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ÝNSAN BEYNÝNDEKÝ
ELEKTRÝKSEL AKTÝVÝTENÝN
GÖRÜNTÜLENMESÝ
Ýnsan beyninde vücut fonksiyonuyla
iliþkili elektriksel aktiviteler
oluþmaktadýr. Bu aktivitelerin
yarattýðý elektrik ve manyetik alanýn
ölçülmesi ile aktivitelerin yeri ve
þiddeti belirli bir doðrulukta
saptanabilmektedir. Elde edilen
görüntülere; Elektro-Manyetik
Kaynak Görüntüleme (EMKG) adý
verilmektedir (Þekil 1).
Canlý hayvan beynindeki elektriksel
salýnýmlar, yüzyýldan fazla bir süre
önce gözlenmiþtir. Yaklaþýk elli yýl
sonra, benzeri salýnýmlar insan
kafasýndan ölçülmüþ ve bu ölçümlere Elektroensefalografi (EEG) adý
verilmiþtir. 1960'larýn sonlarýna
doðru geliþtirilen SQUID (Superconducting QUantum Interference
Device) algýlayýcýlarý, insan
beynindeki elektriksel aktivitelerin yarattýðý manyetik alanlarýn
ölçülmesi amacýyla, kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu ölçümlere ise
Manyeto-ensefalografi (MEG) adý
verilmiþtir. Elde edilen ölçümlerin
zamana göre deðiþiminin analizi
önemli bir teþhis yöntemidir. Bu
çalýþmalara paralel olarak, son yirmi
yýldýr, bu ölçümlerin kaynaðý olan
elektriksel aktivitenin yeri ve
þiddetinin bulunmasý yönünde
çalýþýlmaktadýr.
Geliþen teknoloji, her geçen gün,
daha çok sayýda verinin ayný anda
daha hýzlý ve daha doðru elde

edilebilmesine olanak verecek
EEG/MEG sistemlerinin üretilmesini
saðlamaktadýr. Ölçüm cihazlarýndaki geliþmeye ek olarak; son
yýllardaki bilgisayar teknolojisi de
daha gerçekçi kafa modellerinin yaratýlmasýna, daha büyük
matematiksel problemlerin
çözümüne olanak saðlamaktadýr. Görüntülerdeki doðruluk
derecesinin artýrýlabilmesi için
daha ileri matematiksel algoritmalarýn kullanýlmasý gerekmektedir.
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü, Biyomedikal
Araþtýrma Laboratuarlarýnda, yaklaþýk on yýldýr, konuyla ilgili alanlarda araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bu
amaçla kullanýlabilecek gerçekçi
kafa modelleri oluþturulabilmekte,
yeni sinyal iþleme ve geri problem
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algoritmalarý geliþtirilmektedir.
Çalýþmalar sonunda, görüntüleme
amacýyla, paralel çalýþan ilk PC
bilgisayar kümesi kurulmuþtur. 128
kanal EEG verileri ve gerçekçi kafa
modelleri ile beyinde iþitme merkezi
görüntülenmiþtir. 2006 yýlý içinde
de ilk 256 kanal EEG aygýtý
gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Konu ile
ilgili çalýþmalar kapsamýnda 3
doktora tezi, 3 yüksek lisans tezi
tamamlanmýþ, 8 uluslararasý
kapsamlý makale yazýlmýþtýr. 2005
yýlý Haziran ayýnda tamamlanan, Dr.
Zeynep Akalýn'a ait doktora tezi
Mustafa Parlar Eðitim ve Araþtýrma
Vakfý tarafýndan ODTÜ Yýlýn Tezi
ödülüne layýk görülmüþtür.
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü'nde konu ile ilgili
çalýþmalar Prof. Dr. Nevzat G.
GENÇER (grup koordinatörü),
Dr. Can ACAR, Dr. Zeynep AKALIN,
Dr. Serap AYDIN, Arþ. Gör. Reyhan
TUTUK (doktora öðrencisi), Öðr.
Gör. A. Bülent UÞAKLI (doktora
öðrencisi), Taha AHÝ (yüksek lisans
öðrencisi), Mustafa YURTKÖLESÝ
(yüksek lisans öðrencisi), Süleyman
TAÞKIN (yüksek lisans öðrencisi)
tarafýndan yürütülmektedir.
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Þekil 1.
Elektro-manyetik
kaynak
görüntülemesinin
blok þemasý.

