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Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri...
KKTC muhabirimiz Özge Özden, Malta Üniversitesi Uluslararas› Çevre Enstitüsü’nün 15-19 Temmuz tarihleri aras›nda düzenledi¤i "Mediterranean Environment" konulu uluslararas› çevre kursuna kat›ld›. Akdeniz ülkelerinin çevre yap›s› ve çevre sorunlar›yla ilgili seminerlerin verildi¤i ve Malta’daki çevre sorunlar›yla ilgili teknik gezilerin düzenlendi¤i kursta, Akdeniz ülkeleri için büyük
önem taﬂ›yan sulak alanlar konusu da iﬂlendi. Özge, bizlere bu konuda edindi¤i
bilgileri aktar›yor.

Sulak Alanlar
Al›ﬂ›lmam›ﬂ bir iklim tipi olarak nitelendirebilece¤imiz Akdeniz iklim tipi, savanlar›n ve çöllerin
ortaya ç›kt›¤› büyük subtropik yüksek bas›nç zonlar›yla, bat› rüzgârlar›n›n bol ya¤›ﬂ getirdi¤i ›l›man
bölgeler aras›ndaki geçiﬂte görülüyor. Bu bölgelerdeki, toplam ya¤›ﬂ miktar› çok düﬂük olmamas› yan›nda, belirli bölgelerde, özellikle de sulak alanlarda yo¤un olarak görülüyor. Jeopolitik yönden de
önem taﬂ›yan Akdeniz Bölgesi’ndeki sulak alanlar,
bölgedeki do¤al hayat aç›s›ndan çok önemli. Bu
konuda araﬂt›rmalar yapan bilim adamlar›, geçen
yüzy›lda sulak alanlar›n % 50’sinin yok edildi¤ini
tahmin ediyorlar.
Sulak Alan Nedir?
Do¤al ya da yapay, devaml› ya da geçici, sular›
durgun ya da ak›nt›l›, ac›, tatl› ya da tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde alt›
metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular,
sulak alanlar olarak tan›mlan›yor. Sulak alanlar, tüm

dünyada için oldukça önemli. Nedenine gelince: Sulak alanlar insanlar›n da dahil oldu¤u binlerce canl›
türüne yiyecek sa¤l›yor, toprak erozyonunu önlüyor
ve suyu bünyelerinde tutuyorlar; çok çeﬂitli bitki ve
hayvan türlerine yaﬂama alan› oluﬂturuyorlar; göç
eden su kuﬂlar›n›n u¤rak yerleri olarak, bu kuﬂlar›n
yaﬂamlar›n›n devam›n› sa¤l›yorlar; bulunduklar› bölgenin su rejimini dengeliyor, iklimini stabilize ediyorlar; tortu ve zehirli maddeleri al›koyarak suyu temizliyorlar; bu alanlar, yeryüzünde biyolojik üretimi
en yüksek olan ekosistemler konumunda; çok zengin biyolojik çeﬂitlili¤e sahipler. Nesli tükenme tehlikesi alt›nda olan ve az rastlan›lan türlere yaﬂama alan› oluﬂturuyorlar. Bal›kç›l›k, tar›m, hayvanc›l›k, saz
üretimi ve rekreasyonel kullan›mlar aç›s›ndan yüksek bir ekonomik de¤ere sahipler; dolay›s›yla bölge
ve ülke ekonomisine katk› sa¤l›yorlar.
Ancak sulak alanlar› tehdit eden birtak›m sorunlar var ve bu sorunlar›n üstesinden gelinmesi

