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ÖZET
Protez çalışmalarında nihai amaç; gerçek anlamda aynı görevi üstlenebilecek bir cihaz ortaya
koyabilmektir. Protez kontrolü üzerine bugüne kadar oldukça değişik çalışmalar yapılmış
olmasına karşın myoelektrik işaretler üzerinde yapılan çalışmalar ve günümüzde gelişme
gösteren yüksek hızlı ve paralel işlem yapabilme özelliği olan CPU‟ lar sayesinde gerçek
zaman uyumlu ürünler ortaya konabilmektedir. Özellikle DSP ve FPGA‟ ların gelişmesiyle bu
türden çalışmalar artık daha rahat yapılabilmektedir. Bilindiği gibi kas yorgunluğu arttıkça
EMG işaretinin frekans spektrumu düşük frekanslara doğru bir yığılma göstermektedir. Bu
nedenle çalışmamız küçük bir zaman dilimindeki analizleri içermektedir. Deri yüzeyinden
algılanan elektromiyografik (EMG) işaretler, kas liflerinin kasılması sonucu oluşan çok sayıda
aksiyon potansiyellerin birleşimidir. Kaslardan üretilen her bir EMG işaretinin örüntüsü
hareketin yönü ve eylemin hızı hakkında bilgi içerir. Bu örüntülerin sınıflandırılmasında
kullanılan öznitelik vektörlerini bulmak için değişik işaret işleme teknikleri mevcuttur.
Bu çalışmada ön kol yana kaldırma, ön kol yandan indirme, dirsek açma ve dirsek kapama
hareketlerini tanımlayabilmek için ön kol yüzeyinden algılanan EMG işaretleri kullanılmıştır.
Bu hareketleri sağlayan üç farklı kas grubuna elektrotlar bağlanmıştır. Hareketlere ait EMG
sinyalleri deneğin sol kolunda bulunan üç farklı kas topluluğundan eş zamanlı olarak
alınmıştır. Her bir hareketten 125 olmak üzere, toplamda 500 kayıt alınmıştır. Yüzey
kaslardan algılanan bu EMG işaretlerine ait özellikler çıkarılmadan önce elde edilen EMG
sinyalleri dijital filtrelerden geçirilerek hem işareti bozan etkilerden arındırılmış hem de
işarete ait olmayan diğer bileşenlerin çoğu filtrelenmiştir. Daha sonra filtrelenen işaretin
zaman dönemine ait farklı özellikleri tespit edilmiştir. Sınıflandırma aşamasında Yapay Sinir
Ağları (YSA) kullanılmıştır. Yapay sinir ağı, Hatanın Geriye Yayılması (Back- Propagation)
algoritmasına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Miyoelektrik İşaretler, EMG, Yapay Sinir Ağları (YSA), Dijital Filtre,
Özellik Çıkarma
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CIRCUIT DESIGN WITH FPGA CARD FOR ACQUISITION AND
CLASSIFICATION OF EMG SIGNALS

ABSTRACT
The ultimate goal in prosthetic studies; To be able to produce a device that can actually take
on the same task. Although many studies have been carried out on prosthetic control so far,
real time compatible products can be produced thanks to the studies done on myoelectric
signals and the CPUs which have high speed and parallel processing capability which are
developing today. Especially with the development of DSP and FPGAs, such studies can be
made more comfortable. As is known, as the muscle fatigue increases, the frequency spectrum
of the EMG signal shows an accumulation towards low frequencies. For this reason, our study
includes analyzes in a small-time segment. Electromyographic (EMG)signals markings from
the skin surface are a combination of multiple action potentials resulting from the contraction
of muscle fibers. The pattern of each EMG signal produced from the muscles contains
information about the direction of movement and the speed of action. Different signal
processing techniques are available to find the feature vectors used to classify these patterns.
In this study, EMG signs detected from the forearm surface were used to define forearm
abduction, forearm adduction, elbow extension, elbow flexion movements. The electrodes are
connected to three different muscle groups that provide these movements. The EMG signals
of the movements were taken simultaneously from three different muscle populations of the
left arm of subject. A total of 500 records have been received, 125 from each movement.
Before extracting features of signals the characteristics of the EMG signals detected from the
surface muscles, the resulting EMG signals were passed through the digital filters and both
the signal-disrupting effects were cleared and most of the other non-marking components
were filtered. Then, different characteristics of the filtered sign were determined. Artificial
Neural Networks (ANN) were used in the classification stage. Artificial neural network has
the error back propagation algorithm.
Keywords: Miyoelectric Signals, EMG, Artificial Neural Network (ANN), Digital Filter,
Feature Extraction

1.GİRİŞ
II. Dünya savaşından beri vücudun dış güçleri olan uzuvların (kol ve bacak gibi) hasara
uğradığında tekrar kullanmaya yönelik yapay protez cihazları imal etmek için birtakım
çalışmalar yapıldı. Bu konudaki ilk sayılacak çalışmalarda, vücudun zedelenmiş kaslarından
gelen elektromiyografik (EMG) işaretlerinden yararlanıldı. [1, 2, 3, 4]. Yapılan araştırmaların
çoğu ana parçanın üzerinde özel çalışma veya efor gerektiren ya hep ya hiç biçimi tek hareket
kontrolleri şeklinde olmuştur. İlk myoelektrik kontrollü protez; kavrama/bırakma gibi tek bir
fonksiyonu gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Gelişen bilgisayar teknolojisinin, EMG işaretleri
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üzerinde daha detaylı işaret işleme ve analiz imkanlarını sağlamasıyla protezler üzerinde
hareket kontrollerini daha mümkün hale getirdi. Parmak kapama (flexor) ve açma (extensor)
kas gruplarından elde edilen EMG işaretlerini kullanan araştırmacılar işaretleri doğrulttuktan
sonra genliklerini karşılaştırmış, hangisi daha büyükse onun temsil ettiği hareketin istendiğine
karar vermiştir. [5,6]. Buna göre parmak sıkıcı veya açıcı röleler çalıştırılarak elin kavrama ya
da bırakma hareketini yapması sağlanmıştır. Aynı çalışma ilkesi günümüzde de tek
fonksiyonlu yapay ellerde kullanılmaktadır. Ancak daha gelişmiş işaret işleme yöntemleriyle
kavrama hız ve gücünü kapsayan oransal kontroller artık mümkün olmaktadır.
Dorcas ve Scott, birden fazla serbestlik derecesini kontrol edebilmek için bir noktadan ölçülen
EMG işaretinin etkin değerini ayrık bölgelere bölme yöntemini geliştirmiştir.[7]. Daha
sonraları aynı kasın değişik düzeylerdeki kasılmaları farklı hareketlere karşı düşürülmüş EMG
işareti hangi aralığa giriyorsa o aralığın belirttiği hareket protezde gerçekleştirilmiştir.
Zamanla birçok noktadan ölçülen EMG işaretlerinden faydalanılması düşünülmüş ve 10 tane
elektrot, belli hareketlerin gerçekleştirilmesinde etkin olan kasların üzerine yerleştirilmiştir.
Elektrotlarla edinilen EMG ölçümleri matris halinde dizilmiş ve bilgisayarda incelenmiştir.
İnceleme sonucunda elde edilen sınıflama işlemleri daha sonra EMG ölçümlerinin sınanarak
değişik hareket sınıflarına ayrılmasında kullanılmıştır. Çok elektrotlu myoelektrik kontrolün
farklı bireylere uygulanması üzerinde çalışan Lyman,‟öğrenme‟ ve „çalışma‟ olarak iki ayrı
aşama tanımlamıştır.[8]. Öğrenme sırasında özürlü kişi, sağlıklı koluyla hayali kolunu paralel
olarak hareket ettirirken bilgi-işlemci EMG örüntüleri ile kol hareketleri arasındaki bağıntıyı
saptar ve böylece normal çalışma sırasında, özürlünün ürettiği EMG eğitim süresinde elde
edilenlerle kıyaslanıp en fazla benzeyen örüntü saptanır. Sonra o örüntüye ait hareketi
amaçladığına karar verilir. (en yakın komşu algoritması) Yöntemin, (pazı kemiği) döndürme,
dirseği açma/kapama ve önkolu döndürme fonksiyonlarının kontrolünde başarılı olduğu
bildirilmiştir. Aynı tekniği uyarlayan İsveçli araştırmacılar, “İsveç Eli” olarak bilinen
çalışmalarında, kavrama/bırakma, önkolu döndürme ve bileği aşağı/yukarı bükme
hareketlerini denetlemişlerdir.[9]. Ayrıca sistemde mikroişlemci kullanılarak protezin oransal
kontrolü sağlanmıştır. Başka bir çalışmada ise dirsekten omuza kadar olan kemiği (pazı
kemiği) kesilen veya felç olan şahsın biceps (kolun üst kısmındaki kaslar-iki başlı kas) ve
triceps (üç başlı kas)‟ kaslarından alınan EMG işaretlerinin istatistiksel analizini yaptı.
İstatistiksel işaret tanıma algoritmaları, kolun birleşik ilk hareketleri ve muhtemel işaretlerinin
her birine cevap veren işaretleri sınıflandırmak için kullanıldı. Bu çalışmada; kol kemiğine
veya omuza ait iç/dış dönme, dirsek açma/kapama ve bileği aşağı/yukarı bükme hareketleri
denetlenmiştir. El kavraması hareketi sınıflandırmaya katılmamıştır.[10].
Özellikle Graupe‟nin çalışmasından faydalanarak, Kelly, Parker ve Scott ilk olarak YSA
(Hopfield algoritması) kullanarak myoelektrik işareti sınıflamaya dayalı çok fonksiyonlu
kontrol tasarımını gerçekleştirdiler. [5,6]. Daha sonra bu ilk çalışmadan yararlanarak Hudgins,
Parker ve Scott tarafından yine YSA kullanılarak çok fonksiyonlu bir myoelektrik kontrol
çalışması geliştirildi.[11]. Söz konusu çalışmalar, biceps ve triceps kaslardaki elektrotlardan
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alınan işaretlerin zaman serisi parametreleri çıkartılarak dört hareketin sınıflandırılması
gerçeklenmiştir. Bu öncü çalışmaların verdiği umut, bu işle uğraşmak isteyen bilim adamı ve
mühendisleri öyle etkilemiştir ki, bugün artık yüzlerce araştırmacı çok daha ileri tekniklerle
EMG işaretlerini elde edebilmekte ve istatistik, işaret işleme, yapay zekâ gibi pek çok bilim
dalını birlikte kullanarak yeni analiz yöntemleri geliştirebilmektedirler. (Bulanık Mantık,
Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Dalgacık Dönüşüm Algoritmaları, Temel Bileşen
Analizi… gibi onlarca değişik yöntem)
Bu çalışmamızda esas olarak; EMG işaretlerinin elde edilmesine yönelik bir elektronik
devreden bahsedeceğiz. Bu devre pek çok alt devreden ve parçadan oluşmakta. Bu devreyi
oluştururken biyolojik bir işaret olan emg işaretinin özelliklerini (genlik, frekans bandı…
gibi) göz ardı edemeyiz. Tıbbi amaçlı uygulamalar için bugün artık oldukça profesyonel
cihazlar mevcut. Fakat araştırmacı mühendisler için hiçbir zaman hiçbir olay tamamen bitmiş
sayılmaz. Bu yüzden gelişim sürekli devam edecektir. Bu amaçla; kullandığımız ve temiz veri
elde edebildiğimiz bir devrenin parçalarını ve tasarımını bu çalışmada anlatmayı uygun
buldum.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Genel olarak baktığımızda biyolojik ölçmeleri; Klinik ve Araştırma Ölçmeleri diye iki ana
kategoriye ayırabiliriz. Bu ana yaklaşım altında oluşturulan bir ölçüm düzeni; ölçü cihazı ve
üzerinde ölçüm yapılacak obje, diye iki temel birimden oluşmaktadır diyebiliriz. Biyolojik
ölçme düzenlerinde obje tamamen insan veya insandan alınan bir doku örneği olabilir.
Objenin ölçümü için dinamik ve statik örnekleme yöntemleri kullanılır.
a) Dinamik Örnekleme: Fizyolojik parametreler vücuttan bir dönüştürücü yardımıyla
algılanır. Dinamik örnekleme de ölçü sistemi; ölçüm parametrelerindeki ani değişmelere
cevap verebilecek niteliklere haiz olmalıdır. Dinamik Örnekleme, direkt ve dolaylı olmak
üzere iki şekilde yapılır. Direkt Örnekleme de elektrot ve çeviriciler deri yüzeyine veya
vücut içine yerleştirilmiştir. Hasta için tehlike içermesine karşın tasarımı ve kullanımı
kolaydır. Dolaylı Örnekleme de dönüştürücüler objeyle temas etmez. Güvenli olmalarına
karşın kullanım açısından karmaşıktır.
b) Statik Örnekleme: Ölçüm yapılacak obje canlı sistemden alınmıştır. Laboratuvar
ortamında gerekli analizler yapılabilir. Örneğin, parmaktan alınan kan vs...
2.1. EMG İşaretinin oluşumu
Biyolojik işaretlerin oluşumunda hücre içinde ve hücreler arasındaki biyokimyasal ilişkilerin
bilinmesi önemlidir. İnsan bir hareket yapmak istediğinde beynimizden sinir hücrelerine
aksiyon potansiyeliyle emir gönderilir ve sinirlerden de kasa iletilen bir aksiyon potansiyeli
sayesinde yapmak istediğimiz hareketi gerçekleştirmiş oluruz. Canlı hücrelerin
membranlarının iki yanından yapılan ölçümlerde elektriksel potansiyel farkı saptanabilir.
Hücre tipine göre değişen ve dinlenme potansiyeli adını alan bu fark kas ve sinir hücrelerinde
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hücre içi negatif olmak üzere 50-100 mV kadardır. Dinlenme potansiyeli iyonların hücre
membranının iç ve dış yüzeyleri arasında eşit olmayan dağılımından kaynaklanır. Aktif
transport yoluyla sodyumun sürekli hücre dışına ve potasyumun hücre içine pompalanması
sonucu sodyumun hücre dışındaki konsantrasyonu içeriye göre 20 kat fazlalaşır. Hücre içinde
ise potasyum konsantrasyonu hücre dışına oranla 35 kat fazladır. Bu kimyasal transport
sırasında bir biyopotansiyel ortaya çıkar.[12]. Ortaya çıkan bu biyopotansiyel uygun sensörler
vasıtasıyla elektriksel akıma dönüştürülebilir.
2.2. EMG İşaretinin elde edilmesi
Biyoelektrik potansiyelleri ölçmek için iyonik potansiyel ve akımı, elektrik potansiyel ve
akıma çeviren transdüserlere (çeviriciler) ihtiyaç vardır. Böyle bir çevirici 2 tane elektrot
ihtiva eder. Bu elektrotlar ölçülecek iyonik potansiyel noktalarına yerleştirilir. Hareket
potansiyeli birden çok hücreden gelen toplam sinyal olacağından herhangi bir hücrenin
hareket potansiyelini ölçmek oldukça zordur. Bunun için hücreye çok hassas bir şekilde
elektrotların yerleştirilmesi gerekir. Bundan dolayı çok sayıdaki hareket potansiyelinin
derideki birleşik etkisi ölçülür veya birden fazla elektrotu adalenin çeşitli yerlerine
yerleştirerek ölçme yapılır. Bu potansiyellerin deri yüzeyine ulaşma metodu kesin olarak
henüz bilinemiyor. Bazı olayları açıklayan birçok teori olmasına rağmen olaylara tam uyum
sağlayan herhangi bir teori oluşturulamamıştır. Bilhassa iyonik akım ile deri yüzeyinde oluşan
elektrik alan örnekleri arasındaki bağıntı hususunda çok değişik kabuller vardır. Bu değişik
görüşleri bir yana atarak, deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlarla yapılan ölçmeler bize
biyoelektrik sinyaller hakkında geniş bilgiler vermektedir.
Özellikle tıbbi incelemelerde, bir takım kas hastalıkları ve hareket bozukluklarını tespit için
veya bir hareket mekanizmasının temel yapısını anlamak adına hastane ortamında iğne
elektrotlar kullanılabilmektedir. İnce telli elektrotlar, Basmajian ve De‟Luca „nın kas
davranışlarını incelemek üzere geliştirdikleri ve şimdi de onların bu tanımlamalarına sadık
kalınarak üretilen bir elektrot çeşididir. Tel elektrotları yapmakta ki genel prosedür, iki uzun
telin birer uçlarını ısıtarak birleştirilip güzelce kaplanıp minelenir. Boşta kalan diğer uçları 2 –
3 mm kalacak kadar kesilir. Böylece lif halindeki iki uç, kas içine uygulanabilecek iğne
elektrot olarak kullanıma hazır hale gelir.

Şekil 1. İğne elektrotlar ve uygulaması
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Yüzeydeki kasların faaliyeti altta kalan bilgileri örteceği için daha derinlerdeki özel bir kas
lifinin faaliyetlerini incelemek adına tek kutuplu, çift kutuplu veya çok kutuplu iğne
elektrotlar kullanılmaktadır. Protez kontrolü ve robotik uygulamalar gibi mühendislik
uygulamalarında ise yüzey elektrotlarının seçimi daha pratik olacaktır. Zira hiç kimse koluna
batırılmış bir iğne ile rahat hareket imkânı bulamayacaktır. Yüzey elektrotları da pasif ve aktif
elektrot olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır.

Şekil 2. Pasif Yüzey Elektrot ve Aktif Yüzey Elektrot
Yüzey elektrotu ile yapılan ölçümlerde geniş bir alandan elde edilmiş bir elektrik
potansiyeline sahip olunduğu unutulmamalıdır. Yüzeyden ölçülen bu toplam potansiyel yüzey
altındaki bireysel aksiyon potansiyellerinin aslında 1. Türevlerinin toplamıdır. Yüzey
elektrotlarının kas demeti üzerine nereye konulması gerektiği de ölçülecek EMG işareti için
önem arz etmektedir. Şekil 3‟ te görüleceği üzere bir kas demetinin üzerine yerleştirilmiş
elektrot çiftinin konumu algılanan sinyalin zaman ve frekans ekseninde değişmesine sebep
olmaktadır.

Şekil 3. Kas demetinin farklı noktalarından EMG etkisi.[14].
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Algılama yüzeyleri arasındaki mesafe de EMG işaretinin band genişliğine ve genlik değerine
etki etmektedir. Eğer çok küçük bir mesafe seçilirse; EMG sinyalinin band genişliği yüksek
frekanslara kaymakta genliği ise azalmaktadır. Bu yüzden optimum bir mesafenin bulunup
uygulanması gerekmektedir.

3. BULGULAR
EMG sinyalinin alınması sırasında, sinyalinin yapısını etkileyen iki durum vardır. Birincisi
sinyal enerjisinin gürültü enerjisine oranıdır (SNR). Genel olarak gürültü, EMG sinyalinde
istenmeyen elektriksel sinyallerdir. Diğer bir durum ise EMG sinyaline, sinyalin
karakteristiğini değiştiren farklı frekans bileşenlerinin katılmasıdır. EMG sinyali stokastik
(rastlantısal) bir yapı gösterir ve Gausian dağılım fonksiyonuyla tanımlanır. EMG sinyalinin
genliği 0 ile 10mV (tepe noktaları arası) ya da 0 ile 1,5mV (RMS) arasında değişir.[15].
Kullanılabilen sinyal enerjisi 0 ile 500Hz frekans aralığında olup baskın enerji 0 ile 200Hz
arasında değişir. Kullanılabilen sinyaller, elektriksel gürültü seviyesinin üzerinde bir enerji
taşırlar. Şekil 4‟te ham EMG sinyaline ait frekans spektrumundan işaretin baskın olduğu
frekanslar görülebilmektedir.

