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Özet 
 
Elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki başlıca problemlerden birisi de çeşitli nedenlerden 

kaynaklanan ve işaretlerde, dolayısıyla da sistemlerin çalışmalarında bozulmalara neden olan 

istenmeyen gürültülerin temizlenmesi/bastırılmasıdır.  Bir ve iki boyutlu işaretlerdeki gürültüleri 

temizlemek için farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada; bu farklı algoritmalarla 

karşılaştırmalı sonuçlar üretebilen ve eğitim amaçlı da kullanılabilen bir simülatör tasarlanmıştır. 

Kullanıcının yüklediği işaret veya görüntüleri, seçilen yöntemlerle (filtreler, dalgacık dönüşümleri vb.) 

temizleyen kullanıcı dostu simülatör sayesinde farklı algoritmaların adım adım çalışmaları, etkinlikleri 

ve performansları hem sayısal hem de grafiksel olarak karşılaştırmalı gözlenebilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Gürültü, gürültü temizleme, simülatör. 

 

Abstract 
 
One of the main problems about electrical electronics engineering is de-noising/suppressing undesired 

noise which is produced various reasons and causes distortion of signals and systems’ failure.  

Different algorithms are developed for de-noising one dimensional and two dimensional signals. In 

carried out study, simulator which produces comparative results with using these different algorithms 

and can also be used for educational purposes is designed. Step by step operations, effectiveness and 

performance of dissimilar algorithms can be observed both graphically and numerically due to user 

friendly simulator which de-noises signals that uploaded by users with selected methods (filters, 

wavelet transforms, etc.) 

 

Key words: Noise, de-noising, simulator. 

 

 

 

1. Giriş 

 

İşaretler, sistemlerin çalışmasını sağlayan temel unsurlardır. Dolayısıyla sistemlerin düzgün 

çalışması için bu işaretlerin bozulmaması gerekmektedir. Ancak  devre ve sistemlerdeki işleyiş 

veya çevresel etkilerden dolayı işaretlerde değişiklikler/bozulmalar meydana gelmektedir. Oluşan 

bozulmalardan bir kısmı gürültülerden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı gürültünün 

bastırılması/temizlenmesi son derece önemlidir. 

 

Birçok alandaki işaret veya görüntü gürültülerini temizlemek/bastırmak için farklı 

algoritmalar/teknikler/yöntemler kullanılmaktadır: değişik türlerde filtreler, dönüşümler vb. 

Literatürde de bu konuda çok sayıda çalışmalar yer almaktadır[1-24]. 
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Gerçekleştirilen çalışmada, bir veya iki boyutlu işaretlerdeki gürültüleri farklı algoritmalarla 

temizleyen arayüz programı tasarlanmıştır. Eğitim amaçlı da kullanılabilecek simülatör ile 

kullanıcılar; işaret veya görüntüleri, seçtikleri algoritmalarla/yöntemlerle kolaylıkla 

temizleyebilmekte, karşılaştırmalı sonuçlarla performans etkinliklerini gözlemleyebilmektedirler. 

Ayrıca öğrencilerin, simülatördeki işlem basamaklarını adım adım izleyerek gürültü 

bastırma/temizleme yöntemlerini/algoritmalarını kavramaları sağlanmaktadır. 

 

2. Gürültü ve Gürültü Temizleme Algoritmaları 

 

Analog veya sayısal tüm işaretlerde/sistemlerde gürültü oluşması veya işaretin/sistemin 

gürültüden etkilenmesi mümkündür. Elektronikte gürültü, devrelerdeki işaretlerde oluşan ve 

istenmeyen rastgele dalgalanmalar/değişimler/bozulmalar olarak tanımlanabilir. İşaretlerdeki 

gürültü ve bozulmalar; türleri, kaynakları ve içerikleri çok çeşit olmakla birlikte Şekil 1'deki gibi 

gruplandırılabilirler. Ayrıca frekans spektrumu veya zaman domeni özelliklerine göre 

gürültü/gürültü işleme genel olarak Şekil 2'deki gibi sınıflandırılabilir[24]. 

 

 
Şekil 1.  Genel gürültü/bozulma türleri/kaynakları 

 

Gürültüler işarete/görüntüye eklenerek/çarpılarak gürültülü işaretler oluşmaktadır (Şekil 3). 

