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Günümüzde, buğday alımında fiyat belirleme ve sınıflandırma amacıyla yapılan 
kalite denetimi işlemleri uzman kişiler tarafından yapılmakta, sonuçlar kişiye göre 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bu olumsuzluğu giderebilmek amacıyla buğday 
kalitesini objektif ve hızlı biçimde algılayabilen bilgisayar destekli kalite tespit 
sistemlerine yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır. 
Diğer taraftan buğday yığınları içindeki süne ve kımıl gibi zararlılar tarafından tahrip 
edilmiş taneler, ot tohumları ve yabancı maddeler yıkama, eleme gibi geleneksel 
yöntemler ile %100 oranında ayrılamamaktadır. Düşük oranlarda bile süne tahribatlı 
buğday taneleri içeren buğday partileri kaliteli un üretiminde kullanılamamaktadır. 
Süne oranı %6–20 aralığındaki buğday yığınları ise ancak hayvan yemi olarak 
değerlendirilebilmektedir. 
Bu çalışmada buğday yığınlarının içerisindeki son ürün kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen süne tahribatlı tanelerin, yabancı ot tohumlarının, yabancı maddelerin ve 
özellikle sert camsı türlerde önemli olan dönmüş buğday tanelerinin tespitinde 
kullanılacak gerçek zamanlı bir sistem geliştirilmiştir. Tek sıra halinde düşen buğday 
tanelerinin ışık geçirgenlik özellikleri yapay sinir ağı yardımıyla değerlendirilmiştir. 
Buğday tanelerinin ışık kaynağı ile sensör arasından geçişi esnasında sensör üzerinde 
oluşan analog işaretler bilgisayar ortamına aktarılmış ve yapay sinir ağı kullanılarak 
gerçek zamanlı sağlıklı ve kusurlu olarak sınıflandırılmıştır. Önerilen sistem 
tarafından sınıflandırılmış buğday partilerinin sınıflandırma öncesi ve sınıflandırma 
sonrası fiziksel ve kimyasal özellikleri değerlendirilerek önerilen sistemin 
kullanılabilirliği irdelenmiştir. Ortalama sınıflandırma başarısı ekmeklik buğdaylarda 
% 85,46, makarnalık buğdaylarda % 83,96 olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday kalitesi, yapay sinir ağları, buğday sınıflandırma, 
yapay sinir ağları ile sinyal işleme. 
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Today, quality inspection for pricing and classification of wheat is performed by 
experts during purchasing of wheat. Inspection results obtained by experts shows 
high degree of variation. Computer aided quality inspection schemes are necessary in 
order to avoid variation in inspection results and to have fast and reliable results. 
It is impossible to eliminate all sun-pest infested kernels, weed seeds and non-wheat 
material during washing and cleaning operations in grinding process. Wheat parties 
even with a low percentage of sunn-pest infested kernels may not be used in what-
flour grinding. Wheat parties containing 6-20% sun-pest infested kernels can only be 
used in animal feeding.  
In this study, a real time system that recognizes the sunn-pest infested kernels, weed 
seeds and non-wheat material which reduce the quality of the wheat bulk. It is also 
important to determine opaque kernels in hard vitreous wheat bulks. Developed 
system recognizes the kernels by using artificial neural network through using light 
transmittance data for the kernels. The kernels are classified while they pass one by 
one through the light source and the sensor. The analog signals generated during the 
pass are transferred to a digital computer and by using artificial neural network wheat 
kernels are classified in real time as healthy or defective. The physical and chemical 
properties of the wheat bulk before and after the classification process are 
determined and compared in order to evaluate feasibility of the suggested 
classification system. The mean of classification accuracies was obtained % 85,46 
for bread wheat and % 83,96 for durum wheat.  
 
Keywords: Wheat quality, artificial neural networks, wheat classification, signals 
processing using artificial neural networks, sunn-pest. 
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Bilgisayar ve bilgisayarlarla ilgili uygulamalar günlük hayattan endüstriyel 

uygulamalara, sosyal bilimlerden tarımsal uygulamalara kadar birçok alanda her 

geçen gün artan bir şekilde yer almaktadır.  

 

Bilgisayarın günlük yaşamda ve endüstriyel uygulamalarda ortaya çıkan en önemli 

özellikleri olarak işleri kolaylaştırması, hızlandırması, kalite ve kantite konusunda 

sunduğu olanaklar olarak sıralanabilir.  

 

Bu çalışmanın yürütülmesinde her zaman engin bilgisi ve tecrübesi ile beni 
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danışman hocam sayın Prof. Dr. Fatih M. Botsalı’ya en içten şükranlarımı sunarım. 
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şükranlarımı sunarım. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan tüm hocalarıma 

ve burada ismini zikredemediğim tüm emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunarım. 

Çalışmalarım boyunca göstermiş olduğu her türlü özveriden dolayı eşim ve oğluma 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

Konya, 2007         Ahmet Babalık 

 

 



 

 iv

İÇİNDEKİLER 

 
ÖZET ............................................................................................................................ i 

 

ABSTRACT.................................................................................................................. ii 

 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ iii 

 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ iv 

 

SİMGELER ve KISALTMALAR ............................................................................... vi 

 

1. GİRİŞ ................................................................................................................ 1 

 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI ............................................................................. 3 

2.1. Görüntü İşleme Sistemleri................................................................................. 3 
2.2. CCD Kameralar................................................................................................. 6 
2.3. Yapı Özelliklerinin Görüntülenmesi ................................................................. 8 
2.4. Hububat Denetiminde Kullanılan Makine Görme Sistemleri......................... 10 
2.5. Aydınlatma...................................................................................................... 16 
2.6. Spektroskopik Ölçümler ................................................................................. 17 
2.7. Hububat Kalite Değerlendirmesinde Kullanılan Bazı Diğer Yöntemler ........ 26 
2.8. Renk Ayırıcılar................................................................................................ 29 
 

3. MATERYAL ve METOT............................................................................... 36 

3.1. Buğday ve Önemi............................................................................................ 37 
3.2. Buğday Kalitesinin Belirlenmesi .................................................................... 39 
3.2.1. Botanik Ölçütler .............................................................................................. 39 
3.2.2. Fiziksel Ölçütler .............................................................................................. 40 
3.2.3. Kimyasal Ölçütler ........................................................................................... 41 
3.2.4. Teknolojik Ölçütler ......................................................................................... 42 
3.3. Yapay Sinir Ağları .......................................................................................... 44 
3.3.1. Aktivasyon Fonksiyonu .................................................................................. 45 
3.3.2. Yapay Sinir Ağlarının Oluşturulması.............................................................. 46 
3.3.3. Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme..................................................................... 47 
3.3.4. Öğrenme Algoritmaları ................................................................................... 48 
3.3.5. Geri Yayılım Algoritması ............................................................................... 49 
3.3.6. Delta Bar Delta Algoritması............................................................................ 49 
3.3.7. Geliştirilmiş Delta Bar Delta Algoritması....................................................... 51 



 

 v

3.3.8. Çok Katmanlı Algılayıcılar ............................................................................. 52 
3.3.9. Öz Düzenlemeli Harita.................................................................................... 53 
 

4. IŞIK GEÇİRGENLİĞİ ÖZELLİĞİ KULLANILARAK YSA 

YARDIMIYLA KUSURLU BUĞDAY TANELERİNİN TANINMASI...... 56 

4.1. Analog Bilgilerin Sayısala Çevrilmesi ve ADC Çıkışlarının Bilgisayar 
Ortamına Aktarılması...................................................................................... 57 

4.2. Uygun Işık Kaynağının Belirlenmesi.............................................................. 62 
4.3. Yapay Sinir Ağlarının Oluşturulması ve Kullanımı........................................ 64 
 

5. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI ......................................................... 66 

5.1. Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak 
Yapılan Sınıflandırma Sonuçları..................................................................... 66 

5.2. Kontrollü Olarak Oluşturulan Buğday Guruplarının Sınıflandırılması .......... 69 
5.3. Önerilen Sistemin Başarısının Ticari Bir Ürünün Başarısı İle 

Karşılaştırılması .............................................................................................. 82 
 

6. TARTIŞMA .................................................................................................... 85 

6.1. Önerilen Sistem Performansının Fiziksel Analiz Sonuçlarına Göre 
Değerlendirilmesi............................................................................................ 85 

6.2. Önerilen Sistemin Başarısının Zeleny Sedimantasyon Testi Sonuçlarına 
Göre Değerlendirilmesi................................................................................... 89 

6.3. Önerilen Sistemin Endüstriyel Ölçekte Kullanılabilirliği ............................... 91 
 

7. SONUÇ ........................................................................................................... 95 

 

8. KAYNAKLAR ............................................................................................... 97 

 

EKLER...................................................................................................................... 113 

EK-I. ADC 10664 entegresinin blok şeması............................................................. 113 
EK-II. ADC 10664 entegresinin ayak bağlantıları ve temel uygulama devresi........ 114 
EK-III. ADC 10664’ün zamanlama diyagramı ......................................................... 115 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 vi

SİMGELER ve KISALTMALAR 

 
ADC : Analog sayısal çevirici 
CT : Bilgisayarlı tomografi 
ÇKA : Çok katmanlı algılayıcı 
DBD : Delta Bar Delta 
DON : Deoxynivanol 
ECT : Elektriksel kapasitans tomografisi 
EMT : Elektromanyetik indüktans tomografisi 
ERT : Elektriksel direnç tomografisi 
ET : Elektriksel tomografi 
FAO : Food and Agricultural Organisation of United States 
GDBD : Geliştirilmiş Delta Bar Delta 
gr : Gram 
h : Plank sabiti 
Hl : Hektolitre 
Hz : Hertz 
IO : Materyale gönderilen ışık yoğunluğu 
IR : Infrared 
IR : Materyalden yansıyan ışık yoğunluğu 
IT : Materyalden geçen ışık yoğunluğu 
KHz : Kilohertz 
kN : Kilonewton 
KΩ : Kiloohm 
ml : Mililitre 
mm : Milimetre 
MRI : Manyetik rezonans görüntüleme 
ms : Milisaniye 
N : Newton 
NIR : Yakın infrared 
nm  : Nanometre 
ÖDH : Öz düzenlemeli harita 
PAS : Foto akustik 
T : Peryot 
TIRS : Geçirgenlik spektroskopisi 
TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu 
UV : Ultraviyole 
v : Dalga boyu 
VIS : Görünür  
YSA : Yapay sinir ağı 
µm : Mikrometre 
µs : Mikrosaniye 
Ω : Ohm 



 

 

1

1. GİRİŞ 

 

 

Üretim prosesinin çıktısı olan son ürünlerin kalitesi, üretim prosesi şartlarının 

yanı sıra prosese girdi olarak verilen hammadde kalitesi ile yakından ilgilidir. Proses 

kontrol uygulamaları ile son ürün kalitesinin denetimi hem ürün kalitesinin sürekli 

kılınması hem de üretilen ürünlerin pazar değerinin artmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde gıda işletmelerinde satın alma ve işleme aşamalarındaki 

sınıflandırma ve ayıklama gibi işlemler çoğu zaman eğitilmiş uzmanlar tarafından 

ekspertiz yöntemiyle yapılmaktadır. Bu işletmelerde gıda işleme aşamasındaki kalite 

kontrol uygulamaları üretim hattından belirli zaman aralıklarında alınan örnekler 

üzerinde yapılan ölçüm ve deneyler şeklinde sürdürülmektedir. Çoğu zaman üretim 

hattındaki ürünlerden gerçek zamanda alınan örnekler üzerinde ölçümler yapılarak 

proses parametrelerinin ayarlanması gerekli olmaktadır. Bu nedenle, gıda işleme 

tesislerindeki sınıflandırma, ayıklama ve kalite kontrol uygulamalarının etkinliğini ve 

hızını artırma, işlemlerin güvenirliğini geliştirme amacıyla bilgisayar destekli 

tekniklerin kullanımına yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır.  

Buğday, dünyadaki başlıca temel gıda maddelerinden birisi olup aynı 

zamanda gıda sektörünün en temel girdilerinden biri ve önemli bir ticari üründür. 

Makarna, ekmek, pasta gibi mamullerin kalitesi, büyük ölçüde bu mamullerin 

üretildiği unun üretiminde kullanılan buğdayın kalitesine bağlıdır. Buğday kalitesi 

ise buğdayın türüne, yetiştirme koşullarına, hasat ve depolama şartlarına ve özellikle 

mikroorganizma ve haşaratın taneler üzerinde yaptığı tahribata göre değişmektedir. 

Dünya genelinde buğday üretimi yaklaşık yılda 625 milyon tondur (FAO 

2006). Türkiye ekolojik yapısı itibariyle dünyada buğday üreten önemli ülkelerden 

biridir. Türkiye’de, yılda ortalama 18 – 21 milyon ton buğday üretimi yapılmaktadır. 

Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) verilerine göre dünya 

buğday ekim alanı açısından Türkiye 7. sırada yer almaktadır. Buğday üretimi 

açısından ise dünya sıralamasında 8. sırada yer almaktadır (Oğuz ve Kan 2004). 

Süne ve kımıl, Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da görülen 

bir buğday zararlısıdır. Anadolu’da ilk olarak 1930’lu yıllarda fark edilmiş fakat 
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1980’li yıllardan sonra ciddi ekonomik kayıplara yol açmıştır (Kınacı ve Kınacı 

2004a). 

Süne ve kımıl zararlısı buğday tanesini olgunlaşma döneminde delerek 

içerisine kendi ürettiği enzimleri bırakmaktadır. Yapılan tahribat sonucunda tanelerin 

boyutlarında önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle, tahribatlı taneler öğütme 

işlemi öncesinde uygulanan temizleme işlemi sırasında etkin olarak ayrılamamakta 

ve tahribatlı taneler sağlam tanelerle birlikte öğütmeye alınmaktadır. Süne ve 

kımılın, tahrip ettiği tanelere bıraktığı enzimlerin öğütülen una karışması undaki 

protein yapısını bozmakta, bunun sonucunda unun kalitesi önemli ölçüde 

bozulmaktadır (Ertugay ve ark. 1995). 

Son yıllarda uçakla yapılan kimyasal süne mücadelesinde süne ve 

yumurtalarını tahrip eden canlıların yok olması sonucunda Ülkemizde üretilen 

buğdaylarda süne tahribatlı tanelerin oranı artmıştır. Düşük miktarda dahi olsa süne 

tahribatlı tane içeren buğday partileri kaliteli un üretiminde tek başına kullanılmadığı 

için ithal buğday ile paçal (karışım) yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. %6–

20 oranında süne tahribatlı tane içeren buğday partileri un üretiminde 

kullanılmamakta, yemlik olarak değerlendirilmektedir. Bu durum Ülkemiz açısından 

önemli düzeyde milli kaynak israfı ve döviz kaybına yol açmaktadır.  

Buğday partileri içerisindeki bazı yabancı maddeler, ot tohumları, diğer 

hububat taneleri, rengi ve yapısı bozulmuş taneler, süne emgili taneler tane 

büyüklüğü, yoğunluk farklılıkları gibi esasları kullanan geleneksel mekanik 

temizleme yöntemleri ile ayrıştırılması mümkün olamamaktadır.  

Bu çalışmada, buğday partilerindeki yabancı maddelerin, diğer hububat 

tanelerinin, dönmüş tanelerin ve süne emgili tanelerin sağlam tanelerden 

ayıklanmasında kullanılabilecek, gerçek zamanda çalışabilecek bir sistem 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Önerilen sistemde, özellikle süne emgili tanelerin etkin 

olarak tanınabilmesi için buğdayın ışık geçirgenliği özelliği kullanılmıştır.  Işık 

kaynağından yayılan ışığın buğday tanesinden geçen kısmı analog olarak algılanıp 

yapay sinir ağları kullanılarak işlenmiştir. Önerilen sistemin buğday partileri içindeki 

yabancı maddeleri ve kusurlu taneleri tanıma başarısı belirlenerek, önerilen sistemin 

kullanılabilirliği irdelenmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

 

Gıda endüstrisinde bazı kalite belirleme ve değerlendirme işlemleri halen 

görsel denetimlerle yapılmaktadır. Yorucu, maliyetli ve sübjektif olan görsel 

denetimin yerini son zamanlarda bilgisayar destekli sistemler almaya başlamıştır. 

Otomatik sistemlerin manüel sistemlerden ekonomik, hızlı, güvenilir ve objektif 

değerlendirme yapabilmeleri, tahribatsız denetlemeye uygun olmaları gıda 

endüstrisinde önemli bir yer tutmalarına neden olmaktadır. Mekanik sistemlerle 

birleştirilmiş görüntüleme sistemleri kalite değerlendirme işlemlerinde kişilerin 

yerini alabilmektedir (Başman ve ark. 2002). 

Uzmanlarca yapılan duyusal değerlendirmeler, kişiye göre farklılıklar 

gösterdiği için hatalı değerlendirme olasılığı artmaktadır.  Kalite tespitinde pahalı ve 

yavaş olan üstelik tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik yönünden zayıf olan ve 

sübjektif hatalara her zaman açık olan duyusal değerlendirme yöntemlerinin yerini 

giderek bilgisayar destekli kalite tespit sistemleri almaktadır. Bilgisayar destekli 

kalite tespit sistemlerinin kullanımı: tutarlı, objektif, hızlı, doğru ve tekrarlanabilir 

sonuçlar üretmesinin yanı sıra insanlar tarafından algılanamayan bazı nitelikleri de 

değerlendirebilmeleri nedeniyle hızla yaygınlaşmaktadır (Köksel ve ark. 1996). 

Gıda maddelerinin kontrolünde kullanılan otomatik sistemler genel olarak üç 

gurupta toplanabilir.  

a) Makine görme (görüntü işleme) sistemleri, 

b) Görünür, infrared (IR), ultraviyole (UV) bölge spektrum analiz sistemleri, 

c) Diğer duyusal özelliklerin (koku vb.) değerlendirildiği analiz sistemleri. 

 

 

2.1. Görüntü İşleme Sistemleri 

 

 

Görüntü işleme tabanlı denetim sistemleri otomotiv, elektronik ve diğer 

sektörlerde yoğun biçimde kullanılmaktadır.  Denetim genellikle ürünün boyu, şekli, 

rengi ve desen özelliklerine göre yapılmaktadır (Jayas ve ark. 2004).  
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Görüntü işleme sistemleri, sebze, meyve, hububat gibi zirai ürünlerin 

sınıflandırılması, ayıklanması, kalite denetimi ve otomasyon işlemlerinde 

kullanılmaktadır. Görüntü işleme sistemleri sektördeki verimliliği artırarak üretim 

maliyetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca tüketicilere daha kaliteli ve 

sağlıklı ürünlerin sunulması sağlanmaktadır (Chen ve ark. 2002). 

Gıda maddelerinin fiziksel, biçimsel ve yapısal özelliklerinin 

değerlendirilmesinde görüntü işleme sistemleri başarıyla kullanılmaktadır. Gıda 

endüstrisi görüntü işleme sistemlerinin kullanıldığı ilk on sektör arasında yer 

almaktadır. Bilgisayar destekli görüntü işleme tekniklerinin, objektif, hızlı, herhangi 

bir kalite belirleme aracına ihtiyaç duymaması ve tahribatsız muayeneye uygun 

olması nedeniyle, gıda endüstrisinde geniş bir yelpazede kullanılmalarına imkân 

vermektedir (Brosnan ve Sun 2004). 

Görüntü işleme sistemlerinde görüntüleme aracı olarak tarayıcı, CCD kamera, 

line scan kamera gibi görüntüleme araçlarının yanı sıra, X-ray görüntüleme, 

manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonik görüntüleme araçları da kullanılmaktadır. 

Literatürde zirai ve gıda ürünlerinin kusur ve kalite denetiminde X-ray, elektriksel 

tomografi, manyetik rezonans ve ultrasonik görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı 

çalışmalar mevcuttur. Fakat bu görüntüleme sistemlerinin yavaş olması, kullanıcıya 

veya ürüne zarar verme ihtimalinin bulunması ve pahalı teçhizatlar gerektirmesi 

nedeniyle pek tercih edilmemektedir (Chen ve ark. 2002). 

Görüntü işleme sistemleri temel olarak bir görüntüleme aygıtı, resim 

yakalayıcı kart ve aydınlatma sisteminden oluşur (Şekil 2.1). Elde edilen resimler 

bilgisayara aktarılarak geliştirilen yazılım yardımıyla değerlendirilir. 

 

Resim yakalayıcı Kamera
Aydınlatma

Ürün

Bilgisayar
 

 
Şekil 2.1 Görüntü işleme sisteminin bileşenleri 
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Yüksek kaliteli resimlerin elde edilmesi genel olarak sistemin başarısını 

olumlu yönde etkilemektedir. Görüntüleme aygıtı yüksek kaliteli görüntülerin elde 

edilmesinde önemli bir etkendir. Görüntü kalitesinde önemli olan diğer bir etken ise 

aydınlatma şartları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aydınlatma şekli yapılan işe göre 

farklılıklar gösterebilir. Nesneler temel olarak üç farklı şekilde anlatılabilir (Du ve 

Sun 2006).  

1- Önden aydınlatma, 

2- Arkadan aydınlatma, 

3- Yapısal aydınlatma. 

Ürünlerin görüntülenmesinde elektromanyetik spektrumun görünür renkli 

bölgesinin yanı sıra insan gözü ile algılanamayan ultraviyole ve infrared aydınlatma 

da kullanılmaktadır. Spektrumun görünmeyen bölgelerinde ışık yayan kaynaklar 

kullanılarak ürünün hastalık, olgunluk, tür, içerik (protein, yağ vb.) ve fonksiyonel 

özellik gibi kalite belirleyici özellikleri hakkında bilgiler elde edilebilir (Chen ve ark. 

2002).   

Görüntü işleme sistemleri kişisel bilgisayar üzerinde geliştirilen yazılım 

yardımıyla çalışmaktadır. Resim boyutu büyüdükçe sistem yavaşlamakta, karmaşık 

algoritmalara ihtiyaç duyulmakta ve sistem gerçek zamanlı uygulamalarda 

kullanılamamaktadır. Bu nedenle sayısal sinyal işlemcileri (Digital Signal Processor, 

DSP) gibi donanımların kullanıldığı sistemler geliştirilebilmektedir (Du ve Sun 

2006). 

Bilgisayar destekli kalite değerlendirme sistemlerinin avantajları Tablo 2.1’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 2.1 Bilgisayar destekli kalite değerlendirme sistemlerinin avantajları (Brosnan 
ve Sun 2004’dan geliştirilmiştir) 
 
Avantajlar Kaynak 
Tanımlayıcı bilgilerin doğru üretilmesi Sapirstein 1995 
Hızlı ve objektif olmaları Li ve ark. 1997 
Kişiye bağımlılığı azaltması Ni ve ark. 1997 
Tutarlı, verimli ve düşük maliyetli olmaları Lu ve ark. 2000 
Yoğun iş gücü gerektiren işlemlerde otomasyona imkân vermeleri Gunesakaran 2001 
Tahribatsız muayene yapabilmeleri Tao ve ark. 1995 

Zayas ve ark. 1996 
İnsanlar tarafından algılanamayan bazı özellikleri tespit edebilmeleri Neethirejan ve ark. 2006 
Daha sonraki analizler için kayıtları saklayabilmeleri ve arşivleme 
yapabilmeleri 

Tarbell ve Reid 1991 
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2.2. CCD Kameralar 

 

 

Görüntü işleme tabanlı gıda denetim sistemlerinde görüntüleme aracı olarak 

CCD kameralar yoğun olarak kullanılmaktadır. CCD kameralar ışık enerjisinin 

elektriksel enerjiye çevrilmesini esas alarak çalışmaktadır. Yapısındaki sensör 

dizilerinin üzerinde düşen ışık durumuna göre elde edilen resim işaretleri 

analog/sayısal dönüştürücü yardımıyla 8 veya 16 bitlik sayısal bilgiye dönüştürülerek 

bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. CCD kameralar yardımıyla ürünün tek dalga 

boyunda (gri seviye) veya renkli resimlerini (R-kırmızı, G-yeşil, B-Mavi) elde etmek 

mümkündür. Ürünün renkli resimlerinin elde edildiği kameralarda her renk bandı 

için (RGB) ayrı sensör dizileri bulunmaktadır. Böylece ürünün gerçek görüntüsüne 

oldukça yakın resimler elde edilebilir. Düşük gürültülü, fiziksel özelliklerine bağlı 

kalmaksızın yüksek çözünürlükte görüntü elde etme, yüksek ışık duyarlılığı, 

tahribatsız denetime uygun olmaları gibi özelliklerinden dolayı uygulamalarda tercih 

edilmektedir. Genellikle ürünlerin fiziksel özelliklerine göre değerlendirildiği 

sistemlerde kullanılmaktadır. CCD kamera kullanılan kalite denetim sistemlerinde, 

ürüne ait renkli veya siyah-beyaz resimlerden ürünün geometrik özelliklerinin yanı 

sıra renk ve desen bilgileri elde edilerek değerlendirilir. Meyve, sebze, hububat, et, 

su ürünleri ile diğer zirai ürünler ve besin maddelerinin kalite denetimi ve 

sınıflandırılmasında değişik uygulamalar bulunmaktadır. Yüksek kalitede 

görüntülerin elde edilebilmesinde aydınlatma önemli yer tutmaktadır. Aydınlatmadan 

kaynaklanan gölgelerin ve görüntüyü bozabilecek değişik yansımaların en aza 

indirilmesi istenir. Bu amaçla ürünün aydınlatılmasında birden fazla ışık kaynağının 

kullanılması gerekebilir. Bazı durumlarda ürünlerin görünür ışık bölgesindeki 

resimleri değerlendirme işlemi için yetersiz kalmaktadır. Bu gibi durumlarda, 

kameraya özel filtreler takılarak spektrumun belirli bölgesindeki resimleri elde 

edilerek değerlendirmeye alınır. Ayrıca bazı durumlarda sağlıklı değerlendirme 

yapabilmek için birden fazla kamera yardımıyla ürünün farklı açı ve yönlerden elde 

edilen resimleri kullanılır.  