Farkl› Bak›ﬂlar... Farkl› Bak›ﬂlar... Farkl› Bak›ﬂlar...
gerçek hacim nas›l bulunur? Bunun için de, hiçbir
Hacimsel Yan›lg›
gözene¤e girmeyen, ›slatmayan bir s›v›ya gereksiBir kat›n›n hacmi nas›l bulunur? Basitmiﬂ gibi
görünen bu soruya verilebilecek bir yan›t, t›pk› ö¤rencilik y›llar›n›zda ö¤rendi¤iniz türden: suyun içine kat›y› dald›r›rs›n›z, taﬂ›rd›¤› hacim, kat›n›n hacmine eﬂittir ﬂeklinde. Acaba bu yan›t gerçekten
do¤ru ya da yeterli mi? Bu sorunun yan›t›, "biraz
eksik". Nedenini de ﬂöyle aç›klamak olas›. Kat›lar›n bir k›sm› belli büyüklükte, gözenek ad› verilen
boﬂluklardan oluﬂmuﬂtur. Bu boﬂluklar›n, kat›n›n
yüzeyiyle ba¤lant›lar› olabilece¤i gibi, hiçbir ba¤lant›lar› da olmayabilir. Gözenek çap›, 2 nm’den
(2x10-9m) küçük olanlara mikro-gözenek, 2-50 nm
aras›ndakilere mezo-gözenek ve 50 nm’den büyüklere makro-gözenek ad› verilir. Bu gözeneklerin ilginç tipleri var. Silindirik, küresel, yar›k, mürekkep hokkas› gibi. Siz gözenekli bir kat›n›n hacmini ölçüyorsan›z, su molekülleri bu boﬂluklar›
dolduracak ve sizin ölçtü¤ünüz görünen hacim,
gerçek hacimden biraz daha büyük olacak. Peki

niminiz var. Örne¤in civa gibi. Ard›ndan, ikinci
ad›m olarak, atmosfer bas›nc›nda kat›n›n bütün
gözeneklerine girebilen küçük moleküllü bir maddeye gereksiniminiz var. Bunun için de en uygun
madde helyum gaz›. Gözenekli kat›y› civan›n içine
dald›r›r, kat› ile yer de¤iﬂtiren civan›n hacmini bulur ve gözeneklere giren helyumun hacminden ç›kar›rsan›z, istenen gerçek hacme ulaﬂabilirsiniz.
Helyumun gözeneklere giren hacmini bulabilmek
için, toplam helyum hacminden, kat› ile yer de¤iﬂtiren helyum hacmini ç›karman›z gerekir. Böylelikle iki kat›n›n hacmini do¤ru bir biçimde bulmuﬂ
olursunuz.
Görüldü¤ü gibi, çok basitmiﬂ gibi görünen bir
olay, bir o kadar da karmaﬂ›k olabiliyor. Belki karmaﬂ›k gibi görünenler de, bir o kadar basit. Ama
tüm çözümler için bilim en do¤ru yol.
Yoldaﬂ Seki - Dokuz Eylül Üniv, Fen Ed. Fak.

kesinlikle gerekli.
Sulak alanlar, tar›m ya da yerleﬂim amac›yla
kurutuluyor. Bu alanlarda, sanayi, tar›m ya da yerleﬂim alanlar›ndan kaynaklanan kirlenmeler söz
konusu. ‹çme, kullanma ya da sulama suyu temin
etmek amac›yla, sulak alanlardan aﬂ›r› miktarda su
al›n›yor. Sulak alan› besleyen sular›n barajlarda
toplanmas› ya da bu sular›n ak›ﬂ yönlerinin de¤iﬂtirilmesi ayr› bir sorun. Bu alanlarda bulunan ve
canl›lar, özellikle de kuﬂlar için vazgeçilmez olan
sazl›klar yak›l›yor, tahrip ediliyor. Aﬂ›r› ve yanl›ﬂ
avlanma bu alanlar›n da sorunu ve yabanc› bal›k
türlerinin sulak alanlardaki göllere aﬂ›lanmas› da
ekosistemdeki dengeyi bozuyor.
Sulak alanlar›n korunmas› için al›nacak önlemler elbette var. Bu önlemleri baz› baﬂl›klar alt›nda
toplayarak özetleyebiliriz: Sulak alan kayb›na neden olan politika ve yasalar de¤iﬂtirilmeli, Avrupa
Birli¤i Komisyonu üyesi ülkelerin uygulad›¤› yasalara yönelik düzenlemeler yap›lmal›. Sulak alanlar›
olumsuz etkileyecek ölçülerde su al›nmamal› ve
alan› besleyen yüzey sular› k›s›tlanmamal›. Sulak
alan ve iliﬂkili alanlardan kum, çak›l, torf ç›kar›lmas› ve bu bölgelere kat› at›klar›n dökülmesi önlenmeli. Sulak alanla iliﬂkili tar›m alanlar›nda kimyasal ilaç ve gübre kullan›m› yasaklanmal›. Gençler,
küçük yaﬂtan baﬂlayarak sulak alanlar›n önemi, sulak alanlardaki do¤al hayatla ilgili olarak e¤itilmeli ve bilinçlendirilmeli.

