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A REAL-TIME STUDY AND COMPARISON ON VSLAM 

TECHNIQUES 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

The most important conditions for the use of 

mobile robots in our daily life is that they have to 

have information about their location, map, etc. So 

that it is possible to pave the way for advanced 

applications.  Simultaneous Localization and 

Mapping (SLAM) is a way of having position and 

map information of the mobile robots. On the other 

hand, vSLAM which basically uses the cameras as 

an exteroceptor sensor a special type of general 

SLAM idea and offers a different perspective on 

the problem of localization and mapping of mobile 

robots. There are several vSLAM techniques in the 

literature which have pros and cons over each 

other. In this study, maps of an environment were 

obtained using RTAB-Map and OctoMap 

algorithms which are some of the most well-known 

vSLAM techniques. These techniques were 

compared from the point of the environment 

representation, computational load, and memory 

usage and it was eventually observed that RTAB-

Map was little better than OctoMap.  

SLAM, vSLAM, RTAB-

Map, OctoMap, ROS 
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Introduction 

Our daily life has been facing the robotic technology day by day. Especially due to the 

advancing mobile robot technology, robot designs which will substitute for human have started 

to be considered. The most important requirements of mobile robots are the awareness of the 

world around them and their knowledge of where they are within this world. These problems 

are known in the literature as mapping and localization, respectively. Such problems can be 

solved easily when map and GPS information are available. However, in some situations such 

as indoor environments neither or one of those data are available. The solutions to the problems 

of not having the location of the agent and map of the environment are quite harder than having 

one of that information. Therefore, special solutions for those case has to be thought and this 

approach is called as simultaneous localization and mapping (SLAM). The solution to SLAM 

problem has a significant cornerstone (Whyte and Bailey, 2006) for the mobile robots and has 

paved the way for several state of the art applications such as driverless cars, unmanned aerial 

& underwater vehicles. SLAM solutions were firstly handled from the angle of probabilistic 

ways and many methods were developed. On the other hand, the solutions recently have shifted 

from classical probabilistic methods to the modern methods called vSLAM which mainly uses 

the cameras as an exteroceptive sensor. As a result of this, the solution has formed on a base of 

image processing techniques and computer vision. The main targets of all developed algorithms 

are to get faster results and the true representation of the world.  First study on vSLAM was the 

Davison’s EKF (Davison, 2003) based approach. Nevertheless, the major limitation of this 

method was the computational time. Especially when the features increase in the environment 

it becomes cumbersome and therefore alternative methods were needed. At this point, a method 

called parallel tracking and mapping (PTAM) is a milestone for vSLAM applications (Klein 

and Murray, 2007). Even if the environment has lots of features, the real-time situations can be 

handled successfully and the execution time is in a reasonable range. Recently developed 

algorithm ORB-SLAM (Mur-Artal et al., 2015) is also a feature and PTAM based method and 

gives the best results among the feature based approaches. In addition to feature-based methods, 

techniques which offer an output map by using directly the input images have been analyzed in 

many research such as RTAB-Map (Labbe and Michaud, 2013), OctoMap (Hornung et al. 

2013), LSD-SLAM (Engel and Cremers, 2014). 
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Material & Methods 

ROS 

ROS (Robotic Operating System) is an open source software system and have been frequently 

used in the robotic community in recent years (Quigley et al., 2009). As a result of both being 

open source and supported and interiorized by many researchers, the application areas have 

been increasing day by day. New packages which extend to different application areas have 

been generated day after day. It basically consists of a combination of nodes working on the 

subscriber and publishing strategy. Nodes represent executable program snippets and can be 

coded with different software languages such as Python, C ++, Java. Several data types are 

published from the nodes so that other nodes can use them for different purposes. In addition, 

nodes receive different types of messages by subscribing to different kinds of program snippets 

and perform the necessary actions. Many sensors and robots provide ROS support and lots of 

companies have started to offer their products to the market with ROS packages. ROS has the 

features to facilitate the development process of technology and industry 4.0 and is expected to 

be an indispensable tool in the following years. In the study, ROS has been used in different 

ways both for performing the experiments and visualizing the results. 

VSLAM 

The bulky structure of sensors such as laser and sonar used in classical SLAM approaches have 

necessitated new types of sensors. With this thought, the use of cameras that can provide more 

information and which are both cost-effective and required less power have started to be 

considered in SLAM applications. This field is called as visual SLAM (vSLAM). There are 

many methods developed in the literature on this subject. The experiments on RTAB-Map and 

OctoMap methods which are one of the most important vSLAM algorithms were conducted in 

this study.   

Rtab-Map 

RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping) is one of the well-known vSLAM 

techniques that is used in many mapping and tracking studies. The fundamental idea of the 

approach is the loop closure. Images are evaluated using the technique bag of words (BoW) 

(Filliat, 2007) which presents faster results instead of direct comparison. In addition to this, 

each loop closure produces a new constraint and so the graph map is optimized using 

minimization techniques. As a consequence, the map of the environment is formed in an 
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incremental manner. This technique produces effective results for both large-scale 

environments and long-term time required studies. The memory management system used in 

the study is one of the most important specialties and makes it possible to work in real time. 

The main steps of RTAB-Map algorithm are as follows: location creation, weight update, 

Bayesian filter update, loop closure related hypothesis selection, retrieval, transfer (Labbe and 

Michaud, 2013).  Memory management model for RTAB-MAP is illustrated in Fig. 1. 

Figure 1. RTAB-MAP Memory Managed Model (Labbe and Michaud, 2018) 

OctoMap 

Grid maps are such a representation of the world around us. By these maps, the surrounding 

area around the robot can be described as free, blocked or unknown regions so that the robot 

will be able to find its way without encountering any obstacle. Up to now, many researchers 

has used that kind of representation in their studies to represent the map. However, those maps 

are usually based on 2D representation of the world. At this point, OctoMap is an enhanced 

version which allows for the robust and efficient representation of the world in 3D occupancy 

grids. Similar to 2D representation, in 3D grid maps, there are free, occupied and unknown 

cells. All cell updates are based on probabilistic manner (Hornung et al. 2013). Those type of 

representations are especially important for the flying robot applications. The memory 

management of this method is demonstrated in Fig. 2.  
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   (a)                                                      (b) 

Figure 2. (a) Octree Memory, (b) Map data stored in memory (Hornung et al. 2013). 

Fig. 2 (a) refers to child pointer per node method that is based on Octree data structure method 

while Fig. 2 (b) illustrates the maximum-likelihood occupancy of the stored- information. Each 

double-bit represents children of nodes. (00: unknown; 01: occupied; 10: free; 11: inner node 

with the child next in the stream) 

Results 

The set-up we used in this study basically contains hardware and software parts. The software 

part consists of a laptop which has the specifications Intel Core i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz 

x 4, Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 256bits) ve 8 GiB RAM DDR4. In addition to this, 

Turtlebot-II which is equipped with the Kinect v1 and embedded several sensors and drivers 

apparatus is formed the hardware section. The robot has the differential drive model and the 

details of how to obtain a motion model are presented in (Cook, 2010). We also used ROS 

which offers free available software packages and works well with the mentioned robot and 

algorithms.  

We opted for real-time implementations in order to obtain results because many studies have 

been conducted on simulation and they do not provide a comprehensive understanding of real-

time situations. To this end, we made up an environment which is created under laboratory 

conditions; and is approximately 15 m2. It is also covered with artificially constructed corridors 

and obstacles at different measurements (Fig. 3). 
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(a)                                                                          (b) 

Figure 3. (a) The environment for the implementations (b) the top view and waypoints 

The robot moved throughout the defined waypoints, respectively. The maps were obtained by 

the linear and angular forward/backward movements of the robot. To build the map of the 

environment, RTAB-Map and OctoMap algorithms on ROS packages were used. The result 

maps were illustrated from the different angle of view in Fig. 4 and 5.  

Figure 4. The result maps from the top and side view of the OctoMap method 
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Figure 5. The result maps from the top and side view of the RTAB-Map method 

When the maps were examined, it was observed that they produced good results in both 

methods and they succeeded in obtaining the environment maps in 3-D. On the other hand, 

analyses related to the performance comparison were performed for the three different 

situations:  

 Case 1: The robot moves only in a forward direction (Fig. 6)

 Case 2: The robot moves only in an angular direction (Fig. 7)

 Case 3: The robot moves both in a forward and an angular directions (Fig. 8)

Figure 6. The case 1 performance comparison; RTAB-Map and OctoMap methods respectively 
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Figure 7. The case 2 performance comparison; RTAB-Map and OctoMap methods respectively 

Figure 8. The case 3 performance comparison; RTAB-Map and OctoMap methods respectively 

Considering these results, it was seen that RTAB-Map method gives better results than 

OctoMap method in terms of performance load. The results of CPU load analyses and memory 

usage are indicated in detail in Table 1. 

Table 1. CPU and memory comparisons 

Hardware RTAB-Map OctoMap 

CPU1: %54      %91      

CPU2: %56 %72 

CPU3: %56 %76 

CPU4: %56 %85 

Memory 2 GiB (%26,1) of 7,7 GiB  1.5 GiB (%19) of 7,7 GiB 
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Conclusion 

In conclusion, this study has investigated some methods in vSLAM, which is a special 

application of SLAM, developed in recent years. vSLAM methods, RTAB-Map and OctoMap, 

were compared from the point of result maps and computational performance in a real-time 

study. For this purpose, the robot, Turtlebot-II, was navigated in the environment which has 

different parts and also separated by artificial corridors. The evidence from the study implies 

that RTAB-Map method has more efficient in providing less computational time.  On the other 

hand, result maps are noteworthy close to each other for both methods.  Our investigations into 

this area still ongoing and the present findings suggest several courses of action in order to solve 

and broaden the understanding of vSLAM techniques in 3D model. It has also raised many 

questions in need of further investigation such as applications on aerial vehicles, comparison 

with the other vSLAM techniques. Hence, future studies will concentrate on these topics.  
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TRANSFER ÖĞRENMEDE TASARLANACAK TAM BAĞLI 

KATMAN BOYUTLARININ PERFORMANSA ETKİLERİ 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

In this article, effects of dimensions of the fully-

connected layers are investigated. AlexNet CNN 

architecture was selected as the starting point. 

AlexNet structure was transferred, new fully-

connected layers were defined with various 

quantities and dimensions, hereby new deep CNN 

structures were designed. Via deep learning, new 

designed networks were learned with some images 

from Caltech-256 image dataset. Learning and test 

results of new designed networks are compared, 

some results are achieved.  AlexNet was originally 

designed for classification and has 1000 category 

outputs. In this study, different number of outputs 

and different dimensions of fully-connected layers 

are designed, tested, and compared in terms of 

performance and success. Consequently, some data 

and intuition were achieved and offered about the 

number and dimensions of fully-connected layers 

when deep CNN transfer learning is used for 

classification. 

Deep Learning, 

Computer Vision, 

Convolutional Neural 

Networks, Dimensions of 

Fully-Connected Layers 
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Ö Z E T A N A H T A R  

K E L İ M E L E R 

Bu makalede, Konvolüsyonel sinir ağlarında 

katman sayısının, ağın hız ve başarı oranına etkisi 

ortaya konulmuştur. Uygulama için AlexNet derin 

ağ mimarisi başlangıç noktası olarak tercih 

edilmiştir. AlexNet mimarisi alıntılanarak, tam 

bağlı katmanların sayı ve boyutları değiştirilmiş ve 

yeni ağ yapıları tasarlanmıştır. Yeni oluşturulan 

ağların konvolüsyon ve tam bağlı katmanları 

transfer öğrenme ile oluşturulmuştur. Yeni ağlar, 

Caltech-256 veri setinden bazı imajlar kullanılarak, 

derin öğrenme ile önceden tasnif edilmiş örnek 

imajlar kullanılarak eğitilmiştir. Bu ağların eğitim 

ve test sonuçları karşılaştırılarak bazı sonuçlara 

varılmıştır. Sınıflandırma için tasarlanan AlexNet 

yapısında varsayılan 1000 kategori çıktısı varken, 

bu çalışmada farklı kategori çıktı miktarlarına göre, 

farklı boyutlardaki tam bağlı katmanların başarı 

oranları tespit edilmiş ve kıyaslanmıştır. Sonuç 

olarak tasarlanması planlanan bir ağ yapısının, 

sınıflandırma çıktı adedine göre hangi boyutlarda 

tam bağlı katmanlar içermesinin verimli olduğu 

konusunda verilere ulaşılmıştır ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

Derin Öğrenme, 

Bilgisayar Görüsü, 

Konvolüsyonel Sinir 

Ağları, Tam Bağlı 

Katmanların Boyutları 
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1. Giriş

. İnsan sinir sistemini taklit ederek yorumlama yapmayı amaçlayan yazılım metodolojisine yapay sinir 

ağı denilmektedir. Bir yapay sinir ağı tek katmanlı olabileceği gibi, birden fazla katmana sahip 

olabilmektedir. Bu katmanlarda girdiler tek boyutlu işlenebileceği gibi, 2 boyutlu olarak da işlenebilir. 

