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ÖZET 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK BİLGİSAYAR 

 DESTEKLİ MOLEKÜLER TASARIMI 

 
Ekrem Oğuz ÜLKER 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Rıdvan BERBER 

 

Çevrenin korunması noktasında duyulan hassasiyetin ve kimyasal süreç endüstrisindeki 

rekabetin her geçen gün artmasından dolayı istenilen nitelikleri sağlayan yeni malzemelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok sentez ve analizi laboratuarda gerçekleştirmek yerine 

bunların bilgisayar ortamında benzetimini yapmak, hem zaman hem de maliyet açısından 

çok faydalı olmaktadır. Bu amaçla daha önceki çalışmalarda karmaşık tamsayılı doğrusal 

olmayan programlama, tavlama benzetimi ve tabu araması gibi yöntemler kullanılmıştır. Bu 

çalışmada genetik algoritma kullanılarak iki durum çalışması incelenmiştir. Durum 

çalışmalarında soğutucu akışkan molekülü ve molibden temelli katalizör molekülü tasarımı 

yapılmıştır. Bulunan sonuçlar hem ticari moleküller hem de yeni moleküller içermektedir. 

Elde edilen moleküller daha önceden farklı yöntemlerle yapılan bazı çalışmalarla 

karşılaştırılmış, gerek işlemci hızı gerekse bulunan sonuçlarının çeşitliliği açısından genetik 

algoritmanın daha avantajlı olduğu görülmüştür. 
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Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Moleküler Tasarım, Genetik Algortima 
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ABSTRACT 

 
Master Thesis 

 
COMPUTER AIDED MOLECULAR DESIGN 

USING GENETIC ALGORITHM 

 
Ekrem Oğuz ÜLKER 
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Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Chemical Engineering 

 
Supervisor: Prof. Dr. Rıdvan BERBER 

 

Due to the increasing sensitivity for the protection of the environment and competition in 

the chemical process industries, progressively new materials are needed in desired 

properties. It’s more beneficial to simulate synthesis and analysis steps in the environment 

of computer instead of laboratory in means of time and the cost. For this purpose, methods 

such as mixed integer non-linear programming, simulated annealing and tabu search were 

used in earlier studies. In this study two case studies were investigated by using genetic 

algorithm. In the case studies refrigerant fluid molecule and molybdenum based catalyst 

molecule are designed. Obtained results include both commercial and new molecules. 

Obtained molecules are compared with the former studies established by different methods 

and it’s considered that genetic algorithms are more advantageous in the means of CPU 

speed and variety of solutions. 
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α  aksentirik faktörü(ω) hesaplamak için kullanılan ara değişken  
β  aksentirik faktörü(ω) hesaplamak için kullanılan ara değişken 
ai  igrubunun atom sayısı 
Cp0a  ortalama sıcaklıkta ideal gaz ısı kapasitesi, cal/g-mol-K 
Cp0ai  i grubunun ideal gaz ısı kapasitesine katkı sabiti 
Cp0bi  i grubunun ideal gaz ısı kapasitesine 1. mertebe katkı sabiti 
Cp0ci  i grubunun ideal gaz ısı kapasitesine 2. mertebe katkı sabiti 
Cp0di  i grubunun ideal gaz ısı kapasitesine 3. mertebe katkı sabiti 
Cpla  ortalama sıcaklıktaki sıvı ısı kapasitesi, cal/g-mol-K 
ni  i molekülünün grup sayısı 
Pc  kritik basınç, bar 
Pci  i grubunun kritik basınca katkısı 
Tavg  ortalama sıcaklık, Tavg=294.26 K 
Tavgr  indirgenmiş ortalama sıcaklık 
Tb  kaynama sıcaklığı, K 
Tbi   i grubunun kaynama sıcaklığına katkısı 
Tbr  indirgenmiş kaynama sıcaklığı, K 
Tc  kritik sıcaklık, K 
Tci  i grubunun kritik sıcaklığa katkısı 
Tcnd  yoğuşma sıcaklığı, Tcnd =316.48 K 
Tcndr  indirgenmiş yoğuşma sıcaklığı 
Tevp  buharlaşma sıcaklığı, Tevp=272.04 K 
Tevpr  indirgenmiş buharlaşma sıcaklığı 
∆Hvb  kaynama noktasındaki buharlaşma entalpisi, kJ/g-mol 
∆Hvbi  i grubunun kaynama noktasındaki buharlaşma entalpisine katkısı 
∆Hve  yoğuşma noktasındaki buharlaşma entalpisi, kJ/g-mol 
ω   aksentrik faktör 
ρ    yoğunluk 

x0    0. mertebe moleküler bağlanırlık indisi 
vx0    0. mertebe moleküler valens bağlanırlık indisi 

x1    1. mertebe moleküler bağlanırlık indisi 
vx1    1. mertebe moleküler valens bağlanırlık indisi 
x2    2. mertebe moleküler bağlanırlık indisi 
vx2    2. mertebe moleküler valens bağlanırlık indisi 

δ   Diğer gruplarla yapılabilecek bağ sayısını eden basit atomik bağlanırlık 
indisi 

δv   Diğer gruplarla yapılabilecek bağ sayısını eden valens atomik bağlanırlık 
indisi 

Nmax,i   i bileşeninin bir molekül içerisinde yapabileceği maksimum bağ sayısı 
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1. GİRİŞ 
 
 

Teknolojideki hızlı gelişme ve artan endüstriyel rekabet kimyasal süreç endüstrisinin 

daha etkili, daha ucuz ve çevreye zararsız hammaddelere ihtiyaç duymasını 

gerektirmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber çevreye verilen zararlı atık miktarı 

oldukça fazlalaşmış ve artık çevresel şartların bu atıklara tahammül etme kapasitesi 

azalmıştır. Çok uzun süreden beri kullanılan bazı süreç ve malzemeler ilk bulundukları 

günün şartlarına uygun olsa da artık günümüz şartlarında ciddi düzeltmelere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bunların bir kısmının zararlı olduğu ilk kullanım zamanlarında 

bilinmiyordu. Yakın zamanda birçok zararı ortaya çıkmış ve artık neredeyse 

kullanılamaz hale gelmiş süreçler ve malzemeler mevcuttur. Konvansiyonel araç fren 

balatalarında ve gemilerde yalıtımda kullanılan asbest bu duruma örnek olarak 

verilebilir. Şekil 1.1’de Asbest numunesi gösterilmiştir. Asbeste maruz kalmış ve kanser 

olmuş bir akciğerin şematik gösterimi şekil 1.2’dedir. Aynı zamanda bazı süreçlerin ilk 

geliştirildiği zamanlarda, günün şartları gereği, zararlı olduğu bilinen bazı malzemeler 

zararları göz ardı edilerek de olsa kullanılmaya devam edilmiştir. Petrokimya 

teknolojisinde kullanılan bir kısım katalizörler ve petrolden elde edilen bazı 

fraksiyonların zararlı olduğu bilinmesine rağmen II. Dünya savaşı şartlarında uzun süre 

kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bunlara ek olarak bazı kavramlar bilim dünyasına 

sonradan katılmış ve daha önce de faydalı olduğu bilinen birçok malzemenin aslında 

öldürücü etkileri olduğu sonradan anlaşılmıştır.  

 

 
 

        Şekil 1.1 Asbest 
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Şekil 1.2 Sağlıklı ve asbeste maruz kalmış akciğer 
 

1918–1928 yılları arasında Amerika’da büyük reklam kampanyalarıyla satışı 

gerçekleşen “Radithor” insanlara gençlik sıvısı, enerji verici gibi sloganlarla 

pazarlanmaktaydı. “Radithor” içerisinde o günlerde zararları tahmin edilemeyen 

radyoaktif radyum içermekteydi. Ama bunun anlaşılması milyoner Eben Myers’in 

radyoaktif zehirlenme sonucu ölmesi ile oldu. Şekil 1.3’ de “Radithor”, Şekil 1.4’de 

Eben Myers’in öldükten sonra çekilmiş diş röntgeni görülmektedir. Bir diş röntgeninin 

bu kadar parlaması, Myers’ın ne kadar çok radyoaktif madde aldığının bir göstergesidir. 

Bu her ne kadar uç bir örnek olsa da uzun süreden beri kullanılan bazı ilaç etken 

maddelerinin öldürücü yan etkilerinin bulunması günümüz şartlarında da sıkça 

yaşanılan bir olaydır. 

 

 

Şekil 1.3 Radithor 

 
Ayrıca her geçen gün yeni hastalıklar keşfedilmekte ve bu hastalıklar için uygun ilaç 

etken maddelerinin bulunması amacıyla yıllar süren ve milyonlarca dolara mal olan 

çalışmalar yürütülmektedir. Geçmişe bakıldığında sağlık açısından insanların en büyük 

problemleri grip ve veba gibi bugün çözümü bulunmuş ama o yıllarda öldürücü olan 

hastalıklardı. 

Sağlıklı Ciğer Hastalıklı Ciğer 

 

Zar 

Zar 

Kanser 

A.Ciğer A.Ciğer 
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Şekil 1.4 Eben Myers’in öldükten sonraki diş röntgeni 
 
 
Fakat her ne kadar günümüzde bu hastalıklara çare bulunmuş olsa da 20. yüzyılın 

ortalarına kadar adını bile bilmediğimiz bazı virüs ve hastalıklar, bunların sebep olduğu 

salgınlar hala bizleri korkutmaktadır. Çok uzun süreden beri inceleniyor olmasına 

rağmen kanser hücrelerini durduracak bir ilaç etken maddesi bulma çabaları hala 

sürmektedir. Bütün bunlar artık bazı organizasyonlar tarafından kontrol edilmekte ve 

birçok kısıtlamalar konulmaktadır. İlaçlar ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 

onayından geçmeden piyasaya çıkamamakta, Kyoto Protokolüne imza atan ülkeler baca 

gazı emisyonlarını düzenlemek zorunda olmakta ve Avrupa Birliği Çevre 

Komisyonunun kararları dahilinde zararlı kimyasalların kullanımı endüstride 

yasaklanmaktadır.  

 
 
Bazı endüstriyel alanlarda çok uzun zamanlardan beri çok düşük verimle çalışan 

malzemeler kullanılmaktadır. Günümüz ekonomik rekabet ortamında şirketler 

kullandıkları malzemelere, hammaddelere alternatif olabilecek daha verimli ve daha 

ucuz malzeme arayışına girmişlerdir. Bunlar kullanılmakta olan moleküllere alternatif 

olabilecek yeni moleküllerin tasarımını bir zorunluluk haline getirmektedir.  

 
Bu tez kapsamında, günümüz kısıtlamalarına uygun, çeşitli alanlarda kullanılabilecek 

moleküllerin oluşturulması amacına hizmet eden bir bilgisayar destekli moleküler 

tasarım yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem moleküler tasarım probleminin karmaşıklığına 

rağmen kısa işlemci zamanlarında uygun sonuçlar verebilecek şekilde oluşturulmuştur. 

Önerilen yöntem iki farklı durum çalışması üzerinde uygulanmış, elde edilen 

moleküllerin ticari emsallerine alternatif olabilecekleri kanısına varılmıştır. 
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2. MOLEKÜLER TASARIM 

 
 
Gereksinimlerden dolayı istenen özelliklerde moleküllerin tasarlanması 1980’lerin 

başında ortaya atılmıştır. İşletilen süreç dahilinde uygun olduğu bilinen ve daha 

önceden kullanılan bir malzemeyi kullanmak yerine bilim adamları süreçte kullanılacak 

malzemenin özelliklerini belli edip buna uygun moleküleri tasarlamaya çalışmışlardır. 

