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Endüstriyel Matematik
Endüstriyel matemati¼
ge giriş ismi alt¬nda haz¬rlad¬g¼¬m¬z bu kaynak, özellikle
üst düzey lisans ö¼
grencileri veya başlang¬ç lisansüstü ö¼
grenciler düzeyinde
haz¬rlanm¬ş olup, endüstriyel problemlerin matematiksel formülasyonunun
nas¬l gerçekleştirildi¼
gini ve çözüm sürecinde kullan¬lan matematiksel araçlar¬
tan¬tmay¬amaçlamaktad¬r.Bu bölümde ana hatlar¬yla
Endüstriyel Matematik kavram¬ve
organizasyonlar¬n¬tan¬tarak,
Endüstriyel Matematik kapsam¬nda de¼
gerlendirilen problemlerin ortak
özelliklerini tipik baz¬örnekler üzerinde sunuyoruz.

1.1

Endüstriyel Matematik

Endüstriyel Matematik, endüstriyel alanda karş¬laş¬lan ve çözümü matematiksel yöntem veya araçlar¬n kullan¬m¬n¬ gerektiren problemlerin analizini
gerçekleştirir[1]. Burada “endüstri” k¬saca mal veya hizmet üretimidir. O
halde,
kaliteli ürün için gerekli simulasyon modellerinin oluşturulmas¬ve analizi,
üretim maliyetinin düşürülmesi için gerekli işgücü organizasyonu,
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ürünlerin sat¬ş noktalar¬na minimum maliyetle ulaşt¬r¬lmas¬,
tüketici e¼
gilimlerinin belirlenmesi,
kişisel tercihlere uygun esnek üretim geliştirilmesi sürecinde

karş¬laş¬lan ve çözümü matematiksel yöntemlerin kullan¬lmas¬n¬ gerektiren her problem Endüstriyel Matematik kapsam¬nda de¼
gerlendirilebilir.
Herhangi bir konununun Endüstriyel Matematik kapsam¬nda de¼
gerlendirilip,
de¼
gerlendirilemeyece¼
gini belirlerken kullan¬lan iki temel prensip
problemin endüstriyel bir alanda ortaya ç¬km¬ş olmas¬ve
problem çözüm sürecinin matematiksel ö¼
geler(araç, yöntem) kullan¬m¬n¬
gerektirmesidir.
Endüstriyel Matematik, matemati¼
gin daha gelişmiş bir alan¬olarak bilinen Uygulamal¬Matematikten biraz daha farkl¬de¼
gerlendirilir:
Uygulamal¬Matematik bir uygulama alan¬na sahip matematiksel teoriyi
geliştirip, inceleyen ve uygulamalar¬n¬ sunan bir anabilim dal¬ iken,
Endüstriyel Matematik direk olarak endüstriyel problemlerin analizine
odaklan¬r.
Uygulamal¬matematikçiler kendilerine önce bir alan seçer ve bu alandaki ilgi çekici problemlerle ilgilenirler. Endüstriyel matematikte ise
bir alan seçiminden ziyade, odak noktas¬endüstriyel problemdir.
Endüstriyel matematik problemleri için endüstri temsilcileri ve akademisyenlerin en az¬ndan ilgili problemin matematiksel formülasyon aşamas¬na
kadar belirli bir süre beraber çal¬şmas¬gerekir. Uygulamal¬matematik
problemleri için grup çal¬şma zorunlulu¼
gu yoktur.
Endüstriyel alanlar ile matematiksel alanlar aras¬nda yak¬n ilişki sözkonusudur. Örne¼
gin
Şifreleme ve veri güvenli¼
gi problemleri için Cebir ve Say¬lar Teorisi,
Bilgisayar destekli tasar¬m problemleri için Geometri,
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Statik veya dinamik denge, gelece¼
gi tahmin ve …nansman problemleri
için Diferensiyel Denklemler,
S¬n¬rl¬kaynaklarla maksimum kazanç problemleri için Optimizasyon,
Hemen hemen her nonlineer problem için Say¬sal Analiz ve
Mekanik ve elektrik sistemler için Nonlineer kontrol gerekli teorik deste¼
gi
sa¼
glamaktad¬r.