Kalite değerlendirmesinde CCD kameraların kullanıldığı bazı uygulamalar 

Tablo 2.2’de verilmiştir.  
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Tablo 2.2 Ürün kalite değerlendirmesinde CCD kamera kullanılan bazı uygulamalar 
(Du ve Sun 2004’den geliştirilmiştir)  
 
Kategori Ürün Uygulama Kaynak 
Meyve Elma Tür tanıma Yang, 1996 
  Kalite denetimi Paulus ve ark. 1997 
  Kusur tespiti Leemans ve ark. 1999 
  Tür tanıma Paulus ve Schrevens 1999 
  Şeker içeriğinin tahmini Steinmetz ve ark. 1999 
 Armut Meyve sertliğinin belirlenmesi Dewulf ve ark. 1999 
  Çürük meyvelerin tespiti Zhang ve Deng. 1999 
 Kiraz Yüzey şeklinin analizi Beyer ve ark. 2002 
 Portakal Kalite denetimi Kondo 1995 
  Tür tanıma Ruiz ve ark. 1996 
 Çilek Sınıflandırma Nagata ve ark. 1997 
  Sınıflandırma Bato ve ark. 2000 
 Antep fıstığı Kabuktaki yaraların tespiti Pearson ve Slaugher 1996 
  Tür tanıma Ghazanfari ve ark. 1996 
  Kabuğu açılmamış tanelerin tespiti Pearson ve Toyofuku 2000 
 Şeftali Olgun meyvelerin belirlenmesi Miller ve Delwiche 1989 
Sebze Kuşkonmaz Kusur tespiti Rigney ve ark. 1992 
 Hindiba Görsel denetim Coppenolle ve ark. 2002 
 Domates Tohum kalitesinin belirlenmesi Ling ve Ruzhitsky 1996 
  Kalite denetimi Nielsen ve ark. 1998 
 Mantar Hastalıklı ürünlerin belirlenmesi Tillet 1990 
  Kalite denetimi Heinemann ve ark. 1994 
  Boyut denetimi Reed ve ark. 1995 
  Seçme ve ayırma Williams ve Heinemann 1998 
  Hastalıklı ürünlerin belirlenmesi Vizhanyo ve Felfoldi 2000 
 Patates Şekil özelliklerine göre ayırma Tao ve ark. 1995 
  Sınıflandırma Wooten ve ark. 2000 
 Biber Renk ve kusur tespiti Shearer ve Payne 1990 
 Havuç Renk ve kusur tespiti Howarth ve Searcy 1992 
Et Biftek Yumuşaklığın belirlenmesi Li ve ark. 1997 
  Yüzey dokusu değerlendirmesi Li ve ark. 1999 
 Domuz eti Renk değerlendirmesi Lu ve ark. 2000 
 Kümes Hy.  Yağlı ve yağsız et parçalarının 

belirlenmesi 
McDonald ve Chen 1990 

  Sınıflandırma Park ve ark. 2002 
Su Ürünleri Midye Larva büyüklük ölçümleri Pontual ve ark 1998 
 İstiridye Kabuk bağlantı yerlerinin tespiti Jung ve Fred 2002 
 Balık Sınıflandırma Zion ve ark. 1999 
Diğer Peynir Peynir kalıplarının boy ölçümü Ni ve Gunasekaran 1995 
  Özellik tespiti Wang ve Sun 2001 
  Pişirme özelliklerinin belirlenmesi Wang ve Sun 2002 
 Şehriye Hataya neden olan etkilerin tespiti Hatcher ve Symons 2000 
 Pizza Kalite denetimi Sun 2000 
  Kalite denetimi  Sun ve Brosnan 2003 
 Bisküvi Kalite denetimi Davidson ve ark. 2001 
 Pide Kalite denetimi Zaid ve ark. 2000 
 Ekmek Kalite denetimi Sapirstein 1995 
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2.3. Yapı Özelliklerinin Görüntülenmesi 

 

 

Gıda maddelerinin şekil, desen, renk gibi fiziksel özellikleri tarayıcı, CCD 

kamera, gibi görüntüleme aygıtları kullanılarak elde edilebilir. Ürünlerin içyapılarına 

ait özellikleri görüntüleyebilmek amacıyla X-ray, ultrasonik, manyetik rezonans gibi 

görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.  

Biyolojik doku yapılarının görüntülenmesine imkân veren ultrasonik 

sistemler gıda kalite değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Ultrasonik görüntüleme 

iki temel esasa dayanmaktadır. Bunlar, genlik modülasyonu (A-Modu) ve parlaklık 

modülasyonu (B-Modu) olarak isimlendirilmektedir. A-mod görüntüleme, dokunun 

derinlik bilgisinin ölçüldüğü tek boyutlu görüntülemede kullanılmaktadır. B-mod 

görüntülemede ise dokuda değişik yoğunluk durumları görüntülenebilmektedir. 

Gerçek zamanlı uygulamalarda, B-mod görüntüleme kullanılmaktadır. Görüntüleme 

sistemi ürünün üzerinde gezdirilerek ürüne ait resimler elde edilmeye çalışılır. 

Ultrasonik sistemler et endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır(Du ve Sun 

2004). Kalite değerlendirilmesinde ultrasonik görüntüleme kullanılan bazı 

uygulamalar Tablo 2.3’de verilmiştir.  

 
Tablo 2.3 Ürün kalite değerlendirmesinde ultrasonik görüntüleme kullanılan bazı 
uygulamalar (Du ve Sun 2004) 
 

Ürün Uygulama Kaynak 

Sığır Eti Etin içerisindeki yağ miktarının tespiti Brethour 1994 
 Et kalitesinin değerlendirilmesi Ozutsumi ve ark. 1996 
 Kaba et içerisindeki yağ miktarının tespiti Kim ve ark. 1998 
 Kaba et içerisindeki yağ oranın tahmini Hassen ve ark. 2001 
Koyun Eti Et özelliklerinin tahmini Stanford ve ark. 1995 
 Yağ kalınlığı ve kas alanının ölçümü Fernandez ve ark. 1997 
Domuz Eti Parçalanmamış gövdenin et özelliklerinin 

tahmini 
Smith ve ark. 1992 

 Parçalanmamış gövdenin değerlendirilmesi Liu ve Stouffer 1995 
 Gövde verim ve kalite değerlendirmesi Sather ve ark. 1996 
 Yağsız et oranının tespiti Hulsegge ve Merkus 1997 
 Parçalanmamış gövdenin değerlendirilmesi Brodum ve ark. 1998 
 Kuyruk yağı ve fileto et bölgesinin ölçümü Moeller ve Christian 1998 
 Sınıflandırma Busk ve ark. 1999 
 Yağ kalınlığı ve kaba et bölgesinin ölçümü Mclaren ve ark. 1991 
Kümes Hy. Göğüs etinin değerlendirilmesi Grashorn ve Komender 1990 
 Parçalanmamış gövdenin değerlendirilmesi Miller 1996 
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Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknikleri yardımıyla ürünlerin 

içyapısına ait yüksek kaliteli resimler elde edilebilir. MRI teknikleri genellikle 

ürünlerin nem içeriği, anatomik gelişimi, fiziksel veya doku özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Clark ve Macfall, 2003). Kalite denetiminde 

MRI kullanılan bazı uygulamalar Tablo 2.4’de sunulmuştur.  

 
Tablo 2.4. Ürün kalite değerlendirmesinde manyetik rezonans görüntüleme 
kullanılan bazı uygulamalar (Du ve Sun 2004) 
 

Kategori Ürün Uygulama Kaynak 
Su Ürün. Balık Buz erimesinin etkileri Nott ve ark. 1999 
Meyve Elma Özsu kaybının incelenmesi Clark ve ark. 1998 
  Çürüklerin tespiti Zion ve ark. 1995 
  Su depolama ve nem içeriği bilgilerinin tespiti Evans ve ark. 2002 
Et Domuz eti Sodyum iyonlarının ölçümü Guiheneuf ve ark. 1997 
 Tavuk eti  Göğüs etinin değerlendirilmesi Davenel ve ark. 2000 
Sebze Kabak İçyapı ve dondurulma etkilerinin incelenmesi Duce ve ark. 1992 
 Patates Duyusal analiz Martens ve ark. 2002 

 

Bilgisayarlı tomografi (CT) besin maddelerinin içyapısının 

görüntülenmesinde kullanılmaktadır. CT görüntülemede hareket edebilen X-ray 

kaynağı ve detektör yardımıyla ürünün ince kesitler şeklinde yapısı üç boyutlu olarak 

görüntülenir. CT uygulamaları sebze, meyve, et gibi besinlerin kalite 

değerlendirilmesinin yanı sıra yabancı materyallerin tespit edilmesinde de 

kullanılmaktadır (Du ve Sun 2004). CT görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı bazı 

uygulamalar tablo 2.5’de verilmiştir. 

 
Tablo 2.5. Ürün kalite değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi görüntüleme 
kullanılan bazı uygulamalar (Du ve Sun 2004) 
 
Kategori Ürün Uygulama Kaynak 
Su Ürn. Balık Balık etindeki yağ ve protein içeriğinin tahmini Romvari ve ark. 2002 
  İskelet yapısının tahmini Rye 1991 
  Vücut şeklinin ve görsel yağ birikiminin 

hesaplanması 
Einen ve ark. 1998 

Meyve Elma Su içeriğinin belirlenmesi Tollner ve ark. 1992 
 Nektar Tüylü yüzeydeki bozulmanın değerlendirilmesi Sonego ve ark. 1995 
 Şeftali İçyapıdaki değişimlerin tespiti Barcelon ve ark. 1997 
  Kalite değerlendirilmesi Barcelon ve ark. 1999 
Sebze Domates Olgunluğun belirlenmesi Brecht ve ark. 1991 
Et Piliç Göğüs eti miktarının ölçümü Remignon ve ark. 1997 
 Tavuk Kemiksiz et içerisindeki kemik parçalarının 

tespiti 
Tao ve Ibara 2000 

 Domuz eti Yağ miktarının ve dağılımının ölçümü Kolstad 2001 
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Elektriksel tomografi (ET) teknikleri nesnenin elektriksel özelliklerini 

kullanarak yapılarının belirlenmesi esasına dayanır. ET görüntüleri üç temel 

elektriksel özellik kullanılarak elde edilebilir. Bunlar elektriksel direnç tomografisi 

(ERT), elektriksel kapasitans tomografisi (ECT) ve elektromanyetik indüktans 

tomografisi (EMT) olarak isimlendirilir. ET teknikleri kalite belirlenmesinin yanı 

sıra yabancı materyallerin belirlenmesinde de kullanılabilmektedir  (Du ve Sun 

2004). 

 

 

2.4. Hububat Denetiminde Kullanılan Makine Görme Sistemleri 

 

 

Makine görme sistemleri et ürünleri, sebze, meyve gibi ürünlerin yanı sıra 

mısır, pirinç, arpa, çavdar, yulaf ve buğday gibi hububatların da kalite denetimi ve 

sınıflandırılmalarında kullanılmaktadır. Hububat kalite denetiminde, hububat 

tanelerinin fiziksel özelliklerinin değerlendirildiği tarayıcı, CCD kamera gibi 

görüntüleme aygıtlarının yanı sıra yapı özelliklerinin değerlendirildiği X-ray ve 

manyetik rezonans görüntüleme aygıtları da kullanılmaktadır. Değerlendirme tanenin 

en, boy, alan, çevre gibi geometrik özellikleri, rengi, ışığı geçirme özelliği, desen 

özelliği veya bunların beraber kullanılması şeklinde yapılmaktadır. Denetim ve 

sınıflandırma işlemi, hububat partisinden alınan gurubun değerlendirilmesi veya 

hareket halindeki tanelerin gerçek zamanlı değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır.  

Hububatlarda kalite denetimi,  farklı türlerdeki tanelerin belirlenmesi ya da 

bir türe ait tanelerdeki mikroorganizma veya haşere tahribi veya yetiştirme 

şartlarından kaynaklanan kusurların belirlenmesi şeklinde olmaktadır. Ayrıca taneye 

ait bazı teknolojik özelliklerin fiziksel özellikler kullanılarak tahmin edildiği 

çalışmalar da mevcuttur. Hububat tanelerine ait resimlerden elde edilen tanımlayıcı 

özellikler istatistiksel, karar ağaçları, bulanık mantık, yapay sinir ağları (YSA) gibi 

yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir.  

Hububat türünün tanımlanması, üretici, işleyici ve tüketici için gerekli bir 

işlemdir. Hububat endüstrisinde tür tanıma işlemi genellikle görsel denetim 

yöntemiyle yapılmaktadır. Ürünün türüne göre fiyat belirlenmesinde görsel denetim 
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önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan her buğday türü aynı işlem için 

kullanılmamaktadır (ekmeklik, makarnalık, bulgurluk gibi). Bu nedenlerden dolayı 

buğday türünün tanımlanması da sektörde oldukça önem taşımaktadır.  

Silolarda bulunan hububat, temizlenir, tasniflenir, depolanır ve alıcının 

isteğine göre satışı yapılır. Hububat türünün ve kalitesinin depolama öncesinde 

belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde buğday tasnifi buğday türüne, haşere 

tarafından tahrip edilmiş tane miktarına ve tahrip türüne göre eğitilmiş uzmanlar 

tarafından görsel yöntemle yapılmaktadır. Uzman denetimciler tanelerin fiziksel 

özelliklerine göre tahrip edilmiş taneleri ve tahrip türünü belirlerler. Hububat türünün 

ve kalitesinin hızlı bir şekilde tespiti için otomasyon sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Makine görme sistemleri hububat örneklerinin tanınmasında ve kalite 

denetiminde, görsel denetime bir alternatif olarak kullanılmaktadır. 

Zayas ve ark. (1986), sayısal görüntü işleme teknikleri kullanarak değişik 

türlerdeki buğdayları sınıflandırmışlardır. Çalışmada sert kırmızı kışlık, yumuşak 

kırmızı kışlık, sert kırmızı yazlık buğday türleri kullanılmıştır. Sayısal görüntülerden 

taneye ait altı geometrik özellik (genişlik, uzunluk, genişlik ve uzunluk oranları, 

tanjant, sinüs ve eğimli kısmın ark uzunluğu) elde edilmiştir. Elde edilen değerler 

çok değişkenli istatistiksel analizi yöntemiyle sınıflandırılmıştır. Üç türe göre yapılan 

sınıflandırmada eğitim başarısı %85, test başarısı %83 olarak bulunmuştur. Sert 

kırmızı kışlık ve sert kırmızı yazlık türlerinden oluşturulan deney gurubunda 

sınıflandırma başarısı eğitim gurubu için %78, test seti için %77 olarak bulunmuştur.  

Tane şekli, büyüklüğü ve rengi buğday türünün belirlenmesinde kullanılabilir. 

Tanenin şekli ve büyüklüğü her ne kadar kalıtımsal bir özellik olsa da özellikle 

tanenin olgunlaşması aşamasındaki çevre şartlarından etkilenmektedir. Dubey ve ark. 

(2006), gerçek hayatta karşılaşılan tane şekli ve büyüklüğünü temsil edebilmek 

amacıyla üç farklı merkezde yetişmiş, üç tür ekmeklik buğdayı sınıflandırmışlardır. 

Masaüstü tarayıcı kullanılarak elde edilen resimlerden 45 şekilsel özellik verisi 

çıkarılmış ve YSA kullanarak sınıflandırılmıştır. En iyi sınıflandırma başarısı %88 

olarak bulunmuştur.  

Shouche ve arkadaşları (2001), buğday türlerinin geometrik özelliklerinin 

türle ilişkini araştırmışlardır. Masaüstü tarayıcı kullanarak 15 buğday türünün 

resimlerini elde etmişler ve her bir taneye ait 13 geometrik özellik çıkarmışlardır. 
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Elde edilen geometrik özellikleri istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiş ve taneye ait 

geometrik özelliklerin tür tanımlamada kullanılabileceği sonucunu elde etmişlerdir.  

Baykan ve ark. (2005), buğday tanelerini türlerine göre sınıflandırmak 

amacıyla görüntü işleme ve YSA tekniklerini kullanmışlardır. Çalışmada buğday 

tanelerine ait görüntülerden, her bir tane için 9 fiziksel özellik ve tanenin gri seviye 

ortalaması elde edilmiştir. Taneye ait tanımlayıcı özellikler çok katmanlı algılayıcılar 

yardımıyla sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma başarısı beş buğday türü için %72,62 

olarak elde edilmiş, tanımlamada güçlük çekilen bir tür eğitim ve test setinden 

çıkarıldığında ise dört tür için başarı %82,65 olarak bulunmuştur.  

Babalık ve ark. (2006), buğday türlerini tanımlamak amacıyla elde ettikleri 

sayısal görüntülerden, tanelere ait 9 geometrik özellik ve renk bilgilerini elde 

etmişlerdir. Tanelere ait tanımlayıcı bilgileri kullanarak iki farklı YSA modelinin 

sınıflandırma performansı incelenmiştir. Beş tür için sınıflandırma doğruluğu kaskat 

ileri beslemeli ağlarda %87,33 ve çok katmanlı algılayıcılarda ise % 90,66 olarak 

bulunmuştur.  

Raudys ve ark. (2007), buğday türlerini tanımlamada çok değişkenli 

sınıflayıcıları kullanmışlardır. Buğday türlerine ait sayısal görüntülerden elde edilen 

fiziksel özellikler ve renk bilgileri bulanık kümeleme yöntemiyle ön işlemden 

geçirilmiştir. Elde edilen yeni veriler çok değişkenli sınıflayıcı ile 

sınıflandırmışlardır. Beş tür için sınıflandırma hatası %5 olarak bulunmuştur.  

Utku ve Köksel (1998), 31 tür ekmeklik buğdayı geliştirdikleri yazılım 

yardımıyla sınıflandırmışlardır. CCD kamera kullanarak elde ettikleri buğday 

resimlerinden her taneye ait 13 geometrik özellik elde etmişlerdir. Taneye ait 

geometrik özellikleri istatistiksel filtreler kullanarak sınıflandırmışlardır. Çalışma 

sonucunda %69 doğru sınıflandırma başarısına ulaşılmıştır.  

Son yıllarda YSA’lar hububatların tanınması ve sınıflandırılmasında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Tanımlama işleminde hangi YSA mimarisinin daha başarılı 

sonuçlar üreteceği netlik kazanmamıştır. Visen ve ark. (2002), 5 hububat türünü 

resim işleme teknikleri ve YSA kullanarak sınıflamayı amaçlamışlardır. CCD 

kamera kullanarak elde edilen renkli resimlerden taneye ait geometrik özelliklerden 

alan, çevre, büyük eksen, küçük eksen, uzama katsayısı (elongation), yuvarlaklık 

(roundness), çap ve kompaktlık (compactness) ile gri seviye resimlerden 4 renk 
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özelliği (ortalama, ortanca, mod ve standart sapma) elde edilmiştir. Taneye ait 

özellikleri kullanarak kırmızı yazlık buğday (Canada Western Red Spring), amber 

renkli durum buğdayı (Canada Western Amber Durum Wheat), arpa, yulaf ve çavdar 

farklı YSA mimarileri yardımıyla tanımlanmıştır. Tanımlama amacıyla 4 farklı YSA 

mimarisi (geri yayılmalı ağ, ward ağı, genel regresyon ağı ve probabilistik YSA) 

kullanılmıştır. En iyi sınıflandırma başarısı probabilistik YSA mimarisinde arpa için 

%98,7, kırmızı yazlık buğdayda %99,3, amber renkli durum buğdayında %96,7, 

yulafta %98,4 ve çavdar da %96,9 olarak bulunmuştur.  

Visen ve ark. (2004), resim işleme teknikleri kullanarak arpa, amber renkli 

durum buğdayı, kırmızı yazlık buğday, yulaf ve çavdar hububatlarını 

sınıflandırmışlardır. CCD kamera kullanarak elde edilen hububat resimlerinden her 

taneye için 51 şekil, 123 renk ve 56 desen bilgisi olmak üzere toplam 230 özellik 

çıkarılmıştır. Taneye ait özellikler 4 ara katmana sahip çok katmanlı algılayıcı ve 

probabilistik YSA kullanarak sınıflanmıştır. Çok katmanlı algılayıcının sınıflandırma 

başarısı probabilistik YSA’dan daha yüksek olarak bulunmuştur. En iyi sınıflandırma 

başarısı, arpada %96,4, amber renkli durum buğdayında %90,8, kırmızı yazlık 

buğdayda %98, yulafta %95,5 ve çavdarda %96,4 olarak bulunmuştur.  

 YSA’lar hububat tanelerinin sınıflandırılması ve tanınmasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Tanımlama işleminin tanelere ait hangi özelliklere göre yapılacağı 

ve kullanılacak YSA mimarisinin seçimi problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Paliwal ve ark. (2001), tanelerin biçimsel özelliklerini kullanarak değişik YSA 

yapılarının sınıflandırma başarılarını incelemişlerdir. CCD kamera kullanarak elde 

edilen buğday görüntülerinden her bir tanenin, alan, büyük eksen, küçük eksen, 

uzunluk katsayısı, yuvarlaklık katsayısı, çap ve kompaktlığı hesaplanmıştır. Tanelere 

ait geometrik özellikler, çok katmanlı algılayıcı, probabilistik YSA, genel regresyon 

ağı ve kohonen ağları ile sınıflandırılmıştır. Çalışmada kırmızı yazlık buğday, amber 

renkli durum buğdayı, arpa, yulaf ve çavdar kullanılmıştır.  En iyi sınıflandırma 

başarısı 4 özelliğin (çap, alan, kısa eksen ve kompaktlık) giriş olarak kullanıldığı 

genel regresyon ağında %97 olarak bulunmuştur. Arpa ve çavdarın doğru 

sınıflandırma başarısı %88 olarak tespit edilmiştir.  

  Haşere tarafından tahrip edilmiş taneler buğday ürünlerinde önemli kalite 

kaybına sebep olmaktadır. Tahribatlı taneler depolama sırasında diğer hububat 



 

 

14

partilerine de zarar vererek kaybın artmasına neden olabilmektedir. Çataltepe ve 

arkadaşları (2004a), geçirgenlik resimlerini kullanarak haşere tahripli taneleri tespit 

etmeyi amaçlamışlardır. Masaüstü tarayıcı kullanılarak 355 sağlıklı ve 364 tahripli 

tanenin resimleri elde edilmiştir. Elde edilen resimlerin kırmızı bileşenlerine ait 

histogramı çıkarılmıştır. Histogram bilgileri lineer model ve tabanlı ağ kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. En iyi başarı radyal tabanlı ağ ile lineer modelin birlikte 

kullanıldığı kombinasyonda %93 olarak bulunmuştur.  

Çataltepe ve ark. (2004b), bir başka çalışmalarında buğday resimlerini 

kullanarak sağlam ve haşere tahripli taneleri sınıflandırma amacıyla lineer model, 

radyal tabanlı ağ, lineer model ile RBF birleşimi, quadratik model ve k nearest 

komşuluğunu kullanarak sınıflandırmışlardır. Sınıflandırma başarısı lineer modelde 

%86 olarak bulunmuştur. Lineer modelin daha az işlem gerektirmesi ve basitliği göz 

önüne alınarak tahribatlı tanelerin tespit edilmesinde hızlı ve yeterli bir yöntem 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Camsılık durum buğdayı için önemli bir kalite göstergesidir. Görsel yolla 

yapılan camsılık analizi uzmandan uzmana değişiklik göstermektedir. Wang ve ark. 

(2003), camsı ve camsı olmayan durum buğdayı tanelerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Kırmızı LED diyotlar kullanılarak buğday taneleri 3 farklı şekilde (ön aydınlatma – 

yansıma, yan aydınlatma, arka aydınlatma – geçirgenlik) aydınlatılmıştır. CMOS 

kamera kullanılarak elde edilen tane resimlerinin histogramları hesaplanmış ve YSA 

kullanılarak sınıflanmıştır. En iyi başarı, arkadan aydınlatmanın yapıldığı resimlerde 

camsı taneler için %100, camsı olmayan taneler için %92,6 olarak bulunmuştur.  

Luo ve ark. (1999), tanelerin fiziksel özelliklerini kullanarak kusurlu ve 

sağlıklı taneleri tespit edecek bir sistem geliştirmişlerdir. Kırmızı yazlık buğdayda 

(Canada Western Red Spring) oluşabilecek 6 tip kusur (kırık, çimlenmiş, kararmış, 

küflenmiş, yanık, depoda yanmış) laboratuvar ortamında oluşturulmuştur.  CCD 

kamera yardımıyla elde edilen buğday görüntülerinden tanenin şekilsel ve renk 

özellikleri elde edilmiştir. İstatistiksel yöntemle yapılan sınıflandırmada, renk 

özelliklerinin değerlendirmeye alınmasının kusurlu tanelerin tespit edilmesinde 

başarıyı arttırdığı gözlenmiştir. 

Majumdar ve Jayas (1999), hububat türlerini belirleyebilme amacıyla sayısal 

görüntü analizi yöntemlerinin kullanıldığı bir algoritma geliştirmişlerdir. Çalışmada 
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6 hububat türünün (Canada Western Red Spring, Canada Western Amber Durum, 

arpa, yulaf, çavdar) sınıflandırılması amaçlanmıştır. CCD kamera kullanılarak elde 

edilen hububat resimlerinin farklı renk bantlarındaki (gri seviye, kırmızı, yeşil, mavi) 

değişimler kullanılarak desensel özellikleri çıkarılmıştır. İstatistiksel yöntemlerle 

yapılan sınıflandırma sonucunda %100 başarı elde edilmiştir.  

Durum buğdayında camsılık önemli bir kalite ölçütüdür ve protein içeriği ile 

ilgilidir. Camsı olmayan taneler mat görünümdedir, yumuşaktır ve irmik verimini 

düşürürler. Wang ve ark. (2002a), görüntü işleme teknikleri ve YSA kullanarak 

durum buğdayındaki camsı ve camsı olmayan taneleri tespit etmeyi amaçlamışlardır. 

Mavi zemin üzerinde kanallara yerleştirilen buğday tanelerinin CCD kamera 

kullanarak renkli görüntüleri elde edilmiştir. Orijinal resimdeki her bir tane resmi 

HSI (hue, saturation, intensity) renk uzayına dönüştürülerek özellik çıkarımı 

yapılmıştır. Resimlerden elde edilen özellikler YSA kullanarak sınıflandırılmıştır. 

Önerilen yöntemin sınıflandırma başarısı üç sınıflı modelde, camsı tanelerde %90,1, 

camsı olmayan tanelerde %85, üzerinde beyaz lekeleri olan tanelerde %55,8 olarak 

elde edilmiştir.  

Sertlik, buğdayın işleme ve öğütme üzerinde etkili olan bir tane özelliğidir.  

