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Radiatif transfer teori astrofizik, atmosferik optik, deniz bilimi ve biyomedikal optikte 

geniş uygulama alanlarına sahiptir. Radiatif transfer denklemini çözmek için 𝑃𝑁, 𝐹𝑁, 𝑆𝑁 

yöntemleri gibi yöntemler bulunmaktadır. Sonsuz ortam Green fonksiyonunun transport 

denkleminin genel çözümünde kullanılmasına dayanan 𝐻𝑁 yöntemi, nötron transport 

denkleminin çözümü için geliştirilmiştir. Yüksüz parçacıklar için, radiatif transfer 

denklemi ve nötron transport denklemi benzer biçimde tanımlanır. Bu nedenle, 𝐻𝑁 

yöntemi radiatif transfer problemlerini çözmek için de kullanılabilir. Yarı uzay albedo, 

slab albedo ve Milne problemleri radiatif transfer teoride farklı ortamlarda, çeşitli sınır 

koşulları altında, farklı saçılma durumları için çözülen genel problemlerdir. Bu 

problemler, 𝐻𝑁 yöntemi kullanılarak Rayleigh saçılması durumu için çözülmüştür. Bu 

yaklaşım ile yapılan hesaplamalarda literatürdeki sonuçlara yakınsayan değerler elde 

edilmiştir.  

Difüzyon denklemi, kaynaktan uzaktaki çözümleri bulmak için radiatif transfer 

denklemi kullanılarak elde edilebilir. Radiatif transfer problemlerinin ikinci bir 

uygulaması olarak difüzyon denkleminin en önemli parametrelerinden biri olan 

difüzyon katsayısını hesaplamak için yeni bir analitik yaklaşım geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımda difüzyon katsayısı, farklı saçılma durumlarında sonsuz ortam Green 

fonksiyonu kullanılarak hesaplanmıştır. Literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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Radiative transfer theory has many applications in the field of astrophysics, atmospheric 

optics, oceanography and biomedical optics. There are many methods to solve radiative 

transfer equation such as 𝑃𝑁, 𝐹𝑁, 𝑆𝑁 methods. 𝐻𝑁 method based on the use of the 

infinite medium Green’s function in the general solution of transport equation is used 

for the solution of neutron transport equation. For the neutral particles, radiative transfer 

equation and neutron transport equation are defined in the similar form.  Therefore, 𝐻𝑁 

method can also be used to solve radiative transfer problems. Half-space albedo, slab 

albedo and Milne problems are general problems in radiative transfer theory defined for 

various medium, boundary conditions and scattering cases. These problems were solved 

for Rayleigh scattering case using 𝐻𝑁 method. The solutions of this approach provide 

convergent numerical results. 

The diffusion equation can be obtained using the radiative transfer equation to find the 

solutions far from the source. As a second application of radiative transfer problems, a 

new analytical approach is developed to calculate the diffusion coefficient, which is one 

of the most important parameters of the diffusion equation. Here the diffusion 

coefficient can be calculated by means of the infinite medium Green’s function for the 

different scattering cases. The numerical results are in good agreement with the 

literature. 
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1. GİRİŞ 

Maxwell denklemlerinden elde edilen elektromanyetik dalgaların keşfi ile bilim dünyası 

önemli gelişmelere sahne olmuş,  bu keşif teknolojinin ilerlemesinde tartışmasız en 

büyük rolü oynamıştır. Elektromanyetik dalgalar evrende en büyük ölçekte gerçekleşen 

astrofiziksel olaylardan en küçük ölçekte gerçekleşen çekirdek altı tepkimelere kadar 

pek çok fiziksel sürecin açıklanmasına yardımcı olur. Temel bilimlerin yanı sıra 

astrofizik, deniz bilimleri, biyomedikal optik, uzay araştırmaları, iklim araştırmaları, 

malzeme mühendisliği, sağlık fiziği, nükleer mühendislik gibi disiplinler arası alanlarda 

da çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Doğanın anlaşılması için elektromanyetik 

dalgaların fiziksel özellikleri ve madde ile etkileşiminin incelenmesi insanoğlunun sahip 

olduğu en önemli bilgi birikimini oluşturmaktadır. 

Elektromanyetik dalgalar ilerlemek için her hangi bir ortama ihtiyaç hissetmezler ve 

boşlukta ışık hızı ile yayılırlar. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla enerji ve bilgi 

aktarımı gerçekleşebilir. Elektromanyetik dalgalar, foton denilen kesikli enerji 

paketlerinden oluşur, 𝑐 ışık hızı, ℎ Planck sabiti, 𝑓 frekans, 𝜆 dalga boyu olmak üzere  

𝐸 = ℎ𝑓 = ℎ𝑐
𝜆⁄  formülü ile tanımlanır. Fotonların kütlesi yoktur, momentum taşırlar, 

dalga özelliği veya parçacık özelliği gösterirler. Fotonun dalga özelliği ışığın optiksel 

özelliklerinin incelenmesinde, parçacık özelliği ise kuantum fiziğinde klasik fizik 

çerçevesinde açıklanamayan pek çok olayın anlaşılmasında etkili olmuştur.    

Fotonun madde ile etkileşmesi sırasında foton, enerjisine ve etkileştiği ortamın 

özelliklerine bağlı olarak saçılabilir, soğrulabilir veya etkileşmenin sonucunda yeniden 

foton yayınlanabilir. Fotonun yok olması ve ışıma biçiminde olmayan bir enerjiye 

dönüşmesi, soğrulma olarak adlandırılır. Soğurulan fotonların enerjisinin bir kısmı ya 

da tamamı kinetik veya kimyasal enerjiye dönüşebilir. Ortama bağlı olarak foton farklı 

şekillerde saçılabilir. Astrofizik, deniz bilimleri ve biyomedikal alanlarındaki 

uygulamalarda izotropik saçılma, Raman, Rayleigh, Mie ve Henyey-Greenstein saçılma 

türleri kullanılmaktadır (Rybicky 1996, Liemert ve Kienle 2011-2012).  
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Foton demeti, fotonun parçacık özelliği göz önüne alındığında bir ışın demeti 

(radiation) şeklinde düşünülebilir. Radiatif (radiative) transfer teori, aynı zamanda 

ışıma teorisi olarak da adlandırılır, foton demetinin madde ile etkileşmesini açıklayan 

bir teoridir. Radiatif transfer denklemi her hangi bir hacim içerisindeki foton sayısının 

zamanla değişimini veren, saçılma, soğrulma, fotonun yeniden yayınlanması ve varsa 

ortamdaki kaynak terimini içeren bir denklemdir (Liemert ve Kienle 2011). 

Radiatif transfer denklemi ilk olarak astrofizik alanında kullanılmış olup yaklaşık yüz 

yıllık bir geçmişe sahiptir (Schuster 1905, Milne 1921, Eddington 1926, Kosirev 1934, 

Chandrasekhar 1934). Radiatif transfer teori, evrende gerçekleşen ışıma ile ilgili 

süreçleri tanımlamak ve anlamak açısından oldukça önemlidir. Nebula gazları ve 

yıldızlar arası maddeler, ata-gezegen disk, yıldız atmosferleri ve rüzgârları, novalar ve 

süpernovalar, hipernova ve gama ışını patlamaları, genişleyen diskler bu konuya örnek 

olarak verilebilir. 

Radiatif transfer teori fotonların gezegen atmosferinde saçılması ile ilgili önemli 

uygulamaları içerir. Gezegen atmosferine giren fotonlar, atmosferi oluşturan atomlar 

ve/veya moleküllerle etkileşir. Saçılma, soğrulma katsayılarının, etkileşimden sonra 

yayınlanan fotonların veya ışıma şiddetinin enerjiye bağlı olarak ölçülmesi ile atmosferi 

oluşturan gazlar, aerosoller ve her türlü meteorolojik olaylar hakkında bilgi edinilebilir. 

(Hansen ve Travis 1974, Sobolev 1975, Yanovitskij 1997, Kokhanovsky 1999, Fukue 

2012). 

Radiatif transfer konusunda deniz bilimlerinde de, uzaktan algılama (remote sensing) 

yöntemi kullanılarak “upward/downward irradiance” değerlerinin ölçülmesi, 

denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve suyun katmanlarının fiziksel özelliklerinin 

incelenmesi, fotokimyasal süreçlerin anlaşılması, LIDAR (LIght Detection And 

Ranging) sistemi ile soğurma, sönüm katsayılarının ölçülmesi gibi önemli uygulamalar 

mevcuttur (Mobley 1994, Thomas ve Stamnes 1999).  

Radiatif transfer teori, son yıllarda görüntüleme tekniklerinde, biyomedikal fizik 

çalışmalarında ışığın optiksel özelliklerinin çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde 
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kullanılmasında önem kazanmıştır.  Kızıl ötesi bölgede ışığın yayılmasının biyolojik 

dokularda incelenmesi ve optiksel tomografi konularındaki çalışmalar dikkat çekicidir 

(Arridge 1999, Gibson vd. 2005, Tarvainen vd. 2005, Gonzalez-Rodrigues ve Kim 

2008, Yudovsky ve Pilon 2010). Dokuların soğurma, saçılma katsayıları, saçılma 

fonksiyonuna bağlı olarak tanımlanan anizotropi katsayısı, kırılma indisi gibi optiksel 

özellikler farklı dalga boyları için ölçülebilir niceliklerdir (Jacques ve Pogue 2008, 

Sandell ve Zhu 2011, Bashkatov vd. 2011, Welch ve van Gemert 2011, Jacques 2013). 

Işık şiddetinin ölçülmesi durumunda ise şiddetin değiştiği bölgede dokuda deformasyon 

olduğu düşünülebilir ve bu şekilde kanserli dokular belirlenebilmekte, daha sonra 

kanserli doku lazer kaynağı kullanılarak imha edilebilmektedir (Dombrovsky 2012).  

Bu tez çalışmasında radiatif transfer denkleminin türetilmesi için gerekli fiziksel 

parametreler Bölüm 2’de verilerek radiatif transfer denkleminin genel ifadesi elde 

edilmiştir. Bölüm 3’de tez kapsamında ele alınan saçılma fonksiyonları ve uygulama 

alanları anlatılmıştır. İzotropik saçılma durumu için Case yöntemi anlatılarak sonsuz 

ortam Green fonksiyonunun tanımı verilmiştir.  Tez kapsamında incelenen Rayleigh ve 

Henyey-Greenstein saçılma durumları için de sonsuz ortam Green fonksiyonları ifade 

edilmiştir. Dördüncü bölümde Rayleigh saçılma durumunda yarı-uzay albedo, slab 

albedo ve Milne problemleri farklı yöntemlerle çözülmüştür. Beşinci bölümde ise 

radiatif transfer denklemi kullanılarak difüzyon denklemine bir geçiş yapılmış ve bu 

denklemde var olan difüzyon katsayısı düzlem ve nokta kaynak için izotropik saçılma, 

Rayleigh ve Henyey-Greenstein saçılma durumlarında elde edilmiştir. Yapılan nümerik 

hesaplamalar çeşitli literatürlerle karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu 

görülmüştür. 
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2. RADİATİF TRANSFER DENKLEMİNİN ELDE EDİLMESİ 

2.1 Tanımlar 

Fotonlar ortamda saçılabilir, soğrulabilir, etkileşmeler sonucunda yeniden foton 

yayımlanabilir. Ortamda kaynak da var olabilir. Fotonun tüm bu davranışları göz önüne 

alınarak, ortamda belirli bir hacim içerisinde foton sayısının zamanla değişimini veren 

bir denklem yazılabilir. Radiatif transfer denklemi olarak adlandırılan bu denklem, 

integro-diferansiyel bir denklemdir. Bu bölümde radiatif transfer teoride tanımlanan 

temel fiziksel parametreler verilerek, radiatif transfer denklemi elde edilecektir (Yavari 

2006, Svensson 2008).  

Foton dağılım fonksiyonu ve ışıma gücü: Foton dağılım fonksiyonu 𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡), birim 

hacimde, 𝑟 konumunda, Ω̂ doğrultusunda, 𝑑Ω birim katı açısında bulunan foton sayısını 

tanımlar, birimi [# m3sr⁄ ] şeklindedir.  Foton demetinin ışıma gücü, fotonların 

ortamdaki hızı 𝑐𝑡, enerjisi ℎ𝑓 olmak üzere, sonsuz küçük 𝑑𝐴 yüzey alanında, bu yüzey 

alanına dik yönde tanımlanan Ω̂ doğrultusunda, sonsuz küçük 𝑑Ω katı açısı içerisinden 

geçen fotonlar göz önüne alınarak: 

𝑑𝑝(𝑟, Ω̂, 𝑡) = 𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡) 𝑐𝑡 ℎ𝑓 𝑑𝐴 𝑑Ω,                                                                     2.1 

şeklinde yazılabilir, birimi [J/s=W]’dır.  Işığın ortamdaki hızı, ışık hızı ve ortamın 

kırılma indisi cinsinden yazılabilir.  

                  𝑐𝑡 = 𝑐
𝑛⁄ .                                                                                                                 2.2 

Foton yoğunluğu (Photon Density): Birim hacimdeki foton sayısını veren bir 

niceliktir. Foton dağılım fonksiyonunun tüm katı açılar üzerinden integrali alınarak elde 

edilir, birimi [# 𝑚3⁄ ]’tür. 
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𝜌(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑Ω

 

4𝜋

.                                                                                     (2.3) 

Şiddet (intensity): Radiatif transfer denklemi foton şiddeti kavramı üzerine kurulur.  

Foton şiddeti, sonsuz küçük bir 𝑑𝐴 yüzeyi ve birim katı açı boyunca yayılan fotonların 

gücünü veren bir niceliktir,  birimi [𝑊 ⁄ 𝑚2𝑠𝑟]’dır.  

𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡) =
𝑑𝑝(𝑟, Ω̂, 𝑡)

𝑑𝐴 𝑑Ω
.                                                                                           (2.4) 

Foton şiddeti, foton dağılım fonksiyonunun ışık hızı ve fotonların enerjisi cinsinden de 

elde edilebilir. 

𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡) = 𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)
ℎ𝑐𝑡

2

𝜆
                                                                                    (2.5) 

Burada 𝜆 fotonların ortam içindeki dalga boyudur. 

Foton akı oranı (fluence rate): Foton şiddetinin tüm açılar üzerinden integrali alınırsa, 

akı oranı elde edilir. Böylelikle 𝑟 konumunda, 𝑡 zamanında foton sayısı tanımlanmış 

olur. 

𝜙(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑Ω

 

4𝜋

.                                                                                      (2.6) 

𝜙(𝑟, 𝑡),  𝑟 konumunda birim yüzeydeki güç miktarını verir. 

Net akı (Net Flux): Belli bir Ω̂  doğrultusunda birim yüzey başına düşen foton gücünü 

veren vektörel bir ifadedir. 
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�⃗�(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡) Ω̂ 𝑑Ω

 

4𝜋

.                                                                                 (2.7) 

2.2 Radiatif Transfer Denklemi 

Radiatif transfer denklemi, küçük bir 𝑑𝑉 hacmi içerisinde foton sayısının zamanla 

değişimini veren bir denklem kurularak elde edilir. Bu denkleme denge denklemi denir. 

dN= − dt süresinde hacimden çarpışma yapmadan çıkan fotonların sayısı 

−dt süresinde hacimden çarpışma yaparak  çıkan fotonların sayısı                        

−dt süresinde hacim içerisinde soğrulan fotonların sayısı                                         

          + dt süresinde çarpışmalar sonucu bu hacim içerisine giren fotonların sayısı    

          + dt süresinde hacim içerisinde kaynak tarafından üretilen fotonların sayısı       

Foton sayısının zamanla değişimi 

∫
𝜕𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

 

𝑉

,                                                                                                      (2.8) 

ile verilir. Bu hacim içerisinden çarpışma yapmadan çıkan fotonlar bir yüzey integrali 

ile ifade edilir: 

− ∮ 𝑐𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)Ω̂ ∙ 𝑑𝐴

 

𝑆

,                                                                                            (2.9) 

diverjans teoremi kullanılarak hacim integrali tanımlanabilir. 

− ∫ 𝑐

 

𝑉

Ω̂ ∙ ∇⃗⃗⃗𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉.                                                                                       (2.10) 
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Bu hacimden çarpışma yaparak çıkan fotonlar ise 𝜎𝑠(𝑟) saçılma katsayısı (birimi 𝑚−1) 

cinsinden aşağıdaki şekilde tanımlanır:  

− ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑠(𝑟)𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉.                                                                                     (2.11) 

Bu hacimde soğrulan foton sayısı, 𝜎𝑎(𝑟) soğurum katsayısı (birimi 𝑚−1) olmak üzere 

− ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑎(𝑟)𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉,                                                                                     (2.12) 

ile verilir. Fotonun ortamla etkileşiminde farklı saçılma fonksiyonları tanımlanabilir,  Ω̂′ 

doğrultusunda gelen fotonların etkileşmeler sonucunda Ω̂ doğrultusuna saçılma olasılığı 

𝑓(Ω̂′, Ω̂) olmak üzere 

+ ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑠(𝑟) ∫ 𝑓(Ω̂′, Ω̂)𝑁(𝑟, Ω̂′, 𝑡)𝑑Ω̂′𝑑𝑉

 

4𝜋

,                                                       (2.13) 

yazılabilir. Ortamda bir kaynağın varlığında ise 

+ ∫ 𝑞(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉

 

𝑉

,                                                                                                    (2.14) 

kaynak terimi eklenebilir. Sonuç olarak radiatif transfer denklemi aşağıdaki şekilde elde 

edilir: 

∫
𝜕𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

 

𝑉

= − ∫ 𝑐

 

𝑉

Ω̂. ∇⃗⃗⃗𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉 − ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑎(𝑟)𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉 

− ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑠(𝑟)𝑁(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉 + ∫ 𝑐

 

𝑉

𝜎𝑠(𝑟) ∫ 𝑓(Ω̂′, Ω̂)𝑁(𝑟, Ω̂′, 𝑡)𝑑Ω′𝑑𝑉

 

4𝜋

 

+ ∫ 𝑞(𝑟, Ω̂, 𝑡)𝑑𝑉                                                                               (2.15)

 

𝑉
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Bu denklem kaynağın varlığında, saçılmaların, soğurmaların olduğu bir ortamda 

enerjiden bağımsız olarak yazılmıştır. Eşitliğin her iki tarafı hacim integrali üzerinden 

yazıldığından, Denklem (2.5) kullanılarak bu denklem foton şiddeti cinsinden  

1

𝑐

𝜕𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡)

𝜕𝑡
+ Ω̂. ∇⃗⃗⃗𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡) + (𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡)

= 𝜎𝑠 ∫ 𝑓(Ω̂′, Ω̂)𝐼(𝑟, Ω̂′, 𝑡)𝑑Ω′

 

4𝜋

+ 𝑞(𝑟, Ω̂, 𝑡),                         (2.16) 

şeklinde yazılabilir. Foton sayısının zamanla değişmediği kararlı durumda (steady 

state),  
𝜕𝐼(𝑟,Ω̂,𝑡)

𝜕𝑡
= 0 alınarak radiatif transfer denkleminin genel ifadesi  

Ω̂. ∇⃗⃗⃗𝐼(𝑟, Ω̂) + (𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, Ω̂) = 𝜎𝑠 ∫ 𝑓(Ω̂′, Ω̂)𝐼(𝑟, Ω̂′)𝑑Ω′

 

4𝜋

+ 𝑞(𝑟, Ω̂, )                  (2.17) 

olarak elde edilir. 

Bu denklemde; fotonların nokta parçacık gibi davrandığı, foton-foton etkileşmesinin 

olmadığı, çarpışmaların ve yayınımın anlık gerçekleştiği, ortamın kırıcılık indisinin 

sabit olduğu, foton demetinin polarize olmadığı kabul edilmiştir. 