Şekil 4. Ham EMG sinyaline ait frekans spektrumu.
Yaptığım çalışmada, önceden belirlenen hareketlere ait EMG sinyalleri gönüllü deneklerin sol
kolunda bulunan üç farklı kas topluluğundan eş zamanlı olarak alınmıştır. Bunun için her bir
kas topluluğuna bir aktif elektrot olmak üzere, toplamda üç elektrot bağlanmıştır. Sinyallerin
alındığı kaslar ve bağlanan elektrotların isimleri ile ilgili bilgi Çizelge 3.1‟ de belirtilmiştir.
Ayrıca Şekil 5‟te elektrotların bağlı olduğu kaslar gösterilmiştir. Referans noktası olarak çene
altında, boyun ile göğüs kafesinin birleştiği noktada kas bulunmayan bölge seçilmiştir. Her bir
hareketten 125 olmak üzere, toplamda 500 kayıt alınmıştır. Her bir harekete ait EMG sinyali
kas topluluklarına bağlı olan üç aktif yüzey elektrottan eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına
kaydedilmiştir.[16].
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Çizelge 3.1. EMG sinyalinin alındığı kaslar ve kaslara bağlanan elektrotlar.
Sinyalin Alındığı Kas Grubu

Kas Grubuna Bağlanan EMG Elektrotu

Biceps

EMG1

Triceps

EMG2

Flexors

EMG3

Şekil 5. EMG sinyalinin alındığı kas grupları.
EMG işaretini alabilmek için kas yüzeyinde referans noktaya göre oluşmuş potansiyel gerilim
farkı sezinlenip bir fark kuvvetlendiricisine giriş yapılır. Fark kuvvetlendiricisinin girişlerine
EMG işaretiyle birlikte gelen elektriksel gürültüler elimine edilerek çıkışa sadece EMG işareti
ulaştırılmış olur. EMG gibi karmaşık bir analog sinyal kaydedilirken bazı temel faktörler
hesaba katılmalıdır. EMG sinyali algılanırken ve kaydedilirken sinyalin orijinalliğine etki
edecek iki ana konu vardır. İlki işaret-gürültü oranıdır. Genellikle gürültü olarak EMG
sinyalinin bir parçası olmayan elektriksel gürültüler kastedilir ve EMG işaretine bulaşmaları
istenmez. Diğer bir önemli nokta işaretteki bozulmalardır (distortion). Bu bozulmalar, gerçek
işaretin bazı frekans bileşenlerinin bozulması veya yok olması anlamına gelmektedir. EMG
sinyali genelde rastlantısal (stokastik) bir işaret olmakla birlikte makul bir yaklaşıklıkla Gauss
Dağılım Fonksiyonu gibi görülebilir.[15]. Aşağıda Şekil 6‟da fark kuvvetlendirici devresi
olarak ta çalışan bir enstrümantasyon yükseltici devresi görünmektedir.

Şekil 6. Enstrumantasyon yükselteci devresi
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Enstrumantasyon yükseltecinin çıkışı şu şekilde formüle edilebilir.
(3.1)
Bu devre ile işarette hem bir kuvvetlendirme (kazanç) elde edilebilir hem de işaret-gürültü
oranı gibi belli gürültüler fark kuvvetlendiriciler sayesinde elimine edilmiş olur. Devrede
kullandığım aktif yüzey elektrotlar da ayrıca 10-3000 Hz band geçiren analog bir filtreye
sahiptir. Tüm bu yükseltme, filtreleme işlemleri için çalışmada seçilen yüzey EMG elektrotları
için tasarlanan B&L Engineering firmasına ait 6 kanallı EMG Electrode Interface Box
kullanılmıştır. EMG Electrode Interface Box girişine gelen düşük genlikli EMG sinyallerini
içerdiği Enstrümantasyon devreleri sayesinde hem belli oranda gürültüye karşı filtreleme işlemini
hem de 900 mV‟a kadar kuvvetlendirme işlemini gerçekleştirmektedir.

Şekil 7. EMG Electrode Interface Box.
EMG Electrode Interface Box çıkışını bir ADC devresine uyguluyoruz. Bu ADC devresi
Analog Device firmasının AD7606 ADC si için üretilmiş 8 kanallı bir ADC geliştirme
kartıdır. Bu kartı seçmemin amacı eş zamanlı olarak 8 kanal birden örnekleme yapabilmesidir
(Simultaneous Sampling). Bu sayede 8 adede kadar EMG analog işaretini eş zamanlı olarak
sayısal değere çevirebiliriz. ADC kartının sayısal çıkışları da yine Analog Device firması
tarafından üretilmiş EVAL CED1Z FPGA geliştirme kartına aktarılmıştır. Elde edilen
sistemin tamamı Şekil 8‟de toplu halde gösterilmektedir.

Şekil 8. Ham EMG sinyallerinin bilgisayar ortamına kaydedilmesi için oluşturulan sistem.
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Aşağıda dirsek açma hareketine ait üç kastan eş zamanlı olarak alınan EMG sinyalinin genlik
(ADC Kodu)-zaman grafiğini gösterilmektedir. Şekil 9‟da bulunan ham EMG sinyalinin
FFT‟si alındığında, sinyalin frekans-güç grafiği Şekil 10‟daki gibi olur. Grafik incelendiğinde
ham EMG sinyalimizin baskın genliğinin 0-200 Hz arasında olduğu rahatlıkla
görülebilmektedir.

Şekil 9. Üç kas topluluğundan alınan dirsek açma hareketi için ham EMG sinyalleri.

Şekil 10. Şekil 9‟da gösterilen ADC3_EMG3 ham EMG sinyalinin FFT grafiği.

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Eş zamanlı örnekleme yapan ADC kullanarak tam ölçüm anında ilgilendiğimiz tüm
noktalarda neler olduğu bilgisini eş zamanlı olarak öğrenmiş oluyoruz. Eş zamanlı örnekleme
yapılmayan bir devre ile çoklu elektrotlu bir örnekleme yaptığımızda ise aslında birbirinden
biraz sonraki anların potansiyel değerleriyle analiz yapıyoruz demektir. Bu da kritik anlardaki
bazı bilgileri kaçıracağız anlamına gelecektir. Kas demetlerinin sinirlerden gelen uyarıyla
kasıldığı an ki değerleri değil de her bir kasılan kas demetinin birbirlerini etkiledikleri sonraki
anların değerleriyle ilgileniyor olacağız.
Sistemde FPGA kartı kullanmam yüksek hızda analiz yapabilmek ve böylece elde edilen
EMG işareti için öz nitelikler çıkarabilmek ve değişik sınıflama algoritmalarıyla bu işaretleri
sınıflayabilmektir. Tüm bu işlemler yazılım olarak FPGA yapısının içerisine
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gömülebilmektedir. Yukarda anlattığım devre ile 3 farklı kas demeti üzerinden eş zamanlı
örnekler alıp, bu işaretlerin uygun şekilde filtrelenmesi, kuvvetlendirilmesi, sayısal işarete
çevrilerek bu bilginin bilgisayarda saklanması veya FPGA kart yazılımlarıyla analizlerinin
yapılması ve sınıflandırılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bu analizlerden ve
yapay sinir ağlarıyla oluşturulan sınıflama sonuçlarından bahsetmeyeceğim. Esas amacım;
EMG çalışmaları hakkında bugüne kadar yapılmış belli çalışmalara işaret etmek, rahat ve
güvenilir işaret alabileceğimiz bir devre tasarımını ortaya koymaktır. EMG çalışmalarına yeni
başlayacak olan veya halen bununla meşgul olan meslektaşlarıma bir yaklaşım sunabilmektir.
İşaret elde etme ve analiziyle uğraşan tüm mühendisler için en önemli husus güvenilir ve
kolay veri elde edebilmektir. Bu uğurda yapılan tüm tasarımlar ve analizler bir araştırmacı
için işin olmazsa olmazıdır. Elimizde güvenilir veri elde etme sistemleri varsa bugüne kadar
geliştirilmiş pek çok analiz yöntemi denenebilir ve yenileri geliştirilebilir.
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ISITMA SİSTEMLERİNDE IŞIMA KALKANI KULLANIMIN ISI TRANSFERİNE
ETKİSİ
Onur KAYAPINAR, Prof.Dr.Oğuz ARSLAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
okayapinarsamsung@gmail.com, oguz.arslan@bilecik.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada ışımın ile ısı transferinin ısıtma sistemlerinde etkileri araştırılmış, literatürdeki
deneysel çalışmalar göz önünde bulundurularak ışıma kalkanın ısıtma sistemlerindeki ışınım
ile ısı transferine etkisi incelenmiştir. Fiziksel model olarak 60/50 0C ısıtma devresine ait
panel radyatör dikkate alınmıştır. Çalışmada, kalkansız ve kalkanlı olmak üzere iki durum ele
alınarak ısı transfer hesapları yapılmıştır. Sonuç olarak, ışıma kalkanı kullanımın ısı
kayıplarını % 3 civarında azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Işıma kalkanı, Isı kaybı, Isıtma sistemi.
ABSTRACT
In this study, the effects radiative heat transfer on the heating systems are investigated on the
basis the experimental data conducted in the literature. In this aim, the effect of the radiation
shield on the radiative heat transfer in the heating systems was investigated. As a physical
model, a radiator used in the heating circuit with 60/50 0C was taken into account. In the
study, two cases such as with radiative shielded and non-shielded were handles and heat
transfer calculatios were performed for this aim. As conclusion, it was conducted that, using
the radiatvie shield decreases the heat losses in a rate of 3%.
Keywords: Heat losses, Heating system, Radiation shield.
1. GİRİŞ
Elektromanyetik dalgalar şeklinde veya fotonlar vasıtasıyla gerçekleşen ısı transferi şekline
ışınımla (radyasyonla) ısı transferi denir. Elektromanyetik dalgaların veya fotonların
ilerlemesi için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Bazı ısı transferi problemlerinde ışınım ile
ısı transferi ihmal edilebilmektedir. Fakat sıcak bir borudan çevreye olan ısı transferinde
ışınımla olan ısı transferi taşınım yoluyla olan ısı transferine eşit olabilmektedir. Bunun gibi
durumlarda ışınımı ihmal etmek büyük hatalara neden olmaktadır. Bu nedenle, mühendislik
hesaplarında, duruma göre ışınımla olan ısı transferini de hesaba katmak, ihmal etmemek
dikkate alınması gereken bir konudur.
Saedodin vd. (2010), iç içe geçirilmiş iki silindir arasındaki ısı transferine ışıma kalkanının
etkilerini inceleyen deneysel bir çalışma yapmıştır. Deney için kurulmuş fiziksel modelde dış
silindir soğuk, iç silindir sıcaktır. Deney süresince ışıma kalkanı olarak bakır,alüminyum ve
çelik materyal kullanılmıştır. Çevre basıncının 1 atm ve 0.2 atm olduğu iki farklı koşul için
ışıma kalkanlarının performansı ölçülmüştür. Yapılan bu çalışmaya göre radyasyonla ışıma
kayıbı , yayılım katsayısı (Ɛ) değerinin artması ile birlikte artmakta, çevre basıncındaki her
hangi bir değişimde ihmal edilebilecek seviyede ışıma kaybı oluşmaktadır.Basıncın
azaltılması taşınım ile ısı transferine etki ettiğinden, yapılan çalışmada düşük basınç
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altında,toplam ısı kayıbı azalmıştır. Deney sonucunda bakırın düşük Ɛ değerinden dolayı
alüminyum ve çelik ışıma kalkanına göre daha verimli olduğu, düşük Ɛ değerinin ışıma
kalkanı için belirleyici bir özellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sadegh vd. (2015) yaptıkları
çalışmada, bakır, alüminyum v çelik olmak üç farklı materyalden yapılmış ışıma kalkanı için
ısı kayıplarını gözlemlemişler ve bakır kalkanın diğerlerine göre daha olumlu sonuçlar
verdiğini tespit etmişlerdir. Guenther ve Jurandir (2012) yılında yaptıkları çalışma ile su
içerisinde kısmen yüzen bağlantı kablolarındaki ısı dağılımını modellemişlerdir.Isı transferini
modellemek amacıyla Fluent yazılımı kullanılmıştır.Rüzgar hızı,hava sıcaklığı, güneş ışınımı
ve kablonun ısı yayma oranı bu çalışma için belirleyici kısımlar olarak belirlenmiştir. Yapılan
çalışmaya göre su üzerinde kalan kablo kısmı sıcak çevre şartlarından ve güneş ışınımından
etkilenmektedir. Çevresel koşullardaki minimal değişimlerin, kablo içerisindeki ışıma
kalkanının dış yüzeyinde büyük sıcaklık düşümüne neden olduğu belirlenmiştir. Ibrahim vd.
(2012), yaptıkları deneysel çalışma ile bir pişirme fırını için ağ sunum yöntemini kullanarak
ışınım ile ısı transferini modellemişlerdir. Deneysel çalışmada ele alınan fırın Ɛ=0.5 değerine
sahip olup, fırın modelinde aynı zamanda sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda,
bir pişirme fırını için ışıma ile ısı transferinin ağ sunum modeli oluşturulmuştur.
Bu çalışmada, konutlarda ısıtma amaçlı olarak kullanılan radyatörlerden ısıl ışınıma bağlı
olarak gerçekleşen ısı kayıpları hesaplanmış, radyatör arkası ışınım kalkanı kullanılması
durumunda gerçekleşecek ısı kayıplarındaki değişim araştırılmştır.

2. MATERYAL ve METOT
Çalışmada, 60/50 ısıtma devresi için ortalama yüzey sıcaklığı
olan ev tipi bir
radyatör ele alınmış ve çalışmanın fiziksel modeli (kontrol hacmi) oluşturulmuştur Çalışmada,
ele alınan kontrol hacmi sadece radyatör alanı kadar ışınımın etkili olduğu bölge olarak
belirlenmiş olup, fiziksel model kalkanlı ve kalkansız olmak üzere Şekil 1’de verildiği gibidir.

Şekil 1. Fiziksel model; a) Kalkansız ve b) Kalkanlı.
Ele alınan fiziksel model için oda sıcaklığının 22 oC olduğu kabul edilmiş ve radyatörden
gerçekleşen ısı transferinin ışınım ve taşınım olmak üzere iki temel mekanizmadan
gerçekleştirdiği dikkate alınmıştır. Fiziksel modelde kullanılan yapı bileşenlerine ait
termofiziksel özellikler Tablo 1’de verildiği gibidir.
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Tablo 1. Yapı bileişenlerine ait fiziksel özellikler (TSE, 1998; Yüncü ve Kakaç, 1999).
Bileşen
No
1
2
3
4

Özellik Birim

Değer

k

W/mK

0,87

l

m

0,03

k

W/mK

0,03

l

m

0,05

k

W/mK

0,45

l

m

0,19

k

W/mK

0,87

l

m

0,02
Kalkansız Alüminyum

5

lkaplama m

-

kkaplama W/mK

0,01 x10-3

Kalay

Bakır

0,01 x10-3 0,01 x10-3

Paslanmaz
Çelik

Dökme
Demir

0,01 x10-3

0,01 x10-3

-

164

64

386

16,3

51,9

llevha

m

-

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

klevha

W/mK

-

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Sürekli rejim kabulüyle, ele alınan fiziksel modele ait enerji dengesi en genel haliyle Eşitlik
(1)’de verildiği gibidir;
1
Burada, Qt n; radyatör arkasında doğal taşınımla radyatörden gerçekleşen ısı transferini, Qı n;
radyatör arkasındaki ışınımla ısı transferini, Qkayıp; toplam ısı kazancını tanıduvardan
gerçekleşen ısı kaybını tanımlamaktadır Isı taşınım ifadesi en genel haliyle;
şı ı

2

ifadesi ile tanımlanır. Burada; A ve
terimleri sırasıyla ısı transfer alanı ve sıcaklık farkını
tanımlamakta olu, h ise ısı taşınım katsayısıdır ve aşağıdaki gibi verilir;
3
Nu (Nusselt) sayısı boyutsuz ısı transfer katsayısı olup, ele alınan problem için aşağıda verilen
bağıntı ile hesap edilmiştir (Yüncü ve Kakan, 1999).
4
Burada,. Ra; Rayleigh sayısı olup aşağıdaki olup;
5
eşitliği ile verilmektedir. Türbülanslı akış durumu için C ve m değerleri sırasıyla 0,1 ve 1/3
olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. Pr; Prandtl sayısını, ; kinematik viskositeyi ve
termal genleşme katsayısını tanımlamakta olup ideal gaz kabuluyle hava için literatürdeki
değerler dikkate alınmıştır Işınım ile gerçekleşen genel ısı transfer bağıntısı ise;
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(

)

6

ifadesi ile tanımlanır. Burada, Ɛ; yayınım katsayısını, ; Stefan-Boltzman sabitini
tanımlamaktadır. Matematiksel model’de kullanılan ve hesap edilen değerler Tablo 2’de
verildiği gibidir. Duvar yüzeyin kaybolan ısı ise Eşitlik 7 ile verilen ifade kullanılarak
hesaplnmaış olup, duvar yüzey sıcaklıklıkları, matematiksel model sonucu elde edilen açık
ifadenin deneme yanılma yoluyla çözümüyle elde edilmiştir.
(

)

7

Tablo 2. Matematiksel modele ait hesap değerleri (Yılmaz ve Bulut, 2001; Yüncü ve Kakaç,
1999).
Parametre

Birim

Değer

Toda

K

295,15

Trad

K

328,15

Tdı

K

Isı transfer alanı

267,75
2

m

4,5

khava

W/m K

2,57 x10-2

υ

m2/s

15,11x10-6

Pr

-

Β

1/K

Nu

-

301,96

RaL

-

2,75x109

hiç

W/m2K

0,713
3,39x10-6

12,93

2

hdı
Ɛy

2

W/m K
zey,duvar

Ɛrad

-

25,00
Kalkansız

Alüminyum

0,95

0,039

-

Kalay Bakır
0,043

0,018

Paslanmaz Çelik

Dökme Demir

0,074

0,21

0,95

3.BULGULAR ve TARTIŞMA
Işıma kalkanı kullanımı ile Şekil 1’de gösterilen fiziksel model için 4 farklı kplama
malzemesinin ele alındığı kalkan kullanımı dikkate alınmış, ve kalkansız duruma göre ısı
kayıplarındaki değişim incelenmiştir. Kalkan malzemesi, 0.002 m kalınlığında poliüretan
köpük üzerine 0,01 x10-3 m kalınlığında alüminyum, paslanmaz çelik, kalay, dökme demir ve
bakır kaplamadan oluşturulmuştur. Şekil 2’de kalkanlı ve kankansız durumlar içn oluşturulan
altı farklı modele ait yüzey sıcaklıklarının değişimi verilmektedir.
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327

Tyüzey,duvar (K)

326,8
326,6
326,4
326,2
326
325,8
325,6

Şekil 2. İç duvar yüzey sıcaklık değerleri.
Şekil 2 incelendiğinde, duvar yüzey sıcaklıklarının 326,1 K ile 326,8 K arasında değiştiği
görülmektedir. Maksimum sıcaklık değişimi 0,7 K olarak hesap edilmiş olup ihmal
edilebilecek düzeydedir. Ancak, ısı kaybı hesaplarında bu durumun dikkate alınması
gerekmekte ve ihmal edilip edilemeyeceği kararı bu doğrultuda verilmelidir. Buna göre, ele
alınan model için ışınım ve taşınıma bağlı olarak gerçekleşen ısı transferleri Şekil’de
verilmektedir.
140

Qtşn , Qışn (W)

120
100
80
60

Qışn

40

Qtşn

20
0

Şekil 3. Işınım ve taşınımla gerçekleşen ısı transferleri.
Şekil 3’e göre, kalkansız durum için gerçekleşen taşınımla ısı transferi 79,97 W olarak hesap
edilmiş, bu değer ışınımla ısı transferi için 44,45 W olarak hesaplanmıştır. Bu değerler,
alüminyum, kalay, bakır, paslanmaz çelik ve dökme demir kaplama durumları için sırasıyla
117,6-2,8 W, 117,3-3,1 W, 119,0-1,3 W, 115,2-5,2 W ve 107,1-13,7 W olarak hesap
edilmiştir. Buna göre, ele alınan model için duvardan gerçekleşen ısı kayıpları hesaplanmış ve
sonuçları Şekil 4’de verilmektedir.
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125,00
124,00
Qkayıp (W)

123,00
122,00
121,00
120,00
119,00
118,00

Şekil 4. Duvardan gerçekleşen kayıp ısı miktarları.
Şekil 4’e göre, kalkan kullanılması durumunun kalkansız duruma göre kayıpları azalttığı
görülmektedir. Kalkansız durum için gerçekleşen ısı kaybı 124,52 W olarak hesap edilmiştir.
Bu değerler, alüminyum, kalay, bakır, paslanmaz çelik ve dökme demir kaplama durumları
için sırasıyla 120,38 W, 120,37 W, 120,31 W, 120,46 W ve 120,76 W olarak hesaplanmıştır.
Kalkansız duruma göre ısı kayıplarındaki değişim % 3,02 ile % 3,38 arasında gerçekleşmiştir.
4. SONUÇ
Yapılan bu çalışma ile ele alınan fiziksel model için ışıma kalkanı kullanımın ısı kayıplarına
etkisi belirlenmiştir. Kalkan kullanılması durumunun taşınımla gerçekleşen ısı transferini
atrırmasına rağmen, ışınımla gerçekleşen ısı transferini önemli ölçüde düşürdüğü
görülmektedir. Gerçekleşen ısı kayıplarında ise % 3 civarında bir azalmanın gerçekleştiği
tespit edilmiş olup, bu değer aynı oranda kazanç anlamı taşımaktadır.
Kalkanlı durumlar ele alındığında, ışınma bağlı ısı transferinde ve ısı kayıplarındaki değişimin
çok küçük miktarlarda gerçekleştiği ve ihmal edilebilir olduğu anlaşılmaktadır. En uygun
durumun belirlenmesi açısından durumun maliyet analiziyle birlikte değlerlendirilmesi
gerekmektedir.
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ABSTRACT
One of the best model is nuclear shell model for investigation of nuclear structure. In order to
describe the low-lying spectra of nuclei, the model has been used successfully. In this study,
the energy levels of Ne isotopes have been calculated in the scope of the nuclear shell model
by using KShell computer code. In the calculations, 16O inert core were considered and d5/2,
s1/2 and d3/2 single particle orbitals have been used as model space in which all of the sd
nucleons are active. Different interactions existing in the literaure which is used for the sd
model space have been taken for two-body interactions. Excited state spin, parity and energy
values have been obtained for Ne isotopes. Also, reduecd electric transtion probabilities
(B(E2)) have been calculated. The results have been compared each other and the
experimental values in the literature. The closest result to the experimental values was
determined.
Keywords: Shell Model, energy levels, sd shell, Ne, KShell code
1.INTRODUCTION
As in the case of electron shell model of atom, atomic nucleus is also assumed to be
composed of shells. Nucleons, protons and neutrons, fill the shells from lowest energy level
by increasing energy values with obeying quantum mechanical restrictions. The shells for
protons and neutrons are independent of each other. The nuclear shell model is a quite
successful model for understanding of atomic nucleus [1-7]. In the model, a core nucleus is
considered as inert. Only valance nucleons outside the inert core are active in considered
model space. According to the large shell gaps which corresponds to nuclear magic numbers
(2, 8, 20, 28, 82 and 126), there are several core nuclei such as 4He, 16O, 40Ca, 56Ni, etc.
Iidentification of the spin, parity and energies of nuclear levels are important way in order to
investigation of the nuclear structure properties. By this purpose, usage of nuclear shell model
is one of the most featured and successful nuclear models. In this paper, the excited level
energies, spins and parities of even-even Ne isotopes and reduced quadrupole transition
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probabilities from 0+ to 2+ have been calculated. Doubly magic 16O has been considered as
inert core. The nucleons in the core with J=0 do not move from the core. Additional two
protons and zero to ten neutrons which correspond to 18Ne to 28Ne isotopes have been
separetely treated as valance nucleons. The model space contains d5/2, s1/2 and d3/2 single
particle orbits whose short name is sd-shell model space. USDB [8] effective interaction has
been handled for the two-body interaction between nucleons. In the calculations, Kshell shellmodel computer code has been operated [9]. The Kshell code enables us to perform nuclear
shell-model calculations with M-scheme representation with the thick-restart Lanczos
method. The code is used on a Linux operating system with a many-core CPU and OpenMP
library. It is also used on a state-of-the-art massive parallel computer with hybrid
MPI+OpenMP parallel programming. It can compute energy levels, spin, isospin, magnetic
and quadrupole moments, E2/M1 transition probabilities and one-particle spectroscopic
factors. If enough memory is available on the computers, up to tens of billions M-scheme
dimension is capable.

