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ÖNSÖZ 

 

Yapay Zeka biliminin araştırmacılar tarafından yoğun ilgi gösterilen araştırma 

alanlarından biri de Yapay Sinir Ağlarıdır. Yapay Sinir Ağları, örneklerle öğrenebilme ve 

genelleme yapabilme özellikleri sayesinde problemleri çözebilme konusunda çok esnek ve 

başarılı araçlardır. 

Bu yüksek lisans tezi kapsamında Yapay Sinir Ağları konusu anlatılmış olup Çok 

Katmanlı Algılayıcı ağ modeli kullanılarak Yapay Sinir Ağı oluşturulmuştur. Oluşturulan 

Yapay Sinir Ağının uygulaması Ranque-Hilsch vorteks tüpü kullanılarak yapılmış ve 

uygulamalı olarak konu örneklendirilmiştir. 

Yapılan bu çalışma, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne “Yapay Sinir Ağları ve 
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Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka konusunda çalıĢan araĢtırmacıların yoğun ilgi gösterdiği 

alanların baĢında gelmektedir. Kendi kendine veya örneklerle öğrenebilme, genelleme 

yapabilme gibi özellikleri sayesinde problemleri çözebilme konusunda çok baĢarılı bir 

araç olan Yapay Sinir Ağları, son yıllarda yaĢanan teknolojik geliĢmelere paralel olarak 

çok hızla yayılmakta, araĢtırma ve uygulamalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle doğrusal olmayan, matematiksel olarak modellenmesi güç olan problemlerin 

çözümünde sağladığı kolaylıklardan dolayı tercih edilmektedir. 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında, deneysel verilerden yararlanarak karĢıt akıĢlı Ranque-

Hilsch vorteks tüpünün uygulaması yapılmıĢtır. Öncelikle Yapay Sinir Ağları teorik 

olarak anlatılmıĢ, yapısından ve temel öğrenme yöntemlerinden bahsedilmiĢtir. 

OluĢturulan ağ için Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli kullanılmıĢ ve vorteks tüpünün 

performansı Yapay Sinir Ağları ile modellenmiĢtir. 

 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda Transfer Fonksiyonunun, Veri Seçim Yönteminin ve Veri 

Sayısının Yapay Sinir Ağı performansına etkileri gözlemlenmiĢtir. 
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Artificial Neural Networks are one of the fields which have shown great interest by 

artificial intelligence researchers. Artificial Neural Networks; a very successful tool for 

solving problems, thanks to features such as self-learning or learning from examples and 

ability to make generalizations are spreading very rapidly and intensively used in 

researches, applications due to technological developments in recent years. Artificial 

Neural Networks are especially preferred for non-linear, difficult to modelling 

mathematical problems due to conveniences provided for to solve the problems. 

 

Scope of this thesis is; to practice counter-flow Ranque-Hilsch vortex tube by using 

experimental data. Primarily, Artificial Neural Networks were theoretically explained and 

it’s structure, basic learning methods were mentioned. For the generated network, 

multilayer perceptron model was used and the performance of the vortex tube was 

modelled with neural networks.  

 

As a result of this thesis, to observe how transfer function, data selection method and 

number of data effects to Artificial Neural Network’s performance. 
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

İnsanlık tarihi boyunca, doğal yaşamda gözlenen bir çok işleyiş, bilim insanlarının 

icatları için esin kaynağı olmuştur. Günlük hayatta karşılaşılan problemler, doğadaki ve 

özellikle canlılardaki benzer işleyişe sahip sistemlerin gözlemlenmesi ve bu sistemlerin 

mevcut problemlere adapte edilmesi ile çözüm bulmuştur.  

Geçtiğimiz yüzyıl ortalarından itibaren, insan beyni ve biyolojik sinir sistemleri 

üzerinde yoğunlaşan araştırmalar, beynin ve sinir sisteminin öğrenme, yorumlama ve karar 

verme gibi yetenekleri ve bu yeteneklerin işleyişleri ile ilgili önemli bilgilerin elde 

edilmesine olanak sağlamıştır. Bu bilgiler, tıp alanında, hastalıkların tedavisi için yeni 

tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olduğu gibi değişik disiplinlerde de sistem 

davranışlarının açıklanması, yorumlanması, öğrenme ve karar verme süreçlerinde yeni 

tekniklerin doğmasına imkan vermiştir. Bu disiplinlerden biri de “Yapay Zeka”, yapay 

zekanın dallarından biri de “Yapay Sinir Ağları”dır. 

Yapay Sinir Ağları tekniği günümüzde birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Basit bir şekilde insan beyninin çalışma şeklini taklit eden YSA Yapay Zeka 

(YZ) çalışmaları içinde önemli bir yere sahiptir. YSA veriden öğrenebilme, genelleme 

yapabilme, sınırsız sayıda değişkenlerle çalışabilme vb. birçok önemli özelliğe sahiptir. Bu 

özellikleri sayesinde oldukça önemli avantajlar sağlayan YSA diğer alanlarda olduğu gibi 

öngörü modellemesi alanında da yoğun olarak kullanılmaktadır. YZ alanının bir alt dalını 

oluşturan YSA teknolojisi öğrenebilen sistemlerin temelini oluşturmaktadır. İnsan beyninin 

temel işlem elemanı olan nöronları şekilsel ve işlevsel olarak basit bir şekilde taklit eden 

YSA bu yolla biyolojik sinir sisteminin basit bir simülasyonu için oluşturulan 

programlardır. Bu şekilde insanoğluna özgü olan deneyerek (tecrübe ederek) öğrenme 

yeteneğini bilgisayar ortamına taşıyabildiği düşünülen YSA teknolojisi bir bilgisayar 

sistemine inanılmaz bir girdi veriden öğrenebilme kapasitesi kazandırabilmektedir. Çeşitli 

avantajlar sunan ve gün geçtikçe gelişen bu teknolojiden, günümüzde birçok alanda 

faydalanılmaktadır. Özellikle tahmin ve öngörü gibi verinin içerdiği yapının 

tanımlanmasını gerektiren alanlarda sıkça kullanılmaktadır. 
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1.2. Yapay Zeka Kavramı 

 

Yapay sinir ağları, yapay zeka konusunda çalışan araştırmacıların çok yoğun ilgi 

gösterdikleri bir araştırma alanıdır. Bu bölümde öncelikle yapay zeka konusuna genel bir 

giriş yapılacak, yapay zeka kavramından ve uygulamalarından bahsedilecektir. 

Sözlük anlamı olarak zekanın tanımı “insanın düşünme, akıl yürütme, objektif 

gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı” şeklinde 

yapılmıştır. Zekayı, Lenat ve Feigenbaum (1987) ise “Karmaşık bir problemi çözmek için 

gerekli bilgileri toplayıp birleştirme kabiliyetidir.” şeklinde tanımlamışlardır. Feigenbaum 

1989 yılında ise zekayı bilgi kullanımı kavramına bağlı olarak “Karmaşık bir problemi, 

çözüm arama alanını daraltarak kısa yoldan çözebilme kabiliyetidir.” şeklinde 

tanımlamıştır. 

YZ ise benzer özelliklere sahip, organik olmayan sistemlerde bulunan, yazılım veya 

entegre devrelerle taklit edilebilen zekadır. Luger ve Stubblefield (1993), yapay zekayı 

“Zeki davranışların otomasyonu ile ilgili bilgisayar bilimleri dalıdır.” şeklinde 

tanımlamışlardır. Russel ve Norvig (2003) ise yapay zekayı “İnsan gibi düşünen, insan gibi 

davranan, akılcı düşünen ve akılcı davranan sistemler.” olarak tanımlanışlardır. 

Yapay Zekanın alt dalları olarak “Uzman Sistemler (US), Bulanık Mantık (BM), 

Genetik Algoritma (GA) ve Yapay Sinir Ağları (YSA)” özellikle son yıllarda geniş bir 

araştırma ve uygulama alanı bulmaktadırlar. US, insan düşüncelerini gerçekleştirmeye 

yönelik, uzmanların bilgi ve deneyimlerini bilgisayara aktarılmasını amaçlayan ve 

bilgisayar tarafından kontrol edilen bir yazılımdır. BM, insan mantığına benzer şekilde, 

bulanık küme teorisine dayanan matematiksel bir disiplindir. GA, geleneksel yöntemlerle 

çözümü zor veya imkansız olan problemlerin çözümünde kullanılan ve bir veri setinden 

özel bir veriyi tespit edebilen bir arama yöntemidir. Bu tez kapsamında detaylı olarak 

incelenecek olan Yapay Sinir Ağları ise temelde insan beyninin sinir ağlarını taklit 

edebilen bilgisayar programlarıdır. 

 

 

1.3. Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay Sinir Ağları, insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar 

aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından 

oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme yapılarıdır (Elmas, 2007). Bununla ilgili bir diğer 
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tanımı ise Öztemel (2006) şu şekilde yapmıştır: “YSA, insan beyninin özelliklerinden olan 

öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi 

yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla 

geliştirilen bilgisayar sistemleridir.” 

Graupe (1997), YSA’nı merkezi sinir sistemindeki biyolojik sinir hücrelerini taklit 

etmeye çalışan yapılardır olarak ifade etmiş. Liptak (1995) ise YSA’nı biyolojik sinir 

sistemlerinin yapı ve süreçlerini taklit eden, karmaşık problemleri çözmek için kullanılan 

bir araç olarak tanımlamıştır. Haykin (2005) de YSA’nı bir sinir ağı, basit işlem 

birimlerinden oluşan, deneyimsel bilgileri biriktirmeye yönelik doğal bir eğilimi olan ve 

bunların kullanılmasını sağlayan yoğun bir şekilde paralel dağıtılmış bir işlemci olarak 

tanımlamıştır (Yurtoğlu, 2005). 

Bir başka ifadeyle, YSA, normalde bir insanın düşünme ve gözlemleme yeteneklerini 

gerektiren problemlere yönelik çözümler üretmektedir. Bir insanın bu tür problemlere 

çözüm üretebilmesinin temel sebebi ise insan beyninin sahip olduğu yaşayarak veya 

deneyerek öğrenme yeteneğidir. 

Yapay Sinir Ağları, insanlar tarafından gerçekleştirilmiş örnekleri yani gerçek beyin 

fonksiyonlarının ürünü olan örnekleri kullanarak olayları öğrenebilen, çevreden gelen 

olaylara karşı nasıl tepkiler üretileceğini belirleyebilen bilgisayar sistemleridir. İnsan 

beyninin fonksiyonel özelliklerine benzer şekilde öğrenme, ilişkilendirme, sınıflandırma, 

genelleme, özellik belirleme ve optimizasyon gibi konularda başarıyla uygulanmaktadırlar. 

Örneklerden elde ettikleri bilgiler ile kendi deneyimlerini oluşturup daha sonra benzer 

konularda bu deneyimlerden faydalanarak karar verebilirler. 

Yapay Sinir Ağları, biyolojik hücrelere benzer şekilde, birbirine hiyerarşik olarak 

bağlı ve paralel olarak çalışabilen yapay hücrelerden oluşmaktadır. Proses elemanı da 

denilen bu hücrelerin birbirleri ile bağlanmaları sonucu oluşan ağa yapay sinir ağı 

denmektedir (Şekil 1). 