Ortamda saçılma ve soğrulmalardan dolayı foton sayısının zamanla azalması sönüm 

katsayısı ile ifade edilir. Sönüm katsayısı ise; 

(𝜎𝑎 + 𝜎𝑠) = 𝜎𝑠ö𝑛, 

olarak verilir. Fotonların çarpışma yapmadan aldığı yol, ortalama serbest yol veya 

optiksel kalınlık (optical variable- thickness) cinsinden tanımlanır ve optiksel kalınlık 

sönüm katsayısı cinsinden ifade edilebilir, boyutsuz bir niceliktir (Bell ve Glasstone 

1970): 
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𝑥 = ∫ 𝜎𝑠ö𝑛

𝑧

0

𝑑𝑧′, 

 

ve buna bağlı olarak 

 

𝜕

𝜕𝑧
= 𝜎𝑠ö𝑛

𝜕

𝜕𝑥
, 

 

ifadesi yazılabilir. 

 

Denklem (2.17) düzlem geometride, tek boyutta ele alınırsa, Ω̂ ∙ ∇⃗⃗⃗𝐼(𝑟, Ω̂, 𝑡) teriminde 

bulunan skaler çarpım 

 

Ω̂ ∙ ∇⃗⃗⃗= |Ω̂||∇⃗⃗⃗|𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜇
𝜕

𝜕𝑧
;       𝜇 = 𝑐𝑜𝑠𝜃,      𝜇 ∈ [−1, +1] 

 

şeklinde elde edilir. Burada 𝜇 doğrultu kosinüsüdür. Birim katı açı elemanı ise doğrultu 

kosinüsü cinsinden 

 

𝑑Ω′ = 𝑠𝑖𝑛𝜃′𝑑𝜃′𝑑𝜑′ = 𝑑𝜇′𝑑𝜑′ 

 

olarak yazılır. 

 

Bu dönüşümlerle denklem (2.17) aşağıdaki şekilde tekrar yazılır; 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑧, 𝜇)

𝑑𝑧
+ (𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑧, 𝜇) = 𝜎𝑠 ∫ 𝑓(𝜇′, 𝜇)𝐼(𝑧, 𝜇′)𝑠𝑖𝑛𝜃′𝑑𝜃′𝑑𝜑′

 

4𝜋

+ 𝑞(𝑧, 𝜇).     (2.18) 

Düzlem geometri için verilen dönüşümler kullanılıp Denklem (2.18)’in her iki tarafı 

sönüm katsayısına bölünürse; 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) =

𝜎𝑠

(𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)
∫ 𝑑𝜑′ ∫ 𝑓(𝜇′, 𝜇)𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

 2𝜋

0

+
𝑞(𝑥, 𝜇)

(𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)
  .     (2.19) 
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elde edilir. Burada: 

 

𝜔 =
𝜎𝑠

𝜎𝑠ö𝑛
=

𝜎𝑠

(𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)
,                                                                                         (2.20) 

 

ifadesi tek-saçılma albedosu (single-scattering albedo) olarak isimlendirilir. 𝜔 = 0 

ortamda hiç saçılmanın olmadığını, 𝜔 = 1 ise ortamda soğurmanın gerçekleşmediğini 

ifade eder. 

 

Kaynak fonksiyonu ise aşağıdaki gibi dönüşür (Bell ve Glasstone 1970): 

 

𝑆(𝑥, 𝜇) =
𝑞(𝑥, 𝜇)

(𝜎𝑎 + 𝜎𝑠)
.                                                                                            (2.21) 

 

Radiatif transfer denklemi, tüm bu tanımlamalarla düzlem geometride aşağıdaki şekilde 

yazılabilir: 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) = 2𝜋𝜔 ∫ 𝑓(𝜇′, 𝜇)𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇).                  (2.22) 
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3. SAÇILMA FONKSİYONLARI 

𝑓(𝜇, 𝜇′) ile tanımlanan saçılma fonksiyonu, fotonun madde ile etkileşmesine bağlı 

olarak tanımlanabilir. Saçılma türleri tanımlanırken fotonların dalga boyu, ortamda 

etkileştikleri parçacıkların boyutu ile kıyaslanmalıdır. Bu kıyaslama, saçılmanın türünü 

belirleyen bir unsurdur. Burada 𝑎 parçacığın etkin yarıçapı olmak üzere bir parametre 

tanımlanır: 

 

𝜒 =
2𝜋𝑎

𝜆
,                                                                                                                    (3.1) 

 

buna göre; 

- 𝜒 ≪ 1 durumunda Rayleigh saçılması, genellikle kırılma indisi bire yakın olan 

ortamlarda gerçekleşir.  

- 𝜒 ≅ 1 durumunda Mie saçılması 

- 𝜒 ≫ 1 durumunda ise geometrik optik kuralları geçerlidir (Modest 2003). 

 

 

                            Şekil 3.1 Bazı saçılma durumlarının temsili gösterimi 

Bazı saçılma durumlarının temsili gösterimi şekil 3.1’de verilmiştir. Bu tez kapsamında 

Rayleigh saçılması için çeşitli fiziksel problemler incelenmiştir. Radiatif transfer 

denkleminde ise saçılma fonksiyonu analitik olarak tanımlanabilir, örneğin Legendre 

polinomları cinsinden seriye açılabilir (Mika 1961). 
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𝑓(𝜇′, 𝜇) = ∑
2𝑙 + 1

4𝜋
𝑓𝑙𝑃𝑙(𝜇)𝑃𝑙(𝜇′)

𝑁

𝑙=0

,                                                                    (3.2) 

 

burada 𝑓𝑙 açılım katsayısı ve 𝑃𝑙(𝜇) ise Legendre polinomlarıdır. Çeşitli yaklaşımlar için 

saçılma durumları elde edilebilir, örneğin 𝑁 = 0 izotropik saçılma durumuna karşılık 

gelir (𝑓(𝜇′, 𝜇) =
1

4𝜋
). İzotropik saçılma durumu için radiatif transfer denklemi 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) =

𝜔

2
∫ 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇),                                          (3.3) 

 

şeklinde yazılabilir. 𝑁 ≥ 1 durumları ise anizotropik saçılmalara karşılık gelir. 𝑁 = 1 

için lineer anizotropik saçılma durumu elde edilir. Bu durumdaki radiatif transfer 

denklemi ise: 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) =

𝜔

2
∫ (1 + 3𝑓1𝜇𝜇′)𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇),                  (3.4) 

 

şeklinde yazılabilir. 𝑁 = 2 durumu için saçılma türü kuadratik saçılma olarak 

isimlendirilir. Kuadratik saçılma durumunda bir boyutta, zamandan bağımsız radiatif 

transfer denklemi aşağıdaki gibi yazılır: 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇)

=
𝜔

2
∫ [1 +

3𝑓2

4
(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)] 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇).          (3.5) 

 

İleri ve geri yönde saçılma durumları için radiatif transfer denklemi ise: 
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𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇)

=
𝜔

2
∫ [

𝑎

2
+ 𝑏𝛿(𝜇 − 𝜇′) + 𝑑𝛿(𝜇 + 𝜇′)] 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇),         (3.6) 

 

şeklindedir. Bu eşitliğin sağ tarafındaki integralde saçılma fonksiyonunda bulunan 

katsayılar 𝑔 anizotropi parametresi cinsinden aşağıdaki şekilde yazıldığında Henyey-

Greenstein saçılma fonksiyonu elde edilmektedir: 

 

𝑎 = 1 − 𝑔2, 

𝑏 =
1

2
𝑔 (1 + 𝑔),                                                                                                       (3.7) 

𝑑 = − 
1

2
𝑔 (1 − 𝑔). 

 

Fotonlar parçacıklardan esnek veya esnek olmayan çarpışmalar ile saçılırlar. Radiatif 

transfer teoride esnek çarpışmalara Thomson, Rayleigh ve Mie saçılmaları, esnek 

olmayan çarpışmalara ise Compton saçılması ve floresans olayı örnek verilebilir. Esnek 

çarpışma, çarpışmadan önce ve sonra fotonun enerjisinin değişmediği durumdur.  Esnek 

olmayan çarpışma denildiğinde ise çarpışmadan sonra fotonun enerjisinin değiştiği 

durum göz önüne alınıyor demektir.  Thomson saçılması, fotonun serbest elektronlardan 

saçılması olayıdır. Gelen foton ile saçılma sonucu açığa çıkan fotonun frekansları eşit, 

doğrultuları farklıdır. Thomson saçılmasında enerji keV mertebesindedir. Laser 

demetinin plazmadan saçılması, bu saçılma türüne bir örnek olarak verilebilir.  

Astrofizikte gerçekleşen bazı olaylarda fotonun esnek çarpışmalar sonucu saçılması 

gözlenmektedir. Örneğin, gelen fotonun enerjisine bağlı olarak, karadelik büyüme 

disklerinde yüksek enerji bölgesinde Thomson saçılması, orta enerji bölgelerinde güneş 

ışınlarının atmosferden saçılmasında Rayleigh saçılması ve yıldızlararası maddede 

düşük enerji bölgelerinde Mie saçılması gerçekleşir. Rayleigh ve Thomson saçılmaları 

izotropik saçılmaya yakındır, anizotropik saçılma etkileri daha düşüktür. Dolayısı ile bu 

saçılmaların incelenmesi gerektiğinde izotropik saçılma göz önüne alınabilir. Rayleigh 

saçılması ışığın polarize olduğu durumda için de geçerlidir. Bunun için radyasyon 
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alanının izotropik olması yeterlidir. Radyasyon alanı izotropik değilse, izotropik 

yaklaşım geçersiz olup radiatif transfer denkleminin ilgili saçılma durumu için 

çözümleri düşünülmelidir. Astrofizikte örneğin yıldız etrafındaki toz taneciklerinde, 

yıldızlararası bulutlarda, öngezegen disklerinde, yıldız formundaki bölgelerde 

anizotropik saçılma baskındır (Fukue 2012).  

Mie saçılması, saçıcı ortamı oluşturan parçacıkların boyutu, gelen fotonun dalga boyuna 

yakın veya biraz daha büyük olduğunda gerçekleşmektedir. Bulutlardaki su 

moleküllerinin çapları, gelen fotonun dalga boyundan daha büyük olduğu durumda, Mie 

saçılması bulutlarda ve sisli havada görülür. Boyutu büyük moleküller, gelen tüm dalga 

boylarındaki fotonları saçılmaya uğrattığından bulutların rengi beyaz görünmektedir 

(Atkins 2018). Mie saçılma durumunda ileri yönde saçılmalar baskındır. Yumuşak doku 

optiğinde de (soft tissue optics) Mie saçılması kullanılır. Yumuşak dokular (soft tissue), 

yağ bakımından zengin dokular olarak tanımlanır. Yağ hücreleri dokuda diğer 

bileşenlere göre daha büyük boyutta olduklarından, dokuyu oluşturan diğer hücrelerden 

olan saçılmalar ihmal edilebilecek düzeyde kabul edilir. Diğer doku türlerinde ise 

Rayleigh saçılması ve Henyey-Greenstein saçılmaları sıklıkla çalışılmaktadır. 

Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu ilk olarak astrofizikte kullanılmıştır (Henyey ve 

Greenstein 1941). Astrofiziksel olaylar incelendiğinde radyasyonun ileri yönde 

saçılmasının baskın olduğu gözlenmiş (örneğin yıldızlardan yayılan radyasyonun 

yıldızlar arası madde ile etkileşmesi sonucunda ileri yönde saçılması) ve deneylerle 

uyumlu olacak şekilde bir saçılma fonksiyonu tanımlanmıştır. Daha sonra bu saçılma 

fonksiyonu farklı alanlarda da kullanılmış, deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu 

görülmüştür. 
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Şekil 3.2 Parçacığın yarıçapı ve gelen fotonun dalga boyuna göre saçılma türlerinin 

tanımlanması (Lelli 2014) 

Fotonun dokudaki davranışının tanımı ile biyomedikal alanda önemli teknolojik 

gelişmeler gerçekleşmiştir (Şekil 3.3). Biyomedikal optik, dokunun fizyolojik 

özelliklerinin ölçümüne olanak sağlar. Bu fizyolojik özellikler dokuda hemoglobin 

konsantrasyonu, hemoglobin oksijen doyumu, kanın akış hızı gibi parametrelerdir. Bu 

parametrelerin belirlenmesiyle birlikte son yıllarda yeni doğan çocuğun beyninin 

(Gibson 2005) veya insan memesinin (Yates 2005) üç boyutlu görüntülemesi 

yapılabilmektedir. Bu alanda en çok kullanılan saçılma türü galaksilerdeki saçılmaların 

açıklanması için tanımlanan Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonudur (Henyey-

Greenstein 1941).  Daha sonra Pedersen vd. tarafından ilk kez 1976 yılında biyo-optik 

alanında kullanılmıştır. Görünür bölgede biyolojik dokuların anizotropi parametresi 

0.65 < 𝑔 < 0.95 aralığındadır (Binzoni 2006, Tuchin 2007). 

Bazı özel dokular için saçılma, soğurma katsayılarının yanı sıra anizotropi 

parametresinin değerleri çizelge 3.1’de verilmiştir. Bu değerler insana vücuduna aittir. 
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Bunun yanı sıra diğer canlılarda da yapılan ölçümler bulunmaktadır (Filatova, 2017). 

Bu ölçümler çeşitli spektrometreler ile yapılmaktadır. Gelen fotonun dalga boyuna göre 

her yapı, farklı değerlerde saçılma veya soğurma pikleri verebilir. Örneğin su içerikli 

dokular 1150 nm, 1459 nm ve 1900 nm dalga boylarında, yağlar 1040 nm, 1200 nm, 

1400 nm ve 1700 nm dalga boylarında ve kolajenler 1200 nm ve 1500 nm dalga 

boylarında soğurum pikleri göstermektedir. Bu dalga boylarında gözlemlenen saçılma 

ve soğurma pikleri, yanma sonucu oluşan ödemden kaynaklı su miktarının, kandaki 

hemoglobin miktarının, meme tümöründeki su ve yağ miktarlarının ve değişimlerinin 

belirlenmesine olanak verir (Wilson vd. 2015, Bashkatov 2011). 

 

 

Şekil 3.3 Doku içerisindeki farklı yapıların boyutlarına göre Rayleigh ve Mie 

saçılmalarının tanımlanması (Fridolin 2019) 

Çizelge 3.1 İnsan dokularında ölçülen optik parametrelerin değerleri (Tuchin 2007) 

Ortam türü 

Kullanılan 

fotonun 

dalga 

boyu [nm] 

Soğurma 

katsayısı 

𝜇𝑎[cm
-1

] 

Saçılma 

katsayısı 

𝜇𝑠[cm
-1

] 

Anizotropi 

parametresi 𝑔 

İnsan-Aort 

normal 

dokusu 

1064 0.53 239 0.90 

İnsan-Aort 

yağ dokusu 
633 0.52 316 0.87 

İnsan-Aort 

yağ dokusu 
1064 0.50 239 0.90 
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Çizelge 3.1 İnsan dokularında ölçülen optik parametrelerin değerleri (Tuchin 2007) 

(devam) 

İnsan-

mesane 
633 1.40  88  0.960 

İnsan-kan 

(HbO2) 
665 1.30 1246 0.995 

İnsan-kan 

(HbO2) 
685 2.65 1413 0.990 

İnsan-kan 

(HbO2) 
960 2.84 505 0.992 

İnsan-beyin 

Tumörü 
415 16.60 - - 

İnsan 

memesi 

(kadın)-yağ 

749 0.18 8.48 - 

İnsan 

memesi 

(kadın)-yağ 

789 0.08 7.67 - 

İnsan-yağ 

dokusu 
1064 3 37 0.910 

İnsan kalbi-

endocard 
1060 0.07 136 0.970 

İnsan kalbi-

epicard 
1060 0.35 167 0.980 

İnsan kalbi-

myocard 
1060 0.30 177.50 0.960 

İnsan-

karaciğer 
635 2.30 313 0.680 

İnsan-

akciğer 
635 8.10 324 0.750 

İnsan-

akciğer 
1064 2.80 39 0.910 

İnsan-kas 1064 20 215 0.960 

İnsan 

derisi-

Epidermis 

250 1000 2000 0.690 

İnsan 

derisi-

Epidermis 

308 300 1400 0.710 

İnsan 

derisi-

Epidermis 

337 12 1200 0.720 

İnsan 

derisi-

Epidermis 

351 100 1100 0.720 
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3.1 İzotropik Saçılma 

İzotropik saçılma durumu radiatif transfer denkleminin matematiksel çözümü için en 

temel modeldir. İzotropik durum için Case’in özfonksiyonları cinsinden elde edilen 

çözümler, daha karmaşık saçılma durumları için bir model teşkil eder (Case 1967). 

Bunun için Denklem (3.3) kaynaktan bağımsız durumda göz önüne alınır: 

 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) =

𝜔

2
∫ 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

.                                                              (3.8) 

 

Denklem (3.8) kaynağın olmadığı bir ortamda, izotropik saçılma durumunda, zamandan 

bağımsız, tek boyutta düzlem geometri için radiatif transfer denklemi olarak 

adlandırılır. Bu denklemi çözmek için Case yöntemi olarak da bilinen değişkenlerine 

ayırma yöntemi uygulanır: 

 

𝐼(𝑥, 𝜇) = 𝑋(𝑥)𝜙(𝜇).                                                                                                (3.9) 

 

Bu ifade Denklem (3.8) de yazılıp düzenlendiğinde bir sabite eşitlenir: 

 

1

𝑋(𝑥)

𝑑𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝜔

2𝜇𝜙(𝜇)
∫ 𝜙(𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

−
1

𝜇
= −

1

𝜈
.                                           (3.10) 

 

Buradan  

 

1

𝑋(𝑥)

𝑑𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
= −

1

𝜈
→ 𝑋(𝑥)

= sabit × 𝑒−𝑥
𝜈⁄ ,                                                                          (3.11) 

 

elde edilir, foton şiddeti aşağıdaki şekilde yazılır: 

 

𝐼𝜈(𝑥, 𝜇) = 𝑒−𝑥
𝜈⁄ 𝜙𝜈(𝜇).                                                                                         (3.12) 
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𝜙𝜈(𝜇) fonksiyonunun normalize edilmiş hali ile Denklem (3.8) çözülebilir: 

 

∫ 𝜙(𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 1.                                                                                                     (3.13) 

 

Buradan 𝜙𝜈(𝜇) fonksiyonunun genel hali yazılarak 

 

𝜙𝜈(𝜇) =
𝜔𝜈

2

1

𝜈 − 𝜇
,                                                                                                (3.14) 

 

yardımıyla şiddet için aşağıdaki çözüm elde edilir: 

 

𝐼(𝑥, 𝜇) =
𝜔𝜈

2

1

𝜈 − 𝜇
𝑒−𝑥

𝜈⁄ .                                                                                     (3.15) 

 

Bu ifadeyi çözüm olarak kullanabilmek için 𝜙𝜈(𝜇) fonksiyonunda 𝜇 ∈ [−1, +1] 

aralığındaki değerler ile 𝜈’nün alabileceği değerler karşılaştırılmalıdır. Denklem (3.14) 

ile verilen ifadenin Denklem (3.13) ile verilen normalizasyon şartında kullanılması ile 

elde edilen fonksiyon, dağılım (dispersiyon) bağıntısı olarak adlandırılır: 

 

Λ(𝜈) = 1 − ∫ 𝜙(𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

.                                                                                      (3.16) 

 

Λ(𝜈) = 0 için 𝜔 değerlerine karşılık gelen 𝜈 değerleri bulunabilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta 𝜈 özdeğerlerinin 𝜈 ∈ [−1, +1] ve 𝜈 ∉ [−1, +1] aralığında ayrı 

ayrı incelenmesi gerektiğidir. 