Ses bilgisi tek boyutlu bir bilgi, görüntü ise 2B bilgiye örnek olarak verilebilir. Bilgisayarların imajları 

kullanarak yorumlama yapabilmesi, bilgisayar görüsü olarak ifade edilmektedir. İmajların bilgi 

çıkarımında kullanılması için erozyon, dilasyon, açma, köşe tespiti, kenar tespiti, renk yoğunluğu tespiti, 

imajın griye veya ikili imaja dönüştürülmesi, ön plan nesne çıkarımı, normalizasyon gibi bir takım ön 

işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır ki bu tür işlemlere görüntü işleme denilmektedir. Ön işlemlerden 

geçirilmiş imajlarda bilgi çıkarımı, 2B filtrelerin imajı taramasını ifade eden konvolüsyon işlemi ile elde 

edilir. Farklı boyut ve özellikteki filtreler kullanılarak çok sayıda yapılan konvolüsyon işlemleri ile imaj 

hakkında çok sayıda ve farklı bilgilere ulaşılabilir. Mesela imajları sınıflandırma işlemi yapılacak ise 

her bir sınıf için diğer sınıflardan seçici özellikler belirlenmelidir. Bunun için tüm sınıfların öznitelikleri 

beraberce göz önüne alınmalı ve itina ile ayırt edici filtreler tasarlanmalıdır. Bu filtrelerin tasarımı elle 

yapılacak olursa hem uzmanlık gerektirir hem masraflı olacaktır (Hu, Jia, Ling, & Huang, 2012). 

Binlerle ifade edilecek miktardaki (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) örnek imajlara bakarak 

uzman olsa bile bir insanın yorumlama yapması hem zor hem de başarı oranı düşük olacaktır. Halbuki 

son yıllarda hem donanım hem de yazılım olarak bilgisayarların kabiliyetlerinde artış ile, ait olduğu 

kategori belli olan çok sayıda örnek imaj kullanılarak sınıflandırma yapacak başarılı ağlar oluşturmak 

mümkün olmuştur. Makinelerin kendi kendine öğrenme esnasında, hedeflenen işlemi yapacak şekilde, 

önceden uzmanlarca etiketlenmiş bilgiler kullanarak, çok katmanlı yapay sinir ağları parametrelerini 

güncellemesine derin öğrenme denilmektedir. Bu şekilde her bir katmanın tam olarak ne görev yaptığı 

uzmanlarca değil de öğrenme esnasında otomatik olarak belirlendiği ağ yapılarına derin ağlar 

denilmektedir. Son yıllarda özellikle 2B imaj yorumlama işlemlerinde derin öğrenme teknikleri 

kullanımı yaygınlaşmış ve başarılı sonuçlar vermektedir (DOĞAN & TÜRKOĞLU, 2018)(Szegedy vd., 

2015). Derin ağ mimarilerinde farklı görevleri icra edecek konvolüsyon, pooling, normalizasyon ve 

softmax gibi katmanlar bulunur (Schmidhuber, 2015)(Guo vd., 2016). Bilgi teknoloji alanında faaliyet 

gösteren büyük firmaların son yıllarda derin öğrenme üzerine ihtimam gösterdikleri ve gerek donanım 

gerek yazılım olarak ciddi yatırımlar yaptıkları gözlemlenmektedir (Goodfellow I, Bengio Y, Courville 

A. Deep learning[M]. MIT press, 2016).  

Derin sinir ağlarının büyük miktarda etiketlenmiş veri ile eğitilmesi başarı oranını olumlu 

etkilemektedir. Derin ağlar çok sayıda katmana sahiptir. Yapılan işlemler çok masraflı olmasa da hem 

çok büyük miktarda işlenecek veri olması hem de katmanların çok olması sebebiyle derin öğrenmede 

CPU yerine GPU (grafik işlemcisi) kullanılmaktadır. Hatta grafik işlemcilerinin hesaplamada 

kullanılmasıyla, derin öğrenme uygulanabilir ve yaygın hale gelmiştir denilebilir. Son yıllarda derin 

öğrenme yöntemleri ile sınıflandırma, tespit, tanıma ve takip gibi birçok işlemde başarılı çalışmalar 

yapılmaktadır. Etiketlenmiş girdi bilgileri kullanılarak yapılan denetimli öğrenme ile belirli bir nesneyi 

veya kişiyi tanıma gibi işlemler yapılabilir. Etiketlenmemiş bilgi seti kullanılarak yapılan denetimsiz 

öğrenme ile uygun kümeleme yapılır ve test girdisi geldiğinde bu öğrenilmiş kümelerden hangisini daha 

yakın olduğu tesbit edilir. Takviyeli öğrenme ile sistem, bir süreçte başarılı adımları takip edebilecek, 

uygun tepkileri verebilecek şekilde eğitilmiş olur. 

Derin öğrenme, görüntü işleme ve bilgisayar görüsü alanında uygulanırken girdi bilgisi 2 boyutlu matris 

şeklinde kodlanmış imajın piksel bilgileridir. İmajlarda yapılacak yorumlamanın bir piksel veya alan 

nazara alındığında, ilgili piksel ya da alanın her tarafındaki piksellerle ilintili olacağı göz önüne 

alındığında 2B bir konvolüsyon işlemine tabi tutulması gerekliliği görünmektedir. Renkli imajlar için 
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her bir kanal ayrı bir girdi olarak kullanılabileceği gibi, şekillerin renklerden fazla önemsendiği birçok 

çalışmada imajlar önce gri imaja çevrilmekte ve öylece derin sinir ağına girdi olarak verilmektedir.  

Derin ağda her bir konvolüsyon katmanında girdi, simetrik yapıdaki filtreler ile konvolüsyona tabi 

tutulmakta ve çıktı bir sonraki katmana girdi olarak iletilmektedir. Havuzlama (pooling) katmanlarında 

girdi bilgisi gruplanarak tek bir piksele indirgenir. Bu esnada ya gruplanan çerçeve içindeki piksellerin 

ortalama değeri (average pooling) veya en yüksek değerli piksel bilgisi çerçeveyi temsil etmek üzere 

yeni piksel değeri (maxpooling) olarak atanır. Konvolüsyon katmanlarında sadece filtre çerçevesi 

içindeki bilgilerin birbiri ile etkileşimi göz önüne alınırken, genelde son aşamalarda kullanılan tam 

bağlı katmanlarda (fully connected layers) katmanın tüm girdi bilgileri nöron ismi verilen fonksiyon 

hücrelerine girer ve aktivasyon fonksiyonu sonucunda hesaplanan değeri bir sonraki katmanın tüm 

nöronlarına gönderilir (Adler, Elad, & Zibulevsky, 2016). Tam bağlı katmanlarda girdilere bakarak 

belirli durumlarda belirli çıktılar verebilen ReLU, sigmoid gibi lineer olmayan fonksiyonları icra 

edebilen aktivasyon fonksiyonları yer alır. ReLU (1) ve sigmoid (2) fonksiyonlarının tanımı aşağıda 

verilmiştir. 

𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = {
𝑥, x ≥ 0
0, 𝑥 < 0

(1) 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
(2) 

Denklem (1) de verilen ReLU öğrenme esnasında lineer olduğu için kolaylık sağlar ve bu sebeple en 

yaygın kullanılan aktivasyon fonksiyonudur (Yang, Nguyen, San, Li, & Krishnaswamy, 2015). 

Aktivasyon fonksiyonlarının çıkışında ağırlıkların birbirinden çok uzaklaşmasını engellemek için 

normalizasyon katmanı bulunmaktadır (Normalization, 2015). Derin ağ yapılarında ezberleme 

(overfitting) problemini engellemek için dropout katmanlarında öğrenme esnasında rastgele bazı 

nöronlar kullanılmaz (Hinton, Srivastava, Krizhevsky, Sutskever, & Salakhutdinov, 2012). Yapay sinir 

ağlarının en sonunda da giren bilginin çıktı değerlerine yakınlığını olasılıksal değerler ile ifade eden 

softmax katmanı bulunur (Tang, 2013). Bu çalışmada derin ağ yağılarında kullanılan tam bağlı 

katmanların adet ve boyut miktarının ağ performansı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. 

2. Çalışmada Tasarlanan Derin Ağ Yapıları

Günümüzde hali hazırda tasarlanmış ve belirli başarı seviyelerine sahip derin ağ yapıları mevcuttur. 

Krizhevsky vd. (Krizhevsky vd., 2012) tarafından tasarlanan 25 katmandan oluşan AlexNet bunlardan 

biridir. 1 giriş, 5 konvolüsyon, 3 maxpool, 2 dropout, 3 tam bağlı, 7 ReLU, 2 normalizasyon, 1 softmax 

ve son olarak 1 çıkış katmanı içermektedir. Genel yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 2.1. AlexNet mimarisinin tek GPU blok diyagramı (Han vd., 2017) 

227x227x3 boyutunda imaj girdisi alan AlexNet ImageNet veri setinde %16,4 top5 başarı oranı 

sunmaktadır.  

Son yıllarda derin öğrenme ile nesne tanımadaki başarıları sadece yeni geliştirilen derin konvolüsyon 

yapılarına bağlamak doğru değildir. Yakın zaman kadar öğrenmede kullanılan veri setleri on binlerle 

ifade edilecek düzeyde idi (ör: NORB, Caltech-101/256, CIFAR10).  Bu boyuttaki veri setleri basit 

tanıma işlemlerini yapmak mümkündür. Mesela M-NIST karakter-tanımada hata oranı (<%0.3) 

neredeyse insanlar ile aynı seviyededir (Ciregan, Meier, & Schmidhuber, 2012). Ancak doğal ve gerçek 

ortamlarda nesnelerin tanınması için çok daha geniş boyutlarda veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır 

(Krizhevsky vd., 2012). Aslında küçük boyutlu veri setlerinin negatif tarafları biliniyordu (Pinto, Cox, 

& DiCarlo, 2008). Ancak milyonlara ulaşacak sayılarda etiketlenmiş imaj veri setlerinin hazırlanması 

ancak yakın zamanda mümkün olmuştur. Yeni veri setleri çok daha yüksek miktarda etiketlenmiş imaj 

içermektedir. Mesela LabelMe (Russell, Torralba, Murphy, & Freeman, 2008) yüz binlerce ve ImageNet 

(Li Fei-Fei vd., 2009) 22 bin kategoride 15 milyondan fazla yüksek çözünürlüklü imaj sunmaktadır. Bu 

kadar yüksek miktarda kategori ve örnek imajları öğrenebilmek için çok geniş öğrenme kapasitesine 

sahip yapılara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı gidermeye yönelik AlexNet (Krizhevsky vd., 2012), 

Vgg16-19 (Simonyan & Zisserman, 2014), ResNet50(He, Zhang, Ren, & Sun, y.y.), 

GoogLeNet(Szegedy vd., 2015) gibi çok sayıda farklı özellik ve kapasitelerde Konvolüsyonel sinir 

ağları tasarlanmıştır. Sonsuz sayıda sinir ağı tasarlanıp eğitilebilir. Ancak yeni tasarlanan ağları en 

baştan eğitim işlemine tabi tutmak çok masraflı bir işlemdir. Sıfırdan ağ tasarlamak geniş zamana, 

yüksek kapasiteli donanımlara ve büyük boyutlarda veri setlerine ihtiyaç duyar. Çoğu zaman 

araştırmacılar ve tasarımcılar en baştan ağ tasarlayıp eğitmek yerine, daha önce yüksek boyutlu veri 

setleri ile eğitilmiş, başarılı sonuçlar vermiş ağ mimarilerini başlangıç noktası yaparlar (Torrey & 

Shavlik, y.y.). Hazır mimarilerdeki bazı katmanları yeniden tasarlayarak veya tanımlayarak, genelde 

son katmanları, yeni bir ağ oluşturulur. Bu yeni ağın yeni tanımlanan katmanları haricindekiler özellikle 

temel öznitelikleri tespit etme konusunda eğitilmiş olduğundan, bu yeni ağ küçük boyutlu yeni veri seti 

ile kısa süreli bir eğitim ile kullanıma hazır hale gelebilmektedir. Literatürde transfer öğrenme ismi 

verilen bu yöntem ile yapılmış çok sayıda çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Doğan ve Türkoğlu 

çalışmalarında (DOĞAN & TÜRKOĞLU, 2018) farklı CNN mimarilerini kullanarak yaprak 

sınıflandırıcı yapmışlardır. Öğrenme için her biri 60’ar adet imajın tersleme ve yansımaları ile toplamda 

240’ar adet imaj içeren 32 farklı yaprak sınıfı kullanmışlardır. AlexNet, Vgg16, Vgg19, ResNet50, 

GoogLeNet derin öğrenme yapıları ile testler yapılmış ve başarıları karşılaştırılmıştır.  
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Bu çalışmada AlexNet ağ yapısında bazı güncellemeler yapılarak irdelenecektir. AlexNet mimarisinde 

önce 5 konvolüsyon katmanı, ardından 3 tam bağlı katman ve aralarda da ReLU, dropout ve 

normalizasyon katmanları bulunmaktadır (Krizhevsky vd., 2012). Çıkışında ise softmax olasılık 

değerleri katmanı bulunur. Tam bağlı katmanların girişi mecburen bir önceki katmandan gelen çıkış 

sayısına eşit olmalıdır. Ancak tam bağlı katmanda görev yapacak nöron sayısını mimarlar 

tasarlamaktadır. Bu nöron sayısı aynı zamanda katmanın çıkış sayısı belirlemektedir. Son kullanılan tam 

bağlı katmanın mimarideki çıkış sayısına eşit olması gerekmektedir. Krizhevsky ilk tasarladığı AlexNet 

için sırası 4096, 4096, 1000 nöron içeren 3 adet tam bağlı katman kullanmıştır. AlexNet’te1000 farklı 

kategori bulunduğu için son tam bağlı katman 1000 değerini almıştır. Çalışmamızda caltech-256 

(Griffin, Holub, & Perona, 2007) veri seti kullanılacaktır. Caltech-256 veri seti her bir kategoride 100 

civarında imaj sunan 256 kategoriden müteşekkildir. Çalışmamızda bu veri setinden öncelikle rastgele 

seçilen 11 kategori, daha sonra 30 kategori kullanılarak öğrenme ve testler yapılacaktır. Tasarlanan derin 

ağ yapılarında son tam bağlı katmandaki nöron sayısı ve çıkış sayısı 11 veya 30 olacaktır.  

