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ÖZET 

Bitirme projesi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi  yerleşkesinde gerçekleştirilen 

ölçümler sonucunda  kampüsün rüzgar ve dalga potansiyelleri belirlenmiştir. Bunun için 

rüzgar ve dalga potansiyellerini ölçecek bir ölçüm sistemi tasarlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. 

Lisans bitirme projesi kapsamında tasarım projesinde araştırılan ve incelenen konular göz 

önünde bulundurularak rüzgar ve dalga enerjisi potansiyeli; kullanılan optokuplör,  mesafe 

sensörü ve mikrodenetleyici üzerinden yapılan yazılım ile bilgisayar ortamına aktarılıp 

kaydedilmiş ve ekranda gösterilmiştir. Bunun yanında bilgisayar ortamına aktarılan 

bilgilerin depo edilip gerektiğinde istenilen tarih ve saat dilimindeki rüzgar ve dalga 

potansiyel bilgilerinin gözlemlenebileceği kullanıcı dostu arayüz tasarlanmış ve sistem 

oluşturulmuştur. 
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     1. GİRİŞ 

     Enerji, ekonomik ve sosyal gelişim için anahtardır. Dünya nüfusu ve ulusal ekonomik 

büyüme, enerji ve elektrik talebini etkilemeye devam ederken, enerji talebinin %80’ninden 

fazlası fosil yakıtlardan (petrol, doğalgaz ve kömür) karşılanmakta ve 2050’ye kadar enerji 

talebinin en az iki katına çıkacağı öngörülmektedir [1].Küresel enerji talebinin 2030 yılına 

kadar yaklaşık %30 artacağı varsayılmaktadır [2, 3]. Enerjiye başka bir açıdan 

baktığımızda; dünya nüfusunun yaklaşık %20’lik kısmı günümüzde elektrikten yoksun 

olarak yaşamaktadır [3]. 

     Çevre kirliliği üzerine endişeler, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin hayat 

standartlarına sahip olma arzusu, yenilenemeyen enerji kaynaklarının dünya yüzeyindeki 

eşit olmayan dağılımı, dengesiz tüketim, enerji krizleri ve fosil yakıt fiyatlarındaki artış 

veya dalgalanmalar, insanları enerji tüketimini, sera gazı etkisini, çevresel kirliliğini, petrol 

ve doğal gaza bağımlılığını azaltma yönünde çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, biyoenerji, jeotermal, hidro, dalga, hidrojen, 

vb.), yukarıda belirtilen endişelerin azaltılması yönünde umut vermektedir. Bir çok ülke 

yenilenebilir enerji kullanımına yönelik teşvikler sağlanması için düzenlemeler yaptığını 

duyurmaktadır. Günümüzde yenilenebilir kaynaklar, dünya enerji tüketiminin yaklaşık 

%16’lık kısmını sağlayacak seviyeye gelmiştir. En az 100 ülke, yenilebilir enerji hedef ve 

destek politikalarına sahiptir. Bundan başka, dünya çapında 61’den fazla ülke ve 26 

bölge/eyalet, sabit fiyat garantisi (feed-in-tariff) programları yürütmektedir [4]. 

     Bu projede, Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesi rüzgar ve dalga enerjisi 

potansiyelinin belirlenmesi için ölçüm sistemlerinin tasarlanması, gerekli ölçümlerin 

yapılması ve rüzgar/dalga gücünün dönemsel olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 

     Bitirme çalışmasına ait İş-Zaman grafiği Ek-6'da belirtilmiştir. 
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     2. RÜZGAR VE DALGA ENERJİSİ  POTANSİYELİNİN  

         BELİRLENMESİ 

      2.1. Rüzgar Enerijisinin Potansiyelinin Hesabı ve Ölçümü 

     Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar, tükenmekte olan enerji kaynaklarından 

dolayı önemli bir yere sahiptir.Rüzgar santrallerinde elde edilen enerji potansiyeli 

matematiksel olarak  hesaplanabilir. 

Rüzgar  enerjisi ; 

 Pervanenin alanına, 

 Rüzgar hızının kübüne, 

 Havanın yoğunluğuna bağlıdır. 

 

     Rüzgardan elde edilen  bu enerji ayrıca pervanenin şekil ve dönüş hızına da bağlıdır.  

Hava kütlesinin sahip olduğu enerji; 

                                                                     (1) 

 

Kütlesel debi; 

                            (2) 

 

olarak ifade edilmektedir.Kinetik enerji bağıntısında yerine koyulduğunda; 

 

                               (3) 

 

formülü elde edilir. Bu bağıntının türevini alındığında ise rüzgarın gücü elde edilir [4]. 

Rüzgarın taşıdığı güç ; 

                                                                     (4) 

Burada; 

P: Güç [watt] 

q: Havanın yoğunluğu [1.225 kg/   ] 

V: Rüzgar hızı [m/s] 

A: Rüzgar türbininin süpürdüğü alan [m
2
] 
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     Rüzgar türbinleri elde edilen enerjiyi maksimum verimle elektrik enerjisine 

çevirememektedir [4].Rüzgardan elde edilen gücü elektrik enerjiyi çevirebilecek 

maksimum miktar; 

                       [kW]  (5) 

 

                          [kW]              (6) 

 

     Cp (Betz katsayısı) güç faktörü olarak RES’de maximum %59.26’dır. Bu değere 

Lanchester-Betz limiti denir. Bu limit değer, rüzgar türbininin en fazla %59.26 verime 

sahip olacağını göstermektedir [4]. 

     Bu ifadeden de görüldüğü gibi potansiyel, rüzgarın hızının kübü ile doğru orantılıdır. 

Rüzgar hızının ölçümünde çok dikkatli olunması gerekmektedir. Hassas olan bu ölçümden 

kaynaklanabilecek en küçük hatalar, potansiyel hesabında yanlış sonuçlara sebep 

olabilmektedir. 

 

2.2. Dalga Enerijisinin Potansiyelinin Hesabı ve Ölçümü 

      Rüzgarın su yüzeyindeki etkisiyle meydana gelen salınım hareketinin oluşturduğu 

basınç ile dalgalardan elektrik enerjisi üretimi sağlanabilir. Dalga enerjisinin potansiyelini 

doğru bir şekilde tesbit edebilmek için iyi bir ölçüm sistemine ihtiyaç vardır. 

Araştırmalarımıza göre genelde ölçüm için kullanılan sistem şu şekildedir: Denizin 

üzerinde sabitlenmiş pistonlar ve pistonların kapakları sayesinde denizin altından 

düzenlenmiş bir iletim hattı ile deniz suyu mekanik sisteme gönderilir. Gelen deniz suyu 

ile türbinlerin dönmesi sağlanarak generatörün miline enerji aktarılır. Yani hidroelektrik 

bir sistem kullanılır. Lisans bitirme projesi kapsamında bu sistem baz alınarak havuz 

içerisinde potansiyel ölçümü gerçekleştirilmiştir. Dalga potansiyelinin ölçümünde gerekli 

denklem aşağıda belirtilmektedir. 
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Dalganın gücü deneysel olarak şu bağıntıyla hesaplanabilmektedir [5], 

               [kW]      (7) 

Burada; 

H: Dalga yüksekliği                 [m] 

L: Dalganın katettiği mesafe     [m] 

T: Dalga periyodu                    [sn]    olarak ifade edilmektedir.  