İnsan beyninin bazı organizasyon ilkelerine benzeyen özellikleri kullanan YSA, bilgi 

işleme sistemlerinin yeni neslini temsil etmektedir. Geleneksel bilgisayar model seçme 

işinde verimsiz ve sadece algoritmaya dayalı hesaplama işlemleri ile kesin aritmetik 

işlemlerde hızlı iken YSA model seçimi, sınıflandırma, tahmin, en uygun değeri bulma 

gibi işlemlerde çok daha başarılıdır. 
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Şekil 1. Bir yapay sinir ağı örneği (Öztemel, 2006) 

 

 

Çok değişik amaçlar için çok sayıda yapay sinir ağı geliştirilmiştir. Yapısı, çalışması 

ve işlem prensibi bakımından farklılık göstermekle birlikte bazı ortak özelliklere 

sahiptirler. YSA’nın temel işlevi, bilgisayarların öğrenmesini sağlamak ve olayları 

öğrenerek benzer olaylar karşısında benzer kararlar verebilmesini sağlamaktır. Bu işlemleri 

yaparken, YSA’ndaki tüm işlem elemanları eş zamanlı yani paralel olarak çalıştıkları için 

çok hızlı çıktı üretebilirler. YSA’nın temel işlem elemanı olan hücre doğrusal değildir. 

Buna bağlı olarak da hücrelerin birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir 

ve bu özellik tüm ağa yayılmış durumdadır. Bu özelliği sayesinde YSA, geleneksel 

programlama ve yapay zeka yöntemlerinin uygulandığı diğer bilgi işleme yöntemlerinden 

farklı olarak doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde de kullanılabilir. 

(Yurtoğlu, 2005). YSA’nda bilgi diğer programlarda olduğu gibi bir veri tabanında değil 

de ağın bağlantılarının değerlerinde saklanır. Aynı zamanda bilgi ağa yayılmış durumdadır. 

Tek bir bağlantının bir anlamı yoktur. Hücrelerin birbirleri ile bağlantılarının değerleri ağın 

değerini gösterir. Ağın tamamı, öğrenilen olayın bütününü karakterize etmektedir. YSA 
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insan zekası gibi örneklerle eğitilir ve öğrenir. YSA’nın olayları, problemleri 

öğrenebilmesi için o olay veya problemle ilgili olarak örneklerin belirlenmesi ve sisteme 

gösterilmesi gerekmektedir (Kaya vd., 2005). Eğer örnek yok ise veya bulunamıyorsa YSA 

eğitilemez. Bu yüzden örneklerin oluşturulması ve toplanması yapay sinir ağı için ayrı bir 

öneme sahiptir. Yapay Sinir Ağlarının güvenle çalıştırılabilmesi için önce eğitilmeleri ve 

performanslarının test edilmesi gerekmektedir. Daha sonra ağ, kendisine gösterilen 

örneklerden yola çıkıp genelleme yaparak görmediği örnekler hakkında bilgiler 

üretebilirler. YSA örnekler ile kendisine gösterilen yeni durumlara adapte olması ve sürekli 

yeni olayları öğrenebilmesi mümkündür. YSA bir kez eğitildikten ve olayları öğrendikten 

sonra eksik, bozuk, belirsiz bilgilerle çalışabilirler ve sonuç üretebilirler. YSA çok sayıda 

işlemci elemanların bağlantısının paralel dağılmış olduğu bir yapıya sahiptir ve sahip 

olunan bilgi tüm ağa dağıtılmıştır. Giriş verisinde bulunacak bir hata da tüm ağa dağılmış 

olacaktır. Bundan dolayı eksik veya bozuk bilgilerle çalışabilme yetenekleri hatalara karşı 

daha toleranslı olmalarını sağlamaktadır. YSA sınırsız sayıda değişken ve parametre ile 

çalışabilir. Bu sayede de çok başarılı tahmin ve genel çözümler üretebilmektedirler. Burada 

önemli olan nokta, YSA’nın sadece sayısal bilgiler ile çalışabilmesidir. Sembolik ifadelerle 

gösterilen bilgilerin sayısal gösterime çevrilip, ağa o şekilde gösterilmesi gerekmektedir. 

Yapay Sinir Ağlarının birçok avantajı olmasına rağmen, sahip olduğu dezavantajlar 

da vardır. Bunların en önemlisi olarak ağın davranışlarının açıklanamaması söylenebilir. 

Bir olaya veya probleme çözüm üretildiği zaman bunun nasıl ve neden üretildiği 

konusunda bir bilgi bulmak mümkün değildir. Bu durum ağın sonucuna olan güveni 

azaltmaktadır. YSA’nın donanım bağımlı çalışmaları da bir sorun olarak görülebilir. 

Özellikle gerçek zamanlı bilgi işleme durumlarında, ağlar paralel çalışabilen işlemcilere 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bir diğer dezavantaj olarak ise problemlere uygun ağ yapısının 

belirlenmesi genellikle deneme yanılma yolu ile yapılabilmektedir. Bu önemli bir sorundur 

çünkü problem için uygun ağ oluşturulamazsa çözümü olan bir problem dahi 

çözülemeyebilir veya performansı düşük bir çözüm elde edilebilir ve istenilen optimum 

çözüm elde edilemeyebilir. Aynı şekilde bazı ağlarda parametre değerlerinin (öğrenme 

katsayısı, her katmandaki proses elemanı sayısı, katman sayısı, vb.) belirlenmesinde de bir 

kural olmaması iyi çözümler bulmayı zorlaştırır. Ağın öğreneceği problemin ağa gösterimi 

de bir diğer önemli konudur. YSA sadece sayısal bilgiler ile çalışmaktadır. Eğer varsa 

sembolik ifadeler sayısal gösterime çevrilmelidir. Bu çevrim için de belli bir kural 

olmaması, çevrimin başarısını tamamen kullanıcının becerisine bırakmaktadır. Uygun bir 
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gösterim mekanizması kurulamazsa problemin çözümü engellenebilir veya performans 

düşebilir. Ayrıca ağın eğitiminin ne zaman bitirileceğine karar vermek için de belli bir 

kural yoktur ve bu karar da kullanıcının kendisine bırakılmıştır. Genel olarak ağın 

hatasının belli bir değer altına indirilmesi eğitim için yeterli olarak kabul edilmektedir. 

Bunun sonucunda sadece iyi çözümler üretebilen bir ağ oluştu denilebilmektedir. 

Bütün dezavantajlarına rağmen YSA her problem için değişik çözümler 

üretebilmekte, başarılı sonuçlar verebilmektedir. Ağları oluştururken yapılacak özverili 

çalışmalarla hem problem hem de yapay sinir ağları konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmakla çok başarılı sonuçlar elde edebilmek mümkündür. 

 

 

1.4. Literatür Araştırması 

 

Yapay Sinir Ağları ile ilgili çalışmaları 1970 öncesi ve sonrası olarak incelemek 

gerekmektedir. Zira 1970 yılına kadar olmaz diye düşünülen bir çok sorun çözülmüş ve bu 

tarihten sonra yapay sinir ağlarıyla ilgili yeni gelişmeler başlamıştır. 

1890 yılında beynin fonksiyonları hakkında bilgi veren ilk eser yayınlanmıştır 

(James, 1890). 

1943’te nörofizyolog McCulloch ve mantıkçı Pitts ilk sinir ağı modelini geliştirerek 

birkaç ara bağlantı kurmaya çalıştırlar. McCulloch ve Pitts, insan beyninin hesaplama 

yeteneğinden esinlenerek, sadece girdi ve çıktıları olan basit bir sinir ağı modellemişlerdir. 

Yapay sinir hücreleri ile her türlü mantıksal ifadeyi formülüze etmenin mümkün olduğunu 

gösterdiler (McCulloch ve Pitts, 1943). 

1949 yılında ise Hebb “Organization of Behavior” adlı eserinde öğrenme ile ilgili 

temel teoriyi ele almış ve bilginin bağlantılarda depolanabileceğini ifade ederek, nöronun 

bağlantılarını güncellemek için bir öğrenme şeması ortaya koymuştur. Hebbian kuralı 

olarak bilinen bu kural, yapay sinir ağlarında kullanılan bir çok öğrenme kuralının temelini 

oluşturmuştur (Hebb, 1949). 

1950’li yıllarda hızlı bir gelişim gösteren bilgisayar teknolojisi üzerine çalışan 

uzmanlar, sinir bilimcilerle temasa geçerek bu konuda çalışmalar yapmışlardır. 1951 

yılında silikon teknolojisindeki gelişmelere de bağlı olarak ilk nöro-bilgisayar üretilmiştir. 

1954 yılında Farley ve Clark tarafından rassal ağlar ile adaptif tepki üretme kavramı 

ortaya atılmıştır. (Farley ve Clark, 1954).  



 7 

1958 yılında Frank Rosenblatt’ın “Perceptron”u geliştirmesinden sonra, YSA ile 

ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Perceptron, beyin işlevlerini modelleyebilmek amacıyla 

yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tek katmanlı, eğitilebilen ve tek çıkışa sahip bir 

ağ modelidir (Rosenblatt, 1958) Bu model ağırlıkları düzelterek öğrenebilme yeteneğine 

sahiptir. Bu model daha sonraları geliştirilerek çok katmanlı algılayıcıların temelini 

oluşturmuştur (Elmas, 2006). 

1960 yılında Widrow ve Hoff ADALINE (ADaptive LInear NEuron) modelini 

geliştirmişlerdir ve bu model YSA’nın mühendislik uygulamaları için başlangıç kabul 

edilmiştir (Widrow ve Hoff, 1960). Bu model Rosenblatt’ın algılayıcı modeli ile aynı 

niteliklere sahip bir model olmakla beraber öğrenme algoritması daha gelişmiş bir 

modeldir (Elmas, 2006). 

1969 yılında Minsky ve Pappert tarafından yazılan “Perceptron” isimli kitap yapay 

sinir ağlarına dayalı algılayıcıların bilimsel bir değerinin olmadığını ve doğrusal olmayan 

problemlere çözüm üretemediğini iddia etmiştir. Tezlerini kanıtlamak için XOR 

probleminin çözülememesini örnek göstermişlerdir (Minsky ve Papert, 1969) 

1972 yılında farklı disiplinlerde çalışan elektrik mühendisi Kohonen ve 

nöropsikolojist Andersen çağrışımlı bellek konusunda çalışmalarını yayınlamışlardır ve 

danışmansız öğrenme kuralının temelini oluşturmuşlardır (Kohonen, 1972; Anderson, 

1972). 

1982 yılında ise Kohonen kendi kendine öğrenme nitelik haritaları konusundaki 

çalışmasını yayınladı (Kohonen, 1982). 

Grossberg yaptığı yayınlarla yapay sinir ağlarının psikolojik mantıksallığı ve 

mühendislik uygulamalarındaki kolaylığını gösterdi (Grossberg, 1982). 