Bu çalışmada AlexNet mimarisinden transfer yapıldıktan sonra son 3 katmanı teşkil eden tam bağlı 

katmanlarda bazı değişiklikler, eksiltme ve eklemeler yapılarak tam bağlı katmanlarda yapılan yeni 

tasarımlar ve değişikliklerin ağ mimarisinin performansına etkisi irdelenecektir. 

3. Revize Edilen Ağ Yapılarının Test Sonuçları

Çalışma süresince Pentium Core2 Quad 2.5 GHz işlemci, GTX1050ti ekran kartı 4GB RAM, SSD hard 

disk özelliklerinde bir sistem kullanılmıştır. Kullanılan veri seti etiketlenmiştir ve ağlar denetimli 

öğrenme ile eğitilmiştir. Literatürde birçok kaynakta belirtildiği üzere CPU ile derin ağların eğitilmesi 

uzun zaman alacağından (DOĞAN & TÜRKOĞLU, 2018)(Oh & Jung, 2004)(Li vd., 2014), derin 

öğrenme esnasında GPU işlemcisi kullanılmıştır. Farklı tasarımlar için eğitim süreci ve hata oranları 

gözlemlenmiştir. Farklı nöron sayısına sahip ve farklı sayıda tam bağlı katman içeren yeni ağlar transfer 

öğrenme yoluyla oluşturulmuştur. AlexNet yapısından transfer edilen son katman fc8 mecburen 

çıkarılmakta ve yerine yeni ağa ait kategori sayısına uygun yeni bir tam bağlı katman oluşturulmaktadır. 

Bunun haricinde şekil 3.3 de sunulan test sonuçlarında AlexNet’ten transfer ilk 7 katmanın direk 

kullanıldığı tasarımlarda başarı oranı yüksek tespit edilmiştir.  

Bu durum AlexNet mimarisinin çok sayıda imaj kullanılarak başarılı bir şekilde eğitilmesi sebebiyle, 

AlexNet katmanlarının derin öznitelikleri oldukça başarılı bir şekilde ayırt edebildiği sonucunu 

vermektedir. Çünki AlexNet katmanlarından mesela fc7 farklı boyutlarda veya AlexNet ile aynı boyutta 

olsa bile yeniden oluşturulup ağ eğitildiğinde AlexNet’ten direk transfer edilerek eğitilen fc7 katmanlı 

tasarıma başarı oranında yetişememektedir.  

Çalışma süresince tasarlanan, transfer öğrenme ile eğitilen ve test edilen farklı mimarilerin özellikleri 

tablo 1’de sunulmuştur. Yeni tanımlanan katmanlar kalın harflerle yazılmıştır. Tabloda sunulan 

eğitimler 6 devir (epoch) sürmüştür. 
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Tablo 1: Tasarlanan farklı mimarilerin özellikleri ve performansları 

Tam bağlı katman 

yapısı 

Eğitim için 

kullanılan 

imaj sayısı 

Eğitim 

süresi 

Test 

edilen 

imaj 

sayısı 

Test 

süresi 

Test 

süresi 

(1 imaj 

için) 

Top1 

Başarı oranı 

% 

4096-4096-11 988 149 sn 423 2,55 sn 6 ms 88,18 

4096-4096-11 988 142 sn 423 2,47 sn 5,83 ms 79,43 

4096-2048-11 988 140 sn 423 2,46 sn 5,81 ms 78,25 

4096-8192-11 988 140 sn 423 2,85 sn 6,73 ms 82,27 

4096- -11 988 123 sn 423 2,86 sn 6,76 ms 80,38 

4096-4096-res11 988 150 sn 423 3,24 sn 7,66 ms 78,50 

4096-4096-2048-11 988 143 sn 423 2,40 sn 5,67 ms 88,65 

4096-4096-4096-11 988 148 sn 423 2,56 sn 6,05 ms 87,47 

4096-4096-30 2542 405 sn 1089 7,42 sn 6,82 ms 82 

4096-4096-30 2542 366 sn 1089 7,95 sn 7,30 ms 72,54 

4096- -30 2542 332 sn 1089 8,74 sn 8,03 ms 74,38 

4096-4096-2048-30 2542 386 sn 1089 7,73 sn 7,09 ms 81,91 

Ayrıca tam bağlı katmanlarda yapılan nöron sayısı değişikliği ve katman eklemenin transfer öğrenme 

ve test aşamasında işlem süresine kayda değer bir etki yapmadığı gözlemlenmiştir. Ancak AlexNet’ten 

transfer edilen katmanlar çıkarıldığında işlem zamanı olarak bir kazanç elde edilememesine karşılık, 

başarı oranında kayıplar yaşanmıştır. 

4096-4096-10 nöronlu tam bağlı katmanları olan mimarinin eğitim süreci şekil 3.2’de ve karmaşıklık 

matrisi şekil 3.3’de verilmiştir.  

Şekil 3.1. Yeni tasarlanan, 4096-4096-11 nöronlu tam bağlı katmanları olan, mimarinin öğrenme süreci 
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Şekil 3.2. Yeni tasarlanan, 4096-4096-11 nöronlu tam bağlı katmanları olan, mimarinin karışıklık matrisi 

Devir sayısı yeni tasarlanan tam bağlı katmanların daha başarılı sonuç vermesini çok etkilememektedir. 

Tablo 2’de aynı yapının farklı devir sayıları ile eğitilmiş versiyonlarının performanslarını 

listelemektedir. Devir sayısı arttıkça eğitim setindeki imajlarda başarı %100’e yaklaşmaktadır. Ancak 

test setindeki başarıda kayda değer bir artış olmamaktadır. Bu da ezberleme tabir edilen durumu işaret 

etmektedir ki makine öğrenmesinde istenmeyen bir durumdur. 

Tablo 2: Yeni tasarlanan ağ yapılarının farklı devir (epoch) değerleri için performans değerleri 

Tam bağlı katman 
yapısı 

Eğitim için kullanılan 
imaj sayısı 

Öğrenme Devir 
sayısı  

Top1 Başarı oranı % 

4096-4096-11 988 6 88,18 

4096-4096-11 988 6 82,03 

4096-4096-11 988 16 80,38 

4096-4096-11 988 26 81,80 

4096-64-11 988 6 74,70 

4. Tartışma Ve Sonuç

Derin ağ yapılarında transfer öğrenme kullanılmak istendiğinde alıntılanan ağ yapının katmanlarından 

sadece softmax’tan önceki ağın son tam bağlı katmanı yeniden oluşturulması ve önceki katmanların 

aynen kullanılması başarıyı en yüksek seviyede tutacaktır. 100 civarında imaj içeren 11’li ve 30’lu iki 

farklı veri seti ile yapılan deneylerde AlexNet’ten transfer edilen 4096 nöronlu fc7 katmanı ile yeniden 

oluşturulan fc7 katmanına sahip 2 aynı mimari arasında %10 civarında başarı farkı gözlemlenmiştir. 
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Eğer başka katmanlar da yeniden oluşturulmak istenirse çok yüksek miktarda imaj ile yeniden eğitim 

yapılmalıdır.  

Fazladan tam bağlı katman ekleme sonuca kayda değer olumlu bir katkı sağlamamaktadır. AlexNet 

yapısında da 3 tam bağlı katman kullanılmaktadır. Bu çalışma süresince de 2, 3 ve 4 tam bağlı katman 

içeren ağlar test edilmiştir. 3’ten fazla eklenen katmanlar, imaj sınıflandırmada kayda değer katkı 

sunmamaktadırlar. GPU’lardaki paralel işleme özelliği ve tam bağlı katmanlarda yapılan işlemleri 

basitliği sebebiyle ağa tam bağlı katman eklemek veya katmanların nöron sayısını artırmak işlemlerde 

kayda değer bir zaman kaybına sebep olmamıştır. 

Ayrıca çalışmamızda tam bağlı katmanların boyutlar 2048, 4096, 8192 gibi farklı değerlerde yeniden 

tasarlanarak transfer öğrenmeye tabi tutulmuştur. Ancak bu değerler arasında herhangi bir başarı farkı 

gözlemlenmemiştir. Bunun sebebini test için kullandığımız 11 ve 30 kategori sayılarına göre bu 

değerlerden en küçüğünün bile yeterli öznitelik çeşitliliğini temsil edebilmesidir. Eğer tam bağlı 

katmanlardaki nöron sayısı tabloda verilen 64 değeri gibi yetersiz olsa, ağ başarısı düşmektedir. Bu 

sebeple yeni tasarlanacak tam bağlı katmanların, sınıflandırılacak imajların özniteliklerini rahatlıkla 

temsil edebilecek boyutlarda olması gerektiği görünmektedir. 
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ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİNDE RFID KULLANIMINA YÖNELİK 

BİR ARAŞTIRMA 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

Ürün çeşitliliğin giderek arttığı günümüz 

şartlarında maliyet, kalite, hız ve esneklik faktörleri 

rekabette önemini korumaya devam etmektedir. Bu 

faktörlerin tamamı için önemli bir kriter ürün 

izlenebilirliğidir. RFID ürün izlenebilirliğini 

sağlamada önemli sistemlerden biri olup çok geniş 

bir ürün yelpazesinde kullanım potansiyeline sahip 

olması ve insan hatalarını minimize etmesi 

nedenleriyle tercih edilmektedir. Ancak sistem 

maliyetinin yüksekliği sistemin en önemli 

dezavantajıdır.  

Bu çalışmada döküm ve talaşlı imalat prosesleriyle 

üretim yapan bir işletmenin izlenebilirlik 

gerekliliklerine yer verilmiştir. İşletmenin RFID 

sistemi kurmaya yönelik gerçekleştirdiği 

araştırmalar ve elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Çalışmanın konu hakkında çalışan 

akademisyenlere ve uygulayıcılara fayda sağlaması 

hedeflenmiştir.  

İzlenebilirlik, RFID, 

Üretim Yönetimi. 
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1. Üretim Yönetiminde İzlenebilirlik

1.1. İzlenebilirliğin Tanımı ve Önemi 

Günümüzde giderek artan dinamik ve rekabetçi ortamda, ortalama büyüklükte bir işletme bile muşteri 

taleplerini karşılayabilmek için küçük hacimlerde birden fazla ürün üretmektedir. Hızla ilerleyen üretim 

süreçlerinde yöneticilerin etkili, karar verebilmek için uygun, doğru ve hazır bulunan bilgilere ihtiyaçları 

kaçınılmazdır. Bu nedenle, tam izlenebilirliğin geliştirilmesi ve uygulanması birçok üretici için bir 

zorunluluktur (Sohal, A.S., 1997: 584). En basit tanımıyla izlenebilirlik; ürünün hammaddeden nihai 

tüketiciye kadar takibi olarak tanımlanmaktadır (Çetin, 2014: 49).   