Haberler... Haberler
Maymun Evi
Tasar›mlar› Bitti,
S›ra Sergide
‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi’nin etkinlikleri kapsam›nda yürütülmekte olan Maymun Evi Projesi’ne destek olan Yüksek Mimar Cem Aç›kkol,
geçen dönem, Eskiﬂehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerine, tez olarak
maymun evi projesini vermiﬂti. Cem Aç›kkol’un
ö¤rencileri taraf›ndan yap›lan maymun evi tasar›mlar›, geçti¤imiz bahar dönemi sonunda tamamland›. ﬁimdi bu eserler, 23 Ekim Çarﬂamba
günü saat 19.00’da, Mimarlar Derne¤i’nde yap›lacak bir kokteyl ile sergilenecek. Sergide ö¤rencilerin Ankara Hayvanat Bahçesi için tasarlad›klar› 8 ayr› maymun evi modeli bulunuyor.
1 hafta sürecek sergiyi gezmek isteyenlen için: Mimarlar Derne¤i,
Birlik Mahallesi (Çankaya Köﬂkü, muhaf›z alay› arkas›). 4.sokak. 9/B Ankara. Tel: (532) 769 12 02 (Duygu Özpolat)

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr
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Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri...
Ülkemizde temsilcileri yoktur diye bilinen kobra türünün Türkiye'de de yaﬂad›¤›, geçti¤imiz y›llarda aç›klanm›ﬂt›.
Uluda¤ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. ‹smail Hakk› U¤urtaﬂ,
California Üniversitesi Omurgal› Hayvanlar Müzesi araﬂt›rmac›lar›ndan Dr. Theodore J. Papenfuss, Rusya
Bilimler Akademisi'nden Dr. Nikolai L.Orlov'un sürüngenler üzerine yapt›klar› çal›ﬂmalar s›ras›nda, bugüne
kadar Türkiye'de görülmeyen kobra y›lan›n›, 10 A¤ustos 2000’de, ﬁanl›urfa-Gaziantep yolu kenar›nda
bulmuﬂlar ve gece, arazide yakalanan kobran›n bilimsel ad›n› Walterinnesia aegyptia ya da di¤er söylemle ‘M›s›r
kobras›-siyah çöl y›lan›’ olarak aç›klam›ﬂlard›. Ancak, M›s›r kobras› ve kara y›lan, özellikle yörede yaﬂayanlar taraf›ndan birbiriyle
çok kar›ﬂt›r›l›yor. Bursa muhabirimiz Ayﬂegül U¤ur, hem M›s›r kobras›n› hem de kara y›lan› tan›tma amac›yla bir yaz› haz›rlad›.

Türkiye’deki Tek Kobra Türü, Kara Y›lanla
Kar›ﬂt›r›lmaktan Çok S›k›ld›¤›n› Söylüyor

Genellikle gizli yaﬂam süren bir y›lan o. M›s›r, ‹srail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, ‹ran, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi s›cak bölgelerde yaﬂ›yor. Yurdumuza da bu ülkelerden girerek yay›lm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor. Ancak M›s›r kobras›, güneydo¤uda yaﬂayan kara y›lanla (Coluber
jugularis) kar›ﬂt›r›l›yor, daha do¤ru bir söylemle,
M›s›r kobras›na da kara y›lan deniyor. Oysaki bu
iki y›lan aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmakta.
ﬁimdi en temel özellikleriyle bu iki y›lan›n kimlik kart›n› ç›kartaca¤›z.
M›s›r kobras›n›n bilimsel ad› Walterinnesia
aegyptia. Sistematikte ait oldu¤u s›n›f, Sürüngenler (Reptilia). Tak›m›: Pullu sürüngenler
(Squamata). Alttak›m›: Y›lanlar (Ophidia) Ailesi:
Kobragiller (Elapidae). Cinsi: kobra (Walterinnesia). Türü: M›s›r (aegyptia).
O, ülkemizde bulunan tek kobra türü. Uzunlu¤u kuyru¤uyla birlikte 1-1,5 metreyi buluyor.
Baﬂ›, geniﬂ ve simetrik plaklarla kapl›.
Vücudu silindirik, kuyru¤u görece k›sa
ve sivri bir uçla sonlan›yor. Erginlerde
s›rt taraf siyah, kar›n taraf gümüﬂi beyaz. Zehir diﬂleri geniﬂ
ve sabit olup çenenin
önünde ve bu diﬂlerin içinden zehir kanal› geçiyor. As›l zehir
diﬂinin arkas›nda, birkaç
küçük zehir
diﬂi ve ayr›-