2.THEORETICAL FRAMEWORK
Valance nucleons move in a finite number of j-orbits. The Hamiltonian of the valance
nucleons is given by

where E0 is the energy of the inert core, εi is the single particle energies of the valance orbits
and <ij|V|kl> term is two-body interaction matrix elements of residual interaction amongst
the valance particles. The last terms (a+ and a) are particle creation and annihilation operators.
In the calculations, single particle energies for d3/2, d5/2 and s1/2 orbitals are +1.647, -3.948 and
-3.164, respectively. The USDB interaction is a standard interaction for sd model space
covering nuclei from mass number A=18 to A=38. The interaction Hamiltonian is defined by
63 two-body matrix elements.
Reduced quadrupole transition probability (B(E2)) values are in particular importance in
nuclear structure studies. The values are a key measure of collectivity in nuclei. B(E2)
includes nuclear information about energy of low-lying levels of nuclei. The first excited
states of the even-even nuclei are 2+. The transition from this state to the 0+ ground state is
highly related to nuclear quadrupole deformation parameter (β), mean lifetime (τ) and electric
quadrupole moment (𝑄0). The B(E2) values of the nuclei have been compiled by Raman et al.
[10].
3.RESULTS and DISCUSSION
Nuclear energy levels, nuclear spins (J), nuclear parities (π) and reduced quadrupole transition
probabilities (B(E2)) of even-even neon isotopes have been calculated by Kshell computer
code with USDB interaction. First then positive parity states have been obtained in the
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calculations but only values whose exist in the literature have been given. As can be seen in
the Table 1 that the calculated results are close to the available experimental values.
In case of stable 18Ne isotope, only for levels have been compared. The maximum and
minimum differencse between calculated and experimental energy values are 151 keV for 4+
state and 3 keV for 02+ state. Fort he next stable isotope 20Ne, these maximum and minimum
are 231 keV for 6+ and 27 keV for 02+ states. In the last stable isotope of neon, 22Ne, ten states
have been compared and maximum deviation from experimental values is 238 keV. For this
isotope, 4+ state energy has been calculated exactly as 3357 keV. The next even-even isotope
is 24Ne which is an unstable isotope of neon with 3.38 min half-life. The excited energy states
have been obtained with 195 and 13 keV maximum and minimum deviations. 26Ne isotope is
radioactive, too, with 197 ms. Them maximum and minimum deviations of calculated values
from experiment are 77 and 7 keV, respectively. Spin and parities of only 0 + and 2+ states are
exact in the literature. The next states are unambigously determined as (3+,4+), (2+), (0+) and
(3+,4+), respectively. In our calculations, we have theoretically estimated them as 4+, 2+, - and
3+. Fort he last isotope which we have investigate, again, only first two states spins and
parities assigned ambigously. The next two states have been given as (4+) and (4+). In our
calculation we have calculated them as 4+ and 2+. The maximum and minimum deviations in
energies are 319 and 20 keV.
We have also calculated B(E2) values from ground state to first 2+ excited state for the neon
isotopes (Figure 1). As is seen in the figure, the calculated values are not so close to the
adopted data. Only for 20,26Ne, the data are close with each with the calculated and
experimental values of 0.034 and 0.030 for 20Ne and 0.0228 and 0.0249 for 26Ne.

Figure 1: The calculated reduced electric quadrupole transition probabilities B(E2) of Ne
isotopes in comparison with literature adopted values.
B(E2) value reach the maximum for 20Ne isotope in both calculation and adopted data. After
this isotope, it starts to decrease according to the our calculations and takes its minimum is for
18
Ne. In adopted data, after maximum value it decreases and takes the minimum for 24Ne and
then start again to increase.
Table 1. Experimental and calculated energy levels of even-even Ne isotopes
Nuclear Energy Level (keV)
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J, π

Experimental

SM calculation

Difference

18

Ne

0, +

0

0

0

2, +

1887

1998

-111

4, +

3376

3527

-151

0, +

4590

4593

-3

20

Ne

0, +

0

0

0

2, +

1634

1747

-113

4, +

4248

4175

73

0, +

6725

6698

27

2, +

7421

7543

-122

6, +

8778

8547

231

4, +

9990

9945

45

4, +

10553

10493

60

22

Ne

0, +

0

0

0

2, +

1275

1363

-88

4, +

3357

3357

0

2, +

4456

4284

172

2, +

5363

5125

238

4, +

5523

5367

156

1, +

5329

5404

-75

3, +

5641

5461

180

2, +

6119

6175

-56

6, +

6311

6244

67

24

Ne

0, +

0

0

0

2, +

1982

2111

-129

2, +

3868

3748

120

4, +

3972

3985

-13

0, +

4767

4962

-195

2, +

5575

5547

28

26

Ne

0, +

0

0

0

2, +

2018

2063

-45

(3,4), 4, +

3517

3510

7

(2), 2, +

3690

3767

-77

(3,4), 3, +

5360

5367

-7

28

Ne

0, +

0

0

0

2, +

1304

1623

-319

(4), 4, +

3010

2990

20

(4), 2, +

3904

3988

-84

4. SUMMARY
In the scope of nuclear shell-model calculations, the nuclear structure properties of even-even
Ne isotopes have been studied. The nuclear excited energy levels, nuclear spins and parities
and reduced quadrupole transition probabilities of these isotopes have been obtained and
compared with available experimental data. It should be noted that the calculated results of
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B(E2) have not been as to be close to the literature data except several isotopes. However, for
the energies, spins and parities, the calculated results are found to be in agreement with
available experimental data.
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ABSTRACT
Reduced quadrupole transition probability of nuclei B(E2) is an important phenomenon for
determination of deformation for nuclei in its ground state. There can be found many
experimental efforts to determination of B(E2) values through wide region of nuclidic chart.
However, experimental determination B(E2) values of nuclei close to neutron rich and proton
rich side of Segre chart is not easy task because production rate of this nuclei may not provide
statistically enough data. Therefore theoretical predictions of BE(2) values for nuclei close to
proton and neutron drip-lines are welcome. In this study, we have carried out theoretical
predictions of even-even magnesium isotopes starting from mass number A=20 to A=40 by
means of covariant density functional theory with density dependent PC1 interaction.
Magnesium (Mg) isotopes have been considered as axially symmetric and both prolate and
oblate shape configuration of magnesium nuclei have been taking into account. By using
obtained electric quadrupole deformation parameters of Mg nuclei, B(E2) values for Mg
nuclei have been calculated. Furthermore ground-state binding energies, nucleon separation
energies and rms charge radii of even-even Mg nuclei have been calculated and discussed in
detail by using available experimental data and other nuclear model results.
Keywords: Deformation, ground state, B(E2), covariant density functional theory, Mg
1. INTRODUCTION
Investigation of deformation and shape of nuclei is a hot topic in nuclear physics research.
There can be found many excellent works on deformations and shape of nuclei theoretically
and experimentally. Also, recent introducing of new symmetries related with shape phase
transition of nuclei triggered studies on this topic (Casten and McCutchan, 2007). Studies on
deformation of nuclei are required spectroscopic knowledge of nuclei interested. Transition
energies and reduced transition probabilities B(E2) are important tools for determination of
deformation of nuclei. By means of B(E2) there can be found limited number of available
data (Raman et al. 2001) and any theoretical works can insight into more knowledge about
deformation of Mg isotopes. From theoretical side, there are many compatible nuclear models
for describing nuclear properties of nuclei such as macroscopic, microscopic and algebraic
(Greiner and Maruhn, 1996). One of the successful nuclear models for predictions of nuclear
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properties of finite nuclei is relativistic mean field (RMF) model (Bayram ve Yilmaz, 2013
and references therein).
In the present study, RMF model with density-dependence has been employed to study on
deformation and B(E2) values of even-even Mg isotopes between mass number A=20 and
A=40. Nuclear ground-state properties of considered Mg isotopes such as binding energies,
root mean square (rms) charge radii and quadrupole deformation parameter have been
calculated and compared with available experimental data together with other nuclear model
results. By using calculated deformation parameter in a semi empirical formula, B(E2) values
of Mg isotopes have been carried out.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
There can be found many nuclear model for calculating ground state properties of nuclei
(Greiner W. and Maruhn J. A, 1996). One of the most successful nuclear models is relativistic
mean field (RMF) model and it has been used for studying of nuclear structure of nuclei
during last forty years (Bayram, T. and Yilmaz A. H., 2013). An excellent review on RMF
model can be found in the book (Meng, J., 2016) and reference therein. On the other hand the
RMF model has different type of versions by means of handling interaction i.e. non-linear,
density-dependent and point coupling methods. In the present study we have considered
density dependent point coupling version of RMF model and therefore we restrict ourselves to
giving details about only density dependent point coupling version of RMF model.
The RMF mean field model is a microscopic phenomenological nuclear model because it
starts with nucleon-nucleon interaction by using various mesons exchanges between nucleons
as well as it covers free nucleon and mesons. The starting point of RMF model is a
Lagrangian density given by
´(
( ^)( ´ )
(

´ )(

( ^)( ´
´ )

´

)( ´
(

)

)
( ^)( ´ ⃗

)( ´ ⃗

)

(1)

)

This equation covers the isoscalar-scalar, isoscalar-vector and isovector-vector four-fermion
interactions (Niksic, T. et al., 2008). The Lagrangian density given by Eq. (1) can be
transformed two coupled set of equations after application of variation principle. Therefore,
Dirac like equation for fermions and Klein-Gordon like equations for mesons called RMF
equations can be obtained and they can be solved iteratively for obtaining ground state
nuclear properties of nuclei in mean field formalism. Details of solution of RMF model and
numerical prescription which is fallowed in the present study can found in the study of Niksic
et al. (Niksic, T. et al. 2014). It should be noted that DD-PC1 density-dependent interaction
(Niksic, T. et al., 2008) for our RMF calculations have been considered in the present study.

March 21-23,2019 ANTALYA-TURKEY

Page 26

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

3. RESULTS AND DISCUSSION
In the present study we have employed RMF model calculation by using DD-PC1 interaction
for carrying out ground-state properties of Mg isotopic chain. First we have obtained binding
energies of Mg isotopes. In Figure 1, the calculated binding energies per nucleon (BE/A) for
Mg isotopes are shown. Also the results of RMF+NL3* (Bayram, T. and Yilmaz A. H.,
2013), non-relativistic Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) with Sly4 parameter set
(Dobaczewski, J., 2004), Finite Range Droplet Model (FRDM) taken from the study of Möller
et al. (Möller, P., 1997) and experimental data (Wang, M. et al., 2011) are shown for
comparison. As can be seen in the Figure 1, general tendency of all theoretical predictions for
BE/A of Mg isotopes are found as in agreement with experimental data. It should be noted
that RMF+DD-PC1 calculation results are closer to experimental data more than those of
RMF+NL3* calculations. The best agreement with experimental data is coming from FRDM
results but this model is fitted with many parameters for perfect match of binding energies for
experimental data.

Figure 1: The calculated binding energies per nucleon (BE/A) with RMF+DD-PC1 model for
Mg isotopes as in comparison with other model predictions and available experimental data.
As it is well known nuclei can have different shape in its ground state such as spherical,
prolate and oblate shape. Prolate and oblate shapes are deformed shapes for nuclei. Electric
quadrupole deformation parameter (β2) is related with deformation of nuclei. In the case of
spherical nuclei β2 value is close to zero. If nuclei have magic neutron or proton number, we
called this type of nuclei as stable nuclei in its isotopic chain because it has lowest energy
when it is compared with other nuclei in its isotopic chain. It has spherical shape. Magicity of
nuclei is related with its having closed shell for neutrons or protons. In the case of Mg
isotopes, it has 12 protons. One can expect that 20Mg and 32Mg nuclei have spherical shape
because it has 8 and 20 magic neutron numbers, respectively. it’s β2 value should be close to
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zero in these neutron numbers. These discussions are clearly visible in the Figure 2 for 20Mg
and 32Mg nuclei. All model predictions for β2 value has general tendency for going to zero
starting from mass number A=24 to A=32 and starting to have bigger value from A=32 to
A=40. Except 20Mg and 32Mg nuclei, the calculated and observed data shows that Mg isotopes
have higher deformation parameters values and they are highly deformed in their f-ground
states.

Figure 2: The calculated electric quadrupole deformation parameters (β2) with RMF+DD-PC1
model for Mg isotopes as in comparison with other model predictions and available
experimental data.
Furthermore, mean field formalism has capability to correct prediction for size of nuclei.
Because there is no possibility to direct measuring the size of nuclei, one of the observable for
size of nuclei root mean square (rms) charge radii. In Figure 3, the calculated rms charge radii
of Mg isotopes are shown in comparison with the results of RMF+NL3* (Bayram, T. and
Yilmaz A. H., 2013), HFB+Sly4 (Dobaczewski, J., 2004) and small numbers of available
experimental data (Angeli, I. and Marinova, K. P., 2015). As one can expect that adding of
neutrons increases the rms charge radii of Mg isotopes starting from 32Mg.
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Figure 3: The calculated root mean square charge radii with RMF+DD-PC1 model for Mg
isotopes as in comparison with other model predictions and available experimental data.
Nuclei can exhibit different type of shapes in their ground state such as spherical, deformed
(prolate and oblate) and gamma-soft shape. These geometrical shapes can be interpreted by
means of symmetries having nuclei. An excellent review can be found in the study of Casten
and McCutchan. Experimental nuclear spectroscopic knowledge for nuclei such as transition
energies for different levels of nuclei and reduced electric quadrupole transition rates are
useful for der-termination of deformation of nuclei. Reduced quadrupole transitions can be
determined from life-time measurement by using Doppler Shift Method (Dewald, A. et al.,
2012). On the other hand there is a small number of available experimental data on reduced
electric quadrupole transitions B(E2) on Mg isotopes. In mean field formalism direct
calculating of B(E2) cannot be possible but predictions of B(E2) values by using calculated β2
values can be used in a semi empirical module which was introduced by Raman et al.
(Raman, S. et al., 2001). In the present study, for calculating of transition probability from
ground-state to firs-excited 2+ state of Mg isotopes we have used the semi empirical formula
given by
(

)[ (

) ⁄ ]

⁄

(2)

where B(E2) is in units of e2b2 and R0=1.2A1/3. The calculated B(E2) values in the present
study together with experimental data are listed in the Table 1. Even if there is some close
results to available experimental data for A=26 and A=28, mean field formalism produced
small value of deformation parameter in the region of closed shell nuclei. Therefore the
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agreement with experiment at A=30 and A=32 cannot be seen in Table 1 for both RMF and
HFB approaches. On the other hand, it should be noted that higher B(E2) values are predicted
when adding neutrons starting from A=32.
Table 1: The calculated reduced electric quadrupole transition B(E2) of Mg isotopes obtained
from RMF+DD-PC1 model calculations as in comparison with other model predictions and
available experimental data.
Mass
This Work RMF+NL3* HFB+SLy4
FRDM
Experiment
2 2
2 2
2 2
2 2
Number
(e b )
(e b )
(e b )
(e b )
(e2b2)
0.00
0.00
0.00
0.00
20
0.09
0.04
0.02
0.02
22
0.10
0.06
0.00
0.03
24
0.04
0.02
0.00
0.02
0.03
26
0.02
0.01
0.00
0.02
0.04
28
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
32
0.02
0.00
0.00
0.05
34
0.05
0.03
0.00
0.02
36
0.05
0.04
0.01
0.02
38
0.06
0.04
0.00
0.01
40