1982 yılında Hopfield tarafından yayınlanan çalışmalar ile yapay sinir ağlarının 

genelleştirilebileceği ve özellikle geleneksel bilgisayar programlama ile çözülmesi zor olan 

problemlere çözüm üretilebileceği gösterildi (Hopfield, 1982) 

1987 yılında Grossberg ve Carpenter Adaptif Rezonans Teorisini geliştirdiler ve 

danışmansız öğrenme konusunda geliştirilmiş en karmaşık yapay sinir ağını duyurdular 

(Carpenter ve Grossberg, 1987). 

1980 ve 1986 yılları arasında Fukushima yaptığı yayınlarla görsel şekil ve örüntü 

tanıma amaçlı geliştirilmiş Neocognitron modelini tanıttı. Bu model danışmanlı öğrenme 

yapan bir ağ modeliydi. Çalışmalar ağırlıklı olarak çıkan sonuçların kullanılabilirliği 

konusundaydı (Fukushima, 1980-1986). 
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1988 yılında Rummelhart ve arkadaşları paralel programlama konularındaki 

çalışmalarını sonlandırıyor ve çok katmanlı algılayıcı modelinin temellerini atıyorlardı 

(Rummelhart and McClelland, 1988). 

1988 yılında Broomhead ve Lowe Radyal tabanlı fonksiyonlar modelini çok 

katmanlı algılayıcılara alternatif olarak geliştirdiler. Özellikle filtreleme problemlerine 

karşı oldukça etkili olduğu görüldü (Broomhead ve Lowe, 1988). 

1988 yılında Specht Probalistik ağları, 1991 yılında ise Genel Regrasyon Ağlarını 

geliştirdi (Specth, 1988; Specth, 1991). 

1990’lu yıllardan günümüze kadar sayısızı çalışma ve uygulamalar geliştirilmiştir 

(Elmas, 2006). 

 

 

1.5. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları 

 

Yapay Sinir Ağları, biyolojik sinir sisteminden esinlenerek geliştirilmiştir. YSA’nı 

daha iyi anlayabilmek için biyolojik sinir sistemi konusunda da bilgi sahibi olmak gerekir. 

Biyolojik sinir sistemi, birbirleriyle etkileşim halinde olan, beynimizde yer alan bir 

çok sinir hücrelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Bir sinir ağı milyarlarca sinir 

hücresinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Beynimizde 10
10

 adet sinir hücresi ve 

bunlarında 6x10
13

’ten fazla sayıda bağlantısının olduğu söylenmektedir (Öztemel, 2006). 

İnsan beynini, çok hızlı çalışabilen mükemmel bir bilgisayar olarak düşünebiliriz. 

Biyolojik sinir ağlarının performansları çok yüksek ve karmaşık olayları işleyebilecek 

yetenektedirler. Yapay Sinir Ağları ile amaç, bu yetenekleri bilgisayarlara kazandırmaktır. 

 

 

1.5.1. Biyolojik Sinir Hücresi 

 

Biyolojik sinir ağları, beş duyu organından gelen bilgilerle, geliştirdiği algılama ve 

anlama mekanizmasını çalıştırarak olaylar arasındaki ilişkileri öğrenen, insan beyninin 

çalışmasını sağlayan en temel yapılardan biridir (Şekil 2). Duyu organlarından gelen 

bilgiler beyin sinir sistemi sayesinde beyine taşınır ve beynin oluşturduğu kararlar da yine 

sinir sistemi sayesinde vücut organlarına iletilir. Bir başka ifadeyle biyolojik sinir sistemi, 

merkezinde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve uygun bir karar üreten beynin 

bulunduğu üç katmanlı bir sistemdir. Alıcı sinirler, organizma içerisinden ya da dış 
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ortamlardan aldıkları uyarıları, elektriksel sinyallere dönüştürerek beyne iletirler. Tepki 

sinirleri ise, beynin ürettiği elektriksel sinyalleri organizma çıktısı olarak uygun tepkilere 

dönüştürür (Yazıcı vd., 2007). 

 

 

 

 

 Şekil 2. Beyin üzerinde beş duyu bölgesi (Öztemel, 2006) 

 

 

Şekil 3’te de görüleceği üzere biyolojik sinir sisteminin temel işlem elemanı olan 

biyolojik sinir hücresi (nöron) sinaps, akson, soma, ve dendritlerden oluşur. Dendritler, 

nöronun kısa, ağaç dalları biçiminde, görevi hücreye girdilerin sağlanması olan uzantılardır 

(Luger ve Stubblefield, 1989). Bir nöronda yüzlerce, bazen de binlerce dendrit çıkabilir. 

Aksonlar, işlenen bilgileri çıktı olarak diğer hücreye göndermeye yarayan uzantılardır 

(Winston, 1992). Bir hücrenin birden çok dendriti olmasına rağmen tek bir aksonu vardır. 

Sinapslar ise sinir hücrelerinde yer alan aksonların diğer sinir hücreleri veya onların 

dendritleri üzerinde sonlanan özelleşmiş bağlantı noktalarıdır. Bir başka deyişle sinir 

hücrelerinin kesişim noktalarıdır (Luger ve Stubblefield, 1989). Bu noktaların görevleri, 

aksondaki elektriksel iletinin diğer hücrelere aktarılmasıdır. Hücre gövdesi olarak da 

adlandırılan soma ise hücrenin yaşamasını sağlayan işlevleri görür. Hücre çekirdeği 

denilen soma nucleus’u içerir. Burası sinaps üzerinden dendritler aracılığıyla gelen 

sinyalleri alıp işler, kendi elektriksel sinyalini oluşturur ve aksonlar aracılığıyla dendritlere; 

dendritler aracılığıyla da bir sonraki sinir hücresinin sinapslarına gönderir. Böylece iki 
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hücrenin birbirleri ile bilgi alış verişi sağlanmış olur. Bir hücreye gelen girişlerin değeri, 

belirli bir eşik değerine ulaşmadan sinir hücresi herhangi bir tepki üretmez (Winston, 

1992). Hücrenin tepkisini arttırıcı yöndeki girişler uyarıcı, azaltıcı yöndeki girişler ise 

önleyici girişler olarak söylenir ve bu etkiyi sinaps belirler. Bir başka deyişle sinyaller 

değişmeden gönderilebileceği gibi sinaps tarafından değiştirilerek de gönderilebilir. Sinaps 

nörondan nörona sağlanan bağlantının gücünü arttırıp azaltabilmektedir (Basheer ve 

Hajmeer, 2000; Turban ve Aranson, 2001). 

 

 

 

 

Şekil 3. Biyolojik sinir hücresi (Öztemel, 2006) 

 

 

1.5.2. Yapay Sinir Hücresi 

 

Tıpkı biyolojik sinir ağlarının sinir hücreleri olduğu gibi YSA’nın da Yapay Sinir 

Hücreleri (YSH) vardır. YSH, aynı zamanda Proses Elemanları (PE) olarak da 

adlandırılmaktadır. Her PE beş temel elemana sahiptir. Girdiler, ağırlıklar, toplama 

fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktılardan oluşan bu elemanlar Şekil 4’te de 

gösterilmektedir. 

Bir YSH’ne diğer hücrelerden veya dış dünyadan gelen bilgiler girdiler olarak 

adlandırılır. Gelen girdilerdeki bilgiler, bağlantılar üzerindeki ağırlıklar üzerinden hücreye 

girer ve bu ağırlıklar, ilgili girişin hücre üzerindeki etkisini belirler. Ağırlıklar hücreye 



 11 

gelen bilginin hücre üzerindeki etkisini ve önemini belirler. Toplama fonksiyonu ise 

hücreye gelen net girdiyi hesaplamak amacıyla kullanılan bir fonksiyondur ve genellikle 

net girdi, girişlerin kendi ağırlıklarıyla çarpılmalarının toplamı şeklinde ifade edilir ve şu 

şekilde formülüze edilir: 

 

          
 
            (1) 

 

Transfer fonksiyonu olarak da ifade edilen aktivasyon fonksiyonu ise toplama 

fonksiyonundan elde edilen net girdiyi bir işlemden geçirerek hücre çıktısını belirleyen ve 

genellikle doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonlar genelde tercih 

edilmezler. Çünkü doğrusal fonksiyonlarda çıktı, girdi ile orantılıdır ve bu durum ilk YSA 

denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedenidir (Minsky ve Papert, 1969). 

Hücre modellerinde, hücrenin gerçekleştireceği işleve göre çeşitli tipte aktivasyon 

fonksiyonları kullanılabilir. Aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen değer ise çıktıları 

oluşturmaktadır. Üretilen çıktılar dış dünyaya veya başka bir hücreye gönderilir. Hücre 

zaman zaman kendi çıktısını kendisine girdi olarak da gönderebilir. Genellikle kullanılan 

aktivasyon fonksiyonları eşik, sigmoid, hiperbolik tanjant vb. fonksiyonlardır. 

 

 

 

 

Şekil 4. Yapay sinir hücresi modeli (Çetin, 2007) 
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İnsan beyni yapay sinir ağları modellerinin kapsayabileceğinden çok daha karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bilgi işleme modelleri gerçek biyolojik sistemleri tamamen 

doğru bir şekilde temsil edememektedir (Turban ve Aranson, 2001). Biyolojik sinir ağları 

ile yapay sinir ağlarının karşılaştırmasını Tablo 1’de görebiliriz: 

 

 

 Tablo 1. Biyolojik sinir ağı ile yapay sinir ağının karşılaştırılması (Çetin, 2007) 

 

Biyolojik Sinir Ağı Yapay Sinir Ağı 

Sinir Sistemi Sinirsel Hesaplama Sistemi 

Sinir Hücresi (Nöron) Proses Elemanı 

Sinaps Ağırlıklar 

Dendrit Girdi / Toplama Fonksiyonu 

Hücre Gövdesi (Soma) Aktivasyon Fonksiyonu 

Akson Yapay Sinir Çıkışı 

Düşük Hız Yüksek Hız 

Çok Miktarda Nöron Az Miktarda Nöron 

 

 

1.5.3. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı 

 

Yapay sinir hücreleri bir grup halinde işlev gördüklerinde ağ olarak adlandırılırlar ve 

böyle bir grupta binlerce nöron bulunur. Yapay nöronların birbirleriyle bağlantılar 

aracılığıyla bir araya gelmeleri yapay sinir ağını oluşturmaktadır. 

Genel olarak hücreler üç katman halinde ve her katman içinde paralel olarak bir 

araya gelerek ağı oluştururlar. Katmanların değişik şekillerde birbirleriyle bağlanmaları 

farklı ağ mimarilerini doğurur. YSA üç katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar sırasıyla; 

 Girdi Katmanı 

 Gizli (Ara) Katman 

 Çıktı Katmanı 

olarak sıralanabilir (Şekil 5). 

Girdi katmanında yer alan proses elemanları dış dünyadan bilgileri alarak ara 

katmanlara gönderirler. Bazı ağlarda girdi katmanında herhangi bir bilgi işleme yapılmaz. 

