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bulunmaktadr.

belli koşullu parametreler altnda zaman içerisinde faz uzaynda
denge noktasndan sapmasnn bir ölçüsüdür [14]. ݊ boyutlu bir
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(1)

burada � parametresi ve �(�) başlangç koşuluna göre farkl
çözüm kümeleri sunan dinamik değişken. Bu çözüm kümeleri,
kalp pili uygulamas için incelenmiş, Lyapunov üstel (Şekil 3)
ve dallanma grafiği (Şekil 4) elde edilen sonuçlar verilmiştir.
Parametre ve başlangç koşulu değerleri � = �.57 ve 0.5 olarak
belirlenmiştir.

Dallanma
grafiği
analizi,
bir
kaotik
sistemin
parametrelerinin değişimine karş çözüm kümesinde meydana
gelen değişimleri inceler [16].
A. Gauss Dönüşümü
Gauss dönüşümü, Carl F. Gauss tarafndan önerilen ve
tekrarlamal sistem olarak da adlandrlabilen kaotik bir
sistemdir [17]. Yüksek doğrusalszlk gösteren tek boyutlu
karmaşk yapdr. Gauss dönüşümü, Denklem 2’de verildiği
gibidir.
�

�(� � 1) = � ���(�) � �

(3)

(2)

burada � ve � sistem parametreleri ve �(�) başlangç değerine
bağl davranş sergileyen dinamik değişkendir. İlgili dönüşümün
yaplan analizleri snrl çevrim çalşma şartlarnn belirlenmesi
için Lyapunov üstel (Şekil 1) ve dallanma grafiği (Şekil 2)
incelenmiştir. Bu çalşmalar sonucunda � ve � parametreleri
sras ile 4.9 ve 0.59 olarak, �(�) ise 0.78 olarak seçilmiştir.

Şekil. 3. Lojistik Dönüşümün LyapunovüÜstel grafiği.

Şekil. 1. Gauss dönüşümün Lyapunov Üstel grafiği.
Şekil. 4. Lojistik Dönüşümün Dallanma diyagram grafiği.

III.

YSA MODEL TANILAMA ÇALIŞMALARI

YSA mühendislik çalşmalarnda yaygnca kullanlan, insan
beyninin öğrenme davranşnn baz alndğ fizyolojik sinir
hücrelerinin basit bir modelidir [19]. Giriş-çkş verilerinden
fonksiyon yaklaşm için kullanldğnda bir hata kriterini
dikkate alarak öğrenme hatasnn çok küçük bir değere
yaknsamasn sağlar. Çok katmanl alglayc (MLP), ileri yönlü
YSA modellerinden birisidir (Şekil 5). Bu model en az üç
katmandan oluşur: bir giriş katman, bir gizli katman ve bir çkş
katman. MLP önce girişlerin ağrlkl toplamlarn alr ve
bunlar bir aktivasyon fonksiyonlarndan geçirir. Aktivasyon
fonksiyonu çkşlarnn ağrlkl toplamlarn alr ve böylece
tahmin sonucu elde edilmiş olur.

Şekil. 2. Gauss Dönüşümünün Dallanma diyagram.

Bu çalşmada dört adet nöron ve SPAD kart gerçeklemesi
yaplabilmesi için doğrusal bir aktivasyon fonksiyonu
kullanlmştr. İlgili sistemlerin çözüm kümeleri öz-yinelemeli
“auto-regresive” (AR) modeli ile YSA modeli oluşturmak için
kullanlmştr. Eğitilen modellerin başarmlar belirtme katsays

B. Lojistik Dönüşüm
Bu sistem P. F. Verhulst tarafndan 1976 ylnda canl
popülasyonlarnn üremesini modellemek için önerilmiştir [18]
(Denklem 3).
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(�� )yardm ile hesaplanmş ve ilgili değerler Gauss ve Lojistik
dönüşüm için sras ile 0.82 ve 0.84 olarak hesaplanmştr.

Şekil. 7.Gauss dönüşümün YSA model tahmini.

Şekil. 5. Çalşmada kullanlan YSA modeli.

IV. QUAD AN231E04 SAHADA PROGRAMLANABİLİR
ANALOG DİZİ KARTINDA GERÇEKLEME SONUÇLARI
Bu çalşmada, Anadigm firmas tarafndan üretilen
AN231E04 işlemcileri kullanlmştr [20]. SPAD işlemcileri,
Anadigm Designer 2 arayüzü üzerinde tasarlanan konfigüre
edilebilir devrenin gerçeklenmesi için gerekli bağlantlarn
yapan bit dizisinin anahtarlamal kapasitörlere ulaştrlmas ile
çalşan bir işlemcidir.

Şekil. 8.Lojistik Dönüşümün YSA model tahmini

Elde edilen modellerin kalp pili uygulamasnda
kullanlabilirliğinin testi için Lyapunov Üsteli analizi
yaplmştr. MATLAB ortamnda elde edilen kalp ritminin
zaman göre en büyük Lyapunov Üstel değişimi incelenmiş ve
ilgili dönüşümlerim Lyapunov Üstelleri ile karşlaştrlmştr
[21] (Şekil 9-11). � boyutlu bir sistemin bir üsteli 0 değerinde
ve kalan � � � üstelin tamam negatif ise, bu sistem limit
döngüde davranmaktadr [22]. Bu sistemler, koşullu
parametrelerde ki hassas değişimlere karş kaotik davranş
sergilemeye oldukça yatkn sistemlerdir [23].

SPAD kart kullanc arayüzü dahilinde bulunan işlem
bloklar, MATLAB ortamnda eğitilen model parametrelerine
göre konfigüre edilmiştir (Şekil 6).
Gerçekleme sonucunda, Gauss ve Lojistik dönüşüm YSA
model çktlar SPAD kart üzerinde bir çkş ucuna sürülmüş ve
osiloskop yardm ile gözlemlenmiştir (Şekil 7-8).

Şekil. 6.SPAD kart üzerinde gerçeklenen YSA modeli.

Şekil. 9.Kardiyak ritmi Lyapunov Üsteli.
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