ca birkaç zehirsiz diﬂ daha var. Zehirleri nörotoksik, yani felç edici etki yap›yor. Çöllerde, k›raç arazi ortam›nda yaﬂ›yor. Küçük memeliler,
kuﬂlar, kertenkeleler, y›lanlar, kurba¤alar ve kuﬂ
yumurtalar›yla besleniyor. Geceleri aktif. Avlar›n› ilk olarak zehirleyerek öldürüyor, daha sonra
da yutuyor. 700 m yükseklikte yaﬂ›yor. Ülkemizde, Güneydo¤u Anadolu’da yaln›z ﬁanl›urfa'da
bulunuyor. Tarih boyunca birçok medeniyet onu
gücün simgesi saym›ﬂ ve t›p bilimine de simge
olmuﬂ. Anayurdu, Afrika ve Asya'n›n tropikal
bölgeleri.
Kara y›lan›n bilimsel ad› Coluber jugularis.
Sistematikte ait ldu¤u s›n›f, Sürüngenler (Reptilia). Tak›m›: Pullu sürüngenler (Squamata). Alttak›m›: Y›lanlar (Ophidia). Ailesi: suy›lan›giller
(Colubridae). Cinsi: Coluber. Türü: jugularis.
Kara y›lan, yurdumuzdaki en büyük y›lan türü. Boyu 2m'yi aﬂ›yor. Baﬂ›n üstü parlak, simet-

rik pullarla örtülü. Erginlerde vücudun üst k›sm›
parlak siyah, baﬂ›n üst k›sm› ise siyah›ms› da¤›n›k k›rm›z› benekli. S›rt pullar›n›n ortas›nda genelde ince k›rm›z› bir çizgi bulunuyor. Kar›n taraf›ndaysa k›rm›z› üzerinde siyah yuvarlak benekler var. Yüksekli¤i 1000 m’yi aﬂmayan ovalarda, dere kenarlar›nda, da¤ yamaçlar›nda, tarlalarda, ba¤ ve bahçe aralar›nda yaﬂ›yor. Küçük
memelileri, kuﬂlar›, kertenkeleleri ve bazen di¤er y›lanlar›, amfibileri ve böcekleri avl›yor. S›k›ﬂt›r›ld›¤›nda ç›kard›¤› sesten genelde insanlar
ürküyor. Is›rgan bir tür olmas›na karﬂ›n zehirsiz. Yurdumuzda, kuzeyde ‹zmir'den do¤uda Muﬂ'a
kadar yay›lm›ﬂlar. Yurdumuz d›ﬂ›nda, Güneydo¤u Avrupa'dan Güneybat› Asya'ya (Ürdün ve
Azerbaycan'a) kadar yay›lm›ﬂlar. Temmuz ve haziran aylar›nda, 6-16 yumurta b›rak›yorlar. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir tanesi yaﬂamakta.
Bu iki y›lan aras›nda d›ﬂ görünüﬂünden iç yap›s›na kadar birçok farkl›l›k var. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleﬂtirece¤imiz, Bilim ve Teknik Kulübü’nün ‹deal Hayvanat Projesi kapsam›ndaki “Sürüngen Evi Projesi” sayesinde, sizlerin de deste¤iyle y›lanlara
ayr›lan bölümü geniﬂleterek halk› bilinçlendirmeyi amaçl›yoruz. Ayr›ca,
böyle önemli çal›ﬂmalarla bulunacak
birçok türü bünyemizde bar›nd›rmay›.
‹lgilenenler için bir de web sitesi oluﬂturaca¤›z. Böylece, bizlere ulaﬂman›z,
çal›ﬂmalar›m›z› takip etmeniz çok daha kolay olacak.
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Bilim Örgütlenmeleri... Bilim Örgütlenmeleri... Bilim Örgütlenmeleri...
Birazdan okuyaca¤›n›z yaz›, ODTÜ Robot Toplulu¤u bünyesinde geliﬂtirilen bir robotu bizlere ayr›nt›lar›yla tan›t›yor. Ama bu ilginç
robotun öyküsünü okumadan önce sizlere an›msataca¤›m›z bir haberimiz var. 22-23 Ekim’de ülkemizde bir ilk yaﬂanacak. Bu iki
gün, robotlar ve teknolojileri hakk›nda ilgilenen herkes için oldukça heyecanl›, teknolojiyle dopdolu olacak. 22-23 Ekim’de, ODTÜ
Robot Toplulu¤u, Türkiye Zeka Vakf›’yla birlikte gerçekleﬂtirece¤i ODTÜ Robot Günleri’ne herkesi bekliyor. Etkinli¤in amac›;
robotlar› ve teknolojilerini tan›tmak, iﬂlevleri ve kullan›m alanlar› hakk›nda bilgiler sunmak, yarat›c›l›¤›n ve çeﬂitli becerilerin
kullan›lmas›n› teﬂvik etmek, çal›ﬂma gruplar› içerisinde bilgi paylaﬂ›m› ve yard›mlaﬂma temelinde üretim yap›lmas›na katk› sa¤lamak.
Türkiye’de robotlar konusunda altyap› oluﬂturulmas›na öncü olmak, çeﬂitli bilim ve mühendislik dallar› aras›ndaki iletiﬂimi
geliﬂtirmek, ilgili bireyleri bu alanda çal›ﬂmaya teﬂvik etmek ve bu sayede kendi kiﬂisel geliﬂimlerine katk›da bulunarak, yarat›c› birer
birey olarak onlar› topluma kazand›rmak. ODTÜ yerleﬂkesinde buluﬂmak üzere...