Gürültü temizleme/bastırma, işaretten gürültünün çıkarılması işlemidir. Bir veya iki boyutlu 

işaretlerdeki gürültüleri temizlemek/bastırmak için çok sayıda yöntem vardır. Zaman, frekans, 

dalgacık gibi farklı domenlerde kullanılan filtreler (doğrusal ve doğrusal olmayan filtreler, 

adaptif filtreler, ortalama filtreleri, median filtreler, wiener filtreler vb.), dönüşüm sonucu katsayı 

modellemeleri ve eşiklemeleri, istatistiksel değerlendirmeler gibi yöntemler sıklıkla 

kullanılmaktadır[24-25]. 
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Şekil 2.  Gürültünün genel sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.  İşarete gürültü eklenmesi 

 

3. Geliştirilen Simülatör ve Uygulamaları 

 

MATLAB[25] kullanılarak geliştirilen simülatörün ana ekranı Şekil 4'te ve menüleriyle görevleri 

Tablo 1'de verilmektedir. Simülatöre gürültülü işaret/görüntü yüklenebilmekte veya eğitim 

amaçlı temiz işaret/görüntülere belirlenen oran ve türlerde gürültüler eklenebilmektedir. Seçilen 

yöntemlerle temizleme işlemi gerçekleştirilmekte, sonuçlar hem sayısal hem de grafiksel olarak 

gösterilebilmektedir. Ayrıca simülatördeki mevcut tüm yöntemlerle (Tablo 2) temizleme 

işlemleri yaptırılıp karşılaştırmalı sonuçlar da elde edilebilmektedir. 

 

Birinci simülasyon olarak gürültü eklenmiş bir boyutlu işaretin dalgacık dönüşüyle temizlenmesi 

işlem adımları Şekil 5'te verilmektedir. Benzer şekilde başka bir işaretin, FIR filtreler ile 

temizlenmesi aşamaları Şekil 6'da verilmektedir. Şekil 7'de ise karşılaştırmalı temizleme sonuç 

ekranı görülmektedir. Son simülasyon olarak da bir görüntünün "median" filtre ile temizlenmesi 

Şekil 8'de yer almaktadır. Şekil 5-8'lerde görüldüğü gibi, kullanıcı/öğrenci kolaylıkla gürültülü 

işaret veya görüntüyü, seçtiği yöntemlerle kolay ve etkin bir şekilde temizleyebilmektedir. Ayrıca 

öğrenciler, yöntem parametrelerini değiştirerek işlem sonuçlarına etkilerini 

gözlemleyebilmektedirler. 

GÜRÜLTÜ 
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işaret + 

𝑥𝑔(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑔(𝑡) 

𝑥𝑔(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) 

𝑥𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥(𝑥, 𝑦) + 𝑔(𝑥, 𝑦) 

𝑥𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥(𝑥, 𝑦)  ×  𝑔(𝑥, 𝑦) 
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Şekil 4.  Tasarlanan simülatörün ana ekranı 

 

Tablo 1.  Tasarlanan simülatörün menüleri ve görevleri 

Menü Ekran görüntüsü Görevi 

Dosya 

 

 Yeni simülasyonlar gerçekleştirme 
 Simülatöre işaret/görüntü yükleme 
o Bir boyutlu işaret çağırma/yükleme 
o İki boyutlu işaret (görüntü) çağırma/yükleme 
o Bir veya iki boyutlu gürültülü işaret (görüntü) oluşturma ekranı  

 Simülasyon sonuçlarını farklı biçimlerde kaydetme 
 Simülasyon sonuçlarını yazdırma 
 Programdan çıkış 

Temizleme 

 

 Temizleme yönteminin seçilmesi 
 Temizleme işleminin gerçekleştirilmesi 
 Simülatördeki tüm yöntemlerle temizleme işleminin gerçekleştirilip 

karşılaştırmalı sonuçların gösterilmesi 

Yardım 

 

 Simülatördeki yardım konularını inceleme 
 Simülatör hakkındaki bilgilere erişme 

 

Tablo 2.  Simülatördeki temizleme yöntemleri seçenekleri 

İşaret temizleme yöntemleri Görüntü temizleme yöntemleri Dalgacık parametreleri 
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Şekil 5.  Birinci simülasyon için işlem adımları 
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Şekil 6.  İkinci simülasyon için işlem adımları 
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Şekil 7.  Üçüncü simülasyon için ekran görüntüsü 
 

 
Şekil 8.  Dördüncü simülasyon için ekran görüntüsü 

 

4. Sonuçlar 

 

Gerçekleştirilen çalışmada işaret ve görüntülerdeki gürültüleri temizlemek/bastırmak/gidermek 

için genel amaçlı simülatör tasarlanmıştır. Temel temizleme algoritmalarını/yöntemlerini 

barındıran kullanıcı dostu simülatör, bu konulardaki bilgileri kavratmak/pekiştirmek için eğitim 

amaçlı da kullanılabilmektedir. Kullanıcılar yükledikleri veya oluşturdukları bir veya iki boyutlu 

gürültülü işaretleri, seçtikleri ve yöntemlerle kolay ve etkin bir şekilde temizleyebilmektedirler. 

Ayrıca parametre değişimleriyle ve karşılaştırmalı simülasyonlarla, yöntemlerinin etkinliklerini 

ve performanslarını görebilmektedirler. 
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