Araştırmacılar yaptıkları
testlerde türbinlerin
bu rüzgârlara göre açısını
optimize etmek istedi.
Bu yüzden ilk önce
güç üretimi, rüzgâr hızı
ve rotor yönüyle
ilgili beş yıllık verilere
dayanarak türbin
rotorları için en iyi açıyı
hesapladılar. Sonra da altı
türbinden oluşan bir sıra
üzerinde bu açıyı
10 gün süreyle denediler.
Sonuçlar hayli çarpıcıydı.
Toplam güç çıktısı
düşük hızlı rüzgâr
koşullarında %47’ye varan
oranlarda, yüksek hızlı
rüzgâr koşullarında ise
%7 ila %13 oranında arttı.
Üstelik rüzgâr
türbinlerinin
açılarının anlık olarak
ayarlanabildiği modern
ticari türbinlerde
aynı algoritma
kullanılarak çok daha
yüksek artış oranları elde
edilebileceği
düşünülüyor.
Türbülans temelli
olumsuz etkiler
ayrıca bir rüzgâr
çiftliğinin güç çıktısında
anlık dalgalanmalara da
sebep olabiliyor.
Araştırmacılar test
ettikleri müdahaleyle bu
değişkenliğin de
%72 oranında
azaltılabildiğini gördü.

Ayrıca türbinler üzerindeki
türbülans kaynaklı
zorlanmayı ve buna bağlı
yıpranmaları da
azaltacağı için söz konusu
müdahalenin operasyon
maliyetlerini de
azaltacağı düşünülüyor.
Araştırmacılar şimdi
de tüm bir yıla yayılan
testler yapmayı
planlıyor. n

Peygamber
Develerinin
Derinlik Algısı
Minyatür
Gözlüklerle
İncelendi
İlay Çelik Sezer
Peygamber develerinin
avlanırken avlarının
konumunu hassas
biçimde belirleyebilmeleri
gerekiyor. Nature
Communications’da
yayımlanan yeni bir
araştırmada peygamber
develerinin beyninde
derinlik algısı ile ilgili
hesaplama yaparak bunu
başarmalarını sağlayan
nöronlar tespit edildi.
Bilindiği kadarıyla
peygamber develeri
üç boyutlu olarak görebilen
tek böcek grubu.

İngiltere’deki Newcastle
Üniversitesinden
sinirbilimci Ronny
Rosner ve ekibi yaptıkları
deneyde peygamber
develerine, hareket eden
böceklere benzer biçimde
hareket eden disklerin
videolarını izletti.
Araştırmacılar böceklere
iki camı farklı renkte
filtrelerle kaplı minyatür
gözlükler takarak
böceklerin üç boyutlu
görebilmesini
sağladı.
Peygamber develeri
videoları izlerken
kafalarına yerleştirilmiş
elektrotlar yardımıyla
beyinlerinin optik
lobundaki nöronların
davranışları ayrı ayrı takip
edildi. Optik lob görmeyle
ilintili pek çok işlevden
sorumlu olan beyin
bölgesi. Araştırmacılar
iki gözden elde edilen
görüntüyü birleştirerek
tam bir üç boyutlu
görüntü elde edilmesine
yardımcı olan dört tip
sinir hücresi keşfetti.
İnsandaki derinlik algısı
da yine iki gözden
gelen görüntülerin
birleşmesiyle
oluşuyor.
TAOpro nöronu olarak
adlandırılan hücre tipi,
dışarıdan gelen
örsel bilgiyi alan yelpaze

biçimli ve girift yapılı
üç demet taşıyor. TAOpro
nöronları, diğer üç tip
nöronla birlikte,
bir nesnenin iki gözde
oluşan görüntüleri
birbirinden farklı olduğu
zaman etkinleşiyor ki bu
uyuşmazlık derinlik
algısı için ihtiyaç
duyulan birşey.
Araştırmacılara göre,
bu farklı tiplerdeki
sinir hücreleriyle ve
bunların görsel
bilgiyi nasıl aldığı,
birleştirdiği ve
gönderdiğiyle ilgili
ayrıntılar, böceklerde
görme işleminin
gerçekleşmesinin
bazı bilim insanlarının
şimdiye kadar
düşündüğünden daha
karmaşık bir süreç
olduğuna işaret ediyor.
Peygamber devesinin
derinlik algısını oluşturan
işleyiş ilkelerinin sadece
böceklerin görme
mekanizmalarıyla ilgili
temel bilimsel bilgilere
katkıda bulunmakla
kalmayıp belki de yapay
görme sistemlerinde
nesnelerin derinliğinin
daha iyi algılanmasına
yardımcı olarak
makine görüşünü
geliştirmeye çalışan
araştırmacılara faydalı
olabileceği
düşünülüyor. n
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