Daha kapsamlı bir tanım ile izlenebilirlik, ürünün üretildiği hammaddeler ve hammaddelerin elde 

edilmesine etki eden parametrelerden, son tüketici tarafından kullanımına kadar olan tüm  kritik 

bilgilerin kayıt altına alınarak gereken durumda ulaşılabilir olmasıdır. Bu sayede ürün ile ilgili ortaya 

çıkabilecek riskler önlenebilir veya riskli bir durum ile karşılaşıldığında problemin kaynağı tespit 

edilerek ürünler geri toplanabilir (Ediz, 2014: 10). Ürün izlenebilirliği ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sisteminde 8. Madde olan üretim faaliyetlerinin kontrolü ana başlığının altında önemli bir başlıktır 

(TSE, 2015). Ürün/hizmet cinsine bağlı değişkenlik göstermek ile birlikte genellikle sistemin 

uygulanması zor gerekliliklerinden biridir. Ancak işletmeler sistem belgesi alabilmek için izlenebilirliği 

sağlamak konusunda kısmen de olsa çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Şekil 1’de ürün izlenebilirliği 

ile ilişkili faktörler gösterilmiştir.  

Şekil 1. Ürün izlenebilirliğine ilişkin bir ilişki gösterimi (Ouertani vd., 2011: 551) 

Operasyonel yönetimde görünürlüğün ve izlenebilirliğin sağlanabilmesi için sistem içerisinde hareket 

eden hammadde, malzeme ve ürünlerin her noktada bilgisinin anlık olarak alınması gerekmektedir. 

Ürünlerin hangi operasyonda olduğu ve işlemin ne kadar süreceği bilgisi, nerelerde bekleme yapıldığı, 

ne kadar süre stokta kaldığı ve hangi şartlar altında stoklandığına ilişkin bilgiler ürünün izlenebilirliğinin 

göstergeleridir (Altuncu, 2011: 70).  

yönlendirilir 

yönetir / yürütür 

karşılar 

oluşturur 

AMAÇ 

(Niçin?) 

ÜRÜN BİLGİSİ 

(Ne?) 

AKTÖRLER 

(Kim?) 

GEREKÇE 

(Nasıl?) 
İŞLEM 

(Nerede?) 

ZAMAN 

(Ne zaman?) 

işler dayanır 

oluştu 

bağlıdır 
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1.2. Ürün İzlenebilirliğinde RFID Teknolojisi 

Genel olarak işletmeler, malzeme tedarik, üretim planlama, depolama ve ürün dağıtımını içeren tedarik 

zinciri faaliyetlerini yönetmek için farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir (Poon vd., 2009: 8277). 

Özellikle bir tedarik zinciri sistemi içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için ürün izlenebilirliği kritik 

öneme sahip ve oldukça karmaşık bir süreçtir. Banterle ve Stranieri’ye göre (2008: 561); tedarik zinciri 

içerisinde ürün güvenilirliğini arttırabilmek için tedarik zinciri ve ürün izlenebilirliği sistemi kurmak 

önemlidir. 

Hammadde temininden, ara ürünlerin üretim süreçlerinin her aşamasında kontrolünün sağlanabileceği 

bir teknoloji olan RFID (radyo frekanslı tanımlama); nesne tanımlama ve takibinde çok öte, geniş 

uygulama alanları bulunan; son yılların en ümit verici teknolojilerinden biridir (Yüksel & Odabaşı, 

2009: 128). RFID, 21. yüzyıl modern bilgi ekonomisi için çok önemli bir teknoloji olarak 

tanımlanmıştır. Birçok işletme, operasyonel verimliliklerini artırmak, maliyet avantajı sağlamak ve daha 

yüksek gelir elde edecek fırsatlar yaratmak için RFID sistemini uygulamayı tercih etmektedir (Lim vd. 

2013: 409).  

RFID teknolojisi uygulamada insandan bağımsız çalışabilmesi nedeni ile insana bağlı hataların ortadan 

kaldırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Böylelikle gerçek zamanlı verilerin güvenilir bir şekilde 

kullanımını da mümkün kılmaktadır (Altuncu, 2011: 71). RFID ile nesneler tüm yaşam döngüleri 

boyunca takip edilebilmekte, hata oranları azaltılarak servis hızı ve kalitesi artırılmaktadır (Yüksel ve 

Odabaşı, 2009: 128). İşletmelere değer zincirindeki yolculukları boyunca geliştirilmiş görünürlük ve 

izlenebilirlik olanağı sağlayan RFID sistemlerinin temel fonksiyonları Tablo 1’de gösterilmiştir 

(Kamoun, 2009: 191): 

Tablo 1. RFID Sistemlerinin Temel Fonksiyonları (Kamoun, 2009: 191) 

Fonksiyon Örnekler 

Okuyucu işlemleri  Etiket tanımlama ve etiket okuma / yazma erişim işlemleri. 

 Karışıklıkları en aza indirmek ve sistem performansını optimize 

etmek için okuyucuları kontrol etmek ve koordine etmek. 

Veri işleme etiketleri  Etiket verilerinin toplanması, ara katmanlara ve diğer 

uygulamalara aktarılması. 

 Okunması gerekmeyen etiketlerin belirlenmesiyle gereksiz 

okumaların önüne geçilmesi. 

Kurum içi etiket 

verileri ve etkinlik 

yayılımı 

 Farklı işletmeler arasında elde edilen veriler ve farklı 

uygulamaların yaygınlaştırılması. 

Cihaz yönetimi  Uzaktan performans izleme, konfigürasyon, ürün yazılımı 

yönetimi ve RFID okuyucularının ve cihazlarının otomatik 

keşfi. 

 Arızaların yönetimi ve RFID altyapılarının emniyet altına 

alınması. 

Üretim süreçlerinde gerçek zamanlı ürün izlenebilirliğini sağlamak, işletmelerin süreç verimliliği ve 

kalitesini artırması, maliyet tasarrufu elde ederek rekabet avantajı elde edebilmesi için çok büyük önem 

arz etmektedir. RFID sistemlerinde, mikroçip içeren etiketler radyo dalgaları yardımı ile uzaktan, hızlı 

ve toplu bir şekilde okunabilmekte, özel çevresel koşullara dayanıklılık sağlanabilmektedir. RFID 

teknolojisi bu özellikleri ile gerçek zamanlı ürün izlenebilirliğinin sağlanmasında en önemli araçlardan 
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biridir. RFID teknolojisindeki hızlı gelişmeler teknolojiyi birçok sektörde uygulanabilir kılarken 

maliyetlerdeki azalmalar da, bu teknolojiye olan ilginin artmasına neden olmuştur. Ancak bu 

teknolojinin birçok sektör için yeni olması, kullanımı aşamasında aşılması gereken birçok zorluğu da 

beraberinde getirmektedir. RFID uygulamalarını kullanmaya başlayan ya da kullanmayı planlayan 

işletmelerin sistematik adımlarla ilerlemeleri projenin başarıyla yürütülebilmesi için önemli bir 

gerekliliktir. (Öner, M., 2014: 1). 

Yıllardır var olan bir teknoloji olan RFID, çok farklı sektör ve uygulama alanı ile önemli bir yaygınlaşma 

potansiyele sahiptir. Hareketli nesnelerin takibini de sağlayabilmesi nedeniyle, tedarik zinciri yönetim 

sistemleri başta olmak ile birlikte tüm ödeme işlemleri, değerli malların güvenliği ve personel takibi gibi 

alanlarda kullanım imkânı bulmaktadır (Weinstein, 2005: 33). 

1.3. RFID Teknolojisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Radyo frekansı tanımlama (RFID) teknolojisi, tedarik zinciri boyunca bilgileri tanımlama, izleme ve 

takip etme yeteneklerinden dolayı lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini desteklemede önemli bir rol 

oynamaktadır. Teknoloji, tedarikçilere, üreticilere, distribütörlere ve perakendecilere ürünler hakkında 

gerçek zamanlı bilgi sağlayabilmektedir. Envantere ilişkin bu doğru bilgi, düşük işçilik maliyeti, 

basitleştirilmiş iş süreçleri ve daha fazla tedarik zinciri verimliliği ile sonuçlanmaktadır. Doğru 

kullanılırsa, stok sağlama süresini ve stok kontrolü maliyetini azaltma, stok bilgilerinin doğruluğunu 

artırma, stokları önlemeye yardımcı olma ve stok dönüş sayısını artırma gibi önemli olumlu katkılara 

sahiptir (Zhu vd., 2012: 152). RFID sistemleri bilinen birçok faydasının yanında bazı olumsuz sonuçlara 

da neden olabilmektedir. İnsan kaynaklı hataları ortadan kaldırması önemli bir olumlu özellik olmak ile 

birlikte insan etkileşiminin ve denetiminin azaltılmasının daha ciddi hatalara ve yanlış kararlara yol 

açabileceği ile ilgili yorumlar da mevcuttur (Cantero vd. 2008: 1335). Lim vd. (2013)’de RFID 

sistemlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini, uygulandıkları alan bazında sınıflandırmak üzere bir literatür 

araştırması gerçekleştirmiş ve RFID sisteminin temel faydalarını aşağıdaki gibi belirlemişlerdir: 

- Ürün / kaynak ilişkisi (fire ve kayıplarda azalma, ürün izlenebilirliğinde gelişme, alan tasarrufu, 

etkin kaynak yönetimi, stok seviyesinde azalma) 

- Operasyonel (malzeme taşıma maliyetlerinde düşüş, kalite kontrol, tedarik ve üretimin 

sürekliliği, müşteri hizmet seviyesinde iyileşme, işçilik maliyetlerinde düşüş, toplam 

maliyetlerde düşüş, satış sonrası hizmetlerde iyileşme, formal tedarik zincirleri), 

- Bilgi tabanlı (veri güvenilirliğinde iyileşme, veri aktarım zamanlarının daha net belirlenmesi, 

etiketleme sayesinde daha fazla bilginin güncel tutulabilmesi, tedarik zinciri üyeleri arasında 

bilgi alışverişinde artış), 

- Depo operasyonları (mal kabul, boş alan tespiti, depolama, sipariş toplama/hazırlama, 

gönderme) 

Aynı araştırmada literatürde RFID sistemi ile ilgili karşılaşılan en önemli olumsuzluklar aşağıda 

belirtildiği biçimde sınıflandırılmıştır (Lim vd., 2013: 29): 

- İçsel olumsuzluklar (yatırımın geri dönüş zamanının belirsizliği, mevcut sisteme entegrasyonda 

sorunlar, RFID performansında başarısızlık), 

- Dışsal olumsuzluklar (standartlar, güvenlik ve gizliliğin korunması ile ilgili sorunlar) 

- Uygulama alanı ile ilgili olumsuzluklar (elleçleme ekipmanları ile ilgili sorunlar, sipariş 

yönetimi, depolama yönetimi, tesis tasarımı, sipariş toplama rotalaması, RFID konfigürasyonu) 

Zhu vd. (2012)’de farklı sektörlerde RFID uygulamalarının durumunu ve işletme operasyonları 

üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma kapsamında RFID 
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teknolojisinin bilgi toplama, saklama ve aktarma faaliyetlerini içeren her türlü iş alanında (ürün takibi, 

bina giriş çıkış kontrolleri, bagaj takibi, askeriye, tedarik zinciri yönetimi, otoyol geçiş kontrolleri, 

eğitim vb.) kullanıldığını belirtmiştir. Çalışmada perakende sektörü, akıllı depolama sistemleri, POS 

cihaz kullanımı, montaj uygulamaları, yiyecek içecek sektörü, sağlık sektörü, seyahat ve turizm sektörü, 

lojistik ve kütüphane uygulamalarında RFID kullanımına ilişkin örnekler vermiştir.  

2. Uygulama

Saraç vd. (2009)’da RFID teknolojisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkilerini incelemeye 

yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda RFID teknolojilerinin tedarik zinciri 

yönetiminde izlenebilirliğin gelişmesiyle verimlilik ve işlem hızlarında artış, bilgi doğruluğunda 

iyileşme, stok kayıplarının azaltılması gibi avantajlar elde edildiğini belirtmişlerdir. Wal-Mart, Metro, 

Mark&Spencer, Tesco, Gillette ve Procter&Gamble gibi öncü şirketler tarafından yapılan önemli 

uygulamalar olmak ile birlikte RFID teknolojilerinin yayılma hızı hala sınırlıdır. Çünkü RFID 

maliyetleri halen mevcut tanımlama teknolojilerinin maliyetlerinden çok daha büyüktür. RFID 

teknolojileri çeşitli sektörlerde çeşitli iş alanları için kullanım alanına sahip olmaktayken maliyet faktörü 

kullanımının önünde önemli bir engel olarak yer almaktadır. 

Bu çalışmada değirmen makineleri sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki bir işletmenin ürün 

izlenebilirliği konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle RFID sistemi kullanmaya yönelik yapılan ön 

araştırma çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışmada vaka analizi yöntemi uygulanarak konunun 

uygulamadaki yerinin tam anlaşılması hedeflenmiştir.  

