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Güdümlü füzelerde hedefi bulan ve takip eden arayıcı baĢlık içinde farklı tür ve 

özellikte optoelektronik bileĢenler kullanılmaktadır. Bunlar kırılmalı, yansıtmalı, 

kamalı, ıĢın yönlendirmeli optik yapılar olabileceği gibi farklı dalga boyunda çalıĢan 

dedektörler de olabilir. Arayıcı baĢlığın hedef tespit mesafesini hesaplamak için birçok 

parametreyi dikkate almak gerekmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri, füzenin 

yüksek hızından ötürü oluĢan ısıl perdenin etkisidir. Bu ısıl perde ses hızından hızlı 

füzelerde dedektörü kör edeceğinden ötürü, en uzak hedef tespit mesafesini görebilmek 

için optimizasyonu önemlidir. Bu çalıĢmada, orta kızılötesi dalgaboyu aralığındaki (3- 5 

µm) arayıcı baĢlığa sahip ses hızından hızlı füzelerde, hedef tespit mesafesini etki eden 

optoelektronik devre elemanlarının optimizasyonu yapılarak en uzun hedef tespit 

mesafesini sağlayacak sistem konfigürasyonu bulunmuĢtur.   
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1. GİRİŞ 

  

Günümüzde geliĢen teknoloji isterleriyle daha hızlı, daha uzak menzile giden ve daha 

hassas isabet oranına sahip güdümlü füzeler yapılmaktadır. Bu füzelerde hedefi bulan 

ve takip eden arayıcı baĢlık içinde farklı tür ve özellikte optoelektronik bileĢenler 

kullanılmaktadır. Farklı yapıdaki tasarımlarda, dedektör özellikleri ve füzenin hızı gibi 

birçok parametreyi dikkate almak gerekmektedir.  

 

Bir tasarımda sistem konfigürasyonunu bulmak için öncelikle kullanılacak güdümlü 

füzenin hangi platformdan atılacağının ve hangi türde hedefe karĢı kullanılacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü kullanılacak platformlar hava, kara ve deniz 

olabileceği gibi; hedefler de yine aynı Ģekilde kara, deniz ve hava da olabilmektedir. Bu 

tez çalıĢmasında, karadaki bir platformdan havadaki bir hedefe gidecek ve ses üstü 

hızda uçacak bir güdümlü füze ele alınıp bu füzenin arayıcı baĢlığının maksimum hedef 

tespit mesafesine sahip olabilmesi için optimizasyon yapılması hedeflenmiĢtir. 

 

Bu çalıĢma kapsamında ses hızından hızlı füzelerde hedef tespit mesafesi ihtiyacının en 

üst seviyeye çıkarılması için kapsamlı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında 

3.7 µm – 4.8 µm dalga boyu aralığında çalıĢan, dört farklı optik tasarım modelinin 

yapılması ve bu modellerin aerodinamik kuvvetler altında hedef tespit mesafesine göre 

olan performanslarının modellenmesi yapılmıĢtır. Aerodinamik kuvvetler ses hızından 

hızlı füzeler için büyük önem taĢımaktadır ve optimize edilmeleri gerekmektedir. 

Sürükleme kuvveti hem ısıl perde oluĢturup arayıcının ortamı görmesini 

zorlaĢtırmaktadır hem de füzenin uçuĢ yönüne ters bir kuvvet uygulayıp füzenin uçuĢ 

motoruyla gidebileceği mesafeyi azaltmaktadır. Bu sebeplerden ötürü aerodinamik 

kuvvetleri azaltacak yönde örneğin kesme yüzeyli kubbeler gibi tasarımlar yapılmıĢtır. 

Ancak bunların da yetersiz kaldığı görülmüĢtür. Literatür incelemesinde en uygun 

kubbe malzemesi bulunup, hedef tespit mesafesine etki eden bütün bozucu etkiler, hedef 

ve füze hakkındaki varsayımlar kullanılarak, maksimum hedef tespit mesafesini 

sağlayacak sistem konfigürasyonu elde edilmiĢtir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Temel Kavramlar 

 

Ses hızından hızlı füzelerde hedef tespit mesafesini hesaplamak için bazı temel 

kavramları kullanmamız gerekmektedir. Bu kavramlar kubbede oluĢacak sıcaklığın 

hesaplanmasında ya da hedefin sıcaklığı kaynaklı ıĢımayı bulmak için kullanılabilir. 

Ayrıca füzenin ürün ağacı da kısaca bahsedilerek; tez kapsamındaki çalıĢmanın füzenin 

hangi kısmını kapsadığı anlatılmıĢtır.  