Bir Enerji
Alternatifi:
BÝTÜMLÜ ÞÝST
Üniversitemiz Maden Mühendisliði
öðretim üyelerinden Prof.Dr. Cahit
Hiçyýlmaz ve Araþtýrma Görevlisi Dr.
N.Emre Altun bir DPT projesi
kapsamýnda 3 yýl boyunca yaptýklarý
çalýþmalar sonucunda ülkemizde
önemli miktarda rezerv potansiyeli
bulunan Bolu-Himmetoðlu ve Ankara-Beypazarý bitümlü þistlerinden
(oil shale) kül ve emisyon oraný düþük,
kalori deðeri yüksek bir alternatif
enerji kaynaðý geliþtirmeyi baþardýlar.
Ülkemizin linyit ve taþ kömürü dýþýnda
da önemli katý yakýt kaynaklarýna
sahip olduðunu belirten ve ülkemizde
2-3 senelik periyotlarla yaþanan ve
sýk sýk gündeme gelen enerji
sorununa deðinen Dr. Hiçyýlmaz, dýþ
kaynaklý enerji kaynaklarýna
baðýmlýlýktansa kendi kaynaklarýmýzýn
öne çýkarýlmasý gerektiðini kaydetti:
''Biz de bu konuyu, ülkemizde linyitten
sonra en büyük ikinci katý yakýt
potansiyeli olan bitümlü þistler
bakýmýndan deðerlendirmek istedik.
Bugüne kadar dolaylý bir petrol
kaynaðý olarak ele alýnan fakat elde
edilen petrolün maliyeti bakýmýndan
istenen sonuçlarýn elde edilemediði
bitümlü þistlerin, bir katý yakýt olarak
deðerlendirilebileceði noktasýndan
hareketle, bitümlü þistleri cevher
hazýrlama yöntemleri kullanarak kül

yapýcý ve çevresel
etkilere yol açan
inorganik bile þenlerinden ayýrmayý baþardýk''.
Yapýlan çalýþma
gerek bitümlü
þistlerin katý bir yakýt alternatifi olarak
ele alýnmasý gerekse bitümlü þistlerin
temizlenmesi için geliþtirilen cevher
hazýrlama yöntemi bakýmýndan
dünyada bir ilk olma niteliði
taþýmakta. Geliþtirdikleri ultrason
destekli flotasyon iþlemi sayesinde
bitümlü þistlerin yakýt özelliklerinin
ve çevresel etklierinin ciddi biçimde
rehabilite edilebildiðini kaydeden
Hiçyýlmaz þöyle devam etti: ''Ultrasonik dalgalar ve bu dalgalarýn
yarattýðý etki, organik bakýmdan
zengin parçacýklarýn yüzeylerinde
yapýþýk veya kovuklarýnda yer alan
kül yapýcý ve zararlý emisyonlara yol
açan inorganik bileþenlerin etkin bir
biçimde ayrýþtýrýlmasýný saðlamaktadýr.
Bu yöntem katý yakýtlarýn temizlenmesinde zaman zaman yetersiz
kalan flotasyon tekniðinin geliþtirilmesi ve etkinliðinin arttýrýlmasý
bakýmýndan da önemli bir aþamadýr.''
Bir cevher hazýrlama yöntemi olan
flotasyonun ucuz ve kolay
uygulanabilen bir teknik olduðunu
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belirten Dr. Hiçyýlmaz'a göre elde
edilen sonuçlarýn deðerlendirilmesi
durumunda bitümlü þistler ülkemizde
genellikle düþük kaliteli linyitler ile
çalýþtýrýlmakta olan termik santraller
için de önemli bir alternatif teþkil
etmekte.
Yaptýklarý çalýþmanýn uluslararasý
literatürde de geniþ yanký uyandýrdýðýný kaydeden Dr. Hiçyýlmaz, ''Þu
ana kadar bu çalýþmadan elde
ettiðimiz sonuçlarý kapsayan iki adet
yayýn çok kýsa bir süre içerisinde
American Chemical Society'ye ait
Energy and Fuels (SCI Core)
dergisinde kabul edilip yayýnlandý.
Yine çalýþmanýn farklý safhalarýnda
elde edilen sonuçlarýn ele alýndýðý
yayýnlar deðerlendirme ve kabul
aþamasýnda. Yapýlan yayýnlarýn bu
kadar kýsa sürede deðerlendirilebilmiþ olmasý da, yaklaþýmýmýzýn gün
geçtikçe daha da önem kazanan
alternatif enerji kaynaklarý arayýþlarýna
farklý bir boyut getirdiðini göstermektedir'' dedi.