YENAR Döküm, değirmen makinesi üreticilerinin tedarikçisi olarak faaliyet gösteren ve makinenin en 

katma değerli parçası olan vals silindirlerinin üretimini gerçekleştiren bir işletmedir. Firma Türkiye’de 

vals silindiri imalatı yapan iki firmadan biri ve dünyanın önde gelen ilk üç üretici işletme arasında yer 

almaktadır. İşletmede ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları sistematik olarak yürütülmekte ve başarılı 

projeler hayata geçirilmektedir. İşletme 2005 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve 

belgelendirmiştir. 2017 yılından bu yana Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP / ERP) sistemi kurmuş ve 

sürdürmeye çalışmaktadır. Her iki sistemde de işletmeyi zorlayan aşamalar ürünün izlenebilirliğinin 

sağlanması aşamalarıdır. 

Vals topu imalatı döküm ve talaşlı imalat proseslerinin tamamını içermekte ve ürünün makineler 

arasında taşınması ve ara stok bölgelerinde stoklanması gerekmektedir. Ürünün üretim prosesinde çok 

defa yer değiştirmesi ve her işlem aşaması sonrası ara ürün stok alanlarında beklemesi izlenebilirliği 

zorlaştırmaktadır. Benzer şekilde döküm işleminden çıkan ara ürünlerin yüksek sıcaklığı ve kol çakma 

aşamasında ürünün yüksek sıcaklığa maruz kalması izlenebilirliğin sağlanması yönündeki tüm araçların 

kullanımının önünde engel teşkil etmektedir. Son olarak ürünün her tarafının işlenmesi ürün üzerinde 

etiket taşınması imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu kapsamda işletme RFID sistemi kullanmaya 

yönelmiş ve araştırmaya başlamıştır. Öner (2014)’de RFID sistemlerinin tasarım ve entegrasyonunu 3 

temel aşamada sınıflandırmıştır:  

1. Hazırlık ve planlama,

2. Geliştirme ve gerçekleştirme,

3. Sürdürme ve iyileştirme.

Bu çalışmada RFID sistemi tasarım ve entegrasyonu aşamalarından ilki olan hazırlık ve planlama 

aşamasına yer verilmiştir. 
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2.1. Vals Silindiri İmalatında Ürün İzlenebilirliği için RFID Sistemi Araştırması 

Bu çalışmada YENAR Döküm’ün RFID sistemi için yaptığı hazırlık ve ön araştırma aşamasına yer 

verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle işletmenin ihtiyaç ve beklentileri belirlenmiştir. Belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda hizmet sağlayıcıları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular sunulmuştur. 

2.1.1. İşletmenin Sistemden Beklentileri 

YENAR Döküm üretim prosesi Şekil 2’de gösterilmiş olup her işlem sonunda ara ürün depolama 

alanları mevcuttur. 

YENAR Dökümün kendi üretim süreçleri ve yaşanan sorunlar doğrultusunda RFID sistemine ilişkin 

beklentileri aşağıda belirtilmiştir: 

 Üretimi yapılan vals silindirlerinin üretim hattı boyunca benzersiz bir ID ile takip edilmesi, 

 Kumlama prosesinden sonra işlenen ürüne eşleştirilen etiketin üretim sonuna kadar 

kullanılması, satış sonrası süreçlerde aynı etiketle süreçlerin takip edilmesi, 

 İşlem yapılan proseslerde mobil terminal vasıtası ile doğru bilginin ERP yazılımına iletilmesi, 

 Fabrika sahası içerisinde stok doğruluğunun, prosesler sırasında üretim önceliği ve diğer 

datalara temel oluşturan ürün doğruluğunu ve işlem zamanlarının doğruluğunun sağlanması, 

 Etiketlerin üretilen mamuller üzerinde gönderilmesi ile satış sonrası işlemlerde ürün 

doğrulamanın takip edilmesi, satış kanalı üzerinde aynı etiketlerin kullanımının sağlanması. 

2.1.2. Hizmet Sağlayıcının Önerileri 

Hizmet sağlayıcısı kuruluşlar ile yapılan ön görüşmeler sonrasında bir işletme ile beklentiler 

doğrultusunda görüşmelere devam edilme kararı alınmıştır. Hizmet sağlayıcı kuruluş iki adet fabrika 

ziyareti ile üretim hattı ve depolama alanlarını incelemiş, görüşmeler gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen 
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bilgilendirme faaliyetlerinin arkasından hizmet sağlayıcı kuruluşun YENAR Döküme önerileri 

şunlardır: 

 Üretim hattının 14 prosesten oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak ilk iki proseste sıcaklık yoğunluğu 

ve taşımada zincir kullanılması RFID kullanımı imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu neden ile 

RFID ile takip kumlama işlemi sonrası başlayabilecektir, 

 Silindir içerisine kumlama sonrası yerleştirilen etiket, kol çakma prosesine kadar üretimin 

takibi için ID bilgisi verecektir, 

 Kol çakma prosesinde ürün sıcaklığının 400°C ulaştığı bilgisi verilmiştir. Ancak metalin 

ısıtılması için çok daha yüksek bir sıcaklık uygulanmaktadır. Aynı zamanda proseste 

silindirlerin kenarları kapatılacağı için içeride kalan etikette bir daha okuma yapılamayacaktır. 

Bu nedenle, bu proseste tarafımızca Ar-Ge’si yapılacak bir yazılımla proses öncesi ürünler 

belirlenecek, proses sonrasında çakılmış kol üzerine yeni etiketleme yapılacak, ürünler için ilk 

proseste belirlenen ID’ler bu etiketlerle eşleştirilecektir. Çıkarılan etiketler başka ürünlerde 

tekrar kullanılmak üzere ilk prosese gönderilecektir. 

 Kol çakma prosesinden sonra eşlenen etiketlerle, üretim sonu ve fabrikadan ürünün sevkiyatına 

kadarki tüm proseslerden veri alınabilecektir. Üretim sonrası veya sevkiyat öncesi kullanılan 

etiketler sökülerek başka üründe tekrar kullanılmak üzere kol çakma prosesine gönderilecektir. 

 Satış sonrası takibin yapılabilmesi ve ürün üzerine kalıcı etiket tercihine göre balans 

prosesinden sonra ürüne eşlenebilecek etiket montajı yapılacak ve sonraki proseslerde bu etiket 

korunacaktır. 

 Stok alanına geçişlerin raporlanması için talep edilmesi halinde geçiş hattına RFID portal 

konumlandırılacaktır. 

 Stok ve üretim kayıtlarının tutulması için şirketinizin kullandığı ERP yazılımı sağlayıcısı 

firmaya gerekli yazılım ara yüzü sağlanacak veya ilgili firmadan yazılım entegrasyon ara yüzü 

talep edilecektir. 

Söz konusu sistemin gerçekleştirilebilmesi için iki farklı yapı öngörülmüştür; 

Seçenek 1. Tüm süreçten veri alınabilmesi için bütün tezgâhlara SABİT konumlandırılacak RFID 

OKUYUCU, ANTEN ve kol çakma prosesinde mobil terminal donanımları ile aşağıdaki faydalar 

beklenmektedir. 

- Tezgâha ürün giriş ve çıkışlarının herhangi bir müdahale olmadan yapılabilmesi, 

- Üretim kayıtlarının gerçek zamanlı ERP’ye aktarılabilmesi, 

- Manuel operasyonlardan kaynaklanabilecek iş gücü ve hata olasılığının bertaraf edilmesi, 

- Stok alanına giriş çıkışlarda operatörden bağımsız veri alınabilmesi. 

Seçenek 2. Proseslerde operatörlerin kullanabileceği mobil terminaller ile RFID okumalarının 

yapılması. 

2.1.3. Sistem Özeti ve Gereklilikleri 

1. Sunucu Yazılımı: Sistem veri tabanına sahip olan aynı zamanda ERP yazılımı için entegrasyon ara

yüzüne sahip yazılımdır. SQL veri tabanı ve sunucu gereksinimi hizmet sağlayıcı tarafından

karşılanacaktır.

2. El Terminali Yazılımı: Android temelli çalışan bir yazılımdır. Kol çakma prosesi için geliştirilecek

ara yüz bu yazılımda çalışacaktır.
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3. RFID El Terminali: Sistem dahilinde 2 farklı RFID el terminali kullanılacaktır.

 İlk Seçenek 

- Android – IOS tablet ve telefonlarla çalışabilmektedir. 

- Bluetooth / USB bağlantısı kullanmaktadır. 

 İkinci Seçenek 

- Çalışması için herhangi bir mobil donanım gereksinimi yoktur. 

- WI-FI tabanlı bağlantı ile sunucu iletişimi kurulacaktır. 

4. RFID Sabit Okuyucu ve Ekipmanları

Üretim sahasının yapısı dikkate alındığında, tezgahların birbirine uzaklıkları gözetilerek 2 farklı 

okuyucu tipi belirlenmiştir. Her tezgah için 1 anten konumlandırılması yapılacaktır. 

 İlk Seçenek: Dahili anten + 3 harici anten bağlayabilme 

 İkinci Seçenek: Dahili anten içermiyor, 4 harici anten bağlayabilme 

Okuyucular için DC güç kaynağı, montaj yapılacak yere göre açılı/açısız bağlantı ekipmanı, güç 

kabloları, ethernet kabloları ve diğer network ekipmanları gerekmektedir. 

Sunucu bağlantısı için Ethernet altyapısı ve güç hattı için gerekli kablo ve ekipmanlar ayrıca 

projelendirilecek ve ücretlendirilecektir. 

5. RFID Anten ve Ekipmanları

Sistemde her tezgah için 1 adet anten konumlandırılacaktır. Okuma açısı ve eklenebilecek kablo 

uzunluğu göz önüne alınarak anten seçimi yapılacaktır. 

X Model Anten: Bu antenle birlikte kullanılabilecek 2m, 5m, 10m uzunluğunda kablolar mevcuttur. 

Montaj yapılacak yere göre açılı/açısız bağlantı ekipmanı gerekmektedir. 

6. RFID Etiketler

Kullanılacak etiketlerde, sistem tasarımı ile birlikte yüksek sıcaklığa dayanıklı etiket gereksiniminin 

ortadan kaldırılması ve etiketlerin üretimde tekrar kullanımı imkânının sağlanması faydaları 

oluşturulmuştur. Kullanımı öngörülen etiketler şunlardır: 

X Model Etiket: Ürün Balans Prosesi tamamlandıktan sonra balans yuvasına konumlandırılıp satış 

sonrası süreç için düşünülmüştür. -30 - +85°C çalışma sıcaklığına sahiptir.  

Y Model Etiket: İkinci prosesten sonra kullanılması öngörülmüştür. Agresif sıvılara, yüksek basınca ve 

UV ışınlarına karşı yüksek direnç sağlar, yüksek ve donma sıcaklıklarında güvenilir performans ve 

okuma kararlılığı sunar. 

Z Model Etiket: İkinci prosesten sonra kullanılması öngörülmüştür. Metal üstü kullanım için küçük, 

ince, kendinden yapışkanlı bir modeldir. Beyaz PET etiketler sadece 1,2 mm inceliğe sahiptir ve standart 

olarak kodlanabilir ve basılabilir. 

Etiket üzerine etiket yazıcıları kullanarak logo, barkod, QR kod veya metin yazdırılabilir. 

2.1.4. Sistem Maliyeti 

Sabit Okuyuculu Toplam Fiyat: 108.000 $ + KDV 
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Mobil Okuyuculu Toplam Fiyat: 75.500 $ + KDV   

3. Sonuç ve Değerlendirme

Üretim yönetiminin önemli ve zor uygulanan konularından biri olan izlenebilirlik, kalite yönetim 

sistemi, müşteri ilişkileri yönetim sistemi ve işletme kaynak planlaması sistemlerinde de önemli bir 

gereklilik olarak işletmelerin karşısına çıkmaktadır. Ürünün üretim proseslerinin karmaşıklığına bağlı 

olarak uygulaması değişkenlik gösteren izlenebilirlik konusu farklı yöntemler ve destek sistemler ile 

işletmeler tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde RFID sistemine kavramsal olarak değinilmiş, uygulama alanları ve olumlu 

ve olumsuz yönleri incelenmiştir. Uygulama bölümünde değirmen makineleri sektöründe faaliyet 

gösteren ve teknolojik yönü ve yatırım maliyeti yüksek bir ürün olan vals silindiri üretmekte olan bir 

işletmenin izlenebilirliği sağlamak için RFID sistemi araştırmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

İşletmenin vals topu üretimi, döküm ve talaşlı imalat proseslerinde gerçekleştirilmekte olup ürün 

gerçekleştirme birçok işlem aşamasında tamamlanmaktadır. Ürün, üretim aşamalarında birçok defa yer 

değiştirmekte ve her işlem aşaması sonrası ara ürün stokları oluşmaktadır. Bu durum ürünün 

izlenebilirliğini oldukça zorlaştırmaktadır. 