4. SUMMARY
The nuclear structure properties of Mg isotopes starting from mass number A=20 to A=40
have been studied by using covariant density functional theory (RMF+DD-PC1). The nuclear
binding energy per nucleon, charge radii and quadrupole deformation parameters of
considered nuclei have been carried out and compared with other model predictions. The
results are found as to be in agreement with available experimental data. From calculated
deformation parameter of Mg isotopes, the ground state shape evolution of these isotopes has
been carried out and high deformations in their ground states for these isotopes have been
predicted. By using the calculated deformation parameter in a semi empirical formula the
reduced electric transition probabilities of even-even 20-40Mg nuclei have been calculated and
tabulated in the present paper.
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BROWNIAN GÜRÜLTÜLÜ ZAMAN SERİLERİNDE ARIMA TAHMİN
MODELLERİNİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. İsmail KIRBAŞ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ismailkirbas@mehmetakif.edu.tr
ÖZET
Eldeki veriler doğrultusunda ileride oluşması muhtemel değerlerin tahminlerini yapmak
insanoğlu için yüzyıllardır süregelen bir araştırma konusudur. Zamana bağlı veri tahmini
finanstan meteorolojiye kadar pek çok bilim dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Nehir
debisinin hesaplanmasından turistik yolcu sayılarının öngörülmesine kadar farklı konularda
çözüm üretilmesinde faydalanılmaktadır. Tahminlerin doğruluğunun artırılması pek çok
uygulama için hayati öneme sahiptir.
Finans sektörü için ele alındığında döviz paritesi ve hisse senedi fiyatlarının veya emtianın
gelecek dönemlerde alacağı değerleri doğru öngörebilmek bu alanla uğraşan herkes için
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
Literatürde zamana bağlı olarak değişen verilerden tahmin yapmak üzere geliştirilmiş pek çok
yöntem bulunmaktadır. Çalışmamızın konusu sonraki değeri önceki değerlerinden etkilenen
ve rastlantısallık içeren brownian noise sinyallerinin zaman serisi şeklinde ele alınması ve bu
zaman serilerinin gelecek değerlerini tahmin eden yaklaşımların performanslarının
karşılaştırılmasıdır.
Bu amaçla MATLAB yazılımı ve python kütüphanelerinden faydalanılmış ve 2000 elemanlı 3
farklı zaman serisi üretilmiştir. Bu zaman serilerinin ilk 1900 değeri üzerinden katsayılar
belirlenmiş ve buna göre geriye kalan 100 değer tahmin edilmiştir.
Gelecek değerlerin tahmin edilmesinde ağırlıklı olarak Autoregressive integrated moving
average (ARIMA) tekniği kullanılmış ve bu teknik için birbirinden farklı 6 model
oluşturulmuştur. ARIMA yaklaşımında belli bir t anındaki değerin kendisinden önce gelen
değerlerin belli bir katsayı ile çarpılmış hallerinin toplamı olduğu varsayılmaktadır. Bunun
için t anındaki değer ile önceki değerler arasındaki ilişki incelenir ve bağlantı katsayıları
hesaplanır. Çalışma kapasamında belirlenmiş olan 6 tahmin modelinden elde edilen sonuçlar
R değeri, Mean Square Error, Root Mean Square Error, Peak signal-to-noise ratio ve Mean
Absolute Percentage Error performans kriterlerine göre tablo ve grafiklerle karşılaştırılmış ve
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ARIMA tahmin modeli, zaman serisi analizi, çok adımlı tahmin,
kestirim.
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ABSTRACT
Estimating the possible future values in line with the available data is a research subject for
humanity for centuries. Time-dependent data estimation is widely used in many disciplines,
from finance to meteorology. From the calculation of the river flow to the forecasting of the
number of tourist passengers, it is utilized in the production of solutions in different subjects.
Increasing the accuracy of forecasts is vital for many applications.
When considered for the financial sector, it is an indispensable need for anyone who is
engaged in this field to be able to foresee the values that will be taken in the future periods.
There are many methods developed in the literature to estimate the time-dependent data. The
subject of our study is the time series of brownian noise signals which are affected by their
previous values and randomness, and we compared the performance of approaches that
predict future values of these time series.
For this purpose, MATLAB software and python libraries were used and 3 different time
series with 2000 values were produced. The coefficients were determined over the initial 1900
value of these time series and the remaining 100 values were estimated.
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) technique was used to estimate future
values and 6 different models were created for this technique. In ARIMA approach, it is
assumed that the values before a certain time value are the sum of the previous values
multiplied by certain coefficients. For this purpose, the relationship between the value at the
time and the previous values is examined and the connection coefficients are calculated. The
results obtained from the 6 prediction models determined in the working capacity are
compared and interpreted with the tables and graphs according to the performance criteria of
the R value, Mean Square Error, Root Mean Square Error, Peak Signal-to-noise ratio and
Mean Absolute Percentage Error.
Keywords: ARIMA forecasting model, time series analysis, multi-step prediction, forecasting.
1. GİRİŞ
Zaman serileri zamana bağlı olarak değişen tüm ölçümler ve veriler için kullanılabilen, tıptan,
finansa, meteorolojiden robotik bilimlerine kadar pek çok sahada uygulama alanı ı bulan geniş
bir çalışma konusudur. Günümüzde geliştirilen yöntemler sayesinde, zamana bağlı
olmamasına rağmen bir seri şeklinde ifade edilebilen tüm veriler için zaman serisi analiz
metotları uygulanabilmektedir (İslamoğlu, 2015; Kaynar & Taştan, 2009; Khandelwal,
Adhikari, & Verma, 2015; Vergil & Özkan, 1997; Yunus, Thiringer, & Chen, 2016).
Zaman serilerinin analizi sonucunda ulaşılmak istenen hedef, bilinmeyen gelecek değerlerin
en düşük hata ile tahmin edilebilmesidir. Bu amaçla serinin geçmiş değerlerine bakılır ve
bunlar arasında bir ilinti olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bu amaçla, öncelikle varsa
veri içerisindeki eğilim (trend) ve mevsimsellik (sessionality) bileşenleri bulunur. Bu
parametreler gelecek değerlere ait en genel yönelimi gösterirler.
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Bütün tahmin metotları kendi içlerinde hata parametresi barındırırlar. Hata parametresinin
sınırlarının tespit edilebilmesi ve hata dağılımının normal dağılıma uyması son derece
önemlidir. Aksi takdirde yapılan tahminde hataya karşı bir eğilim gözükecektir.
İstatistiksel tahmin metotları içerisinde yaygın olarak kullanılan metotların başında ARIMA
yaklaşımı gelmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmanın konusu olan brownian
gürültü kavramı açıklanmış ve bu tür zaman serilerinde kullanılabilecek ARIMA
parametreleri gösterilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen model
başarım ölçütleri bir tablo halinde detaylı olarak verilmiş ve farklı zaman serileri için model
başarımları kıyaslanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
İlişkisiz tektip gürültü sinyallerinde (uncorrelated uniform noise) seri içerisinde yer alan
değerler önceki ve sonraki değerlerden tamamen bağımsızdır. Ancak Brownian gürültü
çeşidinde her bir değer önceki değer ile rastlantısal bir değerin toplamı şeklindedir. Brownian
ifadesi Brownian hareketinden (Brownian motion) gelen bir analojidir ve genellikle rastgele
yürüyüş (random walk) ile açıklanır.
Brownian hareketi sıklıkla, adımlar arasındaki mesafenin rastgele bir dağılım ile karakterize
edildiği bir yolun matematiksel bir modeli olan rastgele bir yürüyüş kullanılarak tanımlanır.
Tek boyutlu rastgele yürüyüşte, parçacık her adımında rastgele bir miktarda yukarı veya aşağı
hareket eder. Zaman içinde herhangi bir noktadaki parçacık konumu önceki adımların
toplamıdır (Downey, 2014).
Brownian gürültüsü bazı metinlerde brown noise olarak geçmekle birlikte litretürde kırmızı
gürültü (red noise) olarak da adlandırılır. Bu gürültü, beyaz gürültünün geçici entegrasyonu
ile üretilebilir (“Brownian noise,” 2019).
beyaz gürültüyü temsil ettiğinde, beyaz
gürültünün integrali Brownian hareketini verir. İlgili denklik denklem 1 de verilmiştir.
∫

(1)

Bu gürültünün güç spektrum yoğunluğu sabittir ve Fourier dönüşümü
denklem 2 eşitliğini verir.
| [

]

|

ile gösterildiğinde

(2)

Brownian gürültünün güç spektrum denklemi ise denklem 3’te verilmiştir.
| [

]

|

(3)

Çalışma kapsamında 3 adet 2000 örnekten oluşan brownian gürültülü zaman serisi
üretilmiştir. Üretilen zaman serilerine ilişkin temel istatistik verileri tablo 1’de verilmiştir.
Seriler arasında benzerlik olmamasına dikkat edilmiştir. Böylece daha adil bir kıyaslamanın
yapılması amaçlanmıştır.

March 21-23, 2019 ANTALYA-TURKEY

Page 34

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

Tablo 1. Çalışmada kullanılan zaman serilerine ilişkin açıklayıcı istatistik verileri.
Seri 1

Seri 2

Seri 3

Ortalama

-2.87

5.51

25.39

Standart sapma

8.38

6.37

18.49

En yüksek

20.15

20.44

66.69

En düşük

-26.74

-9.29

-12.98

Medyan

-2.04

5.58

25.60

Mod

-26.74

-9.29

-12.98

Varyans

70.20

40.60

341.91

ARIMA modeli, Box-Jenkins yaklaşımı olarak da bilinen karma otoregresif bütünleşik
hareketli ortalama hesaplama işlemini ifade eder ve temel olarak 4 temel bileşenden
oluşmaktadır. Bu bileşenlerden ilki otoregresif süreci ifade eden AR filtresidir. Bu filtre uzun
vade hareketi temsil etmektedir. İkinci bileşen, hareketli ortalama filtresidir ve MA ile ifade
edilir. Tahmindeki rolü kısa vade hareketleri kestirmektir. Üçüncü filtre stokastik eğilimi
temsil eden tümleştirme filtresidir ve I harfi ile gösterilir. Son bileşen hata terimlerini ifade
eder ve beyaz gürültü şeklinde olmalıdır (Kırbaş, 2016; Kırbaş & Kerem, 2016).
Otoregresif süreç, AR(p) şeklinde ifade edilirken hesaplamak için denklem 4 kullanılır.
Burada p ifadesi otoregresif sürecin derecesini gösterir. Burada
gözlem değerlerini
gözlem değerleri için katsayıları ve
ifadesi de hata terimini temsil etmektedir (Kırbaş,
2018).
∑

(4)

Hareketli ortalama süreci sapma değeri hesaplamasında mevcut sapma değeri daha önceki
sapma değerlerine bağlıdır. q değeri hareketli ortalama işleminin derecesini belirtmektedir.
∑

(5)

Modelin genel gösterimi ARIMA(p,d,q) şeklindedir. Burada q ifadesi otoregresif modelinin
derecesini, d ifadesi fark alma derecesini, q ifadesi ise hareketli ortalama modelinin derecesini
ifade etmektedir. Genel ARIMA(p,q,d) modeli denklem 6’da verilmiştir.
(6)

Şekil 1’de zaman serisi 1’ in tüm elemanları çizilmiştir. Son 100 eleman kırmızı ile
gösterilmiştir. Geliştirilen 6 farklı ARIMA modeli son 100 elemanı tahmin etmiş ve aynı
grafikte sonuçlar üst üste çizilerek görüntülenmiştir.
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Şekil 1. Zaman serisi 1’in tüm verileri ve ARIMA model tahminleri.
Şekil 2’de ise tahmin edilen son 100 eleman ve gerçek değerler gösterilmiştir. Kırmızı ile
verilen grafik gerçek değerleri temsil ederken, diğer renkler karşılık gelen ARIMA modelinin
ürettiği tahmin verilerini göstermektedir.

Şekil 2. Zaman serisi 1 için gerçek değer ve ARIMA model tahminleri.
Şekil 3 ve Şekil 4’de zaman serisi 2’ye ait gerçek veriler ve model tahminleri görülmektedir.
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Şekil 3. Zaman serisi 2’in tüm verileri ve ARIMA model tahminleri.

Şekil 4. Zaman serisi 2 için gerçek değer ve ARIMA model tahminleri.
Şekil 5 ve Şekil 6’da zaman serisi 3 için gerçek veriler ve model tahminleri çizilmiştir.
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Şekil 5. Zaman serisi 3’in tüm verileri ve ARIMA model tahminleri.

Şekil 6. Zaman serisi 3 için gerçek değer ve ARIMA model tahminleri
Çalışma kapsamında geliştirilen tahmin modellerinin başarımlarının daha net ve adil olarak
kıyaslanması için yedi farklı performans ölçütünden yararlanılmıştır (Kerem, Kırbaş, &
Saygın, 2016). Söz konusu performans kriterlerine ait denklemler Tablo 2’de listelenmiştir.
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Tablo 2. Model performans kriterleri
Model Performans Kriteri

Denklem

MSE

PSNR

RMSE

NRMSE

MAPE

SMAPE

3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
İstatistik verileri birbirinden farklı üç zaman serisi üzerinde yapılan tahmin çalışmasında altı
farklı ARIMA modeli geliştirilmiştir. Modellerin başarımlarını ölçmek amacıyla yedi farklı
performans ölçütünün ölçümü yapılmış bütün modeller bu ölçütlere göre kıyaslanmıştır.
Tablo 3’de zaman serileri ve ARIMA modelleri başarım skorlarına göre detaylı olarak
listelenmektedir.
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Zaman Serisi 3

Zaman Serisi 2

Zaman Serisi 1

Tablo 3. Çalışmada kullanılan zaman serilerine ilişkin ARIMA modelleri ve tahmin
performansları.
MSE

PSNR

R

RMSE

NRMSE

MAPE

SMAPE

ARIMA

60.466

30.316

0.465

7.776

0.559

53.229

82.576

(1,0,0)

57.902

30.504

0.488

7.609

0.547

51.819

79.374

(1,0,1)

25.531

34.060

0.774

5.053

0.363

34.384

42.868

(1,1,1)

57.914

30.503

0.487

7.610

0.547

51.824

79.387

(2,0,0)

57.946

30.501

0.487

7.612

0.548

51.840

79.425

(2,0,1)

26.172

33.952

0.768

5.116

0.368

34.599

43.547

(2,1,2)

49.200

31.211

0.894

7.014

0.782

30.110

36.413

(1,0,0)

51.800

30.988

0.888

7.197

0.802

30.936

37.629

(1,0,1)

5.642

40.617

0.988

2.375

0.265

8.053

8.393

(1,1,1)

51.758

30.991

0.889

7.194

0.802

30.923

37.610

(2,0,0)

51.578

31.006

0.889

7.182

0.801

30.867

37.526

(2,0,1)

5.784

40.508

0.988

2.405

0.268

8.074

8.460

(2,1,2)

13.598
14.741
5.968
14.704
16.015

-11.335
-11.685
-7.758
-11.674
-12.045

0.852
0.839
0.935
0.840
0.825

3.688
3.839
2.443
3.835
4.002

0.403
0.419
0.267
0.419
0.437

33.397
35.212
22.158
35.156
37.128

41.415
44.153
23.700
44.067
47.121

(1,0,0)
(1,0,1)
(1,1,1)
(2,0,0)
(2,0,1)

5.950

-7.745

0.935

2.439

0.266

22.294

23.528

(2,1,2)

Veriler incelendiğinde her üç zaman serisi için de en başarılı modelin ARIMA(1,1,1) olduğu
görülmektedir. Ondan sonra gelen en başarılı model ise ARIMA(2,1,2) olmuştur. Bu iki
modelin başarım seviyesinin diğer modellere göre daha üstün olmasının en önemli sebebinin
ARIMA modelinin d parametresi olduğu görülmektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen
2018/620-5/01 numaralı proje ile desteklenmiştir.
KAYNAKLAR
Brownian noise. (2019, March 18). [Wikipedia]. Retrieved March 21, 2019, from
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_noise
Downey, A. (2014). Think DSP Digital Signal Processing in Python (Vol. 1). Needham,
Massachusetts: Green Tea Press.
İslamoğlu, E. (2015). Aralık Değerli Zaman Serilerinde Kullanılan Modelleme Teknikleri.
EÜFBED

Fen

Bilimleri

Enstitüsü

Dergisi,

8(2),

178–193.

http://dx.doi.org/10.18185/eufbed.04685

March 21-23, 2019 ANTALYA-TURKEY

Page 40

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

Kaynar, O., & Taştan, S. (2009). Zaman serisi analizinde MLP yapay sinir ağları ve ARIMA
modelinin karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, (33), 161–172.
Kerem, A., Kırbaş, İ., & Saygın, A. (2016). Performance Analysis of Time Series Forecasting
Models for Short Term Wind Speed Prediction (pp. 2733–2739). Presented at the
International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS).
Khandelwal, I., Adhikari, R., & Verma, G. (2015). Time Series Forecasting Using Hybrid
ARIMA and ANN Models Based on DWT Decomposition. Procedia Computer
Science, 48, 173–179. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.04.167
Kırbaş, İ. (2016). Short‐ Term Multi‐ Step Wind Speed Prediction Using Statistical Methods
And Artificial Neural Networks (Vol. 1, p. 1064). Presented at the International
Science and Technology Conference.
Kırbaş, İ. (2018). İstatistiksel metotlar ve yapay sinir ağları kullanarak kısa dönem çok adımlı
rüzgâr hızı tahmini. Sakarya University Journal of Science, 22(1), 24–38.
https://doi.org/10.16984/saufenbilder.305224
Kırbaş, İ., & Kerem, A. (2016). Short-Term Wind Speed Prediction Based on Artificial
Neural Network Models. Measurement and Control, 49(6).
Vergil, H., & Özkan, F. (1997). Döviz kurları öngörüsünde satınalma gücü paritesi ve
ARIMA modelleri: Trkiye Örneği. İMKB Dergisi, 9(35), 41–55.
Yunus, K., Thiringer, T., & Chen, P. (2016). ARIMA-Based Frequency-Decomposed
Modeling of Wind Speed Time Series. IEEE Transactions on Power Systems, 31(4),
2546–2556. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2468586

March 21-23, 2019 ANTALYA-TURKEY

Page 41

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

IMAGE ANALYSIS OF SIZE DISTRIBUTION ON COMPRESSED AGGREGATE
FACE - REGRESSED MODEL
Yıldırım İsmail Tosun I
1 Department of Engineering, Şırnak University, Şırnak
yildirimtosun@sirnak.edu.tr,
Abstract
Image analysis of concrete mixture aggregates produced in two different forms in
regular size and sieved form. One type of highly uniform distribution crushed in roll was
in granular size and easily be evaluated in industry for concrete grading and scavenge
ring.
The non uniform distribution and other irregular form type may be evaluated as less
filling materials in finer size and so soft as which collected following solid-fine
separation sieving. That waste in finer size may deteriorate picture near cognition blurred
form as discharge of photos and control of form contrast in picture streams was
compulsory and calibration patterns were used. Beneficiate from that finer marble
aggregate in picture coloring controlled the analysis during analysis can efficiently be
made. However, to avoid this disturbing contrast rake up manner of that fine material,
dark color were used in picture. But post two stage processing capturing for image were
widely used. 40%, 60% and 80% tine material and mid size content containing gray color
was activated round third stage processing forms were used in our test experiments at 1-2
mm sized distributions and finer materials.
in this article, we obtain some new complex analytical solutions to the nonlinear
Gaussian equation which seems in the field theory, weakly nonlinear dispersive water
waves and nonlinear functions by using improved exponential sub-equation function
method.
Keywords: Gaussian equation, improved Bernoulli function method; nonlinear dispersive
waves; Complex exponential distribution.
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IMAGE ANALYSIS OF CRACKS ON MARBLE FACE REGRESSED MODEL

Yıldırım İsmail Tosun I
1 Department of Engineering, Şırnak University, Şırnak
yildirimtosun@sirnak.edu.tr,

Abstract
Image analysis of concrete mixture aggregates produced in two different forms in
regular size and sieved form. One type of highly uniform distribution crushed in roll was
in granular size and easily be evaluated in industry for concrete grading and scavenge
ring.
The non uniform distribution and other irregular form type may be evaluated as less
filling materials in finer size and so soft as which collected following solid-fine
separation sieving. That waste in finer size may deteriorate picture near cognition blurred
form as discharge of photos and control of form contrast in picture streams was
compulsory and calibration patterns were used. Beneficiate from that finer marble
aggregate in picture coloring controlled the analysis during analysis can efficiently be
made. However, to avoid this disturbing contrast make up manner of that tine material,
dark color were used in picture. But post two stage processing capturing for image were
widely used. 40%, 60% and 80% fi.ne material and mid size content containing gray color
was activated mid third stage processing forms were used in our test experiments at 12mm sized distributions and finer materials.
in this article, we obtain some new complex analytical solutions to the nonlinear
Gaussian equation which seems in the field theory, weakly nonlinear dispersive water
waves and irregular distribution by using improved exponential sub-equation function
method.
Keywords: Gaussian equation, Improved Gaussian function , exponential regression
method; nonlinear dispersive waves; Complex exponential distribution.
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MİDYAT KALKER TAŞININ GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ HAFİF AGREGALI ASFALT ÜRETİMİ
Yıldırım İsmail Tosun I
1
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Abstract
Significant quantities of Midyat limestone are produced as building out-cover stone pile/
inner wall pile as decorative purpose in Southeastern Anatolian Region. Although it can be
used as an lightweight blocks or aggregates, it is sent to mortar fill for sound and heat
isolation. The porous structure of Midyat limestone occupies a significant portion of
isolation and protects against many serious environmental problems. This study aims to
investigate the feasibility of utilizing lightweight aggregates in Stone Matrix and Stone
Matrix Asphalt mixtures for road pavement. The results show that the use of Midyat
limestone as the coarse portion of aggregates can enhance Marshall Stability, bending and
shear strength, resistance to freeze-thaw and compressibility of SMA mixtures.
Keywords: Limestone, Stone-asphalt, bending, shear deformation, compressibility
Poster olarak sunulmuştur.