Öğütme işlemi öncesinde buğday tanelerinin sertlik derecesinin bilinmesi 

gerekmektedir. Tane camsılığı sertliği gösteren görsel bir belirleyicidir. Neethirajan 

ve ark. (2006), soft X-ray görüntüleme sistemi ve geçen ışık görüntüleme sistemi 

kullanarak durum buğdayındaki camsı ve camsı olmayan taneleri 

sınıflandırmışlardır. Çalışmada görsel yöntemle belirlenen 500 camsı ve 500 camsı 

olmayan tane değerlendirilmeye alınmıştır. X-ray görüntüleme sisteminden elde 

edilen resimlerden her bir tane için 55 özellik çıkartılmış ve kuadratik-fonksiyon 

parametrik sınıflandırıcı ile sınıflandırılmıştır. Diğer görüntüleme sisteminden elde 

edilen resimlerden ise 32 özellik çıkartılmış ve bayesian sınıflandırma yöntemi ile 

sınıflandırılmıştır. Camsı olan ve camsı olmayan tanelerin sınıflandırılmasında ışık 

geçirgenlikli görüntüleme sistemi, X-ray görüntüleme sisteminden daha başarılı 

sonuçlar vermiştir. X-ray görüntüleme sistemlerinin daha çok tane içerisinde bulunan 

haşereleri tespit etmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Buğday ve diğer bazı hububatların kalite denetimi ve değerlendirilmesinde 

kullanılan bazı uygulamalar Tablo 2.6’da sunulmuştur.  
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Tablo 2.6. Hububatların kalite değerlendirme ve denetiminde kullanılan makine 
görme sistemleri 
 
Ürün Uygulama Görüntüleme Aygıtı Kaynak 
 Buğday Tür tanıma CCD kamera Zayas ve ark. 1986 
 Yabancı madde tespiti CCD kamera Zayas ve ark. 1989 
 Sınıflandırma CCD kamera Zayas ve ark. 1996 
 Sınıflandırma CCD kamera Majumdar ve ark. 1997 
 Sınıflandırma CCD kamera Nair ve ark. 1997 
 Kusur tespiti CCD kamera Ruan ve ark. 1997 
 Sınıflandırma CCD kamera Utku ve Koksel 1998 
 Kusurlu tanelerin tespiti CCD kamera Luo ve ark. 1999 
  Tür tanıma CCD kamera Majumdar 1999 
  Tür tanıma CCD kamera Palival ve ark. 2001 
  Tür tanıma CCD kamera Visen ve ark. 2002 
 Camsı tanelerin tespiti CCD kamera Wang ve ark. 2002a 
  Tür tanıma CCD kamera Visen ve ark. 2004 
  Camsı tanelerin tespiti CMOS kamera Wang ve ark. 2003 
  Nem içeriğinin ölçümü Manyetik rezonans Song ve ark. 1998 
 Tür tanıma Tarayıcı Souche ve ark. 2001 
 Haşere tahripli tane tespiti Tarayıcı Çataltepe ve ark. 2004a 
 Haşere tahripli tane tespiti Tarayıcı Çataltepe ve ark. 2004b 
 Sınıflandırma Tarayıcı Babalık ve ark. 2006 
 Sınıflandırma Tarayıcı Baykan ve ark. 2005 
  Sınıflandırma Tarayıcı Dubey ve ark. 2006 
  Böcek yuvalanmış tanelerin tespiti X-ray görüntüleme Karunakaran ve ark. 2004 
  Camsı tanelerin tespiti X-ray+CCD kamera Neethirejan ve ark. 2006 
Mısır Kusur tespiti CCD kamera Ng ve ark. 1997 
 Kalite sınıflandırması CCD kamera Ni ve ark. 1997a 
 Kırık tane tespiti CCD kamera Ni ve ark. 1997b 
 Renk sınıflandırması CCD kamera Liu ve Paulsen 1997 
 Kusur tespiti CCD kamera Xie ve Paulsen 1997 
  Sınıflandırma CCD kamera Steenhoek ve ark. 2000 
 Kırık tane ölçümü Manyetik rezonans Song ve Litchfield 1994 
Pirinç Kalite denetimi CCD kamera Wan ve ark. 2000 
 Kalite sınıflandırması CCD kamera Wan ve ark. 2002 
 Nem içeriği tespiti Manyetik rezonans Takeuchi ve ark. 1997 
 

 

2.5. Aydınlatma 
 

 

Denetimi yapılacak ürünün ışıklandırmasında, ultraviyole, görünür bölge 

veya yakın infrared bölgede (NIR) ışık yayan ışıklandırma sistemleri kullanılabilir. 

Bazı uygulamalarda termal görüntüleme de (2500 nm üstü) kullanılmaktadır.  

Işıklandırma sisteminden yayılan ışık dalgaları ürün içerisinden geçebilir, 

yansıyabilir yada ürün tarafından yutulabilir. Bu durum optik özellik olarak 

isimlendirilir. Bazı durumlarda ürün tarafından yutulan ışık tekrar yansıyabilir. Bu 
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durum ise flüoresans etki olarak isimlendirilir. Ürüne ait optik ve flüoresans 

özellikler kullanılarak ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi elde 

edilebilir. Makine görüş sistemlerinde uygun aydınlatma sisteminin seçimi, analiz ve 

resim işleme aşamalarında bazı işlemlerin basitleşmesini ve sistemin daha başarılı 

çalışmasında yardımcı olur. Işıklandırma sisteminin seçimi uygulamanın amacına 

uygun olarak belirlenir. Bir hububat tanesinin ışığa karşı gösterdiği tepkiler Şekil 

2.2’de gösterilmiştir (Chen ve ark. 2002). 

 

Aynasal yansıma

Işık Kaynağı

Dağınık yansıma

Geçirgenlik

Yutma

Saçılma

Kırılma

 

Şekil 2.2 Hububat tanesinin ışığa karşı gösterdiği tepkiler 
 

 

2.6. Spektroskopik Ölçümler  

 

 

Ultraviyole (UV), görünür (VIS) ve infrared (IR) bölge spektrum analizleri on 

binlerce organik ve inorganik bileşiğin tanınması ve tayininde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Atomik ya da moleküler bir M türüne ışık uygulandığında yeni bir 

M* türü oluşur. Oluşan yeni M* türünün ömrü çok kısadır (yaklaşık 10-9 sn) ve varlığı 

durulma olayı ile son bulur (Skoog 1998).  

M + Һ.ν -----  M*    (2.1) 

h: Plank sabiti 
ν: Dalga boyu 
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UV veya VIS bölgede maddenin ışığa tepkisi genellikle bağ elektronlarının 

uyarılmasından kaynaklanır. Bunun sonucu olarak geçen, yansıyan veya yutulan 

dalga boyları, incelenen türlerin bağları ile ilişkilendirilebilir. Organik bileşikleri 

oluşturan atomlar arası bağ oluşumuna doğrudan katılan elektronlar, bileşiğin ışık 

yansıtma, yutma ve geçirme özelliklerini değiştirmektedir. Böylece maddeyi 

oluşturan elementler ya da bileşiklerin tayinleri yapılabilir (Skoog 1998). 

Işınsal spektrum ölçüm cihazlarının çalışma prensibi materyale gönderilen 

ışık yoğunluğu (I0), yansıyan ışık miktarı (IR) ve geçen ışık miktarının (IT) ölçümü 

esasına dayanmaktadır. Böylece farklı dalga boylarındaki ışıklar için materyalin 

yansıttığı, geçirdiği ve yuttuğu ışık miktarları belirlenir. Işınsal spektrum ölçümü 

yapan bir cihazın temel bileşenleri Şekil 2.3’de görülmektedir (Tigabu 2003).  

 

Işık kaynağı

De
de

ktö
r

Dalgaboyu seçici

Dedektör

Materyal

Dedektör

Geçirgenlik
ölçümü

Yansıma
ölçümü

 

 
Şekil 2.3 Işınsal spektrum ölçüm cihazlarının temel bileşenleri 
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Farklı materyallere ait örnek geçirgenlik ve yansıma grafikleri Şekil 2.4 ve 

Şekil 2.5’de görülmektedir (Skoog 1998).   

 

 
Şekil 2.4 İnce polistiren bir filmin infrared spektrofotometre ile kaydedilmiş infrared 

spektrumu 
 
 

 
Şekil 2.5 Bir buğday tanesinin dağınık (difüze) yansıma spektrumu 

 

NIR ışınları çoğunlukla C-H, N-H ve O-H bağlarının titreşimlerine duyarlıdır. 

Bu nedenle NIR spektroskopisi titreşimsel spektroskopi yöntemi olarak da 

isimlendirilir. NIR analizleri su, proteinler, düşük molekül kütleli hidrokarbonlar, 

tarım, gıda, petrol ve kimya sektörlerindeki rutin analizlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Pasquini 2003).  
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Hububat sektöründe sağlıklı ve kusurlu (mantar, böcek vb.) taneler optik 

yöntemlerin kullanıldığı sınıflandırma sistemleri ile hızlı bir şekilde belirlenebilir. 

Tanelerin renk gibi yüzey özelliklerini belirlemek için genellikle görünür bölge, yapı 

özellikleri için ise IR bölge kullanılmaktadır. Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ışığa 

gösterdikleri tepkiler genellikle çok benzerdir. Bu nedenle spektrumun tamamının 

veya belirli dalga boylarının kullanılması başarıyı artırabilir. Yüksek sınıflandırma 

başarısına ulaşabilmek için sınıflandırma kriterinin ve uygun dalga boyunun 

seçilmesi çok önemlidir. Örneğin; zirai ve gıda ürünlerindeki C-H bağları 1170-1230 

nm, O-H bağları 1450 ve 1940 nm, N-H bağları 1500-1570 nm ve 2050-2070 nm 

dalga boylarına duyarlıdır (Pasikatan ve Dowell 2001).  

Görünür bölge ve NIR spektrum analizleri biyolojik materyallerin bazı 

özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılabilmektedir. Hububatın protein, yağ, iç 

böcek, genetik özellikler, mantarsı zararlar gibi özelliklerinin belirlenmesinde NIR 

ölçümleri başarılı sonuçlar vermektedir. Bu teknolojinin pek çok analitik yönteme 

göre avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

• Çok az veya hiç örnek hazırlamaya gerek olmaması,  

• 1 saniyeden küçük ölçüm zamanı, 

• Düşük maliyetli (< 2.000$) teçhizat gerektirmeleri.  

NIR teknolojisi, protein içeriği, biyokimyasal özellikler, hamur yapım 

özellikleri ve ekmek kalitesi gibi fonksiyonel parametrelerin tahmin etme yönünde 

ilerlemektedir (Dowell ve Maghirang 2002). 

Tane içerisinde yuvalanan böcekler radyografik teknikler, akustik teknikler, 

ürik asit ölçümü, nükleer manyetik rezonans teknikleri kullanılarak belirlenebilir. Bu 

yöntemler pahalı, yavaş ve çok işlem gerektirmekte ve otomasyon sistemlerinde 

kullanımı zor olmaktadır. Foto akustik (PAS) ve IR geçirgenlik spektroskopi 

yöntemleri (TIRS) mantar ve iç haşerelerin tespitinde kullanılabilmektedir. PAS 

yönteminin kullanıldığı sistemlerde tanenin değerlendirilmesi yaklaşık 10 dakika 

almaktadır.  TIRS yönteminin uygulanabilmesi için ürünleri taşıyıcı bir banda ihtiyaç 

vardır. Bu nedenle PAS ve TIRS yöntemleri yüksek hızda ayrım yapan sistemler için 

kullanışlı değildir (Pasikatan ve Dowell 2001). 

İnsan beslenmesinde kullanılan buğday ekmeklik ve makarnalık olmak üzere 

iki ana grupta toplanabilir. Her iki türünde kendine özgü fiziksel ve kimyasal 
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özellikleri ve ticari değeri bulunmaktadır. Ekmeklik ve makarnalık buğdayları, 

uzmanlar tarafından yapılan görsel denetim yöntemiyle belirlemek mümkündür. 

Uzmanlar tarafından yapılan görsel denetimler yavaş olmasının yanı sıra her zaman 

doğru sonuçların elde edilmesi mümkün olamamaktadır. 

Cochi ve ark. (2006), durum buğdayı ve ekmeklik buğdaydan yapılan unları 

belirlemek amacıyla NIR analizi yöntemini kullanmışlardır. Yapılan istatistiksel 

analiz sonucunda 400-500 nm aralığındaki yansıma verilerinin tahminde başarılı 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda ekmeklik 

buğdaydan yapılan unun tahmin başarısı r2=0,62 olarak bulunmuştur.  

Buğday, tane rengine göre kırmızı ve beyaz buğday olarak sınıflanabilir. 

Kırmızı ve beyaz buğday farklı öğütme, pişirme ve tat özelliklerine sahiptir. Kırmızı 

ve beyaz buğdayın farklı alanlarda kullanılmaları nedeniyle ayrılması gerekmektedir. 

Buğday rengi uzmanlar tarafından tayin edilmektedir. Buğdayın rengini tayin etmek 

için kimyasal yöntemler de kullanılabilmektedir. Buğday renginin görsel veya 

kimyasal yöntemlerle belirlenmesi her zaman doğru sonuçlar vermemektedir.  

Song ve ark. (1995), NIR geçirgenlik analizi ve YSA kullanarak altı tür 

buğdayı sınıflamayı amaçlamışlardır. 850 – 1049 nm aralığında tanelerin NIR 

geçirgenlik analizi yapılmış ve elde edilen veriler YSA kullanarak sınıflandırılmıştır. 

Ortalama sınıflandırma başarısı %94.72 olarak bulunmuştur.  

Wang ve ark. (1999b), NIR yansıma analizi ve YSA kullanarak kırmızı ve 

beyaz buğday tanelerini sınıflandırmışlardır. Altı buğday türüne ait tanelerin 400 – 

2000 nm aralığında ışığı yansıtma değerleri ölçülmüş ve YSA ile sınıflandırılmıştır. 

En iyi sınıflandırma oranı %98,8 olarak bulunmuştur.  

Ram ve ark. (2004), kırmızı ve beyaz buğdayların renk tespitini yapabilmek 

amacıyla tanelerin flüoresans etkilerini değerlendirmişlerdir. Tanelerin 370 – 670 nm 

aralığında flüoresans yayılımları incelenmiştir. YSA ve istatistiksel yöntemler 

kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda sınıflandırma doğruluğu %72 olarak 

elde edilmiştir. İstatistiksel analiz sonucunda kırmızı buğdayın flüoresans etkisinin 

425 nm’de (±20) daha fazla, beyaz buğdayın flüoresans etkisinin ise 587 nm’de 

(±35) daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Buğday biti sert kırmızı yazlık buğdayda görülen bir haşere türüdür. Birçok 

çalışma buğday partisindeki yetişkin parazitlerin tespit edilmesi konusuna 
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odaklanmıştır. Parazit içeren buğday taneleri X-ray görüntüleme yöntemi ile tespit 

edilebilmektedir. Buğday taneleri olgunlaşmamış buğday biti haşeresi içerebilir. 

Yetişkin haşereler buğday yüzeyinde bulunurlar fakat yumurtalarını tanenin içerisine 

bırakırlar. Tane içerisine bırakılan larvalar burada gelişimini tamamlayarak yetişkin 

olarak tane dışına çıkarlar. Bu ve benzeri tane içerisine gizlenen haşereler hububat 

endüstrisinde büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Silolarda, buğday biti 

yumurtaları (veya larvaları) içeren buğday partilerinin sağlıklı partilerden ayrı 

depolanması gerekmektedir.  

Biyolojik materyallerin tanınması, kalite denetimi ve sınıflandırılmasında 

YSA ve NIR analizleri hızlı, güvenilir sonuçlar üretebilen tahribatsız muayene 

yöntemleri olarak güncelliğini korumaktadır. 

Baker ve ark. (1999), NIR analiz yöntemi kullanarak parazit içeren buğday 

tanelerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada NIR spektrofotometre yardımıyla 

her bir tanenin 400 – 1700 nm dalga boylarında ışık yutma miktarları tespit 

edilmiştir. Elde edilen değerler istatistiksel analiz metotları ile değerlendirilmiştir. 

Parazit içermeyen tanelerin tespit edilme başarısı %97, koza halinde parazit 

içerenlerde %100 ve parazit larvası içeren tanelerin tespit başarısı %90 olarak 

bulunmuştur.   

Maghirang ve ark. (2003), NIR spektrofotometre yardımıyla haşere içeren 

buğday tanelerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Buğday tanelerinin 900 – 1700 nm 

aralığında ışığı yutma miktarlarını ölçmüşlerdir. Ölçüm sonuçlarının istatistiksel 

analizi sonucunda sağlıklı taneleri doğru tespit oranı %94, koza dönemindeki 

haşereleri içeren taneleri tespit oranı %92, büyük larvalı taneleri %84, orta ve küçük 

boy larva içeren taneleri tespit oranı %62 olarak tespit edilmiştir. 

Wang ve Paliwal (2006), 11 farklı seviyede buğday biti haşeresi tarafından 

etkilenmiş ve sağlıklı buğday tanelerini çok katmanlı algılayıcı kullanarak 

sınıflandırmışlardır. Buğday tanelerinin 400 – 2500 nm aralığında ışık yutma 

miktarları tespit edilmiştir. Ölçülen değerler, temel bileşen analizi (Principal 

Component Analysis) yöntemi kullanarak ön işleme tabi tutulmuş ve gizli katmanda 

farklı nöron sayılarına sahip çok katmanlı algılayıcı ağında sınıflanmıştır. Sistem 

başarısı farklı istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir.  
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Buğdayın işleme aşamasından önce içerdiği mycotoxin, deoxynivanol (DON) 

ve ochratoxin içeriklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Avrupa ülkeleri, toksin 

madde içeriğini Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen üst limitin altında 

tutmak zorundadırlar. Pettersson ve Aberg (2003), buğdaydaki DON içeriğini 

belirleyebilmek için NIR spektrum analizine dayalı bir yöntem geliştirmişlerdir. 

Tanelerin 570 – 1100 nm aralığında ışık geçirgenlik değerleri bulunmuş ve regresyon 

analizi yardımıyla toksin madde içeriği tahmin edilmeye çalışılmıştır. En iyi 

regresyon modelinde 670 – 1100 nm aralığında korelasyon katsayısı 0,949 olarak 

tespit edilmiştir.  

Sert kırmızı yazlık buğday yığını içerisindeki koyu camsı tanelerin oranı, 

protein içeriğini, tane sertliğini, öğütme ve pişirme özelliklerini gösteren önemli bir 

kalite kriteridir. Camsı ve camsı olmayan tanelerin görsel denetimi, zaman almakta 

ve yanlış değerlendirmelere neden olabilmektedir. Durum buğdayının camsılığı, 

öğütme ve pişirme kalitesinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar 

tarafından yapılan değerlendirmeler kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir.  

Dowell (2000), NIR spektrum analizinin camsılığı belirlemedeki başarısını 

incelemiştir. Tanelerin 400-1700 nm aralığında ışığı yutma miktarları tespit 

edilmiştir. Elde edilen değerler istatistiksel yöntemler kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

En iyi sınıflandırma başarısı görünür bölgede (500 – 700 nm) %96,8, 1250 – 1400 

nm aralığında %99,3 olarak tespit edilmiştir. Camsılığı tartışmalı olan tanelerde, 

geliştirilen model kullanılarak yapılan sınıflama işleminin %75’i uzmanlar tarafından 

benimsenmiştir.  

Wang ve ark. (2002b), ışık spektrumunun farklı bölgelerinde (500 – 750 nm, 

750 – 1700 nm ve 500 – 1700 nm) camsı ve camsı olmayan tanelerin ışığı yansıtma 

miktarlarını incelemişlerdir. Elde edilen ışık yansıtma değerlerini istatistiksel analiz 

yöntemleri ile sınıflandırmışlardır. Farklı açılardan yapılan ölçümlerin sınıflama 

başarısını etkilediği tespit edilmiştir.  

Hububat gibi zirai ürünlerin NIR spektrum analizinin doğruluğunu etkileyen 

birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında yetiştirme şartlarının etkili olduğu 

tane iriliği, ağırlığı ve renk değişiklikleri gelmektedir. Wang ve ark. (1999a), tane 

büyüklüğünün renk ayrımına etkisini ve bu etkinin azaltılma yöntemlerini 

araştırmışlardır. Çalışmada 5 farklı buğday türünden (sert kırmızı yazlık, sert kırmızı 
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kışlık, yumuşak kırmızı yazlık, sert beyaz ve yumuşak beyaz buğday) alınan 

numunelerden küçük, orta ve büyük taneler belirlenmiştir. Örneklerin 400 – 2000 nm 

aralığında ışık yansıtma değerleri ölçülmüştür. Sonuçlar istatistiksel yöntemlerle 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, aydınlatma şeklinin tane büyüklüğünden 

kaynaklanan hatalar üzerinde oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Tane 

büyüklüğünün NIR bölgede görünür bölgeye göre daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Tane büyüklüğü arttıkça kırmızı – beyaz buğday ayrım başarısının arttığı 

gözlenmiştir.  

Protein içeriği buğdayın fonksiyonel özelliklerinden birisidir. Ekmek kalitesi, 

un yapımında kullanılan buğdayın protein içeriği ve un kalitesiyle doğrudan 

ilişkilidir. Buğdayda protein tayini, parti içerisinden alınan bir miktar buğdayın 

değerlendirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu tür analiz yönteminde tek bir tanenin 

protein içeriği hakkında bilgi sahibi olunamamaktadır. 

Delwiche (1995), taneye ait ışık geçirgenlik özelliklerinin protein içeriğinin 

tahmininde kullanılabileceğini bildirmektedir. Çalışmada 6 buğday türünden (sert 

kırmızı kışlık, sert kırmızı yazlık, sert beyaz, yumuşak kırmızı kışlık, yumuşak beyaz 

ve durum), alınan örneklerin 850 – 1.050 nm aralıklarında ışık geçirgenlik değerleri 

tespit edilerek kalibrasyon ve test setleri oluşturulmuştur. İstatistiksel modeller 

kullanılarak tek buğday tanesine ait protein içeriği tahmin edilmeye çalışılmıştır. NIR 

geçirgenlik değerlerinin tek buğday tanesine ait protein değerlerinin tahmin 

edilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Delwiche (1998), buğday tanesindeki protein içeriğini tespit edebilmek 

amacıyla NIR yansıma spektroskopisini dayalı bir sistem geliştirmiştir. Tanelerin 

1100 – 2498 nm aralığında ışık yansıtma değerleri bulunmuştur. Elde edilen değerler 

istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiş ve protein içeriğinin tespitinde 1100 – 1400 

nm aralığının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Geliştirilen modelin standart 

hatası tanenin protein değerine bağlı olarak % 0,462 ile % 0,72 aralığında 

bulunmuştur. 

Tonning ve ark. (2006), buğday yığınlarındaki protein tayinini yapabilmek 

amacıyla tek tane IR geçirgenlik analizini kullanmışlardır. Buğday tanelerinin farklı 

duruş pozisyonlarında Infratec1255 (Foss Tecador, İsveç) cihazı ile 850 – 1050 nm 



 

 

25

aralığında ışık geçirme miktarları kaydedilmiştir. Geliştirilen istatistiksel yöntemde 

protein tahmini ortalama hatası %3 olarak bulunmuştur.   

Tablo 2.7. Buğday kalite değerlendirilmesinde kullanılan ışık türleri ve doğruluk 
oranları (Dowell ve Maghirang 2002’den geliştirilmiştir) 
 
Parametre Dalga Boyu 

(nm) 
r2 (Belir.  
Katsayısı) Başarı (%) Kaynak 

Baskın gen tesp. 400-2000 - 78-100 Wang ve ark. 1999c 
Buğday 
sınıflandırma 

850-1049 - 94,72 Song ve ark. 1995 

 551-2476 - 63-98 Delwiche ve Massie 1996 
Camsılık 400-1700 - 99,3 Dowel ve ark. 2000 
 400-1700 - 75-100 Dowell 2000 
 500-1700   Wang ve ark. 2002c 
Bitkisel kolesterol 400-1700 0,64 100 Dowel ve ark. 1999 
Isı zararı 400-1700 - 94-100 Wang ve ark. 2001 
İçinde bulunan 
böcekler 

400-2500 0,57-0,83 - Ridgway ve Chambers 1996 

 400-1700 - 99 Dowel ve ark. 1998 
 400-1100 - 90-96 Ridgway ve ark. 1999 
 1100-1900 - 90-97 Cheewapramong ve Wehling 2001 
 400-1700 - 93 Magirang ve ark. 2002 
Parazit böcekler 400-1700 - 75-100 Baker ve ark. 1999 
 700-1700 - 62-94 Dowel ve ark. 2000 
 900-1700 - 62-94 Maghirang ve ark. 2002 
 400-2500   Wang ve Paliwal 2006 
Mantarlı taneler 400-1700 - 93 Dowel ve ark. 1997 
 675 - 100 Dowel ve ark. 2000 
Mycotoxin 570-1100 0,949 - Petterson ve Aberg 2002 
Nem içeriği 400-1700 0,97 - Dowel ve ark. 1997 
Protein içeriği 850-1050 0,85-0,93 - Delwiche 1995 
 1100-2498 Std.Ht.  =%0,46 - %0,72 Delwiche 1996 
 400-1700 0,94 - Dowel ve ark. 1997 
 1100-2498 0,46-0,72 - Delwiche 1998 
 1100-2498 0,95-0,99 - Delwiche ve Huruschka 2000 
 850-1050 Std. Ht. =%3 Tonning ve ark. 2006 
Renk 
sınıflandırma 

400-1700 - 98 Dowell 1997 

 400-1700 - 99 Dowell 1998 
 400-2000 - 98,9 Wang ve ark. 1999a 
 400-2000 - 95-98 Wang ve ark. 1999b 
 490-640 - 100 Shadow ve Carrasco 2000 
 400-1700 - 100 Ram ve ark. 2002 
 370-670 - 72 Ram ve ark. 2004 
Sertlik 740-1139 0,68 - Delwiche 1993 
 400-1700 0,91 100 Maghirang ve Dowell 2002 
Yara, kabuk 400-1700 - 100 Dowel ve ark. 1999 
 

Görünür ve NIR analizleri hızlı, doğru sonuçlar üretebilen ve tahribatsız bir 

analiz yöntemidir. NIR teknolojisi hububat ürünlerinin yanı sıra değişik zirai 

ürünlerin kalite denetimi ve sınıflandırılmasında başarı ile kullanılmaktadır.  
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Li ve ark. (2007), defne meyvesinin türünü belirlemek amacıyla görünür ve 

yakın-infrared bölge analiz bilgilerini kullanmışlardır. Spektrometre kullanarak 325 – 

1075 nm aralığında örneklerin ışığı yutma değerleri belirlenmiş, temel bileşen analizi 

ve YSA kullanarak sınıflandırılmıştır. Kullanılan modelin başarısı %95 olarak 

bulunmuştur.  

He ve ark (2006)., çay örneklerinin 325 – 1075 nm aralığında ışık yansıtma 

değerlerini ölçmüşler ve YSA kullanarak tür tespiti yapmışlardır. Spektrometre 

kullanarak yapılan ölçümlerden elde edilen değerler wavelet transformuna çevrilerek 

YSA yardımıyla sınıflandırılmıştır. Geliştirilen yöntemle, 40 çay türünün 

belirlenmesinde %100 başarıya ulaşılmıştır. 

 

 

2.7. Hububat Kalite Değerlendirmesinde Kullanılan Bazı Diğer Yöntemler 

 

 

Buğdayın kendine has bir kokusu bulunmaktadır. Mikroorganizmalar ve 

haşere tarafından verilen hasar sonucunda buğdayın kokusunda değişimler 

olabilmektedir. Evans ve ark. (2000), buğdayın kokusunu polimer sensör dizileri 

yardımıyla ölçerek sağlıklı ve kötü taneleri tespit etmeyi amaçlamışlardır. Sağlıklı ve 

kötü buğday tanelerine ait koku bilgileri radyal tabanlı ağ ile sınıflandırılmıştır. 

Sistem başarısı %92,3 olarak bulunmuştur. 