 

      Ölçüm için kullanılan yönteme alternatif olarak bir makaleden alınan ve deneysel 

sonuçlarla desteklenmiş farklı bir yöntem de mevcuttur.  

      Akvaryum içerisinde bulunan su seviyesini h olarak kabul edilirse, L dalganın katettiği 

mesafe olmak koşulu ile h/L < 1/2 olması şartı ile dalga boyu aşağıda belirtilen (8) 

numaralı denklem yardımı ile bulunabilmektedir [6]. 

                     (8) 

     Görüldüğü gibi dalga enerjisinin potansiyelinin ölçümünde farklı ölçüm yöntemleri 

tasarlamak ve kullanmak mümkündür. Bu denklemde; 

g: Yerçekimi ivmesi  [N/kg] 

h: Su yüksekliği         [m]               olarak ifade edilmiştir. 
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     3. TASARIM VE YÖNTEM 

     3.1. Rüzgar Potansiyeli Ölçülürken Kullanılan Yöntem 

     Tasarım Projesi kapsamında öngörülen tasarım doğrultusunda rüzgardan elde edilen 

enerji potansiyelinin ölçümü için KTÜ yerleşkesi içerisinde belirlemiş olduğumuz 

yerde,yerden yüksekliği 1.5 m olanbir ölçüm sistemi kurulmuştur. Rüzgar potansiyelinin 

ölçümünde kullanılan temel eleman optokuplör olarak seçilmiştir. Kullandığımız 

optokuplördört bacaklı olup açık gövdeli bir yapıya sahiptir. Böylece açık kısımdan mil 

üzerine sabitlenmiş  tek yarıklı disk geçtikçe optokuplör, hareketi algılamaktadır. 

Tasarlanılan rüzgar potansiyeli ölçüm sistemi Şekil 1'de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Rüzgar potansiyeli ölçüm sistemi 

 

Optokuplör Haberleşme kablosu 

Haberleşme ağı 

Yüksek Basınç Noktası 

Alçak Basınç Noktası 

Rüzgar Hızı: “V” 

 

Yükseklik: 1.5 m 
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     Tasarladığımız sistemde görüldüğü gibi optokuplör devresi tek yarıklı diski algılayacak 

şekilde konumlandırılmıştır. Seçilen pervanenin çapı 28.5 cm olup700 g ağırlığındadır. 

Mile bağlı olan optokuplörün açık gövdeli kısmından diskin yarık olan kısmı  her 

geçtiğinde çıkıştan yaklaşık olarak 5 V değeri alınmıştır. Bir sonraki 5 V değeri alındığında 

bir devir tamamlanmış olmaktadır. Böylece pervanenin dakikadaki devir sayısı analog 

olarak saptanabilmektedir. Fakat bu projede amacımız rüzgar potansiyelini belirlemek 

olduğundan anlık veri okumak gerekmektedir. Bu nedenle mikrodenetleyicide program 

yazılarak anlık verilerek bilgisayar tarafından okunması sağlanmıştır. Yazılan program Ek-

4'te belirtilmiştir. 

     Bu aşamadan sonra yine program yazılımıyla devir sayısı, hıza dönüştürülüp yazılım 

içindeki (5) numaralı denklem ile anlık rüzgar potansiyeli belirlenmiştir.  

 

     3.2. Dalga Potansiyeli Ölçülürken Kullanılan Yöntem 

     Dalga potansiyelinin belirlenmesi için gerekli olan bileşenler (7) numaralı denklemde 

görüldüğü gibi dalga yüksekliği, dalga periyodu ve dalga boyudur. Bunun için tasarım 

projesinde öngörüldüğü gibi bir havuz oluşturulup silecek motoru yardımıyla yapay 

dalgalar oluşturulmuştur. Tasarlamış olduğumuz sistem Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Dalga potansiyeli ölçüm sistemi 
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     Dalga potansiyelini belirlerken kullandığımız temel eleman ultrasonik mesafe 

sensörüdür. Bu sensör HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü olup sıvı hareketini 

algılayabilmektedir. 

     Sensör 4 pine sahiptir. Bunlardan "Vcc" sensörün beslendiği, "Trigger" tetikleme 

işaretinin gönderildiği ve "Echo" çıkış işaretinin alındığı pindir. "GND" ise toprak pinidir. 

      Sensör Arduino Uno yardımıyla 5 V ile beslenmiştir. "Trigger", Arduino'nun 7 

numaralı pinine; "Echo" ise 8 numaralı pinine bağlanmıştır. Böylece mesafeyi algılayan 

devre tamamlanmıştır.  

     Lisans bitirme projemizde (7) numaralı denklemi göz önünde bulundurularak yapay 

dalga üretmek suretiyle içinde su bulunan bir havuz sistemi oluşturulmuş ve  potansiyel 

ölçümü yapılmıştır. Su seviyesinin durağan hal ve dalga oluşumu sonrasında yüksekliği 

mesafe sensörü ile algılanarak dalga yüksekliği saptanmıştır. Sensörden gelen maksimum 

değerler ele alındığında aynı tepe değerlerinin alındığı zaman aralığı periyot olarak 

belirlenmiştir. Dalganın kat ettiği mesafenin belirlenmesi noktasında dalga hareketinin ilk 

yükselişe geçtiği nokta ile sönüm noktası baz alınmıştır. Bu iki nokta arasındaki uzaklık 

dalga boyu olup ultrasonik mesafe sensörü yardımıyla ölçülmüştür. 

 

     Rüzgar ve dalga enerjisi potansiyelini belirlerken gerçekleşen aşamalar blok diyagramı 

yardımıyla Şekil 3'te ifade edilmiştir. 
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Mildeki 

optokuplörden 

gerilim değeri 

okunması 

 

 

 

 

Gerilim 

değerlerinin 

Arduino 

modülüne 

gönderilmesi 

 

Mesafe sensörünün 

dalga yüksekliğini, 

periyodu 

belirlemesi 

MİKRODENETLEYİCİ 

5 V değeri baz         

alınarak 

Arduino' nun 

devir sayısını 

belirlemesi 

Yazılımdaki 

bağıntı ile dalga 

potansiyelinin 

elde edilmesi 

Yazılımdaki bağıntı 

ile rüzgar hızının 

hesaplanması ve 

rüzgar potansiyelinin 

elde edilmesi 

Elde edilen verilerin 

saklanarak arayüze 

aktarılması 

Kullanıcı Arayüzü 

Şekil 3. Rüzgar ve dalga enerjisi potansiyel ölçümü blok diyagramı 

 

Bilgisayar 
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     3.3. Mikrodenetleyici 

     Potansiyel hesaplamaları noktasında sensörlerden alınan veriler “Arduino” olarak 

bilinen mikrodenetleyici ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Arduino, analog ve digital 

girişleri bulunan; açık kaynak kodlu bir mikrodenetleyicidir. Bu mikrodenetleyicinin 

özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir. 

 

 Yazılım:Arduino0018 ismindeki kendi yazılımını kullanır.  

 Programlama dili:Wiring tabanlı kendi programlama dilini kullanır.  