March 21-23,2019 ANTALYA-TURKEY

Page 44

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

OPTO-MEKANIK IŞIK MODÜLATÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman Özçelik1, Yusuf Mert Gümüşay2
Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi 06500 Ankara, Türkiye
ASENTEK Savunma ve Enerji Teknolojileri Ltd. Şti, OSTİM Teknokent OSTİM, Ankara,
Türkiye

ÖZET
Pyroelektrik materyal dizinlerinden oluşan soğutmasız termal veya KÖ görüntüleme
sistemleri bir ortamdaki çeşitli nesnelerin termal ışınımındaki farklılıkları algılar. 8-12 um
spektral aralığında çalışan termal dedektörler, ışınımdaki bu farklılıkları elektriksel sinyale
dönüştürerek ortamın görsel bir görüntüsüne dönüştürür. Dedektör dizinlerinin sürekli KÖ
ışınıma maruz kalması sonucu oluşan termal etki nedeniyle gürültü oranı artar ve dedektörün
görüntü kalitesi azalır. Harici soğutma tankının olmadığı, soğutmasız dedektörlerde bu
istenmeyen ısıl etki ışığın modülasyonu ile önlenebilmektedir. Çeşitli tiplerde üretilebilen ve
ışık kıyıcı (chopper) da olarak adlandırılan ışık modülatörlerinden biri, ilgili spektral bölgede
ışınımı geçiren malzemeden üretilen ve ışınımı azaltan bölgelere sahip opto-mekanik
modülatörlerdir. Modülatör belirli bir frekansta döndürülerek, görüntü kalitesini bozmayacak
şekilde ışığın dedektör dizinleri üzerini sinüzoidal olarak düşmesini sağlamalıdır. Bu
çalışmada, aktif malzeme olarak Ge ve Si ince dilimlerin kullanıldığı ışık kıyıcı diskler
geliştirildi. Disklerin yüzeylerinde KÖ ışınımı modüle etmek amacıyla, eş odaklı iki
Archimedean spiral eğrinin sınırladığı yüzey tasarımı geliştirildi. Modülatör diskleri, bu spiral
yüzey bölgesinin altı köşeli geometride, ısıl yayıcılığı yüksek metal reflektör malzemesinin
kaplanması ile oluşturuldu. Reflektör dizinlerinin açık ve kapalı alanlarının oranı ve dizinlerin
kalınlıkları 10 um ışınım dalgaboyu dikkate alınarak belirlendi. Geliştirilen disklerin yüzeyi,
yansıma önleyici metal-oksit ince film ile kaplanarak, 8-12 um’de dedektör dizini üzerine
düşen ışınım şiddeti uygun aralığa yükseltildi. Özgün tasarımla prototip olarak geliştirilen
opto-mekanik ışık modülatörünün Ge ve Si modülatör disklerinin optik ve termal
verimlilikleri belirlendi. Yapılan testler sonucunda, ucuz üretim tekniği ile geliştirilen optomekanik KÖ ışık modülatörlerin soğutmasız termal kameralar için uygun olduğu
değerlendirildi.
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ABSTRACT
Non-cooled thermal detectors or IR imaging systems consisting of pyroelectric material arrays
detect the differences in the thermal radiation of various objects in an environment. Thermal
detectors operating in the 8-12 um spectral range convert these differences in radiation into
electrical signals and transform them into a visual image of the environment. The image
quality of the detector is reduced due to the thermal effect caused by the IR light dropping
over the detector arrays. In uncooled detectors without external cooling tank, this unwanted
thermal effect can be prevented by modulation of light with a ligth modulator. A kind of the
light modulators, called chopper, which can be produced in various types, is opto-mechanical
modulators which are produced from the radiation-permeable materials in the respective
spectral region and have radiation-reducing zones. The modulator should be rotated at a
specific frequency to ensure that the light drops sinusoidally onto the detector arrays so as not
distorting the image quality. In this study, light chopper discs were developed as active
material using Ge and Si thin slices. In order to modulate the IR radiation, a region on the
surface was designed by two Archimedean spiral curves. The modulator discs were fabricated
by coating of the metal reflector material having high emissivity onto this region with s
hexagonal geometry. The ratio of the open-closed areas of the reflector arrays and the
thickness of the arrays were determined by considering the 10 nm radiation wavelength. The
optical and thermal efficiencies of the Ge and Si modulator discs of the opto-mechanical light
modulator developed as prototype. As a result of the tests, it was evaluated that optomechanical IR light modulators developed with cheap production technique were suitable for
uncooled thermal imaging applications.
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BELEDIYE KATI ATIKLARININ ORGANİK FRAKSIYONUNUN BİYOLOJİK
YÖNTEMLER VASITASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr, Mine Nazan Kerimak Öner
Köseköy Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Teknolojileri Bölümü,
41135, Kartepe-Kocaeli/TÜRKİYE
mine@kocaeli.edu.tr
Özet
Organik atıklarla ilgili olarak daha sıkı düzenlemeler ve yenilenebilir kimyasallara ve
yakıtlara olan talep, maliyet etkinliğini artırmak ve müşterilerin talebini karşılamak için
imalat endüstrisini daha yüksek sürdürülebilirliğe doğru itmektedir. Atık değerlendirme; atık
materyalleri kimyasallar, malzemeler ve yakıtlar dâhil olmak üzere daha kullanışlı son
ürünlere dönüştürme işlemidir. Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte artan gıda talebi,
takibinde de ülkelerin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak ortaya çıkacak olan gıda atık ve
kayıp miktarında da artma gerçekleşecektir. Gıda kaybı ve gıda atığı üretimi çevresel, sosyal
ve ekonomik düzeyde farklı etkiler yaratmaktadır. Çevresel açıdan değerlendirildiğinde, gıda
kayıp ve atıkları, atık depolama alanlarında bertaraf sırasında atık metan gazı oluşturarak sera
gazı emisyonlarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, gıda üretimi, işlenmesi, nakliyesi,
depolanması ve dağıtımı ile ilgili faaliyetlerde de aynı sonuçlar gözlenmektedir. Gıda kaybı
ve atığı ile ilişkili diğer çevresel etkiler, doğal kaynakların tükenmesi ve toprağın, besin
maddelerinin, suyun ve de biyojenik döngülerin bozulması olarak da sıralanabilirler. Gıda
kayıp ve atıklarının sosyal etkileri ise küresel gıda güvenliği kuralları içerisinde etik ve ahlaki
boyutlara bağlanabilir. Ekonomik etkileri ise gıda israfına ilişkin maliyetlerden ve bunların
çiftçilere ve tüketicilere olan etkileri olarak sınıflandırılmaktadır.
Son yıllarda, gıda atıklarının çöp alanlarına biriktirilmesi sonucu ortaya çıkan problemlerin
artması ile birlikte bilim insanları organik madde oranı çok yüksek olan bu değerli atıkların
değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi arayışlar içerisine girmişlerdir. Birinci nesil gıda atık
işleme teknolojileri olarak isimlendirilen bu yenilikçi teknolojiler, atık-enerji dönüşümü,
katma değerli ürün üretimi, kompostlama ve hayvan yemi üretimini içermektedir. Evsel gıda
atıklarının organik fraksiyonu ön muamele işlemlerini takiben biyomolekül, biyoplastik,
biyoyakıt v.b. katma değerli son ürünlerin üretimi için hammadde olarak kullanılabilmektedir.
Bu nedenle sunulan bu çalışmada; bu değerli hammaddeden son ürün üretiminde kullanılan
biyolojik değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemler vasıtasıyla elde edilen son ürünlerin
biyoekonomik değerleri tartışılmaya çalışılmıştır.
Keywords: Biyoatık, Gıda Atığı, Sürdürülebilirlik, Atık Değerlendirme, Enerji, Katma
Değerli Ürün
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VALORIZATION of ORGANIC FRACTION of MUNICIPAL SOLID WASTE By
BIOLOGICAL APPLICATIONS
Mine Nazan Kerimak Öner, Ph.D.
Köseköy Vocational School, Food Processing Department,
41135, Kartepe-Kocaeli/TURKEY
mine@kocaeli.edu.tr
Abstract
Increasingly tighter regulations regarding organic waste, and the demand for renewable
chemicals and fuels, are pushing the manufacturing industry toward higher sustainability to
improve cost-effectiveness and meet customers’ demand. Waste valorization is the process of
converting waste materials into more useful end-products including chemicals, materials, and
fuels. Rapidly increasing world population and increasing food consumption with a same
level will mean that the demand for food will increase for at near future all over world.
According to this, meeting of the increasing food demand according to the level of
development of countries will lead to increase in the amount of food waste (FW) and loss
(FL). FL and FW generation produces an impact at environmental, social and economic level.
From an environmental point of view, FL and FW contribute to Green House Gas emissions
during final disposal in landfills. Additionally; same results are observed during activities
associated with food production, processing, manufacturing, transportation, storage and
distribution. Other environmental impacts associated with FL and FW can listed as natural
resource depletion and disruption of soil, nutrients, water and biogenic cycles. Social impacts
of FL and FW may be ascribed to ethical and moral dimension within the general concept of
global food security. Economic impacts are due to the costs related to food wastage and their
effects on farmers/consumer incomes. In recent years, problems associated with the disposal
of food waste to landfills lead to increased interest in searching for innovative alternatives due
to high proportion of organic matter in food waste. First generation food waste processing
technologies include waste to energy, value-added product, composting, and animal feed.
Therefore, in this study; the biological evaluation methods used in the production of the final
product from this valuable raw material and bioeconomic values of the end products obtained
by these methods has discussed.
Keywords: Biowaste, Food Waste, Sustainability, Waste Valorization, Energy, Value-added
Product
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EVSEL GIDA ATIKLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN
BİYOEKONOMİK SÜREÇTE UMUT VEREN YENİLENEBİLİR HAMMADDE
Dr. Mine Nazan Kerimak Öner
Köseköy Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü,
41135, Kartepe-Kocaeli/TÜRKİYE
mine@kocaeli.edu.tr
Özet
Yaşadığımız çağda gezegenimizde var olan en önemli temel sorunlardan bir tanesi de tüm
dünyada hızla ortaya çıkan katı atık problemidir. Katı atıkların bertaraf edilmeleri sırasında
yaşanan beşeri ve çevresel problemler sebebi ile bu atıkların ya kaynakta azaltılması ya da
değerli bileşenlerinin sürdürülebilirlik kapsamında atılmadan katma değerli son ürünlere
dönüştürülmesi son yıllarda biyoekonomik süreçte benimsenen uygulamalardan bir tanesi
olmuştur. Belediye katı atıkları sınıfında yer alan ve belediye katı atıklarının organik
fraksiyonu (OFMSW) olarak isimlendirilen gıda atıkları (FW), şehir katı atıklarının en önemli
bileşenlerinden bir tanesidir. Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, taze sebze, meyve, et,
unlu mamuller ve süt ürünleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 1.3-1.6 milyar ton gıda, gıda
tedarik zinciri boyunca kaybolmaktadır. Günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Sri Lanka,
Türkiye, vb. gibi gelişmekte olan ülkelerde, gıda atıklarının atık bertarafı amacıyla gömme,
yakma ve kompostlama gibi geleneksel yöntemler ile zararsızlaştırılması çok yaygın olarak
kullanılan yöntemlerdir. Bununla birlikte, anılan uygulamalar, organik besin maddesi içeriği
yönünden zengin bileşimi nedeniyle gıda atıklarının bertarafı için uygun değerlendirme
yöntemleri değillerdir. Teorik olarak, gıda atıkları biyoekonomik süreçte katma değerli
materyallerin üretiminde yararlı bir kaynak olarak kullanılabilirler. Sürdürülebilir ekonomi
çerçevesinde gelecek yıllar içerisinde gerek enerji gerekse diğer değerli ürünlerin
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi insan ve çevre sağılığına kattığı kazanç açısından
düşünüldüğünde oldukça büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle sunulan bu çalışmada; belediye katı atıklarının organik fraksiyonundan kimyasal
ve/ya termokimyasal yöntemler vasıtasıyla elde edilebilecek katma değerli ürünlerin yarar ve
değerlerinin irdelenmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyoekonomi, Belediye Katı Atıkları, Mutfak Atıkları, Biyoenerji,
Biyoürün,
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HOUSEHOLD FOOD WASTE: A PROMISING RENEWABLE RAW MATERIAL IN
BIOECONOMIC PROCESSES FOR SUSTAINABLE FUTURE
Mine Nazan Kerimak Öner, Ph.D.
Köseköy Vocational School, Food Processing Department,
41135, Kartepe-Kocaeli/TURKEY
mine@kocaeli.edu.tr
Abstract
One of the most important fundamental problems that existed in our planet in our age is the
solid waste problem that is rapidly emerging all over the world. Human and environmental
problems during the disposal of solid wastes are experienced. Therefore, the reduction of
these wastes at the source or the conversion of the valuable components into value-added end
products without being sustained in the scope of sustainability has been one of the
applications adopted in the bioeconomic process in recent years. Food waste (FW), which is
named as municipal solid waste and organic fraction of municipal solid waste (OFMSW), is
one of the most important components of city solid waste. According to Food and
Agricultural Organization (FAO), about 1.3 and 1.6 billion tons of food, including fresh
vegetables, fruits, meat, bakery and dairy products, are lost along the food supply chain. FWs
are currently landfilled, incineration and composting are very common and mature
technologies for waste disposal in developing countries e.g., India, China, Thailand, Sri
Lanka, Turkey. However, the aforementioned applications are not suitable for the disposal of
food wastes due to their organic nutrient-rich composition. Theoretically, food waste can be
used as a useful source of value-added products in the bioeconomic process. Within the
framework of sustainable economy, obtained both energy and other valuable products from
renewable sources like food waste in the years to come are important in terms of gain to both
human and environmental health.
Therefore, presented in this study; it is to evaluate the the benefits and values of value-added
products that can be obtained by using chemical and/or thermochemical methods from the
organic fraction of municipal solid wastes.

Keywords: Bioeconomy, Municipal Solid Wastes, Kitchen Waste, Bioenergy, Bioproduct
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Bitkisel Yağların EPDM Kauçuk Formülasyonunda Petrol Bazlı Yağların Yerine
Kullanılması
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Özet
EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) kauçuğunun sentetik kauçuklar içinde kullanımı hızlı
bir şekilde büyümeye devam etmektedir. EPDM kauçuğunun kullanımı oldukça geniş alanlara
sahiptir. Kullanım alanları içinde en önemli yeri araç sızdırmazlık profilleridir. Bunun sebebi,
EPDM kauçukların dış hava koşullarına ve ozona karşı mükemmel dayanımıdır. Ayrıca,
EPDM kauçuğunun sertlik aralığı 40 ile 95 ShA arasında değişebilmektedir. EPDM
kauçuğunun üretiminde hamur karışımında petrol kökenli parafinik ve naftanik yağlar
yumuşatıcı (plastifiyan) olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sızdırmazlık profili
üretiminde kullanılan kauçuk hamuru formülasyonunda petrol kökenli parafinik yağ yerine
bitkisel kökenli ve yenilenebilir Ayçiçek, Mısır ve Keten Tohumu yağlarının formülasyonda
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Elde edilen kauçuk hamurunun Reolojik özellikleri; MDR
(Moving Die Rheometre), Mooney Viskosite, Mooney Scorch ve RPA (Rubber Proses
Analizör) ile belirlenmiştir. Elde edilen kauçuk örneklerinin yaşlanma öncesi ve sonrası (4
gün 90 oC) mekanik özellikleri (sertlik, kopma mukavemeti, kopma uzamaları, yırtılma),
yoğunluk ve kalıcı deformasyonları incelenmiştir. Ayrıca, numunelerin termal özellikleri
TGA (Termo Gravimetrik Analiz) analizleri ile karakterize edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: EPDM, Bitkisel Yağ, Kauçuk
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Abstract

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) usage synthetic rubbers has been continuously
increasing. EPDM is being used in different sectors and it is widely used in automotive
weatherstrip production due to its resistance to weather conditions and ozone. In addition,
EPDM compounds hardness range can be vary between 40 to 95 ShA. Petroleum based
paraffinic and naphtanic oils are used as plastifiers in rubber compounds. In this study, the
possibility of using vegetable based renewable oils (sunflower, corn and flax seed) instead of
petroleum based paraffinic oil in the weatherstrip rubber compounds were investigated. The
rheological properties of compounds were analysed with Mooney Viscosity, Mooney Scorch,
MDR (Moving Die Rheometer) and RPA (Rubber Process Analyzer). The mechanical
properties of compounds such as hardness, elongation at break, tensile strength before and
after aging ( 4 days at 90 °C) were analysed. Compression set and density were also
measured. Besides, the thermal properties of compounds were characterized with TGA
(Thermogravimetric Analysis).
Keywors: EPDM, Vegetable Oil, Rubber
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Abstract
In this study, the net power outputs, energy and exergy efficiencies of the Organic Rankine
cycle was investigated for different operating parameters and working fluids. The geothermal
resource temperature and mass flow were accepted as 406.15 K and 462 kg/s, respectively.
The geothermal re-injection temperature was changed between 335.15 K and 353.15 K. The R
1233zd, R 600, R 245 fa and R 236 fa were used as a working fluid for the different operating
parameters of geothermal powered ORC. As a result of this study, the exergy efficiency of the
system was increased with the decrease of the heat exchanger outlet flow temperature and the
inlet pressure of turbine and increase of the outlet pressure of the turbine. The energy
efficiency and the net power output of the system were increased with the increase of the heat
exchanger outlet flow temperature and the inlet pressure of turbine and decrease of the outlet
pressure of the turbine. The R 236 fa was identified as the most effective working fluid in
terms of exergy efficiency. In terms of energy efficiency, the most effective working fluids
were determined as R 600 for turbine inlet pressure higher than 1500 kPa and R 1233zd for
low pressures. The maximum net power output of the system was determined as 33329.61
kW.
Keywords: Organic Rankine Cycle, Energy, Exergy, Geothermal, Working Fluids.
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FİLM KALINLIĞININ ESNEK ITO/PET ALTTAŞLAR ÜZERİNE BÜYÜTÜLEN
Nb2O5 İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Nihan Akın Sönmez
Gazi Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ostim, Ankara
Gazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknikokullar, Ankara
nihanakin@gazi.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, elektro-optik aygıt uygulamaları için ilgi çekici transparant geniş bant
aralıklı Nb2O5 ince filmleri esnek ITO/PET alttaş üzerine reaktif DC magnetron püskürtme
yöntemi ile oda sıcaklığında 25, 50, 75 ve 100 nm kalınlıklarda kaplandı. Kaplamalar 2 inç
çapında %99.9 saflıkta metalik Nb hedef kullanılarak Ar işlem gazı ile 10 mTorr basınçta ve
100 W güçte gerçekleştirildi. Reaktif kaplama için %20 oranında Oksijen (O2/(O2+Ar)) gazı
kullanıldı. Filmlerin yapısal, optik ve morfolojik özellikleri SIMS, UV-Vis spektrometre ve
AFM analizleri ile değerlendirildi. O ve Nb atomik türlerin film derinliği boyunca homojen
olarak dağılım gösterdiği SIMS analizleri ile belirlendi. Filmlerin yasak enerji aralıkları 3.5
eV ve görünür bölge optik geçirgenlikleri %70 civarında bulundu. Bununla birlikte, Nb2O5
ince film kalınlığı arttıkça optik yansıtıcılık değerinin 400-1000 nm aralığında ortalama %5
civarında düştüğü belirlendi. Ayrıca, 3x3 µm2’lik alanda taranan yüzey görüntülerinden
filmlerin düzgün yüzey morfolojisine sahip olduğu ve hesaplanan RMS pürüzlülük
değerlerinin film kalınlığı ile arttığı görüldü. Bu durum yüzeydeki partikül büyümesi ile
ilişkilendirilebilir. Elde edilen sonuçlar, tüm kalınlıklarda Nb2O5 filminin esnek alttaş üzerine
reaktif magnetron püskürtme tekniği ile başarılı olarak büyütüldüğünü göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Magnetron Püskürtme, İnce Film, Nb2O5, Esnek ITO/PET Alttaş
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THE EFFECT OF FILM THICKNESS ON THE PROPERTIES OF Nb2O5 THIN
FILMS DEPOSITED ON FLEXIBLE ITO/PET SUBSTRATES
Nihan Akın Sönmez
Gazi University, Technical Sci. VS, Department of Electrics and Energy, Ostim, Ankara
Gazi University, Photonics Application and Research Center, Teknikokullar, Ankara
nihanakin@gazi.edu.tr
Abstract
In this work, Nb2O5 thin films with attractive transparant and wide band gap for
electro-optical device applications were deposited on flexible ITO/PET substrate at 25, 50, 75
and 100 nm thickness at room temperature with reactive DC magnetron sputtering method.
Coatings were carried out using a metallic Nb target of 99.9% purity of 2 inches in diameter,
with a processing gas of 10 mTorr and a power of 100 W. Oxygen (O2/(O2+Ar)) gas was used
for the reactive sputtering. Structural, optical and morphological properties of the films were
evaluated by SIMS, UV-Vis spectrometer and AFM analysis. It was determined by SIMS
analysis that the atomic species O and Nb distributed homogeneously throughout the film
depth. The band gaps of the films were 3.5 eV and the optical transmittance at the visible
region was around 70%. In addition, the optical reflectance in the range of 400-1000 nm
decreased by about 5% on average with increasing the thickness of Nb2O5 thin film. It was
seen from the surface images scanned in the 3x3 µm2 area that the films had smooth surface
morphology and the calculated RMS roughness values increased with the film thickness. This
can be associated with coarse grain on the surface. The obtain results show that Nb2O5 film of
all thicknesses has been successfully deposited on flexible substrate by reactive magnetron
sputtering technique.
Key Words: Magnetron Sputtering, Thin Film, Nb2O5, Flexible ITO/PET Substrate