Gizli katman olarak da adlandırılan ara katmanda ise girdi katmanından gelen bilgiler 

işlenerek çıktı katmanına gönderilir. YSA’nda bilginin işlenmesi bu ara katmanda 
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gerçekleştirilir. Bir ağın birden fazla ara katman olabilir. Çıktı katmanındaki proses 

elemanları ise ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağın girdi katmanından gelen örnek 

seti için üretmesi gereken çıktıyı üretir ve üretilen bu çıktıyı dış dünyaya veya bir sonraki 

yapay sinir hücresine gönderir. 

 

 

 

 

Şekil 5. Bir yapay sinir ağı örneği (Öztemel, 2006) 

 

 

1.6. Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırılması 

 

Yapay Sinir Ağları genel olarak birbirleri ile bağlantılı işlemci birimlerinden 

oluşurlar. Her bir sinir hücresi arasındaki bağlantıların yapısı ağın yapısını belirler. 

İstenilen sonuçlara ulaşmak için bağlantıların nasıl değiştirileceği ise öğrenme algoritması 

tarafından belirlenir. Kullanılan öğrenme algoritmalarına göre, hatayı sıfıra indirecek 



 14 

şekilde ağın ağırlıkları değiştirilir. Buradan yola çıkarak genel anlamda YSA’nı yapılarına 

ve öğrenme algoritmalarına göre sınıflandırabiliriz. 

 

 

1.6.1. YSA’nın Yapılarına Göre Sınıflandırılması 

 

YSA yapılarına göre İleri Beslemeli (Feedforward) Ağlar ve Geri Beslemeli 

(Feedback) Ağlar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir. 

İleri beslemeli bir ağda proses elemanı genellikle katmanlara ayrılmıştır. İşaretler, 

girdi katmanından çıkış katmanına doğru tek yönlü bağlantılarla iletilir. PE bir katmandan 

diğer katmana bağlantı kurarken aynı katman içerisinde bağlantıları bulunmaz (Şekil 6). 

İleri beslemeli ağlara örnek olarak Multi Layer Perceptron (MLP) ve Linear Vector 

Quantization (LVQ) ağları verilebilir. Bu tip ağların en popüler olanı ise MLP’dir 

(Göktepe vd., 2005). İleri beslemeli YSA’nda hücreler katmanlar şeklinde düzenlenir ve 

bir katmandaki hücrelerin çıkışları bir sonraki katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak 

verilir. Girdi katmanı, dış ortamdan aldığı bilgiyi hiç değiştirmeden ara katmana iletir. 

Bilgi, ara katman ve çıktı katmanında işlenerek ağ çıkışı belirlenir. 

Geri beslemeli YSA’nda ise çıktı ve ara katmanlardaki çıkışların giriş birimlerine 

veya önceki ara katmanlara geri beslendiği bir ağ yapısı vardır (Öztemel, 2006). Böylece 

girişler hem ileri yönde hem de geri yönde aktarılmış olur (Şekil 7). Bu tür ağların dinamik 

hafızaları vardır ve bir andaki çıkış hem o andaki hem de önceki girişleri yansıtır (Göktepe 

vd., 2005). Bundan dolayı özellikle önceden tahmin uygulamalarında kullanılırlar. Bu tür 

ağlara örnek olarak Hopfield, Self Organized Map (SOM), Elman ve Jordan ağları 

verilebilir. 

İleri beslemeli ağlarda gecikme yoktur ve işlem girişlerden çıkışlara doğru ilerler. 

Çıkış değerleri öğreticiden alınan istenen çıkış değerleriyle karşılaştırılarak bir hata sinyali 

elde edilerek ağ ağırlıkları güncellenir (Kılıç, 2007). Geri beslemeli ağlarda ise tıpkı 

kontrol uygulamalarında olduğu gibi gecikmeler söz konusudur. (Kılıç, 2007). 
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Şekil 6. İleri beslemeli ağ örneği (Mehrotra vd., 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Geri beslemeli ağ örneği (Kaya vd., 2005) 
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1.6.2. YSA’nın Öğrenme Algoritmalarına Göre Sınıflandırılması 

 

Öğrenme gözlem, eğitim ve hareketin doğal yapıda meydana getirdiği davranış 

değişikliği olarak tanımlanır. YSA’nda genel olarak Danışmanlı (Öğretmenli), 

Danışmansız (Öğretmensiz) ve Destekleyici Öğrenme olmak üzere üç öğrenme 

metodundan söz etmek mümkündür. 

Danışmanlı öğrenmede ağa örnek olarak bir doğru çıkış verilir. Bu öğrenmede ağın 

ürettiği çıktılar ile hedef çıktılar arasındaki fark hata olarak ele alınır ve amaç bu hatayı en 

aza indirgeyebilmektir. Bu nedenle de bağlantıların ağırlıkları en uygun çıkışı verecek 

şekilde sürekli değiştirilir. Şekil 8’de danışmanlı öğrenme yapısı görülmektedir. Widrow-

Hoff tarafından geliştirilen delta kuralı ve Rumelhart ve McClelland tarafından geliştirilen 

genelleştirilmiş delta kuralı veya geri besleme (back propagation) algoritması danışmanlı 

öğrenme algoritmasına örnek gösterilebilir. 

 

 

 

Şekil 8. Danışmanlı öğrenme örneği (Göral, 2007) 

 

 

Danışmansız öğrenmede algoritmasında ise ağa sadece girdiler verilir. Ağın ulaşması 

gereken hedef çıktılar verilmez. Girişe verilen örneklerden elde edilen çıkış bilgisine göre 

ağ sınıflandırma kurallarını kendi kendine geliştirir. Grossberg tarafından geliştirilen 

Adaptif Rezonans Teori (ART) veya Kohonen tarafından geliştirilen SOM öğrenme 

kuralının kullanıldığı danışmansız öğrenme algoritması Şekil 9’da görülmektedir.  
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Şekil 9. Danışmansız öğrenme örneği (Göral, 2007) 

 

 

Bazı durumlarda ağa çıktının ne olduğunu vermek mümkün olmayabilir. Buna karşın 

ağın üretmiş olduğu çıktıların doğru veya yanlış olduğu belirtilebilmektedir. Destekleyici 

öğrenme yöntemi danışmanlı öğrenme yöntemiyle bu noktada benzerlik göstermektedir. 

Burada direkt olarak hedeflenen çıktıyı vermek yerine, ağın çıktılarının ne derece doğru 

olduğunu belirten bir skor veya derece bildirilir. Özellikle optimizasyon problemlerini 

çözmek için tercih edilen Hinton ve Sejnowski’nin geliştirdiği Boltmann Kuralı veya GA 

destekleyici öğrenme algoritmasına örnek gösterilebilir. Destekleyici algoritma, Şekil 

10’da görülmektedir. 

 

 

Şekil 10. Destekleyici öğrenme örneği (Göral, 2007) 
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Yapay Sinir Ağlarında, çok çeşitli ağ modelleri ve bunlara bağlı öğrenme 

algoritmaları mevcuttur. Bu öğrenme algoritmalarına bağlı olarak YSA’nda yoğun olarak 

kullanılan ağ modellerini ise şu şekilde listeleyebiliriz: 

 Tek Katmanlı Algılayıcılar (TKA) 

 Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA) 

 Adaline/Madaline Modeli 

 LVQ Modeli 

 ART Ağları 

 Elman Ağı 

 Hopfield Ağı 

 Counterpropogation Ağı 

 Cognitron ve Neocognitron Ağı 

 SOM 

 Bileşik Ağlar 

 

 

1.7. Yapay Sinir Ağlarında Eğitim ve Problem Çözümü 

 

En basit ifadeyle YSA’nın eğitimini, sistem için en uygun olan bağlantı ağırlıklarının 

elde edilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Eğitim işlemi ise yeni bağlantı ağırlıkları 

oluşturma, bağlantı ağırlıklarını değiştirme ve bazı bağlantı ağırlıklarını yok etmeyle 

gerçekleştirilir.  

Yapay sinir ağları eğitimi esnasında elde ettiği bilgileri, sinir hücreleri arasında 

bağlantı ağırlıkları olarak saklar. Eğitim süresi boyunca bilgiye ihtiyaç duyulması ve sinir 

hücreleri arasındaki bağlantı ağırlıkları vasıtasıyla bilgilerin saklanması yönüyle sinir 

hücreleri insan beynini andırır. 

YSA eğitimindeki önemli noktalardan biri de eğitimi sağlayacak olan eğitim 

kümesinin seçilmesidir. Eğitim kümesinin çok büyük seçilmesi her zaman için eğitimin  

daha doğru olacağı anlamına gelmez. Eğitim kümesi oluşturulurken birbirine yakın 

bilgilerden ziyade, az miktarda da olsa birbirinden farklı ve bağımsız bilgilerin seçilmesi 

daha verimli bir eğitim sağlar (Sırdaş vd., 2001). 

YSA’nda öğrenme olayının iki aşaması vardır. Birinci aşamada ağa gösterilen örnek 

için ağın üreteceği çıktı belirlenir. Bu çıktı değerinin doğruluk derecesine göre ikinci 
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aşamada ağın bağlantılarının sahip olduğu ağırlıklar değiştirilir. Ağın çıktısının 

belirlenmesi ve ağırlıkların değiştirilmesi öğrenme kuralına bağlı kalarak farklı şekillerde 

olmaktadır. 

Ağın eğitimi tamamlandıktan sonra, ağ uygulamaya sokulmadan önce öğrenip 

öğrenmediğini ölçmek için yapılan denemelere ağın test edilmesi denilmektedir. Test 

etmek için ağın öğrenme sırasında görmediği örnekler kullanılmalıdır. Test etme sırasında 

ağın ağırlık değerleri değiştirilmez. Test örnekleri ağa gösterilir. Ağ eğitim sırasında 

belirlenen bağlantı ağırlıklarını kullanarak görmediği bu örnekler için çıktı üretir. Elde 

edilen çıktıların doğruluk değerleri ağın öğrenmesi hakkında bilgiler verir. Sonuçlar ne 

kadar iyi olursa eğitimin performansı da o kadar iyi demektir (Öztemel, 2006). 

Ancak her zaman ağın performansı iyi olmayabilir. Ağ eğitilirken bulunan örnekler 

problem uzayını tam olarak temsil etmiyorsa, oluşturulan ağ modeli için doğru 

parametreler seçilmemişse, ağın ağırlıkları başlangıçta doğru belirlenmemişse, ağ modeli 

doğru seçilmemişse ağın performansı düşük olabilir, doğru sonuçlar üretemeyebilir. Bu 

gibi durumlarda örnek uzayı değiştirilebilir veya genişletilebilir, başlangıç ağırlıkları 

değiştirilebilir, katman sayısı, katmanlardaki proses eleman sayısı, gerekirse ağ modeli 

komple değiştirilebilir. Bunları biri veya aynı anda birden fazlası yapılarak ağın 

performansı arttırılmaya çalışılır. Her bir değişiklik sonucunda ağ yeniden eğitilmeli ve 

yeniden test edilmelidir. 