 

Çizelge 1. Arduino Uno modülüne ait bazı özellikler [7] 

 

Mikrodenetleyici ATmega328 

Analog giriş pinleri 6 

Dijital pinleri 6 adet PWM çıkışı 

Çalışma gerilimi 5 V 

Giriş gerilimi (önerilen) 7-12 V 

Giriş gerilimi sınırları 6-20 V 

3.3 V Pin DC akım 50 mA 

Flash bellek 32 KB 

Saat hızı 16 MHz 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

 

 

     Yazılımın işleyişine ait blok diyagramı Şekil 4'te gösterilmiş olup, mikrodenetleyici ve 

arayüz için kullanılan kaynak kodlar Ek-7'de verilmektedir.  
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Program, optokuplörü 

0.03 s'de bir kontrol 

etmektedir. 

"1" değeri geldi mi? 

EVET 

HAYIR 

Tekrar "0" gelene 

kadar 1 ler 

okunmamaktadır. 

"for"  döngüsü içerisinde 60 

s  boyunca verilerin 

toplanması ve 60 s sonunda 

döngüden çıkılması 

C# içinde toplanan 

verilerin yazılması, 

kaydedilmesi ve 

sıfırlanması 

Alınan potansiyel 

değerlerinin x|y 

biçiminde 

parçalanması 

C# içinde Arduino portundan gelen 

verilerin potansiyel bağıntısında 

yerine yazılması ve potansiyellerin 

elde edilmesi 

Mikrodenetleyiciden 

saniyede bir dalga 

yüksekliği ve dalga 

periyodu verilerinin 

alınması 

Şekil 4. Yazılımda verilerin işlenmesi 

Ultrasonik 

sensörden gelen 

veri 
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      3.4. Arayüz 

      Microsoft Visual Studio 2013 programı açıldığında yukarıdaki Şekil 5'te"1" numaralı 

kutu ile gösterilen butona basıldığında, yeni proje oluşturma sayfası açılır. Bu sayfa Şekil 

6'da gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. Microsoft Visual Studio 2013 programı başlangıç sayfası 

 

 

1 

2 

3 

Şekil 6. Microsoft Visual Studio 2013 proje oluşturma sayfası 
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     Şekil 6' da gösterilen ekran açıldıktan sonra 2 numaralı kutu seçilip 3 numaralı  butona 

basıldığında yeni arayüz oluşturma sayfası ekrana gelir.Visual programında arayüzün 

oluşturulacağı pencere şekil 7’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 7. Arayüz oluşturma sayfası 

     Bu arayüz penceresi açıldıktan sonra, 4 numara ile gösterilen kısma basıldığında arayüz 

için gerekli olan elemanlar ekrana gelmektedir. Toolbox ile ilgili görsel aşağıda verilmekte 

olan şekil 8’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 8. Toolbox ile ilgili görseller 

4 
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     Toolbox seçeneğinden arayüz için gerekli olan elemanlar seçilebilmektedir. Gerekli 

elemanlar seçilip, C# dilinde kodları yazılarak arayüz programı oluşturulmuştur. 

     Microsoft Visual Studio programı ile oluşturulan arayüz aşağıdaki Şekil 9'da 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 9. Microsoft Visual Studio arayüz görüntüsü 

 

     Arayüz üzerindeki com ucu ve baud rate hızı seçilerek ayarla butonuna basıldığında 

silik olarak gözükmekte olan bağlan butonu aktif hale gelir ve bağlan butonuna 

tıklandığında mikrodenetleyici ile bağlantı sağlanmaktadır. Gelen veriler mikrodenetleyici 

seri portu üzerinden “x | y” olarak gelmektedir. C# da yazılan program ile bu seri port 

üzerinden gelen veri içinde “ | ” ifadesi aranır, bu ifadenin sol tarafındaki veri ultrasonik 

sensörün suyun yüzeyine olan uzaklığını sağ tarafındaki veri ise rüzgar pervanesinin 

milinin saniyedeki dönüş sayısını Visual Studio programına aktarmaktadır. Aktarılan 

veriler program içerisinde işlenerek, gerekli parametreler elde edilir ve sonuçlar ekrana 

yazdırılır. Bu kısımdan sonra en son veri kaydetme işlemi kalmaktadır. Onun için bir veri 

tabanı oluşturulmuş ve gelen veriler veri tabanına kaydedilmiştir. Sonradan bu veriler 

istenilen tarih ve saat aralığı girilerek görülebilmektedir. 
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     Veri tabanına bağlantı için açılan sayfa Şekil 10'da gösterilmektedir. 

 

Şekil 10. Veri tabanına bağlantı  
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     4. BENZETİM ÇALIŞMALARI VE BASKI DEVRE 

     Rüzgar potansiyelini ölçmek için tasarladığımız devrede 180 Ω ve 47 kΩ değerinde 

dirençler kullanılmıştır. Optokuplörün 1 numaralı bacağına 5 V gerilim uygulanmıştır. 

Optokuplör hareketi her algıladığında çıkıştaki 47 kΩ'luk direnç uçlarına bağlı olan 

voltmetre 4.96 V göstermektedir.  Engel oluştuğunda ise voltmetreden yaklaşık olarak 0 V 

değeri okunmaktadır. Alınan bu verilere göre mikrodenetleyicide devir sayısı hesaplanması 

için program yazılmıştır. 

     Sistemin simülasyonu Proteus/Isis programında gerçeklenmiştir. Burada tasarladığımız 

devrede engel yerine butonlu anahtar konulmuştur. Kullanılan eleman ise 4N25 

optokuplördür. 

      Şekil 11 (a)'da görüldüğü gibi anahtar kapalı iken, yani engel yok iken çıkıştaki direnç 

uçlarından okuduğumuz değer 4.96 V'tur. 

 

Şekil 11 (a). Optokuplör devresi/Anahtar kapalı 
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     Şekil 11 (b)'de ise anahtar açıldığında yani engel oluştuğunda çıkıştan aldığımız gerilim 

değerinin 0 V olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 11 (b). Optokuplör devresi/Anahtar açık 

     Sonuç olarak, çıkıştan aldığımız iki farklı gerilim değerleri arasındaki geçişlere göre 

devir sayısını saptamış oluyoruz. Yani voltmetre her aynı iki değeri ölçtüğünde dakikadaki 

devir sayısı bulunmuş olur. Bu çalışmaya ait mikrodenetleyicide program yazılıp devir 

sayısı bulunup rüzgar hızı saptanmıştır. 

     Rüzgar ve dalga potansiyelinin ölçümü için tasarlanılan devreleri bağlantılı yapmak için 

simülasyon devresi Şekil 12'deki gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 12. Optokuplör ve mesafe algılama devresi 
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     Proteus/Isis kütüphanesinde mesafeyi algılamak için sensör elemanı mevcut 

olmadığından baskı devre çizimini gerçekleştirebilmek için mesafe sensörünü temsilen 4 

bacaklı bir eleman seçilmiştir. Böylece baskı devre çizimi, Proteus/Ares programı 

kullanılarak Şekil 13'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 13. Optokuplör ve mesafe algılama PCB çizimi 
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     5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

     5.1. Rüzgar Potansiyeli Ölçümü İçin Yapılan Deneysel Çalışmalar 

     Deneysel çalışmalara başlarken öncelikle, ölçüm alınacak bölgede rüzgar şiddetinin 

belirli bir büyüklükte olmasına dikkat edildi. Ölçüm sisteminin seçilen bölgeye 

kurulmasından sonra Şekil 11(a)'da gösterildiği gibi gerekli devre bağlantıları yapıldıktan 

sonra deneysel ölçümler gerçekleştirilerek sonuçlar farklı tarih ve saatler için kaydedildi. 