𝒊. 𝝂 ∉ [−𝟏, +𝟏] durumu: Bu durumda çözümler kesiklidir. Denklem (3.13) ile verilen 

integral ifadesinde bir singüler nokta olmadığı için  
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∫ 𝜙𝜈(𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

=
𝜔𝜈

2
∫

1

𝜈 − 𝜇
𝑑𝜇

+1

−1

 

⇒  
𝜔𝜈

2
ln [

1 +
1
𝜈

1 −
1
𝜈

] = 1 ⇒ Arctanh (
1

𝜈
) =

1

𝜔𝜈
,                                                 (3.17) 

 

elde edilir. Denklem (3.17)’de nümerik olarak 𝜔’nın belirli değerlerine karşılık gelen 𝜈 

değerleri elde edilebilir. Bu nedenle aşağıdaki değişken değişimi yapılarak herhangi bir 

𝜔 değeri için, denklemin iki tarafının ayrı ayrı grafiği çizilerek, iki fonksiyonun 

kesiştiği noktadan kökler bulunabilir (Şekil 3.4): 

 

1

𝜔𝜈
= 𝑦      ⇒            𝜔𝑦 = tanh𝑦                                                                       (3.18) 

 

𝜔 < 1 için kökler reel olup 𝜈 = ±𝜈0 gibi iki değeri vardır, bu değerler kesikli 

özdeğerler olarak adlandırılır (Çizelge 3.2). Kesikli özdeğerlere karşılık gelen 

özfonksiyonlar ise aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 

𝜙(±𝜈0, 𝜇) = ±
𝜔𝜈0

2

1

±𝜈0 − 𝜇
                                                                              (3.19) 

𝜔 > 1 için kökler kompleks bir sayıdır ve 𝜈 = ±𝑖𝜈0 şeklindedir. Bu durumda kökler 

aşağıdaki ifadeden elde edilir (Şekil 3.5): 

 

1

𝜈
= 𝑡𝑎𝑛

1

𝜔𝜈
.                                                                                                            (3.20) 
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                                          Şekil 3.4 𝜔 < 1 için kökler 

 

                                             Şekil 3.5 𝜔 > 1 için kökler 

Çizelge 3.2 İzotropik saçılma için kesikli özdeğerler 

𝜔 ±𝜈0 𝜔 ±𝜈0 

0.1 1.00000000412230762 1.1 1.75665196631838690 

0.2 1.00009088654438077 1.2 1.19826500151329923 

0.3 1.00259288879322319 1.3 0.94600022491822343 

0.4 1.01458581592742929 1.4 0.79376829659621922 

0.5 1.04438203376083347 1.5 0.68913050301840879 

0.6 1.10213202115109409 1.6 0.61161982720847836 

0.7 1.20680425398528596 1.7 0.55133521164936093 

0.8 1.40763430906277201 1.8 0.50280879853183691 

0.9 1.90320485604484726 1.9 0.46273474075440379 

0.99 5.79672945130198364 2 0.42897790896417908 
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ii. 𝝂 ∈ [−𝟏, +𝟏] durumu: Bu durumda ise çözümler süreklidir. 𝜈 ve 𝜇 değerleri aynı 

aralıklarda olduğundan singüler nokta oluşur. Bu durumun aşılması için Cauchy prensip 

değer kullanılmalıdır. 

 

𝜙(𝜈, 𝜇) =
𝜔𝜈

2
𝑃

1

𝜈 − 𝜇
+ 𝜆(𝜈)𝛿(𝜈 − 𝜇).                                                            (3.21) 

 

Burada 𝑃 Cauchy prensip değeri, 𝜆(𝜈) ise seçilen keyfi bir fonksiyondur. Denklem 

(3.21) ile verilen çözüm normalizasyon şartında kullanılır. 

 

∫ 𝜙(𝜈, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

=
𝜔𝜈

2
𝑃 ∫

1

𝜈 − 𝜇
𝑑𝜇

+1

−1

+ ∫ 𝜆(𝜈)𝛿(𝜈 − 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 1.                 (3.22)  

 

Bu ifade düzenlendiğinde: 

 

𝜆(𝜈) = 1 − 𝜔𝜈tanh−1𝜈.                                                                                          (3.23) 

 

fonksiyonu elde edilir. Tüm bu işlemler sonucunda Denklem (3.8) ile verilen ifadenin 

çözümü, kesikli ve sürekli özfonksiyonların lineer toplamı olarak aşağıdaki şekilde 

yazılır: 

𝐼(𝑥, 𝜇) = 𝑎0+𝜙(𝜈0, 𝜇)e−𝑥 𝜈0⁄ + 𝑎0−𝜙(−𝜈0, 𝜇)e𝑥 𝜈0⁄ + ∫ 𝐴(𝜈)𝜙(𝜈, 𝜇)e−𝑥 𝑣⁄ 𝑑𝜈

+1

−1

   (3.24) 

Burada 𝑎0+, 𝑎0− ve 𝐴(𝜈) açılım katsayıları, 𝜙(±𝜈0, 𝜇) ve 𝜙(𝜈, 𝜇) kesikli ve sürekli 

özfonksiyonlardır. Bu özfonksiyonlar Case’in özfonksiyonları olarak adlandırılırlar. 

Case’in özfonksiyonları ortogonal fonksiyonlardır. Bunun için diklik bağıntıları 

 

∫ 𝜇𝜙(±𝜈0, 𝜇)𝜙(±𝜈0, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 𝑁(±𝜈0);          𝑁(𝜈0) = −𝑁(−𝜈0), 

∫ 𝜇𝜙(𝜈, 𝜇)𝜙(±𝜈0, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 0,                                                                            (3.25) 
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∫ 𝜇𝜙(𝜈, 𝜇)𝜙(𝜈, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 𝑁(𝜈);                         𝑁(𝜈) = −𝑁(−𝜈), 

 

şeklinde yazılır. Özfonksiyonlar integral işlemlerinde kullanıldığında izotropik saçılma 

durumu için aşağıdaki ifadeler elde edilir: 

 

𝑁(±𝜈0) =
𝜔𝜈0

3

2
[

𝜔

𝜈0
2 − 1

−
1

𝜈0
2

], 

𝑁(𝜈) = 𝜈𝜆2(𝜈) +
𝜔2𝜋2𝜈3

4
.                                                                                 (3.26) 

 

3.2 Sonsuz Ortam Green Fonksiyonu 

Ortamda bir düzlem kaynağın varlığında radiatif transfer denkleminin çözümleri Green 

fonksiyonu cinsinden elde edilebilir. Bunun için kaynak fonksiyonu aşağıdaki şekilde 

tanımlanır: 

𝑆(𝑥, 𝜇) = 𝛿(𝑥 − 𝑥0)𝛿(𝜇 − 𝜇0).                                                                          (3.27) 

 

Bu ifade 𝑥0 konumunda bulunan ve 𝜇0 doğrultusunda birim zamanda bir foton 

yayınlayan bir düzlem kaynağı ifade eder. Bu kaynak ifadesi Denklem (3.3)’de 

kullanıldığında Green fonksiyonu çözüm olarak yazılabilir (Case 1967). 

𝜇
𝜕𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

𝜕𝑥
+ 𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

=
𝜔

2
∫ 𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝛿(𝑥 − 𝑥0)𝛿(𝜇 − 𝜇0).                  (3.28) 

 

𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇) Green fonksiyonu olup, 𝑥0 konumunda bulunan ve 𝜇0 

doğrultusunda birim zamanda bir foton yayınlayan bir düzlem kaynağın varlığında, 𝑥 

noktasında ve 𝜇 doğrultusunda açığa çıkan fotonları tanımlar.  
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Green fonksiyonunu bulmak için Denklem (3.28) çözülmelidir. Kaynak orijinde olsun.  

Dirac-delta fonksiyonunun varlığından dolayı Denklem (3.28), 𝑥 = 𝑥0 noktası dışında 

her yerde homojendir.  

 

𝜇
𝜕𝐺

𝜕𝑥
+ 𝐺 =

𝜔

2
∫ 𝐺(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

                                                                            (3.29) 

 

Bu denklemin çözümünü veren bir Green fonksiyonu yazılabilir. Bu durumda  𝑥 = 𝑥0 

noktasının sağında ve solunda olmak üzere iki adet çözüm yazılır: 

 

𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇) = 𝑎0+𝜙(𝜈0, 𝜇)e−𝑥 𝜈0⁄ + ∫ 𝐴(𝜈)𝜙(𝜈, 𝜇)e−𝑥 𝑣⁄ 𝑑𝜈

+1

0

, 𝑥 > 0      (3.30𝑎)  

𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇) = −𝑎0−𝜙(−𝜈0, 𝜇)e𝑥 𝜈0⁄ − ∫ 𝐴(𝜈)𝜙(𝜈, 𝜇)e−𝑥 𝑣⁄ 𝑑𝜈

0

−1

, 𝑥 < 0  (3.30𝑏) 

 

𝜔 < 1 varsayılırsa sonsuzda, Green fonksiyonu sonlu olmalıdır, bu durum da aşağıdaki 

sınır koşulu ile ifade edilir: 

 

lim
|𝑥|→∞

𝐺(𝑥, 𝜇) = 0.                                                                                                  (3.31) 

 

Homojen olmayan bu durumda 𝑥 = 0 noktasında bir sıçrama koşulu ile (jump 

condition) ifade edilmesi gerekir. Bunun için Denklem (3.28)’in her iki tarafının 𝑥 

üzerinden, [𝑥0 − 𝜖, 𝑥0 + 𝜖] aralığında integrali alınırsa, 𝜖 → 0 yaklaşımı altında 

aşağıdaki ifade elde edilir: 

 

𝐺(0+, 𝜇) − 𝐺(0−, 𝜇) =
1

𝜇
𝛿(𝜇 − 𝜇0).                                                               (3.32) 

 

Bu ifade 𝑥 = 0 noktasında bir süreksizliği tanımlar. Denklem (3.30) ile verilen 

çözümler Denklem (3.32) ile ifade edilen sınır şartında yazılırsa: 
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1

𝜇
𝛿(𝜇 − 𝜇0) = 𝑎0+𝜙(𝜈0, 𝜇) + 𝑎0−𝜙(−𝜈0, 𝜇) + ∫ 𝐴(𝜈)𝜙(𝜈, 𝜇)𝑑𝜈

+1

0

,         (3.33) 

 

elde edilir. Denklem (3.25) ile verilen diklik koşulları yardımıyla Denklem (3.24)’de 

tanımlanan açılım katsayıları  bulunarak izotropik saçılma durumu için Green 

fonksiyonu: 

 

𝐺±(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

= ± {
𝜙(±𝜈0, 𝜇)𝜙(±𝜈0, 𝜇0)

𝑁(±𝜈0)
e−|𝑥−𝑥0| 𝜈0⁄  

+ ∫
𝜙(±𝜈, 𝜇)𝜙(±𝜈, 𝜇0)

𝑁(±𝜈)
e−|𝑥−𝑥0| 𝜈⁄  𝑑𝜈

+1

0

},                             (3.34) 

 

şeklinde elde edilir. Burada 𝑥 > 𝑥0 için pozitif, 𝑥 < 𝑥0 için negatif değerler alınır. 

 

Kaynağın varlığında şiddet, Green fonksiyonu cinsinden: 

 

𝐼(𝑥, 𝜇) = ∫ ∫ 𝑄(𝑥0, 𝜇0)𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝑥0𝑑𝜇0

𝜇0=+1

𝜇0=−1

𝑥0=+∞

𝑥0=−∞

                   (3.35) 

 

olarak yazılır. 

 

3.3 Rayleigh Saçılması 

Rayleigh saçılması fotonun atom veya moleküllerden saçılmasıdır. Genellikle saydam 

katı ve sıvılardan veya gaz ortamından geçerken gerçekleşir. Moleküllerin elektriksel 

olarak kutuplanmasından kaynaklanır. Gelen fotonun elektrik alan bileşeninin titreşimi 

moleküle etki eder, bunun sonucunda parçacığın aynı frekansta titreşim yapmasını 

sağlar. Bu durumda molekül ışıma yapan küçük bir elektrik dipolü gibi davranır.  
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Gelen fotonun dalga boyu ortamdaki saçıcı parçacıkların boyutundan büyük ise 

Rayleigh saçılması gerçekleşir. Gökyüzünün mavi, günbatımının kırmızı oluşu bu 

saçılma fonksiyonu ile açıklanır (Rayleigh 1900). Lord Rayleigh tarafından ortaya 

atılmış olup, analitik ve nümerik hesaplamaları ilk kez Chandrasekhar tarafından 

yapılmıştır (Chandrasekhar 1960). Rayleigh saçılması düşük enerjilerde gerçekleşir 

(ℎ𝑓 ≅ 𝑒𝑉). Rayleigh saçılması astrofizik, deniz bilimi ve doku optiği alanlarında 

kullanılmaktadır. 

 

Düzlem geometride, zamandan bağımsız radiatif transfer denklemi kuadratik saçılma 

durumunda yazılabilir, Denklem (3.5). Kuadratik saçılma fonksiyonundaki katsayılar 

aşağıdaki şekilde genellenir: 

 

𝑓(𝜇, 𝜇′) =
1

4𝜋
[𝑎 + 𝑏(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)].                                                   (3.36) 

 

Katsayılar, 𝑎 = 1 ve 𝑏 = 1
8⁄  olarak seçilirse Rayleigh saçılmasını tanımlayan bir 

fonksiyon elde edilir (Pomraning 1969): 

 

𝑓(𝜇, 𝜇′) =
1

4𝜋
[1 +

1

8
(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)].                                                  (3.37) 

 

Denklem (3.5): 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇)

=
𝜔

2
∫ [1 +

1

8
(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)] 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇),           (3.38) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada ortamda kaynak olmadığı varsayılırsa, 𝑆(𝑥, 𝜇) = 0, 

Denklem (3.38)’nin çözümü, Case’in özfonksiyonları cinsinden elde edilebilir (Türeci, 

2007; 2008; 2010; 2012; 2017) 

 

𝜙(±𝜈0,𝑅 , 𝜇) = ±
𝜔𝜈0,𝑅

2

1

±𝜈0,𝑅 − 𝜇
[1 + 3𝛼0

2(3𝜇2 − 1)],                          (3.39𝑎) 
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𝜙(𝜈𝑅 , 𝜇) =
𝜔𝜈

2
𝑃

1

𝜈𝑅 − 𝜇
[1 + 3𝛼2(3𝜇2 − 1)] + 𝜆(𝜈𝑅)𝛿(𝜈𝑅 − 𝜇).          (3.39𝑏) 

 

Burada 𝛼0, 𝛼 ve 𝜆(𝜈): 

 

𝛼0 =
1

8
[3𝜈0,𝑅

2(1 − 𝜔) − 1], 

𝛼 =
1

8
[3𝜈2(1 − 𝜔) − 1],                                                                                      (3.40) 

𝜆(𝜈𝑅) = 1 + 3𝜔𝜈𝑅
2𝛼 − 𝜔𝜈𝑅tanh−1(𝜈𝑅)(1 + 3𝜈𝑅

2𝛼 − 𝛼). 

 

şekildedir. Denklem (3.39) ile verilen özfonksiyonlar Denklem (3.25) ile verilen diklik 

bağıntılarını sağlarlar: 

 

𝑁(𝜈0,𝑅) = −𝑁(−𝜈0,𝑅)

=
𝜔𝜈0,𝑅

2(𝜈0,𝑅
2 − 1)

[1 − 𝛼0

+ 𝜈0,𝑅
2 [𝜔 − 1 + 𝛼0 (16 − 11𝜔 + 15𝜈0,𝑅

2(𝜔 − 1)) + 4𝜔𝛼0
2]], 

𝑁(𝜈𝑅) = −𝑁(−𝜈𝑅)

= 𝜈𝑅𝜆2(𝜈𝑅) +
𝜔2𝜋2𝜈𝑅

3

4
[1 + 𝛼(3𝜇2 − 1)]2.                                        (3.41) 

 

Rayleigh saçılması için kesikli özdeğerler çizelge 3.3’de verilmiştir. Rayleigh saçılma 

durumu için Green fonksiyonu aşağıdaki şekilde verilir: 

𝐺±(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

= ± {
𝜙(±𝜈0,𝑅 , 𝜇)𝜙(±𝜈0,𝑅, 𝜇0)

𝑁(±𝜈0,𝑅)
e−|𝑥−𝑥0| 𝜈0,𝑅⁄  

+ ∫
𝜙(±𝜈𝑅 , 𝜇)𝜙(±𝜈𝑅 , 𝜇0)

𝑁(±𝜈𝑅)
e−|𝑥−𝑥0| 𝜈𝑅⁄  𝑑𝜈𝑅

+1

0

} ,                                   (3.42) 
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Çizelge 3.3 Rayleigh saçılması için kesikli özdeğerler 

𝜔 ∓𝜈0,𝑅 

0.1 1.0000006562971065 

0.2 1.0005632173941590 

0.3 1.0060039844638861 

0.4 1.0223212092667781 

0.5 1.0555426950627251 

0.6 1.1149501982293193 

0.7 1.2195364795519740 

0.8 1.4187847557347299 

0.9 1.9113134217821784 

0.95 2.6409002516927123 

 

3.4 Henyey-Greenstein Saçılma Fonksiyonu 

Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu astrofizik, deniz bilimi, biyomedikal optik, 

atmosfer fiziği gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Bu saçılma fonksiyonu için yazılan 

radiatif transfer denklemi çözümleri özellikle doku optiğinde deneysel verilerle büyük 

uyum göstermektedir. Fonksiyonda kullanılan anizotropi parametresinin seçimi ile 

farklı yönlerde saçılma durumlarına da uygulanması mümkündür. Dolayısı ile 

anizotropik saçılmaların gerçekleştiği durumlarda en fazla ele alınan saçılma 

fonksiyonudur.  

İleri ve geri yöndeki saçılmaları ifade eden anizotropik saçılma fonksiyonu aşağıdaki 

gibi tanımlanır (İnönü 1973): 

𝑓(𝜇, 𝜇′) =
𝑎

2
+ 𝑏 𝛿(𝜇 − 𝜇′) + 𝑑 𝛿(𝜇 + 𝜇′).                                                     (3.43) 

 

Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu ise; 
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𝑓(𝜇) =
1

4𝜋

1 − 𝑔2

(1 + 𝑔2 − 2𝑔𝜇)
3

2⁄
,                                                                             (3.44) 

 

şeklindedir. 𝑔 anizotropi faktörü olup saçılma açılarının kosinüslerinin ortalaması 

olarak verilir (−1 ≤ 𝑔 ≤ 1): 

 

𝑔 = 〈𝑐𝑜𝑠𝜃〉 = 〈𝜇〉 = ∫ 𝑓(𝜇)2𝜋𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃

𝜋

0

.                                                             (3.45) 

 

𝑔 = 1, ileri yönde anizotropik saçılmayı, 𝑔 = −1 geri yönde anizotropik saçılmayı, 

𝑔 = 0 ise izotropik saçılmayı verir (Şekil 3.6). Denklem (3.7) ile verilen dönüşümler 

anizotropik saçılma fonksiyonunda kullanıldığında, Henyey-Greenstein saçılma 

fonksiyonu elde edilebilir (Williams, 1978). 

 

Şekil 3.6 İleri ve geri yönde anizotropik saçılmanın yönlere bağlı şematik gösterimi 

Anizotropik saçılma için Green fonksiyonu aşağıdaki elde edilmiştir (Tezcan 1996): 

𝐺𝑎𝑛𝑖𝑠(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

=
𝑝 + 𝑞

2𝑞
𝐺𝑖𝑠,𝜔′(𝑥0

′ → 𝑥′; 𝜇0 → 𝜇) +
𝑑𝜔

2𝑞
𝐺𝑖𝑠,𝜔′(𝑥0

′ → 𝑥′; 𝜇0 → −𝜇)

+
𝑑𝜔

2𝑞
𝐺𝑖𝑠,𝜔′(𝑥0

′ → 𝑥′; −𝜇0 → 𝜇)

+
𝑝 − 𝑞

2𝑞
𝐺𝑖𝑠,𝜔′(𝑥0

′ → 𝑥′; −𝜇0 → −𝜇).                                                    (3.46)  
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Buradaki tanımlamalar aşağıdaki gibi verilir: 

 

𝑥′ = 𝑥𝑞, 

𝜈0
′ = 𝑞𝜈0, 

𝑝 = 1 − 𝑏𝜔,                                                                                                             (3.47) 

𝑞 = √𝑝2 − 𝑑2𝜔2, 

𝜔′ =
𝑎𝜔

1 − 𝑏𝜔 − 𝑑𝜔
. 

