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Ders Kodu : BLG325.1
Ders Adı : SINYAL ISLEME

Haftalık Ders Planı

Hafta 1
: İşaret ve sistem tanımı, ayrık zamanlı ve sürekli zamanlı sistemler, ayrık değerli ve
sürekli değerli işaretler, analog ve sayısal işaret isleme, uygulama alanları.
 

Hafta 2
: Temel Ayrık zamanlı işaretler ve özellikleri, birim dürtü, birim basamak, sinüs
işaretleri, periyodik işaretler
 

Hafta 3 : Ayrık zamanlı sistemler, hafızasız sistemler, doğrusal sistemler
 

Hafta 4
: Zamanla değişmez sistemler, nedensel sistemler, kararlı sistemler, tersine
çevrilebilen sistemler
 

Hafta 5
: Doğrusal zamanlı değişmez sistemlere detaylı bakış. Konvolusyon toplamı,
konvolusyon toplamının özellikleri.
 

Hafta 6 : Vize öncesi küçük sınav (quiz). Lineer Zamanla Değişmez (LZD) sistemlerin
kararlılığı, nedenselliği, ters LZD sistemler, sistemlerin dürtü yanıtı

Hafta 7 : Kısa MATLAB tanıtımı ve MATLAB’de örnek periyodik sistemler, LZD
sistemler, konvolusyon toplamı örnekleri

Hafta 8 : Vize

Hafta 9 : Sayısal imge gösterimi, saklamak için gerekli bit sayısı, uzamsal çözünürlük, bit
derinliği. Devirme, düşeyde çevirme, döndürme, kırpma, öteleme işlemleri.

Hafta
10

: Boyut değiştirme–yakınlaştırma ve uzaklaştırma. İmge ortalaması, varyansı,
standart sapması. Nokta işlemleri: Parlaklık ayarı, kontrast ayarı, eşikleme,
olumsuzlama.

Hafta
11

: Histogram, histogram eşitleme. Piksel komşuluk ilişkileri: konvolusyon,
yumuşatma, medyan filtre. RGB renk modeli. MATLAB’de örnek işlemler.

Hafta
12

: Kenar algılama filtreleri (Sobel, Prewitt), maskeleme, dithering, geometrik
transformasyonlar

Hafta
13

: Final öncesi küçük sınav (quiz). Görüntü isleme uygulamaları – gerçek hayat
örnekleri, medikal uygulamalar, güvenlik uygulamaları

Hafta
14 : Konu tekrarı, soru-cevap

Hafta
15 : Final

 



 Hafta 1: Sinyal İşlemeye giriş
Sinyal işleme, sistem mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve
uygulamalı matematik gibi dalların en önemli konularından birisidir. Genel olarak analog ve
dijital sinyaller üzerinde analizler yapma, zamansal ve mekansal değişiklikler yapan
sistemleri kullanarak amaca uygun şekilde değişiklik yapma olarak tanımlanabilir. Sinyalin ne
olduğu uygulamaya göre çok farklılık gösterebilir: Havada giden radyo sinyalleri, telefon
haberleşmesine ait sinyaller, borsa verileri tek boyutlu sinyallere örnektir. Ultrason, MR,
röntgen görüntüleri ve fotoğraflar iki boyutlu sinyallere örnektir.

 
Sinyalin islendiği sistem ise amaca göre çok farklı olabilir. Sinyal ve Sistem’i kısaca
tanımlarsak;

 
Sinyal: Bir ya daha fazla değişkene bağlı olarak değişen ve bilgi taşıyan bir fonksiyon.
Sistem: Sinyalleri, üzerlerinde değişiklikler yaparak yeni sinyallere dönüştüren her türlü yapı.  
Sinyalleri farklı özelliklerine göre sınıflayabiliriz.

 
1.1 Sinyalleri Boyutuna Göre Sınıflama

• 1 B (bir boyutlu) – tek bir bağımsız değişkene bağlı olarak tanımlanan sinyallerdir.
Bağımsız değişken genelde zaman olacaktır, ses sinyalleri ya da ekonomik veriler
örnek verilebilir.