Şekil 14'te kurulan ölçüm sistemi görülmektedir. 

 

 

Şekil 14. Rüzgar potansiyeli ölçüm sistemi 

 

      Rüzgar ölçüm sisteminden alınan verilerin doğruluğunun test edimesi için pervanenin 

devir sayısı farklı zaman dilimleri için ölçüldü. 

     09.05.2014 tarihinde saat 14:30'da pervanenin; ilk olarak 4 saniyedeki devir sayısı 

arayüzdenokundu ve bu değerler, gerçek değerlerle karşılaştırıldı. Bu tarihte bölgedeki 

hava sıcaklığı 18.8   olup rüzgar hızı 11.31 m/s'dir [8]. Ölçüm sonuçları Çizelge 2'de 

verilmektedir. 
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Şekil 15' te diskin, optokuplör açık gövdesinden geçişi görülmektedir. 

 

Şekil 15. Tek yarıklı diskin optokuplör gövdesinden geçişi  

 

 

Ölçüm sırası Arayüzden okunan değer Gerçek Değer Hata 

1 0 0 %0 

2 1 1 %0 

3 4 4 %0 

4 2 2 %0 

5 2 2 %0 

6 3 4 %25 

7 2 2 %0 

Toplam Hata %3.57 

Çizelge 2. Mildeki optokuplörden alınan; pervanenin 4 sn'deki devir 

sayılarının 

              okunan ve gerçek değerleri       
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     Şekil 16'da verilerin bilgisayara aktarılması görülmektedir. 

 

Şekil 16. Ölçüm sisteminden alınan verilerin bilgisayara aktarılması 

 

     Projemizde rüzgar potansiyeli belirlenirken hız, dakikadaki devir sayısı baz alınarak 

ölçülmüştür. 13.05.2014 tarihinde 17.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşen ölçümlerin 

sonuçları Çizelge 3'te verilmiştir. Bu tarihte hava sıcaklığı 20.2   olup rüzgar hızı 7.2 

m/s'dir [8]. 
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     Çizelge 3'te verilen veriler, (4) numaralı denklemde yerine konularak potansiyel 

belirlenmiştir. 

 

 

     Bu çizelgeye göre Devir sayısı-Zaman grafiği ve Potansiyel-Zaman grafiği Matlab 

ortamında oluşturulmuş olup Şekil 17 (a) ve Şekil 17 (b)'de gösterilmiştir. 

  

Zaman n (devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

 

Zaman 
n 

(devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

17:30 61 0.029 17:45 125 0.260 

17:31 116 0.202 17:46 107 0.163 

17:32 79 0.064 17.47 90 0.096 

17:33 64 0.035 17:48 76 0.058 

17:34 55 0.022 17:49 72 0.050 

17:35 75 0.055 17:50 116 0.202 

17:36 102 0.140 17:51 140 0.362 

17.37 68 0.041 17:52 168 0.626 

17:38 20 0.001 17:53 155 0.495 

17:39 132 0.304 17:54 15 0.039 

17:40 83 0.076 17:55 40 0.008 

17:41 57 0.025 17:56 121 0.236 

17:42 116 0.206 17:57 104 0.040 

17:43 92 0.103 17:58 49 0.016 

17:44 69 0.044 17:59 60 0.029 

Çizelge 3. Mildeki optokuplörden alınan; pervanenin 60 sn'deki devir  sayılarının 

              okunan değerleri       
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Şekil 17 (a). Devir sayısı-Zaman değişimi 

 

 

 

 
 

Şekil 17 (b). Potansiyel-Zaman değişimi  
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     Potansiyel belirleme noktasında farklı veriler elde edebilmek için Karadeniz Teknik 

Üniversitesi yerleşkesi içerisinde farklı koordinatlara sahip üç bölgede ölçüm yapılmıştır. 

Yapılan ölçümlerle ilgili görsellerden Yabancı Diller Yüksekokulu çevresinde yapılan 

ölçümler Şekil 18'de gösterilmiştir. 

     15.05.2014 tarihinde 13:00-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilen ölçümler Çizelge  

4'te verilmiştir. Bu tarihte hava sıcaklığı 22  olup rüzgar hızı 4.88 m/s'dir [8].  

 

 

Şekil 18. Yabancı Diller Yüksekokulu çevresinde yapılan ölçümler 

(Koordinatlar: N 40 59'56,6988''     E 39 45'48,5208'') 
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15.04.2014 

Zaman 
n (devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

 

Zaman 
n 

(devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

13:00 174 0.695 13:15 208 1.186 

13:01 189 0.896 13:16 223 1.463 

13:02 182 0.796 13:17 185 0.836 

13:03 167 0.615 13:18 191 0.919 

13:04 177 0.736 13:19 176 0.719 

13:05 159 0.534 13:20 161 0.554 

13:06 165 0.596 13:21 170 0.648 

13:07 182 0.796 13:22 187 0.868 

13:08 145 0.402 13:23 201 1.072 

13:09 163 0.571 13:24 217 1.348 

13:10 187 0.863 13:25 223 1.463 

13:11 202 1.088 13:26 243 1.894 

13:12 196 0.994 13:27 231 1.627 

13:13 180 0.770 13:28 216 1.330 

13:14 212 1.257 13:29 203 1.104 

Çizelge 4. Mildeki optokuplörden alınan; pervanenin 60 sn'deki devir  sayılarının 

             okunan değerleri       
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     Çizelge  4'te verilen değerlere göre Devir sayısı-Zaman grafiği ve Potansiyel-Zaman 

grafiği Matlab ortamında oluşturulmuş olup Şekil 19 (a) ve Şekil 19 (b)'de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 19 (a). Devir sayısı-Zaman değişimi 

 

 

 

 

 
 

Şekil 19 (b). Potansiyel-Zaman değişimi 
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     Aynı tarihte 13.45-14.15 saatleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi çevresinde gerçekleşen 

ölçümler Çizelge 5'te verilmiştir. Yapılan ölçümlerle ilgili görsellerden KTÜ Tıp Fakültesi 

çevresinde yapılan ölçümler Şekil 20'de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 20. KTÜ Tıp Fakültesi çevresinde yapılan ölçümler 

(Koordinatlar: N 40 59'42,7164''     E 39 46'9,5988'') 
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     Bu çizelgeye göre Devir sayısı-Zaman grafiği ve Potansiyel-Zaman grafiği Matlab 

ortamında oluşturulmuş olup Şekil 21 (a) ve Şekil 21 (b)'de gösterilmiştir. 