 

Denklem (3.43) ile tanımlanan saçılma fonksiyonu durumunda radiatif transfer 

denklemi için Case’in özfonksiyonu ise aşağıdaki gibi elde edilir: 

 

𝜙𝑎𝑛𝑖𝑠(±𝜈0′, 𝜇) = ±
𝜔𝜈0′

2

1

±𝜈0′ − 𝜇
,                                                                   (3.48) 

𝜙(𝜈, 𝜇) =
𝜔𝜈

2
𝑃

1

𝜈 − 𝜇
+ 𝜆(𝜈)𝛿(𝜈 − 𝜇). 

 

Bu fonksiyonun sağladığı diklik koşulları ise: 

 

∫ 𝜇𝜙(±𝜈0′, 𝜇)𝜙(±𝜈0′, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 𝑁(±𝜈0′);          𝑁(𝜈0′) = −𝑁(−𝜈0′), 

∫ 𝜇𝜙(𝜈, 𝜇)𝜙(±𝜈0′, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 0,                                                                          (3.49) 

∫ 𝜇𝜙(𝜈, 𝜇)𝜙(𝜈, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

= 𝑁(𝜈);                         𝑁(𝜈) = −𝑁(−𝜈), 

 

şeklindedir. 
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4. RADİATİF TRANSFER PROBLEMLERİNİN RAYLEIGH SAÇILMASI 

ÜZERİNE UYGULAMALARI 

4.1 Yarı-Uzay Albedo Problemi 

Nötron transport teori ve radiatif transfer teoride sıkça karşılaşılan problemlerden biri 

yarı uzay albedo problemidir. Bu problemin çözümü Case, 𝐶𝑁, 𝐹𝑁, 𝑃𝑁 gibi çeşitli 

yöntemlerle yapılabilmektedir. Burada yarı-uzay albedo problemi, Placzek lemmasına 

dayalı olarak geliştirilen 𝐹𝑁 yöntemindeki analitik ifadeler göz önüne alınarak, farklı bir 

nümerik yöntemle çözülmüştür.  

Placzek lemması sonlu ortam problemlerinin sonsuz ortam problemine dönüşümünü 

sağlayan kuramsal bir yaklaşımdır. Ortam sonsuza dönüştürüldüğünde radiatif transfer 

denkleminin çözümünde sonsuz ortam Green fonksiyonu kullanılabilir. Placzek 

lemmasında ortam, etrafında boşluk olan 𝑆 yüzeyi ile sınırlanmış sonlu bir ortam olarak 

düşünülür. Ortamdan dışarıya çıkan foton olabilir ancak yüzeyin çevresindeki boşluktan 

dolayı ortamdan içeri giren foton olmayacaktır. Problem sonsuz ortam problemine 

dönüştürüldüğünde, ortamdan dışarı çıkan fotonlara ek olarak etkileşmeler sonucunda S 

yüzeyinden içeri giren fotonlar da olacaktır. Problemde sonlu ortam problemine benzer 

çözümlerin elde edilebilmesi için, 𝑆 yüzeyine yerleştirilen uygun bir kaynak ile ortama 

giren foton sayısı kadar ortamdan içeriye foton girmesi sağlanır. Yüzeyin ortadan 

kaldırıldığı varsayılır. Ortam, sonsuz ortama dönüştürülmüş olur.  

Yarı-uzay albedo probleminde 𝑥 > 0 bölgesinde ortam, 𝑥 < 0 bölgesinde ise boşluk 

olduğu varsayılır (Şekil 4.1). Sınırda, dışarı çıkan fotonların, içeri giren fotonlara oranı 

albedo olarak adlandırılır. Bu problem Siewert tarafından izotropik saçılma durumu için 

𝐹𝑁 yöntemi ile çözülmüştür  (Siewert ve Beonist 1979, Grandjaen ve Siewert 1979). 

Rayleigh saçılması durumunda radiatif transfer denklemi aşağıdaki şekilde yazılır: 
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𝜇
𝑑𝐼1(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼1(𝑥, 𝜇)

=
𝜔

2
∫ [1 +

1

8
(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)] 𝐼1(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝑆(𝑥, 𝜇)𝐻(𝑥)

+ 𝜇𝐼(0, 𝜇)𝛿(𝑥).                                                                                              (4.1) 

𝐼1(𝑥, 𝜇) = 𝐻(𝑥)𝐼(𝑥, 𝜇).                                                                                           (4.2) 

 

Burada 𝐻(𝑥) basamak fonksiyonudur (step function) 

 

𝐻(𝑥) = {
1,             𝑥 ∈ (0, ∞) için
0,           diğer durumlar

      ,                                                                 (4.3) 

 

𝜇𝐼(0, 𝜇)𝛿(𝑥)  terimi x=0’a eklenen kaynak terimini gösterir. Denklem (4.1)’in çözümü 

aşağıdaki gibi verilir: 

 

𝐼1(𝑥, 𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

−1

∫ 𝑑𝑥0𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)

+∞

−∞

× [𝐻(𝑥0)𝑆(𝑥0, 𝜇0) + 𝜇0𝐼(0, 𝜇0) 𝛿(𝑥0)].                                                  (4.4) 

 

 

                                        Şekil 4.1 Yarı uzay albedo problemi 

Bu tez çalışması kapsamında 𝐼1(𝑥, 𝜇) ifadesinde Denklem (3.34) ile verilen Green 

fonksiyonu kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Green fonksiyonunda Rayleigh 

saçılması durumundaki özfonksiyonlar ve özdeğerler kullanılmalıdır. 
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𝐼(𝑥, 𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

−1

[∫ 𝑑𝑥0𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑆(𝑥0, 𝜇0) + 𝜇0𝐺(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝐼(0, 𝜇)

∞

0

] 

 

Yarı uzay albedo probleminde kullanılan sınır şartları ise (𝑥 = 0): 

 

                 𝐼(0, 𝜇) = 𝜇𝛽 ,            𝛽 = 0,1,2.. 

𝐼(0, −𝜇) = ∑ 𝑎𝑙𝜇
𝑙

∞

𝑙=0

,      𝜇 > 0.                                                                              (4.5) 

 

şeklindedir. Ortamda kaynağın olmadığı durumda bu sınır şartları Denklem (4.4)’de 

kullanıldığında: 

 

𝐼(0, −𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0𝐺+(0 → 0+; 𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(0, 𝜇0)

+1

0

− ∫ 𝑑𝜇0𝐺+(0 → 0+; −𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(0, −𝜇0)

+1

0

,      𝜇 > 0                   (4.6) 

 

olarak yazılabilir. Denklem (4.6) ile verilen ifadenin her iki yanı 𝜇𝑚+1 ile çarpılarak 

𝜇 ∈ [0,1] aralığında integrali alınırsa aşağıdaki matris denklemi elde edilir: 

 

∑ 𝑎𝑙𝑇𝑚𝑙

𝑁

𝑙=0

= 𝑅𝑚𝛽 .                                                                                                      (4.7) 

 

Burada 𝑇𝑚𝑙 ve 𝑅𝑚𝛽 ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

𝑇𝑚𝑙 =
1

𝑙 + 𝑚 + 2
+ (

𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐴𝑙(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐴𝑙(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

𝑑𝜈,      (4.8a) 

𝑅𝑚𝛽 = (
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐵𝛽(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐵𝛽(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

𝑑𝜈,                           (4.8b) 
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ve 

𝐴𝑚(𝜉) =
2

𝜔𝜉
∫ 𝜇𝑚+1𝜙(𝜉, −𝜇)

+1

0

, 

𝐴0(𝜉) = 1 −
3

2
𝛼𝜉 + 3𝛼𝜉2 − (𝜉 + 3𝛼𝜉3 − 𝛼𝜉)ln (

𝜉 + 1

𝜉
),                                         (4.9a) 

𝐴𝑚(𝜉) =
1

𝑚 + 1
+ 𝛼 (

3

𝑚 + 3
−

1

𝑚 + 1
) − 𝜉𝐴𝑚−1(𝜉);   𝑚 ≥ 1, 

𝐵𝑚(𝜉) =
2

𝜔𝜉
∫ 𝜇𝑚+1𝜙(𝜉, 𝜇)

+1

0

, 

𝐵0(𝜉) =
𝜔

2
− 1 −

3

2
𝛼𝜉 + 3𝛼𝜉2 − (𝜉 + 3𝛼𝜉3 − 𝛼𝜉)ln (

𝜉 + 1

𝜉
),                                 (4.9b) 

𝐵𝑚(𝜉) = 𝜉𝐵𝑚−1(𝜉) −
𝛼 − 1

𝑚 + 1
−

3𝛼

𝑚 + 3
;   𝑚 ≥ 1.  

 

Burada 𝜉 = 𝜈0,𝑅 veya 𝜈 ∈ (0,1) için 𝜉 = 𝜈 alınır. 

 

Denklem (4.5)’deki sınır koşulları göz önüne alındığında albedo ifadesi: 

 

𝐴∗ =
∫ 𝜇 𝐼(0, −𝜇)𝑑𝜇

1

0

∫ 𝜇 𝐼(0, 𝜇)𝑑𝜇
1

0

= (𝛽 + 2) ∑
𝑎𝑙

𝑙 + 2
,

𝑁

𝑙=0

                                                                    (4.10) 

 

olarak bulunur. Bilinmeyen 𝑎𝑙 açılım katsayıları Denklem (4.7) ile verilen matris 

denkleminden bulunur. 

 

Elde edilen nümerik sonuçlar çizelge 4.1 ile verilmiştir. Referanslar ile yakın değerler 

elde edilmiştir. Türeci (2010) çalışmasında tanımlanan kauadratik saçılma 

fonksiyonunda açılım katsayısı 𝑓2 = 0.1 alındığında bu çalışmada tanımlanan Rayleigh 

saçılma durumu elde edilmektedir.  Tez kapsamında hesaplanan nümerik sonuçların 

çizelge 4.1’de görüldüğü gibi bu çalışma ile bire bir uyumlu olduğu görülmektedir. 

Schnatz ve Siewert (1971) ile Şenyiğit (2016) tarafından elde edilen değerlerde ise 

küçük bir farklılık görülmektedir. İlgili referanslardaki nümerik sonuçlar polarize 
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durum çözümlerinin polarize olmayan duruma indirgenmesi ile bulunmuştur. Farklılığın 

bu durumdan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu tez kapsamında doğrudan 

polarize olmayan durum için çözümler yapılmıştır. Çizelge 4.2’de çözüm yönteminin 

geçerliliği sınanmıştır, sonuçların yakınsak olduğu görülmüştür. Çizelge 4.3’de farklı 𝛽 

değerleri için elde edilen nümerik yaklaşımlar verilmiştir, karşılaştırılacak bir literatür 

bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.1 𝛽 = 0 için albedo değerleri, yaklaşım değeri 𝑁 = 30 

𝜔 𝐴∗ 
Schnatz ve 

Siewert (1971) 
Türeci (2010) Şenyiğit (2016) 

0.1 0.0220339583 0.02206 - 0.022056 

0.2 0.0469063644 0.04698 - 0.046981 

0.3 0.0753479185 0.07552 0.07534792 0.075517 

0.4 0.1084305748 0.10873 - 0.108732 

0.5 0.1477710750 0.14824 0.14777108 0.148237 

0.6 0.1959894974 0.19664 - 0.196638 

0.7 0.2577686618 0.25859 - 0.258587 

0.8 0.3428773538 0.34378 0.34287736 0.343784 

0.9 0.4786435810 0.47940 - 0.479395 

0.95 0.5970007284 0.59747 - 0.597474 

 

Çizelge 4.2 Yaklaşımın yakınsaklığının sınanması 𝜔 = 0.8 

𝑁 𝐴∗ 

0 0.343749024 

1 0.342913660 

2 0.342879592 

3 0.342877623 

4 0.342877408 

5 0.342877369 

10 0.342877354 

20 0.342877355 

30 0.342869312 
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Çizelge 4.3 Farklı 𝛽 değerleri için yarı uzay albedo sonuçları 𝑁 = 30 

𝜔 𝛽 = 1 𝛽 = 2 𝛽 = 3 𝛽 = 4 

0.1 0.0204992545 0.0197457277 0.0193075472 0.0190238635 

0.2 0.0436999157 0.0421150140 0.0411875566 0.0405843350 

0.3 0.0703298060 0.0678247807 0.0663489737 0.0653843899 

0.4 0.101442417 0.0979162076 0.0958235753 0.0944486024 

0.5 0.138642685 0.133981362 0.131192797 0.129349939 

0.6 0.184550276 0.178629773 0.175055734 0.172678417 

0.7 0.243885478 0.236586050 0.232132844 0.229148299 

0.8 0.326589085 0.317856808 0.312459509 0.308808369 

0.9 0.460800311 0.450972584 0.444786873 0.440547610 

0.95 0.580012581 0.570462010 0.564366637 0.560147262 

 

4.2 Slab-Albedo Problemi 

Slab-albedo probleminde sınırları 𝑥 = −𝑎 ve 𝑥 = +𝑎 olacak şekilde düzlemsel bir 

ortam tanımlanır (Şekil 4.2). Ortamın her iki tarafı boşluktur. Fotonların ortamın sol 

tarafındaki yüzeyden girdiği düşünüldüğünde, bu fotonların bir kısmı 𝑥 = −𝑎’da 

yansıyacak, bir kısmı da  𝑥 = +𝑎’daki yüzeyden dışarı çıkacaktır. Buna göre 𝑥 =

−𝑎’daki yüzey için albedo,  𝑥 = +𝑎’daki yüzey için geçme katsayıları hesaplanabilir. 

𝐹𝑁 yönteminde slab albedo problemi için verilen denklemler, Rayleigh saçılması için 

yazılırsa (Siewert ve Beonist 1979, Grandjaen ve Siewert 1979), 

 

Şekil 4.2 Slab albedo problemi 
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𝜇
𝑑𝐼1(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼1(𝑥, 𝜇)

=
𝜔

2
∫ [1 +

1

8
(3𝜇2 − 1)(3𝜇′2

− 1)] 𝐼1(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+ 𝐻∗(𝑥)𝑆(𝑥, 𝜇)

+ 𝜇𝐼(𝑥, 𝜇)[𝛿(𝑥 + 𝑥0) − 𝛿(𝑥 − 𝑥0)].                                                      (4.11) 

 

Denklem (4.11)’in çözümü ise aşağıdaki gibidir: 

 

𝐼1(𝑥, 𝜇) = 𝐻∗(𝑥)𝐼(𝑥, 𝜇)                                                                                        (4.12) 

 

Burada 𝐻∗(𝑥) basamak fonksiyonudur. 

 

𝐻∗(𝑥) = {
      1,             𝑥 ∈ (−𝑎, +𝑎) için

0,           diğer durumlar
                                                        (4.13) 

 

Basamak fonksiyonu kullanılarak, 𝑥 ∈ [−𝑎, +𝑎] için şiddet ifadesi ise kaynağın 

olmadığı durumda aşağıdaki gibi yazılır: 

 

𝐼(𝑥, 𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

−1

∫ 𝑑𝑥0

+𝑎

−𝑎

𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑆(𝑥0, 𝜇0)

+ ∫ 𝑑𝜇0

+1

−1

[𝐺(−𝑎 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, 𝜇0)

+ 𝐺(𝑎 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, 𝜇0)].                                                            (4.14)  

 

Denklem (4.14) düzenlenirse; 
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𝐼(𝑥, 𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

−1

∫ 𝑑𝑥0

+𝑎

−𝑎

𝐺(𝑥0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑆(𝑥0, 𝜇0)

+ ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺(−𝑎 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, 𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺(−𝑎 → 𝑥; −𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, −𝜇0)   

+ ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺(𝑎 → 𝑥; −𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, −𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺(𝑎 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, 𝜇0)                                                  (4.15) 

 

Denklem (4.15) kullanılarak  𝑥 = ∓𝑎’da şiddet ifadeleri Green fonksiyonu kullanılarak 

yazılabilir: 

𝐼(−𝑎, −𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺+(−𝑎 → −𝑎+; 𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, 𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺+(−𝑎 → −𝑎+; −𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, −𝜇0)   

+ ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺−(𝑎 → −𝑎+; −𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, −𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺−(𝑎 → −𝑎+; 𝜇0 → −𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, 𝜇0);   𝜇 > 0,                      (4.16) 

ve 
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𝐼(𝑎, 𝜇) = ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺+(−𝑎 → 𝑎−; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, 𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺+(−𝑎 → 𝑎−; −𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(−𝑎, −𝜇0)   

+ ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺−(𝑎 → 𝑎−; −𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, −𝜇0)

− ∫ 𝑑𝜇0

+1

0

𝐺−(𝑎 → 𝑎−; 𝜇0 → 𝜇)𝜇0𝐼(𝑎, 𝜇0);   𝜇 > 0.                             (4.17) 

 

Bu problem için kullanılan sınır şartları ise aşağıdaki şekilde verilmektedir (Siewert ve 

Beonist, 1979; Grandjaen ve Siewert, 1979) (𝜇 > 0); 

 

𝐼(−𝑎, 𝜇) = 𝜇𝑘, 

𝐼(𝑎, −𝜇) = 0, 

𝐼(−𝑎, −𝜇) = ∑ 𝑎𝑙𝜇𝑙

𝑁

𝑙=0

,                                                                                          (4.18) 

𝐼(𝑎, 𝜇) = ∑ 𝑏𝑙𝜇
𝑙

𝑁

𝑙=0

. 

 

Denklem (3.34) ile verilen Green fonksiyonu Rayleigh saçılma durumunda yazılabilir. 

Denklem (4.18)’de verilen sınır şartları, Denklem (4.16-17)’de yerine konularak 

ifadelerin her iki tarafı 𝜇𝑚+1 ile çarpılarak, 𝜇 ∈ [0,1] aralığında integrali alınırsa 

aşağıdaki matris denklemleri bulunur: 

 

∑ 𝑎𝑙𝑇𝑚𝑙

𝑁

𝑙=0

+ ∑ 𝑏𝑙𝐻𝑚𝑙

𝑁

𝑙=0

= 𝑆𝑚𝑘 , 

∑ 𝑎𝑙𝐻𝑚𝑙

𝑁

𝑙=0

+ ∑ 𝑏𝑙𝑇𝑚𝑙

𝑁

𝑙=0

= 𝑅𝑚𝑘 .                                                                            (4.19) 
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Buradaki tanımlamalar aşağıdaki gibidir: 

𝑇𝑚𝑙 =
1

𝑙 + 𝑚 + 2
+ (

𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐴𝑙(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐴𝑙(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

𝑑𝜈,   (4.20a) 

𝐻𝑚𝑙 = (
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐵𝑚(𝜈0,𝑅)𝐴𝑙(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
e

−2𝑎
𝜈0,𝑅⁄

+ (
𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐵𝑚(𝜈)𝐴𝑙(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

e
−2𝑎

𝜈⁄ 𝑑𝜈,                                                    (4.20b) 

𝑆𝑚𝑘 = (
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐵𝑘(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐵𝑘(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

𝑑𝜈,                         (4.20c) 

𝑅𝑚𝑘 = (
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐵𝑚(𝜈0,𝑅)𝐵𝑘(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
e

−2𝑎
𝜈0,𝑅⁄

+ (
𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐵𝑚(𝜈)𝐵𝑘(𝜈)

𝑁(𝜈)

+1

0

e
−2𝑎

𝜈⁄ 𝑑𝜈.                                                   (4.20d) 

 

Denklem (4.19) ile verilen matris denklemlerinden 𝑎𝑙 ve 𝑏𝑙 katsayıları bulunabilir. 