 

Sıcaklığı 0°K‟nin üzerinde olan tüm cisimler sahip oldukları sıcaklığa bağlı olarak 

değiĢen yoğunlukta ısısal ıĢıma yaparlar. Bu ıĢıma, elektromanyetik spektrumun içinde 

geniĢ bir bölgede gerçekleĢir. Bu ısısal ıĢımanın Ģiddeti, dalgaboyuna bağlı olarak eĢitlik 

(2.1)‟de verilen Planck‟ın siyah cisim ıĢıması kanunu ile hesaplanmaktadır.(Wolfe 

1998) 

  

     
     

  

 

           
 (2.1) 

 

Me,λ; T sıcaklığındaki siyah cismin birim yüzeyinden, birim zamanda ve birim frekans 

baĢına saldığı enerji miktarı olup, h Planck sabitini, c ıĢık hızını, k Boltzman sabitini, λ 

elektromanyetik dalganın dalgaboyunu ve T Kelvin cinsinden sıcaklığı ifade etmektedir.  

Hedefin ıĢıma değerinin en yüksek olduğu dalga boyu değeri ise Wien‟in yer değiĢtirme 

kanunu eĢitlik (2.2) ile belirtilmektedir 

 

                          ⁄          (2.2) 

 

Farklı sıcaklıklardaki siyah cisimler için dalga boyuna bağlı ıĢıma eğrisi ġekil 2.1‟de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 2.1 Farklı sıcaklıklardaki siyah cisim ıĢıması (www.astro.unl.edu) 

 

ġekil 2.1‟de görüldüğü gibi oda sıcaklığında (20 ºC) bulunan bir cismin spektral ıĢıma 

yoğunluğunun maksimum olduğu tepe dalgaboyu yaklaĢık olarak 10µm‟ye karĢılık 

gelmektedir. Cismin sıcaklığı arttıkça yoğunluğun maksimum olduğu tepe dalgaboyu 

görünür bölgeye doğru kaymaktadır.  

 

 

Elektromanyetik spektrumun kızılötesi bandının karĢılık geldiği dalgaboyları ve isimleri 

ġekil 2.2‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.2 Elektromanyetik spektrum 
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Sıcaklığı 0°K‟den daha yüksek olan cisimlerden yayılan ısıl ıĢıma, atmosferin içerdiği 

su buharı, toz ve diğer gaz moleküllerinden dalga boyuna bağlı olarak farklı oranlarda 

yansıma veya soğrulmaya maruz kalmaktadır. Bu yüzden hedeften yansıyan ısıl ıĢıma 

yüzdesinin füzeye gelen miktarı, mesafeyle ciddi oranda değiĢmektedir. Bunun için 

Modtran programı kullanılmıĢtır. Bu program havanın farklı bantlarda, farklı 

yüksekliklerde ve farklı iklim koĢullarında; havanın geçirgenlik değerini deneysel 

yollardan elde edilmiĢ sonuçlarla hesaplayan bir programdır. Modtran verileri 

kullanılarak, 3 µm ile 5 µm dalgaboyu aralığındaki ıĢımanın füze ile hedef arasındaki 

mesafeye bağlı değiĢimi ġekil 2.3„te verilmiĢtir.  (Modtran.spectral.com, 2020) 

 

 

 

ġekil 2.3 Dalga boyuna ve mesafeye bağlı atmosferik geçirgenlik (Modtran. 

spectral.com, 2020)  

 

ġekil 2.3„ten görüldüğü üzere hedef ile füze arasındaki mesafe arttıkça geçen ıĢın 

yüzdesi azalmaktadır. Bu Ģekil yüksekliğin hem hedef hem füze için 0 km olduğu koĢul 

için verilmiĢti. Aynı uzaklıkta olmasına karĢın farklı yüksekliklerde de geçirgenlik 

yüzdesi değiĢim göstermektedir. ġekil 2.4„te füze ile hedef arası mesafe 10 km olarak 

sabit tutulmuĢtur. Füzenin yüksekliği 0 km‟de alınmıĢtır ve hedefin yüksekliği 2 km‟de 

ve 7 km‟de alınmıĢtır. Bu durumda geçirgenliğin aynı uzaklık için yüksekliğe bağlı 

değiĢimi verilmiĢtir. (Modtran.spectral.com, 2020) 
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ġekil 2.4 Aynı uzaklığa sahip hedefin farklı yüksekliklerdeki geçirgenlik yüzdesi 