Bu işlem bir tümden varım çalışması olduğu için “Ters Mühendislik” olarak 

isimlendirilmiş, birçok üniversite sadece bu konuyu çalışan enstitüler oluşturmuş, 

araştırma kuruluşları tasarım merkezleri kurmuşlardır. 

 
 
Zamanın imkanları doğrultusunda gerçekleştirilen bu işlemler her ne kadar olumlu 

sonuçlar verebilse de oldukça fazla zaman almakta ve çok yüksek maliyetler 

getirmekteydi. Çünkü yapılan işlemler tamamıyla deneme–yanılma metodu temelinde 

işliyordu. Çalışma adımları şu şekilde belirlenmişti: 

 
 

1. Kullanım amacına ve yerine göre tasarlanacak malzemenin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesi. 

 
2. Bu özellikler hakkında çok geniş bir kaynak taraması sonucunda daha önce 

kullanılmış veya denenmiş moleküllerin bulunması. 

 
3. Aynı zamanda fiziksel ve kimyasal özelliklerin yapı–etki ilişkisi hakkında 

yapılacak kaynak araştırması (ki bu çalışma bazen yıllar alabilmekteydi ve 

edinilen bilgiler zaten o zamana kadar erişilmiş bilgi birikiminin üzerine 

çıkamayacağından çok yenilikçi bir araştırma olmuyordu). 

 
4. Elde edilen bilgi birikimi dahilinde sentezlenecek aday moleküllerin 

belirlenmesi. 

 
5. Üretilecek yeni malzemenin sentezinde kullanılacak kaynak moleküllerin ve 

elementlerin belirlenmesi, devamında bu kaynakların elde edilmesi. 

 
6. Uzun süren laboratuar çalışmaları ile hedeflenen moleküllerin sentezlenmesi. 
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7. Eğer sentezleme işlemi başarılabilirse, bu moleküllerin gerçekten hedeflenen 

kullanım sürecine uygunluğunun analizi. Eğer başarılamadıysa araştırma 

adımına geri dönülüp yeni hedef moleküller belirlenmesi. 

 
8. Elde edilen moleküller, sürece uygunsa diğer bazı testlerin (çevresel etki, insan 

sağlığına etki, maliyet analizi, vb.) yapılması. Eğer bu testlerden geçemediyse 

yeniden araştırma basamağına geri dönülmesi. 

 
9. Bütün bu testlerden geçebilmiş moleküller yeni bir malzeme olarak endüstrideki 

yerini alabilir. 

 
 
Bu şekilde moleküler tasarım yapmak oldukça uzun zaman almakta, ötesinde çok büyük 

maliyetler getirmekteydi. Bu işlemlerin bütün moleküller için gerçekleştirilemeyeceği 

düşünüldüğünde, durum içinden çıkılmaz bir hal almaktaydı. Çünkü geliştirilmek 

istenen molekül eğer bir ilaç molekülü ise bunu sürekli canlılar üzerinde denemek ve 

sonuçlarına bakmak neredeyse imkânsızdı. Dolayısıyla bu işlemlere çabukluk 

kazandıracak bir yapının oluşturulması zorunluluk haline gelmişti. 

 
 
2.1 Bilgisayar Destekli Moleküler Tasarım 

 
 
Bütün bu zorluklarla başa çıkabilmek için işlemleri hızlandıracak ve benzetim yapacak 

bir araç gereklidir. 1980’lerin başında çok büyük hızla gelişmeye başlayan bilgisayar 

teknolojisi bu noktada en uygun çözüm olarak görülmüştür. Tasarım basamaklarının hiç 

laboratuara girilmeden bilgisayar ortamında yapılması işi oldukça hızlandırmış ve 

ucuzlatmıştır. Raslantısal yapısından dolayı moleküler tasarım problemlerinde 

potansiyel yeni moleküllerin bazı özelliklerinin öngörülmesi oldukça zordur. 

Oluşturulabilecek olası moleküllerin sayısı temel alınan grup ya da atom sayısı ile üstel 

olarak artmaktadır. Örneğin: oluşacak yeni molekül en fazla 3 grup ya da elementten 

ibaret ise 40 tane grup ya da elementten rasgele oluşturulabilecek molekül sayısı 

9.366.778 dir. Eğer en fazla 9 grup ya da elementten oluşabilirse bu rakam 

2.054.455.593’e çıkmaktadır. Görüldüğü üzere olasılıksal açıdan moleküler tasarımı 

çok büyük bir problemdir. Moleküler tasarım problemi ilk olarak (Joback and 
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Stephanopoulos 1990, Gani et al. 1991) klasik üret–test et mantığını esas alan bilgi 

temelli yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu karmaşık problemlerin çözümü için 

sayısal çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Arama yapılacak uzayın büyüklüğü 

göz önüne alındığında en azından arama yapılacak kısmı daraltabilecek bir yaklaşım bu 

noktada faydalı olacaktır. Bu zorluklardan dolayı bilgisayar destekli moleküler tasarım 

teknikleri geliştirilmiştir.  

 
 
Bu zorluklara ek olarak laboratuar test ve analizleri yerine kullanılabilecek özellik 

öngörü sistemlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar, sanal olarak ürettiği 

moleküllere analizler uygulayamayacağından, ürettiği aday moleküllerin özelliklerini o 

anda hesaplamasına yardımcı olacak ve böylece ürettiği molekülün uygun olup 

olmadığına karar verebilmesini sağlayacak özellik öngörü sistemleri geliştirilmiştir. Bu 

konuda yapılmış çalışmalarda bileşiklerin termal, mekanik ya da fiziksel özellikleri 

öngörülmeye çalışılmıştır (Reid et al. 1987; Horvath 1992). Fakat hala bu çalışmalarda 

önerilen metotların kullanılabileceği grup ya da atom sayısı oldukça kısıtlıdır. Özellik 

öngörme yöntemleri genellikle atom ya da grup bileşimine bağlı doğrusal olmayan 

fonksiyonlardır. Bu doğrusal olmama durumu konvansiyonel optimizasyon metotlarının 

arama alanında yerel optimumlara takılarak global optimuma ulaşamamasına yol 

açmaktadır. Bu konuda birçok bilgisayar destekli moleküler tasarım yöntemi 

önerilmiştir. Bu çalışmaların birçoğunda yüksek ozon tüketme potansiyelinden dolayı 

soğutucu akışkan molekülü tasarımı ele alınmıştır. Soğutucu akışkan problemi ilk olarak 

Joback and Stephanopoulos (1989, 1995) tarafından ele alınmış, daha sonra Gani and 

Fredenslund (1993) tarafında bilgi tabanlı bir yöntemle çözümü önerilmiştir. Marculaki 

and Kokossis (1998) stokastik bir yöntem olan tavlama benzetimini Freon 12 ’ye 

alternatif bir akışkan bulunması için kullanmışlardır. Karışık tamsayılı doğrusal 

olmayan programlama (MINLP) da kullanılan yöntemlerden birisidir. Bunlarda ilki 

Duvedi and Achenie (1996, 1997) tek bileşenli soğutucu akışkan tasarımı için MINLP 

kullanmıştır. Yakın zamanda Sahinidis et al. (2003) MINLP yöntemine göre çözüm 

bulmaya çalışmış bunun için dal-indirgeme (Branch-Reduce) algoritmasını kullanmıştır. 

MINLP yöntemi ayrıca Arunprakash et al. (2006) ve Guennadi et al. (2002) tarafından 

kristalizasyon ünitelerinde gerekli çözücülerin tasarımında kullanılmıştır. 
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Daha önce yapılan çalışmalara birde çözülen tasarım problemi açısından bakılırsa 

birçok farklı molekülün tasarlandığını görülmüştür.. Bunlara örnek olarak: Polimerik 

malzemeler için Allcock (1992), Halpin (1994), Judas et al. (1991), Gubskaya et al. 

(2007), ekstraktant ve çözücüler için Gani et al. (1991), Joback (1989), Naser and 

Fournier (1991), Odele and Macchietto (1993), Arunprakash et al. (2006), optik çok 

katmanlı filtreler için (Epstein 1952, Thelen 1989, Dobrowolski 1994), soğutucu 

akışkanlar için Joback and Stephanopoulos (1989), Kopko (1990), Duvedi and Achenie 

(1995), Sahinidis et al.(2003) yağlayıcılar için Ichiro (1991), Dare-Edwards (1991) 

seramikler Giannelis (1989), Mehrotra (1992), Babonneau (1993) çalışmaları 

gösterilebilir. 

 
 
Bu yöntemler moleküler tasarım problemi için birçok kolaylık sağlasa da hala bazı 

dezavantajları vardır. Karmaşık endüstriyel moleküller için raslantısal karmaşıklık, 

doğrusal olamayan arama alanları, yerel optimuma takılma, doğrusal olmayan yapı–etki 

ilişkisinden dolayı bu yöntemler yetersiz kalmaktadırlar. MINLP algoritmaları ile global 

optimuma kesin olarak ulaşabilse de model oluşturmadaki güçlük birçok problem için 

kullanımı kısıtlamaktadır (Yuceer and Berber 2005). MINLP modellerinin birçok 

karmaşık matematiksel modelden oluşması büyük çaplı problemlerde MINLP 

kullanımını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu zorluklar düşünülerek Yuceer et al. (2007) 

paralel üretim üniteleri için çoklu ürün imalinde kullanılabilecek bir MATLAB 

programı geliştirmişlerdir. Bu program otomatik olarak MINLP modeli 

oluşturabilmektedir. Aksi takdirde modelin elle oluşturulması büyük problemler için 

oldukça zor olmakta ve hatalara sebebiyet vermektedir. MINLP’nin kullanımındaki bu 

zorluklardan dolayı, karmaşık modellere sahip sistemlerde bile optimizasyonu 

kolaylaştıracak ve kodlama kolaylığı sağlayacak bir yöntemin kullanımı zorunluluk 

haline gelmiştir. 

 
 
Bu noktada gerek NLP formunda gerekse MINLP formunda kullanılan matematiksel 

programlama metotlarının sadece küçük çaplı problemlerde kullanılabilir olduğu 

görülmüştür. Diğer tarafta stokastik yöntemler olan tavlama benzetimi ve genetik 

algoritma da ise büyük problemler için bilgisayar hesap zamanı oldukça fazla 
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olmaktadır. Bütün bu zorluklardan dolayı yeni bir bilgisayar destekli moleküler tasarım 

yöntemi geliştirilmesi gerekmektedir. 
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3. GENETİK ALGORİTMA 

 
 
Evrimsel algoritmalar (EA) Darwin’in evrim teorisini temel alan iteratif algoritmalardır. 

Evrim teorisine göre ilk canlılar rasgele bir araya gelmiş organik moleküllerden 

oluşmuş tek hücreli varlıklardı. Daha sonra bu canlılar bulundukları ortama ayak 

uydurabilmek için bazı yetilerini geliştirmiştir. Bu gelişim doğal seleksiyon olarak 

tanımlanmıştır. Doğal seleksiyon kavramında bir popülasyon içerisinde güçlü ve iyi 

özelliklere sahip bireylerin bu özelliklerini bir sonraki nesillere aktarma noktasında 

daha şanslı oldukları kabul edilmiştir. Bundan dolayı zaman çizgisinde her yeni nesilde 

çevreye uyum için gereken iyi özellikler daha fazla görünmektedir. Bir başka deyişle 

canlılar nesiller boyunca çevre şartlarına uymada hep daha iyi özelliklere sahip olmakta 

ve biyolojik olarak mükemmelleşmektedirler. Bu, canlıların yaşadıkları ortama daha iyi 

adapte olmalarını sağlamaktadır. Böylece canlı yaşadığı ortamdan maksimum derecede 

faydalanabilecek ve olumsuz şartlardan da minimum etkilenecek hale gelmektedir. Bir 

başka deyişle nesiller, çevre şartları sabit kaldığı varsayılırsa, mükemmele doğru yol 

almaktadırlar. Çevre şartları sürekli değiştiği için bu mükemmelliğe bir türlü 

ulaşılamamaktadır. Şekil 3.1’de doğal seleksiyonu sembolize eden bir resim 

gösterilmiştir. 