Yapay Sinir Ağları ile bulunan çözümler her zaman için en iyi çözümlerde 

denilemez. YSA, belli bir hata değeri kabul edilerek bu hataya göre çözümler üretir. Farklı 

bir ağ modeli veya parametrelerde yapılacak bir değişiklik sonucunda belki de ağ çok daha 

iyi bir sonuç üretebilir. Hata toleransı içerisinde kalmak kaydıyla YSA, en iyi çözümün 

dışında kalan yerel çözümleri de çözüm olarak kabul eder. 

 

 

1.8. Yapay Sinir Ağlarının Uygulama Alanları 

 

Yapay Sinir Ağları başlıca sınıflandırma, modelleme ve tahmin uygulamaları olmak 

üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde YSA’nın çok 

boyutlu, karmaşık, kesin olmayan, eksik, hata olasılığı yüksek veriler olması ve 

matematiksel olarak modellenmenin imkanı olmayan veya çok zor olduğu durumlarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Genel olarak baktığımızda yapay sinir ağlarının şu fonksiyonları gerçekleştirmesini 

beklemekteyiz (Çetin, 2007): 

 Öngörü 

 Sınıflandırma 

 Veri birleştirilmesi 

 Veri kavramlaştırılması 

 Veri süzülmesi 

 Resim veya görüntü işleme 

 Tanıma ve eşleştirme 

 Teşhis 

 Sinyal Filtreleme 

 Yorumlama 

 Optimizasyon 

 Kontrol 

Yapay Sinir Ağları, bu fonksiyonları sağlayacak şekilde aşağıda bazıları verilmiş 

olan değişik uygulama alanlarında kullanılmaktadır: 

 Endüstriyel uygulamalar 

 Ulaştırma ve havacılık uygulamaları 

 Finansal ve borsa uygulamaları 

 Askeri ve savunma uygulamaları 

 Tıp, biyomedikal ve ilaç sanayi uygulamaları 

 İletişim sanayi uygulamaları 

YSA aynı zamanda birçok mühendislik probleminin de çözümünde kullanılmışlardır. 

Bunlardan bazılarını şu şekilde örnekleyebiliriz: 

 Kimya Mühendisliği 

 İnşaat ve Yapı Mühendisliği 

 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

 İmalat ve Makina Mühendisliği 

 Sistem ve Kontrol Mühendisliği 

 Endüstri Mühendisliği 
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1.9. Yapay Sinir Ağları Yazılımları 

 

İnternet üzerinde YSA ile ilgili bir çok yazılım kütüphanesi ve simülasyon ortamı 

bulunabilmektedir. Bunların bazıları sadece kütüphane kısmından oluşurken bazıları ise 

yapay sinir ağı tasarlamayı sağlayan araçları da içermektedirler. 

Yazılım Kütüphanesi: 

 Joone: Java ortamında YSA’nın kullanılması için geliştirilmiştir. Görsel 

olarak YSA oluşturulması ve eğitilmesini sağlayan bir araçtır. 

 Neural Network Toolbox for MATLAB: MATLAB için YSA aracı 

 Annie: C++ dilinde geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. MLP 

ve Hopfield modellerini desteklemektedir. 

 FANN: ANSI C ile oluşturulmuş bir kütüphanedir. Oldukça başarılı ve hızlı 

çalışmaktadır. 

Simülasyon: 

 Genesis: Karmaşık sinir ağı simülasyon ortamıdır. 

 Stuttgart Neural Network Simulator: C’de yazılmış grafik arabirimi olan 

YSA uygulama simülatörüdür. 

Yazılım ve Eklentiler: 

 NeuroXL: Excel programı için geliştirilmiş, tahminleme, sınıflandırma ve 

özellikle finansal tahminleme için kullanılan bir YSA eklentisidir. 

 NeuroSolutions: Bir çok sinir ağı ve öğrenme algoritmasını destekleyen bir 

yazılımdır. 

 NeuralWorks Professional II/PLUS: Kapsamlı bir sinir ağı geliştirme ortamı 

sunan bir yazılımdır (Uğur ve Kınacı, 2006). 

 

 

1.10. Tezin Amacı ve Kapsamı 

 

Yapay zeka, insan zekasının ilk kez karşılaşılan ya da ani olarak gelişen bir olaya 

uyum sağlayabilme, anlama, öğrenme, analiz etme gibi özelliklerinin yazılım ve silikon 

yongalarla taklit edilmesidir. Yapay Zeka uygulamaları arasında pek çok bilim dalında ve 

mühendislik alanında yaygın olarak kullanılan ve başarı ile uygulanan Yapay Sinir Ağları 

ise oldukça önemlidir. 
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Bu tez çalışması kapsamında Yapay Sinir Ağları teorik ve uygulamalı olarak 

incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde Yapay Zeka kavramından, Yapay Sinir Ağı 

kavramından,  biyolojik ve yapay sinir hücrelerinden, YSA’nın yapısından ve çalışma 

sisteminden bahsedilmiştir. Ayrıca YSA sınıflandırılmış, çeşitli öğrenme algoritmaları ve 

ağ modelleri sıralanmıştır. YSA’nın özellikleri, avantajları ve dezavantajları, kullanım 

alanları ve YSA yazılımlarından bahsedilmiştir. 

Tezin ikinci bölümünde bu tez kapsamında yapılan çalışmalardan ve uygulamalardan 

bahsedilmiştir. Tez kapsamında uygulaması yapılacak olan Ranque-Hilsch vorteks 

tüpünden bahsedilmiş, seçilen Çok Katmanlı Algılayıcı modelinden söz edilmiştir. 

Problemin çözümü için oluşturulan yapay sinir ağının detaylı açıklaması yapılmıştır. 

Ayrıca YSA oluşturulurken kullanılan yazılım genel olarak tanıtılmış, kullanıcı ara 

yüzünden ve kullanımından bahsedilmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise yapılan uygulamadan elde edilen sonuçlar 

bulgular bölümünde açıklanmış, irdeleme bölümünde de grafiklerle izah edilmiştir. 

Beşinci bölümde tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar değerlendirilerek, altıncı 

bölümde bundan sonra yapılacak çalışmalara yönelik olarak yorum ve tavsiyelerde 

bulunulmuştur. 



 

 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Tezin bu bölümünde tez kapsamında yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. İlk 

olarak YSA’nın uygulaması için seçilen konu olan Ranque-Hilsch Vorteks Tüpleriyle ilgili 

genel bilgiler verilecek ve çalışma prensibinden bahsedilecektir.  

Sonrasında ise Markal (2009) tarafından yapılan deneyden elde edilen deneysel 

verilerin değerlendirilmesi için oluşturulan Yapay Sinir Ağının yapısından bahsedilecektir. 

Seçilmiş olan ağ modeli, öğrenme kuralı başta olmak üzere ağ oluşturulurken kullanılan 

yazılım ve ağ parametrelerinden bahsedilecektir. 

 

 

2.1. Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü (RHVT) 

İlk olarak 1932 yılında Ranque tarafından icat edilen ve daha sonra 1940 yılında 

Hilsch tarafından sistem performansı üzerinde çalışmalar yapılan vorteks tüpleri, herhangi 

bir kimyasal reaksiyon olmaksızın, sıkıştırılmış gaz akışını eş zamanlı olarak, sıcak ve 

soğuk olmak üzere iki farklı akışa ayıran basit bir mekanizmadır (Markal, 2009). 

Genel olarak vorteks tüplerini Karşıt Akışlı Vorteks Tüpleri ve Paralel Akışlı 

Vorteks Tüpleri olmak üzere ikiye ayırabiliriz.  

 

 

2.1.1. Karşıt Akışlı Vorteks Tüpleri (KAVT) 

 

Şekil 11’de görülen KAVT’nin her iki ucunda da birer çıkış bulunmaktadır. Basınçlı 

gaz tüpün giriş lülesinden teğetsel olarak yüksek hızlarda tüpe girer ve dönme hareketi 

kazanır. Yüksek basınçlı gaz belli bir durma noktasından sonra cidar boyunca çevresel 

hareket eden sıcak akış ve bu akışa ters yönde ve daha hızlı, eksen boyunca hareket eden 

soğuk akış olmak üzere ikiye ayrılır. Sıcak hava tüpü sıcak uçtan, soğuk hava ise tüpü 

soğuk uçtan terk eder (Markal, 2009). 
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Şekil 11. Karışık akışlı vorteks tüpü şematik resmi (Markal, 2009) 

 

 

2.1.2. Paralel Akışlı Vorteks Tüpleri (PAVT) 

 

PAVT’nde ise giriş lülesi tarafında çıkış bulunmaz; her iki çıkış da aynı taraftadır 

(Şekil 12). KAVT’nin aksine enerji ayrışmasından dolayı oluşan, hızı ve sıcaklıkları farklı 

iki akış burada zıt yönde değil de aynı yönde hareket eder. Soğuk akışkan vananın 

ortasındaki delikten, sıcak akış ise KAVT’nde olduğu gibi çevresel olarak tüpü terk eder. 

PAVT’nde sıcak ve soğuk akışların karışma ihtimali daha yüksek olduğu için verimleri 

daha düşüktür ve bu nedenle genellikle tercih edilmezler (Markal, 2009). 

 

 

 

Şekil 12. Paralel akışlı vorteks tüpü şematik resmi (Markal, 2009) 

 

 

2.1.3. Vorteks Tüplerinin Uygulama Alanları 

 

Vorteks tüpleri, verimlerinin düşük olmasına rağmen, hafif olmaları, anlık soğutma 

sağlayabilmeleri, çevre için tehlikeli oluşturmamaları gibi avantajlarından dolayı özellikle 

soğutma amaçlı olmak üzere birçok mühendislik uygulamasında kullanılmaktadırlar. Diğer 

soğutma makinelerinden farklı olarak sıkıştırılmış hava dışında herhangi bir soğutucu 
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akışkana ihtiyaç duymazlar. Basınçlı hava kullanılan sistemlerde, herhangi bir ek maliyet 

olmadan vorteks tüp kullanılarak soğutma ve ısıtma sağlanabilir (Markal, 2009). 

Vorteks tüplerinin uygulama alanlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını aşağıdaki 

şekilde özetlemek mümkündür (Markal, 2009). 

Uygulama Alanları: 

 Gaz ısıtma, soğutma, kurutma, saflaştırma ve ayrıştırma 

 DNA uygulamaları 

 Doğal gazın sıvılaştırılması 

 Makine elemanlarının soğutulması 

 Yiyeceklerin soğutulması 

 Takım tezgahları 

 İtfaiyeci elbiselerinin soğutulması 

 Kaynak işlemleri 

 Soğutma kabinleri 

 

 

2.1.4. Vorteks Tüplerinin Avantajları ve Dezavantajları 

 

Avantajları: 

 Basit olması 

 Hareketli parçaların olmayışı 

 Elektrik veya kimyasalların kullanılmaması 

 Küçük ve hafif olması 

 Maliyet ve bakımının ucuz olması 

 Anlık soğuk ve sıcak hava temin edilebilmesi 

 İşletme ömrünün uzun olması 

 Sıcaklığın ayarlanabilir olması 

 Kirliliğe sebep olan soğutucu akışkanlara ihtiyaç duymaması 

 

Dezavantajları: 

 Veriminin düşük olması 

 Gürültülü çalışması 

 Sıkıştırılmış havanın gerekliliği 
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2.2. Yapay Sinir Ağı Kullanılarak RHVT Modellenmesi 

 

Bu tez çalışması kapsamında, deneysel verilerden yararlanılarak Karşıt Akışlı 

RHVT’ndeki konik uç açısının ve tüp boyunun performansa etkisi Yapay Sinir Ağı ile 

modellenmiştir. Modelleme yapılırken kullanılacak veriler, laboratuar ortamında yapılan 

deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmiştir.  