•  2 B (iki boyutlu) ya da daha çok boyutlu sinyaller - iki yada daha fazla bağımsız
değişkene bağlı olarak tanımlanan sinyallerdir. İmgeler 2 B sinyallere, video ise 3 B
sinyale örnek verilebilir.

 
1.2 Bağımsız değişkenin değerlerini aldığı kümeye göre sınıflama

• Ayrık zamanlı sinyaller - Sinyalin bağlı olduğu bağımsız değişken ayrık değerler alır.

• Sürekli zamanlı sinyaller – Sinyalin bağlı olduğu bağımsız değişken sürekli değerler
alır

 
1.3 Sinyalin alabileceği değerlere göre sınıflama

• Ayrık değerli sinyaller

• Sürekli değerli sinyaller

 
1.4 Analog ve Dijital olarak sınıflama

 
Sinyallerimizi gerçek hayattan seçtiğimizde, bu sinyaller genellikle sürekli zamanlı ve sürekli
değerlidir. Bu sinyaller analog sinyaller olarak tanımlanır. Analog sinyaller sensörler ve
dönüştürücüler yardımıyla elektriksel sinyallere dönüştürülebilir ve islenebilirler.  
 
Hem ayrık zamanlı hem de ayrık değerli olan sinyaller sayısal ya da dijital sinyaller olarak
adlandırılır. Analog sinyaller örnekleme ve kademelendirme işlemleri işlemleri ile ayrık
zamanlı ve ayrık değerli sinyallere dönüştürülebilirler.  
 
 
 
Hafta 2: Temel Ayrık zamanlı sinyaller ve özellikleri
Matematiksel işlemler ile sinyal islemeyi ve sistemlerin çıktılarını ifade edebilmek için bazı
temel ayrık zamanlı sinyaller tanımlamak gereklidir. Diğer sinyaller bu sinyaller cinsinden
ifade edilebilirler. Birim dürtü ve birim basamak sinyalleri en temel sinyallerdir.
Ayrık-zamanlı sinyaller ölçeklenmiş ve ötelenmiş birim-dürtü işaretleri cinsinden ifade

Ayrik
Zamanli
Sistem

x[n] y[n]



edilebilir.
Periyodik sinyaller de önemli temel sinyallerdir. Ayrık zamanlı sinuzoidler ve karmaşık üstel
sinyaller, frekans değerlerine bağlı bir şekilde periyodik olabilir veya olmayabilirler.
Ayrık zamanlı sinüzoidler

x[n] = A cos(Ωn + Φ)
seklinde ifade edilebilir. Burada A genliği, Ω frekansı ve Φ fazı ifade etmektedir.
Sırasıyla Ω = pi, Ω = 2pi, Ω = pi/4  ve Ω = pi/2 için ve A=1, Φ = 0 durumunda x[n] aşağıda
verilmiştir.

 
Hafta 3: Sistem ozellikleri-Ayrik zamanli sistemler, Hafızasız sistemler, Lineer sistemler
Ayrık zamanlı sistemler:

Girdi olarak ayrık zamanlı bir sinyali alan ve bunu
isleyip yine ayrık zamanlı bir cikti üreten sistemlerdir.
Yaygın olarak girdi x[n] ile, cikti ise y[n] ile ifade
edilir:

 
 
 
Hafızasız sistemler:

Bir sistemin çıkışı, girişin yalnızca o andaki değerlerine bağlı ise o sistem hafızasız bir
sistemdir. Bu tur sistemlerin gerçeklenmesi için giriş değerlerinin saklanacağı bir belleğin
kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz.

Lineer sistemler:

Lineer veya doğrusal sistemler su üç özelliği sağlarlar: Ölçeklenebilirlik, Toplanabilirlik ve
Superpozisyon.

Ölçeklenebilirlik



Ölçeklenebilir sistemin girdisi x[n] iken çıktısı y[n] ise, ayni sistemin girdisi ax[n] olduğunda
çıktı da ayni sabit değerle ölçeklenip ay[n] olmalıdır.

Toplanabilirlik

Toplanabilir sistemin girdisi x1[n] iken çıktısı y1[n] ise ve girdi x2[n] olduğunda çıktı y2[n]
ise, bu durumda girdi x1[n] + x2[n] olduğunda cikti da y1[n] + y2[n] olmalıdır.