Duvar ‹zleyen Robot
Bu projeyle, bir yüzey ya da duvar›, önceden
belirlenmiﬂ bir referans uzakl›ktan takip edebilen
(izleyebilen) otonom mobil bir robotun üretilmesi amaçland›. Duvar izleme, yayg›n olarak kullan›lan bir izleme yöntemi. ‹zleme, esas olarak, bir
robotun bulundu¤u yerden istenilen bir baﬂka
noktaya gidebilmesi için, kendisine referans olarak ald›¤› bir yöntem. Nas›l ki, biz insanlar yer
de¤iﬂtirirken yol iﬂaretlerine, haritalara ve çeﬂitli
izlere gereksinim duyuyorsak, robotlar da yer de¤iﬂtirirken onlara yol gösterecek, referans olacak
iﬂaret ve yöntemlere gereksinim duymaktalar.
Duvar izlemeyi, robotun bir ofis ya da ev ortam›nda koridor ve odalar aras› duvarlar› izleyerek, istenilen bir odadan bir baﬂka odaya yönlendirilmesinde kullan›labilecek bir yöntem olarak
düﬂünebiliriz.
Duvar izleme, labirent çözme ve engelden kaç›narak gezinme gibi amaçlarda da kullan›lmakta.
Duvar ‹zleyen Robotu 4 Ana Alt Sisteme ay›rabiliriz: Hareket, Alg›lama, Kontrol ve Yaz›l›m.
Hareket Sistemi
Üç tekerlekli, tank sürüﬂ yetene¤ine sahip hareket sistemi, robotun bulundu¤u ortamda yer
de¤iﬂtirebilmesini sa¤layacak. Tank hareket sistemi, temel olarak arac›n sürüﬂ yapabilen tekerlekleri aras›nda h›z fark› oluﬂturulmas› ilkesine
dayanmakta. Bu sistemde hareket ve yönlendirme durumlar› ﬂöyle:
A (‹leri): 1 ve 2 numaral› tekerlekler eﬂit h›zlarda, ayn› yönde dönme.
B (Geri): 1 ve 2 numaral› tekerlekler eﬂit h›zlarda, ayn› yönde dönme (A’n›n ters yönünde).
C (Sa¤): 1, 2’den h›zl› ve A yönünde dönme.
D (Sol): 2, 1’den h›zl› ve A yönünde dönme.
0 Dönüﬂü: 1 ve 2 eﬂit h›zlarda, fakl› yönlerde
dönme.