 

 

2.2.1.Problemin Tanımı 

 

Yapılan deneysel çalışmada, farklı geometrik düzenlemelerin ve termofiziksel 

özelliklerin karşıt akışlı silindirik bir vorteks tüp performansı ve tüp içerisinde gerçekleşen 

enerji ayrışması olayı üzerindeki etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Geometrik 

parametrelerin her bir kombinasyonu için ayrı ayrı deneyler yapılmıştır. Kombinasyonların 

her biri Pi=3,4,5 bar basınçları için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Dört farklı tüp uzunluğu 

(L), altı farklı konik uç açısı ( ) ve beş farklı uzunlukta vorteks üreteci (helis adımı) 

kullanılmıştır. Deneylerde; girişte ve soğuk ve sıcak havanın vorteks tüpünü terk ettiği uç 

çıkışlarında sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Akışkan olarak hava kullanılan deneyde, soğuk 

ve sıcak uç çıkışlarında debi ölçümü de yapılmıştır. Soğuk uç çıkışında ayrıca statik basınç 

ölçümü de yapılmıştır (Markal, 2009). 

Deneyler esnasında, temel olarak farklı basınç ve debi değerleri için sıcaklık 

ölçümleri yapılmıştır. Sabit basınçta, çıkışlardaki debi değerleri değiştirilerek, soğuk ve 

sıcak uç çıkışındaki sıcaklık değerleri belirlenmiştir. Sistemde yer alan konik uç (ayar 

valfi) vasıtasıyla çıkışlardaki akışkan debileri değiştirilebilmektedir. Deney sonucuna bağlı 

olarak soğuk uçtan çıkan kütlesel debi, girişteki debiye oranlanarak soğuk kütle oranları 

(Yc) elde edilmiştir. Bu oran 

 

   
   

   
           (2) 

 

denklemi ile belirlenir. 

Her bir kütlesel debi oranı için soğuk ve sıcak uç sıcaklık farkları da belirlenmiştir. 

Soğuk hava sıcaklık farkı, 

 

                    (3) 
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denklemi ile belirlenir.  

Sıcak hava sıcaklık farkı ise, 

 

                    (4) 

 

denklemi ile belirlenir. 

Toplam sıcak farkı da, 

 

                   (5) 

 

denklemi ile belirlenebilmektedir. 

 

 

2.2.2. YSA Modeli Oluşturulurken Kullanılacak Parametrelerin Belirlenmesi 

 

Yapay Sinir Ağı modeli oluşturulurken, yapılan deney sonucunda elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Geliştirilmiş olan YSA modelinde, giriş parametresi olarak gösterge basıncı 

(Pi), soğuk kütle oranı (Yc), konik uç açısı ( ) ve vorteks tüpü boru uzunluğunun boru iç 

çapına oranı (L/D) kullanılmıştır. Çıkış parametresi olarak ise sıcak uçtan çıkan akışkan 

sıcaklığı ile soğuk uçtan çıkan akışkan sıcaklığı arasındaki fark ( T) kullanılmıştır. 

YSA modeli oluşturulurken kullanılmış olan parametreler Tablo 2’de özetlenmiştir. 

 

 

Tablo 2. YSA modeli için kullanılmış olan parametreler 

 

Vorteks Tüpü Boru Boyutları 
Konik Uç 

Açısı ( ) 

Gösterge 

Basıncı (Pi) 

(bar) 

Helis 

Uzunluğu (h) 

(mm) 

Uzunluk (L) 

(mm) 

İç Çap (D) 

(mm) 
L/D 

 

100 10 10 30 2 30 

200 10 20 45 3  

300 10 30 60 4  

400 10 40 75   

   90   

   120   
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Tablo 2’de gösterilen parametreler, sabit parametrelerdir. YSA modelinin eğitimi 

için kullanılacak veri seti hazırlanırken bu parametrelere ek olarak deney sonucunda 

ölçülen ve yukarıdaki açıklamalarda belirtilen diğer parametreler de göz önüne alınmıştır. 

Tabloda yer alan helis uzunluğu (h) tüm deneyler esnasında sabit olduğundan dolayı YSA 

modeli oluşturulurken göz önünde bulundurulmamıştır. Çünkü h parametresinin eğitim 

esnasında veya test esnasında ağa herhangi bir etkisi olmayacaktır. Eğer ağın eğitiminden 

sonra biz ağdan h parametresine bağlı olarak da sonuçlar almak istersek bu durumda bu 

parametre ağ modeline farklı değerleri de kapsayacak şekilde eklenmelidir. Deneysel 

çalışmada beş farklı uzunlukta helis adımı kullanılarak ölçümler alınmıştır. Ancak YSA ile 

ağ modeli oluştururken sadece tek helis adımına göre ağ oluşturulmuş, eğitilmiş ve 

çalıştırılmıştır. 

 

 

2.2.3. YSA İçin Eğitim, Test ve Uygulama Setlerinin Hazırlanması 

 

Yapılan deneylerden 1515 adet değer elde edilmiştir. Bu değerler, giriş parametreleri 

ve çıkış parametrelerine göre YSA’nda kullanılmak üzere düzenlenmiştir. 1515 adet 

verinin %70’lik kısmı olan 1060 adet veri eğitim ve test seti olarak, %30’luk kısmı olan 

455 adet veri iste uygulama seti olarak ayırılmıştır. Uygulama seti eğitim esnasında hiç bir 

şekilde sisteme gösterilmemiştir. Ağın eğitimi tamamlanıp ağ test edildikten sonra 

uygulama ortamında ağın performansını test etme amaçlı olarak kullanılmıştır. 

Eğitim ve test seti olarak ayrılan 1060 adet veri ise kendi içinde eğitim seti ve test 

seti olarak ayrılmıştır. Bu verilerin %80’lik kısmı olan 848 adet veri eğitim seti için, geri 

kalan %20’lik kısım olan 212 veri ise test amaçlı olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir. 

Bazı ağ uygulamalarında Çapraz Karşılaştırma (Cross Validation, CV) amaçlı olarak 

da veri ayrılabilir. Çok fazla miktarda verinin bulunması durumunda ağın eğitim süresi çok 

uzayabilir ve hata oranı belli bir noktanın altına düşmesine rağmen tüm eğitim seti 

tamamlanıncaya kadar eğitime devam edilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için CV 

setleri hazırlanır ve belirlenecek aralıklarla bu setteki veriler ağa test seti olarak gösterilir. 

Bu sete karşılık ağın ürettiği sonuçlar gerçek sonuçlarla karşılaştırılıp hata oranına bakılır. 

Eğer hata oranı istenilen seviyenin altında ise eğitim sonlandırılır; değilse eğitime devam 

edilir. Aynı zamanda CV setleri kullanılarak ezberlemenin de önüne geçilmiş olunur. 
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2.2.4. YSA İçin Ağ Modelinin Seçimi 

 

YSA ile çözülmek istenen problemler, genellikle girdileri ile çıktıları arasındaki 

bağlantıları doğrusal olmayan özelliğe sahip problemlerdir. Bu çalışmada, mühendislik 

uygulamalarında özellikle tahmin konusunda yoğun olarak kullanılan İleri Beslemeli Çok 

Katmanlı Algılayıcı modeli kullanılmıştır (Şencan ve Kalogirou, 2005). 

ÇKA modeli, danışmanlı öğrenme yöntemini kullanır. Girdilere karşı çıktılar da ağa 

eğitim esnasında sunulur. Şekil 13’te de örneği gösterilen Çok Katmanlı Ağ genellikle 

giriş-gizli-çıkış katmanı olmak üzere üç katmandan oluşur. 

 

 

 

Şekil 13. Örnek çok katmanlı algılayıcı modeli 

 

 

Ayrıca çok katmanlı algılayıcılarda gizli katmanlara ve çıkış katmanına etki eden, 

ağın çıktısının sıfır olmasını önleyen ve sabit olarak 1 değerini alan eşik değerleri de 

mevcuttur. 

Bu tez kapsamında yapılacak olan çalışma için de çeşitli ağ modelleri denenmiş, 

performans açısından ve kullanılabilirlik açısından Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli tercih 

edilmiştir. 
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2.2.5. YSA İçin Öğrenme Modelinin Seçimi 

 

Oluşturulan yapay sinir ağında öğrenme modeli olarak Levenberg-Marquardt 

Öğrenme Algoritması (LMÖA) seçilmiştir. 

LMÖA, son yıllarda kullanılan en popüler ve diğer algoritmalara alternatif olarak 

geliştirilmiş algoritmalardandır. Kullanılan öğrenme algoritmalarını deneme yanılma 

tekniklerini kullananlar ve standart sayısal optimizasyonu kullananlar olarak ikiye ayırmak 

mümkündür.  

LMÖA’nda hata değeri bulunduktan sonra nöronlar kendi hatalarını azaltmak için 

ağırlıklarını yeniden ayarlamak durumundadırlar. Ağırlık değiştirme denklemleri de ağdaki 

performans fonksiyonunu en küçük yapacak şekilde düzenlenmiştir. Bu algoritma, 

maksimum komşuluk fikri üzerine kurulmuş en küçük kareler tahmin metodu olarak da 

ifade edilebilir (Doğan, 2010). 

 

 

2.2.6. YSA İçin Diğer Parametrelerin Belirlenmesi 

 

Oluşturulan ağda Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli ve Levenberg-Marquardt 

Öğrenme Algoritması kullanılmıştır. Ağ, yapılan denemeler sonucunda en yüksek 

performansı sağlayan tek gizli katman ve bu gizli katmanda 6 proses elemanı olacak 

şekilde modellenmiştir. Gizli katmanda transfer fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant 

Fonksiyonu seçilmiştir. Çıkış katmanında da transfer fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant 

Fonksiyonu, öğrenme algoritması olarak da Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması 

kullanılarak ağ modellenmiştir. 

Her bir örnek ağa 1000 kez gösterilmiş, eğitimin durdurulması için gerekli olan hata 

oranı katsayısı ise 0.01 olarak tanımlanmıştır. 