Ürünün döküm ve kol çakma aşamasında yüksek sıcaklığa maruz kalması etiketleme işleminin mümkün 

olmaması sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda ürünün her tarafının işlenmesi ürünün herhangi bir 

yüzeyine etiket yerleştirilememesine neden olmaktadır. 

İşletme RFID sistemi hizmet sağlayıcıları ile ön görüşmeler gerçekleştirerek bir firma ile detaylı 

görüşme ve teklif alma aşamasına gelmiştir. Hizmet sağlayıcıya proses ve ürüne ilişkin bilgileri ve 

gerekliliklerini iletilmiştir. Hizmet sağlayıcı firma mevcut şartları karşılamaya yönelik önerilerini 

sunmuştur. Sunulan öneriler işletmenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olup yüksek sıcaklık 

doğrultusunda etiketlerin korunamamasına karşı özel bir yazılım geliştirilmesi ile izlenebilirliğin 

eksiksiz gerçekleştirilebileceği niteliktedir. 

İşletme hizmet sağlayıcı firmanın önerilerini olumlu değerlendirmiştir. Ancak teklif edilen hizmet bedeli 

işletme için önemli bir yatırım tutarıdır. Bu kapsamda işletme sistem kapsamında fayda maliyet analizi 

gerçekleştirerek yatırım kararını vermelidir. İzlenebilirlik kaynaklı hataların maliyeti ortaya konulmalı 

ve sistem kurma bedeli ile karşılaştırılmalıdır.  

Araştırma kapsamında bir işletmenin izlenebilirlik gereklilikleri ve RFID sisteminin bu gereklilikleri 

karşılama düzeyi ortaya konulmuştur. Sistem özelliklerine ve bedeline yer verilmiştir. Çalışmanın en 

önemli kısıtı bir işletmenin araştırma kapsamına alınmasıdır. Benzer araştırmaların farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren işletmeler üzerinde tekrarlanması elde edilen bulguların geçerliliğini arttırmaya katkı 

sunacaktır. Çalışmanın konu hakkında çalışan akademisyenlere ve uygulayıcılara fayda sağlaması umut 

edilmektedir.   
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LEARNING NOISE-INVARIANT FEATURES USING STACKED 

DEEP NEURAL NETWORKS FOR MYOCARDIAL INFARCTION 

DIAGNOSIS 

A B S T R A C T K E Y W O R D S 

In this paper, A noise-invariant feature extraction method proposed 

based on Stacked Deep neural networks. The convolutional 

denoising autoencoder with nine convolution layers used to remove 

a random complex noise from the input ECG signals, the denoising 

autoencoder trained on the European ST-T dataset. The dataset pre-

processed and segmented to ten seconds long ECG signals and 

resampled to 128Hz. For the training purpose, a random complex 

noise on the Gaussian and exponential distributions added to the 

ECG signals. The Mean-squared error used for performance 

evaluation of the denoising network by calculating the error 

between real and reconstructed signals. The network achieved 5 ×

10−4 MSE error on the test set that contains 59,200 samples. The

encoder layers of the denoising network used to construct a new 

network for features extraction purpose that trained on the same 

dataset after solving imbalanced classes problem using Synthetic 

Minority Oversampling Technique(SMOTE). The features 

extraction network input is a ten seconds long signal, and the output 

is 128-bytes features. The Random forest classifier trained with 

these features achieved 95.7% accuracy when classifying 

Myocardial infarction class and 97.6% accuracy on the Normal 

class. The two networks stacked together in order to extract noise-

invariant features from noisy signals, the random forest classifier 

trained with noise-invariant features classifying MI class signals 

correctly with 83.2% accuracy and normal class with 79.4% 

compared to 56.7% accuracy of the MI class and 75.8% of the 

normal class when it trained on the features without denoising. 

Deep learning; Feature 

extraction ; Myocardial 

Infarction; Heart Attack. 
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Introduction 

Heart diseases are the leading cause of death around the world; about 610,000 people die every year in 

the United States only according to the CDC ( Centers for disease control and prevention)[1] which is 1 

in every four deaths. Myocardial infarction, usually known as a heart attack is irreversible damage of 

the myocardium happens when the blood flow blocked due to clots in the coronary arteries, this reduces 

the blood flow to the heart muscle[2]. The early diagnosis of the Myocardial infarction leads to high 

survival chances, but the Myocardial infarction is also identified as a silent heart attack because the 

patient is not aware of any symptoms until the heart attack occurs. Many heart diseases, including 

Myocardial infarction, can be diagnosed using Electrocardiography(ECG). The ECG signal is a very 

low amplitude(mV) signal recorded in a short duration(seconds). The 12 lead ECG examination used to 

diagnose Myocardial infarction, ST-segment is a significant ECG pattern in the examination of the 

disease, ST-segment elevation is an essential marker for diagnosis of acute complete coronary artery 

occlusion, indicates that an important region of the myocardium at risk of permanent damage. The ECG 

noise that may cause by muscle noise, AC interference, and electrodes movement in the wearable multi-

lead ECG monitoring devices may affect the ST-segment resulting in diagnosis issues that may lead to 

misdiagnosis when analyzing long-term ECG records that collected by these devices. However,  The 

long-term ECG records analysis is a time-consuming task and perhaps lead to inter and intra-observer 

variability. The limitation of the ECG manual analysis can be overcome using computer-aided 

techniques which are fast and reliable [3]. With the revolution of the Artificial intelligence field, many 

researchers proposed ECG analysis and arrhythmias classification using AI [4-6]. In this paper, a noise-

invariant feature extraction method introduced. The proposed work used Deep convolutional 

autoencoder[7] for denoising ECG signals from random complex noise and then performing features 

extraction using Deep convolutional neural network on the denoised signals. For a training purpose, 

random complex noise on Gaussian and exponential distributions added to the ECG signals collected 

from European ST-T Dataset. The denoising network trained using these randomly noisy signals in an 

unsupervised manner. For features extraction, the pre-trained layers of the encoder used to construct a 

new network. The Denoising network achieves excellent results in the reconstruction of the ECG signals 

and removes the complex noise; the mean-squared error used for the evaluation of the denoising network 

performance by calculating the error between the reconstructed and real ECG signals. The denoising 

network achieved 5 × 10−4 MSE error on the test set containing 59,200 ECG signals. The features

extraction network trained on the European ST-T dataset after balancing the classes, because the Normal 

class dominates to the Myocardial infarction class, which leads to issues when training the neural 

network. The Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE)[8] technique used to solve the 

imbalanced classes problem instead of using random oversampling to avoid the overfitting in the neural 

network. The features extraction network classifies the Normal class with 96% accuracy and the MI 

class with 93%. The feature extraction network used to extract 128-bytes long features after removing 

the last fully connected layer. These features used to train traditional classification algorithms, Random 

Forest ensemble classifier[9] and the Support vectors machines(SVM)[10], The random forest classifier 

that trained on these features achieved better results in classifying normal class with 97.6% accuracy 

and MI class with 95.7%, while the SVM achieved 96.4% accuracy on the normal class and 95.6% on 

the MI class. After that, the densoing and features extraction networks stacked together to extract noise-

invariant features from input ECG signals with complex noise. The denoising network used to removes 

the noise from the signal and feeding the clean signal to the features extraction network. The stacked 

model achieved higher results compared to extracting features without denoising. The Random forest 

classifier trained with the stacked model features classifying the MI class with 83.2% accuracy 

compared to 56.7% accuracy obtained from the same classifier trained on the features extracted without 

denoising network. 
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Data 

The European ST-T dataset [11] consists of 90 ECG records obtained from 79 subjects with ages ranging 

from 30 to 84, each record is two hours long and sampled at 250Hz. The ECG signals of the dataset 

annotated by cardiologists beat-by-beat. 

Pre-Processing: 

The dataset resampled to 128Hz and normalized between 0 and 1 (Eq 1) then segmented to ten seconds 

long signals. Each record in the dataset contains 2 ECG leads (V4 and III) the total segments of each 

record is 1440 used to train the denoising network after adding a random noise on the Gaussian, and 

exponential distributions (Eq 2 and Eq 3) the entire size of the dataset after adding the noise is 259,200 

signal. The annotation of records extracted during segmentation. For features extraction network lead 

V4 signals used only, the annotation of ST and T change used as Myocardial infarction class, and the 

annotation of the normal ECG beats used as a Normal Class, the entire classes used is two and the total 

signals after segmentation and annotation extraction is 61,886. Figure 1 shows samples from datasets 

classes.  

𝑧 =  
𝑥−min (𝑥)

max(𝑥)−min (𝑥)
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Figure 1. (a) Samples signals from Normal class and (b) signals from MI class. 
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Dataset balancing 

The Synthetic Minority Oversampling Technique(SMOTE) [8] used to balance the dataset for the 

classification task because the Normal class is about 96.9% of the entire dataset, this causes a problem 

to the neural network because it dominates to the MI class. The Neural network will classify every signal 

as Normal. Instead of using random oversampling to avoid overfitting, the SMOTE algorithm used, 

which creates synthetic observations based on the existing signals of MI class. For each MI class 

observation, the algorithm calculates the k-nearest neighbors, and depending on the amount of 

oversampling needed one or more k-nearest neighbors are selected to synthesize the signals. 

Methodology 

Denoising Model 

The Convolutional denoising autoencoder[7] used to denoise the ECG signals from the random noise. 

The random noise maybe causes by artifacts, muscle noise, or AC interference. The Architecture of the 

proposed model shown in Figure 2. 

Figure 2. The Denoising network architecture. 

The input of the network is a ten second long noisy ECG signal sampled at 128Hz, and the output is a 

denoised ECG signal at the same size. The 1D convolution followed by rectified linear units(ReLU) 

activation[Eq 4] and 1D max pooling in the first two blocks, the third block has the batch normalization 

layer[12], the last layer of the encoder is a Dense layer which used later in the feature extraction network. 

The decoder network consists of the same number of convolution and filters as encoder network, but 

with upsampling layers and at the end of the decoder network 1D convolution layer with one filter used 

to reconstruct the clean signal followed by the sigmoid activation function[Eq 5]. 
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𝑓(𝑥) = {
0 𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0
𝑥 𝑓𝑜𝑟 𝑥 ≥ 0

       (4) 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥   (5) 

Feature extraction model 

The Feature extraction model used the pre-trained encoder network layers weights for fine-tuning on 

the balanced dataset. The model architecture shown in Figure 3. 

Figure 3. The Feature extraction model architecture. 

The Gaussian noise layer used to reduce the overfitting by applying additive zero-centered Gaussian 

noise to the features map with 0.1 standard deviations of the noise distribution [13]. The Gaussian noise 

layer is active in the training process only, Gaussian noise layer followed by batch normalization layer, 

ReLu activation, and Dropout layer, which used to reduce the overfitting in the neural network also. The 

1D Global average pooling used to reduce the dimension of the features map by dividing them into 

rectangular pooling regions and calculate the average values of each region. The last layer of the network 

is fully connected layer with sigmoid activation function [Eq 5]. 

Training and Testing 

The Denoising network trained on the dataset that contains 259,200 signals, 160,000 signals used for 

the training, 40,000 for the validation, and 59,200 for testing the model performance. For each signal in 

the training set, the model optimizes the objective function of the mean-squared error [Eq 6]. Adam 

optimizer[14] used with the learning rate of 1 × 10−3.
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𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̃�𝑖)2𝑛

𝑖=1    (6) 

The Feature extraction model used the balanced dataset with two classes, normal and Myocardial 

infarction to train the convolutional neural network, the pre-trained encoder layers that used in this 

model has been frozen during the training. The total number of samples in the dataset is 123,772, 60% 

used for the training, 20% used for validation, and the other 20% used to test the model performance. 

For each signal in the training set, the model optimizes the objective function of the binary cross-entropy 

[Eq 7] using Adam optimizer[16] with a learning rate of 1 × 10−3.

𝐵𝐶𝐸 =  −
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 . log(�̂�𝑖) + (1 − 𝑦𝑖). log (1 − �̂�𝑖)       (7) 

Experimental results 

Denoising model 

The denoising model trained on the dataset where the inputs are corrupted ECG signals with random 

noise and the targets are the real clean signals. The model learned to reconstruct the ECG signals without 

noise in an unsupervised manner. The training took 134 seconds using the Tesla K80 GPU for each 

epoch with a batch size of 32 samples; the total epochs are 30. Figure 4 shows the training and validation 

loss of the model. 

Figure 4. The Denoising model training and validation loss. 

The trained model of the denoising autoencoder tested on the test set that contains 59,200 samples of 

noisy signals, the total Mean-squared error of the test set is 5 × 10−4. Figure 5 shows samples of a noisy

and denoised signal using the model. 

IJETIME 2020 (01)

40



       (a)                                           (b)                                          (c) 

Figure 5. (a) noisy signals from the testing set,(b) Ground-truth signals, and (c) the output of the denoising 

model. 