1.2

Uluslararas¬ Endüstriyel ve Uygulamal¬
Matematik Organizasyonlar¬

Endüstriyel ve Uygulamal¬ Matematik çal¬şmalar¬n¬ koordine eden de¼
gişik
organizasyonlar mevcuttur. Bu organizasyonlar¬n bir k¬sm¬ ve yürüttükleri
faaliyet türleri aşa¼
g¬da özetlenmektedir[3]:
SIAM(Society for Industrial and Applied Mathematics, Endüstriyel ve
Uygulamal¬matematik Toplulu¼
gu[9]) uluslararas¬endüstriyel ve uygulamal¬matematik çal¬şmalar¬n¬n organizisyonunda aktif rol alan ve çok
say¬da üyesi bulunan geniş bir akademik topluluktur.
Ayr¬ca çeşitli SIAM aktivite gruplar¬yla(SIAM activity Groups), aşa¼
g¬da
belirtilen alanlar¬da içeren bir çok alan¬n mühendislik ve di¼
ger bilimlerdeki uygulamalar¬n¬n geliştirilmesine çal¬ş¬lmaktad¬r[9]:
– Cebirsel Geometri
– K¬smi Diferensiyel Denklemler Analizi
– Hesaplamal¬bilimler ve mühendislik
– Kontrol ve sistemler teorisi
– Veri madencili¼
gi
– Ayr¬k matematik
– Dinamik sistemler
– Finansal matematik ve mühendislik
– Geometrik tasar¬m
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– Jeobilimler
– Görüntü bilimi
– Canl¬lar bilimi
– Lineer cebir
– Malzeme bilminin matematiksel yönleri
– Lineer olmayan dalgalar
– Optimizasyon
– Ortogonal polinomlar ve özel fonksiyonlar
– Superhesaplama
– Belirsizlik analizi
ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry, Avrupa
Endüstride Matematik Konsorsiyumu) Avrupada de¼
gişik endüstriyel
matematik organizasyonlar¬n¬n düzenlenmesine katk¬sa¼
glamakta ve özellikle "Ö¼
grenci Modelleme Haftalar¬" ad¬verilen çal¬ştaylar ile lisans ve
lisansüstü matematik bölüm ö¼
grencilerinin endüstriyel problem çözme
yeteneklerinin geliştirilmesine katk¬sa¼
glamaktad¬r.
Ayr¬ca Kanada’da MITACS:Mathematics of Information Technology
and Complex Systems, Bilgi Teknolojileri ve Karmaş¬k Sistemlerin Matemati¼
gi; Almanya’da MATHEON, I·ngiltere’de KTN:Knowledge Transfer Network, Bilgi Transfer A¼
g¬ gibi kuruluşlar endüstriyel …rmalar¬n
matematiksel problemlerine aktif katk¬sa¼
glamaktad¬rlar. Ülkemizde ise
·
TÜBITAK Santez Projeleri ile endüstriyel problemlere odaklanmay¬
teşvik etmektedir.
Global Bilim Forumu(A Global Science Forum) ad¬verilen forum taraf¬ndan haz¬rlanan ve Endüstride Matemati¼
gin gelişim h¬z¬n¬ art¬rmaya
yönelik 2009 y¬l¬ OECD raporunda endüstriyel matemati¼
gin gelişimi
önündeki engeller analiz edilerek, uluslararas¬faaliyetler özetlenmektedir.
Endüstriyel Matematik Çal¬şma Gruplar¬(Study Groups with Maths in
Industry) ise 1970 li y¬llarda Oxford üniversitesinde bir grup akademisyen ve endüstriyel kuruluşlar aras¬nda başlat¬lan bir işbirli¼
gi format¬d¬r.
Bu formata göre çal¬şma gruplar¬haftan¬n ilk gününden başlamak üzere
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son gününe kadar 5-10 …rma taraf¬ndan ilk gün sunulan problemler
üzerinde çal¬ş¬rlar. Her bir problem için tahsis edilen salonda probleme ilgi duyan araşt¬rmac¬lar, problemi sunan …rma Ar-Ge temsilcisinden probleme ait daha teferruatl¬bilgiler alarak, problem üzerinde
çal¬ş¬rlar. Elde edilen sonuçlar haftan¬n son günü di¼
ger gruplarla birlikte sunulur. Daha sonra elde edilen sonuçlar her bir grupta görevli
birkaç araşt¬rmac¬ taraf¬ndan yaz¬larak probleme ait rapor oluşturulur. 2020 y¬l¬öncesine ait çal¬şma grubu raporu aşa¼
g¬da giriş arayüzü
sunulan uluslararas¬ endüstride matematik bilgi sistem olarak tan¬mlanan miis.math.ox.ac.uk sitesinde yer almaktad¬r.
miis.math.ox.ac.uk adresinde yiyecek ve içecek, havac¬l¬k ve savunma,
…nans, malzeme, t¬p ve eczac¬l¬k, spor ve ulaş¬m gibi çok de¼
gişik alanlarda karş¬laş¬lan matematiksel problemlere ait çok say¬da makale yer
almaktad¬r.
Güncel çal¬şmala ise Cambridge üniversitesi taraf¬ndan "open engage"
isimli program kapsam¬nda geliştirilen ve yukar¬da arayüzü gösterilen
site üzerinden erişim sa¼
glanabilmektedir.
Üniversite-Sanayi işbirli¼
ginin matematiksel boyuttaki di¼
ger somut örnekleri için [10] a bak¬n¬z.