Denklem (4.9) ile verilen tanımlar burada da geçerlidir. Yansıma ve geçme katsayıları 

hesaplanır: 

 

𝐴∗ =
∫ 𝜇 𝐼(−𝑎, −𝜇)𝑑𝜇

+1

0

∫ 𝜇 𝐼(−𝑎, 𝜇)𝑑𝜇
+1

0

= (𝑘 + 2) ∑
𝑎𝑙

𝑙 + 2
,

𝑁

𝑙=0

                                           (4.21𝑎) 

𝐵∗ =
∫ 𝜇 𝐼(𝑎, 𝜇)𝑑𝜇

+1

0

∫ 𝜇 𝐼(−𝑎, 𝜇)𝑑𝜇
+1

0

= (𝑘 + 2) ∑
𝑏𝑙

𝑙 + 2

𝑁

𝑙=0

.                                               (4.21𝑏) 

 

Nümerik değerler Denklem (4.21)’de verilen ifadeler kullanılarak elde edilmiştir. 

Çizelge 4.4’de yöntemin yakınsaklığı sınanmıştır, değerlerin hızlı yakınsadığı 

gözlenmiştir. Çizelge 4.5 ve çizelge 4.6’da elde edilen yansıma ve geçme katsayılarının 

Abdel Krim (1992) referansıyla tamamen uyumlu olduğu görülmektedir. Çizelge 4.7’de 

farklı 𝜔 değerleri için 𝑁 = 3, 𝑘 = 0, 2𝑎 = 2 durumunda, çizelge 4.8’de ise farklı 𝑘 

değerleri için 𝜔’ya bağlı yansıma ve geçme katsayıları verilmiştir. 
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Çizelge 4.4 Yaklaşımın yakınsaklığının sınanması 𝜔 = 0.8, 𝑘 = 0, 2𝑎 = 1 

𝑁 𝐴∗ 𝐵∗ 

0 0.280114323 0.415766962 

1 0.280656259 0.416538432 

2 0.280633605 0.416534182 

3 0.280631175 0.416530051 

4 0.280631109 0.416529421 

5 0.280631082 0.416529412 

10 0.280631054 0.416529455 

20 0.280631057 0.416529453 

30 0.280631053 0.416529450 

 

Çizelge 4.5 2𝑎 = 1 için yansıma ve geçme katsayıları, 𝑁 = 3, 𝑘 = 0 

𝜔 𝐴∗ 𝐵∗ 
𝐴∗ (Abdel Krim, 

1992) 

𝐵∗ (Abdel Krim 

1992) 

0.1 0.0210140966 0.232113812 0.0210 0.2321 

0.2 0.0444196257 0.246743135 - - 

0.3 0.0707251022 0.263729867 0.0707 0.2637 

0.4 0.100602703 0.283688259 - - 

0.5 0.134961490 0.307460665 0.1349 0.3075 

0.6 0.175064225 0.336232613 - - 

0.7 0.222721566 0.371724810 0.2227 0.3717 

0.8 0.280631082 0.416529412 - - 

0.9 0.353005428 0.474734691 0.3530 0.4747 

0.95 0.396632494 0.510833027 - - 
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Çizelge 4.6 2𝑎 = 3 için yansıma ve geçme katsayıları, 𝑁 = 3, 𝑘 = 0 

𝜔 𝐴∗ 𝐵∗ 
𝐴∗ (Abdel Krim, 

1992) 

𝐵∗ (Abdel Krim 

1992) 

0.1 0.0220303020 0.0201588892 0.0220 0.0202 

0.2 0.0468852674 0.0230873278 - - 

0.3 0.0753013245 0.0269206565 0.0753 0.0269 

0.4 0.108333592 0.0321021243 - - 

0.5 0.147567154 0.0393875256 0.1475 0.0394 

0.6 0.195535321 0.0501540788 - - 

0.7 0.256642047 0.0671388584 0.2566 0.0671 

0.8 0.339522223 0.0964730197 - - 

0.9 0.464563209 0.154587172 0.4646 0.1546 

0.95 0.559001411 0.208624825 - - 

 

Çizelge 4.7 𝑘 = 0, 2𝑎 = 2 için yansıma ve geçme katsayıları, 𝑁 = 3 

𝜔 𝐴∗ 𝐵∗ 

0.1 0.0219566152 0.0660990208 

0.2 0.0466925248 0.0732139796 

0.3 0.0749109397 0.0820618807 

0.4 0.107602967 0.0933175743 

0.5 0.146222244 0.108033607 

0.6 0.193009812 0.127934023 

0.7 0.251649338 0.156023644 

0.8 0.328734505 0.197985614 

0.9 0.437556836 0.265859484 

0.95 0.512356496 0.317473987 
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Çizelge 4.8 Farklı 𝑘 değerleri için yansıma ve geçme katsayıları, 𝑁 = 3, 2𝑎 = 1 

𝜔 
𝑘 = 1 𝑘 = 2 𝑘 = 3 𝑘 = 4 

𝐴∗ 𝐵∗ 𝐴∗ 𝐵∗ 𝐴∗ 𝐵∗ 𝐴∗ 𝐵∗ 

0.1 0.0193163624 0.271035516 0.0184689078 0.294656583 0.0179699684 0.310230674 0.0176441659 0.321163994 

0.2 0.0408526523 0.285724909 0.0390569843 0.309291654 0.0379941315 0.324797575 0.0372975574 0.335669560 

0.3 0.0650868664 0.302694576 0.0622229605 0.326147452 0.0605183421 0.341541524 0.0593969259 0.352319634 

0.4 0.0926517822 0.322532506 0.0885745346 0.345793345 0.0861334664 0.361018722 0.0845212130 0.371660813 

0.5 0.124404361 0.346044063 0.118935337 0.369008817 0.115640532 0.383990254 0.113455464 0.394440871 

0.6 0.161536718 0.374361626 0.154451485 0.396888789 0.150154970 0.411525320 0.147293074 0.421710062 

0.7 0.205760121 0.409126836 0.196769782 0.431020523 0.191279392 0.445172615 0.187605343 0.454989374 

0.8 0.259627111 0.452810647 0.248345509 0.473793167 0.241406314 0.487261482 0.236738456 0.496566038 

0.9 0.327128669 0.509306964 0.313028704 0.528962259 0.304279438 0.541460206 0.298364278 0.550041475 

0.95 0.345656773 0.556253391 0.328913378 0.575441790 0.318427378 0.587563708 0.311289106 0.595853222 

 

 

4
3
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4.3 Milne Problemi 

Astrofizik ve nötron transport teoride karşılaşılan temel problemlerden birisidir. Bu 

problemde yarı uzayda, 𝑥 < 0 bölgesi boşluk, 𝑥 > 0 ise ortam olarak tanımlanmıştır. 

Sonsuzda bulunan kaynaktan dolayı (𝑥 = +∞), 𝑥 < 0 bölgesinde foton akısının sıfıra 

gittiği mesafe bulunur. Bu uzaklığa ekstrapolasyon uzaklığı denir (Şekil 4.3). 

Sonsuzdaki kaynaktan gelen fotonlar, boşluktan dolayı tekrar ortama geri dönemezler. 

Bu durumda aşağıdaki sınır şartı yazılabilir. 

 

𝐼(0, 𝜇) = 0,     𝜇 > 0.                                                                                             (4.22) 

 

 

                                            Şekil 4.3 Milne problemi 

𝐶𝑁 denklemleri olarak bilinen üçüncü tip transport denklemi, 𝐶𝑁 yöntemi kullanılarak 

çözülür (Beonist ve Kavenoky 1968, Kavenoky 1978). Burada Milne problemi 𝐶𝑁 

denklemleri kullanılarak farklı bir yöntemle çözülecektir. Buradaki çözüm yöntemi de 

Placzek lemmasına dayanır. Ortam, 𝑥 = −∞’a genişletilerek sonsuz ortama 

dönüştürülür. Bu durumda sınırdan içeri giren fotonlar olacaktır. Milne probleminde 

ortamdan içeriye giren foton olmadığından, bu sınır koşulunu sağlayabilmek için 

ortamın sınırına negatif 𝑥 doğrultusunda foton yayımlayan bir negatif kaynak 

yerleştirilir. Böylelikle her iki problem için benzer sınır koşulu sağlanmış olur. 𝐶𝑁 
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denklemlerinde  de sonsuz ortam Green fonksiyonu kullanılabilecektir. 𝐶𝑁 denklemleri 

aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

0 = ∫ 𝜇′𝐼(0, 𝜇′)𝐺−(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

0

+ ∫ 𝜇′𝐼(0, −𝜇′)𝐺−(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

0

−1

;     𝜇 > 0, 

𝐼(0, 𝜇) = ∫ 𝜇′𝐼(0, 𝜇′)𝐺−(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

0

+ ∫ 𝜇′𝐼(0, −𝜇′)𝐺+(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

0

−1

;   𝜇 ≤ 0.          (4.23) 

 

Sonsuzdaki kaynaktan uzakta, genel çözümün asimptotik terimleri geçerlidir (Beonist 

ve Kavenoky 1968, Kavenoky 1978, Bell ve Glasstone 1970).  Rayleigh saçılması 

durumunda bu terim, 

 

𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
+

𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
𝛼0(3𝜇2 − 1),                                                                       (4.24) 

 

şeklinde yazılabilir. Denklem (4.22) ile verilen sınır şartı kullanılarak Denklem (4.23) 

yeniden yazılır: 

 

∫ 𝜇′𝐼(0, −𝜇′)𝐺−(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

0

+
𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
+

𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
𝛼0(3𝜇2 − 1) = 0;     𝜇 > 0, 

∫ 𝜇′𝐼(0, −𝜇′)𝐺+(𝜇, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

0

+
𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
+

𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
𝛼0(3𝜇2 − 1) = 𝐼(0, −𝜇);     

                                                                                                                 𝜇 ≤ 0.                      (4.23)  

 

Ortamdan çıkan fotonların şiddeti ise aşağıdaki gibi verilir: 

 

𝐼(0, −𝜇) = ∑ 𝑎𝑙𝜇
𝑙

𝑁

𝑙=0

;       𝜇 > 0.                                                                           (4.24) 
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Denklem (4.23) ile verilen ifadelerin her iki yanı 𝜇𝑚+1 ile çarpılarak, daha sonra ilk 

denklemin 𝜇 ∈ [0,1] ve ikinci denklemin 𝜇 ∈ [0, −1] aralığında integrali alınırsa, 

Denklem (4.9) ile verilen tanımlar yardımıyla aşağıdaki matris denklemleri elde edilir 

(Tezcan 1999): 

 

∑ 𝑎𝑙(−1)𝑙

𝑁

𝑙=0

{(
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐵𝑙(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐵𝑙(𝜈)

𝑁(𝜈)
𝑑𝜈

+1

0

}

= 𝜈0,𝑅𝐴𝑚(𝜈0,𝑅),                                                                                        (4.25𝑎) 

∑ 𝑎𝑙(−1)𝑙

𝑁

𝑙=0

{(
𝜔𝜈0,𝑅

2
)

2 𝐴𝑚(𝜈0,𝑅)𝐴𝑙(𝜈0,𝑅)

𝑁(𝜈0,𝑅)
+ (

𝜔

2
)

2

∫
𝜈2𝐴𝑚(𝜈)𝐴𝑙(𝜈)

𝑁(𝜈)
𝑑𝜈

+1

0

+
1

𝑙 + 𝑚 + 2
}

= 𝜈0,𝑅𝐵𝑚(𝜈0,𝑅)                                                                                         (4.25𝑏) 

 

Asimptotik foton akısı, Placzek lemmasına dayalı olarak sonsuzdaki kaynaktan gelen 

akı ile yüzeye yerleştirilen kaynağın akısının bir toplamı olarak yazılır: 

 

𝜙𝑎𝑠(𝑥) = 𝜈0,𝑅 {ln (
𝜈0,𝑅 + 1

𝜈0,𝑅 − 1
) [1 + 𝛼0(3𝜈0,𝑅

2 − 1)] − 6𝛼0𝜈0,𝑅} e𝑥 𝜈0,𝑅⁄

+ ∫ 𝑑𝜇

+1

−1

∫ 𝐺(𝑥, 𝜇, 𝜇′)𝜇′𝐼(0, −𝜇)𝑑𝜇′

0

−1

,                                                 (4.26) 

 

Burada normalizasyon koşulunu da kullanarak 

 

𝜙∞(𝑥) = ∫ [
𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
+

𝜈0,𝑅

𝜈0,𝑅 + 𝜇
𝛼0(3𝜇2 − 1)] 𝑑𝜇

+1

−1

 

= 𝜈0,𝑅 {ln (
𝜈0,𝑅 + 1

𝜈0,𝑅 − 1
) [1 + 𝛼0(3𝜈0,𝑅

2 − 1)] − 6𝛼0𝜈0,𝑅} =
2

𝜔
 , 

 

integral ifadesi ise  
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∫ 𝑑𝜇

+1

−1

∫ 𝐺(𝑥, 𝜇, 𝜇′)𝜇′𝐼(0, −𝜇)𝑑𝜇′

0

−1

= e−𝑥 𝜈0,𝑅⁄
𝜔𝜈0,𝑅

2𝑁(𝜈0,𝑅)
∑(−1)𝑙+1𝐴𝑙(𝜈0,𝑅) 𝑎𝑙 

𝑁

𝑙=0

  (4.27) 

 

ile verilir. Burada  

𝜙𝑁(𝑥) =
𝜔𝜈0,𝑅

2𝑁(𝜈0,𝑅)
∑(−1)𝑙+1𝐴𝑙(𝜈0,𝑅) 𝑎𝑙 

𝑁

𝑙=0

 

 

Bu sonuç sonsuzdaki kaynak teriminde kullanıldığında 

 

𝜙𝑎𝑠(𝑥) = 𝜙∞(𝑥)e𝑥 𝜈0,𝑅⁄ + e− 𝑥 𝜈0,𝑅⁄ 𝜙𝑁(𝑥) 

 

elde edilir. Sonuç olarak Denklem (4.26)’dan ekstrapolasyon uzaklığı aşağıdaki şekilde 

bulunur (Case 1967): 

 

𝜙𝑎𝑠(−𝑥) = 0 ⇒ 𝑥 =
𝜈0,𝑅

2
 ln [−

𝜙𝑁(𝑥)

𝜙∞(𝑥)
].                                                    (4.28) 

 

Ekstrapolasyon uzaklığını hesaplamak için gereken 𝑎𝑙 katsayıları Denklem (4.25) ile 

verilen matris denklemlerinden bulunur. Ekstrapolasyon uzaklıkları, Rayleigh saçılması 

durumunda hesaplanmış, çizelge (4.9)’da verilmiştir.  Bu çalışmada 𝐶𝑁 denklemleri 

kullanılarak elde edilen değerler, (Schnatz ve Siewert, 1971) ve (Türeci 2010) 

makalelerindeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çizelge 4.10’da ise yaklaşımın doğruluğu 

sınanmıştır. Denklem (4.25a-b) ile verilen her iki denklemden elde edilen nümerik 

sonuçlar benzerdir (Çizelge 4.11-4.12).  
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Çizelge 4.9 Rayleigh saçılması durumunda hesaplanan ekstrapolasyon uzaklıkları 

(Denklem 4.25a) 

𝜔 𝑥 𝜔𝑥 
Schnatz ve 

Siewert (1971) 

Türeci, 2010 

(N=5) 

0.1 6.19235761994085 0.619235761994085 6.059782 - 

0.2 3.18228538069211 0.636457076138423 3.084199 - 

0.3 2.21677929437663 0.665033788312988 2.147636 - 

0.4 1.72238209412831 0.688952837651323 1.677234 - 

0.5 1.40968154801896 0.704840774009482 1.384414 1.40968 

0.6 1.18931472766228 0.713588836597369 1.179429 - 

0.7 1.02435070526316 0.717045493684215 1.024846 - 

0.8 0.896219665927483 0.716975732741986 0.901861 0.89622 

0.9 0.794182780179150 0.714764502161235 0.799784 0.99519 

0.95 0.750710403027272 0.713174882875909 0.754441 - 

 

Çizelge 4.10 𝜔 = 0.8 için yaklaşımın doğruluğu 

𝑁 𝑥 

0 0.90557 

1 0.89631 

2 0.89622 

3 0.89622 

4 0.89622 

5 0.89622 

10 0.89622 

20 0.89622 
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Çizelge 4.11 Denklem (4.25a) kullanılarak elde edilen ekstrapolasyon değerleri 

𝜔/𝑁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0.1 6.32428 6.20515 6.19330 6.19243 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 

0.2 
3.28259 3.19089 3.18284 3.18232 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 

0.3 2.28942 2.22200 2.21706 2.21679 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 

0.4 1.77334 1.72530 1.72251 1.72239 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 

0.5 1.44452 1.41119 1.40973 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 

0.6 1.21252 1.19001 1.18933 1.18932 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 

0.7 1.03935 1.02463 1.02436 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 

0.8 0.90557 0.89631 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 

0.9 0.79975 0.79420 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79413 

0.95 0.75495 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.74461 

4
9
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Çizelge 4.12 Denklem (4.25b) kullanılarak elde edilen ekstrapolasyon değerleri 

𝜔/𝑁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0.1 6.22467 6.21291 6.18865 6.19303 6.19224 6.19238 6.19235 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 6.19236 

0.2 
3.19316 3.19891 3.17955 3.18274 3.18221 3.18230 3.18228 3.18229 3.18229 3.18229 3.18229 3.18228 3.18228 

0.3 2.21094 2.22941 2.21496 2.21704 2.21674 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 2.21678 

0.4 1.70563 1.73149 1.72127 1.72251 1.72237 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 1.72238 

0.5 1.38702 1.41590 1.40907 1.40974 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 1.40968 

0.6 1.16462 1.19326 1.18902 1.18933 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 1.18931 

0.7 1.00050 1.02658 1.02423 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 1.02435 

0.8 0.87540 0.89724 0.89619 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 0.89622 

0.9 0.77852 0.79444 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79418 0.79417 

0.95 0.73909 0.75076 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75071 0.75045 0.87200 

 

5
0
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5. DİFÜZYON YAKLAŞIMI 

Difüzyon denklemi radiatif transfer denkleminden elde edilmektedir ve transfer 

denkleminin özel bir formu olarak düşünülebilir. Radiatif transfer denkleminde genel 

olarak foton şiddeti konuma, zamana, enerjiye ve açıya bağlı olarak yazılabilir. 

Difüzyon denklemi ise sadece konuma bağlı akı ifadesini içerir. Difüzyon denklemi, 

fotonların biyolojik dokular içerisindeki davranışını açıklayan çeşitli fiziksel 

parametrelerin elde edilmesinde, radiatif transfer denklemi kadar başarılı sonuçlar 

vermektedir. Saçılma olasılığının baskın olduğu durumlarda ve kaynaktan uzakta bir 

bölgede foton akısının hesaplanmasının gerektiği problemlerde difüzyon yaklaşımı 

kullanılmaktadır. Fotonların tüm doğrultularda aynı olasılıkla saçıldığı kabul 

edilmektedir. Saçıcı ortamın kan, deri, kötü huylu tümör, akciğer, beyin, süt gibi 

malzemeler olduğu durumda difüzyon yaklaşımı kullanılabilir (Yamada 1995, Durian 

1998, Aronson ve Corngold 1999,  Graaff ve Ten Bosch 2000, Elaloufi ve Carminati 

vd. 2003) 

5.1 Difüzyon Katsayısı 

Difüzyon katsayısı ortamdaki fotonların bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasını 

ifade eden bir niceliktir.  Fick kanunu ile ifade edilen difüzyon yaklaşımı ilk olarak 

kimyasal ortamlarda tanımlanmıştır. Buna göre difüzyon, herhangi bir çözelti içinde, 

çözünen maddenin ortamın yoğun bir bölgesinden daha az yoğun olan bölgesine doğru 

yayılması olarak tanımlanmıştır (Lamarsh 2001). Çözünen maddenin yayılma hızı, 

yoğunluğun gradyentinin negatif işareti ile orantılı olarak tanımlanır, negatif işaret 

gradyent yönündeki azalmayı ifade etmektedir. Matematiksel olarak ise Fick kanunu 

aşağıdaki şekilde yazılır: 

 

𝐽𝑥 = −𝐷
𝑑𝜙

𝑑𝑥
.                                                                                                              (5.1) 

 

Burada 𝜙 difüzyon teorisinde tanımlanan parçacık akısı,  𝐽𝑥, 𝑥 yönüne yüzeye dik birim 

yüzeyden, birim zamanda geçen net akı (akım olarak da isimlendirilir), 𝐷 ise difüzyon 
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katsayısıdır. Akı ve akım # 𝑚2𝑠⁄  boyutunda ise difüzyon katsayısı metre cinsinden 

tanımlanabilir.  