Feature extraction model 

The feature extraction model trained on the balanced dataset to classify the input signals to healthy or 

myocardial infarction. The model training took 30 seconds using the Tesla K80 GPU for each epoch, 

the total number of epochs is 5 and 32 batch size. The model validation accuracy is 93.4%. The model 

classified the normal class correctly with 96% accuracy and myocardial infarction signals with 93%. 

Figure 6 shows the model training and validation loss. 
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Figure 6. Feature extraction model training and validation loss. 

After the model learned to extract the unique patterns of the healthy and Myocardial infarction ECG 

signals, the model used without the last block (Figure 7) to extract 128-bytes long features that used to 

train Random forest classifier, and Support vector machines (SVM). The results of the Random forest 

with 300 estimators classify the Normal class with 97.6% accuracy and MI class with 95.7% while the 

SVM classify the MI class with 95.6% accuracy and Normal class with 96.4%. Table 1 shows the 

accuracy of each classifier. 

Figure 7. Inference model architecture. 

Table 1. The Accuracy of Random forest and SVM with the proposed model features. 

Classifier Normal class 

accuracy 

MI class accuracy Training samples Testing 

samples 

Random Forest ( 

300 estimators) + 

Proposed Model 

features 

97.6% 95.7% 17,994 5,998 

SVM (Linear 

kernel)+Proposed 

Model Features 

96.4% 95.6% 17,994 5,998 
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Figure 8 shows the AUC ROC curve of random forest and SVM classifier, the Area under ROC curve 

and the confusion matrix for the Random forest with 300 estimators is 0.97, and the SVM with linear 

kernel is 0.96. Figure 9 shows the visualization of the output features of each class using t-Distributed 

Stochastic Neighbor Embedding(t-SNE) algorithm[15]. The visualization shows that each class has 

unique features; the red points is the features of the Myocardial infarction class, the blue is the Normal 

class features of the test set that contains 23,992 signals. 

   (a)                                                                            (b) 

Figure 8. (a) AUC ROC curve and Confusion matrix of Random Forest classifier, and (b) is the AUC ROC curve 

and confusion matrix of the SVM classifier. 
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Figure 9. Features visualization using t-SNE, red is the MI class, and the blue is normal class features. 

Stacked model 

The denoising and the feature extraction models stacked together to build a model that can extract noise-

invariant features from the input ECG signals to classify ST-T segment change, which indicates to the 

Myocardial infarction. The stacked model input is a ten-second long signal sampled at 128Hz and the 

output is 128-bytes long features which used to train Random forest and Support vectors machines 

classifiers. Firstly the denoising network removes the random complex noise that added to the test set; 

then the features extraction network extract the features from the clean signal. Table 2 shows the results 

of the stacked model with Random forest and SVM and features extraction network only with Random 

forest and SVM. The Random forest that trained on stacked model features achieved 83.2% 

classification accuracy on the Myocardial infarction class signals and 79.4% on the Normal class signals, 

while the SVM+stacked model features achieved 83% classification accuracy on the Myocardial 

infarction class and 79.2% on the normal class. The Random Forest classifier trained with features that 

extracted from noisy signals(Figure 10) without using Denoising network achieved low accuracy 

compared to the stacked model. The Random forest classifies the MI class with 56.7% accuracy and 

Normal class with 75.8%. The SVM classifies the Myocardial infarction with 22.4% accuracy and 

Normal signals with 92.3%. Figure 11 shows the AUC ROC curve and the Confusion matrix of the 

stacked model with each classifier. 

Table 1. The Accuracy of Random forest and SVM with the stacked model features. 

Classifier Normal class 

accuracy 

MI class accuracy Training samples Testing 

samples 

Random Forest ( 

300 estimators) + 

Stacked Model 

 79.4% 83.2% 17,994 5,998 

SVM (Linear 

kernel) + Stacked 

Model 

79.2% 83% 17,994 5,998 

IJETIME 2020 (01)

44



Random Forest ( 

300 estimators)  + 

Features 

extraction model 

75.8% 56.7% 17,994 5,998 

SVM (Linear 

kernel) + Features 

extraction model 

92.3% 22.4% 17,994 5,998 

          (a)                                                       (b) 

Figure 10. (a) The ECG signals with complex noise, and (b) the ground-truth ECG signals. 
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    (a) (b) 

Figure 10. (a) The AUC ROC curve and the confusion matrix of the Random Forest classifier with Stacked 

model features and (b) The AUC ROC curve and the confusion matrix of the stacked model with SVM classifier 

and stacked model features. 

Figure 12 shows the AUC ROC curve and confusion matrix for each classifier without using the 

denoising network before features extraction. 
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  (a) (b) 

Figure 11. (a) The AUC ROC curve and the confusion matrix of the Random Forest classifier trained on noisy 

signals without using denoising network before features extraction, and (b) The AUC ROC curve and the 

confusion matrix of the SVM classifier trained on noisy signals without using denoising network before features 

extraction. 

Conclusion 

In this paper, a noise-invariant features extraction using stacked deep neural networks for myocardial 

infarction diagnosis approach has been proposed. Two deep learning models stacked to achieve this 

goal, the first model is a denoising autoencoder trained on ECG signals with random noise to learn how 

to reconstruct the Clean ECG signal and remove the complex noise. The second model is a convolutional 

neural network that used encoder pre-trained layers to learn how to extract unique features from input 

ECG signals. The European ST-T dataset used after pre-processing and segmentation. The paper shows 

the potential of using deep learning to learns and extracts the unique features of the ST-segment changes 

in the ten-seconds long ECG signals with complex random noise that may cause by many factors. 

However, the proposed work can be used to develop a diagnostic tool for Myocardial infarction using 

wearable multi-lead ECG monitoring devices even with noisy signals in the future. 
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PERVANE İTKİSİ İLE UÇAK YÜZEYİNDE GEZİNEN MOBİL 

ROBOT TASARIMI VE ÜRETIMİ 

Ö Z E T ANAHTAR KELİMELER 

Bu çalışmada uçakların sefer aralarında ve hangarlarda yapılan 

bakımlarda yıldırım ve dolu olayları raporlanması sonucu gerçekleştirilen 

yapısal hasar kontrol işlemlerinin çok daha kısa sürede ve maliyette 

yapılmasını sağlayan sistem tasarımı ve prototip imalatının yapılmıştır.. 

Uçak yapısal hasar tespitinde otomatize edilmiş diğer yöntemler, dörtdöner 

ile yapısal kısımların fotoğraflanması ve vakumlu ayaklarla NDT 

ekipmanlarının taşınmasıdır. Bu iki yöntemden farklı olarak   sistem yüzeye 

tutunmak için üzerindeki pervaneler aracılığıyla oluşturduğu kuvveti 

kullanmaktadır. Ulaşılamayan yüzeylerdeki görüntüler yere aktarılarak 

yüzeylerdeki hasarların görülmesi sağlanmıştır. 

Geliştirilen sistem, EDF motorlar aracılığıyla oluşturulan itki 

sayesinde farklı eğimlerdeki yüzeylere tutunabilmektedir. Yüzeye tutunan 

cihaz iki adet elektrik tahrikli motor aracılığıyla tutunduğu yüzeyde hareket 

edebilmektedir. Yerden dc elektrik kaynağı ile beslenen sistem üzerinde 

1950 gr yük taşıyabilmektedir. Toplamda 10 kg itki sağlayabilen 2 adet 

motor ile donatılmıştır. Dahili olarak 720 p video kaydeden bir kamerası 

bulunmaktadır. Bu kamera ile wifi aracılığıyla yer istasyonuna görüntü 

aktarabilmektedir. Hasarların işaretlenmesi için üzerinde 2 eksenli bir kol 

bulunmaktadır. 

Çalışma kapsamında öncelikle THY Teknik’in ihtiyaçları 

kapsamında sistem mühendisliği yapılarak tasarım konsepti belirlenmiştir. 

Sonrasında ise mekanik ve elektronik tasarımları gerçekleştirilip yazılım 

yüklemeleri sağlanarak sistemin imalatı ve testleri yapılmıştır. Çalışmada 

mekanik tasarımda eklemeli üretim uygulamalarının gibi ileri imalat 

yöntemleri ve kompozit yapılar kullanılmıştır.  

Tasarım ve imalat sürecinin bitmesinin akabinde başarı kriterleri 

test edilmiştir. Test sürecinde sistem ile ilgili geliştirilebilir konular ve 

başarı kriterlerine uyumun yanı sıra sistemin kullanılabilirliği avantaj ve 

dezavantajları da ortaya konulmuştur. 

Tırmanan Robot; Uçak 

Yapısal Muayene; 

Uzaktan kontrollü robot; 

Yapısal Hasar 
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Giriş 

Bu çalışmanın amacı uçakların sefer aralarında ve hangarlarda yapılan bakımlarda, yıldırım ve 

dolu olayları raporlanması sonucu gerçekleştirilen yapısal hasar kontrol işlemlerinin çok daha 

kısa sürede ve maliyette yapılmasını sağlayan sistem tasarımı ve prototip imalatının 

yapılmasıdır. Uçağın üzerine tutunarak hareket etmiş ve üzerindeki faydalı yükler ile görev icra 

etmiştir. Sistemde yüzeye tutunmak için üzerindeki pervaneler aracılığıyla oluşturduğu kuvveti 

ve vakum etkisini kullanarak uçağa tutunmaktadır. Sistem yüzeye tutunma biçimi olarak 

muadillerinden farklılık göstermektedir. 

Çalışma kapsamında üretilen prototip görüntülerin canlı olarak yer istasyonuna aktarılması 

sağlamaktadır. 

Uçak gövdesinin muayene işlemleri bugüne kadar drone ile gezdirilen, vantuzla tutunan, 

vantuzlu kollarla tutunan, halatla asılan veya elle gezdirilen farklı teçhizat kullanılarak 

yapılmaktadır.  Bu çalışmanın özgün tarafı; işlem teçhizatının uçak gövdesine tutunmasının 

teçhizat üzerine bağlanan pervanelerin oluşturduğu hava akımına bağlı negatif basınç ile 

gerçekleştirilmesidir. Geliştirilen sistemin bir diğer farklılığı; sisteme muayene, temizleme vb. 

işlemler için gerekli olan fırça, kamera vb. farklı teçhizat takılabilmesidir. Geliştirilecek sistem, 

dörtdöner teknolojisini kullanmadığı için GPS sinyalinin kaybolması vb. dörtdöner 

teknolojisine özgü kısıtlara tabi değildir. Geliştirilecek sistem, vantuz vb. tutunma amaçlı 

araçlar kullanmadığı için  vantuzlu sistemlere özgü kısıtlara da tabi değildir.  

Pilotların yıldırım çarpmasına maruz kalındığını veya dolu yağışı içinden geçildiğini rapor 

etmesi halinde uçaklar yolcu indirdikten sonra uçak bakım ekibi tarafından hasar muayenesi 

amacıyla hangara çekilmektedir. Hangara çekilen uçakların muayenesi amacıyla iskelelerin ve 

vincin uçağa yanaştırılması ciddi zaman ve adam/saat kaybına neden olmaktadır. Muayene 

işleminin uçak park yerindeyken iskele veya vinç vb. her hangi bir teçhizat kullanmadan 

yapılması zaman, işgücü ve maliyet açısından avantaj sağlayacaktır.   

Uçakların hangara çekilme sürecinde havalimanı trafiğine oluşan etki azaltılarak havalimanın 

yer trafiği rahatlatılmaktadır. Ayrıca hangara çekme sürecindeki prosedür ve ekipman 

beklenme durumları da ortadan kaldırılmaktadır. Bu şekilde oluşan ekstra iş gücü daha verimli 

kullanılabilecektir. 
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Hangar içerisine uçak çekildiği zaman gövde üzerinin görüntülenmesi için iskele ve vinç 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte de insan kaynağı ve ekipman ihtiyacı doğmaktadır. Tüm 

etmenlerin bir araya toplanması sonucu muayene işlemi başlayabilmektedir. Yapısal hasar 

tespiti tamamlandıktan sonra eğer hasar varsa üretici dokümanları ışığında tolerans değerleri 

içerisinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı 

takdirde uçak tekrar yolcu almak üzere park pozisyonuna çekilmektedir.    

Çalışma kapsamında öncelikle THY Teknik’in ihtiyaçları kapsamında sistem mühendisliği 

yapılarak tasarım konsepti belirlenmiştir. Sonrasında ise mekanik ve elektronik tasarımları 

gerçekleştirilip yazılım yüklemeleri sağlanarak sistemin imalatı ve doğrulama testleri 

yapılmıştır. Çalışmada mekanik tasarımda eklemeli üretim uygulamalarının yanı sıra elektronik 

devrelerin kurulması, yazılımda ise geliştirme kartlarının programlanmasını içermektedir. 