March 21-23,2019 ANTALYA-TURKEY

Page 55

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

HİDROFİLİK SİLİKON TEKSTİL YUMUŞATICI ELDESİ
Yusuf Emre ÇABUKOĞLU, Abdulkadir ALLI
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Düzce, Türkiye
yusufemre81@hotmail.com
Özet
Bu çalışmada farklı emülgatörler kullanılarak emülsifikasyon yöntemi ile organo silikon
destekli hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcı elde edilmesi amaçlanmıştır. Polieter fonksiyonel
grupları ve diğer geleneksel kimyasal maddeler içeren doğrusal bir blok silikon kopolimerinin
farklı emülgatörler, kıvamlaştırıcı ve ph dengeleyici kullanılarak su ile emülsifikasyonu
sonucu hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcı eldesi amaçlanmıştır. İlk olarak hidrofilik silikon
tekstil yumuşatıcısı , kopolimerin tridecyl alcohol 6EO etoxylated emülgatörü varlığında su
ile emülsifikasyonu sonucu elde edilmiştir. Burada tridecyl alcohol 12 EO etoxylated
yardımcı emülgatör , butil karbitol kıvam arttırıcı ve asetik asit ph düzenleyici olarak
kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında farklı emülgatörler ile hidrofilik silikon tekstil
yumuşatıcı elde edilmiştir ve sonuçların kıyaslaması yapılmıştır. Emülgatör olarak C12-C14
Alcohol polyethylene glycol ether , C12-13 Pareth-9 , C12-C14 Alcohol polyethylene
glycol ether ve C12-13 Pareth-9 karışımı , Laureth-7 , tridecyl alcohol 12 EO etoxylate
kullanılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda FTIR, görünüş, vizkozite, ph test sonuçları
doğrultusunda kullanılan emülgatörler ile uygun sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışmalar sonucunda tridecyl alcohol 6EO etoxylated emülgatörü ve yardımcı olarak tridecyl
alcohol 12 EO etoxylate ile yapılan çalışmanın FTIR , görünüş, vizkozite, ph test sonuçları
doğrultusunda diğer emülgatörlere kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
Burada emülsifikasyon çalışmaları oda sıcaklığında ve 30 rpm karışım ortamında
gerçekleştirilerek berrak görünümlü ve FTIR test sonuçları doğrultusunda referans ürün ile %
98 oranında uyumlu bir hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcı elde edilmiştir. Emülsiyon, geniş
bir PH aralığında, yüksek sıcaklıkta veya yüksek tuz konsantrasyonlarında aşırı kararlıdır. Bu
işlemin sonunda mikro emülsiyon elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Emülsifikasyon, Emülgatör, Hidrofilik, Konsantrasyon, Mikro
emülsiyon
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Abstract
In this study, it is aimed to obtain hydrophilic silicone textile softener with SUPPORT OF
organo silicone by emulsification method using different emulsifiers. Hydrophilic silicone
textile softener is intended as a result of emulsification of a linear block silicone copolymer
containing polyether functional groups and other conventional chemicals with water using
different emulsifiers, thickeners and ph stabilizers. First, the hydrophilic silicone textile
softener was obtained by water emulsification of the copolymer in the presence of tridecyl
alcohol 6EO etoxylated emulsifier. In this section, tridecyl alcohol 12 EO etoxylated auxiliary
emulsifier, butyl carbitol thickener and acetic acid were used as pH regulator. In the second
part of the study, hydrophilic silicone textile softener was obtained with different emulsifiers
and the results were compared. C12-C14 Alcohol polyethylene glycol ether, C12-13 Pareth-9,
C12-C14 Alcohol polyethylene glycol ether and C12-13 Pareth-9 mixture, Laureth-7, tridecyl
alcohol 12 EO etoxylate were used as the emulsifier. FTIR, appearance, viscosity, ph test
results were showed that studied emulgators have similar results with market products.
As a result of the studies, it was observed that the study with tridecyl alcohol 6EO etoxylated
emulsifier and tridecyl alcohol 12 EO etoxylate was found to be better than other emulsifiers
according to FTIR, appearance, viscosity, ph test results.
Emulsification studies were carried out at room temperature and 30 rpm in a mixed medium.
A hydrophilic silicone textile softener was obtained in accordance with the 98% of the
reference product according to FTIR test results. The emulsion is extremely stable at a high
pH range, high temperature, or high salt concentrations. Micro emulsion was obtained at the
end of this process.
Keywords : Emulsification, Emulsifier, Hydrophilic, Concentration, Micro emulsion
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METAL ORGANİK KAFES İÇEREN BİYOBOZUNUR POLİMER
NANOKOMPOZİT FİLMLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
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ÖZET
Biyobozunur ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş polimerler, çevresel kaygılar ve
sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Poli (laktik asit) (PLA), laktik
asitten oluşan tekrarlayan birimlere sahip alifatik polyesterler grubuna ait bir polimerdir.
Mısır ve buğday gibi nişasta yönünden zengin bitkisel kaynaklardan üretilen biyobozunur ve
kompostlanabilir bir termoplastik polimer olması en önemli özelliklerden biridir. Poli
(kaprolakton) (PCL), yüksek kristalleşme ve hidrofobik karaktere sahip sentetik bir alifatik
polyesterdir ve halka açma polimerizasyonu ile üretilir. Metal organik çerçeveleri (MOF'ler),
genellikle çok yüksek gözeneklilik ve yüzey alanı olan metal iyonlarından veya iyon
kümelerinden oluşan karbon bazlı organik bağlayıcı malzemelerdir. Gözenekli yapısı
sayesinde CH4, CO2, H2 gibi gazların depolanmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı, metal
organik çerçeveli PLA ve PCL bazlı biyonano-kompozit filmlerin çözelti döküm yöntemi ile
hazırlanması ve bu filmlerin karakterizasyon çalışmalarının yapılmasıdır. Solvo-termal
yöntemle sentezlenen Cu ve Zn bazlı MOF nanokristalleri, polimer çözeltilerinde
dağıtılmıştır. Karışımlar, ince bir film elde etmek için bir döküm bıçağı kullanılarak
dökülmüştür. Biyo-kompozit filmlerin mekanik, optik, kimyasal, fiziksel, termal ve
morfolojik yapı analizlerini
Gloss-Haze, berraklık, FTIR, XRD, SEM mikroskobu
yapılmıştır. MOF'larla hazırlanan PLA ve PCL biyonanokompozit filmlerin mekanik
özellikleri çekme uzama testleri ile değerlendirildi. MOF içeriğinin, PLA harman filmlerinin
termal stabilite, mekanik ve antibakteriyel özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve saf
filmler ile karşılaştırılmıştır. Ek olarak, elde edilecek filmlerin gıda ambalajı olarak uygun
olup olmadığını incelemek için antibakteriyel testler yapılmıştır. Bu projede üretilen
biyobozunur filmler, ambalaj endüstrisindeki gelişmiş mekanik özellikler ve düşük maliyetler
açısından beklentilerin gerçekleştirilmesinde yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler— Biyobozunur filmler, nanokompozitler, MOF, Polilaktik asit,
Polikaprolakton
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BIYO BAZLI VE PETROKIMYASAL POLIOL KARIŞIMLARINDAN
POLIÜRETAN FILMLERIN SENTEZI VE ÖZELLIKLERI
1
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ÖZET
Ham petrol fiyatlarının artması ve çevre dostu yaklaşım nedeniyle, alternatif yenilenebilir
kaynaklardan polimerler geliştirilmektedir. Selüloz, protein, doğal yağ, lignin, nişasta ve şeker
benzeri bazı yenilenebilir malzemeler alternatif yenilenebilir kaynaklar olarak düşünülmektedir.
Bunların arasında bitkisel yağlar en avantajlı olanıdır, çünkü ekonomik, sürdürülebilir, çevre
dostu ve kolay temin edilebilir özelliktedirler.
Poliüretanlar, iyi mekanik ve yüzey özellikleri, bakteriyal enzimlere karşı hidrolitik direnç, düşük
sitotoksitite ve iyi hemouyumluluk nedeniyle, geleneksel olarak köpük, elastomer, film,
kaplama, yapıştırıcı, vernik ve biyomalzeme olarak kullanılırlar.
Farklı zincir uzunluklarındaki trigliseritlerden oluşan bitkisel yağlar bazı polimerizasyon
prosesleri için uygundurlar. Bunlardan bir tanesi de soya yağlarıdır.
Bitkisel yağların reaktif grupları, bitkisel yağlardan yüksek molekül ağırlıklı polimerler üretmek
için daha reaktif hidroksil, epoksi veya karboksil işlevlerine dönüştürülürler.
Bu yaklaşım, bitkisel yağların polimer sentezinde ana malzeme olarak kullanılmasına
yenilenebilir bir yaklaşım getirmiştir. Bu özellikler bitkisel yağ bazlı poliüretanları sentez
kolaylığı ve çeşitli alanlarda potansiyel uygulamalarından dolayı önemli hale getirmiştir. Bu
uygulamalara; medical, ayakkabı, ambalajlama, otomobil, boyama ve kaplama uygulamaları
örnek olarak verilebilir.
Poliüretan sentezinde hammadde olarak kullanılan izosiyanat hammaddesi türü doku
biyouyumluluğu için önemlidir. Çünkü izosiyanatların kendiliğinden hidrolizi sırasında eser
miktarda da olsa zehirli etki meydana gelmektedir.
HDI, H12MDI veya TMDI gibi alifatik diizosiyanatlardan elde edilen poliüretanların mekanik
özellikleri, MDI ve TDI olarak en popüler aromatik diizosiyanatlardan sentezlenen
poliüretanlardan daha zayıftır. Yine de alifatik diizosiyanatlardan elde edilen poliüretanlar
diğerlerinden daha uygundur.
Bu çalışmada; bitkisel bazlı poliollerin özellikleri ve sentezini, esnekpoliüretan filmler üretmek
için bitkisel bazlı poliollerin ve bu poliollerle petrokimyasal bazlı poliollerden oluşan
karışımların, esnek poliüretanların elde edilmesinde kullanılması açıklanmaktadır. Bu çalışmanın
başlangıcında, halka açma reaksiyonları ile biyo bazlı poliol sentezi için epokside soya fasulyesi
yağı (ESO) ve farklı substituentler reaksiyona sokulmuştur. Biyo bazlı poliol sentezi sırasında
optimum reaksiyon koşulları belirlenmiştir.
Biyo bazlı poliüretan filmlerin sentezi için poliol olarak, polipropilen glikol (PPG425),
polikarbonat poliol (PC), politetrametilen glikol (PTMG1000) ve bu petrokimyasal bazlı
poliollerin epokside soya fasulyesi yağı bazlı poliollerle karışımları kullanılmıştır. Hekzametilen
diizosiyanat (H12MDI) ve izoforon diizosiyanat (IPDI) izosiyanat kaynakları olarak
kullanılmıştır. Sentezin etkinliğinin değerlendirmesinde poliüretan filmlerin mekanik özellikleri
önemli rol oynamaktadır.
Sentezlenmiş ESO bazlı polioller ve PU filmler Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi
(FTIR), spektroskopi ve mekanik özellikleri ile karakterize edilmiştir.
Anahtar Kelimeler- Bitkisel yağ bazlı poliol, Politetrametilen glikol, Epokside soya yağı,
Biyo-bazlı poliüretan film
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A COMPUTATIONAL AND MOLECULAR DOCKING STUDY ON
3-(BENZYLOXY)PENTA-1,4-DIENE-1,5-DIYL)DIBENZENE DERIVATIVES
a

Taner ERDOGANA
Department of Chemistry and Chemical Processing Technologies, Kocaeli Vocational
School, Kocaeli University, e-mail: taner.erdogan@kocaeli.edu.tr

Abstract
Chalcones and their derivatives are important compounds in organic and pharmaceutical
chemistry. They can act as anticancer, antitubercular, antiviral, antifungal, antibacterial agents
etc. In the present study, some novel 3-(benzyloxy)penta-1,4-diene-1,5-diyl)dibenzene
derivatives have been investigated computationally via DFT calculations. Geometry
optimizations, frequency analyses, frontier molecular orbitals, molecular electrostatic
potential maps and NMR calculations have been performed at DFT/B3LYP level of theory
with the use various basis sets, including 6-31G(d), 6-31G(d,p), 6-311+G(d,p) and 6311+G(2d,p) basis sets. The general structure of the title compounds is given in Figure 1.

Figure 1: General structure of the title compounds and MEP map of compound 5a.
In the second part of the study, molecular docking calculations have been performed on the
title compounds. Binding affinities of the investigated compounds have been determined for
several enzymes, including cholinesterase enzymes, ACHE and BCHE, and heat-shock
protein N-terminal domain, HSP90A. All calculations have been performed using Gaussian 09
Rev.D01 and Avogadro 1.1.1 program packages. GaussView 5 was used for the visualization
of the computational results. AutoDock Vina, UCSF Chimera and Discovery Studio
Visualizer program packages have been used in the molecular docking calculations.
Keywords: computational chemistry, DFT, molecular docking, chalcone, benzyl ether
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A DFT STUDY ON THE REACTIONS OF 5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOLE-2-THIOL
WITH VARIOUS 2-BROMO-1-ARYLETHAN-1-ONE DERIVATIVES
a
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Abstract
Nitrogen containing heterocyclic compounds, including 1,3,4-oxadiazole compounds, are
important organic compounds and have various applications in the field of pharmaceutical
and agriculture industries. 2-Mercapto-1,3,4-oxadiazoles and their derivatives also possess a
wide range of biological activities such as antimicrobial, anti-inflammatory, anti-HIV,
antiparasitic, fungicidal, anticonvulsant etc.
In this study, it was aimed to investigate the reactions between 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2thiol and various 2-bromo-1-arylethan-1-one derivatives, computationally. For this purpose,
detailed density functional theory (DFT) calculations have been performed on the chemical
species which take place in the investigated reactions and the results have been compared
with the experimental data obtained from the literature. All calculations have been performed
at DFT B3LYP level of theory with the use of various basis sets. Calculations have been
performed both at gas phase and solution phase, and various solvents have been examined. In
the solution phase calculations IEFPCM solvation model was used. In the computational
studies, Gaussian 09 Rev. D01. Avogadro 1.1.1 and GaussView 5.09 program packages have
been used. Investigated reactions are given in Figure 1.

Figure 1: Investigated reactions
Keywords: Computational chemistry, DFT, phenacyl bromide, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol
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COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF BENZYL ETHERS DERIVED FROM
CHALCONES: A COMPUTATIONAL AND MOLECULAR DOCKING STUDY
a
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Abstract
Chalcones and their derivatives are important compounds in organic and pharmaceutical
chemistry. They can act as anticancer, antitubercular, antiviral, antifungal, antibacterial agents
etc. The main objectives of this study are: (1) to investigate chalcone derived benzyl ethers
computationally via DFT calculations and (2) to perform molecular docking calculations on
the investigated molecules. For these purposes, in the first part of the study some DFT
calculations have been performed on the title compounds. The general molecular structure of
the investigated molecules and a sample molecular docking representation are given in Figure
1.

Figure 1: General molecular structure of the chalcone-based benzyl ethers and sample
docking results.
In the second part of the study, binding affinities of the title compounds for cholinesterase
enzymes and heat-shock protein have been determined via molecular docking calculations. In
DFT calculations Gaussian 09 Rev.D01, GaussView 5 and Avogadro 1.1.1 program packages
have been used. Molecular docking calculations have been performed with the use of
AutoDock Vina, UCSF Chimera and Discovery Studio Visualizer program packages.
Keywords: computational chemistry, DFT, chalcone, benzyl ether, molecular docking
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DFT AND MOLECULAR DOCKING CALCULATIONS ON THE 1,3,4THIADIAZOLETHIOL SUBSTITUTED BENZYL ETHERS
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Abstract
Thiadiazole heterocycle bearing compounds are important molecules in organic and
pharmaceutical chemistry. Thiadiazole derivatives display a broad spectrum of biological
activities comprising antimicrobial, antituberculosis, anti-inflammatory and anticancer. The
study consists of two parts: In the first part of the study some 1,3,4-thiadiazolethiol
substituted benzyl ethers have been investigated computationally via DFT calculations.
Geometry optimizations, frequency analyses, molecular electrostatic potential map
calculations, frontier molecular orbital calculations and NMR spectral analyses have been
performed on the investigated compounds. Calculations have been performed at DFT B3LYP
level of theory with the use of various basis sets. In the second part of the study, molecular
docking calculations have been performed on the investigated compounds for several
enzymes and proteins. The general molecular structure of the investigated molecules and
sample molecular electrostatic potential map are given in Figure 1.

Figure 1: General molecular structure of the thiadiazolethiol substituted benzyl ethers and
sample calculated molecular structure.
In DFT calculations Gaussian 09 Rev.D01, GaussView 5 and Avogadro 1.1.1 program
packages have been used. Molecular docking calculations have been performed with the use
of AutoDock Vina, UCSF Chimera and Discovery Studio Visualizer program packages.
Keywords: computational chemistry, DFT, 1,3,4-thiadiazole thiol, benzyl ether, molecular
docking
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EFFECT OF TEMPERATURE ON THE ADSORPTION OF ALLURA RED DYE
ONTO MULTIWALLED CARBON NANOTUBES
Fatma OĞUZ ERDOĞAN
Department of Chemistry and Chemical Processing Technologies, Kocaeli Vocational School,
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.
foerdogan@gmail.com
Allura red (FD&C Red 40) is a popular food dye used worldwide. Annual production in 1980
was greater than 2.3 million kilograms. Adsorption is one of the several techniques that has
been successfully used for food dyes removal. Adsorption of allura red food dye onto
multiwalled carbon nanotubes in aqueous phase at various temperatures and adsorbent dosage
were studied. The adsorption studies include both equilibrium adsorption isotherms and
kinetics. The experimental adsorption equilibrium data were compared to the Langmuir,
Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DR) isotherm models and the isotherm
model parameters were determined. Langmuir adsorption isotherm constant corresponding to
adsorption capacity, Q0, was found to be 151.3 mg/g at 30 °C. The kinetic of adsorption was
investigated using pseudo first order and pseudo second order kinetic models. The mechanism
of the adsorption process was also described from the intraparticle diffusion model. The
results indicate that multiwalled carbon nanotubes could be employed as a effective adsorbent
for the removal of the allura red dye from effluents.
Keywords: Multiwalled carbon nanotubes, dye adsorption, allura red, food dye, adsorption
isotherms, adsorption kinetic.
ADSORPTION OF CO2 AND CH4 GASES ONTO FE/MCM-41, FE/MWCNT AND
FE/ZEOLITE COMPOSITES
Fatma OĞUZ ERDOĞAN
Department of Chemistry and Chemical Processing Technologies, Kocaeli Vocational School,
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.
foerdogan@gmail.com
Climate change refers to the rise in average surface temperature on Earth. Climate change is a
global problem, the result of increasing the greenhouse gases (CO2, CH4, N2O, HFCs and F6)
emissions. In the response to this status, the capture and storage of carbon dioxide and
methane gases will be necessary. Adsorption is the most commonly used method for the
capture of CO2 and CH4 because of the low cost and the high adsorption capacity. Zeolites are
microporous and crystalline aluminium silicates that are used extensively as adsorbents in
many chemical reactions. After the discovery of carbon nanotubes and MCM-41, much
attention has been devoted to their potential applications, such as the possible storage of CH 4
and capture of CO2. Composite materials have found widespread application in various fields.
In this study, composites were prepared from iron and multiwalled carbon nanotubes, MCM41 or zeolite. BET, BJH and t-plot methods were used for the characterization of the
composite samples based on N2 adsorption-desorption data obtained at 77.4 K. CO2 and CH4
adsorption-desorption isotherms of the composite samples were measured by using a static
volumetric apparatus. The equilibrium experiments were conducted at 25 °C and at pressure
values up to 900 mmHg. The adsorption data were evaluated by several isotherm models such
as Freundlich, Langmuir, Temkin, Dubinin-Radushkevich (DR) and Harkins-Jura (HJ)
isotherm models.
Keywords: CH4 and CO2 adsorption, composite, iron, multiwalled carbon nanotubes, MCM41, zeolite.
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ÇOCUK HOSPİSLERİ ve TÜRKİYE’ DE KURULMASININ ÖNEMİ
Uzman Çocuk Hemşiresi Çiğdem Müge HAYLI
Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstisüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (PhD
Öğrencisi)
chayli@17@ku.edu.tr
ÖZET
Yaşadığımız çağda, değişik türde hastalıklar, kanserler görülmekte olup bunun sonucunda
ölüm oranlarının giderek arttığı gözlemlenmiştir. Kanser ve diğer ölümcül hastalıkların
yetişkinlerde görülmekle beraber, çocuklarda da sık görülmeye başlaması sonucunda Palyatif
bakıma/Hospise olan ihtiyaç artmıştır. Palyatif bakım, hayatı tehdit eden,
hastalıklardan/fizyolojik etkilerden kaynaklanan sorunlar ile hastaların ve hastanın
yakınlarının yaşamlarını, genel olarak tehdit eden sorunların tespit edilmesinde ve etkili
değerlendirmeler yapılarak, yaşam kalitesini en iyi aşamaya getirmeyi amaçlar. Palyatif
bakımın yapıldığı kurumlar „Hospis‟ lerdir. Hospislerde, yaşamın son evrelerinde destekleyici
bakımın verildiği kurumlardır. Türkiye‟ de yeni yeni gelişmekte olan palyatif bakım ve
hospise uzun dönem gereken önem gösterilmemiştir. Terminal dönemde olan çocuklara
kaliteli bakım ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik eylemler yapılmamaktadır. Çocuklarda
yetişkinlere oranla daha hassas davranılması ve multidisipliner bir anlayışla adım atılması
gerekmektedir. Araştırmanın örneklemini 365 pediatri alanında çalışan hemşire
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Yaşam Sonu Dönemde Çocuk Hospisin/ Palyatif
Bakımın Önemini Tanımlayıcı Soru Formu” ve “Pediatri Alanında Çalışan Hemşirelerin
Çocuk Hospislerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçeği” kullanılmıştır.
Türkiye‟de Çocuk Hospisi üzerine henüz bir çalışma ve gelişme mevcut olmayıp, Çocuk
Hospis tanımlanmasını, düzeyini, bakımını, hemşireleri çocuk Hospisi konusunda
bilgilendirmek ve yapılacak çalışmalar hakkında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. %82.19‟ u
hospisin ne anlama geldiğini, ayrıca hemşirelerin %95.62‟ si Türkiye‟ de Hospis kurumlarının
kurulması yönünde olumlu oldukları görülmüştür. Türkiye‟de sağlık hizmetlerinin iyileşmesi,
kamu hastanelerindeki yoğunluk, çocuk ölüm oranlarının azalması, ölümcül hastalıkların
etkilerinin kontrol altına alınması gibi konularda büyük ilerlemeler kat edilecek ve sağlık
hizmetleri konusunda gelişmiş ülkeler arasında yerini alacaktır.
Anahtar kelimeler: Palyatif bakım, Hospis, Çocuk hospis, Terminal dönem, Türkiye