Böcek tahribatı buğdayın son kullanıcı değerini ve uluslararası rekabet 

gücünü azaltan bir etkendir. Ancak böcek kusurlu taneler zorlukla tespit 

edilebilmektedir. Buğday endüstrisi, buğdaylara zarar veren tane içerisine 

yuvalanmış böcekleri tespit edecek otomatik, ekonomik ve hızlı araçlara ihtiyaç 

duymaktadır. Pearson ve Brabec (2003), böcekler tarafından hasar verilmiş buğday 

tanelerinin tespit edilmesi amacıyla Perten SKCS 4100 cihazıyla birlikte 

çalışabilecek bir algoritma geliştirmiştir. Sistem tanenin kırılma zorluğu ve 

elektriksel iletkenliğini tespit etme prensibine dayanmaktadır. Çalışmada buğday biti 

içeren ve haşere tarafından yenmiş (üzerinde küçük delikler açılmış) sert kırmızı 

kışlık buğday ve yumuşak kırmızı kışlık buğday örnekleri kullanılmıştır. Örnekler 

sistem tarafından kırılmış, kırılan tanelerin iletkenlikleri ve güç sinyalleri 
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kaydedilmiştir. Buğdaydaki canlı küçük böceklerin tespiti ve bunlar tarafından hasar 

verilmiş tanelerin tespit edilebilmesi için bir algoritma geliştirilmiştir. İletkenlik 

sinyali canlı böceklerin tespitinde, kuvvet sinyali ise kusurlu tanelerin tespitinde 

kullanılmıştır.  Canlı böceklerin tespit edilme oranı küçük larvalarda %24,5, orta boy 

larvalarda %62,2, büyük boy larvalarda %87,5 ve erişkinlerde %88,4 olarak 

bulunmuştur. 

Kalkan ve Yardımcı (2005), sağlıklı ve kusurlu buğday tanelerinin metal 

yüzeye çarpmaları sırasında elde ettikleri ses sinyallerini kullanarak haşere tahribatlı 

taneleri tespit edebilen bir sistem geliştirmişlerdir. Buğdayların metal levhaya 

çarpmaları esnasında elde edilen ses sinyalleri, seyreltilmemiş ayrık dalgacık 

dönüşümü kullanılarak alt bantlara ayrıştırılmıştır. Alt bantlardan enerji değerleri 

çıkarıp ağırlıklandırılarak öznitelik vektörleri oluşturulmuştur. En büyük olabilirlik 

yaklaşımı yardımıyla sınıflandırma yapılmıştır. Çalışmada 800 sağlıklı ve 800 hasarlı 

buğday tanesine ait veriler kullanılmıştır. Bu veri kümesi iki eşit parçaya ayrılarak 

400+400’lük eğitim ve test setleri oluşturulmuştur. Yapılan denemeler sonucunda 

%91 olan mevcut başarı oranı %91,87’ye çıkarılmıştır. 

Buğdayın nem ölçümü ve kontrolü işleme açısından gerekli bir işlemdir. Nem 

ölçümü için kullanılan tekniklerin etkin, hızlı ve doğru ölçüm yapmaları 

istenmektedir. Chua ve ark. (2007), mikrodalga karmaşık iletkenliğini (complex 

permitivity) kullanarak tanenin nem miktarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. 

Mikrodalga teknikleri yardımıyla nem ölçme işlem genellikle mikrodalga oyuğuna 

bırakılmış tek tanenin karmaşık iletkenliğinin belirlenmesi şeklinde olmaktadır. 

Çalışmada Şekil 2.6’da gösterilen düzenek oluşturulmuştur.  
Şıkıştırılmış

buğday taneleri

Kalibrasyon
levhaları

Çelik
gömlekler

Frekans
yönlendiricisi

 
Şekil 2.6 Sıkıştırılmış buğday örneğinin mikrodalga hücresine yerleştirilmesi 

 
Standart WG 10 (1,5 GHz) mikrodalga hücresine buğdayı kırabilecek eklemeler 

yapılmıştır. Eklenen iki piston ve hidrolik sıkıştırma yöntemi yardımıyla mikrodalga 
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hücresinin içerisinde 40 gr buğday sıkıştırılmıştır. Farklı nem oranlarına sahip 

buğday örneklerinin, pistonlara 100 – 180 kN aralığında 20 kN adımlarla güç 

uygulanarak sanal ve gerçek mikrodalga iletkenlik değerleri ölçülmüştür.  Karmaşık 

mikrodalga iletkenliğinin sanal ve gerçek kısımlarının buğdayın nem değeri arasında 

çok anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Buğday örneklerinin karmaşık mikrodalga 

iletkenlik değerlerinin gerçek zamanlı sistemlerde nem ölçümünde kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

Babalık ve ark. (2007a), sert ekmeklik buğday taneleri içerisindeki süne 

tahribatlı taneleri tespit edebilmek amacıyla tanelerin ışık geçirme özelliklerini 

kullanmışlardır. Buğday taneleri ışık kaynağı ile sensör arasından geçerken sensör 

üzerinde oluşan analog işaretler iki farklı YSA yapısında sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırma doğruluğu öz düzenlemeli haritada %91,5 ve çok katmanlı 

algılayıcılarda %92,8 olarak bulunmuştur. 

Babalık ve ark. (2007b), makarnalık buğdayın kalitesini olumsuz etkileyen 

dönmüş taneleri, tanenin ışık geçirme özelliklerini kullanarak tespit etmeyi 

amaçlamışlardır. Tanelerin ışık kaynağı ile sensör arasından geçişi esnasında sensör 

üzerinde oluşan analog işaretlerden histogram verileri elde edilmiş ve dört farklı 

YSA yapısı kullanılarak sınıflandırılmıştır. Camsı ve dönmüş tanelerin sınıflandırma 

doğruluğu probabilistik sinir ağında %95, çok katmanlı algılayıcılarda %95,3, kaskat 

ileri beslemeli ağlarda %95,7 ve öz düzenlemeli haritada ise %95,8 olarak 

bulunmuştur.     

Buğdayda un kalitesini etkileyen 3 temel kusur türü bulunmaktadır. Bunlar; 

mantar, filizlenme ve haşere tahribi olarak sıralanabilir. Mantar ve haşere içeren 

taneler depolama veya taşıma esnasında sağlıklı buğday yığınlarına da hasar vererek 

değer kaybına neden olmaktadır. Pearson ve ark. (2007), haşere tahribatlı, filizlenmiş 

ve kırık (kabuk kusurlu) buğday tanelerini tespit edebilmek için gerçek zamanlı bir 

sistem geliştirmişlerdir. Buğday taneleri bir çelik levhaya çarptırılarak çıkardıkları 

sesler mikrofon yardımıyla kaydedilmiştir. Ses sinyallerinden elde edilen tanımlayıcı 

özellikler YSA kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sistem başarısı %98 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

 



 

 

29

2.8. Renk Ayırıcılar 

 

 

Renk ayrıcı sistemler küçük taneli katı ürünlerin ayrımında kullanılmaktadır. 

Metal levhalar üzerine açılmış oluklardan tek sıra halinde akan ürünlerden istenen 

renk kriterini sağlamayan ürünler düşme esnasında hava üfleyici üniteler yardımıyla 

ayrılmaktadır. Ürünün ayrımında kullanılan piezo elektrik hava valfı Şekil 2.7’de 

görülmektedir (Bayram ve ark. 2002).  

 
Şekil 2.7 Renk ayrım makinelerinde kullanılan piezzo elektrik hava valfları 

 
Optik değerlendirmeyi temel alan yüksek hızlı ayırıcı sistemler fasulye, yer 

fıstığı, bezelye, kahve ve pirinç gibi ürünlerin ayıklanmasında kullanılmaktadır. Bu 

sistemler genellikle tanenin rengine göre “kabul” veya “ret” çıkışları üretmektedir. 

Bir başka deyişle denetim görsel özelliklere göre yapılmaktadır.  

Tane yüzeyindeki mantarsı kirlilik ışık spektrumunun görünür bölgesinde 

tespit edilebilir fakat tanedeki küçük böceklerin tespit edilebilmesi için kızılötesi 

bölgedeki bazı özel dalga boylarını kullanmak gerekmektedir. Optik ayrım cihazları 

kabul ve ret edilen ürünlerin optik özelliklerinin en fazla farklı olduğu dalga boyunu 

temel alarak ayrım yapmaktadırlar. Böylece ürünün diğer fiziksel özellikleri sistemin 

çalışmasını çok fazla etkilemez ve basit donanımlarla çözüm üretilebilir. Ürünlerin 

ayrımında ya tek dalga boyu kullanılmakta ya da ürünün iki dalga boyunda yapılan 

ölçüm sonuçlarının farkı, toplamı, oranı gibi değerlendirmeler dikkate alınmaktadır. 
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Mevcut ayırıcı sistemler istenmeyen ürünleri (taneleri) ayırmak için monokromatik 

(tek dalga boyu), bikromatik (iki dalga boyu) veya ikisinin birleşiminden oluşan 

karma modelleri kullanmaktadır. Tüm spektrumun analiz edilmesinde kullanılan 

diskriminant analizi, çok değişkenli lineer regresyon, temel bileşen analizi gibi 

karmaşık ön işleme teknikleri yüksek hızlı ayrım sistemlerinde uygulanabilir 

değildir. Bu yöntemler ancak uygun dalga boyunun belirlenmesinde kullanılabilir 

(Pasikatan ve Dowell 2001). 

Culling ve Deefholts (1985) tarafından geliştirilen ayrım makinesi, pirinç, 

fasulye, maden parçacıkları gibi küçük taneli katı maddelerin optik özelliklerine göre 

ayrımını yapmaktadır. Ayrım makinesinin yapısı Şekil 2.8’de görülmektedir. 

 
Şekil 2.8 Culling ve Deefholts tarafından geliştirilen ayrım makinesinin yapısı 

(United States Patent, Patent No:4513868)  
 
Geliştirilen makine temel olarak, ürün besleme ünitesi, görüntüleme ünitesi 

ve ayırma ünitesinden oluşmaktadır. Ürün kabında bulunan ürünler sallama etkisiyle 

taşıma oluklarına aktarılır. Taşıma oluklarına gelen ürün yerçekimi etkisiyle serbest 

düşme hareketi yaparak flüoresan tüplerle aydınlatılan görüntüleme ünitesine gelir. 

Üründen yansıyan ışık lens yardımıyla 4 sensörden oluşan sensör dizisinin üzerine 

odaklanır. Sensörler tarafından üretilen sinyaller (Şekil 2.9), analog sayısal çevirici 
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(ADC) üzerinden mikroişlemciye aktarılır. Mikroişlemciye ulaştırılan sensör verileri 

daha önceden belirlenen değerler ile kıyaslanır. Kıyaslama sonucunda istenmeyen 

renkteki nesneler için ret sinyali üretilir.  İstenen renkteki nesnelerin sensör üzerinde 

ürettikleri sinyallerin ortalama değerinin altında kalan değerleri üreten nesneler 

istenmeyen ürün olarak tespit edilir ve bunlar için ret sinyali üretilir. Üretilen ret 

sinyali ayırma ünitesindeki hava valfını tetikleyerek ürüne basınçlı hava uygulanır ve 

ürünün yörüngesinden çıkarak ret kutusuna düşmesi sağlanır.   

 

 
Şekil 2.9 Sensör çıkışlarında elde edilen sinyaller 

 
Menzies (1993) tarafından geliştirilen cihaz, bezelye, fasulye, kahve, pirinç 

gibi zirai ürünler ile kömür, elmas gibi maden parçacıklarının renk özelliklerini 

dikkate alarak ayrım yapmaktadır. Cihaz kabaca ürün besleme ünitesi, iki saydam 

kanal (cam veya plastikten imal edilmiş), algılama ünitesi, ayırma ünitesi ve 

temizleme ünitesinden oluşmaktadır (Şekil 2.10). 

 
Şekil 2.10 Menzies tarafından geliştirilen ayırma makinesinin genel yapısı 

(European Patent Application, Patent No: EP0530412A1) 
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Algılama ünitesi saydam kanalların dışına yerleştirilmiş renk sensörlerinden 

oluşmaktadır. Ürün besleme ünitesinden saydam kanallara aktarılan ürün algılama 

ünitesinden geçerken ışığa duyarlı sensörler tarafından (en az üç tane) üretilen 

sinyaller mikroişlemciye aktarılır. Mikroişlemci daha önceden kalibre edilmiş 

değerler ile sensörlerden aldığı sinyalleri karşılaştırarak, istenmeyen renkteki ürünler 

için ret sinyali üretir. Üretilen ret sinyali ayrım ünitesine iletilerek buradaki hava 

üflemeli valf tetiklenir ve ürünün basınçlı havanın etkisiyle ret kutusuna düşmesi 

sağlanır. Cam kanallar temizleme ünitesi tarafından periyodik olarak temizlenir. 

Daha önceden belirlenen zaman aralıklarıyla hidrolik veya pnomatik pistonlar 

yardımıyla temizleme ünitesi cam tüpleri temizler. Temizleme ünitesine 

yerleştirilmiş temizlik-kalibrasyon sensörleri yardımıyla yapılan temizlik 

değerlendirilir. Tüplerin temizlik durumuna göre cihaz tekrar kalibre edilir. Algılama 

ve temizleme ünitesi Şekil 2.11’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 2.11 Ayırma makinesinin temizleme ve algılama ünitesi  

(European Patent Application, Patent No: EP0530412A1) 
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Gabriel (2006), tarafından geliştirilen ayrım makinesi diğer ayrım 

makinelerine benzer şekilde ürün besleme ünitesi, ürünün aktığı oluklar, birden fazla 

sensörden oluşan görüntüleme ünitesi (line-scan kamera) ve ayrım ünitesinden 

oluşmaktadır. Ürüne ait tek bir özelliği kullanarak kabul veya ret sinyali üretmek her 

zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Örneğin pirinç kabukları, kırılmış pirinç taneleri 

veya pirince benzeyen yabancı maddeler için sistem ret işareti üretmeyebilir. 

Geliştirilen sistem ürünün sadece renk bilgisini değil, görüntü işleme tekniklerini 

kullanarak büyüklük ve şekil verilerini de değerlendirmektedir. Örneğin; pirinç 

tanesinin yüzeyinde eğim olmaması istenir. Ürüne ait istenen kritere göre önceden 

kalibre edilmiş değerler ile kıyaslanarak (örn: küçük, kırık pirinç taneleri için) ret 

işareti üretilir ve hava valfları yardımıyla sağlıklı tanelerden ayrılır. Bazı durumlarda 

ürünün akış hızının denetime bağlı olarak azaltılması gerekebilir. Diğer ayrım renk 

ayrım makinelerinden farklı olarak geliştirilen makine ürün akış hızını da otomatik 

olarak ayarlamaktadır. Geliştirilen ayrım makinesinin kesiti Şekil 2.12’de 

görülmektedir.  

 
Şekil 2.12 Gabriel tarafından geliştirilen ayrım makinesi  
(European Patent Application, Patent No:EP1536 895B1) 
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Satake ve ark. (2001), CCD kamera ve IR sensörler kullanarak ışıkla 

aydınlatılan katı küçük tanecikli maddeleri ayıracak bir sistem geliştirmişlerdir. 

Geliştirilen makinenin çalışma prensibi şu şekildedir; ürün besleme ünitesinden 

titreşim etkisiyle düşürülen ürünler taşıma oluklarına aktarılarak bir yörüngede 

düşmeleri sağlanır. Ürün flüoresan tüplerle (iki tane) aydınlatılır ve ürüne ait 

görüntüler CCD kamera yardımıyla alınır. Ürünün her iki tarafındaki görüntüleri 

alabilmek amacıyla birbirine simetrik iki kamera ve 4 flüoresan tüp kullanılmıştır. 

Ayrıca insan gözüyle fark edilemeyen (veya zor fark edilen) özellikleri 

belirleyebilmek amacıyla IR sensörler ve aydınlatma için halojen lamba 

kullanılmıştır. Bir önceki görüntüleme sistemine benzer şekilde infrared sensörler ve 

halojen lambalar karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Böylece ürünün her iki tarafının 

görüntüleri hem CCD kamera hem de IR sensörler tarafından görüntülenmektedir. 

Ürünü görüntüleyebilmek için yatayda 24 infrared sensör kullanılmıştır. 

Sensörlerden elde edilen işaretler önceden belirlenen eşik değerleri ile 

karşılaştırılarak kusurlu ürünler tespit edilir ve valflere işaret gönderilerek basınçlı 

havanın etkisiyle ürünün yörüngeden çıkması sağlanır. Benzer şekilde CCD 

sensörlerden alınan veriler ürüne ait renk tonu değerlerini daha önceden belirlenen 

renk değerleri ile karşılaştırarak kusurlu ürünler veya yabancı maddeler tespit edilir 

ve valfe sinyal gönderilerek ürünün yörüngeden çıkması sağlanır.  

 
Şekil 2.13 Satake ve ark. tarafından geliştirilen ayrım makinesinin yapısı 

(European Patent Application, Patent No: EP1083007A2) 
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Optik yöntem kullanan ürün kalite değerlendirme ve ayırma makinelerinde 

birden çok oluk bulunmaktadır (örn. 64 – 128 – 256 oluk). Böylece aynı anda daha 

fazla ürünün değerlendirilmesi yapılarak makinenin ürün ayırma kapasitesi 

artırılmaktadır. Olukların bir bölümü ret edilen ürünlerin yeniden ayrımı için 

kullanılmaktadır. Bazı durumlarda sağlıklı ürünler gerek yanlış tespit gerekse üfleme 

anındaki senkronizasyon uyumsuzluğundan kusurlu ürünlerin arasına karışmaktadır. 

Kusurlu olarak tespit edilip ret çıkışına gönderilen ürünler yeniden ayırma işlemine 

tabi tutularak bu kez içerisindeki sağlıklı ürünler tespit edilir ve isteğe bağlı olarak ya 

hammaddeye ya da sağlıklı ürünlerin arasına karıştırılır. Örnek bir ürün akışı Şekil 

2.14’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 2.14. Ürünün silolardan alınıp işlenmesi  
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3. MATERYAL ve METOT 

 

 

Buğday tanelerinin ışık geçirgenliği özelliklerinin YSA kullanılarak 

değerlendirildiği ve sağlıklı ve kusurlu olarak sınıflandırıldığı bir sistem önerilmiştir. 

Spektrofotometre yardımıyla sağlıklı ve kusurlu buğday tanelerinin ışık geçirgenlik 

değerlerinin en belirgin olduğu ışık bölgesi tespit edilmiştir. Metal levha üzerine 

açılan oluktan yer çekimi etkisiyle serbest düşme yapan buğday tanelerinin ışık 

kaynağı ile sensör arasından geçişi esnasında sensör üzerinde oluşan analog işaretler 

ADC üzerinden Delphi 5 programlama dilinde geliştirilen yazılım yardımıyla 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve kaydedilmiştir. Elde edilen işaretler değişik sınıf 

sayısına sahip histogram değerlerine göre farklı mimarilerdeki YSA modellerinde 

sınıflandırılmış ve sınıflandırma performansları incelenmiştir. Kullanılan YSA’lar 

Matlab 7.0.4 ortamında oluşturulmuş ve eğitilmiştir. En iyi sınıflandırma 

performansının elde edildiği YSA, sensör verilerinin bilgisayar ortamına 

aktarılmasında kullanılan yazılıma eklenmiş sistemin buğday tanelerini gerçek 

zamanlı olarak sınıflandırması (sağlıklı/kusurlu) sağlanmıştır. Önerilen sistemin 

işlem basamakları Şekil 3.1’de görülmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3.1 Önerilen sistemin işlem basamakları 

 

Sensor üzerinde oluşan analog 
sinyalleri sayısala çevir 

Buğday tanesinin sensör 
üzerinde oluşturduğu sinyalleri 

belirle 

Buğday tanesinin sensör 
üzerinde oluşturduğu sinyallerin 

histogramını hesapla 

 

Histogram verilerini YSA 
kullanarak sınıflandır 
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Buğday örnekleri Konya Ticaret Borsası’nda 2006 yaz sezonunda işlem gören 

buğday partilerinden alınmıştır. Camsı, dönmüş ve süne tahribatlı buğday taneleri 

Konya Ticaret Borsası’nda çalışan uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Çalışmada 

makarnalık (Çeşit-1252) ve ekmeklik (Bezostaja) buğday türleri kullanılmıştır. 

Camsı taneler sağlıklı; dönmüş, süne tahribatlı taneler ile yabancı maddeler, ot 

tohumları ve diğer hububat taneleri ise kusurlu olarak sınıflandırılmıştır.  

YSA’ların eğitiminde 100 sağlıklı, 100 kusurlu tane verisinden oluşan eğitim 

seti ve 200 sağlıklı, 200 kusurlu tane verisinden oluşan test setleri kullanılmıştır. 

Sistemin gerçek zamanlı performansını değerlendirmek için yüksek ve düşük protein 

değerlerine sahip kuvvetli ve zayıf buğday guruplarının içerisine aynı türden süne 

tahribatlı buğday taneleri ilave edilerek ağırlıkça %5 ve %10 süne tahribatlı buğday 

gurupları oluşturulmuştur. Her buğday gurubundan iki tane oluşturulmuş ve sistem 

her gurup için iki tekrarlı denenmiştir. Ayrıca piyasada kullanılan ticari bir ürün 

tarafından ayrımı yapılmış buğday yığınından örnekler alınarak önerilen sistem 

tarafından sınıflandırılmış, sınıflandırma performansları karşılaştırılmıştır. 

Sistemin ürettiği sonuçlar uzman tarafından fiziksel analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiş ve sınıflama öncesinde ve sonrasında buğdaydan elde edilen un 

örneklerine Zeleny sedimantasyon testi uygulanarak önerilen sistemin 

kullanılabilirliği incelenmiştir. 

 

 

3.1. Buğday ve Önemi 

 

  

Buğday, dünyadaki başlıca temel gıda maddelerinden birisi olup aynı 

zamanda gıda sektörünün en temel girdilerinden biri ve önemli bir ticari üründür. 

İklim koşulları ve piyasa şartlarına göre yıllık buğday üretiminde değişkenlik 

gözlenmektedir.  (FAO) verilerine göre dünya çapında buğday üretimi 2005/2006 

sezonunda 625,3 milyon ton, 2006/2007 sezonunda 598,4 milyon ton olarak 

gerçekleşmiş ve 2007/2008 sezonunda ise 629,6 milyon ton üretim tahmin 

edilmektedir. Yıllara göre global buğday üretimi Şekil 3.2’de verilmiştir (FAO, 

2006).  
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Şekil 3.2 Global buğday üretimi 

 
Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, ekili arazi, üretim miktarı, gibi tarım 

ölçütlerinin yanında toplum beslenmesinde önemli bir yeri olan ekmek, makarna, 

bisküvi, tarhana, bulgur gibi ürünlerin hammaddesi olan buğday ekonomik açıdan 

oldukça önem taşımaktadır. Ülkemizde buğday üretimi 19–21 milyon ton (Şekil 3.3) 

arasında değişim göstermektedir (TÜİK 2007). Ülkemizde kişilerin günlük kalori 

ihtiyaçlarının %60’ı buğday ve buğday ürünlerinden karşılanmaktadır. (Oğuz ve Kan 

2004).  
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Şekil 3.3. Yıllara göre Türkiye buğday üretimi 
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3.2.  Buğday Kalitesinin Belirlenmesi 

 

 

Makarna, ekmek, pasta gibi mamullerin kalitesi, büyük ölçüde bu mamullerin 

üretildiği unun üretiminde kullanılan buğdayın kalitesine bağlıdır. Buğday kalitesi 

ise buğdayın türüne, yetiştirme koşullarına, hasat ve depolama şartlarına ve özellikle 

mikroorganizma ve haşaratın taneler üzerinde yaptığı tahribata bağlıdır.  

Buğdayda kalite amaca uygunluk derecesi olarak tanımlanabilir. Bir üretim 

hattı için uygun olan buğday bir başka üretim hattı için uygun olmayabilir. Bu 

nedenle buğdayda kalite değerlendirme aşamasında ekmeklik, makarnalık, bisküvilik 

gibi guruplardan sadece biri dikkate alınır (Kan ve Sade 2002).  

Buğday kalitesinin belirlenmesinde çok çeşitli duyusal ve laboratuvar 

metotları kullanılmaktadır. Buğday analiz metotları esas aldıkları kalite ölçütlerine 

göre dört ana başlık altında toplanabilir. 

 

 

3.2.1. Botanik Ölçütler 

 

 

Buğday kalitesinin ortaya konmasında göz önüne alınan tür ve çeşit 

kalitesidir. Yeryüzünde 30 binin üzerinde buğday türünün varlığı kabul edilmektedir. 

Günümüzde ekonomik açıdan önemli 3 tür bulunmaktadır (Elgün ve ark. 2001).  

Triticum Aestivum (Ekmeklik Buğday):Taneleri açık sarıdan esmer 

kırmızıya kadar değişik renklerde; sert, yarı sert ve yumuşak tane yapısında olan 

türleri mevcuttur. Bu türe ait buğdaylar ekmek yapımı için daha uygundur. Protein 

miktarı orta (%10-13) öz miktarı ve kalitesi yüksektir. Bezostaja, Gerek, Lancer, 

Köse, Krik, Akbuğday çeşitleri ekmeklik buğdaylara örnek olarak verilebilir. 

Triticum Durum (Makarnalık Buğday):Bu tür buğdaylar sert buğdaylar 

olarak da isimlendirilirler. Taneler kırmızı ve kehribar renginde olup, çok sert ve 

camsı yapıya sahiptir. Proteince zengin olmalarına (%12-14) karşın öz kalitesi 

zayıftır. Makarnalık buğday türlerinde dönme az da olsa istenmeyen bir durumdur. 
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Ülkemizde yetiştirilen Çeşit 1252, Akbaşak, Kunduru, Şahman bu buğday 

türündendir. 

Triticum Compactum (Bisküvilik Buğday):Topbaş buğday olarak ta 

isimlendirilir. Taneleri açık renkte, unsu ve yumuşak yapıdadır. Protein miktarı az 

(%8-10), öz miktar ve kalitesi düşüktür. Bisküvi, kek, pasta yapımında ve nişasta 

üretiminde kullanılır. Kurağa dayanıklı bir yapısı vardır. 

 

 

3.2.2. Fiziksel Ölçütler 

 

 

Fiziksel ölçütler genellikle değirmencilik açısından daha önemli olup, 

buğdayın fiziksel özelliklerine bağlı olan un verimi hakkında bilgi sahibi olma 

amacıyla dikkate alınmaktadır (Elgün ve ark. 2001, Ünal 2003). 

Koku Tayini: Buğdayın kendine has bir kokusu vardır. Koku buğdayın 

saklama koşulları ve sağlamlıkları hakkında iyi fikir veren bir ölçüttür. Buğdayda 

rutubet, küf, sürme, çim, sarımsak, gaz kokusu gibi yabancı kokuların olması 

istenmeyen bir durumdur. 

Renk Tayini: Renk buğdayların sınıflandırılmasında kullanılan temel 

ölçütlerden birisidir. Renk özellikle buğdayın tür ve çeşidinin belirlenmesinde 

yardımcı olur. Tane sertliği arttıkça tanenin renginde koyulaşma olur. Kötü 

depolanmış, hastalıklı taneler renk durumuna göre kolaylıkla belirlenebilir. Renk 

tayini renk çizelgeleri kullanılarak veya Near Infrared (NIR) analizleri yöntemiyle 

yapılmaktadır. 