15.04.2014 

Zaman 
n (devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

 

Zaman 
n 

(devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

13:45 205 1.137 14:00 213 1.275 

13:46 240 1.824 14:01 252 2.112 

13:47 230 1.606 14:02 227 1.544 

13:48 226 1.523 14:03 209 1.205 

13:49 262 2.373 14:04 243 1.894 

13:50 216 1.330 14:05 235 1.713 

13:51 202 1.088 14:06 228 1.564 

13:52 224 1.483 14:07 242 1.870 

13:53 251 2.088 14:08 210 1.222 

13:54 227 1.544 14:09 207 1.170 

13:55 229 1.585 14:10 235 1.713 

13:56 253 2.137 14:11 241 1.847 

13:57 267 2.512 14:12 229 1.585 

13:58 281 2.928 14:13 218 1.367 

13:59 197 1.009 14:14 239 1.802 

Çizelge 5. Mildeki optokuplörden alınan; pervanenin 60 sn'deki devir  sayılarının 

              okunan değerleri       
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Şekil 21 (a). Devir sayısı-Zaman değişimi 

 
Şekil 21 (b). Potansiyel-Zaman değişimi 

     Aynı tarihte 14:30-15:00 saatleri arasında yerleşkede bulunan Kampüs Kafe'de 

gerçekleşen ölçümler Çizelge 6'da verilmiştir. Yapılan ölçümlerle ilgili görsellerden 

Kampüs Kafe'de yapılan ölçümler Şekil 22'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 22. Kampüs Kafe'de yapılan ölçümler 

(Koordinatlar: N 40 59'34,6236''     E 39 46'28,8912'') 
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15.04.2014 

Zaman 
n (devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

 

Zaman 
n 

(devir/dakika) 

Rüzgar 

Potansiyeli 

(W) 

14:30 280 2.897 14:45 265 2.456 

14:31 273 2.685 14:46 287 3.119 

14:32 258 2.266 14:47 279 2.866 

14:33 262 2.373 14:48 293 3.319 

14:34 274 2.714 14:49 269 2.568 

14:35 287 3.119 14:50 276 2.774 

14:36 293 3.319 14:51 283 2.990 

14:37 251 2.086 14:52 291 3.252 

14:38 256 2.213 14:53 253 2.137 

14:39 261 2.346 14:54 267 2.512 

14:40 274 2.714 14:55 281 2.927 

14:41 252 2.112 14:56 277 2.804 

14:42 289 3.185 14:57 292 3.285 

14:43 294 3.353 14:58 295 3.387 

14:44 277 2.805 14:59 289 3.185 

Çizelge 6. Mildeki optokuplörden alınan; pervanenin 60 sn'deki devir  sayılarının 

              okunan değerleri       
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     Çizelge 6 ya göre Devir sayısı-Zaman grafiği ve Potansiyel-Zaman grafiği Matlab 

ortamında oluşturulmuş olup Şekil 23 (a) ve Şekil 23 (b)'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 23 (a). Devir sayısı-Zaman değişimi 

 

 

 

Şekil 23 (b). Potansiyel-Zaman değişimi 
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      5.2. Dalga Potansiyeli Ölçümü İçin Yapılan Deneysel Çalışmalar 

     Şekil 24 (a) ve Şekil 24 (b)'de dalga potansiyelinin belirlenmesi için gerçeklenen 

prototip sistem görülmektedir. Palet 30 W-24 V nominal değerlere sahip silecek motoru ile 

sürülmüştür.  

     22.05.2014 tarihinde 13:00-14:00 saatleri arasında yapılan deneysel çalışmalarda 

gerilim kaynağı ile motor uçlarına 10 V, 15 V, 20 V ve 24 V değerlerinde gerilim 

uygulanmıştır. Çalışma gerilimine göre oluşan dalganın yüksekliği ve periyodu saptanarak 

potansiyel belirlenmiştir. Deneye ait sonuçlar Çizelge 7'de verilmiştir. Ölçüme ait görseller 

Şekil 24 (a) ve Şekil 24 (b)'de gösterilmiştir. 

 

 

 

                           Şekil 24 (a). Palet                   Şekil 24 (b). Yapay dalga üreten mekanizma 
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Çizelge 7. Arayüzden okunan dalga potansiyel parametreleri 

Çalışma 

gerilimi 

Dalga 

yüksekliği 

(H) 

Periyot (T) Dalga boyu (L) 
Dalga enerjisi 

potansiyeli (P) 

10 V 0 cm 0 sn 0 cm 0 W 

15 V 

2 cm 1 sn 1.71 m 0.377 W 

1 cm 3 sn 5.04 m 0.832 W 

17.5V 

3 cm 2 sn 2.94 m 2.91 W 

3 cm 3 sn 5.04 m 7.484 W 

20 V 

2 cm 1 sn 1.71 m 0.3762 W 

3 cm 2 sn 2.94 m 2.91 W 

24 V 

4 cm 1 sn 1.71 m 1.5 W 

3 cm 2 sn 2.94 m 2.91 W 
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     6. SONUÇLAR 

     Proje kapsamında belirlenen ‘Rüzgar ve Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi’ 

konulu çalışmada öncelikle ölçümlerimiz de kullanılacak olan formüller tasarım aşamasın- 

da belirlenmiştir. Bu formüllerden yola çıkılarak rüzgar potansiyelinin ölçümü için 

mekanik sistemkapsamında rüzgar ölçüm direği yaptırılarak mildeki tek yarıklı disk ve 

optokuplör yardımıyla rüzgarın hızı, Arduino mikrodenetleyicisi yardımıyla belirlenmiştir. 

      Dalga potansiyelinin ölçümünde ise mekanik sistem olarak kullanılan havuzun 

içerisine yerleştirilmiş olan paletin silecek motoru yardımıyla sürülmesiyle yapay dalga 

oluşturulmuştur. Dalganın yüksekliği ve periyodu ultrasonik sensör yardımıyla 

belirlenmiştir. Oluşan yapay dalganın yüksekliği, suyun durağan halindeki yüksekliğinden 

çıkarılarak belirlenmiştir. Periyodu ise yapay dalganın aynı tepe yüksekliğini iki kez 

ulaştığındaki geçen süre olarak belirlenmiştir. Dalganın boyunu ise dalganın yükseliğine ve 

periyoduna bağlı olarak matematiksel formülden belirlenmiştir. 

     İlk alınan ölçümlerde rüzgar hızı saptanırken küçük oranlarda da olsa hata 

gözlemlenmiştir.Bu hatanın giderilmesi için mikrodenetleyicinin programında 

iyileştirmeye gidilerek hata oranı minimum seviyeye çekilmiştir. 
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     7. YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME 

     Proje kapsamında belirlenen ‘Rüzgar ve Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi’ 

konulu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır.  Bu yenilenebilir enerji türlerinin 

matematiksel ifadeleri bulunmuştur. Bu bağıntılardan yola çıkarak ölçülmesi gereken 

parametreler belirlenmiştir. Simülasyon çalışmaları ve devrelerin gerçeklenmesiyle 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.Modellemelerle birlikte elemanların 

koordinasyonunun sağlanması için bir sistem oluşturulmuştur. Mikrodenetleyici ve arayüz 

ile sistemin mekanik ve yazılımsal uyumluluğu denetlenmiştir. 

Bu çalışma yenilenebilir enerji potansiyellerinin belirlenmesi konusunda farklı bir bakış 

açısı kazandırmıştır. Ayrıca yeni bir uygulama alanı oluşturulmuştur. 
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IEEE Etik Kuralları 

IEEE Code of Ethics 

 
 

IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını 

etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul 

ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta 

bulunmayı söz verdiğimizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz. 