Gerçek Zamanlý Üç Boyutlu
YÜZ ANÝMASYONU
Ýletiþim teknolojisinin
hýzlý geliþimi; çok kýsa
sürede fotoðraf
çeken, dosya saklayan, incecik cep
telefonlarýný hayatýmýza soktu. Ama bu
hýzlý geliþim bile
kullanýcýnýn yeni
ürünlere olan talebini
azaltmamakta. Bu
geliþen yeni teknolojilerden biri de;
gerçek zamanlý, üç
boyutlu yüz animasyonu.
Çizgi filmlerden
sinema filmlerine,
bilgisayar oyunlarýndan sohbet programlarýna kadar
kullaným alaný bulan yüz canlandýrma
uygulamalarý; çok yakýnda iletiþim
teknolojisinin de vazgeçilmezlerinden
biri olacak. Çok kýsa bir sürede cep
telefonlarýmýzdaki mesajlari okumak
yerine, onu bizim için okuyan
canlandýrma yüzler cep telefonlarýmýzdaki yerlerini alacak ya da
internet ortamýndaki sohbet
programlarýnda karþý tarafý istersek
metin, istersek de konuþan bir
canlandýrma olarak göreceðiz.
Üniversitemizin Elektrik Elektronik
Mühendisliði Bölümü öðretim

üyelerinden Prof. Dr. Uður Halýcý ve
ayný bölümde doktora yapmakta olan
araþtýrma görevlisi Erdem Akagündüz
2004 yýlýnda, yaklaþan bu teknolojinin Türkçe gerçeklemesi amacýyla,
bir yüksek lisans tezine imza attýlar.
Bu çalýþmada, metin girdisi; gerçek
zamanlý canlandýrmaya dönüþtürülebilmekte. Bu sayede cep
telefonlarý ve internet üzerinden eðitim
gibi uygulamalar Türkçe olarak
gerçekleþtirilebilecek. Ayrýca
canlandýrma yüz ifadelerini de
gerçekleyebilmekte.
Çalýþmada Türkçe bir ses makinesi
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ile gerçek zamanlý canladýrmayý
eþzamanlandýran Araþtýrma görevlisi
Erdem Akagündüz þöyle konuþtu:
"Çalýþmamýzda özellikle Türkçe bir ses
makinesi ve Türkçe canlandýrmayý
kullanmak istedik. Kýsa bir zaman
sonra tüm dünyada internet üzerinden
yaygýnlaþacak olan eðitim kaynaklarý,
Türkiye'de de benzer biçimde
þekillenecek. Türkçe metni, gerçek
zamanlý animasyona çeviren arayüzlere ihtiyaç duyulacak. Java ortamýnda geliþtirdiðimiz çalýþmanýn,
devam niteliðindeki çalýþmalara yol
göstermesini diliyoruz."

Tasarýmda ODTÜ farký:
ARÇELÝK'ÝN YARIÞMASINDA
ODTÜ'LÜLER BÝRÝNCÝ
ARÇELÝK'in TÜBÝTAK'ýn iþbirliðiyle
geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirdiði,
'Yeni Bir Fikrim Var'' Yenilikçi Teknoloji
ve Endüstriyel Tasarým Proje Yarýþmasý'nda, ODTÜ'den üç öðrenci
dereceye girdi.
ARÇELÝK'in 50. kuruluþ yýlýnda
teknoloji ve tasarým alanýnda üniversite
öðrencilerinin yeteneklerini ortaya
çýkarmak için düzenlediði yarýþmada
Ayþe Yenilmez "Yenilikçi Teknoloji"
kategorisinde "zaman ayarlý otomatik
çay demleme makinesi" ile birinci
olurken "Endüstriyel Tasarým"
kategorisinde de "modüler buzdolabý
tasarýmý" ile Cihangir Ünlütürk birinci,
"ekmek kýzartýcý tasarýmý" ile Özgür
Er ikinci oldu. Yarýþmada dereceye
girenlere ödülleri Kasým 2005'te
düzenlenen törenle verildi. Törende
bir konuþma yapan Genel Müdür Aka
Gündüz Özdemir, baþarýlý öðrencilerin projelerini hayata geçirmeyi
hedeflediklerini belirterek üniversitelerdeki yenilikçi potansiyelleri bu
sayede deðerlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Farklý Alanda Bir Birinci:

Üniversitemizin Eðitim Fakültesi'nden
mezun olmasýna karþýn; Arçelik ve
TÜBÝTAK'ýn düzenlediði "Yeni Bir Fikrim
Var" yarýþmasýnda birinciliðe deðer
görülerek dikkatleri üzerine çeken
Ayþe Yenilmez, yarýþmaya katýlma
fikrinin nasýl doðduðunu Haber

ODTÜye anlattý: Yarýþmadan
tamamen tesadüf eseri haberdar
oldum. Arkadaþlarýmla bir kafede çay
içerken, masanýn üzerindeki yarýþma
broþürlerini gördüm. O sýrada, birden,
bu "akýllý çay makinesi" fikri çýkýverdi.
Daha sonra, bu projeyi kaðýda döktüm
ve gönderdim. Ýlerleyen zamanlarda
finale kalan 5 proje arasýnda olduðum
açýklandý. Çok sevindim, ama bu iþin
uzmaný olmadýðým ve finale kalanlar
arasýnda da uzmanlar olacaðýný
düþündüðüm için, "Herhalde. 5.
olurum." diyordum. Hatta bazý
arkadaþlarým son 5'e yani finale
kaldýðýmý öðrendiklerinde "Yoksa 5
proje mi katýlmýþ yarýþmaya? " diyerek
þaka bile yapýyorlardý. Sonradan
öðrendim ki yarýþmaya 100'ün üstünde
proje katýlmýþ" .

Yenilmez, aldýðý eðitimle hiçbir ilgisi
olmamasýna karþýn tasarýmla hep
ilgilendiðini belirtti. Küçüklüðünden
beri çizim yeteneðinin var olduðunu
kaydeden Yenilmez, "Öðretmenlerim
güzel sanatlar lisesine gitmemi
istemiþti. Ama o zamanlarda, yaþ
itibariyle, seçim bizim elimizde
olmadýðýndan gidememiþtim.
Üniversite 2. sýnýfta ODTÜ Endüstri
Ürünleri Tasarýmý Bölümü"ne yan dal
için baþvurdum, kabul edilmedim.
Ama yýlmadým, mezuniyetten sonra
yüksek lisans için baþvurdum, hem
de güzel bir projeyle ve kabul edildim.
Bu kez de baþka bir terslik çýktý.
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Ankara'da yaþayabilmem için
çalýþmam gerekiyordu, asistanlýk
kadrom gelmemiþti, eðitim fakültesi
mezunu olduðum için de yapabileceðim yegane iþ dershane
öðretmenliðiydi. Hiçbir dershane
haftanýn 4 günü bilimsel hazýrlýk
okumak için okula gidecek olan bir
öðretmeni kabul etmiyordu. Durum
böyle olunca, ben de haftanýn bir
günü -o da tatil günüm olan pazartesiydi- okula gelebildim ve
bölümümde yüksek lisans yaptým"
dedi.
Yenilmez, Arçelik için hazýrladýðý
projeyi ise þöyle anlattý: " Akýllý çay
makinesinde, akþamdan, suyu,
demliðe de çayý koyuyorsunuz. Sonra
makinanýn saatini uyanmak istediðiniz
zamana ayarlýyorsunuz. Çay makinesi,
bu saatten 15 dakika önce, suyu
ýsýtmaya baþlýyor, su yeterli sýcaklýða
gelince; alttan bir kýsým suyu üstteki
demliðe boþaltarak çayý demliyor. Su
soðuduðunda ýsýtýyor ve bu iþlemler
yaklaþýk 15 dakika sürüyor. 15 dakika
sonra makine bir alarm sesiyle,
radyoyla veya önceden kaydettiðiniz
bir sesle, sizi uyandýrýyor. Kalktýðýnýzda
çay hazýr oluyor . Böylece evden
kahvaltýsýz çýkma, poþet çaylar içme,
yol üstündeki bir yerlerde saðlýksýz
beslenme gibi durumlarý ortadan
kaldýrabiliyorsunuz."