 

Bu genel ifade radiatif transfer denklemi kullanılarak da elde edilebilir. İzotropik 

saçılma durumunda düzlem geometride radiatif transfer denklemi: 

𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
+ 𝐼(𝑥, 𝜇) =

𝜔

2
∫ 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+
𝑆

2
,                                                    (5.2) 

 

şeklinde verilir. Bu denklemin her iki tarafının 𝜇 üzerinden  𝜇 ∈ [−1, +1]  aralığında 

integrali alınırsa, 

 

∫ 𝜇
𝑑𝐼(𝑥, 𝜇)

𝑑𝑥
𝑑𝜇

+1

−1

+ ∫ 𝐼(𝑥, 𝜇)

+1

−1

𝑑𝜇 =
𝜔

2
∫ ∫ 𝐼(𝑥, 𝜇′)𝑑𝜇′

+1

−1

+1

−1

𝑑𝜇 + ∫
𝑆

2

+1

−1

𝑑𝜇   

 

süreklilik denklemi elde edilir: 

 

𝜕F𝑝𝑙 (𝑥)

𝜕𝑥
+ (1 − 𝜔)𝐸𝑝𝑙(𝑥) = 𝑆,                                                                             (5.3) 

𝐸𝑝𝑙(𝑥) = ∫ 𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇
+1

−1

,                                                                                     (5.4a) 

𝐹𝑝𝑙(𝑥) =  ∫ 𝜇 𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 

+1

−1

.                                                                                 (5.4b) 

 

Burada 𝐸𝑝𝑙(𝑥) foton yoğunluğu (energy density) ve  𝐹𝑝𝑙(𝑥) ise radiatif akıdır (radiative 

flux). Bu tanımlar difüzyon denkleminin genel ifadesinde akı ve akım niceliklerine 

karşılık gelir.  Bu ifadeler bir boyutlu düzlem geometride tanımlanmıştır.  Radiatif 

transfer denkleminin her iki tarafı  𝜇 ile çarpılarak,  𝜇 ∈ [−1, +1] aralığında integrali 

alınırsa, 
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𝑑

𝑑𝑥
∫ 𝜇2𝐼(𝑥, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

+ ∫ 𝜇𝐼(𝑥, 𝜇)

+1

−1

𝑑𝜇 = 0,                                                         (5.5) 

 

elde edilir. Denklem: 

 

∫ 𝜇𝐼(𝑥, 𝜇)

+1

−1

𝑑𝜇 = −
𝑑

𝑑𝑥
∫ 𝜇2𝐼(𝑥, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

×
∫ 𝐼(𝑥, 𝜇)𝑑𝜇

+1

−1

∫ 𝐼(𝑥, 𝜇)𝑑𝜇
+1

−1

 ,                             (5.6) 

 

şeklinde düzenlenirse difüzyon teorisinde tanımlanan Fick kanunu elde edilir: 

 

 𝐹𝑝𝑙 (𝑥) = − 
𝜕

𝜕𝑥
[𝐷𝑝𝑙,𝑖(𝑥)𝐸𝑝𝑙(𝑥)].                                                                         (5.7) 

 

Sonuç olarak izotropik saçılma durumu için difüzyon katsayısı aşağıdaki şekilde 

tanımlanabilir (Pomraning 1969): 

 

 𝐷𝑝𝑙,𝑖(𝑥) =
∫ 𝜇2 𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 

+1

−1

∫  𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 
+1

−1

.                                                                              (5.8) 

 

Difüzyon katsayısı, radiatif akı ve enerji yoğunluğu cinsinden tanımlanmış olur. Ayrıca 

bu sonuç süreklilik denkleminde kullanılırsa, izotropik saçılma durumunda zamandan 

bağımsız difüzyon denklemi elde edilir: 

 

−
𝜕2[𝐷𝑝𝑙,𝑖(𝑥)𝐸𝑝𝑙(𝑥)]

𝜕𝑥2
+ (1 − 𝜔)𝐸𝑝𝑙(𝑥) = 𝑆.                                                     (5.9) 

 

Bu tez çalışması kapsamında Pomraning’in hesaplamalarından farklı olarak analitik bir 

çözüm önerilmiştir (Pomraning 1969). Burada difüzyon katsayısında genel çözümü 

veren  𝐼(𝑥, 𝜇) yerine izotropik saçılma durumunda elde edilen sonsuz ortam Green 

fonksiyonu kullanılmıştır: 
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𝐷𝑝𝑙,𝑖(𝑥) =
∫ ∫ 𝜇2𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇0𝑑𝜇

+1

−1

+1

−1

∫ ∫ 𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇0𝑑𝜇
+1

−1

+1

−1

.                                         (5.10) 

 

Denklem (3.34) ile verilen Green fonksiyonu ifadesi yerine yazıldığında izotropik 

saçılma için difüzyon katsayısı elde edilir. Difüzyon denklemi ile kaynaktan uzakta 

çözüm arandığından, kaynağın hemen yakınında tanımlanan sürekli çözümler ihmal 

edildiğinde,  difüzyon katsayısı kaynaktan uzak bölgede kesikli özfonksiyonlar 

cinsinden 

 

𝐷𝑝𝑙,𝑖(𝑥) =
𝜔𝜈0

2
[𝐴1,𝑖(𝜈0) + 𝐵1,𝑖(𝜈0)],                                                                (5.11) 

 

şeklinde elde edilir. 

 

𝐴𝑙,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) =
2

𝜔𝜈0
∫ 𝜇𝑙+1𝜙(−𝜈0,𝑖𝑠, 𝜇)𝑑𝜇

+1

0

, 

𝐴0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) = 1 − 𝜈0,𝑖𝑠𝑙𝑛 (1 +
1

𝜈0,𝑖𝑠
),                                                            (5.12𝑎) 

𝐴𝑙,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) =
1

𝑙 + 1
− 𝜈0,𝑖𝑠𝐴𝑙−1,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠),        𝑙 ≥ 1     

𝐵𝑙(𝜈0,𝑖𝑠) =
2

𝜔𝜈0,𝑖𝑠
∫ 𝜇𝑙+1𝜙(𝜈0,𝑖𝑠, 𝜇)𝑑𝜇

+1

0

 ,                    

𝐵0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) =
2

𝜔
− 1 − 𝜈0,𝑖𝑠𝑙𝑛 (1 +

1

𝜈0,𝑖𝑠
),                                                    (5.12𝑏) 

𝐵𝑙,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) = 𝜈0,𝑖𝑠𝐵𝑙−1,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) −
1

𝑙 + 1
,        𝑙 ≥ 1, 

 

şeklindedir. 
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Çizelge 5.1 Düzlem geometride izotropik saçılma durumunda difüzyon katsayısının  
𝜔 ‘ya bağlı olarak hesaplanmış değerleri 

𝜔 𝐷𝑝𝑙,𝑖 Pomraning, 1969 

0.1 0.900000007420152 - 

0.2 0.800145425079301 0.8001 

0.3 0.703634750461116 - 

0.4 0.617630626728676 0.6176 

0.5 0.545366916221207 - 

0.6 0.485877996818638 0.4859 

0.7 0.436912952231095 - 

0.8 0.396286869610126 0.3963 

0.9 0.362218872407269 - 

0.95 0.347200468937395 - 

0.99 0.336020723315921 - 

 

 

5.2 Çeşitli Saçılma Fonksiyonları İçin Difüzyon Katsayısının Elde Edilmesi 

Bu tez çalışması kapsamında difüzyon katsayısı, Rayleigh ve Henyey-Greenstein 

saçılma durumları için de analitik ve nümerik olarak elde edilmiştir. Rayleigh saçılması 

durumunda radiatif transfer denklemi Denklem (3.38) ile verilmiştir. Rayleigh 

saçılmasında genel çözümleri veren özfonksiyonlar cinsinden sonsuz ortam Green 

fonksiyonu ve bu özfonksiyonlar için yazılan diklik koşulları Denklem (3.39-3.42) ile 

verilmiştir. Difüzyon katsayısının bulunması için izotropik saçılma durumunda yapılan 

analitik işlemler Denk.(3.38) kullanılarak tekrarlanırsa, Rayleigh saçılması durumunda 

difüzyon katsayısı aşağıdaki şekilde elde edilir: 

𝐷𝑝𝑙,𝑅(𝑥) =
∫ 𝜇2 𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 

+1

−1

∫  𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 
+1

−1

,                                                                            (5.13) 
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bu ifadede radiatif transfer denkleminin genel çözümünü veren  𝐼(𝑥, 𝜇)  yerine sonsuz 

ortam Green fonksiyonu kullanılırsa; 

 

𝐷𝑝𝑙,𝑅(𝑥) =
∫ ∫ 𝜇2𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇0𝑑𝜇

+1

−1

+1

−1

∫ ∫ 𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇0𝑑𝜇
+1

−1

+1

−1

,                                        (5.14) 

 

Denklem (5.14)’de Rayleigh saçılması için elde edilen sonsuz ortam Green fonksiyonu 

ve Denklem (3.39-42) ile verilen bağıntılar kullanılarak kaynaktan uzaktaki çözümler 

cinsinden difüzyon katsayısı: 

 

𝐷𝑝𝑙,𝑅(𝑥) =
𝜔𝜈0,𝑅

2
[𝐴1,𝑅(𝜈0,𝑅) + 𝐵1,𝑅(𝜈0,𝑅)],                                                    (5.15) 

 

olarak bulunur. 

 

Çizelge 5.2 Düzlem geometride Rayleigh saçılması durumunda difüzyon katsayısının 

sonuçları 

𝜔 𝐷𝑝𝑙,𝑅 Pomraning, 1969 

0.1 0.900001181335179 - 

0.2 0.800901401601719 0.8009 

0.3 0.708430811730050 - 

0.4 0.627084392950013 0.6171 

0.5 0.557085190550141 - 

0.6 0.497245577812639 0.4972 

0.7 0.446180767487408 - 

0.8 0.402590036621052 0.4026 

0.9 0.365311899628470 - 

0.95 0.348717706969531 - 
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İzotropik ve Rayleigh saçılmaları için çizelge 5.1 - 5.2’de, 𝜔’ya bağlı olarak elde edilen 

difüzyon katsayısı değerleri literatürle karşılaştırılmıştır, Pomraning (1969). Sonuçların 

uyumlu olduğu görülmüştür.  

Radiatif transfer denklemi anizotropik saçılma durumunda ileri ve geri saçılma terimleri 

cinsinden Denklem (3.6)’daki gibi yazılabilir ve sonsuz ortam Green fonksiyonu 

Denklem (3.46) ile verilir.  Difüzyon katsayısını elde etmek için yapılan analitik 

işlemler sonucunda aşağıdaki denklem elde edilir. 

 

 𝐷𝑝𝑙,𝑎𝑛𝑖𝑠(𝑥) =
1

1 − 𝜔(𝑏 − 𝑑)

∫ 𝜇2 𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 
+1

−1

∫  𝐼(𝑥, 𝜇) 𝑑𝜇 
+1

−1

 .                                           (5.16) 

 

Denklem (3.46) kullanılarak 

 

𝐷𝑝𝑙,𝑎𝑛𝑖𝑠(𝑥) =
1

1 − 𝜔(𝑏 − 𝑑)

∫ ∫ 𝜇2+1

−1

+1

−1
𝐺𝑎𝑛𝑖𝑠

+ (0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇 𝑑𝜇0

∫ ∫ 𝐺𝑎𝑛𝑖𝑠
+ (0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇 𝑑𝜇0

+1

−1

+1

−1

.   (5.17) 

 

yazılabilir. Burada anizotropik saçılma durumda verilen 𝑎, 𝑏 , 𝑑 katsayıları yerine 

Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonunu veren 𝑔 anizotropi terimi cinsinden  

𝑎 = 1 − 𝑔2, 𝑏 =
1

2
𝑔 (1 + 𝑔), 𝑑 = − 

1

2
𝑔 (1 − 𝑔) yazılabilir. Denklem (3.47-49) 

yardımıyla, kaynağın hemen yakınında tanımlanan sürekli çözümler ihmal edildiğinde,  

kaynaktan uzak bölgede kesikli özfonksiyonlar cinsinden; 

 

𝐷𝑝𝑙,𝑎𝑛𝑖𝑠(𝑥) =
1

1 − 𝜔(𝑏 − 𝑑)

𝜔′𝜈 ′0

2
[𝐴1(𝜈′0) + 𝐵1(𝜈′0)]

=  
1

1 − 𝜔𝑔

𝜔′𝜈 ′0

2
[𝐴1(𝜈′0) + 𝐵1(𝜈′0)]                                              (5.18) 

elde edilir. 
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Çizelge 5.3 Düzlem geometride Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için bulunan 

difüzyon katsayısı değerlerinin literatür ile karşılaştırılması 

𝑔 

𝜔 = 0.8 𝜔 = 0.9 𝜔 = 0.99 

Denklem 

(5.18) 

Sahni, 

(20039 

Denklem 

(5.18) 

Sahni 

2003 

Denklem 

(5.18) 

Sahni 

(2003) 

0.2 0.474706168749508 0.47215 0.443159174648602 0.44257 0.419117741314130 0.41911 

0.4 0.599209411144177 0.59205 0.574303806381798 0.57254 0.557170860996413 0.55716 

0.6 0.824171739791232 0.80465 0.821357923294656 0.81593 0.831347114356853 0.83128 

0.8 1.36451264799420 1.28554 1.46433353115569 1.43539 1.63830630669502 1.63786 
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Çizelge 5.4 Düzlem geometride Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için bulunan difüzyon katsayısı değerleri 

𝜔

/𝑔 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

0.1 0.910000916256231 0.922055572806566 0.936261405485499 0.952743902693788 0.971659919048197 0.993202083517588 - - - 

0.2 0.818099593394361 0.840163153501598 0.866735154914938 0.898346727277220 0.935684322117748 0.979625800766254 1.03130003957080 1.14015858579908 - 

0.3 0.727403433786645 0.756937616134186 0.793146660780296 0.837325989414504 0.891263440882521 0.957369874604007 1.03883575720912 1.13991807069681 1.26671612893028 

0.4 0.645357614971052 0.679809927681465 0.722421764584136 0.775361913959677 0.841896216547936 0.926970859165731 1.03805927281566 1.18611268729637 1.38683442380989 

0.5 0.575808028510614 0.613468481949108 0.660198660585319 0.718880060575830 0.794100396596302 0.893464476381354 1.03020098516216 1.22807811780794 1.52790606703738 

0.6 0.518277584227806 0.558209719633992 0.607864654101731 0.670690753419912 0.752340401232832 0.862690052740933 1.02058714447530 1.26619283349916 1.69258371977604 

0.7 0.470811938472844 0.512542551172327 0.564624053612375 0.631040707089559 0.718426439032504 0.838714456314801 1.01591638140474 1.30705465559242 1.88393322162696 

0.8 0.431397699206711 0.474706168749508 0.529106766926048 0.599209411144177 0.692798409634081 0.824171739791232 1.02304475944087 1.36451264799420 2.11836282702442 

0.9 0.398355099637155 0.443159174648602 0.499994280065281 0.574303806381798 0.675493993763928 0.821357923294656 1.05027361438938 1.46433353115569 2.47202069903954 

0.99 0.372972037009484 0.419117741314130 0.478358228558053 0.557170860996413 0.667155965344518 0.831347114356853 1.10290242549548 1.63830630669502 3.18659483119065 

 

5
9
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Çizelge 5.3’de bu tez kapsamında geliştirilen yaklaşım ile Henyey-Greenstein saçılma 

fonksiyonu için elde edilen nümerik değerler Sahni (2003) ile karşılaştırılmıştır ve 

değerlerin uyumlu olduğu görülmüştür. Çizelge 5.4’de düzlem geometride Henyey-

Greenstein saçılma fonksiyonu için bulunan difüzyon katsayısı değerleri   

𝜔’ya bağlı olarak verilmiştir.  

5.3 Nokta Kaynak Varlığında Difüzyon Katsayısının Hesabı 

Nokta kaynağın varlığında küresel geometride difüzyon katsayısı hesabı yapılabilir. 

Küresel geometrideki çözümleri bulmak için Case tarafından geliştirilen düzlem ve 

izotropik nokta kaynak arasındaki dönüşümler kullanılabilir (Case 1967): 

 

𝐸𝑝𝑡(𝑟) = −
1

2𝜋𝑟
[
𝑑𝐸𝑝𝑙(𝑥)

𝑑𝑥
]

𝑥=𝑟

,                                                                        (5.19𝑎) 

𝐹𝑝𝑡(𝑟) = −
1

2𝜋
[

𝑑

𝑑𝑥
(

𝐹𝑝𝑙(𝑥)

𝑥
)]

𝑥=𝑟

,                                                                   (5.19b) 

 

Burada 𝐸𝑝𝑙(𝑥) ve 𝐹𝑝𝑙(𝑥) düzlem geometrideki foton yoğunluğu ve radiatif akı olarak 

tanımlanırken  𝐸𝑝𝑡(𝑟) ve 𝐹𝑝𝑡(𝑟) nokta kaynak için küresel geometrideki foton 

yoğunluğu ve radiatif akı olarak ifade edilir. Burada 𝑟 radyal doğrultudaki yarıçaptır. 

Radiatif akı ve foton yoğunluğu ifadelerinde şiddet yerine sonsuz ortam Green 

fonksiyonu yazılır ve Denklem (5.19) ile verilen dönüşümlerde kullanılır. 

 

𝐸𝑝𝑙(𝑥) = 2𝜋 ∫ 𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇) 𝑑𝜇
+1

−1

= 2𝜋
𝑒−𝑥 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)
,                                          (5.20𝑎) 

𝐹𝑝𝑙(𝑥) =  2𝜋 ∫ 𝜇 𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇) 𝑑𝜇

+1

−1

= 2𝜋
𝜔𝜈0,𝑖𝑠

2

𝑒−𝑥 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)
[𝐵0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) − 𝐴0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠)]                                (5.20𝑏) 
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Denklem (5.10)’da izotropik saçılma durumunda tanımlanan difüzyon katsayısı için 

paydaki terim aşağıdaki şekilde düzenlenerek radiatif akı cinsinden ifade edilebilir. 