 

 

2.2.7. Yapay Sinir Ağı Modellemesi İçin Kullanılan Yazılım 

 

Tez kapsamında yapılan çalışmada yapay sinir ağı, NeuroDimension firmasına ait 

olan NeuroSolutions 6.0 programı ile oluşturulmuştur. Ağ modellemesi, ilgili program 

üzerinde yapılmış, ağ parametreleri program üzerinde tanımlanmıştır. Program, üzerinde 

Microsoft Windows 7 Professional 32 bit işletim sistemi çalışan Pentium Dual Core 2.00 

Ghz işlemcili, 3 GB Ram ve 150 GB Disk alanı bulunan bir bilgisayarda koşturulmuştur. 
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2.2.8. Yapay Sinir Ağının Eğitilmesi, Test Edilmesi ve Uygulanması 

 

YSA modeli oluşturulduktan sonra karıştırılmış ve bölümlenmiş olan verilerin ilk 

etapta, eğitim seti için bir kısmı ayrılıp ağa gösterilerek ağın eğitimi sağlanmıştır. Eğitim 

tamamlandıktan sonra eğitimin performansını test etmek amacıyla ayrılan verilerin diğer 

bölümü olan test seti ağa gösterilerek ağın performansı test edilmiştir. Çıkan sonuçlardaki 

hata oranları gerçek sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Hata oranları kabul edilen sınırlar 

içerisinde olduğundan dolayı ağın doğru şekilde eğitildiğine karar verilerek eğitim 

tamamlanmıştır.  

Eğitim işleminin ardından, ağın uygulama aşamasının testi için, daha önceden ağa 

hiç gösterilmemiş bir grup verinin sadece girdi parametreleri ağa verilmiştir ve ağdan bu 

girdilere karşı çıktı üretmesi istenmiştir. Ağın ürettiği çıktılar, gerçek çıktılarla 

karşılaştırılmış ve hata oranları tespit edilmiştir. Kabul edilebilir hata oranı %10 olarak 

belirlenen bu sistem için ağ genel olarak %6-8 civarlarında, bazı değerler için %9-10 

civarında hata üretmiştir. Ortalama hataya baktığımızda istenilen hata oranının altında 

olduğu görülmüş, ağın başarılı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 



 

 

3. BULGULAR 

 

Yapılan çalışma kapsamında deneysel verileri elde edilmiş olan RHVT’nin konik uç 

açısının soğutma ve ısıtma kapasiteleri üzerindeki etkisi YSA yöntemi ile incelenecektir. 

Kullanılan mevcut ağ, gerektiği takdirde yeniden düzenlenerek diğer parametrelerin 

RHVT’nin performansına olan etkileri de incelenebilir. 

 

 

3.1. Hata Eğrisi, Eğitim Sonucu ve Ağ Modeli Örnekleri 

 

NeuroSolutions programı üzerinde oluşturulan ağda giriş parametresi olarak gösterge 

basıncı (Pi), soğuk kütle oranı (Yc), konik uç açısı ( ) ve vorteks tüpü boru uzunluğunun 

boru iç çapına oranı (L/D) kullanılmıştır. Çıkış parametresi olarak ise sıcak uçtan çıkan 

akışkan sıcaklığı ile soğuk uçtan çıkan akışkan sıcaklığı arasındaki fark ( T) kullanılmıştır. 

Ağ İleri Beslemeli Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ve Levenberg-Marquardt Öğrenme 

Algoritması kullanılacak şekilde modellenmiştir. Üç katmanlı olan ağın giriş katmanında 4, 

gizli katmanda 20, çıkış katmanında ise 1 proses elemanı vardır. Gizli katman ve çıkış 

katmanında Hiperbolik Tanjant transfer fonksiyonu kullanılmıştır. Her iki katmandaki 

öğrenme algoritmaları da aynı olup Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritmasıdır. 

Oluşturulan Yapay Sinir Ağının sembolik gösterimi aşağıdaki Şekil 14’teki gibidir. 

 

 

 

 

Şekil 14. Modeli oluşturulan ağın şematik gösterimi. 
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 Eğitim esnasında, eğitimi durdurma kriteri olarak hata oranı katsayısı 0.01 olarak 

seçilmiştir. Şekil 15’te YSA eğitimi aşamasındaki örnek hata eğrisi görülmektedir. Hata 

0.01’in altına düştüğünde ağ eğitilmiş kabul edilip eğitim otomatik olarak 

durdurulmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 15. Örnek hata eğrisi 

 

 

Ağın eğitim sonuçlarıyla ilgili grafik de Şekil 16’da gösterilmektedir. Burada kırmızı 

grafik eğitim esnasında ağa verilen (istenilen) çıktıları gösterirken, yeşil grafik ise ağın 

eğitimi sonucu olarak ürettiği çıktıları ifade etmektedir. Mümkün olduğunca iki grafiğin 

çakışık olması istenir. Sonuçlar birbirine ne kadar yakınsa hata oranı da o kadar azdır. 
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Şekil 16. Örnek eğitim sonucu 

 

NeuroSolutions programında oluşturulan, giriş katmanında 4, gizli katmanda 20, 

çıkış katmanında 1 proses elemanı olan, Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritmasını 

kullanan İleri Beslemeli Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli Şekil 17’deki gibidir. 

 

 

 

 

Şekil 17. NeuroSolution programında oluşturulan örnek ÇKA YSA modeli. 
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3.2. Transfer Fonksiyonu Seçiminin Eğitime Etkisi 

 

Transfer Fonksiyonu (TF) seçiminin ağ performansına etkisini gösterme amacıyla 

yapılan uygulamada aşağıdaki parametreler sabit tutularak sadece transfer fonksiyonu 

değiştirilerek ağ eğitilmiş ve test edilmiştir. Eğitim sonuçları Şekil 18 ve Şekil 19’da 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 3. TF etkisini gösterir ağ modelinde kullanılan parametreler 

 

Sigmoid  

Transfer Fonksiyonu 

Hiperbolik Tanjant 

Transfer Fonksiyonu 

Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 

Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması 

Gizli Katman Proses Eleman Sayısı: 20 Gizli Katman Proses Eleman Sayısı: 20 

Katman Sayısı: 3 Katman Sayısı: 3 
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Şekil 18. Hiperbolik Tanjant Transfer Fonksiyonu ile eğitilen ağ 
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Şekil 19. Sigmoid Transfer Fonksiyonu ile eğitilen ağ 
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3.3. Veri Seçim Yönteminin Eğitime Etkisi 
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Şekil 20. Konik uç açısı 75 derece için uygulama sonuçları 
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Şekil 21. Konik uç açısı 180 derece için uygulama sonuçları 
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3.4. Veri Sayısının Eğitime Etkisi 

 

Eğitim esnasında, eğitim amaçlı olarak kullanılan verilerin sayıları da ağın öğrenmesi 

açısından önem arz etmektedir. Aşağıdaki şekillerde farklı eğitim veri sayılarıyla yapılan 

eğitimlerin sonuçları görülmektedir. 
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Şekil 22. 252 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 23. 379 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 24. 505 adet verinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 25. 632 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 26. 758 adet verinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 27. 884 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 28. 1012 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 29. 1137 adet verinin kullanıldığı ağ modeli 
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Şekil 30. 1263 adet eğitim verisinin kullanıldığı ağ modeli 



 

 

4. İRDELEME 

 

Çalışmada, YSA oluşturulurken İleri Beslemeli Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli, 

Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması kullanılarak giriş katmanı, gizli katman ve 

çıktı katmanı olmak üzere 3 katmanlı bir ağ oluşturulmuştur. Girdi katmanında gösterge 

basıncı (Pi), soğuk kütle oranı (Yc), konik uç açısı ( ) ve vorteks tüpü boru uzunluğunun 

boru iç çapına oranı (L/D) olmak üzere 4 proses elemanı kullanılmıştır. Çıkış katmanında 

ise sıcak uçtan çıkan akışkan sıcaklığı ile soğuk uçtan çıkan akışkan sıcaklığı arasındaki 

fark ( T) olmak üzere tek proses elemanı vardır. Gizli katma ve çıktı katmanında transfer 

fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant Fonksiyonu kullanılmıştır. 

Çeşitli parametrelerin ağın eğitimi ve uygulama performansına etkisini göstermek 

amacıyla ağ farklı şekillerde modellenmiştir. 

Şekil 14’te örnek topolojisi görünen ağ, her eğitim esnasında Şekil 15’te görülen 

grafiğe benzer bir öğrenme eğrisi oluşturmaktadır. Bu eğri, ağın eğitimi sırasında 

tanımlanan hata katsayısına bağlı olarak eğitim esnasındaki hata oranın değişimini 

göstermektedir. Şekil 15’teki örnekte, eğitim verileri 31. kez ağa gösterildiğinde hata oranı 

istenilen oran olan 0.01’in altına düştüğünden dolayı eğitim sonlandırılır. 

Şekil 16’da ise NeuroSolutions programı tarafından üretilen örnek bir eğitim sonucu 

görülmektedir. Eğitimin başarısı istenilen çıktı ile üretilen çıktı eğrilerinin birbirine olan 

yakınlığıyla ilgilidir. Eğitim tekrarlandıkça eğriler bir noktaya kadar birbirine 

yaklaşmaktadır. Belli bir nokta geçildiğinde ise eğrilerin birbirinden uzaklaştığı ve eğitim 

performansının düştüğü gözlemlenmektedir. Bu düşüşün sebebi olarak ağın öğrenmek 

yerine ezberlemiş olması gösterilebilir. Eğitim sırasında çok başarılı bir performans 

sergileyen ağ, uygulama esnasında kötü sonuçlar üretiyorsa o ağ, eğitim verilerini 

ezberlemiş kabul edilir ve ağ uygulamada başarısız sayılır. 

 

 

4.1. Transfer Fonksiyonunun Ağ Performansına Etkisi 

 

Tablo 3’te görülen parametrelere bağlı olarak ağ iki farklı şekilde eğitime tabi 

tutulmuştur. Her iki ağ modelinde de İleri Beslemeli ÇKA modeli ve LMÖA kullanılmış, 3 

katmanlı bir ağ oluşturulmuştur. Giriş katmanında 4, gizli katmanda 20, çıkış katmanında 
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ise 1 proses elemanı kullanılmıştır. Gizli katman ve çıktı katmanlarında transfer 

fonksiyonu olarak ise bir ağda Sigmoid Transfer Fonksiyonu, diğer ağda ise Hiperbolik 

Tanjant Transfer Fonksiyonu kullanılmıştır. 

Ağların eğitimleri ve uygulamaları için aynı veri seti kullanılmıştır. Toplam 1515 

veriden oluşan bu set içerisinden konik uç açısı 75 derece olarak gerçekleştirilen deney 

sonuçları çıkarılmıştır ve bu veriler ağa eğitim esnasında hiç gösterilmemiştir Bu sonuçlar 

251 adet veriden oluşmaktadır ve bu veriler uygulama seti olarak ayrılmıştı. Geriye kalan 

1264 veri ise kendi içerisinde %80’i olan 1012 veri eğitim seti, %20’si olan 252 veri ise 

test seti olarak ayrılmıştır. 

Gerçekleştirilen eğitim sonucunda ağın öğrendiğine karar verildikten sonra 251 adet 

veriden oluşan ve ağın daha önceden hiç görmediği konik uç açısı 75 derece olan sistem 

için sonuçlar üretmesi istenmiştir. Üretilen sonuçlar eldeki gerçek sonuçlarla 

kıyaslanmıştır. Çıktılar Şekil 18 ve Şekil 19’da grafik olarak gösterilmektedir. 