 
 
Evrimsel algoritmalar bu noktadan hareketle başlangıçta rasgele oluşturulmuş sonuçlar 

önerirler. Her problem için bir hedef fonksiyon tanımlanır. Oluşturulan öneri sonuçlar 

bu fonksiyonla kıyaslanır, bağıl olarak iyi ve kötü diye sınıflandırılır. Bu 

sınıflandırmaya bağlı olarak öneri sonuçlar birer bireymiş gibi çiftleştirilir ve yeni 

çözüm grupları oluşturulur. Bu işlem iteratif olarak tekrarlanır. İyi çözümler bir sonraki 

çözüm grubuna katılma noktasında kötü çözümlere göre daha şanslıdır. İterasyonlar 

ilerledikçe çözüm hep daha iyiye gider. En sonunda en güçlü aday hayatta kalır yani 

sonunda en iyi çözüm, sonuç olarak kabul edilir. 

 



  

     10 

 

 

Şekil 3.1 Doğal seleksiyonu sembolize eden bir resim 
 

Genel deterministik arama metotları bir sonraki çözüm noktasını gradyent, hessian, 

doğrusallık ya da süreklilik gibi terimleri kullanarak bulmaktadır. Stokastik yöntemler 

bu terimleri kullanmadan arama alanında rastgele seçimle bir sonraki çözüm noktasını 

tayin eder. Evrimsel algoritmalar stokastik arama yöntemidir. Evrimsel algoritmalar 

1970’lerin başında düşünülmeye başlanan mekanik öğrenme fikri ile ortaya çıkmıştır. 

Mekanik öğrenme: iyi–kötü kriterinin bir makine ya da bilgisayara bildirilmesi 

sonucunda makine veya bilgisayarın karşılaştığı durumlara bu kriterlere uygun cevap 

verebilmesi olarak tanımlanmıştır. Genetik algoritmalar ilk olarak Michigan 

Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren John Holland ve arkadaşları tarafından 1972 

yılında kullanılmıştır. O yıllarda çok rağbet görmemiş 1980’lerde bilgisayar 

teknolojisinin gelişmesiyle kullanımı artmıştır. John Holland ve arkadaşlarından sonra 

Genetik Algoritma ile ilgili ilk kayda değer çalışmayı David Goldberg ve arkadaşları 

1988 yılında ortaya koymuşlardır. O yıllarda tek değişkenli problemler için 

sınırlandırmasız olarak kullanılan genetik algoritma daha sonraki yıllarda geliştirilmiş, 

arama özellikleri artırılmış ve hemen her alanda optimizasyon için kullanılmıştır. Koza 

et al. (1992) genetik algoritmanın birçok alanda kullanımına dair örnekler vermiştir. 

Daha sonraki yıllarda genetik algoritma başka algoritmaların ve hazır paket 

programların doğrulanması işleminde de sıkça kullanılmıştır (Xanthakis et al. 1992, 

Schultz et al. 1995, Watkins et al. 1995). Çözüme ait karmaşık modellerin 

kullanılmasının yerine basitçe tanımlanmış kriterlerle uygun sonuçlar elde etmesi, 

özellikle finans ve mühendislik alanlarında çokça kullanılmasına yol açmıştır.  
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Venkatasubramanian et al. (1994) ilk defa genetik algoritmaları moleküler tasarım 

çalışmaları için kullanmıştır. Zheng et al. (1996) doğrusal olmayan çok amaçlı, 

optimizasyon problemi için genetik algoritmayı tercih etmiştir. Wang et al. (1998) 

genetik algoritmayla ısıl damıtma sisteminin parametre optimizasyonunu 

gerçekleştirmiştir. Genetik algoritmanın sınırlandırılmış, çok amaçlı optimizasyon 

problemlerine çözüm olarak önerilmesi Deb (2000) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Wagner et al. (2002) basınçlı su reaktöründe optimal fraksiyon akım hızlarını bulmak 

için evrimsel algoritmaları kullanmıştır. Stewart et al. (2004) boş arazi kullanımının 

optimizasyonunda genetik algoritmadan faydalanmıştır. 

 
 
Genetik algoritma genel olarak şu basamakları içerir: 

 

• Rasgele çözüm adaylarının belirlenmesi  

• Adayların değerlendirilmesi 

• Adayların seçilmesi 

• Genetik işlemler. 

 
Genetik algoritmaya ait akım şeması Şekil 3.2’da gösterilmiştir.  

 
 
3.1 Çözüm Grubu Oluşturma 

 
 
Genetik algoritma sunulan probleme seçilen çözüm aralığında rasgele çözümler 

önererek ilk iterasyonuna başlar. Bu rasgele çözümlerin seçiminde eşdağılım ya da 

ağırlıklandırılmış dağılım uygulanabilir. Aday çözümlerin sayısı probleme göre 

değişebilir. Genellikle 10–20 arasında çözümün kullanılması uygun görülmüştür. Bu 

aynı zamanda genetik algoritmanın her iterasyonda çözüm aralığı içerisinde 10–20 

çözümü incelemesine izin verir. Çözüm adayı sayısının az olması çözüme ulaşma 

süresini artırmakta, çok seçilmesi ise her iterasyonun gereksiz yere uzun sürmesine 

sebep olmaktadır. Aday sayısı için en uygun değer deneme yanılma yoluyla 

belirlenebilir. İşlemlerin uygulanmasında kolaylık sağlaması adına bu adaylar farklı 

formlara dönüştürülebilirler. İkili sistem genetik algoritmada en çok kullanılan 
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formlardan biridir. Her ne kadar ikili sistem, işlem kolaylığı sağlasa da her işlemin 

sonunda çözümün onluk sisteme dönüştürülmesi ve daha sonra tekrar ikili sisteme 

çevrilmesi oldukça fazla zaman almakta ve bilgisayar hesaplama süresini oldukça 

artırmaktadır. Şekil 3.3’de f(x)=x2 fonksiyonunun maksimizasyonu problemi için 0-32 

aralığında, rasgele ikili sistemde oluşturulmuş başlangıç popülasyonu örneği 

gösterilmiştir. Şekilde önerilen sonuçlar amaç fonksiyonunda yerine konmuş ve her bir 

sonucun tüm sonuçlar arasındaki bağıl büyüklüğü hesaplanmıştır. 

 
 

 

 

Şekil 3.2 Moleküler tasarım için genetik algoritma akım şeması 
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Şekil 3.3 Rasgele oluşturulmuş örnek bir başlangıç popülasyonu 
 
 
3.2 Değerlendirme ve Eleme İşlemi 

 
 
Seçilen bu çözümler daha sonra basitçe belirlenmiş olan problem modelinde yerine 

konur ve önerilen çözümlere ait aday sonuçlar elde edilir. Bu noktada çözümler için bir 

kriter belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin bir maksimizasyon probleminde bağıl 

büyüklüğün iyi olması kriter olarak alınır. Bu kritere göre çözüme uygunluğu 

belirlenmiş adaylar arasından bir seçim yapılır. Bu seçim için birkaç yöntem 

uygulanmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları rulet tekerleği ve turnuva seçimidir. 

Rulet tekerleğinde adaylar uygunlukları ölçüsünde bir rulet tekerleğinin üzerine 

yerleştirilirler. Bu yerleşimde adaylar tekerlek üzerinde uygunlukları ile orantılı bir 

şekilde alan kaplarlar. Aday sayısı kadar rasgele çevrilen rulet tekerleği her seferinde 

adaylardan birini yeni aday olarak belirler. Bu çevrimde yüksek uygunluğa sahip adayın 

seçilmesi olasılığı diğer adaylara göre daha fazladır. Şekil 3.4’te adayların rulet 

tekerleğinin üzerinde Şekil 3.3’de bulunan bağıl büyüklük yüzdeleri oranında alan 

kaplamaları gösterilmiştir.  

 
 

f(x) 
 

f(x) 

f(x) 
 

f(x) 
 

f(x) 
 

900 

9 

961 

289 

361 

Σ 

f(x)*100      
     Σ 

f(x)*100      
     Σ 

f(x)*100      
     Σ 

f(x)*100      
     Σ 

f(x)*100      
     Σ 

%31 

%5 

%38 

%12 

%14 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Sekil 3.4 Başlangıç popülasyonunun rulet tekerleği üzerine yerleştirilmesi 

 
 

Her ne kadar genetik algoritma stokastik bir yöntem olsa da bu noktada elde edilmiş iyi 

sonucun kaybedilmemesi için en iyi aday olarak belirlenmiş çözüm çevrime tabi 

tutulmadan seçilmiş olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşım elitizm olarak adlandırılmıştır. 

 
 

Aday elenmesinde kullanılan bir diğer yöntem de turnuva seçim metodudur. Bu 

yöntemde çözüm adayları rasgele bir şekilde ikili olarak eşleştirilir. Eşleşen her iki 

adayın uygunlukları birbiri ile karşılaştırılır. Örnek problemde uygunluk bağıl 

büyüklüktür. İyi olan aday bir sonraki eşleşme için ayrılır. Yani seçilen iki adaydan 

daha büyük olan bir sonraki eşleşme için ayrılır. En son tek bir galip aday kalana kadar 

eşleşmelere devam edilir. Bu turnuva yine aday sayısı kadar tekrarlanır. Turnuva 

metodunda elitizm yaklaşımına gerek kalmadan en iyi sonuçlar bir sonraki işleme 

aktarılmış olur. Bir kere elemeden geçen adaylar ikinci nesil çözümler olarak 

adlandırılır ve genetik işlemler uygulanır. Şekil 3.5 turnuva yöntemi ile adayların nasıl 

elendiğini özetlemektedir. 

 
 

Tekerlek Çevrilir 

Seçim 
Noktası 

En Güçlü Aday Teker 
Üzerinde En Büyük 

Payı Alır  
En Zayıf Aday Teker 

Üzerinde En Küçük Payı 
Alır  
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Şekil 3.5 Turnuva metodu ile adayların elenmesi 
 
 
3.3 Genetik İşlemler 

 
 
Genetik işlemler çözümlerin yerel optimuma takılmasını engellemek adına adayları 

çeşitlendirmek için yapılır. Bu işlemler çaprazlama ve mutasyondur. Çaprazlama 

rasgele seçilmiş iki adayın tanımlandıkları forma göre yine rasgele seçilmiş kısımlarının 

karşılıklı olarak değiştirilmesi olayıdır. Çaprazlama isteğe göre tek ya da çok noktada 

uygulanabilir. Örnek problem için uygulanmış çaprazlama işlemi Şekil 3.6’da 

gösterilmiştir. 

 
 
Çaprazlamadan sonra adaylara mutasyon uygulanır. Mutasyonda ise rasgele seçilmiş 

adayları rasgele seçilmiş kısımlarının farklılaştırılması işlemidir. Mutasyon 

uygulanırken ilk olarak rasgele mutasyon uygulanacak adaylar ve bu adaylara ait 

kısımlar belirlenir. Daha sonra bu kısımlar yine rasgele değişikliklere tabi tutulurlar.  

Örneğin eğer ikili sayı sistemi kullanılıyorsa 0 olan kısımlar 1 olarak değiştirilir. İsteğe 

göre bir ya da daha fazla adaya uygulanabilir.  