Difüzyon yaklaşımında kaynaktan uzak bölgede integral içeren terimler ihmal 

edildiğinden: 

 

∫ ∫ 𝜇2𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇 𝑑𝜇0 = 𝜈0

+1

−1

+1

−1

∫ ∫ 𝜇
+1

−1

+1

−1

𝐺+(0 → 𝑥; 𝜇0 → 𝜇)𝑑𝜇 𝑑𝜇0 

= 𝜈0𝐹𝑝𝑙(𝑥).                                                      (5.20) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada izotropik saçılma durumunda   𝐸𝑝𝑡(𝑟) ve  𝐹𝑝𝑡(𝑟) 

 

𝐸𝑝𝑡(𝑟) = −
1

2𝜋𝑟
[

𝑑

𝑑𝑥
{2𝜋

𝑒−𝑥 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)
}]

𝑥=𝑟

=
1

𝜈0,𝑖𝑠𝑟

𝑒−𝑟 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)
,                                        (5.21𝑎) 

𝐹𝑝𝑡(𝑟) = −
1

2𝜋
[

𝑑

𝑑𝑥
(

1

𝑥
2𝜋

𝜔𝜈0,𝑖𝑠

2

𝑒−𝑥 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)
[𝐵0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) − 𝐴0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠)])]

𝑥=𝑟

=
𝜔

2

[𝐵0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) − 𝐴0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠)]

𝑁(𝜈0,𝑖𝑠)

𝑒−𝑥 𝜈0,𝑖𝑠⁄

𝑟2
(𝑟 + 𝜈0,𝑖𝑠),                        (5.21b) 

 

şeklindedir. Bu ifadeler kullanılarak nokta kaynağın varlığında difüzyon katsayısı 

kesikli özfonksiyonlar cinsinden aşağıdaki şekilde yazılır: 

 

𝐷𝑝𝑡,𝑖(𝑟) =
𝜈0𝐹𝑝𝑡(𝑟)

𝐸𝑝𝑡(𝑟)
=  

𝜔𝜈0,𝑖𝑠
2

2

[𝐵0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠) − 𝐴0,𝑖𝑠(𝜈0,𝑖𝑠)]

𝑟
(𝑟 + 𝜈0,𝑖𝑠)                      (5.22) 

 

Benzer işlemler farklı saçılma durumları için tekrarlandığında, Rayleigh saçılması  

 

𝐷𝑝𝑡,𝑅(𝑟) =
𝜔𝜈0,𝑖𝑠

2

2

[𝐵0,𝑅(𝜈0,𝑅) − 𝐴0,𝑅(𝜈0,𝑅)]

𝑟
(𝑟 + 𝜈0,𝑅),                                              (5.23) 

 

ve Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için 
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𝐷𝑝𝑡,𝑎𝑛𝑖𝑠(𝑟) =
1

1 − (𝑏 − 𝑑)𝜔

𝜈0′𝐹𝑝𝑡(𝑟)

𝐸𝑝𝑡(𝑟)

=
1

1 − 𝑔𝜔

𝜔′𝜈0′2

2

[𝐵0(𝜈0′) − 𝐴0(𝜈0′)]

𝑟
(𝑟 + 𝜈0′)                                  (5.24) 

elde edilir.  

Difüzyon katsayıları izotropik, Henyey-Greenstein ve Rayleigh saçılma durumları için 

yarıçapa ve 𝜔 bağlı olarak hesaplanmış, nümerik sonuçlar Çizelge 5.5-15’de verilmiştir.   

Nokta kaynak için nümerik değerleri karşılaştıracak bir literatür bulunamamıştır. 

Değerlerin doğruluğunu sınamak için yarıçapın çok büyük değerlerinde difüzyon 

katsayısı bulunmuş, sonuçların düzlem geometrideki sonuçlara yakınsadığı 

gözlenmiştir.  
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Çizelge 5.5 İzotropik saçılma durumunda nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon katsayısı değerleri 

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.8000000186 1.60036357261121 1.40909394758123 1.24426990008996 1.11493832533019 

2 1.3500000130 1.20025449884524 1.05636434902117 0.930950263409318 0.830152620775697 

3 1.2000000111 1.06688480758992 0.938787816167821 0.826510384515771 0.735224052590867 

4 1.1250000102 1.00019996196226 0.879999549741145 0.774290445068997 0.687759768498452 

5 1.0800000097 0.960189054585660 0.844726589885140 0.742958481400933 0.659281198043003 

6 1.0500000093 0.933515116334595 0.821211283314469 0.722070505622224 0.640295484406037 

7 1.0285714376 0.914462303298120 0.804414635763990 0.707150522923145 0.626734260379633 

8 1.0125000088 0.900172693520764 0.791817150101131 0.695960535898837 0.616563342359830 

9 1.0000000087 0.889058552582820 0.782019105696685 0.687257212657708 0.608652628344427 

10 0.9900000085 0.880167239832465 0.774180670173129 0.680294554064805 0.602324057132105 

100 0.9090000075 0.808147606554590 0.710689342432319 0.623897019462289 0.551062630312297 

1000 0.9009000074 0.800945643226803 0.704340209658238 0.618257266002038 0.545936487630316 

1000000 0.9000009074 0.800146225297418 0.703635455920315 0.617631253367950 0.545367485792616 

Düzlem 0.9000000074 0.800145425079301 0.703634750461116 0.617630626728676 0.545366916221207 

 

6
3
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Çizelge 5.5 İzotropik saçılma durumunda nokta kaynak varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon katsayısı değerleri 

(devam) 

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.02137969548521 0.964181361604850 0.954113863504423 1.05159558932387 2.28384194640912 

2 0.753628846151922 0.700547156917973 0.675200366557274 0.706907230865571 1.30993133486252 

3 0.664378563040827 0.612669088689013 0.582229200908225 0.592011111379470 0.985294464346986 

4 0.619753421485280 0.568730054574534 0.535743618083700 0.534563051636420 0.822976029089219 

5 0.592978336551952 0.542366634105846 0.507852268388985 0.500094215790590 0.725584967934560 

6 0.575128279929732 0.524791020460054 0.489258035259175 0.477114991893370 0.660657593831453 

7 0.562378239485290 0.512237010713060 0.475976440166454 0.460701260538212 0.614280898043520 

8 0.552815709151959 0.502821503402814 0.466015243846913 0.448390962021844 0.579498376202570 

9 0.545378185559368 0.495498331050401 0.458267646709492 0.438816285398003 0.552445303659609 

10 0.539428166685295 0.489639793168470 0.452069568999555 0.431156544098929 0.530802845625240 

100 0.491233013805303 0.442185636324832 0.401865139549068 0.369112639576435 0.355498935546853 

1000 0.486413498517304 0.437440220640469 0.396844696604020 0.362908249124186 0.337968544539014 

1000000 0.485878532320336 0.436913479499504 0.396287427437119 0.362219561783986 0.336022671137144 

Düzlem 0.485877996818638 0.436912952231095 0.396286869610126 0.362218872407269 0.336020723315921 

 

6
4
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Çizelge 5.6 Rayleigh saçılma durumunda nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon katsayısı değerleri 

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.80000295333853 1.60225388480382 1.42111503104747 1.26816606786299 1.14511239396297 

2 1.35000206733685 1.20157764320277 1.06477292138876 0.947625230406503 0.851098792256554 

3 1.20000177200296 1.06801889600242 0.945992218169189 0.840778284587673 0.753094258354416 

4 1.12500162433602 1.00123952240225 0.886601866559404 0.787354811678258 0.704091991403347 

5 1.08000153573585 0.961171898242140 0.850967655593533 0.755300727932609 0.674690631232706 

6 1.05000147666907 0.934460148802070 0.827211514949620 0.733931338768843 0.655089724452278 

7 1.02857286304994 0.915380327773448 0.810242843061110 0.718667489366153 0.641089076751973 

8 1.01250140283560 0.901070462001982 0.797516339144727 0.707219602314135 0.630588590976744 

9 1.00000137822444 0.889940566401953 0.787617947209763 0.698315690162566 0.622421546484899 

10 0.990001358535514 0.881036649921929 0.779699233661792 0.691192560441311 0.615887910891423 

100 0.909001199055213 0.808914926433740 0.715557653923224 0.633495209699143 0.562965462584269 

1000 0.900901183107183 0.801702754084921 0.709143495949368 0.627725474624926 0.557673217753553 

1000000 0.900002081336951 0.800902202954202 0.708431524414270 0.627085034031688 0.557085778577344 

Düzlem 0.900001181335179 0.800901401601719 0.708430811730050 0.627084392950013 0.557085190550141 

 

 

 

6
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Çizelge 5.6 Rayleigh saçılma durumunda nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon katsayısı değerleri 

(devam)  

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 

1 1.05164963336349 0.990314489912800 0.973778643389687 1.06353743652511 1.26964638707507 

2 0.774447605588066 0.718247628700104 0.688184340005369 0.714424668076790 0.809182047022302 

3 0.682046929662924 0.627558674962539 0.592986238877263 0.598053745260683 0.655693933671379 

4 0.635846591700353 0.582214198093756 0.545387188313210 0.539868283852630 0.578949876995917 

5 0.608126388922810 0.555007511972487 0.516827757974779 0.504957007007798 0.532903442990640 

6 0.589646253737782 0.536869721224973 0.497788137749157 0.481682822444576 0.502205820320455 

7 0.576446157177047 0.523914156405321 0.484188409016571 0.465058404899418 0.480278946984609 

8 0.566546084756496 0.514197482790582 0.473988612467131 0.452590091740550 0.463833791982724 

9 0.558846028429401 0.506640069979118 0.466055437373122 0.442892514839208 0.451043115870147 

10 0.552685983367725 0.500594139729947 0.459708897297915 0.435134453318134 0.440810574980086 

100 0.502789618368148 0.451622104711662 0.408301922688738 0.372294154997436 0.357926993770587 

1000 0.497799981868190 0.446724901209833 0.403161225227820 0.366010125165367 0.349638635649637 

1000000 0.497246132216695 0.446181311621130 0.402590607809658 0.365312597854007 0.348718627898212 

Düzlem 0.497245577812639 0.446180767487408 0.402590036621052 0.365311899628470 0.348717706969531 

6
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Çizelge 5.7 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.1)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.82000183564012 1.63626776434611 1.45660475450008 1.29982848155401 1.17657343195605 

2 1.36500137594818 1.22718367887024 1.09200409414336 0.972593048262530 0.876190730233332 

3 1.21333455605086 1.09082231704494 0.970470540691122 0.863514570498704 0.776063162992426 

4 1.13750114610220 1.02264163613230 0.909703763965003 0.808975331616791 0.725999379371973 

5 1.09200110013301 0.981733227584711 0.873243697929331 0.776251788287643 0.695961109199701 

6 1.06166773615355 0.954460955219652 0.848936987238884 0.754436092734878 0.675935595751520 

7 1.04000104759679 0.934980760673182 0.831575051031421 0.738853453054331 0.661631657574247 

8 1.02375103117922 0.920370614763330 0.818553598875824 0.727166473293921 0.650903703941293 

9 1.01111212952111 0.909007167944555 0.808425802754804 0.718076600146936 0.642559740004551 

10 1.00100100819462 0.899916410489536 0.800323565857988 0.710804701629347 0.635884568855157 

100 0.919100925450070 0.826281275103879 0.734695446993779 0.651902323636881 0.581815682545068 

1000 0.910910917175615 0.818917761565313 0.728132635107359 0.646012085837634 0.576408793914059 

1000000 0.910001826257150 0.818100411562532 0.727404162987966 0.645358269441918 0.575808629276017 

Düzlem 0.910000916256231 0.818099593394361 0.727403433786645 0.645357614971052 0.575808028510614 

6
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Çizelge 5.7 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.1) (devam)  

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.08853476411072 1.03760780103615 1.03667096033373 1.15338316514182 2.52434811128808 

2 0.803406174169261 0.754209869754495 0.734034329770223 0.775869132389489 1.44866007414878 

3 0.708363310855443 0.659743892660611 0.633155452915719 0.650031121472044 1.09009739510235 

4 0.660841879198534 0.612510904113669 0.582716014488467 0.587112116013322 0.910816055579134 

5 0.632329020204388 0.584171110985504 0.552452351432116 0.549360712738088 0.803247251865204 

6 0.613320447541625 0.565277915566727 0.532276576061215 0.524193110554599 0.731534716055918 

7 0.599742895639651 0.551782775981887 0.517865307939143 0.506216251852107 0.680311476192141 

8 0.589559731713170 0.541661421293256 0.507056856847589 0.492733607825238 0.641894046294309 

9 0.581639493103685 0.533789256535433 0.498650283776380 0.482247106915451 0.612013823040440 

10 0.575303302216097 0.527491524729174 0.491925025319413 0.473857906187622 0.588109644437344 

100 0.523980156026636 0.476479897098477 0.437450431817981 0.405905380292201 0.394485797752270 

1000 0.518847841407689 0.471378734335407 0.432002972467838 0.399110127702659 0.375123413083763 

1000000 0.518278154484986 0.470812505268706 0.431398304479972 0.398355854665220 0.372974188385558 

Düzlem 0.518277584227806 0.470811938472844 0.431397699206711 0.398355099637155 0.372972037009484 

 

6
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Çizelge 5.8 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.2)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.84411114740860 1.68038100737515 1.51548639097792 1.36829906341759 1.25164037525394 

2 1.38308336010758 1.26027208043838 1.13621200355605 1.02405449554953 0.932554428601524 

3 1.22940743100724 1.12023577145945 1.00978720774877 0.909306306260175 0.826192446384052 

4 1.15256946645707 1.05021761696999 0.946574809845120 0.851932211615497 0.773011455275316 

5 1.10646668772697 1.00820672427631 0.908647371102933 0.817507754828691 0.741102860610074 

6 1.07573150190690 0.980199462480524 0.883362411941475 0.794558116970820 0.719830464166580 

7 1.05377779774971 0.960194275483534 0.865301726826148 0.778165518500912 0.704635895278370 

8 1.03731251963182 0.945190385235793 0.851756212989653 0.765871069648481 0.693239968612212 

9 1.02450619220679 0.933520692820882 0.841220813339046 0.756308720541035 0.684376470094089 

10 1.01426113026677 0.924184938888953 0.832792493618560 0.748658841255078 0.677285671279591 

100 0.931276128552586 0.848565332040334 0.764523103882623 0.686694819038826 0.619850200882156 

1000 0.922977628381168 0.841003371355471 0.757696164909030 0.680498416817201 0.614106653842413 

1000000 0.922056494862140 0.840163993719452 0.756938374682961 0.679810616170601 0.613469120121001 

Düzlem 0.922055572806566 0.840163153501598 0.756937616134186 0.679809927681465 0.613468481949108 

6
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Çizelge 5.8 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.2) (devam)  

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.16933794248382 1.12505739804020 1.13418314331927 1.27259933681739 2.80043537146121 

2 0.863773831058907 0.818799974606263 0.804444656034389 0.857879255732994 1.60977655638767 

3 0.761919127250602 0.716714166794951 0.694531826939428 0.719639228704863 1.21289028469649 

4 0.710991775346450 0.665671262889295 0.639575412391948 0.650519215190798 1.01444714885090 

5 0.680435364203958 0.635045520545901 0.606601563663460 0.609047207082359 0.895381267343546 

6 0.660064423442297 0.614628358983639 0.584618997844468 0.581399201676733 0.816004013005310 

7 0.645513751469682 0.600044672153451 0.568917165116617 0.561650626386999 0.759305974192285 

8 0.634600747490221 0.589106907030811 0.557140790570728 0.546839194919700 0.716782445082515 

9 0.626112855506196 0.580599756379868 0.547981388146148 0.535319192667356 0.683708589108250 

10 0.619322541918975 0.573794035859114 0.540653866206484 0.526103190865480 0.657249504328838 

100 0.564321001862491 0.518667699641005 0.481300938495206 0.451453576270290 0.442930917615601 

1000 0.558820847856842 0.513155066019195 0.475365645724078 0.443988614810771 0.421499058944277 

1000000 0.558210330762215 0.512543163687174 0.474706828226483 0.443160004088764 0.419120122631761 

Düzlem 0.558209719633992 0.512542551172327 0.474706168749508 0.443159174648602 0.419117741314130 
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Çizelge 5.9 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.3)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.87252281162172 1.73350600059805 1.58758161894031 1.45253540159621 1.34369800890171 

2 1.40439210855361 1.30012057775650 1.19036413986030 1.08747858309017 1.00194833474352 

3 1.24834854086424 1.15565877014264 1.05795831350030 0.965792976921495 0.888031776690783 

4 1.17032675701956 1.08342786633572 0.991755400320300 0.904950173837155 0.831073497664417 

5 1.12351368671274 1.04008932405156 0.952033652412300 0.868444491986552 0.796898530248597 

6 1.09230497317487 1.01119696252879 0.925552487140299 0.844107370752816 0.774115218638051 

7 1.07001303493353 0.990559561441097 0.906637369088870 0.826723712728719 0.757841424630518 

8 1.05329408125253 0.975081510625327 0.892451030550298 0.813685969210646 0.745636079124868 

9 1.04029045061175 0.963043026657506 0.881417211686965 0.803545502029923 0.736143032620474 

10 1.02988754609912 0.953412239483249 0.872590156596298 0.795433128285344 0.728548595416958 

100 0.945624019546861 0.875402863371769 0.801091010361897 0.729722900954257 0.667033654068483 

1000 0.937197666891635 0.867601925760621 0.793941095738457 0.723151878221149 0.660882159933635 

1000000 0.936262341746905 0.866736021685784 0.793147455215255 0.722422494697774 0.660199344084667 

Düzlem 0.936261405485499 0.866735154914938 0.793146660780296 0.722421764584136 0.660198660585319 
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Çizelge 5.9 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.3) (devam)  

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.26784778491425 1.23106516072771 1.25184455174310 1.41572279896960 3.12590040285907 

2 0.937856219507992 0.897844607170043 0.890475659334576 0.957858539517440 1.80212931570856 

3 0.827859031039238 0.786771089317487 0.770019361865067 0.805237119700054 1.36087228665839 

4 0.772860436804861 0.731234330391209 0.709791213130312 0.728926409791360 1.14024377213331 

5 0.739861280264235 0.697912275035442 0.673654323889459 0.683139983846144 1.00786666341826 

6 0.717861842570484 0.675697571464931 0.649563064395558 0.652615699882667 0.919615257608223 

7 0.702147958503520 0.659829926057423 0.632355021899913 0.630812639908755 0.856578539172485 

8 0.690362545453296 0.647929192001792 0.619448990028180 0.614460344928320 0.809301000345681 

9 0.681196113080900 0.638673065514079 0.609410965239055 0.601741893276872 0.772529581258167 

10 0.673862967182983 0.631268164323908 0.601380545407754 0.591567131955713 0.743112445988156 

100 0.614464485409856 0.571288464683528 0.536334144774219 0.509151565254324 0.504833650301064 

1000 0.608524637232543 0.565290494719490 0.529829504710865 0.500910008584185 0.481005770732355 

1000000 0.607865314084862 0.564624720053482 0.529107489663833 0.499995195793800 0.478360876100228 

Düzlem 0.607864654101731 0.564624053612375 0.529106766926048 0.499994280065281 0.478358228558053 
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Çizelge 5.10 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.4)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.90548780551496 1.79671123122518 1.67553562169018 1.55691528196410 1.45838071347361 

2 1.42911585410437 1.34752897925120 1.25643080555234 1.16613859796189 1.08863038702472 

3 1.27032520363418 1.19780156192654 1.11672920017306 1.03587970329448 0.965380278208423 

4 1.19092987839908 1.12293785326421 1.04687839748342 0.970750255960782 0.903755223800275 

5 1.14329268325802 1.07801962806681 1.00496791586964 0.931672587560561 0.866780191155386 

6 1.11153455316398 1.04807414460188 0.977027594793785 0.905620808627080 0.842130169392127 

7 1.08885017452538 1.02668451355550 0.957070222596744 0.887012395103166 0.824523010989799 

8 1.07183689054643 1.01064229027072 0.942102193448964 0.873056084960230 0.811317642188052 

9 1.05860433634058 0.998165005493660 0.930460393000691 0.862201177071279 0.801046799786694 

10 1.04801829297590 0.988183177672016 0.921146952642072 0.853517250760119 0.792830125865608 

100 0.962271341721999 0.907330372316700 0.845708085737261 0.783177447639721 0.726275067104808 

1000 0.953696646596609 0.899245091781168 0.838164199046780 0.776143467327681 0.719619561228728 

1000000 0.952744855437690 0.898347625641724 0.837326827624137 0.775362695513045 0.718880800076483 

Düzlem 0.952743902693788 0.898346727277220 0.837325989414504 0.775361913959677 0.718880060575830 
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Çizelge 5.10 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.4) (devam) 

 

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.39054487252189 1.36285041619201 1.39787622605017 1.59298763387617 3.52237041439770 

2 1.03061781297090 0.996945561640787 0.998542818597174 1.08364572012898 2.03977063769706 

3 0.910642126453905 0.874977276790377 0.865431682779509 0.913865082213256 1.54557071213018 

4 0.850654283195407 0.813993134365173 0.798876114870676 0.828974763255391 1.29847074934673 

5 0.814661577240308 0.777402648910050 0.758942774125376 0.778040571880673 1.15021077167667 

6 0.790666439936909 0.753008991939968 0.732320546961843 0.744084444297527 1.05137078656329 