Superpozisyon

Superpozisyon ilkesini sağlayan bir sistemi ele alalım. Sistemin girdisi x1[n] iken çıktısı
y1[n] ise ve girdi x2[n] olduğunda çıktı y2[n] ise, bu durumda girdi  ax1[n] +b x2[n]
olduğunda çıktı da ay1[n] +b y2[n] olmalıdır.

 
Hafta 4: Zamanla değişmez sistemler, nedensel sistemler, kararlı sistemler, tersine
çevrilebilen sistemler
Zamanla değişmez sistemler

Zamanla değişmez sistemlerin girdisi zamanda kaydırıldığında, cikti da yalnızca zamanda
kayar. Yani girdi x[n] olduğunda çıktı y[n] ise, girdi x[n-n0] olduğunda cikti y[n-n0]

olmalıdır. 
Nedensel Sistemler

Nedensel sistemler, çıkışın girişin yalnızca o andaki ve eski değerlerine bağlı olduğu
sistemlerdir. Nedensel sistemlerde sistem çıkışı işaretin gelecekteki değerlerine bağlı değildir.
Giriş uygulanmadan çıkış başlayamaz.

Kararlı sistemler

Kararlı sistemler sinirli giriş için sinirli çıkış verirler.

Tersine çevrilebilen sistemler 
Böyle bir sistemin çıktısından girdisini bulabileceğimiz bir ters sistem mevcuttur.

 
Hafta 5: Lineer zamanla değişmez (LZD) sistemler - Konvolusyon toplamı
Lineer zamanla değişmez sistemler, sistem girdisi ile çıktısı arasında matematiksel bağlantı
kurulabilmesi açısından elverişlidir. Bunun yanisira birçok gerçek sistem LZD sistemlerle
oldukça başarılı bir şekilde modellenebilir.

LZD bir sistemin çıktısı, girdisi x[n] ve birim dürtü yanıtı h[n] cinsinden şu şekilde ifade
edilir:

Burada * işareti sağdaki toplamı kısaca ifade etmek için kullanılır.

Konvolusyonun değişme, dağılma ve birleşme özellikleri vardır. Bunun yanisira öteleme
özelliği ile girdi m birim ve birim dürtü yanıtı k birim kaydırılırsa, çıktı m+k birim kayar.
Herhangi bir sinyalin birim dürtü ile konvolusyonu sinyalin kendisini verir.

 
Hafta 6: Lineer sistemlerin kararlılığı, nedenselliği, ters LZD sistemler, sistemlerin
dürtü yanıtı
Sistemler için tanımlanmış olan kararlılık, nedensellik, ters sistemin olması özellikleri; LZD
sistemler için dürtü yanıtları üzerinden değerlendirilebilir. Örneğin nedensel bir LZD sistemin
dürtü yanıtı h[n] ise, n<0 için h[n] = 0 olmalıdır.

 
Hafta 7: MATLAB’de örnek sistemler: periyodik sistemler, LZD sistemler, konvolusyon
toplamı örnekleri



MATLAB, sinyal isleme amaçlı yaygın kullanımı olan, oldukça gelişmiş bir uygulamadır. Bu
uygulamanın araştırma ve görselleştirme açısından katkısı büyüktür, ayni zamanda sinyal
isleme eğitimi açısından da büyük kolaylık sağlamaktadır.

Burada teorik olarak aktarılan bilgilerin uygulamalı gösterimi yapılmaktadır.

 
Hafta 9: Sayısal imge gösterimi, saklamak için gerekli bit sayısı, uzamsal çözünürlük, bit
derinliği. Devirme, düşeyde çevirme, döndürme, kırpma, öteleme işlemleri.
Sayısal imgeler M satır ve N sütunluk matrisler olarak ifade edebiliriz. Matrisin içindeki her
değer belirli bir aralıkta olmalıdır ve siyah-beyaz bir imge için bu değer parlaklığını ifade
eder. Bu şekilde her değere bir piksel denir.

Görüntünün piksel değerlerinin belirli aralıklarda olması, meydana gelen görüntünün
niteliğini değiştirir. Örneğin 0 beyazı ve n1 de siyahı temsil ederse ve bu değerler arası gri
tonlarını ifade eder.  n-1 = 255 yaygın olarak kullanılır.