1.3

Endüstriyel Problemlerin Ortak Özellikleri

Çok farkl¬uygulama alanlar¬ndan üretilmiş olsalar bile, endüstriyel problemler baz¬ortak özelliklere sahiptirler[3].
Minimum Enerji ve Denge:
Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik başta olmak üzere di¼
ger bir
çok alanda karş¬laş¬lan çok say¬da problem uygun bir A matrisi ve b
vektörü için
AX = b
lineer sisteminin çözümünü gerektirir.
Problem bazen bir kütle(veya miktar) korunumu, bazen lineer elektrik
devrelerinde ak¬m yasalar¬, bazen statikte iç ve d¬ş kuvvetlerin dengesi
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Şekil 1.1: Cambridge Üniversitesi Endüstriyel Matematik Çal¬ştay raporlar¬
web sitesi.
ve hatta bazen de ekonomide belirtilen talebi karş¬layan üretim miktar¬
olabilir. Biraz daha somutlaşt¬rmak gerekirse,
– Bir tra…k şebekesinde, dengeli tra…k ak¬ş¬ için her bir kavşa¼
ga
birim zamanda gelen araç say¬s¬kavşa¼
g¬yine birim zamanda terkeden araç say¬s¬na eşit olmal¬d¬r(araç say¬s¬n¬n korunumu).
– Bir elektrik ak¬m devresinde, her bir dü¼
güm noktas¬na gelen ak¬m,
dü¼
güm noktas¬n¬terkeden ak¬ma eşit olmal¬d¬r(Kircho¤ Ak¬m yasas¬).
– Denge halinde bulunan bir yap¬eleman¬na etki eden yatay kuvvetler
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toplam¬s¬f¬ra eşit olmal¬ve benzer biçimde düşey kuvvetler toplam¬
da s¬f¬ra eşit olmal¬d¬r. Benzer denge bir noktaya göre al¬nan moment(döndürme kuvveti) için de geçerlidir.
– Ekonominin farkl¬ sektörlerinin kendi aralar¬ndaki talepleri(ara
talep) toplam üretim miktar¬ndan ç¬kar¬ld¬g¼¬nda elde edilen miktar d¬ş talebe eşit olmal¬d¬r(Liontief girdi-ç¬kt¬modeli).
Bu problemlerden Liontief modelini 2. Bölümde inceliyoruz.
S¬n¬rl¬kaynaklarla maksimum kazanç(veya minimum maliyet)
Öte yandan s¬n¬rl¬kaynaklarla maksimum kazanc¬n veya minimum maliyetli bir çözümün elde edilmesi, toplumsal yaşam¬m¬z¬n her boyutunda
karş¬laşt¬g¼¬m¬z bir problemdir ve bu durum bir çok endüstriyel uygulaman¬n ortak yönüdür. Biraz daha somutlaşt¬rmak gerekirse
– Gelirimiz ve ihtiyaçlar¬m¬z aras¬nda uygun bir denge kurarak, en
yüksek refah seviyesinde bir yaşam sürdürmeyi isteriz.
– S¬n¬rl¬zaman¬m¬z içerisine çok şeyler s¬k¬şt¬rarak, en yüksek başar¬y¬
elde etmek isteriz.
– Profesyonel boyutta ayn¬ hedef …rmalar için de geçerlidir. Her
…rma elindeki kaynaklar¬mevcut k¬s¬tlamalar¬n¬da göz önünde bulundurmak suretiyle en iyi bir biçimde de¼
gerlendirerek, do¼
grudan
kazanc¬n¬maksimum düzeye ulaşt¬rabilece¼
gi gibi, maliyetlerini minimize etmek suretiyle de kazanc¬n¬art¬rabilir.
– Bu durumda çok bilinmeyenli ve çok say¬da k¬s¬tlama içeren lineer veya nonlineer bir problemden bahsedilmektedir. Bu tür
problemler optimizasyon problemi olarak adland¬r¬l¬rlar. Uluslararas¬ havayolu şirketleri, uçuş planlar¬n¬ belirlerken optimizasyon modeli ad¬verilen bu tür modellerden elde ettikleri sonuçlar¬
kullan¬rlar[4].
Standart bir lineer optimizasyon problemi matematiksel olarak
min CX
AX = b
X 0
biçiminde ifade edilebilir. 3. Bölümde yukar¬da bahsetti¼
gimiz türde ifade
edilebilen tipik baz¬problemleri örneklelerle birlikte inceliyoruz.
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I·letişimde kalite