 

1 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 

1. Aday 

3. Aday 

3. Aday 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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      Seçilmiş Yeni Nesil Çaprazlama Uygulanmış Nesil 

 

Şekil 3.6 Seçilmiş yeni nesile çaprazlama işleminin uygulanması 
 
 
Şekil 3.7 mutasyon işlemini özetlemektedir. Mutasyon sonucunda genetik algoritmanın 

bir iterasyonu tamamlanmış olur. Bu adımdan sonra algoritma, uygunlukların 

hesaplandığı ikinci basamağa geri döner. Mutasyon sonucu farklılaşmış adaylar için 

uygunluklar tekrar hesaplanır ve sonraki işlemler tekrarlanır. Bu tekrarlamalar önceden 

belirlenmiş iterasyon sayısı kadar veya istenilen bir değere yakınsama durumuna kadar 

devam eder. 

 

Böylece her iterasyonda aday sonuçlar optimum sonuca yakınsar ve iterasyonların 

sonucunda optimum değerin elde edileceği varsayılır. (Goldberg 1989, Davis 1991, 

Balku and Berber 2006).  

 

1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 

1 0 0 0 1 



  

     17 

 

Şekil 3.7 Mutasyon işleminin uygulanması 

 

 

 

 

1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 

0 0 1 1 1 

1 0 0 0 1 



  

     18 

4. DURUM ÇALIŞMALARI 

 
 
Bu bölümde soğutucu akışkan molekülü tasarımı ve katalizör tasarımı olmak üzere 2 

farklı durum çalışması yapılmıştır. 

 
 
4.1 Durum Çalışması I: Soğutucu Akışkan Molekülü Tasarımı 

 
 
Bu çalışmada konvansiyonel olarak kullanılan Freon 12 gazına alternatif olabilecek bir 

soğutucu akışkanın tasarlanması hedeflenmiştir. Freon 12 ev ve araç soğutma 

sistemlerinde kullanılan bir soğutucu akışkandır. Örnek bir soğutma sistemi Şekil 4.1’de 

gösterilmiştir Tasarlanacak aday moleküllerin bağıl olarak Freon 12 den daha etkin 

soğutma sağlaması amaçlanmıştır. Soğutma etkinliği, ∆Hve(yoğuşma noktasındaki 

buharlaşma entalpisi)/Cpla(ortalama sıcaklıktaki sıvı ısı kapasitesi) oranı ile ifade 

edilmektedir. Başka bir deyişle örnek olarak ele alınan bir grup akışkan molekülü 

arasında, ∆Hve/Cpla oranı en yüksek olan molekül en iyi soğutma kapasitesine sahiptir.   

Dolayısıyla amaç fonksiyonu bu oranın maksimize edilmesi ve Freon 12’nin ∆Hve/Cpla 

oranından daha yüksek değerde etkiniliğe sahip bir molekül tasarlarlayacak şekilde 

kurulmuştur. Çalışmada bütün moleküllerin ideal gaz davranışı gösterdikleri ve 

birbirleri arasında herhangi bir etkileşiminin olmadığı varsayılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.1 Soğutma Sistemi 
 

 

Buharlaştırıcı 

Tcnd 

Tevp 

Kompresör Genleşme 

Yoğuşturucu 
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4.1.1 Sınırlamalar 

 
 
Tasarlanacak yeni moleküllerin, R12’nin sahip olduğu ∆Hve değeri olan 18.4 kJ/mol.K 

değerine eşit yada daha yüksek buharlaşma entalpi değerine sahip olması 

gerekmektedir. Aynı şekilde R12’nin özısı (Cpla) değeri olan 32.2 cal/g mol.K’ e eşit 

veya daha düşük özısıya sahip moleküllerin tasarlanması gerekmektedir. Aynı zamanda 

soğutma sistemi için genel olarak kabul görmüş basınç ve sıcaklık değerleri alınmış ve 

bu değerler aşağıda gösterilmiştir.  

 

Pvp(Tevp) ≥ 1.4 bar,        Pvp(Tcnd) ≤  14 bar 
 

Soğutma sisteminin uygun verimde çalışabilmesi için tasarlanacak akışkanın 

buharlaşma sıcaklığı 272.0 K ve yoğunlaşma sıcaklığı 316.0 K olmalıdır. Bu 

sınırlamalar sağlanırsa soğutma olayının düşürüleceği öngörülmüştür. 

 
 
4.1.2. Yöntem 

 
 

Genetik algoritma kullanılarak soğutucu akışkan molekülü tasarımı için MATLABTM 

(The Mathworks, 2007) ortamında bir program yazılmıştır. Başlangıç çözüm 

adaylarının oluşturulmasında kullanılan 30 fonksiyonel grup Çizelge 4.1’de 

gösterilmiştir. Adayların kodlanmasında ikili sistem yerine gerçek sayı kodlaması 

kullanılmıştır. Elde edilecek moleküller en az 2 en fazla 20 grup içerecek şekilde 

sınırlandırılmıştır. Moleküllerin içereceği grup sayısı ilk aday seçiminde önce 

belirtilmiş sınırlar arasından rasgele seçilmiştir. Fakat moleküllerin grup sayıları 

algoritmanın çaprazlama basamağında değişebilmekte ve sınırların dışına 

çıkabilmektedir. 

 
 
Oluşturulacak aday moleküllerin grup sayısı belirlendikten sonra gruplar kimyasal 

bağları doyurulacak şekilde rasgele olarak birleştirilmiştir. Algoritmanın diğer 

basamaklarında da bağların doyurulması sınırlama olarak belirlenmiştir. Bu şekilde 

üretilen her molekülün kimyasal olarak olanaklı olacağı varsayılmıştır.  
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Çizelge 4.1 Temel olarak alınan fonksiyonel gruplar 
 

1) —CH3 9) CH≡ 17) >CO 25) =N– 

2) –CH2– 10) –C≡ 18) –CHO 26) –CN 

3) >CH– 11) –F 19) –COOH 27) –NO2 

4) =CH– 12) –Cl 20) –COO– 28) –SH 

5) >C< 13) –Br 21) =O 29) –S– 

6) =CH2 14) –I 22) –NH2 30)=S 

7) >C= 15) –OH 23) >NH  

8) =C= 16) –O– 24) >N–  

 

 
 

4.1.3 Fiziksel özelliklerin öngörülmesi 

 
 

Uygunluk hesaplama basamağında optimize edilmek istenen termodinamik özellikler 

grup katkı yöntemi ile hesaplanmıştır (Joback and Reid 1987). Uygunluğu (∆Hve/Cpla) 

bulmak için öncelikle krtitik sıcaklık, kritik basınç, normal kaynama sıcaklığı ve 

ortalama sıcaklıktaki ısı kapasitesi değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Eşitlik 1, 

2, 3 ve 4’te bu değerlerin hesaplanması için kullanılan fomüller verilmiştir. Bu değerler 

kullanılarak diğer termal özellikler hesaplanacaktır. 
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Bu eşitliklerde T çalışma sıcaklığı olup, sabit bir değerdir. Diğer sabitler Joback and 

Reid (1987)’ ten alınmıştır ve Çizelge 4.2’de gösterilmiştir.  
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Yukarıda hesaplanan parametrelerin değerleri ve çalışma sıcaklığı kullanılarak eşitlik 5, 

6, 7, 8 ile indirgenmiş kaynama sıcaklığı Tbr, indirgenmiş ortalama sıcaklık Tavgr, 

indirgenmiş yoğunlaşma sıcaklığı Tcndr ve indirgenmiş buharlaşma sıcaklığı Tevpr 

hesaplanır.  
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Bu hesaplamardan sonra aksentirik faktör aşağıdaki gibi bulunur (Sahinidis et al. 2003): 
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Çizelge 4.2 Durum çalışması I’de kullanılan grup katkı değerleri 
 

Grup 
No ai Tbi Tci Pci Cp0ai Cp0bi Cp0ci*103 Cp0di*106 ∆Hvbi 

1 4 23.58 0.0141 -0.0012 19.5 -0.0081 0.153 -0.0967 2.373 

2 3 22.88 0.0189 0 -0.009 0.095 -0.0544 0.0119 2.226 

3 2 21.74 0.0164 0.002 -23 0.204 -0.265 0.12 1.691 

4 2 24.96 0.0129 -0.0006 -8 0.105 -0.0963 0.0356 2.205 

5 1 18.25 0.0067 0.0043 -66.2 0.427 -0.641 0.301 0.636 

6 3 18.18 0.0113 -0.0028 23.6 -0.0381 0.172 -0.103 1.724 

7 1 24.14 0.0117 0.0011 -28.1 0.208 -0.306 0.146 2.138 

8 1 26.15 0.0026 0.0028 27.4 -0.0557 0.101 -0.0502 2.661 

9 2 9.2 0.0027 -0.0008 24.5 -0.0271 0.111 -0.0678 1.155 

10 1 27.38 0.002 0.0016 7.87 0.0201 -0.0083 0.0014 3.302 

11 1 -0.03 0.0111 -0.0057 26.5 -0.0913 0.191 -0.103 -0.67 

12 1 38.13 0.0105 -0.0049 33.3 -0.0963 0.187 -0.0996 4.532 

13 1 66.86 0.0133 0.0057 28.6 -0.0649 0.136 -0.0745 6.582 

14 1 93.84 0.0068 -0.0034 32.1 -0.0641 0.126 -0.0687 9.52 

15 2 92.88 0.0741 0.0112 25.7 -0.0691 0.177 -0.0988 16.826 

16 1 22.42 0.0168 0.0015 25.5 -0.0632 0.111 -0.0548 2.41 

17 2 76.75 0.038 0.0031 6.45 0.067 -0.0357 0.0029 8.972 

18 3 72.24 0.0379 0.003 30.9 -0.0336 0.16 -0.0988 9.093 

19 4 169.09 0.0791 0.0077 24.1 0.0427 0.0804 -0.0687 19.537 

20 3 81.1 0.0481 0.0005 24.5 0.0402 0.0402 -0.0452 9.633 

21 1 -10.5 0.0143 0.0101 6.82 0.0196 0.0127 -0.0178 5.909 

22 3 73.23 0.0243 0.0109 26.9 0.0412 0.164 -0.0967 10.788 

23 2 50.17 0.0295 0.0077 -1.21 0.0762 -0.0486 0.0105 6.436 

24 1 11.74 0.0169 0.0074 -31.1 0.227 0.32 0.146 1.896 

25 1 74.6 0.0255 -0.0099 0 0 0 0 3.335 

26 2 125.66 0.0496 -0.0101 36.5 -0.0733 0.184 -0.103 12.851 

27 3 152.24 0.0437 0.0064 25.9 -0.0037 0.129 -0.0888 16.738 

28 2 63.56 0.0031 0.0084 35.3 -0.0758 0.185 -0.103 6.884 

29 1 68.78 0.0119 0.0049 19.6 -0.0056 0.0402 -0.0276 6.817 

30 2 83.08 0 0 5.69 -0.0041 0.128 -0.0888 12.169 
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Aksentirik faktör ve önceki hesaplanan değerler kullanılarak sıvı haldeki ısı kapasitesi 

Rowlinson tarafından geliştirilmiş Bondi denkleminden hesaplanır (Sahinidis et al. 