H›z Fark›ndan
Kaynaklanan Dönme

H›z Fark›

Sürüﬂ Tekerleklerinin
H›z Vektörleri

Sürüﬂ Tekerlekleri
Sürüﬂ Tekerlekleri

Ancak, bu sürüﬂ sisteminde yüksek h›zlarda
yön de¤iﬂtirme iste¤i verilmesi zor olmakta ve bu
h›zlarda stabilizasyon sorunlar› (yönlendirme) sorunlar› yaﬂanmakta.
Alg›lama Sistemi
Bir alg›lama sistemi, alg›lay›c›lar (almaçlar),
alg›lay›c› arayüzleri ve di¤er birimler aras› ba¤lant›lar›ndan oluﬂur. Duvar izleyen robot, d›ﬂ
dünyas›n› alg›lamak, asl›nda sadece duvar izlemekte yararlanaca¤›, uzakl›k bilgisini sa¤layan
tek bir alg›lay›c› kullanmakta: bir adet Sharp
GP2D02 uzakl›k ölçme almac›. Bu almaç, k›z›l
ötesi dalga boyunda çal›ﬂmakta olup, 10-80 cm
aras›nda uzakl›k bilgisine eﬂde¤er 8 bit çözünürlükte veri ç›kt›s› verebilmekte. ﬁöyle ki, 8 bit →
28 =256 birim. Dolay›s›yla, 10-80 cm aras› uzakl›k bilgisi 0-256 aras› bir say› olarak sunulmakta
ve mikrodenetimci taraf›ndan okunmakta.
Kontrol Sistemi
Duvar izlemek için kullan›lan kontrol algoritmas› oldukça kolay. Yapman›z gereken yaln›zca,
duvar ve robot aras›nda, önceden belirledi¤iniz
uzakl›¤› belirli bir tolerans içerisinde sabit tutmaya çal›ﬂmak. Burada önemli olan nokta, referans

Robotun Parçalar› ve Fiyatlar›
Parça
Sürüﬂ Motorlar›
Sürüﬂ Tekerle¤i
Sarhoﬂ Tekerlek
Alg›lay›c›
Mikrodenetimci
Pil
ﬁasi
Di¤er

Model-Adet
Futaba S3003 Radyo Kontrollü
Servo Motor (R/C Servomotor) (modifiye) – 2
Model Uçak Tekerle¤i (6cm. çap & 1.5cm geniﬂlik) - 2
Plastik Küre Top - 1
Sharp GP2D02 Uzakl›k Ölçme Alg›lay›c›s› - 1
Basic Stamp 2 E¤itim Kart› - 1
9.6V - 750mA NiCd Pil - 1
Plexiglass - ~18cmx15cm
Yükseltici ve aralay›c›lar, vida, somun, kablo ve konnektörler.

*Mikrodenetimciler hariç Robot parçalar› ~$90 tutmaktad›r.
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Sürüﬂ Tekerleklerinin
H›z Vektörleri

Fiyat
$15 adet
$5 adet
$1
$21
$125
$17
$4
$5

olarak bir nokta seçmek, robotun bu noktaya göre belirli bir tolerans içerisinde kalarak hareket
etmesini sa¤lamak. Örne¤in, tolerans verilmeden
sadece bir nokta etraf›nda hareket edilmesi robotun oldukça fazla say›da sapma yapmas›na neden
olacak. Almaçtan al›nan uzakl›k bilgisiyle uygulanan kontrol algoritmas› ﬂöyle:
Uzakl›k (cm)
Basic Stamp 2 ile okunan
uzakl›k bilgisi (0-256)
20
80
18
70
22
90
- Uzakl›k bilgisini oku.
- E¤er uzakl›k bilgisi 70 ve 90 aras›ndaysa
hiçbir ﬂey yapmadan ileriye devam et.
- E¤er, uzakl›k 70’den küçük ise, uzakl›k 80
olana kadar, sa¤ sürüﬂ motorunu (tekerlek) yavaﬂlat ve sol sürüﬂ motorunu (tekerlek) h›zland›r
(yavaﬂlatmak yerine motoru durdurabilirsiniz).
- E¤er uzakl›k 80’den büyük ise, uzakl›k 80
olana kadar, sol sürüﬂ motorunu yavaﬂlat ve sa¤
sürüﬂ motorunu h›zland›r.
Yaz›l›m
Robotun kontrol yaz›l›m› Pbasic dilinde.
Duvar ‹zleyen Robot Program›n› MRS_Co de1.bs2 ba¤lant›s›ndan yükleyebilirsiniz.
‹lgili Ba¤lant›lar ve Literatür Araﬂt›rmalar›
Aﬂa¤›daki ba¤lant›lar› inceleyerek duvar izlemeyle ilgili daha ayr›nt› bilgilere eriﬂebilirsiniz:
- Lugnet Haber Grubunda Arama Yaparak
- Elec 201 Ders Notlar›
- Genetik programlama kullanarak mobil robotlar için duvar izleme algoritmalar› geliﬂtirmek
Bu robot ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek
için ODTÜ Robot Toplulu¤u’na baﬂvurunuz:
http://www.robot.metu.edu.tr
e-posta: robot@metu.edu.tr