Şekil 18’de Hiperbolik Tanjant Transfer Fonksiyonu (HTTF) ile eğitilen ağ çıktısı, 

Şekil 19’da ise Sigmoid Transfer Fonksiyonu (STF) ile eğitilen ağın çıktısı görülmektedir. 

Elde edilen verilere baktığımızda HTTF ile eğitilen ağın eğitim setindeki hata oranı %7.55 

ike, STF ile eğitilen ağın eğitim hata oranı %8.25 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 

bağlı olarak uygulama setinde ise HTTF ile eğitilen ağ %6.79’luk hata oranıyla sonuç 

üretirken, STF’nin ürettiği sonuçlardaki hata oranının %11.86 civarında olduğu 

görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, tez kapsamında ele alınan problem için Hiperbolik 

Tanjant Transfer Fonksiyonu seçimi, ağın daha doğru sonuçlar üretmesini sağladığı 

görülmüştür. 

 

 

4.2. Veri Seçim Yönteminin Ağ Performansına Etkisi 

 

Yapılan ikinci çalışmada, sadece uygulama seti değiştirilmiş, diğer ağ modeli 

parametreleri sabit tutulmuştur. Her iki ağ modelinde de Hiperbolik Tanjant Transfer 

Fonksiyonu kullanılmıştır. Deneysel çalışmada, 30-45-60-75-90-180 dereceli konik uç 

açıları için ölçümler yapılarak sonuçlar elde edilmiştir.  

İlk çalışmada deneysel verilerin için konik uç açısı 75 derece iken elde edilen veriler 

çıkarılmış, eğitimden sonra ağa gösterilmiştir. Veri seçiminin etkisini göstermek amacıyla 

yapılan ikinci çalışmada, bu kez konik uç açısı 180 derece iken elde edilen verilen veri 
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setinden çıkarılmış, ağ eğitildikten sonra 180 derece için ağdan sonuç üretilmesi 

istenmiştir. 

Şekil 20’de ara değer olan konik uç açısı 75 derece için üretilen ağ çıktıları 

görülmektedir. Eğitim setindeki hata oranı %7.55 iken, uygulama setindeki hata oranı 

%6.79’dur. Şekil 21’de görülen ve uç değer olan konik uç açısı 180 derece için üretilen ağ 

çıktılarında ise oldukça ciddi sapmalar gözlemlenmiştir. Eğitim setindeki hata performansı 

%7.45 gibi oldukça başarılı olan ağ, uygulamada ise sonuçları %37.77 gibi ciddi bir farkla 

ürettiği görülmüştür. 

Çıkan sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, YSA modellenirken eğitim veri seçiminde 

dikkatli olunmalı, eğitim verilerinin tüm problemi genel anlamda kapsayacak şekilde 

olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle eğitim setinin bölgelerinde veya sınıra yakın 

bölgelerde çıkan sonuçlarda hata biraz daha fazla olmaktadır. Fakat eğitim setinin orta 

bölgelerinde yer alan ara değerler için üretilen sonuçların oldukça tatmin edici ve kabul 

edilebilir olduğu görülmüştür. 

 

 

4.3. Veri Sayısının Ağ Performansına Etkisi 

 

Çalışmanın son bölümünde ise veri sayısının ağ performansı üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. İnceleme, konik uç açısı 75 derece için olan verilerin uygulama seti olarak 

ayrıldığı, geri kalan 1263 verinin ise eğitim seti olarak kullanıldığı ağ modeli için 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim setleri ise kendi içerisinde 9 farklı seriye ayrılmıştır. 

Toplam 1263 veri, ilk seride %20 eğitim (252 veri) ve %80 test (1011 veri), ikinci 

seride %30 eğitim (379 veri) ve %70 test (884 veri), üçüncü seride %40 eğitim (505 veri) 

ve %60 test (758 veri), dördüncü seride %50 eğitim (632 veri) ve %50 test (631 veri), 

beşinci seride %60 eğitim (758 veri) ve %40 test (505 veri), altıncı seride %70 eğitim (884 

veri) ve %30 test (379 veri), yedinci seride %80 eğitim (1012 veri) ve %20 test (251 veri), 

sekizinci seride %90 eğitim (1137 veri) ve %10 test (126 veri) ve son olarak da dokuzuncu 

seride %100’ü eğitim verisi olarak düzenlenmiştir ve ağ eğitilip uygulamalar yapılmıştır. 

Uygulama sonuçları ve değişimler Şekil 22-30 ‘daki grafiklerde detaylı olarak 

görülmektedir. 

Birinci sette Eğitim Ortalama Hata Oranı (EOHO) %10.2, Uygulama Ortalama Hata 

Oranı (UOHO) ise %12.02’dir. İkinci sette EOHO %7.43, UOHO ise %6.83’tür. Üçüncü 

sette EOHO %7.42, UOHO ise %10.14’tür. Dördüncü sette EOHO %7.3 iken UOHO 
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%7.30’dur. Beşinci sette EOHO %8.13, UOHO %8.5’dir. Altıncı sette EOHO %9.27 iken 

UOHO %8.15’tir. Yedinci sette EOHO %7.55 iken UOHO %6.78’dir. Sekizinci sette 

EOHO %11.28 iken UOHO %11.33’tür. Son olarak dokuzuncu sete bakıldığında tüm set 

eğitime ayrıldığından sadece UOHO vardır ve bu oran da %9.68’dir. Aşağıdaki tabloda bu 

oranlar sistematik olarak verilmiştir. 

 

 

Tablo 4. Veri sayısına bağlı olarak değişen eğitim ve uygulama ortalama hata 

oranları 

 

Eğitim Setleri 
Eğitim Ortalama 

Hata Oranı (%) 

Uygulama Ortalama 

Hata Oranı (%) 

%20 Eğitim  

%80 Test 
10.2 12.02 

%30 Eğitim 

%70 Test 
7.43 6.83 

%40 Eğitim 

%60 Test 
7.42 10.14 

%50 Eğitim 

%50 Test 
7.30 7.30 

%60 Eğitim 

%40 Test 
8.13 8.50 

%70 Eğitim 

%30 Test 
9.27 8.15 

%80 Eğitim 

%20 Test 
7.55 6.78 

%90 Eğitim 

%10 Test 
11.28 11.33 

%100 Eğitim - 9.68 

 

Tablodan da görülebileceği üzere, en başarılı performans bu tez kapsamında yapılan 

çalışmalar esnasında da kullanılan %80 eğitim ve %20 test setli ağ modelinden elde 

edilmiştir. Eğitim setinde veri sayısının az tutulması, uygulamada hata oranının artmasına 

sebep olmaktadır. Bakıldığında genel olarak eğitim ortalama hata oranları birbirine yakın 

olmakla beraber özellikle uygulama esnasında hata oranları değişkenlik göstermektedir ve 
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doğrusal bir artış veya azalış yoktur. Bu tablodan yola çıkarak eğitim sayısını arttırmak, ağ 

performansını iyileştirir şeklinde bir genelleme yapmanın doğru olmayacağı söylenebilir. 

Uygun ağ yapısını bulabilmek için farklı alternatif yöntemler denenmeli, en uygun sonuçlu 

ağ modeli alınarak uygulamaya konmalıdır. 



 

 

5. SONUÇLAR 

 

1. Tez kapsamında yapılan çalışmada Yapay Sinir Ağları yöntemi anlatılmış olup, 

Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü’nde uygulaması yapılmıştır. 

2. YSA ağ modeli oluşturulurken mühendislik uygulamalarında da yoğun olarak 

kullanılan İleri Beslemeli Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli tercih edilmiştir. 

3. Öğrenme algoritması olarak tahmin uygulamalarında sıklıkla kullanılan 

Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması tercih edilmiştir. 

4. Ağ modeli olarak giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanına sahip 3 katmanlı 

ağ modeli tercih edilmiştir. 

5. Giriş katmanında gösterge basıncı (Pi), soğuk kütle oranı (Yc), konik uç açısı ( ) 

ve vorteks tüpü boru uzunluğunun boru iç çapına oranı (L/D)  olmak üzere 4 

proses elemanı kullanılmıştır. 

6. Gizli katmanda 20 proses elemanı kullanılmıştır. 

7. Çıkış katmanında ise sıcak uçtan çıkan akışkan sıcaklığı ile soğuk uçtan çıkan 

akışkan sıcaklığı arasındaki fark ( T) olarak tek proses elemanı kullanılmıştır. 

8. Gizli katman ve çıkış katmanında transfer fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant 

Transfer Fonksiyonu tercih edilmiştir. 

9. Bu tercih nedeni, ilgili bölümde açıklanmış, alternatif olarak Sigmoid Transfer 

Fonksiyonu ile karşılaştırılmış ve Hiperbolik Tanjant Transfer Fonksiyonunun bu 

problem için daha başarılı sonuçlar ürettiği görülmüştür. 

10. Ağın tahmin işlemi için 75 derece konik uç açısı parametresi tercih edilmiştir. 75 

derece, konik uç açısı olarak seçilen 6 farklı konik uç açısı arasında orta sırada 

yer alan bir ara değer olduğundan tercih edilmiştir. Parametre seçiminin ağ 

performansına etkisini göstermek için sınır parametre olan konik uç açısı 180 

derece ile uygulama yapılmış ve sınır değerlerde performansın düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. 

11. Veri sayılarının etkisini göstermek amacıyla, deneysel verilen 9 farklı seriye 

ayrılmış ve eğitim ve test setlerinin içerdikleri veri sayıları değiştirilmiştir. 

Yapılan uygulamalar sonucunda ağ performansıyla eğitim-test veri sayılarının ağ 

performansına etkisi gözlemlenmiştir. 
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12. Hazırlanan eğitim, test ve uygulama verilerini ağa düzgün sıralı ve karışık sıralı 

olarak farklı şekillerde gösterilmiş olup elde edilen sonuçlar bu problem için çok 

yakın olduğundan dolayı detaylı olarak tez içerisinde bahsedilmemiştir. 



 

 

 

6. ÖNERİLER 

 

Konu üzerine bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili olarak şunlar önerilebilir: 

 

1. Mühendislik uygulamalarında, tahmin amaçlı olarak yoğun bir biçimde 

kullanılan Çok Katmanlı Algılayıcı yerine farklı bir ağ modeli tercih edilip 

performans değerlendirilmesi yapılabilir. 

2. Belirlenen probleme özel olarak geliştirilecek bir programla ağ eğitilip, test edilip 

uygulamadaki performansı değerlendirilebilir. 

3. Tezin ilk bölümünde bahsedilen Joone, Neural Network Toolbox for MATLAB, 

Annie, FANN gibi farklı yazılım kütüphaneleri kullanılarak elde edilecek 

sonuçlar karşılaştırılabilir. 

4. Uzman Sistemler (US), Bulanık Mantık (BM) veya Genetik Algoritma (GA) gibi 

farklı Yapay Zeka teknikleri kullanılarak elde edilecek sonuçlar Yapay Sinir 

Ağları (YSA) ile karşılaştırılabilir. 
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