7 0.773527056148767 0.735584951247053 0.713304670416462 0.719830067452423 0.980770797196597 

8 0.760672518307660 0.722516920727366 0.699042763007426 0.701639284818595 0.927820805171574 

9 0.750674544431243 0.712352896989832 0.687950168355954 0.687490898325617 0.886637478041000 

10 0.742676165330110 0.704221677999805 0.679076092634777 0.676172189131236 0.853690816336542 

100 0.677889294610932 0.638358804180584 0.607196079293237 0.584490644656742 0.586822856530426 

1000 0.671410607539014 0.631772516798662 0.600008077959083 0.575322490209293 0.560136060549814 

1000000 0.670691473274032 0.631041438899268 0.599210209810992 0.574304825065626 0.557173826195966 

Düzlem 0.670690753419912 0.631040707089559 0.599209411144177 0.574303806381798 0.557170860996413 
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Çizelge 5.11 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.5)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.94331983810632 1.87137454804031 1.78300795804486 1.68810681374879 1.60480525452927 

2 1.45748987857726 1.40352943507903 1.33713569946369 1.26500151514836 1.19945282556278 

3 1.29554655873424 1.24758106409193 1.18851161326997 1.12396641561489 1.06433534924062 

4 1.21457489881273 1.16960687859839 1.11419957017310 1.05344886584815 0.996776611079543 

5 1.16599190285982 1.12282236730226 1.06961234431499 1.01113833598811 0.956241368182895 

6 1.13360323889122 1.09163269310484 1.03988752707624 0.982931316081411 0.929217872918463 

7 1.11046847891364 1.06935435439240 1.01865551476285 0.962783444719486 0.909915376301011 

8 1.09311740893046 1.05264560035807 1.00273150552781 0.947672541198043 0.895438503837922 

9 1.07962213227688 1.03964990277581 0.990346165011669 0.935919616236920 0.884178714144409 

10 1.06882591095401 1.02925334471000 0.980437892598754 0.926517276268021 0.875170882389598 

100 0.981376518238778 0.945041224376974 0.900180886054144 0.850358322519945 0.802207445175631 

1000 0.972631578967255 0.936620012343671 0.892155185399683 0.842742427145137 0.794911101454235 

1000000 0.971660890708116 0.935685257807974 0.891264332627038 0.841897062758534 0.794101207301160 

Düzlem 0.971659919048197 0.935684322117748 0.891263440882521 0.841896216547936 0.794100396596302 
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Çizelge 5.11 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.5) (devam)  

 

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.54822493229563 1.53256155044216 1.58613668925455 1.82170462874448 4.02638798748761 

2 1.15028266676423 1.12549399473733 1.13946754944431 1.24859931125420 2.34677197641606 

3 1.01763524492043 0.989804809502391 0.990577836174236 1.05756420542411 1.78689997272555 

4 0.951311533998531 0.921960216884919 0.916132979539197 0.962046652509066 1.50696397088029 

5 0.911517307445391 0.881253461314436 0.871466065558174 0.904736120760038 1.33900236977314 

6 0.884987823076631 0.854115624267447 0.841688122904158 0.866529099594020 1.22702796903503 

7 0.866038191384660 0.834731454948170 0.820418163865576 0.839238370189721 1.14704625422210 

8 0.851825967615681 0.820193327958712 0.804465694586639 0.818770323136497 1.08705996811240 

9 0.840772015795365 0.808885895855800 0.792058218480799 0.802850730983989 1.04040396780486 

10 0.831928854339111 0.799839950173470 0.782132237596127 0.790115057261983 1.00307916755883 

100 0.760299246543460 0.726567790146601 0.701731792430286 0.686956100113734 0.700748285565949 

1000 0.753136285763894 0.719240574143914 0.693691747913701 0.676640204398909 0.670515197366661 

1000000 0.752341197117363 0.718427253167615 0.692799302972361 0.675495139974563 0.667159324576540 

Düzlem 0.752340401232832 0.718426439032504 0.692798409634081 0.675493993763928 0.667155965344518 
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Çizelge 5.12 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.6)  

𝑟/𝜔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.98640416703534 1.95925258969142 1.91491658718399 1.85629490763434 1.79833591192027 

2 1.48980312527646 1.46943919522884 1.43614323089400 1.39163288340004 1.34590019415081 

3 1.32426944469017 1.30616806374131 1.27655211213067 1.23674554198860 1.19508828822766 

4 1.24150260439703 1.22453249799755 1.19675655274900 1.15930187128288 1.11968233526608 

5 1.19184250022114 1.17555115855129 1.14887921712000 1.11283566885945 1.07443876348914 

6 1.15873576410388 1.14289693225378 1.11696099336734 1.08185820057717 1.04427638230451 

7 1.13508809544870 1.11957248489842 1.09416226211543 1.05973143751839 1.02273182431548 

8 1.11735234395731 1.10207914938190 1.07706321367651 1.04313636522431 1.00657340582372 

9 1.10355787057512 1.08847322175794 1.06376395377956 1.03022908677335 0.994005746996789 

10 1.09252229186936 1.07758847965877 1.05312454586201 1.01990326401259 0.983951619935246 

100 1.00313410435277 0.989422068655506 0.966945341729807 0.936264099650417 0.902513190736743 

1000 0.994195285601105 0.980605427555179 0.958327421316587 0.927900183214200 0.894369347816893 

1000000 0.993203076719671 0.979626780393043 0.957370832150720 0.926971788489780 0.893465381252790 

Düzlem 0.993202083517588 0.979625800766254 0.957369874604007 0.926970859165731 0.893464476381354 
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Çizelge 5.12 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.6) (devam)  

 

𝑟/𝜔 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 1.76011927770085 1.76240258358797 1.84218456415869 2.13401396026078 4.70610548372885 

2 1.31140466522089 1.30055851995138 1.33317815197496 1.47768594177772 2.76872629904285 

3 1.16183312772757 1.14661049873919 1.16350934791372 1.25890993561670 2.12293323748085 

4 1.08704735898091 1.06963648813309 1.07867494588310 1.14952193253619 1.80003670669985 

5 1.04217589773292 1.02345208176943 1.02777430466472 1.08388913068788 1.60629878823125 

6 1.01226159023425 0.992662477526996 0.993840543852475 1.04013392945568 1.47714017591885 

7 0.990894227735207 0.970669903068111 0.969602143272297 1.00888021428982 1.38488402426714 

8 0.974868705860923 0.954175472223947 0.951423342837164 0.985439927915421 1.31569191052835 

9 0.962404411069813 0.941346470456264 0.937284275832060 0.967208594068669 1.26187582206485 

10 0.952432975236925 0.931083269042118 0.925973022227977 0.952623526991268 1.21882295129405 

100 0.871664344990532 0.847951337587533 0.834351868034906 0.834484483664317 0.870094698050573 

1000 0.863587481965893 0.839638144442074 0.825189752615599 0.822670579331622 0.835221872726225 

1000000 0.862690950170158 0.838715380002929 0.824172757804056 0.821359235950693 0.831350989115222 

Düzlem 0.862690052740933 0.838714456314801 0.824171739791232 0.821357923294656 0.831347114356853 
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Çizelge 5.13 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.7)  

𝑟/𝜔 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 2.06260012213126 2.07770138178614 2.07690695661355 2.06612545851857 

2 1.54695008085103 1.55826856949763 1.55748311471460 1.54816322184037 

3 1.37506673375762 1.38512429873479 1.38434183408162 1.37550914294763 

4 1.28912506021092 1.29855216335337 1.29777119376513 1.28918210350126 

5 1.23756005608289 1.24660888212452 1.24582880957524 1.23738587983344 

6 1.20318338666421 1.21198002797195 1.21120055344864 1.20285506405490 

7 1.17862862279372 1.18724513214869 1.18646608478679 1.17819019564165 

8 1.16021254989086 1.16869396028124 1.16791523329039 1.15969154433171 

9 1.14588893763307 1.15426527105101 1.15348679323765 1.14530370442399 

10 1.13443004782685 1.14272231966682 1.14194404119545 1.13379343249780 

100 1.04161304039641 1.04922441345489 1.04844774965364 1.04056022989573 

1000 1.03233133965336 1.03987462283369 1.03909812049945 1.03123690963552 

1000000 1.03130107087088 1.03883679607474 1.03806031166334 1.03020202108664 

Düzlem 1.03130003957080 1.03883575720912 1.03805927281566 1.03020098516216 
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Çizelge 5.13 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.7) (devam) 

 

𝑟/𝜔 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 2.09808289330808 2.21979929642552 2.59823616063833 5.70797279924079 

2 1.55699963735641 1.62142202793319 1.82425488751385 3.40543761236814 

3 1.37663855203919 1.42196293843575 1.56626112980569 2.63792588341059 

4 1.28645800938058 1.32223339368703 1.43726425095162 2.25417001893181 

5 1.23234968378541 1.26239566683780 1.35986612363917 2.02391650024455 

6 1.19627746672197 1.22250384893831 1.30826737209754 1.87041415445304 

7 1.17051159739093 1.19400969329582 1.27141112099637 1.76076962174481 

8 1.15118719539266 1.17263907656395 1.24376893267050 1.67853622221365 

9 1.13615710494956 1.15601748577250 1.22226945286148 1.61457691146719 

10 1.12413303259508 1.14272021313933 1.20506986901427 1.56340946287001 

100 1.02673804652378 1.03501230481072 1.06575323985187 1.14895312923294 

1000 1.01699854791665 1.02424151397785 1.05182157693563 1.10750749586923 

1000000 1.01591746357125 1.02304595619541 1.05027516235192 1.10290703056586 

Düzlem 1.01591638140474 1.02304475944087 1.05027361438938 1.10290242549548 
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Çizelge 5.14 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.8)  

𝑟/𝜔 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

1 2.30509114840896 2.27983686512208 2.37230259864727 2.45745224514560 2.54119760174455 

2 1.72262486710402 1.70987746790944 1.77920764297182 1.84276518147677 1.90369521762186 

3 1.52846944000237 1.51989100217190 1.58150932441334 1.63786949358716 1.69119442291429 

4 1.43139172645155 1.42489776930313 1.48266016513410 1.53542164964236 1.58494402556051 

5 1.37314509832105 1.36790182958186 1.42335066956655 1.47395294327547 1.52119378714824 

6 1.33431401290072 1.32990453643435 1.38381100585486 1.43297380569755 1.47869362820673 

7 1.30657752331477 1.30276361275756 1.35556838891793 1.40370299314189 1.44833637181993 

8 1.28577515612531 1.28240791999997 1.33438642621524 1.38174988372515 1.42556842952983 

9 1.26959553720017 1.26657571452184 1.31791156633536 1.36467524306768 1.40786002997087 

10 1.25665184206006 1.25390995013934 1.30473167843146 1.35101553054171 1.39369331032370 

100 1.15180791142517 1.15131725864106 1.19797458640988 1.24037185908132 1.27894288118161 

1000 1.14132351836169 1.14105798949123 1.18729887720772 1.22930749193528 1.26746783826741 

1000000 1.14015975073164 1.13991921061560 1.18611387348628 1.22807934718207 1.26619410850393 

Düzlem 1.14015858579908 1.13991807069681 1.18611268729637 1.22807811780794 1.26619283349916 
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Çizelge 5.14 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.8) (devam) 

 

𝑟/𝜔 0.7 0.8 0.9 0.99 

1 2.65160129722474 2.85838163718267 3.39506535395835 7.42728637939855 

2 1.97932797640858 2.11144714258844 2.42969944255702 4.53279634304679 

3 1.75523686946986 1.86246897772369 2.10791080542324 3.56796633092953 

4 1.64319131600050 1.73797989529132 1.94701648685635 3.08555132487090 

5 1.57596398391888 1.66328644583190 1.85047989571622 2.79610232123572 

6 1.53114576253114 1.61349081285895 1.78612216828946 2.60313631881227 

7 1.49913274725418 1.57792250359256 1.74015236298464 2.46530345993838 

8 1.47512298579646 1.55124627164276 1.70567500900602 2.36192881578296 

9 1.45644872688490 1.53049809123737 1.67885928924487 2.28152631477319 

10 1.44150931975565 1.51389954691305 1.65740671343595 2.21720431396537 

100 1.32050012200874 1.37945133788609 1.48364084938371 1.69619610742205 

1000 1.30839920223405 1.36600651698339 1.46626426297849 1.64409528676772 

1000000 1.30705600013906 1.36451414186319 1.46433546188751 1.63831209567509 

Düzlem 1.30705465559242 1.36451264799420 1.46433353115569 1.63830630669502 
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Çizelge 5.15 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.9) 

𝑟/𝜔 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

1 2.53343225786794 2.77366889976142 3.05582322730172 3.38557888775448 3.77358786839212 

2 1.90007419339911 2.08025166178566 2.29186464716955 2.53908130376526 2.82876054500954 

3 1.68895483857616 1.84911258246040 2.03721178712549 2.25691544243552 2.51381810388201 

4 1.58339516116469 1.73354304279778 1.90988535710346 2.11583251177065 2.35634688331825 

5 1.52005935471781 1.66420131900020 1.83348949909025 2.03118275337173 2.26186415097999 

6 1.47783548375322 1.61797350313515 1.78255892708143 1.97474958110578 2.19887566275449 

7 1.44767557592137 1.58495363466011 1.74617994707514 1.93444017234439 2.15388388545056 

8 1.42505564504748 1.56018873330383 1.71889571207042 1.90420811577334 2.12014005247261 

9 1.40746236547891 1.54092714336006 1.69767464040008 1.88069429399586 2.09389484904531 

10 1.39338774182404 1.52551787140505 1.68069778306381 1.86188323657388 2.07289868630348 

100 1.27938329021965 1.40070276856941 1.54318523864002 1.70951367145582 1.90282976809462 

1000 1.26798284505921 1.38822125828584 1.52943398419764 1.69427671494402 1.88582287627373 

1000000 1.26671739564641 1.38683581064437 1.52790759495454 1.69258541277121 1.88393511128161 

Düzlem 1.26671612893028 1.38683442380989 1.52790606703738 1.69258371977604 1.88393322162696 
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Çizelge 5.15 Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için nokta kaynağın varlığında radyal uzaklığa bağlı olarak elde edilen difüzyon 

katsayısı değerleri (𝑔 = 0.9) (devam)  

 

𝑟/𝜔 0.8 0.9 0.99 

1 4.28275457687347 5.26096345491958 11.5454299323439 

2 3.20055870194894 3.86649207697956 7.36601238176729 

3 2.83982674364077 3.40166828433289 5.97287319824174 

4 2.65946076448668 3.16925638800955 5.27630360647897 

5 2.55124117699423 3.02980925021555 4.85836185142131 

6 2.47909478533259 2.93684449168622 4.57973401471620 

7 2.42756164843143 2.87044109273669 4.38071413135540 

8 2.38891179575555 2.82063854352455 4.23144921883481 

9 2.35885079922987 2.78190322747066 4.11535428687435 

10 2.33480200200932 2.75091497462755 4.02247834130598 

100 2.14000674452291 2.49991012659834 3.27018318220218 

1000 2.12052721877427 2.47480964179542 3.19495366629180 

1000000 2.11836499141617 2.47202348798230 3.18660319002575 

Düzlem 2.11836282702442 2.47202069903954 3.18659483119065 
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6. SONUÇ 

Tez çalışmasında radiatif transfer denklemi biyomedikal optik, astrofizik ve deniz 

bilimlerinde sıkça kullanılan Rayleigh saçılması durumunda yazılarak, albedo, slab 

albedo ve Milne problemleri 𝐻𝑁 yöntemi ve 𝐶𝑁 denklemleri kullanılarak çözülmüştür. 

Bu problemler Rayleigh saçılması için polarize olmayan durumda 𝐻𝑁 yöntemi ile 

çözülmüş, nümerik sonuçların hızlı yakınsadığı görülmüş,  literatürle uyumlu sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Yarı uzay albedo probleminde elde edilen nümerik değerlerin Schnatz ve Siewert 

(1971) ile Şenyiğit (2016)’in ve slab albedo probleminde elde edilen değerlerin Abdel 

Krim (1992)’in çalışmasındaki sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmüştür. Milne 

probleminde hesaplanan nümerik değerler Rayleigh saçılması için kutuplanmanın 

olmadığı durumda elde edilmiştir. Literatürde karşılaştırma yapabilecek bir çalışma 

bulunmadığından, sonuçlar Schnatz ve Siewert (1971) ile Şenyiğit (2016)’in yaptığı 

çalışmada kutuplanmanın olduğu durumdaki nümerik değerlerin davranışıyla 

karşılaştırlmış, benzer davranışın olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar Türeci (2010)’daki 

çalışmada kuadratik saçılma durumunda 𝑓2 = 0.1 için bulunan değerlerle uyum 

içindedir. Rayleigh saçılma durumunda incelenen tüm bu problemler bir makale haline 

getirilmiş, 2018 yılında SCI kapsamındaki Astrophysics and Space Science isimli 

dergide yayımlanmıştır (Biçer ve Kaşkaş 2018).  

Radiatif transfer denkleminde kaynaktan ve sınırlardan uzakta difüzyon yaklaşımı 

geçerlidir. Difüzyon denkleminde önemli bir fiziksel parametre olan difüzyon 

katsayısını hesaplamak için yeni bir analitik yaklaşım geliştirilmiştir. Karmaşık 

olmayan basit bir hesaplama ile elde edilen bu analitik yaklaşım, farklı saçılma 

durumları için sonsuz ortam Green fonksiyonu kullanılarak elde edilmiştir. Nümerik 

değerlerin karşılaştırılması izotropik ve Rayleigh saçılmaları için yapılmış, Pomraning 

(1969) çalışmasındaki benzer sonuçlar elde edilmiştir. Henyey-Greenstein saçılma 

fonksiyonu için elde edilen nümerik değerler ise Sahni (2003)’nin çalışmaları ile 

karşılaştırılmıştır. Henyey-Greenstein saçılma fonksiyonu için literatürde mevcut 

olmayan anizotropi katsayılarına karşılık gelen difüzyon katsayısı değerleri, çizelge 5.5-
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5.15’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Hesaplanan nümerik değerlerin literatürdeki 

değerlere yakınsadığı görülmüştür. 

Bu tez kapsamında kullanılan 𝐻𝑁 yönteminden ve 𝐶𝑁 denklemlerinden elde edilen 

analitik sonuçlar, transport teoride temel çözümleri veren Case’in singüler 

özfonksiyonlarını içermektedir. Bu nedenle nümerik sonuçlar ilk yaklaşımlarda tam 

çözümlere hızlı bir biçimde yakınsamaktadır. 

Radiatif transfer denkleminden elde edilen difüzyon katsayısının nümerik hesabında 

Green fonksiyonu ilk kez kullanılarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiş, bu yaklaşım 

sonucunda doğrudan çözüme ulaşılmasını sağlayan analitik hesaplamalar 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşımla herhangi bir saçılma durumu için sonsuz 

ortam Green fonksiyonu biliniyorsa difüzyon katsayısının nümerik olarak hesaplanması 

mümkün olmaktadır.  Düzlem geometride yapılan hesaplamalara ek olarak, Case 

(1967)’de tanımlanan düzlem ve nokta kaynak arasındaki dönüşümler kullanılarak 

nokta kaynağın varlığında da difüzyon katsayısı analitik ve nümerik olarak elde 

edilmiştir. Bu dönüşümlerin kullanılması küresel geometride doğrudan hesaplama 

yapılmaksızın, düzlem geometride elde edilen sonuçların yardımıyla difüzyon 

katsayısının hesaplanmasına olanak sağlamaktadır.  

Bu tez çalışması kapsamında radiatif transfer teoride karşılaşılan temel fiziksel 

parametreleri hesaplamak için farklı analitik ve nümerik yaklaşımlar kullanılmış, 

sonuçların literatürle uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Tüm bu hesaplamalar, 

sonsuz ortam Green fonksiyonu tanımlanabilirse, radiatif transfer teoride kullanılan 

diğer saçılma fonksiyonlarına da uygulanabilir.   
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