I·letişim uydular¬ ile telefonumuza ulaşan sinyaller gürültü ad¬ verilen
istenmeyen faktörleri içererek, ses kalitesinin bozulmas¬na neden olur. 4.
Bölümde Fourer ve ters Fourier dönüşümü yard¬m¬yla gürültünün ses
sinyalinden nas¬l ay¬kland¬g¼¬n¬ basit örneklerle inceliyoruz. Daha kapsaml¬
teknikler Elektronik ve Haberleşme birimleri taraf¬ndan kullan¬lmaktad¬r.
Veri güvenli¼
gi, toplumsal asayiş veya t¬bbi amaçla görüntü
işlemleri
– Bir tomora…görüntüsünün netleştirilmesi gibi t¬bbi amaçlarla veya
– herhangi bir görüntünün istenen özelliklerinin ön plana ç¬kar¬lmak
istenmesi gibi(parmak izi vb) toplumsal asayiş işlemlerinde veya
– üçüncü kişilere ulaşmas¬istenmeyen bir görüntü bilgisinin bir başka
görüntü içerinde gizlenmesi(staganogra…) işlemlerinde bir matris
ile temsil edilebilen siyah-beyaz görüntü veya üç katmanl¬ bir
matris ile temsil edilebilen renkli bir görüntü üzerinde baz¬ profesyonel modi…kasyon işlemlerinin matematiksel yöntemlerle yap¬lmas¬gerekmektedir. 5. Bölümde konvolüsyon ad¬verilen matematiksel yöntem ile söz konusu modi…kasyonlar¬n nas¬l yap¬ld¬g¼¬
basit örnekler üzerinde inceliyoruz.
Tomogra… görüntüsünün elde edilişi
Tomogra… cihaz¬taraf¬ndan çekim esnas¬nda elde edilen verilerin tomgra… görüntüsüne dönüştürülmesi işlemi de Fourier ve Radon dönüşümleri gibi etkin matematiksel yöntemlerin kullan¬lmas¬n¬gerektirmektedir. Bu amaçla 6. bölümde tomogra… çekim verilerinden hareketle ilgili
görüntünün nas¬l oluşturuldu¼
gunu basit örnekler üzerinde ve elemanter
yöntemlerle inceliyoruz.
Co¼
gra… Konum belirleme
7. Bölümde
F (X) = 0
biçimde ifade edilebilen çember veya kürelerin arakesini belirleme problemi olarak oluşan nonlineer cebirsel sistemlerin çözümünü gerektiren
GPS Co¼
gra…Konumlama Sistemi(Geographic Positioning System) problemini inceliyoruz.
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Vektörler veya matrisler üzerinde işlem gerektiren ve ayr¬k problem olarak
adland¬raca¼
g¬m¬z problemlerin yan¬s¬ra ilerleyen bölümlerimizde ise bilinmeyenin fonksiyon oldu¼
gu problemlere yer veriyoruz.
Gelece¼
gi tahmin
– Ülke ekonominisinde kişisel ve kamu harcama oranlar¬n¬n uzun
vadede nas¬l de¼
gişece¼
ginin tahmini ve ulaş¬lacak olan denge durumunun kararl¬olup olmad¬g¼¬problemini ulusal ekonomi modeli ad¬
verilen bir diferensiyel denklem sistemi ile 8. Bölümde inceliyoruz.