2003). Bondi denklemi Eşitlik 12’de gösterilmiştir. Buharlaşma entalpisinin öngörümü 

için Joback ve Reid (1987)’te verilen ifade Eşitlik 13’te verilmiştir. Bütün bu 

hesaplamalardan sonra her aday molekül için, ∆Hve/Cpla oranını elde etmiş oluruz. Bu 

noktada adayları amaç fonksiyonuna uyumlarına orantılı bir şekilde bir rulet 

tekerleğinin üzerine yerleştirilir. Böylece en uygun adayın seçilme olasılığı en 

yüksektir. Örnek bir rulet tekerleği Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2 Yeni adaylar seçmek için örnek bir rulet tekerleği 
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Rulet tekerleği, aday molekül sayısı kadar çevrilir. İşlem sonucunda ilk elemeden 

geçmiş yeni aday moleküller elde edilir. Bu noktadan sonra genetik işlemlere geçilir. İlk 

genetik işlem çaprazlamadır. Çaprazlama rastgele seçilen iki molekülün bağ uyumu 

olmak kaydıyla rasgele seçilmiş grup ya da gruplarının birbiri arasında değiştirilmesi 

işlemidir. 
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Bundan sonra ikinci genetik işlem olan mutasyona geçilir. Mutasyonda rasgele seçilmiş 

bir molekülün rasgele seçilmiş grup ya da gruplarının bağ uyumu olmak kaydı ile grup 

havuzundaki herhangi bir grup ile değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem 

sonucunda tamamen farklılaşmış aday moleküller elde edilmiş olur. Bu noktada genetik 

algoritmanın bir iterasyonu bitmiş olur. Sonrasında özellik hesaplama basamağına geri 

dönülür ve bitirme şartı sağlanıncaya kadar bu işlemler iteratif olarak devam ettirilir. 

 

Maksimum iterasyon sayısı 10 000 olarak belirlenmiştir. Bu şekilde hesaplama süresi 

3.2 GHz PC, 512 MB RAM özelliklerindeki bir bilgisayarda 2 dakikadır.  

 
 
4.1.4 Sonuçlar 

 
 
Elde edilen soğutucu akışkan molekülleri Çizelge 4.3’de gösterilmiştir. Son sütundaki 

numaralar Sahinidis (2003)’te MINLP modeli ile bulduğu sonuçların o çalışmadaki 

sırasını ifade etmektedir. Her iki çalışmada da aynı grup katkı yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuçların uyum göstermesi genetik algoritmanın başarılı olduğunu kanıtlamaktadır.  

 
 
Elde edilmiş olan 13 sonuçtan 8’i ticari olarak satılan moleküllerdir. Bunlar formil 

klorür, metil klorür, 1-propin, metil asetaldehit, propan 1,2-dien (allen), diflor amin ve 

klorodifloro metandır. Elde edilmiş sonuçların büyük bir bölümünün soğutucu akışkan 

olarak kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.3 Elde edilen soğutucu akışkan molekülleri 

 

# Molekül Yapı ∆Hve Cpla Pvpc Pvpe ∆Hve/Cpl 
Sahinidis 

(2003) 

1 FNO F – N = O 23.2849 18.0788 6.8854 1.5293 1.2880 1 

2 CHClO Cl–CH=O 26.4161 22.3792 10.1231 2.4538 1.1804 2 

3 CH3Cl CH3–Cl 21.5817 19.2367 6.2412 1.6078 1.1219 4 

4 CFONH2 O=CH–NH–F 28.4569 28.7643 7.7960 1.5430 0.9893 8 

5 ClFO Cl–O–F 20.8654 21.2431 7.1031 1.7272 0.9822 9 

6 C3H4O CH3–CH=C=O 27.7733 28.8739 6.6663 1.5118 0.9619 11 

7 C3H4 CH3–C≡CH 21.4391 23.1079 6.3454 1.6886 0.9278 13 

8 C2F2 F–C≡C–F 19.6080 21.2471 7.9169 2.1076 0.9229 14 

9 ClCH2F Cl–CH2–F 20.7080 22.7189 6.6507 1.6722 0.9115 15 

10 C3H6O CH3–CH2–CH=O 27.0480 31.0442 7.4916 1.7330 0.8713 21 

11 C3H4 CH2=C=CH2 20.8490 24.0872 5.9674 1.5521 0.8656 24 

12 NHF2 F–NH–F 19.0570 22.5049 11.0137 2.7176 0.8468 27 

13 CHF2Cl (F-)(F-)>CH–Cl 19.4542 23.0369 6.9970 1.7568 0.7770 32 

 
 
4.2 Durum Çalışması II: Katalizör Tasarımı 

 
 
2. durum çalışmasında epoksidasyon reaksiyonu için molibden temelli katalizör 

tasarlanmıştır. Tasarım havuzunda 8 temel grup vardır. Bu gruplar Çizelge 4.4’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4 Durum çalışması II’de kullanılan gruplar ve bağlanırlık değerleri 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grup >Mo< >Mo< —OH —Cl —O— —CH3 —CH2— —NH2 

δ 5 6 1 1 2 1 2 1 

δv 0,13889 0,17143 5 0,77778 6 1 2 3 

Nmax,i 2 2 3 3 3 3 3 3 

 

Bu çalışmada sadece yoğunluk optimizasyonu amaçlanmıştır. Yoğunluk her ne kadar 

katalizörler için önemli bir parametre olsa da tek başına katalitik aktivite veya herhangi 

bir kritik özelliği ifade etmemektedir. Buna rağmen yoğunluk çözünürlük ile yakından 
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ilişkilidir. Bu tepkimede çözünürlük tepkime ortamında bulunan insanlar tarafından 

hava yoluyla yada ürünlerle temas durumunda alınan kimyasal miktarı ile 

ilişkilendirilebilir. Yoğunluk hesabı için kullanılan formül Eşitlik 15’ te verilmiştir. 
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4.2.1 Sınırlamalar 

 
 
Bu durum çalışmasında genel olararak kullanılan homojen metal–dönüşüm 

katalizörünün yoğunluğu olan 4172 kg/m3 hedef değer olarak seçilmiştir. Dolayısıyla 

yeni bulunacak katalizör adaylarının bu değere olabildiğince yakın olması istenmiştir. 

Ayrıca Çizelge 4.4’de göründüğü üzere her grubun bir katalizör grubu içerisinde 

maksimum kullanılabilirlik değerleri(Nmax,i) verilmiştir. Bu değerler bulunan 

moleküllerin özelliklerinin öngörülmesini sağlayacak yöntemin bir kısıtlamasıdır. Yani 

özellik öngörümünü sağlayan sistem her grup için 0- Nmax,i aralığında tanımlanmıştır. 

 
 
4.2.2 Yöntem 

 
 
Genetik algortima kullanılarak molibden temelli katalizör molekülü tasarımı için 

MATLABTM ortamında bir program yazılmıştır. Başlangıç çözüm adaylarının 

oluşturulmasında kullanılan 8 fonksiyonel grup Çizelge.4.4’te verilmiştir. Adayların 

kodlanmasında ikili sayı sistemi yerine birinci durum çalışmasında olduğu gibi gerçek 

sayılar kullanılmıştır. Elde edilecek moleküller en az 2 en fazla 20 grup içerek şekilde 

sınırlandırılmıştır. Moleküllerin içereceği grup sayısı ilk aday seçiminde önce 

belirtilmiş sınırlar arasından rasgele seçilmiştir. Fakat moleküllerin grup sayıları 

algoritmanın çaprazlama basamağında değişebilmekte ve sınırların dışına 

çıkabilmektedir. Katalizörün Mo temelli olması öngörüldüğünden seçilecek ilk grubun 

Mo olması istenmiştir.  
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Oluşturulacak aday moleküllerin grup sayısı belirlendikten sonra gruplar kimyasal 

bağları doyurulacak şekilde rasgele olarak birleştirilir. Algoritmanın diğer 

basamaklarında da bağların doyurulması sınırlama olarak belirlenmiştir. Bu şekilde 

üretilen her molekülün kimyasal olarak mümkün olacağı varsayılmıştır.  

 
 
4.2.3 Fiziksel özelliklerin öngörülmesi 

 
 
Fiziksel özelliklerin öngörülmesi işleminde bağlanırlık indisleri kullanılmıştır. 

Bağlanırlık indisleri, molekülü elektronik yapısını tanımlayarak karakterize eden 

matematiksel değerlerdir. Ayrıca molekülleri bir bütün olarak ele alıp içsel yapılarını, 

fiziksel özelliklerine bağlamaya da yardımcı olurlar. 

 

Moleküler bağlanırlık indisleri ilk olarak Randic (1975) ve Kier ve Hall (1976) 

tarafından moleküllerin temel anahtar niteliğindeki fiziksel özelliklerini bulmada 

kullanılmıştır. Daha sonraları moleküler tasarım problemlerinde de Trinajstic (1983), 

Kier et al. (1993) ve Gordeeva et al. (1990) moleküler bağlanırlık indislerinden 

faydalanmıştır. Ama moleküler tasarımın bir optimizasyon problemi olarak ilk defa ele 

alınması Raman and Maranas (1998) tarafından olmuş ve bağlanırlık indisleri bu amaçla 

hesaplanmıştır. Camarda and Maranas (1999) polimer tasarımı probleminde, Siddhaye 

et al. (2000) farmasötik ürünlerin tasarımında fiziksel özelliklerin öngörümünü 

bağlanırlık indisleriyle yapmıştır. Durum çalışması I’de kullanılan grup katkı yöntemi 

ve bağlanırlık indisleri Harper and Gani (2000) ve Harper et al. (2003) tarafından 

birleştirilerek daha etkin bir hale getirilmiştir. 

 

Bilgisayar temelli fiziksel öngörü sistemleri molekülleri parçalara ayırır. Bu şekilde 

olası molekülleri oluşturabilecek temel gruplar elde edilmiş olur. Bunun sonucunda elde 

edilmiş gruplar için bağlanırlık indisleri hesaplanır. 

 
Moleküler yapı hidrojen bastırılmış grafik yöntemi ile gösterilir. Örnek bir molekülün 

hidrojen bastırılmış grafiği Şekil 4.3’te gösterilmiştir. 0. bağlanırlık indisleri molekülde 

bulunan tüm grupların tanımlanmasını sağlar.  
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Şekil 4.3 CHCl2F molekülünün hidrojen bastırılmış gösterimi 
 

Daha üst dereceden bağlanırlık indisleri moleküler yapıyı daha net tanımlamak için 

kullanılır (Kier and Hall 1976). Bu çalışmada fiziksel özeliğin net tanımlanması için 2. 

bağlanırlık indisleri kullanılmıştır. Çizelge 4.5’te bağlanırlık indislerinin hesaplanması 

gösterilmiştir. 

 

Maksimum iterasyon sayısı 10 000 olarak belirlenmiştir. Bu şekilde hesaplama süresi 

3.2 GHz PC, 512 MB RAM özelliklerindeki bir bilgisayarda 1 dakikadır.  

 
 
Çizelge 4.5 Moleküler bağlanırlık indislerinin hesaplanması 
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4.2.4 Sonuçlar 

 
 
Elde edilen molibden temelli katalizör değerleri Çizelge 4.6’da verilmiştir. Programın 

birden fazla çalıştırılması neticesinde bulunan sonuçların bulunma sıklığı 
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hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırılan kaynaklarda bulunamaması ticari ürünler 

olmadığını yada daha önceden kullanılmadıklarını göstermektedir. 

 

Çizelge 4.6 Durum çalışması II’de bulunan katalizör molekülleri 
 

# Moleküler Yapı 
Amaç Fonksiyon Değeri (Yoğunluk) 

kg/m3 
Bulunma Sıklığı 

1 

 

4172.99 0.8 

2 

 

4177.64 0.2 

 

Mo NH2 

CH3 OH 

 O Cl 

OH 

Mo Cl 

OH OH 

CH2 Cl 

OH 
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5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

 
 
Durum çalışması I’de bulunan moleküllerin bir kısmının ticari olarak piyasada satılan 

moleküller olması sonuçların makul olduğunu düşündürmektedir. Ticari olarak 

satılmayan moleküllerin de bulunmuş olması yeni ve alternatif moleküllerin tasarlanmış 

olduğunu göstermektedir.  