Burada n= 2^L olmak üzere, L değeri görüntünün 1 pikselini ifade etmek için gereken bit
sayısıdır. Örneğin L=8 ise 256 adet gri tonu bulunmaktadır.  
Bir resmin uzamsal çözünürlüğü (Spatial Resolution), o resmin 1 pikselinin fiziksel
büyüklüğüne eşittir. Kısaca, bir resmin detaylanabilir en küçük parçasıdır.  

 
Hafta 10: Boyut değiştirme–yakınlaştırma ve uzaklaştırma. İmge ortalaması, varyansi,
standart sapması. Nokta işlemleri: Parlaklık ayarı, kontrast ayarı, eşikleme,
olumsuzlama.
Yakınlaştırma, düşük piksel boyutlu bir imgenin piksel boyutunun yazılımsal olarak
arttırılmasıdır. Bunun en basit yöntemi pikselleri tekrarlamaktır. Ancak görüntünün kalitesi
açısından iyi bir seçenek değildir.

Boyut büyütmede daha yumuşak geçişler için ara piksellere, imgenin orijinalindeki pikseller
baz alarak hesaplanan değerler atanır.

Parlaklık ayarı

Bir imgedeki piksel parlaklık değerlerinin tümüne sabit bir değer eklenmesi veya çıkarılması



ile yapılır. Eklendiğinde parlaklık artar, çıkarılması ile de parlaklık azalır.

Kontrast ayarı

Bir imgenin piksel parlaklık değerlerinin tümünün sabit bir değerle çarpılması ile kontrast
ayarı yapılır.

Eşikleme

Parlaklık değeri için bir esik değer belirlenir ve bu esik değerin altındaki tüm değerler siyah,
üzerindeki tüm değerler ise beyaz olarak değiştirilir. Böylece yalnızca iki değerli bir imge
oluşur.

 
Hafta 11: Histogram, histogram eşitleme. Piksel komşuluk ilişkileri: konvolüsyon,
yumuşatma, medyan filtre. RGB renk modeli. MATLAB’de örnek işlemler
İmgeleri islemek için parlaklık değerlerini istatistiksel olarak inceleyerek görüntüyü
iyileştirme yönünde işlemler yapılabilir. İstatistiksel olarak incelemek için imgedeki
piksellerin parlaklık değerleri belirli aralıklara bölünerek her aralığa düşen kaç piksel olduğu
bulunur. Daha sonra olabilecek parlaklık aralığı içindeki dağılımı değerlendirilerek parlaklık
değerleri üzerinde değişiklik yapılarak daha iyi bir görüntü elde edilebilir.

Tek boyutlu sinyallerde olduğu gibi imgeler için de konvolüsyon işlemi yapılabilir. Belirli
amaca yönelik filtreler ile konvolüsyon kenar bulma, yumuşatma gibi sonuçlar elde edilebilir.

Medyan filtre ise belirli tipteki bozulmaları yok etmek, daha temiz bir görüntü elde etmek için
uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde imge belirli bir rutinle taranarak komsu piksellerin
parlaklık değerleri sıralanır ve ortadaki piksele sıralamadaki orta değer atanır. Böylece
imgenin o kısmına uymayacak çok parlak veya çok koyu değerler elenerek daha temiz bir
görüntü elde edilir.

 
Hafta 12: Kenar algılama filtreleri (Sobel, Prewitt), maskeleme, dithering, geometrik
transformasyonlar
Kenar algılama filtreleri pek çok amaçla kullanılır. Kenarların hangi detayda istendiğine göre
farklı filtreler kullanılır.

Sobel yatay ve dikey filtreleri

 
Dithering gri tonlarında olan bir resmi  yalnızca iki tonlu bir resme dönüştürmek için
kullanılır. Her pikseli gri tonuna göre 3x3 lük desenle değiştirilebilir. Tercihe göre 2x2 lik



varyasyonu da kullanılabilir.

 
 

 

 

 

 
Hafta 13: Görüntü isleme uygulamaları – Gerçek hayat örnekleri, medikal uygulamalar,
güvenlik uygulamaları
Segmentasyon

Parmak izi tanıma
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