Yabancı Madde Miktarı: Buğday partisindeki asıl sağlam çeşit dışında kalan 

tüm unsurlar (organik ve inorganik) yabancı madde olarak tanımlanır. Buğday 

içerisindeki yabancı maddeler buğdayın depolanmasını, ticari değerini ve un verimini 

olumsuz yönde etkiler. Hasat öncesi süne-kımıl gibi böcekler tarafından zarar 

görmüş, çimlenmiş, kırık, iyi yetişmemiş cılız, mantarlı-küflü taneler, ot tohumları, 

diğer hububat ve böcek kalıntıları yabancı madde olarak isimlendirilir. 
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Hektolitre (Hl) Ağırlığı: 100 litre buğdayın kg olarak ağırlığına hektolitre 

ağırlığı denir. Tanenin dolgunluğu, yoğunluğu, şekli, homojenliği, yabancı madde 

miktarı Hl ağırlığı üzerinde etkilidir. Hl ağırlığı arttıkça un ve irmik verimi artar. 

1000 Tane Ağırlığı: Bin buğday tanesinin gram olarak ağırlığıdır. Tane 

yoğunluğu, büyüklüğü, buğday türü ve yetiştirme şartları 1000 tane ağırlığı üzerinde 

etkilidir. Tane ağırlığı arttıkça, endosperm ağırlığı ve oranının arttığı gözlenmiştir. 

Böylece yüksek tane ağırlığına sahip buğdayın un ve irmik verimi de yüksek 

olmaktadır. 

Tane Şekli ve İriliği: Öğütme işleminde şekil ve irilik bakımından benzer 

buğdayların çoğunlukta olması istenir. Çeşit, ekim ve yetiştirme şartları tane şekli ve 

büyüklüğü üzerinde etkilidir. Buğday 2,2 – 2,5 – 2,8 mm göz deliklerine sahip 

eleklerde elenerek, elek üstü miktarlar ve elek altına geçen küçük – cılız tane 

miktarları belirlenir. Değirmencilik açısından önemli olan un veriminin tahmininde 

kullanılır. 

Tane Sertliği (Camsılık Oranı):Tane sertliği buğdayın türüne bağlı olmakla 

birlikte yetiştirme şartlarından etkilenmektedir. Sert taneler camsı görünümdedir, 

glüten miktarı ve kalitesi yüksektir. Grobecker kesit aletinin içerisine 50 buğday 

tanesi yerleştirilerek enine kesilir. Cam gibi parlak görünen camsı (züccaci) olanlar 

sert, unsu beyaz görünüme sahip olanlar yumuşak, yüzeyde kısmi unlu bölgeler var 

ise dönmeli olarak etiketlenir. Sert, yumuşak, dönmeli tane sayılarak oranları 

hesaplanır. Genellikle tanede koyu renk, sertlik ve camsılık ile ekmekçilik değeri 

açısından kuvvetli korelasyon vardır. 

 

 

3.2.3. Kimyasal Ölçütler 

 

 

Buğdayın kimyasal analizi üretilecek un ve irmikte yasal olarak bulunması 

gereken niteliklerin sağlanması açısından gereklidir. Buğday ve un paçalı yapılırken 

bu değerler göz önüne alınır.  

Su (Nem) Miktarı: Buğdaylarda önemli bir kalite göstergecidir. Özellikle 

depolama, ticari ve değirmencilik açısından önemlidir. Yüksek nem miktarı kuru 



 

 

42

maddenin azlığından dolayı ticari değeri düşürür ve bakteri, mantar küf gibi 

mikroorganizma faaliyetleri, çimlenme gibi sorunlara neden olacağından depolamayı 

güçleştirir. Düşük nem miktarına sahip buğdaylar ise depolama ve taşıma esnasında 

kolayca kırılacağından kırık tane miktarında artış gözlenir. Değirmencilik açısından 

tavlamada kullanılacak su miktarının belirlenmesi için gereklidir (Tayyar 2005). 

Kül Miktarı: Buğdayın yakılması sonucu inorganik maddelerin oluşturduğu 

tortu kül olarak isimlendirilir. Küçük ve buruşuk taneler oransal olarak fazla kepek 

içerdiklerinden kül miktarları iri tanelere göre daha yüksektir. Külü oluşturan 

mineraller kabukta en fazla tane merkezinde ise en azdır. Yüksek kül miktarına sahip 

buğdaylar yüksek randımanlı un olarak değerlendirilir (Elgün ve ark. 2001). 

Protein Miktarı: Buğdaydaki protein miktarı, tür, çevresel etkiler ve üretim 

tekniğine bağlı olarak %6-22 arasında değişim gösterir. Sert, kurak yerlerde, azot 

miktarı yüksek topraklarda yetişen ve yazlık buğdaylarda protein miktarı daha 

yüksektir. Üretilecek üründe yasal olarak bulunması gereken miktarların 

sağlanabilmesi açısından önemlidir. Makarna üretiminde %13+, ekmek üretiminde 

ise %10,5+ oranlarında olması istenir. Protein oranı arttıkça ekmeklik kalitesinde 

artış olduğu gözlenmiştir (Ünal 2003). 

 

 

3.2.4. Teknolojik Ölçütler 

 

 

Unların ekmek yapımına uygunluğunun belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

Glüten Miktarı: Buğday unu hamur haline getirildiğinde unda bulunan 

proteinlerden gliadin ve glüten suyu emerek şişer. Hamur tuzlu su ile yıkandığında 

nişasta albumin ve glüobin ortamdan ayrılarak yaş öz (yaş glüten) olarak 

isimlendirilen elastiki madde kalır. Glüten mayalanma sırasında CO2 gazının 

tutulmasını sağlayarak hacimli ekmek oluşumunu sağlar. Buğday proteinin %80-

85’inin glüten oranı oluşturur (Tayyar 2005). 

Glüten İndeksi: Ekmeklik özelliklerine büyük etkisi olan protein ve yaş öz 

miktarları arasında kuvvetli bir korelasyon bulunmaktadır. Buna rağmen aynı protein 

veya yaş öz miktarına sahip unların ekmek özellikleri farklı olabilmektedir. Bu 
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durum protein kalitesindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle protein 

kalitesinin de belirlenmesi gerekmektedir. Glüten indeks değeri yaş öz kalitesinin 

belirlenmesinde kullanılan tekniklerden bir tanesidir (Elgün ve ark. 2001). Yaş 

glütenin dakikada 6000 devirlik bir hızla santrifüje tabi tutulmasıyla belirlenir. Elek 

üzerinde kalan kısım belirlenerek glüten indeks eşitlik 3.1’e göre hesaplanır. 

100
    

      x
ÖzYaşToplam

KisimGeçmeyenElektenİndeksGlüten =  (3.1)  

Ekmeklik unlarda glüten indeksi %60 – 90 arasında olmalıdır (Tayyar 2005). 

 

Sedimantasyon Testi: Sedimantasyon testi buğday ve un kalitesinin tahmini 

amacıyla kullanılmaktadır. Un analizlerinde Zeleny sedimantasyon testi kabul 

görmüş yaygın bir yöntemdir. Ekmeklik buğdaylar üzerinde yapılan çalışmalarda, 

Zeleny sedimantasyon değeri ile ekmek hacmi, alveogram W, farinogram yoğurma 

süresi, miksogram alanı ve maksimum konsistens değeri arasında yüksek pozitif 

ilişki bulunmaktadır (Atlı ve Koçak 2004). 

Zeleny sedimantasyon testi, un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış 

karışımdaki un partiküllerinin glüten kalitesine bağlı olarak şişmesi ve bu 

partiküllerin belirli bir zamanda çöken miktarın ölçülmesi temeline dayanmaktadır. 

Glüten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday ununda partiküller daha fazla 

şişeceğinden dolayı yoğunlukları azalmakta ve dibe daha geç çökmektedir. Bu 

nedenle kaliteli buğday unlarının Zeleny sedimantasyon değerleri daha yüksek 

çıkmaktadır.  (Atlı ve Koçak 2004). 

Ölçülen sedimantasyon değeri 36’dan büyük ise çok iyi, 36 – 25 arası iyi, 24-

16 arası zayıf, 15’den küçük ise kötü olarak değerlendirilebilir (Kınacı ve Kınacı 

2004b). 

Süne ve kımıl zararlıları en çok sedimantasyon değeri üzerinde etkilidir. Süne 

– kımıl tahribatı olmayan buğdaylardan elde edilen unlarda standart ve beklemeli 

sedimantasyon değerleri arasında büyük farklar gözlenmezken, tahribatlı örneklerde 

tahribat oranına göre beklemeli sedimantasyon değerinde düşüşler görülmektedir 

(Tayyar 2005).  
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3.3. Yapay Sinir Ağları 

 

 

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin işleyişinin taklit edilerek bilgisayar 

ortamına aktarılmasıyla oluşturulan ve böylece insan beyninin modellenmeye 

çalışıldığı sistemler olarak tanımlanabilir. Beyin fonksiyonlarını taklit edebilmek 

amacıyla değişik YSA modelleri geliştirilmiştir. YSA’lar öğrenme, ilişkilendirme, 

sınıflandırma, genelleme, özellik belirleme, optimizasyon gibi değişik problemlerin 

çözümünde kullanılabilmektedir (Öztemel 2003).  

Biyolojik sinir ağlarına benzer şekilde, yapay sinir ağları birbirlerine 

hiyerarşik olarak bağlı ve paralel çalışabilen yapay sinir hücrelerinden (nöronlardan) 

oluşmaktadır. Bir yapay sinir hücresi, girişler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, 

aktivasyon fonksiyonu ve hücre çıkışından oluşmaktadır (Elmas 2003). Yapay sinir 

hücresinin yapısı Şekil 3.4’de görülmektedir.  
X1

X2

Xn

Y(i)

W1

W2

Wn

V

 
Şekil 3.4 Yapay sinir hücresinin yapısı 

 
Bir nöronun girişleri ile bağlı ağırlıklarının çarpımlarının toplamı eşik değeri 

ile toplanarak nöronun aktivasyon fonksiyonundan geçirilir ve böylece nöron çıkışı 

eşitlik 3.2 kullanılarak hesaplanır. 

)()( ∑ += θiiwxfiy   veya  

∑ += θii wxv  ve )()( vfiy =  (3.2) 

Eşitlik 3.2’deki )(iy  nöron çıkışı, f  aktivasyon fonksiyonu, ix  nöron giriş 

değerleri, iw  nöronun ağırlık değerleri ve θ  eşik değeridir. 
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3.3.1. Aktivasyon Fonksiyonu 

 

 

Transfer fonksiyonu olarak da isimlendirilen aktivasyon fonksiyonu, nöron 

çıkış genliğinin istenen değerler arasında sınırlanmasını sağlar. YSA’larda 

kullanılacak olan aktivasyon fonksiyonlarının türevlenebilir ve sürekli fonksiyonlar 

olması gerekmektedir. YSA’nın kullanım amaçlarına göre tek veya çift yönlü 

aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir (Sağıroğlu ve ark 2003). Uygulamalarda 

kullanılan değişik aktivasyon fonksiyonları bulunmaktadır. YSA’yı oluşturan 

nöronların tamamı aynı aktivasyon fonksiyonunu kullanmak zorunda değildirler. 

Yapıyı oluşturan nöronların bazıları aynı bazıları ise farklı aktivasyon 

fonksiyonlarına sahip olabilirler. Lineer olmayan problemlerin çözümünde genellikle 

sigmoid, hiperbolik tanjant gibi lineer olmayan aktivasyon fonksiyonları kullanılır. 

İstenen çözüme ulaşabilmeyi sağlayacak en uygun aktivasyon fonksiyonları 

denemeler sonucunda tasarımcı tarafından belirlenir. Uygun fonksiyonun 

belirlenmesinde kullanılacak bir formül bulunmamaktadır (Öztemel 2003).  

Yapay sinir ağlarının oluşturulmasında kullanılan bazı aktivasyon 

fonksiyonları Tablo 3.1’de verilmiştir (Öztemel 2003). 

 
Tablo 3.1. Yapay sinir ağlarının oluşturulmasında kullanılan bazı aktivasyon 
fonksiyonları ve matematiksel eşitlikleri 
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3.3.2. Yapay Sinir Ağlarının Oluşturulması 

 

 

Yapay sinir ağları birbirleri ile bağlanmış nöronlardan oluşurlar. Nöronlar 

arası bağlantıların yapısı ağ yapısını belirler. İstenen sonuca ulaşmak için nöronlar 

arası bağlantıların nasıl değiştirileceği öğrenme algoritması tarafından belirlenir ve 

kullanılan bir öğrenme kuralına göre hatayı sıfıra indirecek şekilde ağın ağırlıkları 

değiştirilir (Sağıroğlu ve ark. 2003).  

Yapay sinir ağları yapılarına göre ileri ve geri beslemeli ağlar olmak üzere iki 

gurupta incelenebilir.  

İleri Beslemeli Ağlar: Bu yapıda nöronlar katmanlara dağıtılmıştır. Giriş 

katmanına uygulanan işaretler çıkış katmanına doğru iletilir. Katmanlarda bulunan 

nöronlar sonraki katmanlarda bulunan nöronlara ağırlıklarla bağlıdırlar. Nöron 

çıkışları aynı katmanda bulunan nöronlara veya kendisinden önceki katmanlarda 

bulunan nöronlara iletilmemektedir. Çok katmanlı algılayıcılar ileri beslemeli ağlara 

örnek olarak gösterilebilir. Şekil 3.5’de çok katmanlı ileri beslemeli ağ yapısı 

gösterilmiştir (Öztemel 2003). 

 

 
Şekil 3.5 Çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağı 

 
Geri Beslemeli Ağlar: Geri beslemeli ağ mimarilerinde katmanlardaki 

nöronların çıkışları aynı katmandaki veya önceki katmanlardaki nöron girişlerine 

iletilmektedir. Böylece veriler hem ileri hem de geri yönde aktarılır. Bu yapıdaki 

sinir ağlarının dinamik hafızaları vardır. Herhangi bir t anındaki çıkış, hem o andaki 

hem de önceki girişlere göre değişmektedir. Özellikle önceden tahmin uygulamaları 

için uygun bir yapıdır. Hopfield,  Elman, Jordan ağları geri beslemeli ağlara örnek 
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olarak gösterilebilir. Geri beslemeli bir yapıya sahip Hopfield ağı Şekil 3.6’da 

gösterilmektedir (Sağıroğlu ve ark. 2003). 

 
Şekil 3.6 Hopfield ağının yapısı 

 

 

3.3.3. Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme 

 

 

Yapay sinir ağlarında bilgi, ağ bağlantılarının ağırlıklarında depolanır. Bir ağ 

için öğrenme istenen işlevi gerçekleştirecek şekilde ağırlıkların ayarlanması 

sürecidir. Yapay sinir ağlarında öğrenme nöronlar arasındaki ağırlıkların 

güncellenmesi şeklinde gerçekleşir. Genel olarak üç öğrenme yöntemi kullanılır 

(Sağıroğlu ve ark. 2003).  

• Danışmanlı öğrenme 

• Danışmansız öğrenme  

• Takviyeli öğrenme 

Danışmanlı Öğrenme: Bu öğrenme yönteminde girişlere karşılık gelen çıkış 

değerleri kullanılarak ağın ağırlıklarının güncellenmesi yapılır. Uygulanan bir girişe 

karşılık ağın ürettiği çıkış istenen değer ile karşılaştırılarak hata hesabı yapılır. Elde 

edilen hata değeri kullanılarak nöronlar arası ağırlıklar güncellenir. 
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Danışmansız Öğrenme: Danışmansız öğrenme yöntemlerinde giriş 

değerlerine karşılık gelen çıkış değerlerinin bilinmesine gerek yoktur. Öğrenme 

sürecinde ağa uygulanan giriş verileri arasındaki matematiksel ilişkilere göre 

ağırlıklar düzenlenir. Öğrenme sonrasında aynı özellikleri gösteren giriş bilgilerinde 

aynı çıkışların üretilmesi beklenir. 

Takviyeli Öğrenme: Bazı durumlarda ağ çıkışının ne olması gerektiği ağa 

önceden bildirilememekte, ağ çıkışının doğru veya yanlış olduğu belirtilebilmektedir. 

Bu öğrenme yöntemi takviyeli öğrenme olarak isimlendirilir. Takviyeli öğrenme 

yöntemi kullanan yapay sinir ağlarında, giriş verileri ağa uygulanır ve sonucun 

danışman tarafından değerlendirilmesi istenir. Danışmanın değerlendirmesi sonucuna 

göre ağın ağırlıkları güncellenir.  

 

 

3.3.4. Öğrenme Algoritmaları 

 

 

Yapay sinir ağlarının öğrenme sürecinde farklı öğrenme algoritmaları 

mevcuttur. Oluşturulan yapay sinir ağının ağırlıkları uygun öğrenme algoritması 

kullanılarak güncellenir ve ağın öğrenmesi sağlanır (Sağıroğlu ve ark. 2003). Bu 

öğrenme algoritmalarından bazıları şunlardır: 

• Geri yayılım algoritması 

• Esnek yayılım algoritması 

• Delta Bar Delta algoritması 

• Geliştirilmiş Delta Bar Delta algoritması 

• Hızlı yayılım algoritması 

• Levenberg – Marquardt metodu 

• Eşleştirmeli eğim algoritmaları 
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3.3.5. Geri Yayılım Algoritması  

 

 

Geri yayılım algoritması (GYA), eğim azalan ve çok katmanlı algılayıcıların 

eğitiminde en çok kullanılan temel öğrenme algoritmasıdır. Hataları çıkıştan girişe 

geriye doğru azaltmaya çalışmasından dolayı geri yayılım olarak isimlendirilir. 

GYA’da i ve j katman nöronları arasındaki ağırlıklardaki )(twji∆ değişikliği 

hesaplanır (Sağıroğlu ve ark. 2003). Bu değişiklik eşitlik 3.3 kullanılarak bulunur.   

)1()( −∆+=∆ twxtw jiijji αηδ  (3.3)  

Eşitlik 3.3’de η  öğrenme katsayısı, α momentum katsayısı ve jδ  ara veya çıkış 

katmanındaki herhangi bir j nöronuna ait bir faktördür. Çıkış katmanı için bu faktör 

eşitlik 3.4 kullanılarak hesaplanır.  

)( j
t
j

j
j yy

net
f

−
∂
∂

=δ  (3.4) 

Eşitlik 3.4’de,  netj=Σxjwji ve yj
t ise j nöronun hedef çıkışıdır. Ara katmanlardaki 

nöronlar için bu faktör, 

∑⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

= qqi
j

j w
net

f δδ  (3.5)  

şeklinde hesaplanır. Ara katmanlardaki nöronlar için herhangi bir hedef çıkış 

olmadığından, eşitlik 3.4 yerine eşitlik 3.5 kullanılır. Bu duruma bağlı olarak çıkış 

katmanından başlayarak δj faktörü, bütün katmanlardaki nöronlar için hesaplanır. 

Daha sonra eşitlik 3.3’e göre bütün bağlantılar için ağırlıklar güncellenir. 

 

 

3.3.6. Delta Bar Delta Algoritması 

 

 

Delta Bar Delta (DBD) algoritması, çok katmanlı algılayıcılarda bağlantı 

ağırlıklarının yakınsama hızını artırmak için kullanılan sezgisel bir yaklaşımdır. 

Deneysel çalışmalar, ağırlık uzayının her boyutunun tüm hata yüzeyi açısından 

tamamen farklı olabileceğini göstermiştir. Hata yüzeyindeki değişimleri açıklamak 
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için, ağın her bağlantısı kendi öğrenme katsayısına sahip olmalıdır. Her bağlantıya 

bir öğrenme katsayısı atanırsa ve bu katsayı zamanla değişirse, yakınsama zamanı 

kısaltılır ve daha çok serbestlik derecesi sağlanmış olur. (Sağıroğlu ve ark. 2003). 

Standart geri yayılım algoritmasında eğitim bileşeni aşağıdaki şekilde ifade edilir.  

)(
)()(

tw
tEt

∂
∂

=δ   (3.6) 

Eşitlik 3.6’da E(t), t anındaki hata değerini, w(t) bağlantı ağırlığını ve δ(t) ağırlık 

değişiminin eğim bileşenini göstermektedir. Standart geri yayılım algoritmasında 

ağırlıklar,  

)()()1( ttwtw αδ+=+   (3.7)  

kullanılarak güncellenir. Burada α sabit bir öğrenme katsayısıdır. DBD kuralında, her 

bağlantı için değişken öğrenme oranı kullanılır ve bağlantı ağırlıklarının 

güncellenmesi için, 

)()()()1( tttwtw δα+=+   (3.8) 

eşitliği kullanılır. Her bağlantıda öğrenme hızının artması ya da azalması için 

sezgiselliğin gerçeklenmesinde, δ(t) eğim bileşeninin ağırlıklı ortalaması kullanılır. 

Ağırlıklı ortalama )(tδ  şu şekilde hesaplanır; 

)1()()1()( −+−= ttt θδδθδ   (3.9) 

Eşitlik 3.9’da, θ konveks ağırlık faktörüdür. Üstel olarak artan eğim bileşeni, şu anki 

eğim bileşeni ile aynı işaretli ise, öğrenme katsayısı κ sabiti ile artan ağırlıkla 

birleştirilir. Mevcut eğim bileşeni üstel ortalamadan farklı işaretli ise, öğrenme 

katsayısı mevcut değeri ile orantılı olarak azalır. Öğrenme katsayısının 

güncellenmesi aşağıda verilmiştir.  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

<−−

>−

=∆
diger

ttt

tt

t
            0

0)()1(     )(

0)()1(               

)( δδϕα

δδκ

α    (3.10) 

Bu eşitlikte, κ öğrenme katsayısının artma faktörünü, φ öğrenme katsayısının azaltma 

faktörünü, α(t) t anındaki öğrenme katsayısını göstermektedir. Bu ifadeye göre 

öğrenme katsayıları lineer olarak artırılmakta, geometrik olarak azaltılmaktadır 

(Sağıroğlu ve ark. 2003). 
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3.3.7. Geliştirilmiş Delta Bar Delta Algoritması 

 

 

Geliştirilmiş Delta Bar Delta (GDBD) öğrenme algoritması, eğitimde belirli 

bir andaki genel hatayı hesaplayarak, hata düzeltme özelliğine sahiptir. GDBD 

algoritmasının DBD algoritmasından farkı, sezgisel momentum kullanması, ağırlık 

uzayında büyük atlamaların ortadan kaldırılması ve geometrik azaltma ile amacı aşan 

büyük atlamaları engellemede yeterince hızlı olması şeklinde sıralanabilir (Sağıroğlu 

ve ark. 2003). GDBD algoritmasında ağırlıklardaki değişimler, 

)()()()()1( twttttw ∆+=+∆ µδα  (3.11)  

ile hesaplanır. Eşitlikteki δ(t) ağırlık değişiminin eğim bileşeni, α(t) öğrenme 

katsayısı ve µ(t) momentum katsayısıdır. Ağırlıklar aşağıdaki şekilde güncellenir. 

 )1()()1( +∆+=+ twtwtw   (3.12) 

Öğrenme katsayısının değişimi,  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

<−−

>−−

=∆
                          0

0)()1(                           )(

0)()1(                 |) )(|exp(

)( ttt

ttt

t δδαϕ

δδδγκ

α α

αα

 (3.13) 

kullanılarak elde edilir. Eşitlikteki κα sabit öğrenme hızı skala faktörünü, φα sabit 

öğrenme hızı azaltma faktörünü ve γα sabit öğrenme hızı üstel faktörünü 

göstermektedir. Momentum katsayısının değişimi ise,  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

<−−

>−−

=∆

                          0
0)()1(                           )(

0)()1(                 |) )(|exp(

)( ttt

ttt

t δδµϕ

δδδγκ

µ µ

µµ

 (3.14) 

şeklinde hesaplanır. Burada κµ sabit momentum hızı skala faktörünü, φµ sabit 

momentum hızı azaltma faktörünü ve γµ sabit momentum hızı üstel faktörünü 

göstermektedir. Ağırlık uzayında osilasyonları ve aşırı atlamaları engellemek 

amacıyla, tüm bağlantılar için α(t) ≤ αmax ve µ(t)≤µmax şartı sağlanmalıdır. Burada, 

αmax öğrenme katsayısının üst sınırı ve µmax momentum katsayısının üst sınırıdır 

(Sağıroğlu ve ark. 2003).   

 

eğer 
 

eğer

diğer 

eğer 
 

eğer

diğer 



 

 

52

Önerilen sistemde danışmanlı öğrenme yöntemi kullanan, çok katmanlı 

algılayıcı ağ modeli ve danışmansız öğrenme yöntemi kullanan ileri beslemeli yapıya 

sahip öz düzenlemeli harita mimarileri kullanılmıştır.  

 

   

3.3.8. Çok Katmanlı Algılayıcılar 

 

 

Yapay sinir ağlarında nöronların dizilişleri ve aralarındaki bağlantı 

durumlarına göre değişik yapılarda yapay sinir ağları oluşturulmaktadır. Çok 

katmanlı algılayıcı (ÇKA) ağlar farklı nöron sayılarına sahip giriş katmanı, bir veya 

daha fazla katmandan oluşan ara katman(lar) ve çıkış katmanından oluşan ileri 

beslemeli bir yapay sinir ağı modelidir. ÇKA sinir ağının yapısı Şekil 3.7’de 

gösterilmektedir. ÇKA sinir ağlarında bir katmandaki nöronların çıkışları kendinden 

bir sonraki katmanda bulunan tüm nöronların girişlerine ağırlıklarla bağlıdır. Giriş ve 

çıkış katmanında bulunan nöron sayıları uygulama problemine göre belirlenir. Ara 

katman sayısı, ara katmanda bulunan nöronların sayısı ve aktivasyon fonksiyonları 

tasarımcı tarafından deneme yanılma yöntemiyle belirlenir (Öztemel 2003).  

 

 
Şekil 3.7 Çok katmanlı algılayıcı sinir ağının yapısı 
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ÇKA’ların eğitiminde danışmanlı eğitim yöntemi kullanılır. Uygulanan bir 

giriş değerine göre üretilmesi istenen çıkış değeri ağa gösterilir. ÇKA’ın eğitiminde 

hatanın geri yayılım algoritması kullanılır. Hatanın geri yayılım algoritmasında ağın 

üretmesi beklenen değer ile o anda üretilen değerin farkı hesaplanarak hata hesabı 

yapılır. Çıkış katmanındaki j. nöron için hata hesabı eşitlik 3.15 kullanılarak 

hesaplanır (Öztemel 2003).  

jjj ode −=  (3.15) 

Burada ej hata, dj nöronun beklenen çıkışı ve oj nöronun o anda ürettiği çıkış 

değeridir. Çıkış katmanında oluşan toplam hatayı hesaplamak için en küçük kareler 

yöntemi kullanılır. Toplam hata eşitlik 3.16’ya göre hesaplanır. 

∑=
j jeE 2

2
1  (3.16) 

Elde edilen hata değerine göre hatayı en aza indirecek şekilde katmanlar arası 

ağırlıklar güncellenir. Ağ Sağırlıklarının güncellenmesi kabul edilebilir bir hata 

seviyesine ulaşıncaya kadar sürdürülür. ÇKA’ların eğitiminde farklı öğrenme 

algoritmaları kullanılabilir.  