– Hava tahmini: Tipik bir meteoroloji modeli rüzgar h¬z bileşenleri, s¬cakl¬, nem ve bas¬nç gibi bilinmeyen fonksiyonlar¬ içeren
k¬smi diferensiyel denklem sistemidir, ve sistemin temel bileşeni
konveksiyon-difüzyon denklemidir.
9. Bölümde atmosfer modellerinin temel bileşeni olan tek boyutlu adveksiyon modelinini ak¬şkan içerisinde basit taş¬n¬m modeli olarak inceliyoruz.
– Tra…k yo¼
gunlu¼
gu: Tek yönlü tra…k şeridinde k¬zm¬z¬ ¬ş¬g¼a yaklaş¬rken veya k¬rm¬z¬¬ş¬k sonras¬araç yo¼
gunlu¼
gunun nas¬l de¼
gişti¼
gini
gösteren nonlineer adveksiyon modelini 10. bölümde inceliyoruz.
– Rüzgar etkisi alt¬nda kirli havan¬n nas¬l taş¬narak etrafa yay¬ld¬g¼¬na
ait adveksiyon-difüzyon modelini 11. Bölümde inceliyoruz.
– Geçmiş bir zaman diliminden al¬nan verileri kullanarak gelece¼
ge
dair tahminde bulunmak, gelece¼
ge yönelik planlar aç¬s¬ndan oldukça
önemlidir. Bu ba¼
glamda lojistik nüfus modeli, nüfus art¬ş e¼
gilimi
ve bir ortam¬n besleyebilece¼
gi maksimum nüfus verilerine ba¼
gl¬
olarak bir canl¬nüfusunun(örne¼
gin ülke nüfusu) gelecekteki de¼
gerini
tahmin etmek amac¬yla kullan¬lmaktad¬r[5] Bu ba¼
glamda
Nt = f (N; Nxx )
gibi ifade edilen reaksiyon-difüzyon modelleri kullan¬l¬r[6]. Söz
konusu modeli 12. Bölümde inceliyoruz.
Hareket halindeki cisimlerin hareket karakteristiklerinin tahmini
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– Bir başlang¬ç konumu, aç¬s¬ve h¬z¬ile harekete başlayan cismin,
sonraki bir t-an¬nda bulunaca¼
g¬pozisyonun veya h¬z¬n¬n¬n ne olaca¼
g¬ veya belirlenen bir konuma ne zaman ulaşabilece¼
ginin belirlenmesi teknolojik aç¬dan oldukça önemlidir. Hede…ni vurmak
isteyen bir top mermisi, sorunsuz bir şekilde yörüngesine oturtulmak istenen uzay arac¬na ait uçuş plan¬, de¼
gişik …ziksel yasalar¬
esas alan matematiksel modeller ile tahmin edilmektedir. Belirli bir yükseklikten, belirli bir aç¬ve başlang¬ç h¬z¬ile b¬rak¬lan
bir patlay¬c¬y¬, yerden f¬rlat¬lan ve belirli bir yükseklikte imha
etmesi planlanan imha sisteminin(basitçe füzenin) üç boyutlu uzayda takip etti¼
gi yolun, zaman de¼
gişkeninin fonksiyonuna ba¼
gl¬
olarak çok hassas bir biçimde tahmin edilmesi gerekmektedir.
– Kendi iç dinamikleri ile hareket eden bir sitemin davran¬ş¬n¬n d¬ş
etkenler alt¬nda nas¬l de¼
gişti¼
gi di¼
ger önemli bir araşt¬rma konusudur.
Asma köprülerin rüzgar etkisi alt¬ndaki sal¬n¬mlar¬n¬n incelenmesi