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu 

kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak; 

 

2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı 

olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen 

taraflara durumu bildirmek; 

 

3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst 

olmak; 

 

4. Her türlü rüşveti reddetmek; 

 

5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını 

geliştirmek; 

 

6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe 

olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için 

teknolojik sorumlulukları üstlenmek; 

 

7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriyi kabul etmek 

ve eleştiriyi yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların 

emeklerini ifade etmek; 

 

8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, 

cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırımcılık yapma durumuna 

girişmemek; 

 

9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar 

görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından 

kaçınmak; 

 

10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve 

onları desteklemek. 

EKLER 

Ek-1 Etik Kuralları 
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IEEE Code of Ethics 

 

We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in 

affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to 

our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to 

the highest ethical and professional conduct and agree:  

 

to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health 

and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public 

or the environment; 

to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to 

affected parties when they do exist; 

to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data; 

to reject bribery in all its forms; 

to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential 

consequences; 

to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for 

others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent 

limitations; 

to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct 

errors, and to credit properly the contributions of others; 

to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, 

or national origin; 

to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or mlicious 

action; 

to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them 

in following this code of ethics. 

 

Approved by the IEEE Board of Directors 

August 1990 
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Mühendisler İçin Etik Kuralları 
 

Code of Ethics for Engineers 

 
 
 
 

 

Etik kuralları ile ilgili faydalı web adresleri 
 
 
 

IEEE Code of Ethics 

http://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7‐8.htm

l 
 
 

NSPE Code of Ethics for Engineers  

p:  ww  .nspe.org resources e  cs co e‐e  cs 

 

American Society of Civil Engineers, UC Berkeley Chapter 

http://courses.cs.vt.edu/professionalism/WorldCodes/ASCE.htm

l 
 

Engineering Ethics BY DENISE NGUYEN  
http://sites.tufts.edu/eeseniordesignhandbook/2013/engineering‐ethics‐2/ 

 

Code of Ethics of Professional Engineers Ontario  
http://www.engineering.uottawa.ca/en/regulations 

 

Bir kitap: 
What Every Engineer Should Know about Ethics 

Yazar: Kenneth K. Humphreys  

CRC Press 

 

EMO – Elektrik Mühendisleri 
Odası Etik Kütüphanesi  
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=50871&tipi=46&sube=0#.U1QfyVV_tjs 

 

Ek-2 Mühendisler İçin Etik Kuralları 

 



39 
 

Ek-3 Disiplinler Arası Çalışmalar 

Bitirme projesi kapmasında hazırlamış olduğumuz sistem tamamen elektrik-elektronik 

mühendisliği alanı ile ilgili olmayıp, mekanik sistemlerin hazırlanması aşamasında yardım 

alınması gereken bazı unsurlar meydana gelmiştir. Bu aşamada rüzgar potansiyelinin 

belirlenmesi için tasarlanan rüzgar direğinin ve rüzgar pervanesinin bir bütün olarak ölçüm 

alınabilir bir sistem haline getirilmesi için yardım alınmıştır. Rüzgar direğimizin mobil 

olabilmesi için çok büyük ölçülerde rüzgar gülü ve rüzgar direği kullanılmamıştır. 

Belirlenen rüzgar ölçüm sistemi ve dalga potansiyelinin belirlenebilmesi için tasarlanan 

havuz sisteminin mekanik aksamlarının montaj aşamasında Trabzon Değirmendere 

mevkiinde faaliyetini sürdürmekte olan İnci Makine’den yardım alınmıştır.  Dalga 

potansiyelinin belirlenmesi için düşünülen havuz sisteminin, bir palet vasıtasıyla dalga 

oluşturulması amaçlanmıştır. Paletin havuz içerisinde dalga oluşturması, dışarıdan havuza 

monte edilmiş silecek motoru vasıtasıyla sağlanmaktadır.  

Geçtiğimiz yıllarda bitirme projesinde kullanılmış olan havuzumuzun, su sızdırması 

sebebiyle marangozdan yardım alınarak sızdırmanın önüne geçilmek istenmiştir.  

Çalışma hayatı; mühendislik, tornacılık, marangoz veya birçok mesleğin birlikte aynı 

projede çalışmasını gerektirebilmektedir.  

Bize mekanik sistemlerde ve havuz yalıtımı konusunda yardımcı olan herkese 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Ek-4 Standartlar ve Kısıtlar Formu 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

STANDARTLAR VE KISITLAR 

FORMU 

 

     Bitirme Projesinin hazırlanmasında Standart ve Kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

 

1-Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız. 

Projemiz gelişmekte olan teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan Yenilenebilir 

Enerji kaynaklarının potasiyelini ölçen sistemlerdir. 

 

2-Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip çözdünüz mü? 

    Projemizde rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarından üretilen enerjinin potansiyelini 

elde edilmesindeki hesaplamalar yardımıyla sonuçları elde ettik. 

 

3-Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? 

    Bölümümüzde verilmekte olan Alçak gerilim sistemlerinin tasarımı, süreç denetimi, 

devre analizi derslerinden ve elektrik-elektronik laboratuarlarından öğrenmiş olduğumuz 

bilgi ve becerilerimizi projemizin çalışmalarında gerekli yerlerde kullandık. 

 

4-Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir? 

   IEEE, CENELEC, IEC 60559, IEC 60191, ISO 639, ISO/IEC TR 14543, VDI(3814) ve 

ANSI C  standartları gözönüne alınarak proje gerçekleştirilmiştir. 
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5-Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? 

a)Ekonomi: Projemizde kullanmış olduğumuz potansiyel ölçüm sistemlerini en uygun 

elemanlar kullanarak en düşük maliyetle yapmaya çalıştık. 

 

b)Çevre sorunları: Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararları yoktur. Aksine diğer 

enerji kaynaklarına göre çevre dostu olduklarından günümüzde en çok tercih edilen enerji 

kaynaklarıdır. 

 

c)Sürdürülebilirlik: Projemizdeki rüzgar ve dalga gibi kaynaklar geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de tükenmeyecek kaynaklardır.Bu kaynakları kullanarak sürekli enerji elde 

edilir. 

 

d)Üretilebilirlik: Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli yüksek olduğundan dolayı 

üretilebilecek enerjide yüksektir. 

 

e)Etik: Projemizin içerisinde yasal kuralları ihlal edecek  bir kural ihlali bulunmamaktadır. 

 

f)Sağlık: Projemiz canlıların sağlığını herhangi bir şekilde tehdit etmiyor. Yenilenebilir 

enerji kaynakları enerji üretiminde canlı sağlığını tehdit etmemesi en önemli 

özelliklerinden biridir. 

       

g)Güvenlik: Projemizde iş güvenliği kurallarına uyulduğu müddetçe herhangi bir güvenlik 

sorunu yoktur. 