 

 

3.3.9. Öz Düzenlemeli Harita  

 

 

Öz düzenlemeli harita (ÖDH) danışmansız eğitim yönteminin kullanıldığı 

ileri beslemeli bir ağ modelidir. Genel olarak sınıflandırma problemlerinin 

çözümünde kullanılırlar. ÖDH ağı, bir giriş ve bir çıkış katmanından oluşur. Giriş 

katmanında bulunan her bir nöron çıkış katmanındaki tüm nöronlara ağırlıklarla 

bağlıdır. Çıkış katmanı iki boyutlu düzlem şeklinde gösterilir. ÖDH ağının yapısı 

Şekil 3.8’de görülmektedir (Öztemel 2003).  
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X1 Xn  
Şekil 3.8 ÖDH ağının yapısı 

 
ÖDH ağının en temel özelliği eğitim işleminde bir öğretmene veya üretmesi 

gereken çıktıların ağa sunulması zorunluluğunun olmamasıdır. Öğrenme işlemi 

kazanan nöronun ve komşu nöronların ağırlıklarının güncellenmesi temeline dayanır. 

Başlangıçta nöronların ağırlıkları rastsal olarak belirlenir. Eğitim verisi ağ girişlerine 

uygulanarak kazanan nöron belirlenir ve kazanan nöron ile komşu nöronların 

ağırlıkları güncellenir. Kazanan nöronun belirlenmesinde aşağıda verilen iki 

yöntemden biri kullanılır.  

1- Her nöronun çıkışı ağırlıklarla giriş değerlerinin çarpımlarının 

toplanmasıyla hesaplanır (Eşitlik 3.17).  

∑=
i

iiji xwO  (3.17) 

Hesaplanan çıkışlardan en yüksek değere sahip olan nöron kazanan nöron olarak 

belirlenir. Kazanan nöronun k. nöron olması durumunda, 

 Ok=1 

 Oi=0,    i=1..n ve i≠k’dır.  

 2- Tüm nöronların giriş vektörüne olan uzaklıkları Öklit mesafesi (d) 

kullanılarak hesaplanır. Öklit uzaklığı, 

)(kwxd jkj −=  (3.18)  

şeklinde hesaplanır. Eşitlikteki x(k) giriş değeri, wj(k) j. nöronun ağırlık vektörü ve dj 

girişin j. nörona uzaklığını temsil etmektedir. En küçük mesafe değerine sahip nöron 

kazanan nöron olarak belirlenir.  
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Kazanan nöron belirlendikten sonra kazanan nöron ve komşu nöronların ağırlıkları 

eşitlik 3.19’a göre güncellenir. 

 ))()(()()1( twtxtwtw −+=+ αφ  (3.19) 

Burada α öğrenme katsayısı (α>0), φ  komşuluk fonksiyonu ve x(t) giriş vektörüdür. 

Komşuluk fonksiyonu zaman içerisinde azalan bir fonksiyondur ve eşitlik 3.20’ye 

göre hesaplanır. 

))2/(exp()( 22 σφ ki ddk −−=  (3.20) 

Eşitlik 3.20’de di ve dk, i. ve k. nöronların pozisyonları gösteren vektörler, σ ise 

komşuluk alanının genişliğini göstermektedir ve zaman içerisinde azalmaktadır 

(Öztemel 2003).  
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4. IŞIK GEÇİRGENLİĞİ ÖZELLİĞİ KULLANILARAK YSA 

YARDIMIYLA KUSURLU BUĞDAY TANELERİNİN TANINMASI 
 
 
 

Sağlıklı ve kusurlu buğday tanelerini belirleyebilmek amacıyla, tanelerin tek 

sıra halinde serbest düşmelerini sağlayacak ve düşüş esnasında gerekli ölçümleri 

yapabilecek bir sistem geliştirilmiştir. Sistem, temel olarak buğday tanelerinden 

geçen ışık miktarlarına göre sensörler üzerinde oluşacak gerilim değerlerini sayısal 

bilgiye çevirerek bilgisayar ortamına aktaracak ve verilerin bilgisayar ortamında 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. Önerilen sistemin genel yapısı Şekil 4.1’de 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.1 Önerilen sistemin genel yapısı 

 
Buğday tanelerinin optik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla birden çok 

sensör kullanılabileceği düşünülerek sensör üzerindeki analog işaretlerin sayısala 

çevrilmesinde çok kanallı ADC (ADC 10664 – National Semiconductor Corparation) 

entegresi kullanılmıştır. Kullanılan ADC’nin blok şeması Ek-I’de, ayak bağlantıları 

ve temel uygulama devresi Ek-II’de, zamanlama diyagramı Ek-III’de verilmiştir. 

ADC 10664 entegresinde 4 kanal analog giriş, 10 bit paralel çıkış bulunmaktadır. 

Çevrim zamanı ortalama 360 ns ve maksimum örnekleme hızı 1,5 MHz’dir.  
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4.1. Analog Bilgilerin Sayısala Çevrilmesi ve ADC Çıkışlarının Bilgisayar 

Ortamına Aktarılması 

 
 

ADC çıkışlarındaki bilgiler paralel port üzerinden bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve ADC’nin kontrol sinyalleri paralel port üzerinden işlenmiştir. Paralel 

portun yapısı Şekil 4.2’de görülmektedir.  

 

13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

141516171819202122232425
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S3S4S5S6S7

C0C1C3 C2

12

 
Şekil 4.2. Paralel portun yapısı 

 

Paralel port 3 registerdan oluşmaktadır. Bunlar, data register, status register 

ve kontrol registerlarıdır. Her registerın hafıza adresleri vardır. Bu adresler 

yardımıyla pinlere veri gönderilir veya pinlerdeki veriler okunabilir. Bu adresler 

kullanılan bilgisayara göre değişebilmekle birlikte genel olarak; 

Data Register  : 378h 

Status Register : 379h 

Kontrol Register : 37Ah şeklindedir.  

Data registerında 8 pin bağlantısı vardır. Bu pinler kullanılarak dış ortama 

veri aktarımı ve dış ortamdan veri alımı gerçekleştirilebilir. Dış ortamdan veri alımı 

yapabilmek için portun çift yönlü olarak ayarlanması gerekmektedir. Bu amaçla 

kullanılan bilgisayarın paralel port çalışma modu EPP olarak ayarlanmıştır.  

Status registerında 5 pin bağlantısı bulunmaktadır ve sadece dış ortamdan veri 

almak için kullanılır. Kontrol registerında 4 pin bağlantısı vardır ve dış ortama veri 

aktarmak amacıyla kullanılır.   
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ADC çıkışlarındaki verileri alabilmek ve ADC’nin çevrim sinyallerini kontrol 

edebilmek Delphi 5 programlama dilinde program geliştirilmiştir. ADC çıkışlarının 

ilk 8 biti paralel portun data pinlerine, en önemli iki biti status registerına (S3 – S4) 

bağlanmıştır. ADC’nin kontrolü amacıyla INT  ucu status registerının 6. bitine (S5),  

HS / ucu kontrol registerinin 4. bitine ( 3C ), RD  ucu kontrol registerinin 3. bitine 

(C2), S1 ucu kontrol registerinin 2. bitine ( 1C ) ve S0 ucu kontrol registerinin 1. 

bitine ( 0C ) bağlanmıştır. Ayrıca ADC’nin CS  ucu şaseye, VRef+ ucu +5V’a, VRef- 

ucu saşeye bağlanmıştır. ADC ile paralel portun bağlantısı ve kullanılan elektronik 

devrenin şeması Şekil 4.3’de verilmiştir.  

 
Şekil 4.3. ADC ile paralel portun bağlantısı ve kullanılan elektronik devre 

 

Geliştirilen yazılımın ve ADC’nin çalışmasını kontrol etmek amacıyla sinyal 

jeneratöründen bilinen frekanslarda kare dalga işaretler üretilerek bu işaretler 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılmış 300 Hz’lik kare 

dalga işaret Şekil 4.4’de gösterilmektedir.  
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Şekil 4.4. ADC yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış 300 Hz'lik kare dalga işaret 

 

Kare dalganın birinci periyodu 94. ölçümde başlamış ve 293. ölçümde 

bitmiştir. Bir periyot süresince 199 ölçüm yapılmıştır. Buna göre iki ölçüm arasında 

geçen zamanın eşitlik 4.1 ve 4.2’ye göre 16,73 µs olduğu tespit edilmiştir.  

msT 33,3
300
1

==        (4.1) 

smst µ73,16
199
33,3

==        (4.2) 

Benzer şekilde ADC girişine bu kez 700Hz’lik kare dalga uygulanmış ve 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan 700 Hz’lik işaret 

Şekil 4.5’de görülmektedir. 
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 Şekil 4.5. ADC yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış 700 Hz'lik kare dalga 

işaret 

Örnekleme 
adımı 

Gerilim (V) 

Örnekleme 
adımı 

Gerilim (V) 
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Kare dalganın birinci periyodu 36. ölçümde başlamış ve 121. ölçümde 

bitmiştir. Bir periyot  süresince 85 ölçüm yapılmıştır. Buna göre iki ölçüm arasında 

geçen zamanın eşitlik 4.3 ve 4.4’e göre 16,7 µs olduğu tespit edilmiştir.  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == msT 42,1

700
1        (4.3) 

smst µ70,16
85

42,1
==        (4.4) 

 

ADC girişine bu kez 2KHz’lik kare dalga uygulanmış ve bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan 2KHz’lik işaret şekil 4.10’da 

görülmektedir. 

Kare dalganın birinci periyodu 23. ölçümde başlamış ve 53. ölçümde 

bitmiştir. Bir periyot süresince 30 ölçüm yapılmıştır. Buna göre iki ölçüm arasında 

geçen zamanın eşitlik 4.5 ve 4.6’ya göre 16,66µs olduğu tespit edilmiştir.  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == ms

Khz
T 5,0

2
1        (4.5) 

smst µ66,16
30
5,0

==        (4.6) 
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Şekil 4.6. ADC yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış 2KHz'lik kare dalga işaret 

 
Yapılan denemeler sonunda ADC çıkışlarındaki verilerin sağlıklı bir şekilde 

bilgisayar ortamına aktarılabildiği ve örnekleme zamanının ss µµ 7,166,16 − olduğu 

tespit edilmiştir.  

Örnekleme 
adımı 

Gerilim (V) 
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Buğday tanelerinin tek sıra halinde düşüşünü sağlayabilmek amacıyla Şekil 

4.7’de görülen deneysel düzenek oluşturulmuştur. Yapılan kaynak araştırması 

sonucunda (Pasikatan ve Dowell 2004) metal levha üzerine 3 mm çapında yarım 

daire kesitli bir oluk açılmıştır. Işık kaynağı, oluğun simetri eksenini içeren düşey 

düzlem üzerinde oluğun alt-uç kısmına yakın bir noktaya yerleştirilmiştir. Işık 

kaynağının tam karşısına oluk kesitini iki eşit parçaya ayıran 1,5 mm çapında bir 

delik açılarak buraya sensör yerleştirilmiştir. Böylece numune grubundaki tanelerin, 

eğik oluk içinde düşerken ışık kaynağının önünden geçmesi, düşmekte olan tane 

içinden geçen ışığın kaynağın tam karşısındaki sensör üzerine düşürülmesi 

amaçlanmıştır. Buğday tanesinin her iki yüzeyinden ölçüm yapabilmek amacıyla ilk 

sensörün yaklaşık 2,5cm yukarısına benzer sensör ve ışık kaynağı simetrik olarak 

yerleştirilmiştir.  

 

Işık Kaynağı

Sensör

Oluk açılan levhanın 
önden görünüşü

(a)
Deneysel düzeneğin yandan görünüşü

(b)  
Şekil 4.7. Deneysel düzenek 
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4.2. Uygun Işık Kaynağının Belirlenmesi 

 

 

Buğday tanesinin optik özellikleri buğday kalitesine göre değişmektedir. 

Yapılan kaynak araştırmasında, süne zararlısı tarafından tahrip edilmiş buğday 

tanelerinin hangi dalga boyundaki ışığa duyarlı olduğu bulunamamıştır. Süne 

tarafından tahrip edilmiş ve sağlıklı buğday tanelerinin ışık geçirgenlik değerlerini 

tespit edebilmek amacıyla Pharmacia LKB Novaspec II spektrofotometresi 

kullanarak 400 – 700 nm bölgesinde 5 nm aralıklı spektrofotometrik ölçüm 

yapılmıştır. Buğday numunesi olarak Çeşit 1252 buğday türünden 3 camsı, 3 dönmüş 

(unsu) ve 3 süne tahribatlı buğday tanesi kullanılmıştır. Sağlıklı, dönmüş ve süne 

tahribatlı buğday tanelerinin ortalama ışık geçirme oranları Şekil 4.8’de 

görülmektedir.  

Grafik incelendiğinde 630 – 650 nm aralığında sağlıklı ve kusurlu tanelerin 

ışık geçirgenlik değerlerinin diğer dalga boylarına göre daha belirgin olduğu 

gözlenmektedir. Bu dalga boyları spektrumun kırmızı bölgesine karşılık gelmektedir 

(Şekil 4.9). Bu nedenle oluşturulan düzenekte ışık kaynağı olarak kırmızı LED 

kullanılmıştır.  
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Şekil 4.8. Sağlam ve kusurlu tanelerin ışık geçirgenlik oranları ortalamaları 
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Gama 
ışınları

X ışınları Ultraviyole
 ışınlar

Infrared
 ışınlar

Radar FM TV Kısa 
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Görünür Işık

400 500 600 700

Dalga Boyu (nanometre)  
Şekil 4.9. Işık spektrum bölgeleri 

 
Sensör olarak BPW 17N silikon NPN foto transistör kullanılmıştır. 

Fototransistöre seri olarak 100KΩ’luk bir direnç bağlanmış ve transistörü kolektörü 

ADC’nin girişine uygulanmıştır (Şekil 4.10). Üst tarafta bulunan transistörün çıkışı 

ADC’nin birinci kanalına, alt tarafta bulunan transistörün çıkışı ADC’nin ikinci 

kanalına bağlanmıştır.     

 

PC

5 V

+

-

10
0K

ADC 10664

BPW 17N

 
Şekil 4.10. Ölçüm düzeneği 

 

Metal üzerine açılan oluktan buğdayın düşüşü esnasında tanenin ışık 

geçirgenlik özelliklerine göre fototransistör üzerinde oluşan gerilim değişimleri 

geliştirilen yazılım yardımıyla ADC ve paralel port üzerinden bilgisayara 

kaydedilmiştir. Işık kaynağı ile fototransistör arasında buğday tanesi yokken ADC 

çıkışında 14 değeri ölçülmektedir. Program ADC çıkışlarını sürekli kontrol etmekte 

ve ADC çıkışı 20’nin üzerine çıktığı andan itibaren 300 örnekleme yaparak ADC 

çıkışındaki verileri kaydetmektedir. Önce buğdayı yukarıdan gören sensörün bilgileri 
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kaydedilmekte, daha sonra ADC’nin kanalı değiştirilerek alt tarafta bulunan sensörün 

bilgileri kaydedilmektedir. Böylece buğdayın her iki tarafı da değerlendirmeye dahil 

edilebilmektedir.  

 Bir buğday tanesi sensör önünden geçişini yaparken 300 ölçüm yapılmıştır. 

Her ölçüm yaklaşık olarak sµ16 ’de tamamlanmaktadır. Böylece bir tanenin geçişi 

300x* sµ16 = ms8,4 ’de tamamlanmaktadır. Bir buğday tanesinin geçişi esnasında 

bilgisayara aktarılan değerler Şekil 4.11’de görülmektedir. Buğday tanesinin eliptik 

yapısı göz önüne alındığında buğday tanesi 1,5 mm’lik deliği tam olarak kapattığı 

anda ADC çıkışlarında yaklaşık 600 değeri elde edilmektedir.  
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Şekil 4.11 Bir buğday tanesinin geçişi esnasında yapılan ölçüm 

 

4.3. Yapay Sinir Ağlarının Oluşturulması ve Kullanımı 

 
Buğday tanelerinin sensörler üzerinde oluşturdukları işaretlere göre sağlıklı 

veya kusurlu olarak sınıflandırılmasında YSA kullanılmıştır. Gerçek zamanda 

kullanılacak YSA’nın belirlenebilmesi amacıyla ÇKA ve ÖDH mimarilerindeki iki 

farklı YSA’nın sınıflandırma başarıları incelenmiştir. Bu amaçla 100 sağlıklı, 100 

kusurlu buğday tanesine ait verilerden oluşan eğitim matrisi ve 200 sağlıklı, 200 

kusurlu buğday tanesine ait verilerden oluşan test matrisi oluşturulmuştur. 
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Oluşturulan eğitim ve test matrislerinde sütun sayısı kullanılan buğday sayısını ve 

satır sayısı bir buğday tanesine ait özellik sayısını göstermektedir. Sağlıklı ve kusurlu 

buğday taneleri uzmanlar tarafından fiziksel analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Eğitim 

ve test setlerinin oluşturulmasında kullanılan taneler, farklı uzman tarafından seçme 

işlemi tekrarlanarak sağlıklı ve kusurlu tanelerden oluşan buğday gurupları 

içerisinden seçilmiştir. Kullanılan YSA’lar Matlab 7.0 ortamında oluşturulmuş, 

eğitilmiş ve test edilmiştir. Bu eğitim ve test matrisleri kullanılarak, en iyi 

sınıflandırma başarısının elde edildiği YSA mimarisi belirlenmiş ve gerçek zamanlı 

çalışacak sisteme adapte edilmiştir. Bölüm 5’de belirtilen en iyi sınıflandırma 

performansına sahip YSA yapısı ve parametreleri Delphi 5 programlama dilinde 

geliştirilen yazılım yardımıyla gerçek zamanda çalıştırılmıştır. Önerilen sistemin 

blok şeması Şekil 4.12’de görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4.12 Önerilen sistemin blok şeması 
 

Buğday taneleri sensör önünden geçişini yaparken elde edilen analog işaretler 

ADC kullanılarak dijitale çevrilmiştir. ADC çıkışları bilgisayarın paralel portuna 

bağlanarak Bölüm 4.1’de bahsi geçen Delphi 5 programlama dilinde geliştirilen 

yazılım yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bir buğday tanesine ait sensör 

verilerinin geliştirilen yazılım yardımıyla histogram değerleri hesaplanmıştır. Matlab 

7.0 ortamında en iyi sınıflandırma performansına sahip YSA yapısı ve parametreleri 

Delphi 5 programlama dilinde geliştirilen yazılıma eklenerek, histogram değerleri 

YSA’ya uygulanmış ve sınıflandırma yapılmıştır. 
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5. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI 

 

 

5.1. Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Yapılan 

Sınıflandırma Sonuçları 

 

 

Buğday tanesinin sensör üzerinde oluşturduğu işaretler herhangi bir ön işleme 

yapmadan ve 600’den büyük değerlerin 10, 20, 30 aralıklı histogramları hesaplanmış, 

değişik mimarilerdeki YSA’lar kullanılarak sınıflandırılmıştır. Verilerin 

sınıflandırılmasında ÖDH ve ÇKA kullanılmıştır. ÇKA ağında ara katmandaki 

nöronların sayıları, aktivasyon fonksiyonları değiştirilerek sınıflandırma başarıları 

incelenmiştir. Üst tarafta ve alt tarafta bulunan sensör verileri için iki farklı ağ 

oluşturulmuştur. Kullanılan ağların 2 çıkışı bulunmaktadır. Sensör verisi YSA’ya 

uygulandığında elde edilen çıkışlar karşılaştırılmış ve buğday tanesi büyük değer 

üreten çıkışın sınıfına atılmıştır. Ekmeklik ve makarnalık buğday türleri için farklı 

YSA’lar eğitilmiştir. Bezostaja ve Çeşit 1252 buğday guruplarının 

sınıflandırılmasında kullanılan YSA’ların sınıflandırma performansları sırasıyla 

Tablo 5.1 ve Tablo 5.2’de verilmiştir.  

 

Tablo 5.1. Bezostaja türü buğdayın sınıflandırmasında kullanılan YSA mimarileri ve 
sınıflandırma performansları 

Eğitim Doğruluğu Test Doğruluğu 
 

 

Giriş 
Katmanı 
Nöron 
Sayısı 

Ara Katman 
Nöron  Sayısı 
(ÇKA için) 
(Akt. Fonk.: 
Hip. Tanj.) 

Çıkış Katmanı 
Nöron  Sayısı 

(ÇKA için Akt. 
Fonk.: 

Sigmoid) 
ÇKA ÖDH ÇKA ÖDH 

Ön işleme 
uygulanmadan 300 70 2 %97,5 %59 %88,8 %46,5 

10 aralıklı 
histogram 43 70 2 %99,5 %93 %89,8 %90,8 

20 aralıklı 
histogram 22 15 2 %99,5 %94,5 %93,3 %91,3 

Ü
st

 S
en

sö
r V

er
ile

ri 

30 aralıklı 
histogram 15 20 2 %99,5 %93,5 %93 %89,5 

Ön işleme 
uygulanmadan 300 140 2 %95,5 %54 %83,3 %43,8 

10 aralıklı 
histogram 43 200 2 %99,5 %91,5 %90,3 %85,5 

20 aralıklı 
histogram 22 15 2 %99,5 %91,5 %91 %85,5 

A
lt 

Se
ns

ör
 V

er
ile

ri 

30 aralıklı 
histogram 15 140 2 %99,5 %91,5 %90,5 %85,3 
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Bezostaja buğday türünün sınıflandırılmasında yapay sinir ağlarının test 

doğrulukları incelendiğinde üst tarafta bulunan sensör verilerinin değerlendirildiği 

modellerde en yüksek sınıflandırma doğruluğu ÇKA için %93,3 olarak bulunmuştur. 

ÖDH kullanılarak yapılan sınıflandırmada en yüksek test doğruluğu %91,3 olarak 

bulunmuştur. Benzer şekilde alt tarafta bulunan sensör verilerinin değerlendirildiği 

modellerde en yüksek sınıflandırma doğruluğu ÇKA için %91 ve ÖDH için %85,5 

olarak bulunmuştur. ÇKA’nın her iki test örneklerini sınıflandırma performansının 

ÖDH’den daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeler göz önüne 

alınarak;  

Bezostaja buğday türünün değerlendirilmesinde gerçek zamanlı uygulamada 

kullanılacak modelin sensör verilerinin 20 aralıklı histogramının değerlendirildiği, 

giriş katmanında 22 nöron, ara katmanda hiperbolik tanjant aktivasyon fonksiyonu 

kullanan 15 nöronun bulunduğu ve çıkış katmanındaki nöronların (2 nöron) 

aktivasyon fonksiyonu sigmoid olan çok katmanlı algılayıcının kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Tablo 5.2. Çeşit 1252 türü buğdayın sınıflandırmasında kullanılan YSA mimarileri 
ve sınıflandırma performansları 
 

Eğitim Doğruluğu Test Doğruluğu   
Giriş 

Katmanı 
Nöron 
Sayısı 

Ara Katman 
Nöron  Sayısı 
(ÇKA için) 
(Akt. Fonk.: 
Hip. Tanj.) 

Çıkış 
Katmanı 

Nöron  Sayısı 
(ÇKA için 
Akt. Fonk.: 
Sigmoid) 

ÇKA ÖDH ÇKA ÖDH 

Ön işleme 
uygulanmadan 300 100 2 %98,5 %56,5 %93 %38,3 

10 aralıklı 
histogram 43 100 2 %99,5 %90 %94 %85,3 

20 aralıklı 
histogram 22 10 2 %99,5 %91 %93,8 %87 

Ü
st

 S
en

sö
r V

er
ile

ri 

30 aralıklı 
histogram 15 20 2 %99,5 %91,5 %94 %86,8 

Ön işleme 
uygulanmadan 300 140 2 %96,5 %57 %86,3 %40,5 

10 aralıklı 
histogram 43 70 2 %99 %89,5 %89,3 %84,5 

20 aralıklı 
histogram 22 100 2 %99 %89,5 %91,3 %84,5 

A
lt 

Se
ns

ör
 V

er
ile

ri 

30 aralıklı 
histogram 15 20 2 %99 %89 %91 %84,5 

 

Çeşit 1252 buğday türünün sınıflandırılmasında yapay sinir ağlarının test 

doğrulukları incelendiğinde üst tarafta bulunan sensör verilerinin değerlendirildiği 
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modellerde en yüksek sınıflandırma doğruluğu ÇKA için %94 olarak bulunmuştur. 

ÖDH kullanılarak yapılan sınıflandırmada en yüksek test doğruluğu %86,8 olarak 

bulunmuştur. Benzer şekilde alt tarafta bulunan sensör verilerinin değerlendirildiği 

modellerde en yüksek sınıflandırma doğruluğu ÇKA için %91 ve ÖDH için %84,5 

olarak bulunmuştur. ÇKA için ikinci en büyük başarı ara katmanda 20 nöron olan 

daha küçük yapıdaki ağda %91 olarak elde edilmiştir. Çeşit 1252 türü buğdayın 

sınıflandırılmasında da ÇKA’nın her iki test örneklerini sınıflandırma performansının 

ÖDH’den daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında;  

Çeşit 1252 buğday türünün değerlendirilmesinde gerçek zamanlı uygulamada 

kullanılacak modelin sensör verilerinin 30 aralıklı histogramının değerlendirildiği, 

giriş katmanında 15 nöron, ara katmanda hiperbolik tanjant aktivasyon fonksiyonu 

kullanan 20 nöronun bulunduğu ve çıkış katmanındaki nöronların (2 nöron) 

aktivasyon fonksiyonu sigmoid olan çok katmanlı algılayıcının kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

Her iki buğday türü için, alt ve üst sensör verilerini işleyecek farklı iki YSA 

belirlenmiş ve ADC çıkışındaki verileri bilgisayar ortamına aktarma amacıyla 

geliştirilen programa YSA modelleri ilave edilerek gerçek zamanlı uygulamaya hazır 

hale getirilmiştir. Oluşturulan yüksek ve düşük protein oranlarına sahip ve %5 - %10 

süne tahribatlı tane içeren buğday gurupları değerlendirilmiştir. Sistem tarafından 

sağlıklı ve kusurlu olarak sınıflandırılan buğday taneleri manüel olarak ayrılmıştır. 

Alt veya üst sensör verilerinin değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir YSA 

tarafından kusurlu olarak etiketlenen buğday tanesi kusurlu olarak sınıflandırılmış ve 

tekrar sistemden geçirilmiştir. İkinci denetimde sağlıklı olarak etiketlenen tane 

sağlıklıların arasına aksi kusurluların arasına atılmıştır. Ayrılan taneler önce uzman 

tarafından fiziksel analiz yöntemiyle tekrar değerlendirilmiş daha sonra laboratuvar 

değirmeninde un haline getirilerek sağlıklı olarak ayrılan buğdaylardan elde edilen 

unların ve ayrım öncesi karışımdan elde edilen unların sedimantasyon değerleri 

karşılaştırılmıştır.  

Benzer şekilde, piyasada buğdayların ayrımında kullanılan renk özelliklerinin 

değerlendirmeye alındığı ticari bir ürün tarafından ayrılmış buğday numuneleri 

önerilen sistem tarafından da ayrılmış ve hem fiziksel hem de kimyasal analiz 

sonuçları karşılaştırılmıştır.  
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5.2. Kontrollü Olarak Oluşturulan Buğday Guruplarının Sınıflandırılması 

 

 

Önerilen sistemin süne oranı %5 olan zayıf ekmeklik buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.3’de verilmiştir. Süne oranı %5 olan zayıf ekmeklik buğday (protein oranı 

%9,7) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak tespit 

edilme başarısı %97,8 - %100 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer %98,9 

olarak elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme başarısı 

%77,78 - %90 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %83,89 olarak elde 

edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %87,5 – %83,58 arasında 

değişmekte olup başarı ortalaması %85,54’dür. Yabancı madde ve diğer hububatların 

tespit edilme başarısı %62,5 - %64,71 arasında olup ortalama başarı %63,6’dır. 