 

Durum çalışması II’de bulunan moleküllerin hedef değer olan 4172 kg/m3’e oldukça 

yakın olması kullanılan methodun başarısını göstermektedir.  

 

Optimizasyon yöntemi açısından bir değerlendirme yapılırsa genetik algoritma, 

karmaşık matematiksel modeller ve ifadeler içermez, sadece amaç fonksiyonunun basit 

bir formu yeterlidir. Sonuçlar genetik algoritmanın grup katkı yöntemiyle birleştirilerek 

yazılan programın olasılıksal zorluklara rağmen alternatif soğutucu akışkan molekülü ve 

molibden temelli katalizör molekülü tasarımında etkin bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermektedir. Aynı zamanda kodlama kolaylığı ve işlem zamanı açısından önceki 

çalışmalardan daha iyi olduğunu göstermektedir. Sahinidis et al. (2003) tarafından 

soğutucu akışkan molekülü tasarımı için uygulanan karışık tamsayılı doğrusal olmayan 

programlama yöntemi ile işlemci zamanının 150 dakika olduğu bildirilmiştir. Halbuki 

durum çalışması I’de bu süre 2-3 dakika mertebesindedir. Ayrıca aynı çalışmada yazılan 

kodlara ulaşılmış kod uzunluğu  ve kodlama kolaylığı açısından da durum çalışması 

I’de kullanılan yöntemin avantajlı olduğu kanısına varılmıştır.  

 

Bilgisayar destekli moleküler tasarım problemlerinin çözümü, özellik öngörümü 

yöntemlerinin ve ampirik formüllerinin geliştirilmesiyle yakından ilişkilidir. Yeni 

deneysel verilerle ve teorik kimya altyapısının geliştirilmesi ile öngörüm yöntemleri 

geliştirilecek ve moleküler tasarım problemlerinin önü açılacaktır. 

 

İki durum çalışmasında farklı iki özellik öngörümü yöntemi kullanılmıştır. I. Çalışmada 

kullanılan yöntem molekülleri sadece bileşenleri bazında ele almakta molekülün 

oluşmuş bütünsel yapısını göz ardı etmektedir. Ama bu şekilde daha fazla gruba ait grup 

katkı katsayısı hesaplanabilmekte ve dolayısıyla daha geniş bir arama uzayında 
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moleküler tasarım yapılabilmektedir.  II. çalışmada molekülü bir bütün olarak ele alan 

ve elektronik yapısınıda göz önünde bulundurarak öngörümde bulunan bir sistem 

kullanılmıştır. Fakat bu şekilde çok kısıtlı sayıda gruba ait katkı katsayısına 

ulaşılabilmiş ve oldukça dar bir arama alanında tasarım yapılmaya çalışılmıştır. Bu iki 

yöntemin birleştirilip daha etkin bir şekilde moleküler tasarım yapılabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Geçmişi oldukça yakın zamanlara dayanan moleküler tasarımı konusu, dünyada da 

henüz doygunluğa ulaşmış bir konu değildir. Bu konuyla ilgili özellikle farmasötik 

kimya alanında yapılabilecek oldukça fazla çalışma vardır. Çevre konusundaki 

hassasiyetin artması da bilim dünyasının bu tarz çalışmalara kaymasında önemli rol 

oynamıştır.  

 

Ülkemizde çok fazla örneği olmayan bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara 

bir öncü olabileceği düşünülmektedir.  
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EK 1 Durum Çalışması MATLAB Kodları 
 

�gaana.m 
 
clc 
clear all 
global es 
warning('off') 
ekr; 
savefile = 'test1.mat'; 
es1=es; 
save(savefile, 'es1') 
ekr; 
savefile = 'test2.mat'; 
es2=es; 
save(savefile, 'es2') 
ekr; 
savefile = 'test3.mat'; 
es3=es; 
save(savefile, 'es3') 
ekr; 
savefile = 'test4.mat'; 
es4=es; 
save(savefile, 'es4') 
load test1 
load test2 
load test3 
load test4 
es1; 
es2; 
es3; 
es4; 
saysay=1; 
iter=1000; 
while saysay<iter 
    indis1=es1(1,:); 
    indis2=es2(1,:); 
    indis3=es3(1,:); 
    indis4=es4(1,:);     
    ese1=es1(2,:); 
    ese2=es2(2,:); 
    ese3=es3(2,:); 
    ese4=es4(2,:); 
    %entalpinin hesabı 
    data; 
    mat=ese1; 
    hesap; 
    dHve1=dHve; 
    Cpla1=Cpla; 
%     ha1=zeros(iter); 
%     cepe1=zeros(iter); 
%     hopt1=zeros(iter); 
    if dHve>=18.4&&Cpla<=32.2&&Pvpe>=1.4&&Pvpc<=14; 
%        ha1(saysay)=dHve; 
        ha1(saysay)=1; 
        dHve/Cpla 
%         cepe1(saysay)=Cpla; 
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        disp('--------------------------------------------------------
---') 
  
        indis1; 
        ese1; 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
    else ha1(saysay)=0; 
        cepe1(saysay)=0; 
    end 
    data; 
    mat=ese2; 
    hesap; 
    dHve2=dHve; 
    Cpla2=Cpla; 
%     ha2=zeros(iter); 
%     cepe2=zeros(iter); 
%     hopt2=zeros(iter); 
    if dHve>=dHve>=18.4&&Cpla<=32.2&&Pvpe>=1.4&&Pvpc<=14; 
%        ha2(saysay)=dHve; 
        ha2(saysay)=1; 
        dHve/Cpla 
%         cepe2(saysay)=Cpla; 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
        ha2(saysay); 
        cepe2(saysay); 
        indis2; 
        ese2; 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
    else ha2(saysay)=0; 
        cepe2(saysay)=0; 
    end 
    data; 
    mat=ese3; 
    hesap; 
    dHve3=dHve; 
    Cpla3=Cpla; 
%     ha3=zeros(iter); 
%     cepe3=zeros(iter); 
%     hopt3=zeros(iter); 
    if dHve>=18.4&&Cpla<=32.2&&Pvpe>=1.4&&Pvpc<=14; 
        %ha3(saysay)=dHve; 
%         ha3(saysay)=1; 
%         cepe3(saysay)=Cpla; 
        dHve/Cpla 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
  
        indis3; 
        ese3; 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
    else ha3(saysay)=0; 
        cepe3(saysay)=0; 
    end 
    data; 
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    mat=ese4; 
    hesap; 
    dHve4=dHve; 
    Cpla4=Cpla; 
%     ha4=zeros(iter); 
%     cepe4=zeros(iter); 
%     hopt4=zeros(iter); 
    if dHve>=18.4&&Cpla<=32.2&&Pvpe>=1.4&&Pvpc<=14; 
        %ha4(saysay)=dHve; 
        ha4(saysay)=1; 
%         cepe4(saysay)=Cpla; 
        dHve/Cpla 
        pause 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
  
        indis4; 
        ese4; 
        disp('--------------------------------------------------------
---') 
    else ha4(saysay)=0; 
        cepe4(saysay)=0; 
    end 
Hvp1=dHve1/Cpla1; 
Hvp2=dHve2/Cpla2; 
Hvp3=dHve3/Cpla3; 
Hvp4=dHve4/Cpla4; 
daire=Hvp1+Hvp2+Hvp3+Hvp4; 
yuzde1=(100*Hvp1)/daire; 
yuzde2=(100*Hvp2)/daire; 
yuzde3=(100*Hvp3)/daire; 
yuzde4=(100*Hvp4)/daire; 
zar=random('unif',0,100); 
deg1=yuzde1; 
deg2=yuzde1+yuzde2; 
deg3=yuzde1+yuzde2+yuzde3; 
deg4=100; 
birey=zeros(1,4); 
    zar=random('unif',0,100); 
    if zar<=deg1; 
    birey(1)=Hvp1; 
    esey1=ese1; 
    gindis1=indis1; 
    elseif zar>deg1&&zar<=deg2; 
    birey(1)=Hvp2; 
    esey1=ese2; 
    gindis1=indis2; 
    elseif zar>deg2&&zar<=deg3; 
    birey(1)=Hvp3; 
    esey1=ese3; 
    gindis1=indis3; 
    else zar>deg3&&zar<=deg4; 
    birey(1)=Hvp4; 
    esey1=ese4; 
    gindis1=indis4; 
    end 
        zar=random('unif',0,100); 
    if zar<=deg1; 
    birey(2)=Hvp1; 
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    esey2=ese1; 
    gindis2=indis1; 
    elseif zar>deg1&&zar<=deg2; 
    birey(2)=Hvp2; 
    esey2=ese2; 
    gindis2=indis2; 
    elseif zar>deg2&&zar<=deg3; 
    birey(2)=Hvp3; 
    esey2=ese3; 
    gindis2=indis3; 
    else zar>deg3&&zar<=deg4; 
    birey(2)=Hvp4; 
    esey2=ese4; 
    gindis2=indis4; 
    end 
        zar=random('unif',0,100); 
    if zar<=deg1; 
    birey(3)=Hvp1; 
    esey3=ese1; 
    gindis3=indis1; 
    elseif zar>deg1&&zar<=deg2; 
    birey(3)=Hvp2; 
    esey3=ese2; 
    gindis3=indis2; 
    elseif zar>deg2&&zar<=deg3; 
    birey(3)=Hvp3; 
    esey3=ese3; 
    gindis3=indis3; 
    else zar>deg3&&zar<=deg4; 
    birey(3)=Hvp4; 
    esey3=ese4; 
    gindis3=indis4; 
    end 
        zar=random('unif',0,100); 
    if zar<=deg1; 
    birey(4)=Hvp1; 
    esey4=ese1; 
    gindis4=indis1; 
    elseif zar>deg1&&zar<=deg2; 
    birey(4)=Hvp2; 
    esey4=ese2; 
    gindis4=indis2; 
    elseif zar>deg2&&zar<=deg3; 
    birey(4)=Hvp3; 
    esey4=ese3; 
    gindis4=indis3; 
    else zar>deg3&&zar<=deg4; 
    birey(4)=Hvp4; 
    esey4=ese4; 
    gindis4=indis4; 
    end 
ese1=esey1; 
ese2=esey2; 
ese3=esey3; 
ese4=esey4; 
indis1=gindis1; 
indis2=gindis2; 
indis3=gindis3; 
indis4=gindis4; 
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birey; 
%crossover  
ras=random('unif',0,4); 
ras=ceil(ras); 
if ras==1; 
    aile1=ese1; 
    aile2=ese3; 
    sec1=1; 
    sec2=3; 
elseif ras==2; 
    aile1=ese2; 
    aile2=ese4; 
    sec1=2; 
    sec2=4; 
elseif ras==3; 
    aile1=ese3; 
    aile2=ese1; 
    sec1=3; 
    sec2=1; 
else ras==4; 
    aile1=ese4; 
    aile2=ese2; 
    sec1=4; 
    sec2=2; 
end 
boyut=size(aile1); 
boyut=boyut(:,2); 
ras2=random('unif',0,boyut); 
ras2=ceil(ras2); 
cros(1)=aile1(ras2); 
boyut=size(aile2); 
boyut=boyut(:,2); 
crossover; 
for i=1:boyut; 
    cros(2)=aile2(i); 
    crossover1; 
    sinif3(i)=sinif2; 
end 
for i=1:boyut; 
    if sinif3(i)~=sinif1; 
        %i=i+1; 
    else 
        aile1(ras2)=aile2(i); 
        aile2(i)=cros(1); 
        %disp('corssover yapildi') 
        break 
    end 
end 
if sec1==1; 
    ese1=aile1; 
    ese3=aile2; 
elseif sec1==2; 
    ese2=aile1; 
    ese4=aile2; 
elseif sec1==3; 
    ese3=aile1; 
    ese1=aile2; 
else sec1==4; 
    ese4=aile1; 
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    ese2=aile2; 
end 
%----Mutasyon 
ras=random('unif',0,4); 
ras=ceil(ras); 
if ras==1; 
    mut1=ese1; 
    %mut2=ese3; 
    sec3=1; 
    sec4=3; 
elseif ras==2; 
    mut1=ese2; 
    %mut2=ese4; 
    sec3=2; 
    sec4=4; 
elseif ras==3; 
    mut1=ese3; 
    %mut2=ese1 
    sec3=3; 
    sec4=1; 
else ras==4; 
    mut1=ese4; 
    %mut2=ese2; 
    sec3=4; 
    sec4=2; 
end 
boyut=size(mut1); 
boyut=boyut(:,2); 
ras2=random('unif',0,boyut); 
ras2=ceil(ras2); 
mutel=mut1(ras2); 
mutasyon; 
mut1(ras2)=mutel; 
if sec3==1; 
    ese1=mut1; 
    %ese3=aile2; 
elseif sec3==2; 
    ese2=mut1; 
    %ese4=aile2; 
elseif sec3==3; 
    ese3=mut1; 
    %ese1=aile2; 
else sec3==4; 
    ese4=mut1; 
    %ese2=aile2; 
end 
es1=vertcat(indis1,ese1); 
es2=vertcat(indis2,ese2); 
es3=vertcat(indis3,ese3); 
es4=vertcat(indis4,ese4); 
saysay=saysay+1; 
birey; 
end 
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�ekr.m 
 