March 21-22-23, 2019 ANTALYA-TURKEY

Page 65

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

ABSTRACT
In our age, different types of diseases and cancers have been observed and as a result, it has
been observed that death rates are increasing gradually. Although cancer and other fatal
diseases are seen in adults, the need for palliative care / hospice has increased. Palliative care
aims to improve the quality of life by making life-threatening, life-threatening, health-related /
physiological-related problems, and the lives of patients and their relatives, and by making
effective evaluations. The institutions where palliative care is performed are „Hospices yapıl.
Hospices, in the last stages of life are given supportive care institutions. Turkey was also
shown the importance of palliative care and hospice newly emerging long-term needs.
Children who are in terminal period are not undergoing quality care and quality of life.
Children should be treated more sensitive than adults and steps should be taken with a
multidisciplinary approach. The sample of the study consisted of 365 pediatric nurses. Ir
Descriptive Questionnaire for the Importance of Child Hospice / Palliative Care in the End of
Life Period “and“ The Scale for Determining the Opinions of Pediatric Nurses About Child
Hospices elik were used. Children's Hospice in Turkey is not yet available on a work and
development, Children's Hospice identification, level, care, nurses are conducted as a
descriptive study to inform children about the Hospice and to do. 82.19% 'u get hospice what
it means, as well as 95.62% of the nurses' Turkey have been seen to be positive towards the
establishment of the Hospice organization. improvement of health services in Turkey, the
intensity of public hospitals, reduction of child mortality, on issues such as controlling the
impact of deadly diseases to be covered great progress and take its place among the developed
countries in health care.

Keywords: Palliative care, Hospice, Child hospice, Terminal period, Turkey
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SOKAKTA ÇALIġAN ÇOCUKLARA YÖNELĠK KORUYUCU VE ÖNLEYĠCĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE HEMġĠRENĠN ROLÜ
Uzman Çocuk HemĢiresi Çiğdem Müge HAYLI* , Uzman Öğretim Görevlisi Aylin
AKÇA SÜMENGEN**, Prof. Dr. AyĢe Ferda OCAKÇI**
Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstisüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği PhD
Bölümü
chayli@17@ku.edu.tr, ayakca@ku.edu.tr, aocakci@ku.edu.tr
ÖZET
Çocuk işçiliği, sokakta çalışan ve yaşayan çocuk dünyadaki en önemli sosyal problemlerin
başında gelmektedir. Ülkemizde yoksulluk, muhtaçlık, işsizlik, sığınmacı göçü, bölgeler arası
iç göç, kentleşme süreci doğrudan veya dolaylı olarak toplumun tüm nüfus gruplarını
etkilemektedir. Özellikle çocuklar toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda meydana gelen
hızlı değişimler sonucu çeşitli risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Koruyucu ve
önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde sokakta çalışan çocuklarda karşılaşılan sağlık
sorunları, hemşirelerin bu çocuklara yönelik tutumları ve sağlık hizmetleri sunumunda
üstlendikleri rollerin belirlenmesidir. Araştırma için sokakta çalışan 22 çocuk ile genel
görüşme yapılmış ve ikamet ettikleri mahalleler belirlenmiştir. Sokakta çalışan çocukların
ikamet ettikleri mahallelerdeki aile sağlığı merkezlerinde çalışan 20 hemşire ile anket yöntemi
kullanılarak veriler toplanmıştır. Veriler frekans, ortalama, standart sapma değeri analizleri ile
değerlendirilmiştir. Sokakta çalışan çocukların birçok bulaşıcı hastalık riski ile karşı karşıya
oldukları, düzenli sağlık kontrollerinin, aşılarının yapılamadığı bundan dolayı hastalıkların
ilerleyen safhalarında tedavi için başvurdukları bulgusu edinilmiştir. Sokakta çalışan çocuklar
ile ilgili yoksul ve muhtaç ailelere mensup oldukları, gecekondu ve kenar mahallelerde
yaşadıkları eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişim zorluklarının olduğu bulgusu edinilmiştir.
Araştırmada hemşirelerin sokakta çalışan çocuklar ile ilgili birçok bilgiye sahip oldukları
bulgusu edinilmiştir. Sokakta çalışan çocuklar ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon sorunlarının olduğu belirlenmiştir. Sokakta çalışan çocukların sağlık sorunları
ile ilgili hastalıklar ilerledikten sonra sağlık kuruluşlarına başvurduğu, bu durumun ise
önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin işlemesini engellediği, ikinci basamak sağlık
hizmetlerinde bir yığılmaya neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sokakta Çalışan Çocuk, Hastalık, Hemşirelik.
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ABSTRACT
Child labor, working in the street and living children are the most important social problems
in the world. In our country, poverty, neediness, unemployment, refugee migration, interregional migration, urbanization process directly or indirectly affect all population groups of
the society. Especially children are exposed to various risks and dangers due to rapid changes
in social, economic and cultural areas. In the framework of preventive and preventive health
services, health problems encountered in children working on the streets, attitudes of nurses
towards these children and determining the roles they play in the provision of health services.
22 children working on the street were interviewed for the study and their neighborhoods
were identified. Data were collected using 20 nurses working in family health centers in the
neighborhoods where children were working in the streets. Data were evaluated by frequency,
mean and standard deviation. It has been found that children working in the street face many
infectious diseases risks, regular health checks and vaccinations cannot be done and therefore
they apply for treatment in the later stages of diseases. It was found that there were difficulties
in accessing services such as education and health in the slums and suburbs where they belong
to poor and needy families about the children working in the streets. In the study, it was found
that nurses had a lot of information about children working on the street. It has been
determined that there are coordination problems between the children working in the streets
and other institutions and organizations. It has been concluded that children working on the
street apply to health institutions after advancing diseases related to health problems;

Keywords: Children Working in The Streets, Disease, Nursing.
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ASCORBIC ACID DETERMINATION IN SOME FRUIT VIA CONDUCTING
POLYMER-SUPPORTED METAL OXIDES ELECTRODES
Şükriye Ulubay Karabiberoğlu
Ege University, Faculty of Science, Chemistry Department, İzmir, Turkey
e-mail: sukriye.karabiberoglu@ege.edu.tr
ABSTRACT
Ascorbic acid is consumed on a large scale as an antioxidant agent in food, drinks and
medicines, due to its importance in several enzymatic reactions and in the defense against
oxidative stress. In addition, ascorbic acid has been used for the prevention and treatment of
common cold, mental illness, infertility, cancer and AIDS. The increased knowledge of the
role of vitamin C has necessitated the development of accurate and specific methods for its
determination [1-2].
The aim of this study was investigation of ascorbic acid redox behavior and determination on
metal oxide-conducting polymer modified glassy carbon electrode by cyclic and differential
pulse voltammetry. The formation of metal oxide- conducting polymer films (polyeriochrome black-T) on a glassy carbon electrode surface was characterized by scanning
electron microscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The parameters such as solution
pH, polymerization scan rate, monomer concentration and polymerization cycle number were
optimized for poly(EBT) modified glassy carbon electrode. Under optimized conditions, the
linear determination range is 1.00–200.00 µmol L −1 with a detection limit of 0.81 µmol L−1 .
The selectivity of the modified electrode was examined in the presence of metals, inorganic
ions, and organic substances. Moreover, the proposed method was successfully used for the
assessment of ascorbic acid contents in commercial food products with satisfactory results.
The developed method was applied to ascorbic acid content assessment in strawberry, orange,
lemon and apple.

Keywords: Ascorbic acid, conducting polymer, metal oxide, modified surface.
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FOLIC ACID DETERMINATION AT METAL NANOPARTICLES MODIFIED
CARBON BASED ELECTRODES
Çağrı Ceylan Koçak*
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Folic acid (N-[p-{[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl) methyl] amino}benzoyl]-L-glutamic
acid), commonly known as vitamin B9, is a water soluble component. Its deficiency cause c
neural tube defects in newborns, anemia, mental and cardiovascular disorders (Xiao et al.,
2008). Therefore, it’s important to find suitable electrode material for folic acid
determination.
Carbon based materials have attracted tremendous interest due to their special physical and
chemical properties. They have wide application field such as sensing, pharmaceutical
industry and fuel cells (Salmanipour et al., 2013). Also, metal nanoparticles are one of the
most studied electrode materials because of their high electron transfer ability, large surface
area and catalytic capability (Kenarkob, 2019). Fabrication of the composite electrode surface
with carbon based material and metal nanoparticles provide enhanced peak currents, good
stability and selectivity with high sensitivity (Shahrokhian 2018).
In this study, composite electrode was fabricated by two step preparation technique. Firstly,
treated carbon nanotubes (tCNT) modified on glassy carbon electrode (GCE) surface by dropdry technique. Secondly, modified electrode (tCNT/GCE) was immersed in palladium
containing acidic solution and nanoparticles were formed electrochemically by cyclic
voltammetry technique. Resulting electrode was characterized with electrochemical
impedance spectroscopy and scanning electron microscopy. Pd/tCNT/GCE was used for folic
acid determination in pH 7 phosphate buffer solution. pH, cycle number and concentration of
metal nanoparticles and effect of treatment on CNT on folic acid behavior was investigated.
Differential pulse voltammetry was studied under optimized conditions and folic acid peak
was found in linear relationship with its increasing concentrations between 0.4 µM and 40
µM. Limit of detection was calculated as 0.26 µM (S/N=3). Interferants were also studied and
selectivity of the electrode was confirmed. In conclusion, Pd/tCNT/GCE is a selective,
sensitive and stable sensing platform for folic acid determination.
Key words: Folic acid, Metal nanoparticles, Carbon based materials, Voltammetry
References
Xiao, F., Ruan, C., Liu, L., Yan, R., Zhao, F., Zeng, B. 2008. Single-walled carbon nanotubeionic liquid paste electrode for the sensitive voltammetric determination of folic acid. Sensors
and Actuators B, 134, 895–901.
Salmanipour, A., Taher, M.A., Beitollahi, H., Hosseinzadeh, R. 2013. New voltammetric
strategy for simultaneous determination of N-acetylcysteine and folic acid using a carbon
nanotube modified glassy carbon electrode. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 102, 385–
390.
Shahrokhian, S., Hafezi-Kahnamouei M. 2018. Glassy carbon electrode modified with a
nanocomposite of multi-walled carbon nanotube decorated with Ag nanoparticles for
electrochemical investigation of Isoxsuprine. Journal of Electroanalytical Chemistry, 825, 3039.
Kenarkob, M. Pourghobadi Z. 2019. Electrochemical sensor for acetaminophen based on a
glassy carbon electrode modified with ZnO/Au nanoparticles on functionalized multi-walled
carbon nanotubes. Microchemical Journal, 146, 1019-1025.

March 21-23,2019 ANTALYA-TURKEY

Page 70

MAS INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-IV

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF NATIONAL IDENTITY IN THE
BAKHTIYAR VAKHABZADE`S WORKS: THEMATIC AND IDEOLOGICAL
PARALLELS IN MODERN UZBEK POETRY
Prof. Dr.Terane HESHIMOVA
Azerbaijan National Academy of Sciences

ABSTRACT
The paper is about the effect of the great Azerbaijanian Bakhtiyar Vahabzadeh's (1925 2009)
creation, works and literary translation activity to the Uzbek literary
environment, and his role in the public opinion of the Uzbek people during the Soviet
period. Bakhtiyar Vavabzadeh's poetry has great importance both in translation and in
idea-theme parallels from the point of view of harmony, in Uzbek literature. Bakhtiyar
Vahabzadeh, Rauf Parfi, Jamal Kamal, Abdulla Aripov, Khalil Rza Uluturk, Erkin
Vahidov are poets who play important role in awakening of national spirit, in protection
of the homeland from the effects of the known system, and in strengthening of national
identity by the poems. B. Vahabzadeh and the well-known representatives of the 1960`s
Azerbaijan and Uzbekistan, in the 80s poets` works with the same theme, content, idea
works, parallels and soundings in national themes reveal the artistic effect of Bakhtiya r
Vahabzadeh creation. These parallels have combined the evolution of the poetry of the
Azerbaijani and Uzbek peoples, and have led to the awakening, liberation of literature in
general literature. These parallels by the combining the common developmental
featuresof the poetry of the Azerbaijani and Uzbek peoples, led to the awakening, and
the liberation stage of the common turkish literature.
Keywords: Azerbaijan, Uzbek, literary links, national, Bakhtiyar Vahabzadeh
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АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР ДӮСТЛИКНИНГ ЯҚИН ҚӮШНИ
ДАВЛАТЛАР МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ
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ravshan-usanov@mail.ru