 

Tablo 5.3. Süne oranı %5 olan zayıf ekmeklik buğdaydaki farklı bileşenleri tespit 
başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 91 20 144 16 
Kabul Edilenler 89 2 18 6 
Ret Edilenler 2 18 126 10 1 

Başarı %97,80 %90,00 %87,50 %62,50 
Uzman Görüşü 111 18 134 17 
Kabul Edilenler 111 4 22 6 
Ret Edilenler 0 14 112 11 2 

Başarı %100,00 %77,78 %83,58 %64,71 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 5

 

 Ortalama %98,90 %83,89 %85,54 %63,60 
 
  Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %5 olan zayıf 

ekmeklik buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama %36,6 

iken ayıklama sonrası ortalama %77,5 oranına yükselmiştir. Süneli tane oranı 

%6,9’dan %2,25’e, dönmeli tane %50,5’den %15,55’e ve yabancı tane oranı %6’dan 

%4,7’ye düşmüştür.  
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Tablo 5.4. Süne oranı %5 olan zayıf ekmeklik buğdayın ayıklanmasındaki başarı 
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  33,6 7,4 53,1 5,9 1 Ayıklama Sonrası 77,4 1,7 15,7 5,2 
Ayıklama Öncesi  39,6 6,4 47,9 6,1 2 Ayıklama Sonrası 77,6 2,8 15,4 4,2 
Ayıklama Öncesi  36,60 6,90 50,50 6,00 Ortalama Ayıklama Sonrası 77,50 2,25 15,55 4,70 

 

Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.5’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %5 emgili tane içeren zayıf ekmeklik buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 23 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 15ml olarak 

bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 30 ml, 

gecikmeli sedimantasyon değeri ise 28 ml olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 5.5. Süne oranı %5 olan zayıf ekmeklik buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  
 

Buğday Türü Ekmeklik (Bezostaja) 
Protein Oranı % 9,7 
Süne Oranı % 5 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 23 ml 30 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 15 ml 28 ml 

 
 Önerilen sistemin süne oranı %10 olan zayıf ekmeklik buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.6’da verilmiştir. Süne oranı %10 olan zayıf ekmeklik buğday (protein oranı 

%9,7) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak tespit 

edilme başarısı %100 olmuştur. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme 

başarısı %89,19 – % 97,22 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %93,21 

olarak elde edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %79,05 – 

%90,85 arasında değişmekte olup başarı ortalaması %84,95’dir. Yabancı madde ve 



 

 

71

diğer hububatların tespit edilme başarısı %88,89 - %78,57 arasında olup ortalama 

başarı %83,73’dür.  

 

Tablo 5.6. Süne oranı %10 olan zayıf ekmeklik buğdaydaki farklı bileşenlerin tespit 
başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 97 37 148 9 
Kabul Edilenler 97 4 31 1 
Ret Edilenler 0 33 117 8 1 

Başarı %100,00 %89,19 %79,05 %88,89 
Uzman Görüşü 93 36 142 14 
Kabul Edilenler 93 1 13 3 
Ret Edilenler 0 35 129 11 2 

Başarı %100,00 %97,22 %90,85 %78,57 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 1

0 

 Ortalama %100,00 %93,21 %84,95 %83,73 
 

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %10 olan zayıf 

ekmeklik buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama %32,95 

iken ayıklama sonrası ortalama %78,7 oranına yükselmiştir. Süneli tane oranı 

12,65’den %1,95’e, dönmüş tane oranı %50,35’den %17,55’e ve yabancı tane oranı 

%4’den %1,75’e düşmüştür.  

 

Tablo 5.7. Süne oranı %10 olan zayıf ekmeklik buğdayın ayıklanmasındaki başarı  
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  33,3 12,7 50,9 3,1 1 Ayıklama Sonrası 72,9 3,0 23,3 0,8 
Ayıklama Öncesi  32,6 12,6 49,8 4,9 2 Ayıklama Sonrası 84,5 0,9 11,8 2,7 
Ayıklama Öncesi  32,95 12,65 50,35 4,00 Ortalama Ayıklama Sonrası 78,70 1,95 17,55 1,75 

 

Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.8’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %10 emgili tane içeren zayıf ekmeklik buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 22 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 15ml olarak 
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bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 29 ml, 

gecikmeli sedimantasyon değeri ise 27 ml olarak tespit edilmiştir.  

 
Tablo 5.8. Süne oranı %10 olan zayıf ekmeklik buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri 
 

Buğday Türü Ekmeklik (Bezostaja) 
Protein Oranı % 9,7 
Süne Oranı % 10 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 22 ml 29 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 15 ml 27 ml 

 
Önerilen sistemin süne oranı %5 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.9’da verilmiştir. Süne oranı %5 olan kuvvetli ekmeklik buğday (protein 

oranı %12,8) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak 

tespit edilme başarısı %93,22 - %87,82 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer 

%90,52 olarak elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme 

başarısı %87,5 - %90 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %88,75 olarak elde 

edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %100’dür. Yabancı madde 

ve diğer hububatların tespit edilme başarısı ortalama %53,85 – %74,07 arasında olup 

ortalama başarı %63,96’dır. 

 

Tablo 5.9. Süne oranı %5 olan kuvvetli ekmeklik buğdaydaki farklı bileşenlerin 
tespit başarısı  
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 236 16 12 26 
Kabul Edilenler 220 2 0 12 
Ret Edilenler 16 14 12 14 1 

Başarı %93,22 %87,50 %100,00 %53,85 
Uzman Görüşü 238 20 8 27 
Kabul Edilenler 209 2 0 7 
Ret Edilenler 29 18 8 20 2 

Başarı %87,82 %90,00 %100,00 %74,07 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 5

 

 Ortalama %90,52 %88,75 %100,00 %63,96 
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Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %5 olan 

kuvvetli ekmeklik buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama 

%81,3 iken ayıklama sonrası ortalama %94,95 oranına yükselmiştir. Süneli tane 

oranı %6,15’den %0,9’a, dönmüş tane oranı %3,4’den %0’a ve yabancı tane oranı 

%9,1’den %4,15’e düşmüştür.  

 
Tablo 5.10. Süne oranı %5 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın ayıklanmasındaki başarı  
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  81,4 5,5 4,1 9,0 1 Ayıklama Sonrası 94,0 0,9 0,0 5,1 
Ayıklama Öncesi  81,2 6,8 2,7 9,2 2 Ayıklama Sonrası 95,9 0,9 0,0 3,2 
Ayıklama Öncesi  81,30 6,15 3,40 9,10 Ortalama Ayıklama Sonrası 94,95 0,90 0,00 4,15 

 
Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.11’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %5 emgili tane içeren kuvvetli ekmeklik buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 23 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 12 ml olarak 

bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 30 ml ve 

gecikmeli sedimantasyon değeri 32 ml olarak tespit edilmiştir.  

 
Tablo 5.11. Süne oranı %5 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  
 

Buğday Türü Ekmeklik (Bezostaja) 
Protein Oranı % 12,8 
Süne Oranı % 5 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 23 ml 30 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 12 ml 32 ml 

 
Önerilen sistemin süne oranı %10 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.12’de verilmiştir. Süne oranı %10 olan kuvvetli ekmeklik buğday (protein 

oranı %12,8) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak 
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tespit edilme başarısı %100 - %92,86 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer 

%96,43 olarak elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme 

başarısı %82,93 - %88,24 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %85,58 olarak 

elde edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %100 - %80 arasında 

değişmekte olup başarı ortalaması %90’dır. Yabancı madde ve diğer hububatların 

tespit edilme başarısı %66,67 - %50 arasında olup ortalama başarı %58,33’dür. 

 

Tablo 5.12.  Süne oranı %10 olan kuvvetli ekmeklik buğdaydaki farklı bileşenlerin 
tespit başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 260 41 22 24 
Kabul Edilenler 260 7 0 8 
Ret Edilenler 0 34 22 16 1 

Başarı %100,00 %82,93 %100,00 %66,67 
Uzman Görüşü 238 34 10 20 
Kabul Edilenler 221 4 2 10 
Ret Edilenler 17 30 8 10 2 

Başarı %92,86 %88,24 %80,00 %50,00 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 1

0 

 Ortalama %96,43 %85,58 %90,00 %58,33 
 

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %10 olan zayıf 

ekmeklik buğday partisinde ayıklanmadan önce sağlıklı tane oranı ortalama %76,85 

iken ayıklama sonrası ortalama %93,85 oranına yükselmiştir. Süneli tane oranı 

%11,55’den %2,1’e, dönmeli tane oranı %4,8’den %0,4’e ve yabancı tane oranı 

%6,75’den %3,55’e düşmüştür.  

 

Tablo 5.13. Süne oranı %10 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın ayıklanmasındaki 
başarı  
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  74,9 11,8 6,3 6,9 1 Ayıklama Sonrası 94,5 2,5 0,0 2,9 
Ayıklama Öncesi  78,8 11,3 3,3 6,6 2 Ayıklama Sonrası 93,2 1,7 0,8 4,2 
Ayıklama Öncesi  76,85 11,55 4,80 6,75 Ortalama Ayıklama Sonrası 93,85 2,10 0,40 3,55 
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Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.14’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %10 emgili tane içeren kuvvetli ekmeklik buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 25 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 11ml olarak 

bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal ve gecikmeli sedimantasyon değeri 

30 ml olarak tespit edilmiştir. Sedimantasyon testi sonuçları Tablo 14’de verilmiştir.  

 

Tablo 5.14. Süne oranı %10 olan kuvvetli ekmeklik buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  
 

Buğday Türü Ekmeklik (Bezostaja) 
Protein Oranı % 12,8 
Süne Oranı % 10 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 25 ml 30 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 11 ml 30 ml 

 
Önerilen sistemin süne oranı %5 olan zayıf makarnalık buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 15’de verilmiştir. Süne oranı %5 olan zayıf makarnalık buğday (protein oranı 

%9,3) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak tespit 

edilme başarısı %97,59 - %100 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer % 98,8 

olarak elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme başarısı 

%100 olarak elde edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %80,83 - 

%84,54 arasında değişmekte olup başarı ortalaması %82,68’dir. Yabancı madde ve 

diğer hububatların tespit edilme başarısı %60 - %75 arasında olup ortalama başarı 

%67,5’dir.  

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %5 olan zayıf 

makarnalık buğday partisinde ayıklanmadan önce sağlıklı tane oranı ortalama 

%40,75 iken ayıklama sonrası ortalama %80,5 oranına yükselmiştir. Süneli tane 

oranı %5,75’den %0’a, dönmüş tane oranı %51,4’den %18,05’e ve yabancı tane 

oranı %2,15’den %1,45’e düşmüştür.  
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Tablo 5.15. Süne oranı %5 zayıf makarnalık buğdaydaki farklı bileşenlerin tespit 
başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 83 12 120 5 
Kabul Edilenler 81 0 23 2 
Ret Edilenler 2 12 97 3 1 

Başarı %97,59 %100,00 %80,83 %60,00 
Uzman Görüşü 88 12 97 4 
Kabul Edilenler 88 0 15 1 
Ret Edilenler 0 12 82 3 2 

Başarı %100,00 %100,00 %84,54 %75,00 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 5

 

 Ortalama %98,80 %100,00 %82,68 %67,50 
 
 
Tablo 5.16. Süne oranı %5 olan zayıf makarnalık buğdayın ayıklanmasındaki başarı 
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  37,7 5,5 54,5 2,3 1 Ayıklama Sonrası 76,4 0,0 21,7 1,9 
Ayıklama Öncesi  43,8 6,0 48,3 2,0 2 Ayıklama Sonrası 84,6 0,0 14,4 1,0 
Ayıklama Öncesi  40,75 5,75 51,40 2,15 Ortalama Ayıklama Sonrası 80,50 0,00 18,05 1,45 

 
Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.17’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %5 emgili zayıf makarnalık buğday ununun normal sedimantasyon 

değeri 21 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 12 ml olarak bulunmuştur. 

Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon 

değeri 24 ml olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 5.17. Süne oranı %5 olan zayıf makarnalık buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  
 

Buğday Türü Makarnalık (Çeşit 1252) 
Protein Oranı % 9,3 
Süne Oranı % 5 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 21 ml 24 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 12 ml 24 ml 
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Önerilen sistemin süne oranı %10 olan zayıf makarnalık buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.18’de verilmiştir. Süne oranı %10 olan zayıf makarnalık buğday (protein 

oranı %9,3) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak 

tespit edilme başarısı %100 - %98,6 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer % 

99,48 olarak elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme 

başarısı %88 - %80,77 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %84,38 olarak 

elde edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %77,14 - %78,64 

arasında değişmekte olup başarı ortalaması %77,89’dur. Yabancı madde ve diğer 

hububatların tespit edilme başarısı %100 - %40 arasında olup ortalama başarı 

%70’dir.  

 
Tablo 5.18 Süne oranı %10 olan zayıf makarnalık buğdaydaki farklı bileşenlerin 
tespit başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 89 25 105 1 
Kabul Edilenler 89 3 24 0 
Ret Edilenler 0 22 81 1 1 

Başarı %100,00 %88,00 %77,14 %100,00 
Uzman Görüşü 96 26 103 5 
Kabul Edilenler 95 5 22 3 
Ret Edilenler 1 21 81 2 2 

Başarı %98,96 %80,77 %78,64 %40,00 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 1

0 

 Ortalama %99,48 %84,38 %77,89 %70,00 
 

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %10 olan zayıf 

makarnalık buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama %41,1 

iken ayıklama sonrası ortalama %76,35 oranına yükselmiştir. Süneli tane oranı 

%11,35’den %3,3’e, dönmüş tane oranı %46,25’den %19,15’e ve yabancı tane oranı 

%1,35’den %1,2’ye düşmüştür.  

Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.20’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %10 emgili tane içeren zayıf makarnalık buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 21 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 10 ml olarak 
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bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 23 ml,  

gecikmeli sedimantasyon değeri 21 ml olarak tespit edilmiştir.  

 
Tablo 5.19. Süne oranı %10 olan zayıf makarnalık buğdayın ayıklanmasındaki başarı 
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  40,5 11,4 47,7 0,5 1 Ayıklama Sonrası 76,7 2,6 20,7 0,0 
Ayıklama Öncesi  41,7 11,3 44, 2,2 2 Ayıklama Sonrası 76,0 4,0 17,6 2,4 
Ayıklama Öncesi  41,10 11,35 46,25 1,35 Ortalama Ayıklama Sonrası 76,35 3,30 19,15 1,20 

 
Tablo 5.20. Süne oranı %10 olan zayıf makarnalık buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  
 

Buğday Türü Makarnalık (Çeşit 1252) 
Protein Oranı % 9,3 
Süne Oranı % 10 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 21 ml 23 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 10 ml 21 ml 

 
Önerilen sistemin süne oranı %5 olan kuvvetli makarnalık buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 21’de verilmiştir. Süne oranı %5 olan kuvvetli makarnalık buğday (protein 

oranı %14,6) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak 

tespit edilme başarısı %99,08 - %98,58 arasında gerçekleşmiş olup ortalama değer 

%98,83 olarak elde edilmiştir.  Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme 

başarısı %68,42 - %64,29 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %66,35 olarak 

elde edilmiştir. Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %91,67 - %100 

arasında değişmekte olup başarı ortalaması %95,83’dür. Yabancı madde ve diğer 

hububatların tespit edilme başarısı %88,89 - %71,43 arasında olup ortalama başarı 

%80,16’dır.  

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %5 olan 

kuvvetli makarnalık buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama 

%86,4 iken ayıklama sonrası ortalama %96,6 oranına yükselmiştir. Süneli tane oranı 
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%6,6’dan %2,5’e, dönmüş tane oranı %3,8’den %0,2’ye ve yabancı tane oranı 

%3,2’den %0,65’e düşmüştür.  

 
Tablo 5.21 Süne oranı %5 olan kuvvetli makarnalık buğdaydaki farklı bileşenlerin 
tespit başarısı 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 218 19 12 9 
Kabul Edilenler 216 6 1 1 
Ret Edilenler 2 13 11 8 1 

Başarı %99,08 %68,42 %91,67 %88,89 
Uzman Görüşü 212 14 7 7 
Kabul Edilenler 209 5 0 2 
Ret Edilenler 3 9 7 5 2 

Başarı %98,58 %64,29 %100,00 %71,43 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 5

 

 Ortalama %98,83 %66,35 %95,83 %80,16 
 
 
Tablo 5.22. Süne oranı %5 olan kuvvetli makarnalık buğdayın ayıklanmasındaki 
başarı 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  84,5 7,4 4,7 3,5 1 Ayıklama Sonrası 96,4 2,7 0,4 0,4 
Ayıklama Öncesi  88,3 5,8 2,9 2,9 2 Ayıklama Sonrası 96,8 2,3 0,0 0,9 
Ayıklama Öncesi  86,40 6,60 3,80 3,20 Ortalama Ayıklama Sonrası 96,60 2,50 0,20 0,65 

 
Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.23’de buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %5 emgili kuvvetli makarnalık buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 21 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 12 ml olarak 

bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 26 ml, 

gecikmeli sedimantasyon değeri ise 25 ml olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 5.23. Süne oranı %5 olan kuvvetli makarnalık buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri  

Buğday Türü Makarnalık (Çeşit 1252) 
Protein Oranı % 14,6 
Süne Oranı % 5 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 21 ml 26 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 12 ml 25 ml 
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 Önerilen sistemin süne oranı %10 olan kuvvetli makarnalık buğdayın 

ayıklanmasında kullanılması halinde süne tahribatlı taneler, sağlıklı taneler, dönmüş 

taneler, yabancı maddeler ve diğer hububatın tanınmasında ulaşılan başarı düzeyi 

Tablo 5.24’de verilmiştir. Süne oranı %10 olan kuvvetli makarnalık buğday (protein 

oranı %14,6) partisindeki sağlıklı tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak 

tespit edilme başarısı %100 - %98,6 gerçekleşmiş olup ortalama değer %99,3 olarak 

elde edilmiştir. Süne tahribatlı tanelerin kusurlu olarak tespit edilme başarısı %86,67 

- %82,76 arasında gerçekleşmiş olup ortalama başarı %84,71 olarak elde edilmiştir. 

Dönmüş (unsu) tanelerin tespit edilme başarısı %77,78 - %100 arasında değişmekte 

olup başarı ortalaması %88,89’dur. Yabancı madde ve diğer hububatların tespit 

edilme başarısı %33,3 - %63,64 arasında olup ortalama başarı %48,48’dir.   

 

Tablo 5.24 Süne oranı %10 olan kuvvetli makarnalık buğdaydaki farklı bileşenlerin 
tespit başarısı 
 

Örnek 
No  Sağlıklı Süneli Dönmüş 

Yabancı 
Madde ve 

Diğer Hub. 
Uzman Görüşü 200 30 9 3 
Kabul Edilenler 200 4 2 2 
Ret Edilenler 0 26 7 1 1 

Başarı %100,00 %86,67 %77,78 %33,33 
Uzman Görüşü 215 29 8 11 
Kabul Edilenler 212 5 0 4 
Ret Edilenler 3 24 8 7 2 

Başarı %98,60 %82,76 %100,00 %63,64 

Sü
ne

 O
ra

nı
 =

 %
 1

0 

 Ortalama %99,30 %84,71 %88,89 %48,48 
 

Sağlıklı ve kusurlu tanelerin ayrıldığı düşünülürse süne oranı %10 olan 

kuvvetli makarnalık buğday partisinde ayıklamadan önce sağlıklı tane oranı ortalama 

%82,15 iken ayıklama sonrası ortalama %96,5 oranına yükselmiştir. Süneli tane 

oranı %11,7’den %2,1’e, dönmüş tane oranı %3,35’den %0,5’e ve yabancı tane oranı 

%2,7’den %1,4’e düşmüştür.  

Ayıklama öncesi ve sonrası buğday unu kalitesini değerlendirebilmek 

amacıyla Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. Tablo 5.26’da buğday 

numunesinin ayıklama öncesi ve sonrasındaki sedimantasyon değerleri verilmiştir. 

Ayıklama öncesi, %10 emgili kuvvetli makarnalık buğday ununun normal 

sedimantasyon değeri 21 ml, gecikmeli sedimantasyon değeri ise 10ml olarak 
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bulunmuştur. Ayıklama yapıldıktan sonra normal sedimantasyon değeri 24 ml, 

gecikmeli sedimantasyon değeri ise 21 ml olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 5.25 Süne oranı %10 olan kuvvetli makarnalık buğdayın ayıklanmasındaki 
başarı 
 

Örnek 
No Örnek Durumu Sağlıklı Tane 

Oranı (%) 
Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş 
(Unsu) Tane 
Oranı (%) 

Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Oranı (%) 
Ayıklama Öncesi  82,6 12,4 3,7 1,2 1 Ayıklama Sonrası 96,2 1,9 1,0 1,0 
Ayıklama Öncesi  81,7 11,0 3,0 4,2 2 Ayıklama Sonrası 95,9 2,3 0,0 1,8 
Ayıklama Öncesi  82,15 11,70 3,35 2,70 Ortalama Ayıklama Sonrası 96,50 2,10 0,50 1,40 

 
Tablo 5.26. Süne oranı %10 olan kuvvetli makarnalık buğdayın ayıklama öncesi ve 
sonrasındaki sedimantasyon değerleri 
 

Buğday Türü Makarnalık (Çeşit 1252) 
Protein Oranı % 14,6 
Süne Oranı % 10 
 Ayıklama Öncesi Ayıklama Sonrası 
Normal Sedimantasyon 21 ml 24 ml 
Gecikmeli Sedimantasyon 10 ml 21 ml 

 

Önerilen sistemin başarısı buğday türüne göre incelendiğinde; ekmeklik 

buğdayın toplam sınıflandırma doğruluğu ortalama %85,46, makarnalık buğdayda 

ise %83,96 olmuştur. Ekmeklik buğday guruplarının toplam sınıflandırma doğruluğu 

makarnalık buğdaya göre daha yüksek olmuştur.  

Zayıf ekmeklik buğdayın toplam sınıflandırma başarı ortalaması (%86,72), 

kuvvetli ekmeklik buğdayın toplam sınıflandırma başarısından (%84,20) daha 

yüksek olmuştur. Zayıf makarnalık buğdayda toplam sınıflandırma başarı ortalaması 

(%85,09), kuvvetli makarnalık buğdayın toplam sınıflandırma başarı ortalamasından 

(%82,82) daha yüksek olmuştur. Genel olarak zayıf buğday yığınlarındaki toplam 

sınıflandırma başarısının kuvvetlilere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Süne tahribatlı tane oranı %5 olan ekmeklik buğday yığınlarında sistemin 

toplam başarı ortalaması %84,40, süneli tane oranı %10 olan yığınlarda ise başarı 

ortalaması %86,53 ile daha düşük çıkmıştır. Makarnalık buğdayda ise %5 süneli 

gurubun başarı ortalaması %86,27 ile %10 süneli guruba göre (%81,64) daha yüksek 

olmuştur. 



 

 

82

5.3. Önerilen Sistemin Başarısının Ticari Bir Ürünün Başarısı İle 

Karşılaştırılması  

 

 

Piyasada buğdayların ayrımında kullanılan, renk özelliklerinin 

değerlendirmeye alındığı ticari bir makine tarafından ayıklanan buğday 

numunelerinden hammadde ve ayrımı yapılmış örnekler alınarak önerilen sistem ile 

karşılaştırılmıştır. Ayrımı yapılan buğday çeşidi Bezostaja’dır. Hammaddeden 10’ar 

gramlık 5 farklı numune alınarak sistem tarafından sınıflandırılmıştır. Ayrımı yapılan 

ürünler uzman tarafından fiziksel yöntemle analiz edilmiş ve ayrıca Zeleny 

sedimantasyon testi yöntemiyle buğdaydan elde edilen unun kalitesi gözlenmiştir. 

Önerilen sistemin, işlenen buğday yığınındaki farklı bileşenleri tespit başarısı Tablo 

5.27’de verilmiştir.  

 

Tablo 5.27. Piyasada işlem gören buğday yığınındaki farklı bileşenlerin önerilen 
sistem tarafından tespit edilme başarısı  

 

 Sağlıklı Süneli Dönmüş Yabancı Madde 
ve Diğer Hub. 

Uzman Görüşü 1366 66 198 71 

Kabul Edilenler 1342 16 58 38 

Ret Edilenler 24 50 140 33 

Başarı %98,24 %75,76 %70,71 %46,48 

 

Sonuçlar incelendiğinde, ayrım öncesi guruptaki sağlıklı tane oranının 

%80’3’den %92,3’e yükseldiği gözlenmiştir. Süneli tane oranının %3,9’dan %1,1’e, 

dönmüş tane oranının %11,6’dan %4’e ve yabancı madde ve diğer hububat oranının 

ise %4,2’den %2,6 ’ya düştüğü görülmüştür.  

Piyasa şartlarında kullanılan bir makinede ise kabul edilen tanelerin  

%94’ünün sağlam, %1,5’inin süne tahribatlı, %2,1’inin dönmüş, %2,4’ünün ise 

yabancı madde ve diğer hububat olduğu gözlenmiştir. 

Ticari makine ile önerilen sistem tarafından sağlıklı olarak ayrılan (kabul 

edilen) ve hammadde kompozisyonu Tablo 5.28’de verilmiştir.  
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Tablo 5.28 Piyasada işlem gören buğday örneğinde önerilen sistem tarafından ve 
ticari bir ürün tarafından ayıklama işlemi öncesi ve sonrası yığın kompozisyonu 
 

 Sağlıklı Tane 
Oranı (%) 

Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş (Unsu) 
Tane Oranı (%)

Yabancı Madde ve 
Diğer Hub. Oranı (%) 

Ayıklama İşleminden 
Önce 80,3 3,9 11,6 4,2 

Önerilen Sistem 
Tarafından Kabul 
Edilenler 

92,3 1,1 4,0 2,6 

Ticari Ayırma 
Makinesi Tarafından 
Kabul Edilenler 

94,0 1,5 2,1 2,4 

 

Önerilen sistem tarafından kusurlu olarak sınıflanan taneler incelendiğinde 

%9,7’sinin sağlıklı, %20,2’sinin süne tahribatlı, %56,7’sinin dönmüş tane, 

%1,4’ünün ise yabancı madde ve diğer hububat olduğu görülmektedir. Kullanılan 

makinenin ret edilen ürünleri incelendiğinde; %31,6’sının sağlıklı, %19,7’sinin 

süneli, %40,7’sinin dönmüş ve %8’inin yabancı madde ve diğer hububat olduğu 

gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara ait sonuçlar Tablo 5.29’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 5.29 Önerilen sistem ve piyasa şartlarında kullanılan bir cihazın ayırdığı 
buğday gurubunda ret edilen yığın kompozisyonu 
 

 Sağlıklı Tane 
Oranı (%) 

Süneli Tane 
Oranı (%) 

Dönmüş (Unsu) 
Tane Oranı (%) 

Yabancı Madde ve 
Diğer Hub. Oranı (%) 

Piyasa şartlarında 
Kullanılan Makine 
Tarafından Ret Edilenler 

31,6 19,7 40,7 8,0 

Önerilen Sistem 
Tarafından Ret Edilenler 9,7 20,2 56,7 13,4 

 

Zeleny sedimantasyon testi sonuçları incelendiğinde ayrım yapılmadan önce 

buğdaydan elde edilen unun normal sedimantasyon değeri 28 ml, gecikmeli 

sedimantasyon değeri ise 24ml olarak ölçülmüştür. Mevcut makinede kabul edilmiş 

tanelerden elde edilen unun normal sedimantasyon değeri 31 ml, gecikmeli 

sedimantasyon değeri 29 ml, önerilen sistem tarafından kabul edilenlerde ise normal 

ve gecikmeli sedimantasyon değerinin 33 ml olduğu tespit edilmiştir. Buğday 

yığınındaki, önerilen sistem tarafından ve ticari bir makine tarafından sağlıklı olarak 
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sınıflanan buğdaylardan elde edilen unların sedimantasyon testi sonuçları Tablo 

5.30’da verilmiştir.  