clear all 
clc 
global as1 vel 
indis3; 
[al,vel]=size(ak); 
as=ak; 
for r=1:al 
    as1=as(r,:); 
    orta; 
run epi; 
eko(r,:)=m; 
clear epi; 
end 
eko; 
disp('indisleme tamam') 
mole; 
 

�orta 
if mutel<=12%Eğer 1 seçilirse 
    a=random('unif',0,12); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 12<mutel&&mutel<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    a=random('unif',12,18); 
    c=ceil(a);    
    mutel=c; 
elseif 18<mutel&&mutel<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    a=random('unif',18,20); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 20<mutel&&mutel<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    a=random('unif',20,22); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 22<mutel&&mutel<24 %Eğer 5 seçilirse 
    c=23; 
    mutel=c; 
elseif 23<mutel&&mutel<25 %Eğer 6 seçilirse 
    c=24; 
    mutel=c; 
elseif 24<mutel&&mutel<26 %Eğer 7 seçilirse 
    c=25; 
    mutel=c; 
elseif 25<mutel&&mutel<27 %Eğer 8 seçilirse 
    c=26; 
    mutel=c; 
elseif 26<mutel&&mutel<29 %Eğer 9 seçilirse 
    a=random('unif',26,28); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 28<mutel&&mutel<30 %Eğer 10 seçilirse 
    c=29; 
    mutel=c; 
elseif 29<mutel&&mutel<33 %Eğer 11 seçilirse 
    a=random('unif',29,32); 
    c=ceil(a);  
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    mutel=c; 
elseif 32<mutel&&mutel<34 %Eğer 12 seçilirse 
    c=33; 
    mutel=c; 
else 33<mutel&&mutel<35 %Eğer 13 seçilirse 
    c=34;  
    mutel=c; 
end 
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�mole.m 
 
clc 
global kom B es 
  
mo=zeros(al,1); 
sad=randperm(34); 
ilk=sad(1); 
indvd1; 
h=0; 
for j=1:mb; 
    e1=(1+mb)+((j-1)*(mb-1)); 
    p1=e1+(mb-2); 
    B=mo(j); 
    kom=zeros(1,3); 
    altp; 
    y=1; 
    for g1=e1:p1; 
        mo(g1)=kom(y); 
        y=y+1; 
    end 
end 
nesi=nes-1; 
for n=2:nesi; 
    if n<nesi; 
    h=0; 
    s=sum(mol(1:n)); 
    p=sum(mol(2:(n+1))); 
    m=1; 
    for i=s:p; 
        B=mo(i); 
        kom=zeros(1,(mb-1)); 
        altp; 
        e=sum(mk(1:n))+(h*(mb-1)+1); 
        f=e+(mb-2); 
        h=h+1; 
        k=1; 
       for g=e:f; 
           mo(g)=kom(k); 
           k=k+1; 
       end 
    end 
    else 
    h=0; 
    s=sum(mol(1:n)); 
    p=sum(mol(2:(n+1))); 
    m=1; 
    for i=s:p; 
        B=mo(i); 
        kom=zeros(1,(mb-1)); 
        altprog; 
        e=sum(mk(1:n))+(h*(mb-1)+1); 
        f=e+(mb-2); 
        h=h+1; 
        k=1; 
       for g=e:f; 
           mo(g)=kom(k); 
           k=k+1; 
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       end 
    end 
    end 
end 
mo=vertcat(ilk,mo); 
[q,w]=size(mo); 
mo=mo((1:q-1),:); 
sak=find(mo>0); 
[az,ax]=size(sak); 
for i=1:az 
kof=sak(i); 
ekos(i)=eko(kof); 
end 
TR=nonzeros(mo); 
TR=TR'; 
es=vertcat(ekos,TR); 
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�indvd1.m 
 
if ilk<=12%Eğer 1 seçilirse 
    %disp('1 seçildi') 
    sec=random('unif',12,25); 
    mo(1)=ceil(sec);   
elseif 12<ilk&&ilk<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    %disp('2 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec);    
elseif 18<ilk&&ilk<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    %disp('3 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(3)=ceil(sec);   
elseif 20<ilk&&ilk<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    %disp('4 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(2)=ceil(sec);   
elseif 22<ilk&&ilk<24 %Eğer 5 seçilirse 
    %disp('5 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',32,33); 
    mo(2)=ceil(sec); 
elseif 23<ilk&&ilk<25 %Eğer 6 seçilirse 
    %disp('6 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(3)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(4)=ceil(sec); 
elseif 24<ilk&&ilk<26 %Eğer 7 seçilirse 
    %disp('7 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec);    
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(3)=ceil(sec); 
elseif 25<ilk&&ilk<27 %Eğer 8 seçilirse 
    %disp('8 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(3)=ceil(sec); 
elseif 26<ilk&&ilk<29 %Eğer 9 seçilirse 
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    %disp('9 seçildi') 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(2)=ceil(sec); 
elseif 28<ilk&&ilk<30 %Eğer 10 seçilirse 
    %disp('10 seçildi') 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(1)=ceil(sec);   
    %disp('10 seçildi') 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(2)=ceil(sec); 
elseif 29<ilk&&ilk<33 %Eğer 11 seçilirse 
    %disp('11 seçildi') 
    sec=random('unif',25,32); 
    mo(1)=ceil(sec); 
elseif 32<ilk&&ilk<34 %Eğer 12 seçilirse 
    %disp('12 seçildi') 
    sec=random('unif',32,33); 
    mo(1)=ceil(sec); 
    sec=random('unif',0,25); 
    mo(2)=ceil(sec); 
else 33<ilk&&ilk<35; %Eğer 13 seçilirse 
    sec=random('unif',32,33); 
    mo(1)=ceil(sec);     
end 
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�altp.m 
global kom B 
if B<=12%Eğer 1 seçilirse 
    %disp('X') 
elseif 12<B&&B<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    %disp('2 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec);    
elseif 18<B&&B<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    %disp('3 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(2)=ceil(gec); 
elseif 20<B&&B<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    %disp('4 seçildi') 
    gec=random('unif',25,31); 
    kom(1)=ceil(gec); 
elseif 22<B&&B<24 %Eğer 5 seçilirse 
    %disp('5 seçildi') 
    gec=random('unif',32,33); 
    kom(1)=ceil(gec); 
elseif 23<B&&B<25 %Eğer 6 seçilirse 
    %disp('6 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(2)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(3)=ceil(gec); 
elseif 24<B&&B<26 %Eğer 7 seçilirse 
    %disp('7 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec);     
    gec=random('unif',25,31); 
    kom(2)=ceil(gec); 
elseif 25<B&&B<27 %Eğer 8 seçilirse 
    %disp('8 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(2)=ceil(gec);     
elseif 26<B&&B<29 %Eğer 9 seçilirse 
    %disp('9 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec); 
elseif 28<B&&B<30 %Eğer 10 seçilirse 
    %disp('10 seçildi') 
    gec=random('unif',25,31); 
    kom(1)=ceil(gec);     
elseif 29<B&&B<33 %Eğer 11 seçilirse 
    %disp('end')     
elseif 32<B&&B<34 %Eğer 12 seçilirse 
    %disp('12 seçildi') 
    gec=random('unif',0,24); 
    kom(1)=ceil(gec); 
else 33<B&&B<35; %Eğer 13 seçilirse 
    %disp('end')     
end 
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�altprog.m 
 
global kom B 
if B<=12%Eğer 1 seçilirse 
    %%disp('X') 
elseif 12<B&&B<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    %disp('2 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec);    
elseif 18<B&&B<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    %disp('3 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(2)=ceil(gec); 
elseif 20<B&&B<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    %disp('4 seçildi') 
    gec=random('unif',29,32); 
    kom(1)=ceil(gec); 
elseif 22<B&&B<24 %Eğer 5 seçilirse 
    %disp('5 seçildi') 
    kom(1)=33; 
elseif 23<B&&B<25 %Eğer 6 seçilirse 
    %disp('6 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(2)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(3)=ceil(gec); 
elseif 24<B&&B<26 %Eğer 7 seçilirse 
    %disp('7 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec);     
    gec=random('unif',29,32); 
    kom(2)=ceil(gec); 
elseif 25<B&&B<27 %Eğer 8 seçilirse 
    %disp('8 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec); 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(2)=ceil(gec);     
elseif 26<B&&B<29 %Eğer 9 seçilirse 
    %disp('9 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec); 
elseif 28<B&&B<30 %Eğer 10 seçilirse 
    %disp('10 seçildi') 
    gec=random('unif',29,32); 
    kom(1)=ceil(gec);     
elseif 29<B&&B<33 %Eğer 11 seçilirse 
    %disp('end')     
elseif 32<B&&B<34 %Eğer 12 seçilirse 
    %disp('12 seçildi') 
    gec=random('unif',0,12); 
    kom(1)=ceil(gec); 
else 33<B&&B<35; %Eğer 13 seçilirse 
    %disp('end')     
end 
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�data.m 
 