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri...
Kelebek Gözlemcili¤i projesi kapsam›nda, muhabirimiz Derya Cefer, sayfalar›m›z elverdi¤i ölçüde, sizlere bir
kelebek tan›tacak. Ekim ay›n›n kelebe¤inin ad› yalanc› Apollo (Archon apollinus). Yalanc› Apollo, Türkiye’de yer
alan 384 tür kelebekten yaln›zca birisi. 0-1100 m. aras›nda zeytin koruluklar›, üzüm ba¤lar› ve aç›k ormanlarda,
mart ortas›ndan nisan ortas›na kadar görebiliriz onlar›. Büyük siyah benekli ve ﬂeffaf üst kanatlar›yla kelebekler
aras›nda hemencik kendini gösteriyor. Alt kanatlar›n›n kenar k›sm›nda bulunan k›rm›z› ve mavi leke yo¤unlu¤u da, erkek ya da diﬂi
oldu¤unun göstergesi. Diﬂide k›rm›z› lekeler daha belirgin. Genel görünüﬂ olarak daha koyu renkte. Onun hakk›nda oldukça ilginç
bilgileri Derya anlat›yor.

Ay›n Kelebe¤i: Yalanc› Apollo

Üzerinde k›rm›z› ve beyaz benekler bulunan siyah bir t›rt›ld›. Kendisine benzeyen birçok t›rt›lla birlikte, ördükleri kocaman ﬂeffaf bir çad›r›n içinde yaﬂ›yorlard›. Y›lan otu (Aristolochia sp.) ile besleniyorlard›. Zaman geçtikçe büyüyüp geliﬂtiler.
Havalar yavaﬂ yavaﬂ so¤umaya baﬂlay›nca siyah
t›rt›llar, a¤›zlar›ndan ç›kard›klar› bir madde ile kendilerini kaplamaya baﬂlad›lar. Topra¤›n 1-2 cm. alt›nda kozalar›n› oluﬂturdular. T›rt›llar büyük bir de¤iﬂim için k›ﬂ› kozalar›n içinde geçirdiler. Bahar›n
gelmesiyle birlikte, mart ay› ortas›nda kozalar çatlad›. ‹çlerinden Papilionidae familyas›ndan olan 5,4-6
cm boyunda "Yalanc› Apollo"lar ç›kt›.
Yalanc› apollolar, Türkiye’nin hemen hemen her
yerinde bulunuyorlar. Türkiye’nin do¤usunda görü-

len eksikli¤i, bir baﬂka tür olan ve yalanc› apolloya
çok benzeyen, ancak ondan biraz küçük olan küçük
yalanc› apollo (Archon apollinaris) kapat›yor. Yalanc› apolloyu, Bat›’da Yunanistan ve Bulgaristan’da,
do¤uda ‹srail, Lübnan, Suriye, ‹ran ve Irak’ta görmek olas›.
Onlar için en büyük tehdidi, tar›m alanlar›nda,
tar›m zararl›lar›n› yok etmek için kullan›lan kimyasallar, yani herbisitler oluﬂturuyor. Yalanc› apollonun yaﬂam alanlar›nda kullan›lan bu kimyasallar, yalanc› apollo t›rt›llar›n›n besin maddesi olan y›lanotunu yok ediyor. Tt›rt›llar büyüyüp geliﬂemiyorlar. Bu
da biyoçeﬂitlilikte azalmaya yol aç›yor. Ayr›ca bu
kimyasallar, yalanc› apollolar›n yöresel yok oluﬂlar›ndan da sorumlular. Karﬂ› karﬂ›ya olduklar› di¤er teh-