Тожик ва ўзбек халқларининг кўп қиррали алоқалари бой тажриба ва тарихий жараѐнда
шаклланган азалий ўзаро муносабатларга таянади.
Эмомалӣ Раҳмон
Тожикистон ва Ўзбекистон республикалари ўртасидаги дўстлик муносабатлари ҳақида
гап кетганда, икки биродар - тожик ва ўзбек халқлари алоқаларининг асрлар қаърига
бориб туташувчи тарихи кўз ўнгимизда гавдаланади. Агар ушбу тарихга ибрат кўзи
билан қарайдиган бўлсак, ўртадаги муносабатларнинг энг яхши ва бахтли дамлари бу халқлар ўзаро тинчлигу дўстлик ҳамда меҳрибонлигу хайрхоҳликда яшаган онлари
бўлганлигини кўришимиз мумкин.
Нафақат, халқлар тарихи, балки илм, маданият, икки халқнинг буюк аждодлари
ўртасидаги дўстона муносабатлар тарихи ҳам бугунги авлод учун ибрат намунасидир.
Математика, астрономиядан тортиб фалсафа-ю руҳшуносликкача бўлган кўпгина аниқ
фанлар соҳасида минтақа олимлари ўз замонаси илми учун хизмат қилиб, унинг
мустаҳкам пойдеворини яратиб беришган. Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир
Алишер Навоий ўртасидаги биродарлик, устоз-шогирдлик, ўзаро юксак эҳтиром икки
қўшни халқ дўстлигининг олий намунасидир. Шунингдек, ушбу дўстлик икки томон
учун ҳам манфаат келтириб, миллатлараро илм, адабиѐт ва маданият, сиѐсат ривожига
салмоқли ҳисса қўшди.
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Йиллар ўтиши билан буюклар томонидан қўйилган мустаҳкам пойдевор дўстликнинг
муҳташам қасрини янгидан бунѐд этиш лозимлигига ундади.
2018 йилнинг март ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг
Тожикистонга давлат ташрифи ва Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам
Эмомали Раҳмоннинг август ойида Тошкентга расмий ташрифи чоғидаги мулоқоту
музокаралари икки мамлакат дўстлигу биродарлигининг янги тарихида қувончли ва
унутилмас воқеаларга айланди. Миллат пешвоси муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг
нутқида икки мамлакат муносабатларидаги умидли уфқлар очилаѐтгани таъкидлаб
ўтилди: «Халқларимизни кўп асрлик дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро эҳтиром
анъаналари боғлаб туради. Ўзбекистон Республикаси билан ҳамкорлик Тожикистон
Республикаси ташқи сиѐсатининг устувор йўналишларидан бири саналади. Бўлиб ўтган
музокаралар жараѐнида эришилган келишувларимиз эса, кўп жиҳатдан тарихий
хусусиятга эгадир. Улар Тожикистон-Ўзбекистон муносабатларини босқичма-босқич
янги даражага кўтариш учун асос ва ишончли пойдевор яратади».
Икки биродар мамлакат президентларининг ҳар бир сўзида эҳтиром, ишонч ва
самимийлик зоҳир эди: «Биз Сизнинг муштаракликдаги дўстлик ва самарали муҳитни
яратиш борасидаги ташаббусингизни самимий қабул қилдик. Зеро, улар бизнинг
мақсадларимизга тўлиқ мувофиқдир», - деди Тожикистон Республикаси Президенти
муҳтарам Эмомали Раҳмон.
Тожику ӯзбек халқлари дӯстлик алоқаларининг янги йӯналишда давом этиши ва унинг
матбуотда ѐритилишининг катта сиѐсий, маданий ва ижтимоий аҳамияти бордир.
Ҳақиқатдан ҳам бу икки халқ ӯртасидаги муносабатларнинг жонланиши ушбу
давлатларда яшаѐтган одамларни хурсанд қилиб юборди. Уларнинг шодлиги
телевидение ва матбуот орқали кенг ѐритилди. Таниқли олимлар, ѐзувчилар ва
санъаткорлар томонидан берилган интервью, суҳбат ва ѐзилган мақолаларда бу икки
халқ дӯстлиги тараннум этилди.
Тожиклар ва ўзбеклар адабий алоқалари, халқларимизнинг муносабати, муомала ва
яқин дўстлиги илдизлари чуқурдир. Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мавлоно Алишер
Навоий ўртасида қарор топган дўстлик, яқинлик, устозу шогирдлик тожик ва ўзбек
халқларининг дўстлиги рамзига айланиб кетгани ҳақиқат ва юқорида
таъкидлаганимиздай ҳар вақт дўстлик ҳақида сўз кетганда, беихтиѐр ана шу
дӯстликнинг икки шоҳсутуни ѐдга олинади. Бу икки улуғвор шахс - устозу шогирд
дўстлиги шу қадар зич ва мустаҳкам бўлганки, мана орадан беш асрдан кўпроқ вақт
ўтган бўлса ҳам самимият, инсоний муҳаббат, адиблик тимсоли бўлиб келмоқда. Бу
борада ӯзбек тилларида нашр этилаѐтган Тожикистон Ҳукумати нашрияси «Халқ
овози» ва Суғд вилояти давлат ҳокимияти ижроия органи нашрияси «Суғд ҳақиқати»
газеталари энг фаол газеталардан ҳисобланиб, икки дӯст халқлар ғоясини катта миқѐсда
ѐритмоқда.
«Халқ овози» газетасида чоп этилган «Қардошлик ва дўстликнинг кўнгилочар
саҳифалари» (2018 йилнинг 11 октябри сони) номли мақолада 2018 йилнинг 7-8 август
кунлари Тошкентда «Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиѐтини ўрганиш ва тарғиб қилиш
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масалалари» бўйича Ўзбекистон ѐзувчилар иттифоқининг биринчи конференциясида
қатнашган Тожикистон ѐзувчилар иттифоқи раиси Низом Қосим чиқиш қилгани
борасида шундай дейилади: «Тожиклар ва ўзбекларнинг дўстлик анъаналари ва адабий
алоқалари тўғрисида сўз кетар экан, даставвал Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва
Мавлоно Алишер Навоий номини тилга олишади ва бу чиндан ҳам ўринлидир.
Ҳақиқатан ҳам шундай. Бу икки буюк сиймо ѐрқин ва ўчмас йўлчи юлдузлар каби олис
замонлардан халқларимиз ва ўлкаларимизни мангу ҳамдиллик ва ҳамбасталикка ҳидоят
этиб туради. Лекин шуни айтиш керакки, бу икки улуғ сиймо муомала ва муносабати
фақатгина тожикларнинг ўзбеклар билан яқинлигини эмас, балки минтақадаги бошқа
туркзабон халқлар билан ҳам қадимдан яқин эканлигини ифодалайди. Агар шундай
бўлмаганда, бу қадар улуғлик кашф этмаган бўлур эди. Навоий улуғ устозини содиқ
фарзандидай эъзозлар, ҳурмат қилар ва кўплаб самимий сатрларни унга бағишлаган
эди. Икки тил-тожик ва ўзбек тилида ижод қилиш ҳам Навоийдан бошланган. Чунончи,
ушбу масаланинг мумтоз танқидчиси Абдулғани Мирзоевнинг таъкидлашича, Хожа
Ҳофизнинг Мавлоно Навоийга таъсири шу даражада кучли бўлганки, ғазал жанрини
ўзбек адабиѐтида устувор жанр сифатида шаклланиши учун замин яратган ва Навоий
тожик-форс девони орқали ғазалсаро шоирлар қаторидан ўрин олган. Таниқли
академикнинг фикрича, Алишер Навоий буюк адабиѐт вакили сифатидагина эмас,
балки адабиѐт ва санъат аҳлининг ҳимоячиси ва 15 асрнинг иккинчи ярмида
Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон халқлари фани, адабиѐти ва санъатининг
ривожланишига муносиб замин тайѐрлашга катта ҳисса қўшган, Абдураҳмон
Жомийдан кейин, форс-тожик ғазалнавислари орасида энг пешқадамлардан бири
сифатида адабиѐтимиз тарихига кирган шахслардан биридир».
Газетада чоп этилган «Ул гавҳари яктодур…» (2018 йилнинг 31 августи) номли
мақолада (муаллиф, Тожикистон маориф аълочиси, олий тоифали адабиѐт ўқитувчиси
Маъруфжон Жўраев) шундай фикрлар бор: «Мирзо Турсунзоданинг қадрдон дўсти
академик шоир Ғафур Ғулом бу икки ажойиб халқни «Икки тилда сўзлашувчи бир
халқ», деганда тўла ҳақли эди. Албатта, бу ҳақда кўплаб ѐзиш мумкин. Қўлга қалам
олишдан асосий мақсад бу мўъжазгина мақолада ана шу икки буюк халқнинг дўстлик
тамал тошини қўйган улуғ фарзандлари Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоийнинг
ўзаро дўстона муносабатлари, ижодий ҳамкорлиги ҳақида фикр юритишдир.
Абдураҳмон Жомий улуғ тожик шоири ва мутафаккиридир. У тожик адабиѐти
юксалишига улкан ҳисса қўшган алломадир. Тожик шоирларидан Ҳилолий, Биноий,
Ҳотифий, Осафий, ўзбек шоирларидан Лутфий, Алишер Навоий, Ҳусайнийларнинг энг
яқин маслаҳатчиси ва устози эди. Айниқса, Жомийнинг Мир Алишер Навоий билан
муносабати диққатга сазовордир.
Жомий ўзининг аксар асарларини Навоийнинг маслаҳати ва илтимоси билан ѐзган.
Ёшлари ўртасида фарқ кўп бўлишига қарамай, улар маънавий жиҳатдан жуда яқин дўст
эдилар. Жомий Навоийнинг ота даражасидаги устози, Навоий эса, севикли шогирди
эди. Уларнинг бу даражада яқинлиги ҳақида Жомийнинг ўзи бир шеърида қуйидагича
изоҳлаган эди.
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Дедилар: бу йигит фарзандми сизга?
Ё шогирд, қариндош, дилбандми сизга?
Дедим: йўқ, у туркдир, мен эса тожик,
Аммо қариндошмиз кўп яқин-наздик.
Жомий ўзининг «Хирадномаи Искандарий» ва «Юсуф ва Зулайҳо» достонларида
Навоийни ҳурмат билан тилга олади. Навоий ҳам «Хамса»даги достонларида Жомийга
махсус боблар бағишлади. Жомий вафотидан кейин эса, устозига бағишлаб, «Хамсат
ул-мутаҳаййирин» («Беш ҳайрат») номли махсус асар яратди».
Тожикистон Халқ шоири, Рўдакий номидаги Давлат мукофоти лауреати, Камол
Насруллонинг «Дўстликдан кишилар топгай саодат…» (2018 йилнинг 30 июли)
мақоласи айниқса диққатга сазовордир. Унда келтирилишича, «Икки халқ
дўстлигининг ѐрқин мисоли буюк аждодларимиз - мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир
Алишер Навоий тимсолида намоѐн бўлади. Улуғ аждодларимиз асос солган дўстлик
боғида ХХ асрда икки халқнинг оқил фарзандлари, замонанинг таниқли сиѐсий
шахслари Бобожон Ғафуров ва Шароф Рашидовлар ҳам ўз дарахтларини ўтқазиб,
парвариш қилдилар ва улар ўз самарасини берди.
Тожикистон Республикаси Президенти Душанбе шаҳрининг Беҳзод кўчасида
жойлашган "Ёшликнинг 50 йиллиги" боғига Низомиддин Алишер Навоий номини
бериши ҳамда ушбу боғда Нуриддин Абдураҳмон Жомий ва Низомиддин Алишер
Навоий ҳайкалини ўрнатилиши ики халқ хурсандчилик билан қабул қилди».
Тожикистон Миллий университети ректори, академик, Муҳаммадюсуф Имомзода,
филология фанлари номзоди, доцент. Муртазо Зайниддиновларнинг «Фикрдошлик
тарихининг жонланиши» (2018 йилнинг 5 июни) мақоласида тожик ва ӯзбек адабий
алоқалари кенг ѐритилган. Фикрларимизни мақолада келтирилган қуйидаги
мулоҳазалар ифодалайди: «Тожик ва ўзбек халқлари адабиѐтидаги бундай яқинлик
икки буюк сиймо - Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер Навоий ўртасидаги
дўстлик, биродарлик, пиру муршидлик ва устоз-шогирдлик муносабатларида яққол
кўзга ташланади.
Устоз Садриддин Айний "Тожик адабиѐти намуналари" асарида форс шоирлари
қаторида Алишер Навоийни ҳам ѐдга олиб, форс тилида шеър ѐзишда унинг "кўплаб
форс шоирлари билан тенглаша олиши, қолаверса, устунлиги"ни ҳам алоҳида
таъкидлаб, форсча ашъоридан намуналар келтирган.
Кейинчалик Садриддин Айний шоирнинг тожик тилида ѐзган шеърлари, таржимаи
ҳоли, унинг асарлари ва шеърларидаги луғатлар шарҳини чопга тайѐрлашда катта
заҳмат чекиб, "Алишер Навоий ва тожик адабиѐти" мақоласи ва "Алишер Навоий"
монографиясини ѐзади. Бу билан тожик ва ўзбек халқлари адабий алоқаларининг
тарихий илдизларини исботлаб, навоийшунослик илмининг амалий ривожига муносиб
ҳисса қўшди».
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Тожикистон ѐзувчилар иттифоқи аъзоси, Сулаймон Эрматовнинг «Чегаралар очиқ…
чеҳралар очиқ…» (2018 йилнинг 31 майи) номли мақоласи таниқли ѐзувчининг
Ӯзбекистонга сафари ѐритилади ва унда шундай сатрлар бор: «Ўша куни Ўзбекистон
Халқ шоири Азим Суюннинг 70 йиллигига бағишланган тадбир ўтказилаѐтган экан.
Тантанали йиғилишдан аввал Самарқанднинг қоқ марказида тожик ва ўзбек халқлари
дўстлигининг рамзи сифатида ўрнатилган Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий
ҳайкали пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси санъат
арбоби, атоқли таржимон, таниқли адиб ва зукко мунаққид Иброҳим Ғафуров тожик ва
ўзбек халқлари дўстлигига тамал тошини қўйган икки буюк зот - Абдураҳмон Жомий
ва Алишер Навоийнинг буюк хизматларини эсга олиб, бу дўстлик дарахти ҳозир ҳам
гуркираб ўсаѐтганлигини ўзгача бир ҳаяжон билан сўзлаб берди».
«Дўстлар дийдорида шодлик мужассам» (2018 йилнинг 19 майи) номли мақолада
журналистлар Ёқубжон Абдуманонзода ва Зуҳриддин Умаровлар муштарак
мақсадларни кўзлаган делегация ҳайъати Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги
Андижон Давлат университетининг профессор-ўқитувчилари: илмий ишлар бўйича
проректор, тарих фанлари доктори, профессор Бахтиѐр Расулов, филология факултети
ўзбек тилшунослиги кафедраси мудири, филология фанлари доктори, профессор
Дилоро Набиева, психология кафедраси мудири, психология фанлари номзоди, доцент
Машрабой Ҳалимова, халқаро алоқалар бўлими бошлиғи Фарҳод Алимовлардан иборат
гуруҳ билан мулоқот баѐн этилган мақолада Жомий ва Новоий адабий алоқалари кенг
ѐритилади.
Филология фанлари номзоди, доцент Бахтиѐр Файзуллоев, «Туркигўй шоирлар устоз
Айний нигоҳида» (2018 йилнинг 10 майи) мақоласида устоз Садриддин Айний ўзбек ва
тожик адабиѐтининг ХХ асрдаги такрорланмас истеъдодли вакили дейилади ва унда
шундай фикрлар бор: “Тожик адабиѐти намуналари”да туркигўй шоирлар –
Султонхалил ибни Мироншоҳ ибни Амир Темур, Абулқосим Бобурмирзо ибни
Бойсанқур, Низомиддин Алишери Навоий, Абдуллохон-волии Бухоро, Имомқулихонволии Бухоро, Қосимхон ибни Хусравхон, Абдулазизхон-волии Бухоро,
Субҳонқулихон-волии Бухоро, Бобораҳим Машраби Намангоний, Сўфи Аллоҳѐри
Каттақўрғоний, Нодираи Андижоний, Амир Умархон-волии Фарғона, Мирзоостонақул
Дабири Каттақурғоний, Муҳаммадяъқуб ибни Амир Дониѐл ибни Манғит кабилар
ҳаѐти ва ижоди ҳақида қимматли маълумотлар берилган.
Тазкирадаги муҳим маълумотлардан яна бири Алишер Навоий ижоди билан боғлиқдир.
Унда А.Навоий туғилган ва вафот этган саналари (1441-1501) йил кўрсатилиб, сўнг
шоирнинг форсийдаги машҳур қасидаларидан бири “Туҳфат ул афкор” (“Фикрлар
туҳфаси”)дан 13 байт келтирилган. Уни Давлатшоҳ асаридан олинганлиги ҳам кўрсатиб
ўтилган.
Устоз Айний Навоийнинг форсий тилда ѐзилган “Тўҳфат ул афкор” (“Фикрлар
туҳфаси”) қасидасига эътибор берганлиги бежиз эмас эди. Мазкур қасида Навоий
ижодида муҳим адабий-эстетик қимматга эга бўлиб, у устози Абдураҳмон Жомийга
бағишланган етук ижод намуналаридан бири ҳисобланади. Шу билан бирга,
Жомийнинг “Лужжат ул асрор” (“Сирлар денгизининг туби”) қасидасига татаббуъ
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сифатида ѐзилган эди. Янада аниқроқ айтганда, ушбу қасида Амир Хусрав (12531325)нинг “Дарѐи аброр” (“Яхши кишилар дарѐси”) ва Жомийнинг юқорида тилга
олинган қасидасига татаббуъ эканлиги навоийшуносликда қайд этилган».
Суғд вилояти давлат ҳокимияти ижроия органи нашрияси «Суғд ҳақиқати»
газетаси ҳам икки халқ дӯстлигини тараннум этувчи мақолалар чоп этишда энг фаол
нашрлардан ҳисобланиб, дӯстлик мавзусидаги ҳар бир мақола Абдураҳмон Жомий ва
Алишер Навоий дӯстлиги ҳақидаги фикрлар билан бошланади. Масалан, «Иккиси бир
куй-ғазалдан» (таниқли журналист Д.Қӯчқоров муаллифлик қилган), атоқли журналист
Бобожон Икромовнинг «Дўстлик чаманининг булбуллари», таниқли журналист ва
хажвнигор Эгамназар Соҳибназаровнинг «Дўстлик алоқалари мустаҳкам бўлаверсин»
номли мақолаларда шу дӯстлик тарихи бугунги кун нуқтаи назаридан ѐритилади.
2018 йил апрел ойида Ӯзбекистон Республикаси маънавият-маърифат маркази, Навоий
вилояти ҳокимлиги, Олий ва ӯрта махсус таълим вазирлиги, Навоий давлат педагогика
институти, Тошкент давлат ӯзбек тили ва адабиѐти университети, Ӯзбекистон
Республикаси Фанлар Академияси Ӯзбек тили, адабиѐти ва фолклори институти
ҳамкорлигида “Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавиймаърифий тараққиѐтидаги ӯрни” мавзусида 2-анъанавий халқаро илмий конференцияда
қатнашган Тожикистонлик олимлар академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд
давлат университети ӯзбек филологияси факултети профессори, филология фанлари
доктори Абдусалом Абдуқодиров ва шу факултет доценти Бахтиѐр Файзуллоевлар
билан суҳбатлашган «Суғд ҳақиқати» газетаси бош муҳаррири Фарҳод Жӯраев
«Навоийни англаш саодати» мақоласида инсоният маънавиятида дӯстлик тушунчаси
муҳим ӯрин тутиши, дӯстлик кишилар ӯртасидаги аҳиллик ва яқинликни билдириши, у
манфаатларнинг умумийлиги ва ӯзаро ишончга асосланиб, кишиларнинг бир-бирларига
бӯлган муносабатида намоѐн бӯлишини айтиб ӯтиб, тожик ва ӯзбек халқлари қадимдан
бир-бирларига яқин ҳудудда ва ҳатто аралаш ҳолда яшаганликлари, манфаатларининг
бир хиллиги, урф-одатларининг ӯхшашлиги, меҳнат ҳамда яшаш тарзларининг
муштараклиги тӯғрисида фикр юритиб, бу икки қардош халқ ӯрта-сидаги дӯстлик ҳар
жиҳатдан мустаҳкам бӯлиши лозимлигини таъкидлаб, тожик ва ўзбек халқлари
адабиѐтидаги бундай яқинлик икки буюк сиймо - Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир
Алишер Навоий ўртасидаги дўстлик, биродарлик, пиру муршидлик ва устоз-шогирдлик
муносабатларида яққол кўзга ташланади, дея хулоса чиқаради.
Миллий бирлик ва тинчлик асосчиси, Миллат Пешвоси. Тожикистон Республикаси
Президенти Эмомали Раҳмон фикрича, Жомий ва Навоий дўстлиги, уларнинг устоз ва
шогирд сифатида ҳамкорликлари шу қадар самимий ва мустаҳкам эдики, Жомий ўз
асарларидан бирида Навоийни вафо ва садоқат намунаси, дея атайди. Дарҳақиқат
Алишер Навоий ижодий мероси умумбашарият маънавий-маърифий тараққиѐтида
катта ӯринга эга. Икки халқ дўстлиги ҳақида сўз юритар эканмиз, беихтиѐр Тинчлик ва
миллий бирлик асосчиси - Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти
муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг: "Тожик ва ўзбек дўстлиги Худованд амри биландир.
Икки халқ дўстлигининг зилол булоғи бошида икки буюк сиймо - Абдураҳмон Жомий
ва Алишер Навоий турганлиги икки халқ дўстлиги рамзидир. Биз бу дўстлик
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булоғининг мусаффо сувларига асло гард юқтирмаймиз, уни кўз қорачиғидек авайлабасраймиз. Бу сувнинг мусаффо юзаларида хазон барглари эмас, нилуфар гуллари
қийғос очилиб, сузиб юришини истаймиз…",- деган образли сўзлари ѐдга тушди. Зотан,
Эмомали Раҳмон давлатимиз сарвари бўлган кундан бошлаб, шу катта оиланинг
меҳрибон падари сифатида икки халқ - тожик ва ўзбекларнинг дўстлигини тез-тез
эслатиб келмоқда. Шу боис, икки халқ дўстлиги кундан-кунга ошиб боряптики, ҳеч
қанча камайгани йўқ. Бу дӯстликнинг сиѐсатда, маданиятда, ижтимоий ҳаѐтнинг
муҳтим қисми бӯлган матбуотда инъикос этилиши эса кенг имкониятларни келтириб
чиқаради.
Албатта, бу дӯстликнинг асосида Абдураҳмон
Ҳазратларининг туриши дилларга ҳузур бағишлайди.

Жомий

ва

Алишер

Навоий

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:
1. «Халқ овози» газетаси. – Душанбе: 2018.
2. «Суғд ҳақиқати» газетаси. – Хужанд: 2018.
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ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ КЭЭ БИР
ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК БИРДИКТЕРДИН КЫРГЫЗ, ОРУС ЖАНА АНГЛИС
ТИЛИНДЕГИ АНАЛИЗИ
Назаракунов Өмүрбек Үсөнович, окутуучу
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
Аннотация
В данной статье анализируются переводы фразеологических единиц с кыргызского
языка на английский, отобранных из повести Ч.Айтматова «Гулсарат». При этом
русские переводы фразеологических единиц выполняют роль корреляции.
Ключевые слова: Фразеологические сращение, фразеологические единства,
фразеологические сочетания, фразеологические выражения.
Аннотация
Бул макалада Чынгыз Айтматовдун

«Гулсарат» чыгармасынан

алынган

фразеологиялык бирдиктердин кыргыз тилинен англис тилине орус тили аркылуу
которулуусу каралган.
Ачкыч

сөздөр:

фразеологиялык

ширешме,

фразеологиялык

бирдик,

фразеологиялык айкаш, фразеологиялык сөздөр (терминдер).
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ТУКАЕВЛАРНЫҢ ДИНИ ҺӘМ МӘГЪРИФӘТЧЕЛЕК ЭШЧӘНЛЕГЕ
(БАШКОРТСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫНЫҢ
СТӘРЛЕБАШ АВЫЛЫ МӘДРӘСӘСЕ ТАРИХЫННАН)
Нуридә Насыйбуллина
филология фәннәре кандидаты
Татарстан Фәннәр академиясенең
Г. Ибраһимов ис. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты
nasibullina.nur@yandex.ru
Аннотация: Целью данной работы является анализ культурно-просветительской,
образовательной деятельности медресе и трудов преподавателей конфессионального
учебного заведения села Стерлибашево. Особое внимание уделяется анализу
благотворительного, педагогического наследия династии Тукаевых (Нигматуллиных) и
осознанию исторической роли медресе в общественно-духовном развитии татарского,
башкирского, киргизского и казахского общества. Эстәрлебаш төбәге борынгыдан
мәгърифәтле як булганы тарихыбызга яхшы мәгълүм. Эстәрлебаш мәдрәсәсе үз
вакытында дөньякүләм мөселман халыкларын агартуда мөһим урын тота, иң данлыклы,
иң мәшһүр уку йортларының берсе булып таныла.
Ключевые

слова:

образование,

медресе,

религия,

ислам,

методическая

деятельность, выдающиеся личности.
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ ЭСТРАДАЛЫҚ
ӘН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
М.Ә. Смагулов
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Талдықорған қаласы (Қазақстан)
miras.net@mail.ru
АҢДАТПА
Жоғары білім беру жүйесін жаңғырту қажеттілігі қазіргі заманғы, түбегейлі
өзгермелі қоғамның жалпы және кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейіне ие мамандарды
даярлаудағы қажеттігіне негізделген. Осыған байланысты болашақ музыка мұғалімінің
кәсіби дайындығына, оның музыкалық-педагогикалық даярлығына қойылатын талаптар
артып келеді. Музыка мұғалімінің вокалдық-педагогикалық мәдениетін біз, жеке
тұлғаның интегративті сапасы ретінде түсінеміз, оның құрамына әр түрлі әншілік
қызмет, құндылық қарым-қатынас, вокалдық педагогика саласындағы құзыреттілік,
жеке вокалдық-орындаушылық шеберлік, сондай-ақ вокалдық-педагогикалық
қызметтегі шығармашылық белсенділіктер де кіреді. Заманауи педагогиканың маңызды
міндетерінің бірі музыкалық білім беру үдерісін мақсатты және дәйекті етуге мүмкіндік
беретін жаңа үйлесімді жүйені құру болып табылады. Мақалада болашақ музыка пәні
мұғалімдерінің вокалдық-эстрадалық ән айту қабілеттерін дамыту үшін атқарылатын
жұмыс пен жаттығулардың негізгі кезеңдері айқын сипатталады. Қазіргі заманғы
эстрадалық вокалдық өнері өзінің әдістері мен формаларының әр түрлілігі санаға,
сезімге, талғамға, болмысқа эстетикалық көзқарасты қалыптастыруға, тұлғаның
шығармашылық қасиеттерін дамытуға үлкен әсер ететіні анықталады. Сондықтан да
болашақ музыка мұғалімінің вокалдық қабілетін дамытуда эстрадалық ән айту
дағдыларын қалыптастыру, руханилыққа тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі
дамыту мәселесі өзекті және маңызды көкейкесті сауалдардың бірі болып табылады
Түйін сөздер: музыка мұғалімі, ән айту, эстрадалық вокал өнері, вокалдық
қабілет
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