ai=[4 1 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 
2]; 
Tbi=[23.58 -0.03 38.13 66.86 93.84 92.88 72.24 169.09 73.23 125.66... 
    152.24 63.56 22.88 22.42 76.75 81.10 50.17 68.78 21.74 11.74 ... 
    24.96 74.60 27.38 18.25 24.14 24.14 24.96 74.60 26.15 18.18 ... 
    -10.50 83.08 27.38 9.20]; 
Tci=[0.0141 0.0111 0.0105 0.0133 0.0068 0.0741 0.0379 0.0791 0.0243 
... 
    0.0496 0.0437 0.0031 0.0189 0.0168 0.0380 0.0481 0.0295 0.0119 ... 
    0.0164 0.0169 0.0129 0.0255 0.0020 0.0067 0.0117 0.0117 0.0129 ... 
    0.0255 0.0026 0.0113 0.0143 0 0.0020 0.0027]; 
Pci=[-0.0012 -0.0057 -0.0049 0.0057 -0.0034 0.0112 0.0030 0.0077 ... 
    0.0109 -0.0101 0.0064 0.0084 0 0.0015 0.0031 0.0005 0.0077 0.0049 
... 
    0.0020 0.0074 -0.0006 -0.0099 0.0016 0.0043 0.0011 0.0011 -0.0006 
... 
    -0.0099 0.0028 -0.0028 0.0101 0 0.0016 -0.0008]; 
Cp0ai=[1.95e+1 2.65e+1 3.33e+1 2.86e+1 3.21e+1 2.57e+1 3.09e+1 2.41e+1 
... 
    2.69e+1 3.65e+1 2.59e+1 3.53e+1 -0.09e-1 2.55e+1 6.45 2.45e+1 -
1.21 ... 
    1.96e+1 -2.30e+1 -3.11e+1 -8 0 7.87 -6.62e+1 -2.81e+1 -2.81e+1 ... 
    -8 0 2.74e+1 2.36e+1 6.82 5.69 7.87 2.45e+1]; 
Cp0bi=[-8.08e-3 -9.13e-2 -9.63e-2 -6.49e-2 -6.41e-2 -6.91e-2 -3.36e-2 
... 
    4.27e-2 4.12e-2 -7.33e-2 -3.74e-3 -7.58e-2 9.50e-2 -6.32e-2 6.70e-
2 ... 
    4.02e-2 7.62e-2 -5.61e-3 2.04e-1 2.27e-1 1.05e-1 0 2.01e-2 4.27e-1 
... 
    2.08e-1 2.08e-1 1.05e-1 0 -5.57e-2 -3.81e-2 1.96e-2 -4.12e-3 ... 
    2.01e-2 -2.71e-2]; 
Cp0ci=[1.53e-4 1.91e-4 1.87e-4 1.36e-4 1.26e-4 1.77e-4 1.60e-4 ... 
    8.04e-5 1.64e-4 1.84e-4 1.29e-4 1.85e-4 -5.44e-5 1.11e-4 ... 
    -3.57e-5 4.02e-5 -4.86e-5 4.02e-5 -2.65e-4 3.20e-4 -9.63e-5 0 ... 
    -8.33e-6 -6.41e-4 -3.06e-4 -3.06e-4 -9.63e-5 0 1.01e-4 1.72e-4 ... 
    1.27e-5 1.28e-4 -8.33e-6 1.11e-4]; 
Cp0di=[-9.67e-8 -1.03e-7 -9.96e-8 -7.45e-8 -6.87e-8 -9.88e-8 -9.88e-8 
... 
    -6.87e-8 -9.67e-8 -1.03e-7 -8.88e-8 -1.03e-7 1.19e-8 -5.48e-8 ... 
    2.86e-9 -4.52e-8 1.05e-8 -2.76e-8 1.20e-7 1.46e-7 3.56e-8 0 1.39e-
9 ... 
    3.01e-7 1.46e-7 1.46e-7 3.56e-8 0 -5.02e-8 -1.03e-7 -1.78e-8 ... 
    -8.88e-8 1.39e-9 -6.78e-8]; 
dHvbi=[2.373 -0.670 4.532 6.582 9.520 16.826 9.093 19.537 10.788 ... 
    12.851 16.738 6.884 2.226 2.410 8.972 9.633 6.436 6.817 1.691 
1.896 ... 
    2.205 3.335 3.302 0.636 2.138 2.138 2.205 3.335 2.661 1.724 5.909 
... 
    12.169 3.302 1.155]; 
Tavg=294.25; 
Tevp=272.05; 
Tcnd=316.45; 
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�hesap.m 
%Tb HESABI-------------------------------- 
z=size(mat); 
z=z(:,2); 
sam=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Tbi(k); 
    sam=sam+m; 
end 
Tb=198.2+sam; 
%Tc HESABI------------------------------- 
z=size(mat); 
z=z(:,2); 
sam=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Tci(k); 
    sam=sam+m; 
end 
Tc=Tb/(0.584+(0.965*sam)-(sam^2)); 
%Pc HESABI-------------------------------- 
z=size(mat); 
z=z(:,2); 
sam=0; 
topa=0; 
for y=1:z; 
    k=mat(y); 
    ma=ai(k); 
    topa=topa+ma; 
end 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Pci(k); 
    sam=sam+m; 
end 
Pc=1/((0.113+(0.0032*topa)-sam)^2); 
%Cp0a HESABI------------------------------ 
z=size(mat); 
z=z(:,2); 
sama=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Cp0ai(k); 
    sama=sama+m; 
end 
samb=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Cp0bi(k); 
    samb=samb+m; 
end 
samc=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Cp0ci(k); 
    samc=samc+m; 
end 
samd=0; 
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for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=Cp0di(k); 
    samd=samd+m; 
end 
Cp0a=sama-37.93+((samb+0.21)*Tavg)+((samc-3.91e-4)*(Tavg^2))+... 
    ((samd+2.06e-7)*(Tavg^3)); 
%KRİTİK DEGERLERİN HESABI----------------------- 
Tbr=Tb/Tc; 
Tavgr=Tavg/Tc; 
Tcndr=Tcnd/Tc; 
Tevpr=Tevp/Tc; 
%ACENTRİC FACTOR UN HESABI------------------------ 
alfa=-5.97214-log(Pc/1.013)+(6.09648/Tbr)+(1.28862*log(Tbr))-... 
    (0.169347*(Tbr^6)); 
%alfa=5.97214-(6.09648/Tbr)-(1.28862*log(Tbr))+(0.169347*(Tbr^6)); 
  
beta=15.2518-(15.6875/Tbr)-(13.4721*log(Tbr))+(0.43577*(Tbr^6)); 
omega=alfa/beta; 
%Cpla HESABI----------------------------------------------- 
Cpla=(1/4.1868)*(Cp0a+(8.314*(1.45+(0.45/(1-Tavgr))+((0.25*omega)*... 
    (17.11+(25.2*(((1-Tavgr)^(1/3))/Tavgr)+((1.742)/(1-Tavgr)))))))); 
%dHvb HESABI-------------------------------------------------- 
z=size(mat); 
z=z(:,2); 
sam=0; 
for j=1:z; 
    k=mat(j); 
    m=dHvbi(k); 
    sam=sam+m; 
end 
dHvb=15.3+sam; 
%dHve HESABI--------------------------------------------------------- 
dHve=dHvb*(((1-(Tevp/Tc))/(1-(Tb/Tc)))^0.38); 
  
%h hesabı------------------------------------------------------------- 
h=(Tbr*log(Pc/1.013))/(1-Tbr); 
  
%G hesabı------------------------------------------------------------- 
G=0.4835+(0.4605*h); 
  
%k hesabı------------------------------------------------------------- 
K=((h/G)-(1+Tbr))/((3+Tbr)*((1-Tbr)^2)); 
  
%ln vpcr hesabı-------------------------------------------------------
----- 
lnvpcr=(-G/Tcndr)*(1-(Tcndr^2)+K*(3+Tcndr)*((1-Tcndr)^3)); 
  
%ln vper hesabı-------------------------------------------------------
----- 
lnvper=(-G/Tevpr)*(1-(Tevpr^2)+K*(3+Tevpr)*((1-Tevpr)^3)); 
  
%Pvpc hesabı----------------------------------------------------------
--- 
Pvpc=(exp(lnvpcr))*Pc; 
  



  

     54 

%Pvpe hesabı----------------------------------------------------------
--- 
Pvpe=(exp(lnvper))*Pc; 
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�crossover1.m 
 
if cros(2)<=12%Eğer 1 seçilirse 
    sinif2=1; 
elseif 12<cros(2)&&cros(2)<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    sinif2=2; 
elseif 18<cros(2)&&cros(2)<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    sinif2=3; 
elseif 20<cros(2)&&cros(2)<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    sinif2=4; 
elseif 22<cros(2)&&cros(2)<24 %Eğer 5 seçilirse 
    sinif2=5; 
elseif 23<cros(2)&&cros(2)<25 %Eğer 6 seçilirse 
    sinif2=6; 
elseif 24<cros(2)&&cros(2)<26 %Eğer 7 seçilirse 
    sinif2=7; 
elseif 25<cros(2)&&cros(2)<27 %Eğer 8 seçilirse 
    sinif2=8;     
elseif 26<cros(2)&&cros(2)<29 %Eğer 9 seçilirse 
    sinif2=9; 
elseif 28<cros(2)&&cros(2)<30 %Eğer 10 seçilirse 
    sinif2=10;     
elseif 29<cros(2)&&cros(2)<33 %Eğer 11 seçilirse 
    sinif2=11;     
elseif 32<cros(2)&&cros(2)<34 %Eğer 12 seçilirse 
    sinif2=12; 
else 33<cros(2)&&cros(2)<35 %Eğer 13 seçilirse 
    sinif2=13;     
end 
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�crossover.m 
 
if cros(1)<=12%Eğer 1 seçilirse 
    sinif1=1; 
elseif 12<cros(1)&&cros(1)<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    sinif1=2; 
elseif 18<cros(1)&&cros(1)<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    sinif1=3; 
elseif 20<cros(1)&&cros(1)<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    sinif1=4; 
elseif 22<cros(1)&&cros(1)<24 %Eğer 5 seçilirse 
    sinif1=5; 
elseif 23<cros(1)&&cros(1)<25 %Eğer 6 seçilirse 
    sinif1=6; 
elseif 24<cros(1)&&cros(1)<26 %Eğer 7 seçilirse 
    sinif1=7; 
elseif 25<cros(1)&&cros(1)<27 %Eğer 8 seçilirse 
    sinif1=8;     
elseif 26<cros(1)&&cros(1)<29 %Eğer 9 seçilirse 
    sinif1=9; 
elseif 28<cros(1)&&cros(1)<30 %Eğer 10 seçilirse 
    sinif1=10;     
elseif 29<cros(1)&&cros(1)<33 %Eğer 11 seçilirse 
    sinif1=11;     
elseif 32<cros(1)&&cros(1)<34 %Eğer 12 seçilirse 
    sinif1=12; 
else 33<cros(1)&&cros(1)<35 %Eğer 13 seçilirse 
    sinif1=13;     
end 
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�mutasyon.m 
 
if mutel<=12%Eğer 1 seçilirse 
    a=random('unif',0,12); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 12<mutel&&mutel<=18 %Eğer 2 seçilirse 
    a=random('unif',12,18); 
    c=ceil(a);    
    mutel=c; 
elseif 18<mutel&&mutel<=20 %Eğer 3 seçilirse 
    a=random('unif',18,20); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 20<mutel&&mutel<=22 %Eğer 4 seçilirse 
    a=random('unif',20,22); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 22<mutel&&mutel<24 %Eğer 5 seçilirse 
    c=23; 
    mutel=c; 
elseif 23<mutel&&mutel<25 %Eğer 6 seçilirse 
    c=24; 
    mutel=c; 
elseif 24<mutel&&mutel<26 %Eğer 7 seçilirse 
    c=25; 
    mutel=c; 
elseif 25<mutel&&mutel<27 %Eğer 8 seçilirse 
    c=26; 
    mutel=c; 
elseif 26<mutel&&mutel<29 %Eğer 9 seçilirse 
    a=random('unif',26,28); 
    c=ceil(a); 
    mutel=c; 
elseif 28<mutel&&mutel<30 %Eğer 10 seçilirse 
    c=29; 
    mutel=c; 
elseif 29<mutel&&mutel<33 %Eğer 11 seçilirse 
    a=random('unif',29,32); 
    c=ceil(a);  
    mutel=c; 
elseif 32<mutel&&mutel<34 %Eğer 12 seçilirse 
    c=33; 
    mutel=c; 
else 33<mutel&&mutel<35 %Eğer 13 seçilirse 
    c=34;  
    mutel=c; 
end 
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