ditlerse, bütün canl›lar›n ortak sorunu: do¤al yaﬂam
alanlar›n›n bozulmas›. Orman tahribi, batakl›klar›n
kurutulmas›, do¤al step alanlar›n›n yok edilmesi, yalanc› apolloyu da etkiliyor elbet. Besin zincirinin alt
kademelerinde bulunan kelebeklere gelecek bir zarar›n, insanlara ve di¤er canl›lara etkisini art›k herkesin ö¤renmesi gerekiyor. T›pk› küçücük bir çivinin,
kocaman bir gemiyi ayakta tutmas›ndaki rolü gibi.
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Baﬂar›l› Çal›ﬂmalar... Baﬂar›l› Çal›ﬂmalar... Baﬂar›l› Çal›ﬂmalar...
Bitlis Uluer ‹lkö¤retim Okulu, 1350
ö¤renciye e¤itim
sunan bir okulumuz. Bu okulumuzda, ö¤retmenlerin
ve ö¤rencilerin ortaklaﬂa çal›ﬂmalar›yla, takdire de¤er
etkinlikler ortaya
konuyor. Örne¤in,
okulun Trafik Kolu
ö¤renci ve ö¤retmenlerinin yay›mlad›¤› Sinyal dergisi, hem ö¤rencileri hem velileri hem de Bitlis’te yaﬂam›n›
sürdüren ve bu dergiyi okuyan herkesi trafik
hakk›nda bilgilendirmek için yay›mlan›yor. Okulun Trafik Kolu ö¤retmeni Mehmet Naz›m Sever,
Mart 2001’de dergide yay›mlanan yaz›s›nda, bu
dergiyi yay›mlamalar›ndaki amac› ﬂöyle aç›kl›yor: "Okulumuzun konum itibariyle trafik aç›s›ndan iﬂlek bir yerde olmas›, kaza riskini art›rmakta. Bu nedenle ö¤rencilerin okula gelip giderken

çok dikkatli olmalar› gerekiyor. Özellikle üst geçitleri kullanma al›ﬂkanl›¤› edinmeli ve trafikte
dikkatli olmal›s›n›z. Dergimizi de sizlere trafik
ve önemi hakk›nda bilgi vermek, trafik kurallar›n› ö¤retmek amac›yla yay›mlad›k." Uluer Okulu’nun yay›mlad›¤› bir di¤er dergi de Damla ad›n› taﬂ›yor. Bu dergileriyle de, e¤itim ö¤retim faaliyetlerinin Uluer ‹lkö¤retim Okulu’nda iﬂleyiﬂi
hakk›nda okuyucular bilgilendiriliyor. Örne¤in,
Sima Özcan, Uluer ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinden. Ö¤retmenlerine, "Nas›l bir ö¤renci istiyorsunuz?" sorusunu yöneltmiﬂ ve ald›¤› yan›tlar› derleyerek Damla dergisine bir yaz› haz›rlam›ﬂ. Sima’ya görüﬂ bildiren ö¤retmenlerinden
biri Halit Gündüz. Halit Hoca’ya göre, ö¤renci
çal›ﬂkan, dürüst, ailesine ve içinde yaﬂad›¤› topluma sayg›l›, onlara karﬂ› sorumlulu¤u oldu¤unu
bilen, milli ve insani de¤erlere sayg›l›, kurallara
ve yasalara ba¤l›, kendini ülkenin gelece¤ine
adam›ﬂ, bu yolda ilerlemeyi ilke edinmiﬂ, planl›,
düzenli, çal›ﬂkan, ailesini ve ö¤retmenini üzmeyen kiﬂi olmal›. Kemal Vurgun ö¤retmense,
“Araﬂt›ran, ö¤renmeyi ve ö¤renme yollar›n› bi-

len, gözlem, deney ve
inceleme yapabilen,
çevresiyle, s›n›f›yla
uyumlu, kendisiyle bar›ﬂ›k, gelece¤e umutla
bakan bir ö¤renci istiyorum”, diyor. Sima
bu çal›ﬂmas›yla arkadaﬂlar›na, okulda nas›l
davranmalar› gerekti¤inin ötesinde "insan" olman›n ipuçlar›n› sunuyor. Okulun Kitapl›k Kolu ö¤rencileri de boﬂ durmuyorlar. Baﬂlatt›klar› kampanyayla "Okuyaca¤›m" diyor ve herkesten okullar›na kitap katk›s›
beklediklerini söylüyorlar. Dahas› okulun ‹nternet’te kendisine ait bir web sayfas› var. Bu sayfada sözünü etti¤imiz dergileri inceleyebiliyor ve
okul tarihçesi, ö¤retmenleri hakk›nda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ayr›ca bu sayfada oyunlar,
son ç›kan yasa ve yönetmelikler, haberler, ünite
planlar›, soru bankalar› gibi bölümler de var. ‹lgilenirseniz, http://www.uluer.8m.net/ adresinden bu sayfaya girebilirsiniz.
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