 

Tablo 5.30 Önerilen sistem ile ticari bir ürün tarafından sağlıklı olarak ayıklanan 
buğdaydan elde edilen unların sedimantasyon değerleri  
 

 Hammadde Mevcut Makine Çıkışı Önerilen Sistem Çıkışı 

Normal Sedimantasyon 28 ml 31 ml 33 ml 

Gecikmeli Sedimantasyon 24 ml 29 ml 33 ml 
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6. TARTIŞMA 
 
 
 
 

Buğday tanelerinin ışık geçirgenlik özellikleri, yapay sinir ağları yardımıyla 

değerlendirilerek her bir tane sağlıklı veya kusurlu olarak sınıflanmıştır.   

Günlük hayatta karşılaşılabilecek değişik oranlarda süne tahribatlı tane içeren 

protein düzeyleri farklı ekmeklik ve makarnalık buğday gurupları oluşturulmuştur. 

Guruplar içerisindeki sağlam tanelerin önerilen sistem tarafından sağlıklı ve kaliteyi 

olumsuz etkileyen süne tahribatlı ve dönmüş taneler ile yabancı madde, ot tohumları 

ve diğer hububat tanelerinin ise kusurlu olarak sınıflama başarısı incelenmiştir. 

Sınıflama işlemi için verilerin elde edilmesinde önemli bir etken olan ışık 

durumu incelendiğinde; önerilen sistemde ışık kaynağı olarak spektrumunun kırmızı 

ışık bölgesinde ışık yayan kaynakların kullanılmasının daha uygun olduğu 

belirlenmiştir. 

Buğday tanesinin ışık kaynağı ile sensör arasından geçerken sensör üzerinde 

oluşan analog değerlerin sınıflandırılmasında yapay sinir ağları kullanılabilir. 

Eğitiminde danışmanlı eğitim yöntemlerinin kullanıldığı çok katmanlı algılayıcılar, 

danışmansız eğitim yöntemlerini kullanan öz düzenlemeli harita yapay sinir ağı 

modellerine göre daha başarılı sonuçlar üretmiştir. 

 

6.1. Önerilen Sistem Performansının Fiziksel Analiz Sonuçlarına Göre 

Değerlendirilmesi 

 
 

Bu çalışmada önerilen sistemin uzman tarafından değerlendirilen fiziksel 

analize göre performansı, ürüne ait 4 farklı parametre yardımıyla tesadüf parselleri 

deney tertibinde iki tekrarlı olarak 2x2x2x4x2 şeklinde faktöriyel varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir. Deney parametreleri ve seviyeleri Tablo 6.1’de verilmiştir.  

Deney düzeneğinde elde edilen yığın kompozisyonundaki sistem başarısına 

ilişkin sonuçlar Tablo 6.2’de verilmiştir.  
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Tablo 6.1. Deney parametreleri ve seviyeleri 

Deney Parametreleri Seviyeleri 

Buğday çeşidi (2) -Ekmeklik (Bezostaja) 
-Makarnalık (Çeşit 1252) 

Protein düzeyi (2) -Zayıf 
-Kuvvetli 

Süneli tane oranı (2) -%5 
-%10 

Yığın kompozisyonu (4) 

-Sağlam 
-Süneli 
-Dönmüş 
-Yabancı madde ve diğer hub. 

 

Tablo 6.2 Sistemin deney parametrelerine göre teşhis başarısı oranları (%) 

Tekerrür Çeşit Protein 
derecesi 

Süneli Tane 
Oranı (STO) 

Örneğin 
Durumu (OD) 1 2 
Sağlıklı 97,8 100 
Süneli 90 77,78 
Dönmüş 87,5 83,58 

% 5 

Yab. Mad. 62,5 64,71 
Sağlıklı 100 100 
Süneli 89,19 97,22 
Dönmüş 79,05 90,85 

Zayıf 
(%9,7) 

% 10 

Yab. Mad. 88,89 78,57 
Sağlıklı 93,22 87,82 
Süneli 87,5 90 
Dönmüş 100 100 % 5 

Yab. Mad. 53,85 74,07 
Sağlıklı 100 92,86 
Süneli 82,93 88,24 
Dönmüş 100 80 

Ekmeklik 
(Bezostaja) 

Kuvvetli 
(%12,8) 

% 10 

Yab. Mad. 66,67 50 
Sağlıklı 97,59 100 
Süneli 100 100 
Dönmüş 80,83 84,54 

% 5 

Yab. Mad. 60 75 
Sağlıklı 100 98,96 
Süneli 88 80,77 
Dönmüş 77,14 78,64 

Zayıf 
(%9,3) 

% 10 

Yab. Mad. 100 40 
Sağlıklı 99,08 98,58 
Süneli 68,42 64,29 
Dönmüş 91,67 100 % 5 

Yab. Mad. 88,89 71,43 
Sağlıklı 100 98,6 
Süneli 86,67 82,76 
Dönmüş 77,78 100 

Makarnalık 
(Çeşit 1252) 

Kuvvetli 
(%14,6) 

% 10 

Yab. Mad. 33,33 63,64 
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Deneylerde elde edilen sonuçlara ilişkin verilere SPSS 15.0 paket 

programında faktöriyel varyans analizi uygulanmış ve bulgular Tablo 6.3’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 6.3 Sistem başarısına ilişkin faktöriyel varyans analizi sonuçları 
 

Değişim Kaynakları Kareler 
Toplamı SD Kareler 

Ortalaması F p 

Çeşit 36,286 1 36,286 0,314 0,579 
Protein_derecesi 92,184 1 92,184 0,796 0,379 
STO 24,863 1 24,863 0,215 0,646 
ÖD 7986,966 3 2662,32 23,003 0,000***
Çeşit * Protein_derecesi 0,269 1 0,269 0,002 0,962 
Çeşit * STO 182,824 1 182,824 1,580 0,218 
Çeşit * ÖD 116,087 3 38,696 0,334 0,801 
Protein_derecesi * STO 128,794 1 128,794 1,113 0,299 
Protein_derecesi * ÖD 1033,506 3 344,502 2,977 0,046* 
STO * ÖD 190,081 3 63,360 0,547 0,653 
Çeşit * Protein_derecesi * STO 101,329 1 101,329 0,875 0,356 
Çeşit * STO * ÖD 305,852 3 101,951 0,881 0,461 
Protein_derecesi * STO * ÖD 923,153 3 307,718 2,659 0,065 
Çeşit * Protein_derecesi * STO * ÖD 814,265 6 135,711 1,173 0,345 
Hata 3703,681 32 115,740   
Toplam 474885,24 64    

* p<0,05  
** p<0,01 
*** p<0,001   
 

Tablo 6.3 incelendiğinde, buğday çeşidi, protein derecesi ve süneli tane oranı 

parametre seviyeleri arasında sistem başarısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05). Fakat örnek durumu parametresinin 

seviyeleri arasında sistem başarısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

vardır (p<0,001). Yani, önerilen sistemin başarısı bakımından, ayrımı yapılan buğday 

çeşitleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sistemin ekmeklik ve 

makarnalık buğdaydaki başarısı istatistiksel olarak farksızdır. Aynı şekilde sistemin 

farklı protein derecelerine sahip buğdaylardaki tespit başarısı da farksızdır.  Sistemin 

farklı süneli tane oranına sahip gruplardaki başarısı da istatistiksel olarak farksızdır. 

Fakat sistem başarısının örnek durumundan etkilendiği gözlenmiştir (p<0,001).  
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Sonuç olarak, önerilen sistem, deneyde kullanılan ekmeklik ve makarnalık 

buğday çeşitlerinde tane tespiti bakımından istatistiksel olarak aynı performansa 

sahiptir. Bu durum, sistemi ekmeklik ve makarnalık buğdayların denetiminde eş 

başarılı olarak kullanabileceğini ortaya koymuştur. 

Örnek durumuna göre tespit başarılarını değerlendirmek amacıyla grup 

ortalamaları arasındaki farkın hangi grup yada gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla grup ortalamalarına Tukey testi uygulanmıştır.  Test sonucunda, 

sağlıklı tanelerin tespit edilme başarısı süneli ve yabancı madde ve diğer hububatın 

bulunduğu grubun tespit başarısından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

çıkmıştır (p<0,05). Süneli tanelerin tespit başarısı sağlıklı tanelerden anlamlı 

derecede düşük, yabancı maddelerin tespit başarısından ise anlamlı derecede 

yüksektir. Süneli tanelerin tespit başarısı ile dönmeli tanelerin tespit başarısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görünmemektedir. Dönmüş tanelerin tespit 

başarısı sağlıklı tanelerin tespit başarısından düşük, yabancı madde ve diğer 

hububatın tespit başarısından ise yüksek olmuştur. Yabancı madde ve diğer 

hububatın tespit başarısı sağlıklı, dönmüş ve süneli tanelerden istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur. 

 

Tablo 6.4 Örnek durumu ortalamaları farkı için TUKEY testi sonuçları 
 

ÖD (I) ÖD (J) Ortalama 
Farkı (I-J) Std. Hata Önem 

Düzeyi 

Süneli 11,9213(*) 3,80362 0,018 

Dönmüş 9,5581 3,80362 0,077 Sağlıklı 

Yabancı Mad. 30,8100(*) 3,80362 0,000 

Sağlıklı -11,9213(*) 3,80362 0,018 

Dönmüş -2,3631 3,80362 0,925 Süneli 

Yabancı Mad. 18,8888(*) 3,80362 0,000 

Sağlıklı -9,5581 3,80362 0,077 

Süneli 2,3631 3,80362 0,925 Dönmüş 

Yabancı Mad. 21,2519(*) 3,80362 0,000 

Sağlıklı -30,8100(*) 3,80362 0,000 

Süneli -18,8888(*) 3,80362 0,000 Yabancı Mad. 

Dönmüş -21,2519(*) 3,80362 0,000 
     (*) 0,05 anlam düzeyine göre önemli 
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Tablo 6.5. Örnek durumu (ÖD) ortalamaları için TUKEY testi sonuçları 
 

N Anlam düzeyi = 0,05 
ÖD 

1 1 2 3 

Yabancı Madde 16 66,9719   

Süneli 16  85,8606  

Dönmüş 16  88,2238 88,2238 

Sağlıklı 16   97,7819 

Sig.  1,000 0,934 0,089 

 

Tablo 6.4’de görüldüğü üzere, sistemin örnek durumu seviyelerinden sağlıklı 

tane ve dönmüş taneyi tespit etme başarısı arasında bir fark yoktur (p>0,089). 

Dönmüş tane ile süneli taneyi tespit etme başarısı arasında da anlamlı bir fark yoktur 

(p>0,934). Sistem sağlıklı taneyi süneli taneden istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde daha iyi tespit etmektedir (p<0,05). Sistemin yabancı maddeyi tespit etme 

başarısı diğer üç materyali tespit etmesinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

daha düşüktür (p<0,05).  

Bu sonuçlara göre, sistemin yığın içerisindeki sağlıklı taneleri süneli ve 

yabancı madde ve diğer bitki tohumlarına göre daha iyi tespit ettiği belirlenmiştir. 

Sistem başarısı aynı buğday gurubu için piyasada halen kullanılmakta olan 

renk özelliklerinin belirlenmesini esasına dayalı ticari bir ürüne göre daha yüksek 

çıkmıştır. Özellikle kusurlu olarak tespit edilen (reddedilen) tanelerin uzman 

değerlendirmesi incelendiğinde, önerilen sistem tarafından kusurlu olarak tespit 

edilen tanelerin sadece %9,7’sinin sağlıklı tane olduğu, piyasada kullanılan ayrım 

makinesinde ise reddedilen tanelerin %31,6’sının sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

 

6.2. Önerilen Sistemin Başarısının Zeleny Sedimantasyon Testi Sonuçlarına 

Göre Değerlendirilmesi  

 
 

Un kalitesinin belirlenmesinde Zeleny sedimantasyon testi kabul görmüş bir 

yöntemdir. Zeleny sedimantasyon testi, un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış 

karışımdaki un partiküllerinin glüten kalitesine bağlı olarak şişmesi ve bu 
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partiküllerin belirli bir zamanda çöken miktarın ölçülmesi temeline dayanmaktadır. 

Glüten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday ununda partiküller daha fazla 

şişeceğinde dolayı yoğunlukları azalmakta ve dibe daha geç çökmektedir. Bu nedenle 

kaliteli buğday unlarının sedimantasyon değerleri daha yüksek çıkmaktadır.   

Tespit işleminin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla orijinal buğday 

gurubundan alınan örnek ve sağlıklı olarak sınıflanan taneler laboratuvar 

değirmeninde un haline getirilerek Zeleny sedimantasyon testi uygulanmıştır. 

Deneysel sonuçlar incelendiğinde, tüm örneklerde sağlıklı olarak tespit edilen 

tanelerden elde edilen unların normal sedimantasyon değerlerinin işlenmemiş 

örneklere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sedimantasyon değerlerindeki bu 

yükseliş, kaliteyi olumlu yönde etkileyen sağlam tane oranındaki artışı; kaliteyi 

olumsuz yönde etkileyen ve istenmeyen tanelerin ve maddenin azalmasını ifade 

etmektedir. Zira yığın kalitesi arttıkça sedimantasyon değeri artmaktadır. Bu 

sonuçlarda sedimantasyon değerlerinin yükselmesi sistemin yığındaki sağlam ve 

kusurlu tanelerin tespit edilme başarısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Diğer yandan süne tarafından tahrip edilmiş taneler elde edilen undaki 

gecikmeli sedimantasyon değerlerini ciddi oranlarda düşürmektedir. Süne tahribatlı 

tanelere haşarat tarafından bırakılan enzimler belirli bir zaman sonra aktif hale gelir 

ve un partiküllerindeki protein moleküllerini bozarak unun teknolojik özelliğinin 

düşmesine neden olmaktadır. Tüm örneklerdeki gecikmeli sedimantasyon 

değerlerinin yüksek çıkması yığın içerisindeki süne tahribatlı tanelerin başarılı bir 

şekilde tespit edildiğinin bir göstergesidir.  

Sistem başarısı, piyasada halen kullanılmakta olan ticari bir ürünün 

başarısıyla Zeleny sedimantasyon testi sonuçlarına göre incelendiğinde; önerilen 

sistem tarafından sağlıklı olarak sınıflanan tanelerden elde edilen unların hem normal 

hem de gecikmeli sedimantasyon değerleri piyasada kullanılan makineden alınan 

örneklere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında önerilen sistemin 

daha başarılı sonuçlar ürettiği söylenebilir. 
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6.3. Önerilen Sistemin Endüstriyel Ölçekte Kullanılabilirliği  

 
 

Ülkemizde süne/kımıl zararlısı, iklim değişiklikleri ve diğer 

olumsuzluklardan oluşan zararlar sonucunda gerek çiftçi gerekse ülke kaynakları 

açısından ciddi kayıplar oluşabilmektedir. Özellikle yoğunluk farklılıklarına dayalı 

eleme, yıkama gibi klasik yöntemlerle sağlıklı tanelerden ayrılamayan süne tahribatlı 

ve diğer kusurlu taneler buğday yığınının ticari değerini önemli düzeyde 

düşürmektedir. Konya Ticaret Borsası verilerine göre Temmuz 2007 döneminde 

düşük kalitede sert ekmeklik buğday 0,37 YTL’den, yüksek kalitedeki buğday ise 

0,48 YTL’den işlem görmüştür. Bu fiyatlara göre düşük kalitedeki buğdayda 

%30’lara varan değer kaybı oluşmaktadır.  

Bu tez çalışması kapsamında geliştirilen ayıklama sistemi laboratuar ölçekli 

olup bazı eklentiler ve düzenlemeler yapılarak endüstriyel amaçla kullanılabilir. 

Projenin bir sonraki aşaması olarak sağlıklı ve kusurlu buğday tanelerin 

ayıklanmasında kullanılacak endüstriyel ölçekli sistemin üretilmesi düşünülmektedir. 

Önerilen sistem, klasik ayıklama yöntemleri ile sağlıklı tanelerden ayrıştırılamayan 

kusurlu tanelerin temizlenmesinde kullanılabilecek endüstriyel amaçlı bir ürünün alt 

yapısını oluşturmaktadır.  

Endüstriyel ölçekli sistemin geliştirilmesi halinde, düşük fiyattan işlem gören 

buğday yığınlarında bulunan ve yığının kalitesini olumsuz yönde etkileyen süneli, 

dönmüş tane ve diğer hububat tanelerinin ayıklanması sonucunda %30’lara varan 

kazancın sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Geliştirilmesi düşünülen sistem sadece buğday tanelerinin değil mısır, pirinç 

gibi şeffaf yapı içeren diğer hububat tanelerinin ayıklanmasının yanı sıra elmas, 

kuartz gibi şeffaf yapı içeren maden parçacıklarının ayıklanması işlemlerinde de 

kullanılabilecek şekilde düzenlenebilir. Sistem ışık geçirme esasına göre 

çalıştığından, fasulye, nohut, kömür parçacıkları gibi katı taneciklerin 

ayıklanmasında uygun değildir. Önerilen sistem kullanılan ışığın dalga boyu buğday 

tanelerinin yapısına göre belirlenmiştir. Gerektiğinde, yapılacak denemeler 

sonucunda ışık kaynağının dalga boyu değiştirilerek sistem performansı incelenebilir.   
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Önerilen sistemin modifiye edilmesi ve yeni eklentilerin yapılmasıyla 

oluşturulabilecek endüstriyel amaçlı bir ayıklama sisteminin kesiti Şekil 6.1’de 

görülmektedir. 

 
Şekil 6.1. Geliştirilmesi düşünülen endüstriyel sistemin kesiti 

 
1- Besleme bunkeri 

2- Ürün besleme silindiri 

3- Vibratör 

4- Taşıyıcı oluk 

5a, 5b – Işık kaynakları 

6a, 6b – Işık sensörleri 

7- Hava valfi 

8- Hava hortumu 

9- Hava kompresörü 

10- Kabul edilen ürün kabı 

11- Ret edilen ürün kabı 

12- Karanlık kutu 

13- Analog / Dijital çevirici 

14- Mikroişlemci 

15- Hava valfi sürücü devresi 
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Sistemin Çalışması: Besleme bunkerinden (1) alınan ürünler silindir (2) 

yardımıyla vibratöre aktarılır. Vibratörden taşıma oluklarına (4) aktarılan ürün ışık 

kaynakları (5a, 5b) ve sensörler (6a,6b) arasından geçerken sensörler üzerinde oluşan 

işaretler analog / dijital çevirici (13) yardımıyla dijitale çevrilir. Dijital işaretler 

mikroişlemciye (14) aktarılır ve daha önceden parametreleri ve yapısı belirlenmiş 

YSA’ya uygulanarak YSA’nın bu verileri sınıflandırması istenir. Sınıflandırma 

sonucunda kusurlu olduğu belirlenen ürün için mikroişlemci tarafından hava 

valfininin sürücü devresine (15) işaret gönderilerek hava valfinin (7) tetiklenmesi 

sağlanır. Kompresör’de (9) bulunan basınçlı hava, hava hortumundan  (8) geçerek 

valf üzerinden ret edilen ürüne uygulanır ve ürünün ret kutusuna (11) düşmesi 

sağlanır. Eğer ürün için ret işareti üretilmezse ürün yörüngesini bozmadan kabul 

edilen ürün kutusuna (10) düşecektir. Sistemde kullanılan sensörler üründen geçen 

ışığın değerlendirilmesi prensibine göre çalıştığında farklı ışık durumlarından 

etkilenmemesi amacıyla sensör ve ışık kaynağının bulunduğu kısım bir karanlık kutu 

(12) içerisinde bulundurulmalıdır.   

 Önerilen sistemde oluk sayısı çoğaltılarak ayıklama kapasitesinin artırılması 

mümkündür.  Tez çalışmasında temel alınan buğday taneleri düşünüldüğünde; bir 

buğday tanesinin değerlendirilmesi yaklaşık 4,8 ms (~5msn) sürmektedir. Bu 

durumda bir oluklu sistem saniyede 20 taneyi değerlendirebilmekte ve saatte 72000 

tane değerlendirilme kapasitesine karşılık gelmektedir. Buğdayın ortalama bin tane 

ağırlığının 40gr olduğu düşünülürse saatte 2880 gr buğday ayıklama kapasitesine 

ulaşılabilir.  

 Benzer amaçla kullanılan ticari ürünlerde çok sayıda (100, 500, 1000 vb) ürün 

taşıma oluğu bulunmaktadır. Önerilen sistemde taşıma oluklarının sayısı artırılarak 

ürün işleme kapasitesinin artırılması mümkün olacaktır. Tez çalışmasında kullanılan 

buğday örneği göz önüne alınırsa sonraki çalışmalarda endüstriyel ölçekte 

tasarlanabilecek 500 oluklu bir sistemin ayıklama kapasitesi yaklaşık 1,44 ton/saat 

olacaktır. Buna bağlı olarak hava kompresörünün kapasitesi ve ürünün toplam 

boyutunda da bir artış söz konusu olacaktır. Geliştirilmesi düşünülen birden çok 

taşıma oluğuna sahip sistem şekil 6.2’de görülmektedir.  
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Şekil 6.2 Endüstriyel ölçekte kullanılabilecek ayıklama sisteminin görünüşü 
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7. SONUÇ 
 
 
 

Bu çalışmada buğday partilerinin içerisindeki süne tahribatlı tanelerin, 

yabancı ot tohumlarının, yabancı maddelerin ve özellikle sert camsı türlerde önemli 

olan dönmüş tanelerinin tespitinde kullanılacak gerçek zamanlı bir sistem 

önerilmiştir. Tek sıra halinde düşen buğday tanelerinin ışık geçirgenliği verileri 

yapay sinir ağları yardımıyla değerlendirilmiştir. Buğday tanelerinin ışık kaynağı ile 

sensör arasından geçişi esnasında sensör üzerinde oluşan analog işaretler bilgisayar 

ortamına aktarılarak farklı yapay sinir ağı mimarileri kullanılarak gerçek zamanda 

değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda her bir tane sağlıklı 

veya kusurlu olarak sınıflandırılmıştır. Önerilen sistemin gerçek zamanda 

uygulanması sonucunda buğday tanelerinin eğik bir kızak içinde serbest düşmesi 

esnasında elde edilen ışık geçirgenliği verilerinin çok katmanlı algılayıcı yardımıyla 

değerlendirilerek, tanelerin sağlıklı veya kusurlu olduğunun tespitinde kabul 

edilebilir düzeyde başarı elde edilmiştir. Önerilen sistem tarafından sınıflandırılmış 

buğday partilerinin sınıflandırma öncesi ve sınıflandırma sonrası fiziksel ve kimyasal 

özellikleri değerlendirilerek önerilen sistemin endüstriyel amaçla kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

Işık spektrumunun görünür bölgesinde sağlıklı ve kusurlu buğday tanelerinin 

ışık geçirme oranlarının kırmızı bölgede diğer bölgelere göre daha iyi olduğu tespit 

edilmiştir. Değerlendirme işleminde çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı yapısının 

öz düzenlemeli yapay sinir ağına göre daha yüksek başarı oranına sahip olduğu 

gözlenmiştir.  

Önerilen sistem, buğday partilerinden alınan örnek guruplarının içerisindeki 

sağlıklı ve kusurlu tane oranlarının tespit edilerek buğday partilerinin fiyat 

belirlenmesi işleminde kullanılabilir.  

Diğer taraftan önerilen sistem yüksek hızlı pnömatik valfler ile kumanda 

edilen hava jetleri ile entegre edildiği takdirde kusurlu tanelerin ve yabancı 

maddelerin sağlıklı tanelerden ayrılması mümkün olabilecektir. Bu sayede yemlik 

olarak kullanılmak zorunda kalınan veya yemlik olarak dahi kullanılamayan yüksek 
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oranda süne tahribatlı tane,  dönmüş tane veya ot tohumu içeren buğday partilerinin 

kullanımı mümkün kılınarak ekonomik kayıplar önlenebilecektir. 

Önerilen sistem buğday partileri içindeki en sağlıklı taneleri seçmek üzere 

tohumluk buğday elde edilmesinde kullanılabilir.  

Ayrıca, önerilen sistem sadece buğday değil mısır, pirinç gibi hububat 

ürünleri ve kuartz, gibi şeffaf yapıdaki maden parçacıklarının ayıklanması işleminde 

kullanılabilir. Sistem, üründen geçen ışığın değerlendirilmesi prensibine göre 

çalışmaktadır. Bu nedenle, kahve çekirdekleri, nohut, fasulye, demir parçacıkları gibi 

şeffaf yapı içermeyen katı cisimlerin kalite tespiti ve ayıklanması işlemleri için 

uygun değildir.  

Bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda: 

• Buğday tanelerinin değerlendirilmesinde farklı kızılötesi dalga boylarının 

etkisi incelenerek sistem performansında iyileştirme sağlanabilir.  

• Sınıflandırma işleminde yapay sinir ağlarının yanı sıra diğer yapay zekâ 

teknikleri veya hibrit modeller kullanılabilir. 

• Yapılan çalışmada sert ekmeklik (Bezostaja) ve sert makarnalık buğday 

(Çeşit 1252) türleri kullanılmıştır. Önerilen sistemin performansı diğer 

buğday türleri ve hububat taneleri için incelenebilir.  

• Önerilen sistem değişik mineral ve maden parçacıklarının tespiti ve 

ayıklanmasında kullanılabilir.  

• Ürüne ait ışık geçirme özelliklerinin elde edilmesinde dizi sensörler veya 

yüksek hızlı kameralar kullanılabilir.  
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EKLER 

EK-I. ADC 10664 entegresinin blok şeması 

 

 



 

 

114

 

EK-II. ADC 10664 entegresinin ayak bağlantıları ve temel uygulama devresi 
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a) ADC 10664 entegresinin ayak bağlantıları 

 

 

 
 

b) ADC 10664 entegresinin temel uygulama devresi 
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EK-III. ADC 10664’ün zamanlama diyagramı  
 

 
 