Tasarım verilerinin tamamlanması sonrasında prototip imalatı yapılarak başarı kriterleri test 

edilmiştir.  

Uçak yapısal hasarları için muayene işleminde, yaygın olarak gözle muayene yöntemi 

kullanılmaktadır. Ancak yeni bazı uygulamlarda kamera ile muayene yöntemi de kullanılmaya 

başlanmış bulunmaktadır. Bu alanda deneysel çalışmanın ötesine geçmiş bazı yöntemler de ise 

dörtdöner ve vakumla tutunarak ilerleyen muayene cihazları kullanılmıştır.  

Gözle yapılan muayenede iskele ihtiyacı ve yüksekte çalışma gibi riskli durumlar ortaya 

çıkmaktadır. Buna bağlı olarak uçağın hangara çekilme ihtiyacı da bulunmaktadır. Bu açıdan 

tasarlanan sistem hangar ve yardımcı ekipmanlardan bağımsız çalışabilmesi açısından üstünlük 

göstermektedir. Diğer yandan dörtdönerlerin havalimanlarında kullanımının yasak olması ve 

rüzgar gibi hava koşullarından çabuk etkilenmesi sebebiyle sistem üstünlük göstermektedir.   

Yöntem 

Çalışma kapsamında öncelikle sistem mühendisliği yaklaşımı ile operasyon ihtiyaçları 

belirlenmiştir. Çalışma prototip aşamasına gelene kadar mekanik sistem için katı model 

tasarımı tekerlekli tahrik sistemi tasarımı, kontrol sistemi için elektronik tasarım ve yazılım 

geliştirme faaliyetleri icra edilmiştir. Tasarım çalışmaları sonunda çalışan prototip üretilerek 

test edilmiştir. 

Yer kontrol istasyonundaki personle cihazın uçak üzerindeki konumunu manuel olarak kontrol 

edebilecek, istedikleri konuma götürebilmekte ve istediği detayı elde edebilmektedir. Sistem 
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yer istasyonundan manuel olarak kontrol edebilmektedir. Ayrıca uçak üzerindeki engelleri 

algılamak ve olası çarpışmaları engellemek için sensör verileri ile çarpışma engelleme kontrolü 

yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında CAD araçları ile 3D tasarım, CAE analizleri, eklemeli üretim teknolojisi 

kullanılmış, yazılımda ise geliştirme kartlarının programlanması yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında yapılan sistem üzerinde bulunan pervanelerin oluşturduğu hava akışı, 

işlem teçhizatının uçağa uçak gövdesine yaslanması/tutunmasını sağlamaktadır.  Uçak 

yüzeyine tutunan cihaz üzerindeki tekerleklerle hareket etmektedir. Sisteme entegre edilen 

sensörler sayesinde uçak üzerindeki anten ve senörlere çarpma engellenmiştir. Sistem, farklı 

faydalı yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı operasyonlar için faydalı yükler 

ihtiyaca bağlı olarak değiştirilebilmektedir.  Bu şekilde platform ileride farklı faydalı yükler ile 

farklı amaçlar içinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mekanik tasarım faaliyetleri 

gerçekleştirilirken proje başında belirlenen çıktılara uygun olacak şekilde Solidworks programı 

aracılığıyla katı model tasarımları yapılmıştır. Oluşturulan katı modeller, Ansys sonlu 

elemanlar yazılımı ile ihtiyaç duyulan dayanım analizleri gerçekleştirilmiştir. ZSuite ve Cura, 

eklemeli üretim yazılımları kullanılarak ön tasarımlar cam verisine dönüştürülerek üretilmiştir. 

Üretim sonrası tasarım değerlendirmeleri yapılarak gerekli tasarım revizyonları yapılmıştır. 

Elektronik tasarımda eleman seçimleri yapılarak mikro işlemci aracılığıyla platform 

hareketleri, itki sistemi devirleri ve faydalı yüklerin fonksiyonları kontrol edilmiştir. Bunun için 

gereken elektronik bileşenlerin seçimi ve montajı yapılmıştır. Elektronik tasarımda kontrol 

ünitesi olarak Arduino Mega 2560 kartı kullanılmıştır. Kart seçiminde kodları kolayca 

geliştirmek ve revizyonların hızlıca yapılabilmesi amacıyla arduino prototipleme kartı 

kullanılmıştır. Programlama kısmı ve sensörlerin kontrol kodları Arduino Ide arayüzü ile 

geliştirilmiştir. Proje kapsamında L 298 motor sürücü kartı HC-05 bluetooth iletişim kartı EDF 

motorları sürmek amacıyla elektronik hız kontrol kartı kullanılmıştır. 

Çalışmanın başında belirlenen başarı kriterleri prototip ortaya çıktıktan sonra laboratuvar 

testleri ile doğrulanmıştır. 

Bulgular 

Müşteri isleri belirlenirken sahada yapısal hasar tespiti yapan teknisyenlerle mülakatlar 

yapılmış ve problem tespit edilmiştir. Yapılan mülakatlar sonucunda teknisyenlerin etrafında 
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ve üst kısımlarında çalışabilmek için iskeleleri uçağa yaklaştırmaları ve uçağın yolcu inceldiği 

yerden hangarları çekilmeleri gerektiğini bunların her birinin Adam saat olarak kayba neden 

olduğu ortaya çıkartılmıştır. Teknisyenlerden alınan problem detayları incelendiğinde uçak 

üzerine tırmanabilen bir sistem ile hangara çekilmesine gerek kalmadan muayene işleminin 

yapılabileceği bir çözüm konsepti geliştirilmiştir.  

İlk başarı kriterimiz olan 0-180 derece aralığındaki tüm yüzeylerde sabit durması ve motorlarla 

hareket edebilmesi özelliği test edilmiştir. Bu kriterin doğrulanması amacıyla, geliştirilen 

sistemin sırasıyla 0, 45, 90, 135, 180 derece eğimli yüzeylere tutunması denenmiştir. Yapılan 

denemelerde hem systemin eğimli yüzeye başarılı biçimde tutunarak hareket edebildiği 

doğrulanmıştır.  

Şekil 1. 90 derece eğim tutunma testi 

IJETIME 2020 (01)

53



Sistemin başarılı olması için gerekli diğer özellik sistemin 180 derece asılı durduğu durumlarda 

500 gr faydalı yük taşıyabilmesidir. Bu kriterin testleri ise, prototip laboratuvar ortamında 180 

derece eğimde yer çekimine karşı asılı dururken gerçekleştirilmiştir. Burada 500 gr’lık ağırlığın 

hesaplamasına kamera sistemi ve işaretleme mekanizması eklenmiştir. Eksik kalan ağırlık 

değeri ise platformun üzerine eklenmiştir. 

Yapısal muayeneler esnasında en kritik hususlardan birisi tespit edilen anormalliklerin 

işaretlenmesidir. Muayene işlemi bittikten sonra yapısal tamir işlemlerinin hızlıca 

gerçekleştirilebilmesi için bu husus ayrı bir önem arz etmektedir. Kullanıcının bu ihtiyacı göz 

önünde bulundurularak ortaya konulan başarı kriteri de test edilmiştir. Sistemin üzerinde servo 

motorlar aracılığıyla hareket eden iki eksenli bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizmanın 

uç kısmına yerleştirilen mürekkep emdirilmiş sünger, yer istasyonundan verilen komutla 

işaretleme işlemini gerçekleştirmektedir. İlgili kriterde laboratuvar ortamında test edilerek 

doğrulanmıştır. 

Sistemin tam yük durumunda 1000 gr yüzeye kuvvet uygulaması gereksinimi test edilirken 

piller platform üzerinde takılmamıştır. Bunun nedeni platform üzerinde bulunduğunda 

ağırlıktan dolayı motorların toplamda yaklaşık 240 amper güç çekmesidir. Bu durum 

bileşenlerin tehlikeli derecede ısınmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple test yapılırken sistem 

yerden beslenmiş ve üzerine 1950 gr yük bağlanmıştır. Test sonunda yüzeye sistem 180 

derecede asılı kalarak en az 1000 gr kuvvet uygulama şartını sağlamıştır.  

Çalışma kapsamında geliştirilen prototipte motorların yada bataryaların birinin arıza yapması 

durumu göz önünde bulundurulmuştur. Sistem mimarisinde de görüleceği üzere motorlar, 

motor sürücüleri ve bataryalar ayrı kaynaklardan beslenecek şekilde şekillendirilmiştir. Bu 

sayede ilgili parçalardan birinde yaşanacak bir arıza durumunda prototipin görevini güvenle 

sonlandırabilmektedir. Bu güvenlik önlemi yazılımsal geliştirmelerle ilerleyen aşamalarda 

güçlendirilerek sistemi arızalara karşı daha korumalı hale getirebilecektir. 

Başarı kriterlerinden bir diğeri ise geliştirilen sistemin taşıma kolaylığı olması açsından 10 kg 

altında olmasının istenmesidir. 10 kg sınırı uçak sistemlerinde hat bakımda değiştirilebilir 

4MCU standardında bir elektronik kutunun, en fazla izin verilen ağırlık baz alınarak 

belirlenmiştir. Proje kapsamındaki prototipimizde en büyük ağırlıkları bataryalarımız 

oluşturmaktadır. Teorik olarak platformumuz yaklaşık 6500 gr gelerek bu şartı da sağlamıştır. 
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 Doğrulama testlerimizin en son testi ise yere görüntünün sağlıklı olarak aktarılmasıdır. Bu 

ister, platform üzerindeki kameranın wifi bağlantısı kullanılarak yere görüntü aktarımı 

sağlanarak karşılanmıştır. Mobil telefona yüklenen uygulama aracılığıyla kamera tarafından 

alınan görüntü yere aktarılarak doğrulama yapılmıştır. 

Sonuç 

Çalışma kapsamında geliştirilen systemin belirlenen başarı kriterlerini karşılama düzeyi 

tasarım doğrulama testleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan testler, başarı kriterlerinin 

karşılanmasını belirlemenin dışında sistemin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesine katkı 

sağlamıştır.  

Dörtdöner sistemler havalimanlarında kullanımı oteritelerce yasaklanmıştır. İskele gibi 

yapıların ise taşınması vb zorluklar nedeniyle uygulamada mümkün olmamaktadır. Çalışma 

kapsamında geliştirilen prototip ise tüm bu sınırlardan bağımsız olarak çalışabilmektedir. 

Dolayısıyla uçak yolcu kapısında iken muayenye yapabilecek bir sistemdir. Ayrıca tasarlanan 

sistem küçük kameralerın dışında farklı faydalı yükleride taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Projenin tüm faydalarına rağmen enerji ihtiyacı ve gürültü seviyesi olarak diğer sistemlerin 

gerisinde kalmaktadır. Bunun nedeni güç/hacim ve güç/ağırlık oranını yükseltmek için 

kullanılan EDF motor sistemleridir. Bu sistemler yüksek hava debisi ile çalıştıkları için 

aeroakustik olarak gürültüye neden olmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda yeni bir 

egzoz tasarımı ve ses yalıtımlı bir kasa tasarlanaması ile gürültü seviyesi düşürülebilir. Bir diğer 

dezavantajı ise anlık olarak 120 amper akım çekebilmekte bu ise pil ömrünü kısaltmaktadır. 

Ancak buna alternatif olarak yerden de beslenebilir bir sistem olarak tasarlanmış dolayısıyla 

uçak yanına intikal eden personelin yer aracından elektrik alarak operasyonu yapmasına imkan 

sağlamıştır. 

Sonuç olarak, çalışma kapsamında ortaya çıkarılan katma değerli ürün prototipi, rakiplerine 

göre daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip yenilikçi bir üründür. Bu ise kullanıcıya farklı 

faydalı yüklerle operasyonu yapabilmesini sağlamaktadır. Geeliştirilen sistem, kullanıcının 

istekleri göz önünde bulundurularak sürü halinde hareket ederek ilgili işlemi çok kısa sürede 

tamamlayabilen bir platforma dönüştürülebilir. Geliştirilen sistem, endüstriyel amaçla 

kullanılabilmesi için havacılık sektörü için geçerli sertifikasyon sürecine tabi tutulmalıdır. 

Operasayonun gelecekte daha güvenli olması için cihaz üzerine vantuz sistemi eklenerek belli 

noktalarda kendisini uçak üzerine sabitlemesi bu sayede olası güç kesilmelerinde kendine ve 
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uçağa zarar vermesi engellenebilir. Bunun yanında görüntülerin yer istasyonunda yapay sinir 

ağları ve derin öğrenme kullanılarak geliştirilecek bir görüntü işleme programı sayesinde 

otomatik olarak görüntülerin sınıflandırılması hatta sonuçların rapor haline getirilmesi 

sağlanabilir. Sistemde kullanılan kontrol kartı gelecekte yapılacak çalışmalarda endüstriyel bir 

kontrol kartı ile değiştirilmelidir.  
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