 

h)Sosyal ve Politik Sorunlar: Projemizde kullanmış olduğumuz enerji kaynakları (rüzgar 

ve dalga) tamamen ülkemizde potansiyeli yüksek olan kaynaklardır. Bu bakımdan bu 

sistemlerin gelişmesi durumunda ülke ekonomisine yüksek bir katkı da bulunacaklardır. 
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Ek-5 Rüzgar ve Dalga Enerjisi Potansiyellerinin Belirlenmesi Projesi İçin Maliyet Analizi 

 

NO 
Malzeme Birim Fiyat Adet Toplam Fiyat 

1 HC-SR04 Mesafe Sensörü 20 TL 1 adet 20 TL 

2 Jumper kablo paket (40 adet) 13.27 TL 1 adet 13.27 TL 

3 Akvaryum 130 TL 1 adet 130 TL 

4 
Rüzgar sistemi kurulumu 80 TL 1 adet 80 TL 

5 Optokuplör 7 TL 4 adet 28 TL 

6 Haberleşme kablosu (30m) 100 TL 1 adet 100 TL 

7 Kırtasiye giderleri 50 TL --- 50 TL 

8 Ulaşım giderleri 50 TL 4 kişi 200 TL 

TOPLAM 621.27 TL 

  

Çizelge E.5. Proje maliyet tablosu 
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     Ek-6 İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

YAPILMASI 
PLANLANAN 
İŞ(*) 

EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 

1. İş 
Kısmı  

                  

2.  İş 
Kısmı 

                  

3. İş 
Kısmı 

                  

4. İş 
Kısmı 

                  

5. İş 
Kısmı 

                  

6. İş 
Kısmı 

                  

7. İş 
Kısmı 

                  

8. İş 
Kısmı 

                  

9. İş 
Kısmı 

                  

10. İş 
Kısmı 

                  

11. İş 
Kısmı 

                  

12. İş 
Kısmı 

                  

13. İş 
Kısmı 

         

14. İş 
Kısmı 

         

15. İş 
Kısmı 

         

16. İş 
Kısmı 

         

17. İş 
Kısmı 

         

18. İş 
Kısmı 

         

19. İş 
Kısmı 

         

 

  

Çizelge  E.6. İş-Zaman Çizelgesi 
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Yapılacak olan iş kısımlarının ayrıntılı tanımı: 

 

1.  İş Kısmı: Kullanılacak olan yöntemlerin tespiti 

2.  İş Kısmı: Tasarlanacak sistem hakkında bilgi toplanması 

3.  İş Kısmı: Tasarlanacak sistemin türünün belirlenmesi 

4.  İş Kısmı: Tasarlanacak olan sistemin kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi 

5.  İş Kısmı: Tasarlanacak olan sistemin kontrol yönteminin belirlenmesi 

6.  İş Kısmı: Tasarlanacak olan sistem türünün matematiksel analiz metodunun 
belirlenmesi 

7.  İş Kısmı: Sistemin matematiksel analiz metoduna göre matematiksel analizinin 
yapılması 

8.  İş kısmı:  Matematiksel analize göre ana ünite elemanların belirlenmesi 

9.  İş kısmı:  Kontrol ünitesi elemanlarının belirlenmesi  

10.  İş kısmı:  Sistemin uygun bir benzetim programında simülasyonunun yapılması 

11.  İş kısmı:  Malzemelerin ayrıntılı tespiti 

12.  İş kısmı:  Tasarım raporu yazılması ve teslimi 

13.  İş kısmı:  Malzeme temini 

14.  İş kısmı:  Ana ünitenin gerçeklenmesi 

15.  İş kısmı:  Ana ünitenin laboratuvar ortamında test edilmesi 

16.  İş kısmı:  Kontrol ünitesinin yazılımının yapılması  

17.  İş kısmı:  Kontrol ünitesinin gerçeklenip kontrol testinin yapılması  

18.  İş kısmı:  Ünitelerin bağlantılarının yapılıp tümleşik yapının gerçeklenmesi  

19.  İş kısmı:  Tüm sistemin test edilmesi   
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Ek-7 Potansiyel Hesaplamaları İçin Arduıno ve C# Kaynak Kodları 

Mikrodenetleyici kodları 

//Saniyede veri gönder 

const int trigPin = 8; 

const int echoPin = 7; 

int k; 

float l; 

float p; 

int t; 

float g=9.8; 

int h; 

//Dakikada veri gönder 

int pin=A0,n=0,a,b; 

int n2=0,top=0; 

float gercek; 

float gerilim; 

long duration, inches, cm; 

int GreenLedPin = 13, RedLedPin = 12; 

boolean f1,f2=false; 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(pin, INPUT); 

  pinMode(trigPin, OUTPUT); 

  pinMode(GreenLedPin, OUTPUT); 

  pinMode(RedLedPin, OUTPUT); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  pinMode(pin, INPUT); 

} 

void saniyedeYaz(){ 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 
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  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

   duration=duration/2; 

   h=duration/29; 

  //Serial.print("Olculen Mesafe:"); 

  Serial.print(h);    //Değer C# da okuma çevirmede sorun çıkardığı için int e çevirildi 

  Serial.print("|"); 

} 

void dakikadaYaz(){ 

    for(b=0; b<333; b++)  //zamanı belirlemek için 400*150*0.0001=60sn 

             {           

             gerilim=analogRead(pin); 

              gercek=(gerilim/1023)*5;  

              delay(3); 

              if(f1 == false && gercek > 0.2) 

              { 

              n++; 

              f1=true; 

              top=top+n;   

              } 

              n2++; 

             gerilim=analogRead(pin); 

             gercek=(gerilim/1023)*5;  

             if(f1==true &&gercek < 0.2 )                                  

             { 

              f1=false;  

             }                        

             }   

              saniyedeYaz();         

  Serial.print(n); 

  Serial.println("|");0 
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  n=0; 

} 

void loop(){ 

  dakikadaYaz(); 

} 

Microsoft Visual Studio Kodları 

// Form1 için yazılan kodlar(ana arayüz ekranı) 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO.Ports; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

        } 

 

        OleDbConnection baglanti = new 

OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source= database.mdb"); 

        int sayac1 = 0, sayac2 = 0; 

        string dalga = "", devir = "", liste = ""; 
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        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

       {  

            pictureBox1.ImageLocation = "C:\\resim.png"; 

            comboBox1.Items.Add("1"); 

            comboBox1.Items.Add("2"); 

            comboBox1.Items.Add("3"); 

            comboBox1.Items.Add("4"); 

            comboBox1.Items.Add("5"); 

            comboBox1.Items.Add("7"); 

            comboBox1.Items.Add("8"); 

            comboBox1.Items.Add("9"); 

            comboBox1.Items.Add("10"); 

            comboBox1.Items.Add("11"); 

            comboBox2.Items.Add(4800); 

            comboBox2.Items.Add(9600); 

            comboBox2.Items.Add(14400); 

            comboBox2.Items.Add(19200); 

            comboBox2.Items.Add(28800); 

            comboBox2.Items.Add(38400); 

            comboBox2.Items.Add(57600); 

            comboBox2.Items.Add(115200); 

            baglan.Enabled = false; 

            kes.Enabled = false; 

 

        } 

 

        private void baglan_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                timer1.Start(); 

                serialPort1.Open(); 
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                label2.Text = "Bağlandı"; 

                baglan.Enabled = false; 

                kes.Enabled = true; 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Serial Port Bulunumadı Ayarlarınızı Kontrol Ediniz", 

"Uyarı"); 