bu aç¬dan ilginç bir mühendislik ve matematik problemidir. E¼
ger
söz konusu davran¬ş önceden belirlenemez ise, ya sa¼
glam olmas¬
için gere¼
ginden çok fazla masraf yap¬larak köprüleri inşaa etmek
gerekecek, ya da d¬ş etkenlerin gücünün tahmin edilemedi¼
gi durumlarda inşa edilen sistemlerin çok k¬sa ömürlü olmas¬durumu
söz konusu olacakt¬r. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri Washington Eyaletinde 1000 metre uzunlu¼
gunda ve 12 metre genişli¼
ginde
zarif bir biçimde inşa edilen Tacoma Narrows köprüsü 1940 y¬l¬nda
rüzgar etkisi alt¬nda çökmüştür[7]. Bu olaydaki sorun d¬ş etkenlerin köprü sisteminin dinamikleri üzerindeki etkisinin iyi tahmin
edilememesinden veya di¼
ger bir de¼
gimle iyi bir teorik modelleme
ve analiz yap¬lamamas¬ndan kaynaklanm¬şt¬r.
13. Bölümde asma köprü sal¬n¬m modeli ile köprü sal¬n¬m¬n¬d¬ş
etkenler etkisi alt¬nda inceliyoruz.
D¬ş etkenler ve Geometrik Tasar¬m
D¬ş etkenlerin hareket halindeki sistemler veya cisimler üzerindeki etkisi, do¼
gal olarak bu sistemlerin belirtilen d¬ş etkenlerin etkisini minimize
etmek amac¬yla sahip olmas¬gereken geometrik şeklin de belirlenmesine
katk¬sa¼
glam¬şt¬r:
Kullan¬m amaçlar¬gibi bir çok etkenin yan¬nda bir otomobil tasar¬m¬nda
önemli hususlardan birisi hareket halinde iken arac¬n hareketi ile oluşan
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d¬ş hava ak¬m¬n¬n veya de¼
gişik yönlerden arac¬n maruz kalabilece¼
gi rüzgar¬n araç hareketini minimum düzeyde etkilemesi için sahip olmas¬
gereken geometrinin belirlenmesidir.
Havayolu araçlar¬için aerodinamik etkenlerin, deniz yolu araçlar¬için
hidrodinamik etkenlerin ve kara yolu araçlar¬ için ise a¼
g¬rl¬kl¬ olarak
sürtünme ve aerodinamik etkenlerin …ziksel yasalar çerçevesinde tahmin edilebilmesi ve gerekli tasar¬mlar¬n söz konusu etkenler çerçevesinde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Geometrik şekilleri gere¼
gi farkl¬drag katsay¬lar¬na sahip küçük cisimlerin bulunduklar¬ortam içerisindeki davran¬şlar¬n¬14. Bölümde inceliyoruz.
Enerji(Is¬transferi)
Is¬transfer mekanizmalar¬uygun matematiksel modeller ve başlang¬çs¬n¬r koşullar¬yard¬m¬yla formüle edilirler. En basitleştirilmiş şekli ile
problem Newton so¼
guma yasas¬n¬n matematiksel modeli olarak adi diferensiyel denklem ve uygun başlang¬ç şart¬ile ifade edilebilir.
dT =dt =
h(T
T (0) = T0