            } 

        } 

 

        private void kes_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer1.Stop(); 

            serialPort1.Close(); 

            label2.Text = "Bağlantı Kesildi"; 

            baglan.Enabled = true; 

            kes.Enabled = false; 

        } 

 

        private void exit_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DialogResult cev; 

            cev = MessageBox.Show("Çıkış Yapmak İstediğiniz Emin Misiniz?", "Uyarı", 

MessageBoxButtons.YesNo); 

            if (cev == DialogResult.Yes) 

            { 

                serialPort1.Close(); 

                Close(); 

            } 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

 

            baglan.Enabled = true; 

            kes.Enabled = false; 

 

            serialPort1.PortName = "COM" + (comboBox1.SelectedItem); 

            try 

            { 

                serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedItem); 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Baud Rate Giriniz!", "Uyarı"); 

            }            

        } 

        int hiz = 0,h=0; 

        double l; 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //2.forma geçiş 

 

            this.Visible = false; 

            Form2 form = new Form2(); 

            form.Show(); 

            serialPort1.Close(); 

        } 

        double p = 0,e1=0; 

        int yukseklik = 0; 

        double max2=1; 

        int sayac3=0; 

        bool a1 = false; 

        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs 

e) 
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        { 

            sayac1++; 

            sayac3++; 

            int tut = 0, i = 0; 

           //arduinodan veri okuma kısmı 

            string yazi = "", oku = serialPort1.ReadLine(); 

            liste = oku; 

            char[] yaz = oku.ToCharArray(); 

            while (yaz[i] != '|') 

            { 

                if (yaz[i] == '\r') break; 

                yazi = yazi + yaz[i]; 

                i++; 

            } 

            dalga = yazi; 

            yukseklik = Convert.ToInt32(dalga); 

            yazi = ""; 

            i++; 

            while (yaz[i] != '|') 

            { 

                if (yaz[i] == '\r') break; 

                yazi = yazi + yaz[i]; 

                i++; 

            } 

            devir = yazi; 

            hiz += Convert.ToInt16(devir);            

            ///arduino kısım bitiş 

            /*60 saniyede veritabanına optoyu kaydet*/ 

            if (sayac1 % 60 == 0) 

            { 

                double sbt; 

                p = (0.5) * (1.225)* (2*3.14*(0.1425*0.1425)); 

                sbt = (hiz * (2 * 3.14 * 0.1425)) / 60; 
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                sbt = sbt * sbt * sbt; 

                p = p * sbt; 

                baglanti.Open();                                                 

                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT INTO ruzgar(p,v,tarih) 

VALUES(@p,@v,@tarih)", baglanti); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@p", Convert.ToString(hiz)); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@v", Convert.ToString(p)); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@tarih", 

Convert.ToDateTime(DateTime.Now.ToString())); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

                baglanti.Close();                 

            }                                 

            ///Dalga yükseklik hesapla maximun , potansiyel hesapla 

                h=31-yukseklik; 

                if (h > 0 && h < 40) 

                { 

                    if (h == 2) 

                    { 

                        sayac2 = sayac3; 

                        sayac3 = 0; 

                        a1 = true; 

                    } 

                    l = Math.Pow((9.8 * h), (0.5 * sayac2)); 

                    e1 = (0.55) * (h * h) * sayac2 * l; 

                    e1 = e1 / 1000000; 

                    if (e1 >= max2) 

                    { 

                        max2 = e1; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    sayac3--; 
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                } 

                if (sayac2%25==0) 

                { 

                    a3 = false; 

                }                                                                                                

        } 

        bool a3 = false; 

        private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

           ////her saniye verileri ekrana yazdır 

            ///60 sanıyede bir maximum potansiyeli yaz ve kaydet 

            if (sayac1 % 60 == 0 ) 

            { 

                PervaneHizi.Text = hiz.ToString(); 

                Potansiyel.Text = p.ToString(); 

                hiz = 0; 

                p = 0; 

                baglanti.Open();                                                 

                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT INTO Dalga(h,e,tarih) 

VALUES(@h,@e,@tarih)", baglanti); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@h", h); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@e", e1); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@tarih", 

Convert.ToDateTime(DateTime.Now.ToString())); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

                baglanti.Close(); 

                label19.Text = max2.ToString(); 

                sayac1++; 

                a3 = true; 

            } 

            listBox1.Items.Add(devir.ToString()); 

            listBox1.SelectedIndex = listBox1.Items.Count - 1; 

            if (h>0  && h<20) 
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            { 

                listBox3.Items.Add(yukseklik); 

                listBox3.SelectedIndex = listBox3.Items.Count - 1; 

                label14.Text = h.ToString(); 

                if (a1 == true) 

                { 

                    label15.Text = e1.ToString(); 

                    a1 = false; 

                } 

                label17.Text = sayac2.ToString(); 

} 

        } 

        private void label15_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Visible = false; 

            Form3 form = new Form3(); 

            form.Show(); 

            if (serialPort1.IsOpen) 

            { 

                serialPort1.Close(); 

            } 

        } 

    } 

} 

// Form2 için yazılan kodlar(arayüz veri tabanı ekranı) 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

        public Form2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form1 pencere = new Form1(); 

            pencere.Show(); 

            this.Close(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            listBox2.Items.Clear(); 

            listBox3.Items.Clear(); 

            string zamanilk = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString() + " "+ 

maskedTextBox1.Text; 

            string zamanson = dateTimePicker2.Value.ToShortDateString() + " "+ 

maskedTextBox2.Text; 

            label1.Text = zamanilk; 

            label4.Text = zamanson; 

            OleDbConnection baglanti = new 

OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source= database.mdb"); 

            baglanti.Open(); 
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            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM ruzgar where 

tarih >= @tarihilk and tarih <= @tarihson", baglanti); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@tarihilk", zamanilk.ToString()); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@tarihson", zamanson.ToString()); 

            OleDbDataReader okuyucu = cmd.ExecuteReader(); 

            while (okuyucu.Read()) 

            { 

                listBox1.Items.Add(okuyucu["p"].ToString()); 

                listBox2.Items.Add(okuyucu["v"].ToString()); 

                listBox3.Items.Add(okuyucu["tarih"].ToString()); 

            } 

            baglanti.Close(); 

            baglanti.Open(); 

            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand("SELECT * FROM dalga where 

tarih >= @tarihilk and tarih <= @tarihson", baglanti); 

            cmd2.Parameters.AddWithValue("@tarihilk", zamanilk.ToString()); 

            cmd2.Parameters.AddWithValue("@tarihson", zamanson.ToString()); 

            OleDbDataReader okuyucu2 = cmd2.ExecuteReader(); 

            while (okuyucu2.Read()) 

            { 

                listBox6.Items.Add(okuyucu2["h"].ToString()); 

                listBox5.Items.Add(okuyucu2["e"].ToString()); 

                listBox4.Items.Add(okuyucu2["tarih"].ToString()); 

            } 

            baglanti.Close(); 

        } 

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pictureBox1.ImageLocation = "C:\\resim.png"; 

        } 

        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 
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    } 

} 

// Form3 için yazılan kodlar(arayüz yardım ekranı) 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form3 : Form 

    { 

        public Form3() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form1 pencere = new Form1(); 

            pencere.Show(); 

            this.Close(); 

        } 

        private void Form3_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        }        

    } 

} 
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