A)

Burada T (t), t an¬nda cismin s¬cakl¬g¼¬, A ortam s¬cakl¬g¼¬ve h > 0 orant¬
sabitidir.
Difüzyon faktörünün de ilavesiyle
Tt = aTxx + g(x; t); a < x < b
biçiminde ifade edilebilen model elde edilir.
E¼
ger rüzgar vs gibi konvektif etkenler de söz konusu ise olay bizleri
Navier-Stokes modeli olarak bilinen ve hala en genel halde çözümünün
varl¬g¼¬ve tekli¼
gi ispatlanamam¬ş bir matematiksel probleme taş¬r. Elde
edilen modelin çözülmesi için matematiksel yöntemlerin geliştirilmesi,
uygulanmas¬ve elde edilen çözümlerin problem kapsam¬nda de¼
gerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Bu problem üzerinde Termodinamik alan¬ndaki mühendisler yo¼
gun olarak
çal¬şmakta ve çeşitli elektronik cihazlar¬n veya kurutma sistemlerinin
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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¬s¬transfer karakteristiklerini belirlemeye çal¬şmaktad¬rlar. Elde edilen
sonuçlar ¬s¬transferini gerektiren mutfak malzemelerinin bir k¬sm¬veya
engellemesi gereken bina ¬s¬yal¬t¬m sistemleri gibi sistemlerin tasar¬m
ve imalat¬için son derece önemlidir.
Enerji tranferini minimize etmeyi amaçlayan ¬s¬cam problemini 15. Bölümde
inceliyoruz.

Al¬şt¬rmalar 1.1.
1. 2018 y¬l¬ve daha önceki y¬llarda Endüstriyel Matematik çal¬ştaylar¬nda
çal¬ş¬lan problem raporlar¬ miis.math.ox.ac.uk sitesinde yer almaktad¬r. Daha güncel raporlar ise Cambridge üniversitesi taraf¬ndan organize edilen ve

isimli web sitesinde yer almaktad¬r. Bu web sitelerinden herhangi
birisini ziyaret ederek,
taş¬mac¬l¬k ve otomotiv
spor
t¬p ve eczac¬l¬k
malzeme
yiyecek ve içecek
çevre veya
havac¬l¬k ve savunma
sektörüne ait matematiksel problemlerden bir tanesinin özetini kendi
cümlelerinizle ifade ediniz. ·
Ilgili problemde hangi matematiksel
yöntemler kullan¬lm¬şt¬r?
2. Google’da "industrial mathematics" kelimeleri ile tarama yaparak karş¬n¬za
ç¬kan
lisansüstü programlar¬n yer ald¬¼g¬üniversiteleri
temel ders kaynaklar¬n¬ve
sempozyumlar¬inceleyiniz.
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