(Modtran.spectral.com, 2020) 

 

2.2 Füze ve Arayıcı Başlık Alt Bölümleri 

 

Arayıcı baĢlık füzenin ön tarafında bulunmaktadır. Örnek bir füzenin alt sistemleri ġekil 

2.5‟te gösterilmektedir. ġekilde görüldüğü gibi füze 7 temel kısımdan oluĢmaktadır. Bu 

yedi temel kısımdan arayıcı baĢlık olarak tanımlanan kısım; füzenin hedefi bulan, tespit 

eden ve hedefin konumunu füzeye sürekli olarak bildirerek füzenin hedefe doğru 

yönlendirilmesini sağlayan kısımdır. (Thyssenkrupp-marinesystems.com, 2020) 

 

 

ġekil 2.5 Füzenin alt kısımlarının gösterimi (Thyssenkrupp-marinesystems.com, 2020) 
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Füzenin alt kısmı olarak tanımlanan arayıcı baĢlığın görünümü ġekil 2.6„da verilmiĢtir. 

(Ackerley, 2020) 

 

 

ġekil 2.6 Arayıcı baĢlık görünümü (Ackerley, 2020) 

 

Arayıcı baĢlık ġekil 2.6‟da görüldüğü üzere 8 alt kısımdan oluĢmaktadır. Bunlar kubbe, 

kubbe halkası, kubbe tutucu, analog dijital kartı, koruyucu yapı, koruyucu kapak 

görüntüleyici, otomatik hedef tespit ve otomatik hedef teĢhis elektroniği gibi 

kısımlardan oluĢmaktadır. Bu tez kapsamında farklı optik tasarımların kullanılması 

durumunda hedef tespit mesafesinin optimizasyonu yapılacaktır. Dedektör ve görüntü 

iĢleme kartı bütün tasarımlarda sabit kabul edilmiĢtir. 

 

2.3 Optik Tasarımlar 

 

Bu bölümde görüntüleyici modül alt birim alternatifi olarak kullanılabilecek optik 

tasarımlar verilmektedir. 

 

2.3.1 Kamalı tasarım 

 

Bu tasarımda iki tane prizma birbirine göre çevrilerek bakılmak istenen görüĢ alanı 

açısını (field of regard; FOR); arayıcının bakıĢ açısını (field of view; FOV) gereken yere 

baktırarak taramaktadır. Her bir prizma yapıldığı malzemeye ve tepe açısına bağlı 

olarak bir görüĢ alanı değerine sahiptir. Bu görüĢ alanı değeri eĢitlik (2.3) kullanılarak 

hesaplanmıĢtır (Sparrold 2002). 
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  (2.3) 

 

EĢitlikten görüldüğü üzere, görüĢ alanı değeri; yapıldığı maddenin kırıcılık indisine ve 

tepe açısına bağlıdır. ġekil 2.7„de 12 görüĢ alanı açısına sahip prizma elde etmek için 

olması gereken malzemeler ve tepe açıları verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.7 Kırıcılık indisinin tepe açı değerine bağlı grafiği 

 

GörüĢ alanı arttıkça, aynı malzemede tepe açı değeri de doğrusal olarak artmaktadır. 

Germanyum malzemesi için (kırıcılık indisi 4.04 alınmıĢtır) görüĢ açı değerinin tepe açı 

değiĢimine göre hesaplanırsa ġekil 2.8„de ki grafik elde edilir. 

 



8 

 

 

 

ġekil 2.8 Kamanın tepe açı değerine gelen görüĢ alanı açısı 

 

Bu kamalı tasarımın çalıĢma prensibi; iki vektörün toplamı sonucu görülen alana eĢ 

değer olmasıdır. Ġki kamanın nasıl arayıcının görüĢ alanını oluĢturduğunun gösterimi 

ġekil 2.9‟da verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.9 Kamanın görüĢ alanı açısını tarama deseni 

Kamalar bu hareketi, optik eksenleri etrafında birbirlerine göre dönerek yapmaktadır. 

ġekil 2.10„da kamalı sistem ile çalıĢan arayıcının mekanik çizimi verilmiĢtir. (Sakarya 

2017a) 
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ġekil 2.10 Kamanın arayıcı içindeki gösterimi (Sakarya 2017) 

 

Tepe açısı olan kamalar, optik eksene göre döndükleri sırada birbirine göre olan 

konumlarından dolayı optik yol farkı oluĢmaktadır. ġekil 2.11‟de birbirlerine göre iki 

farklı konumdaki kamaların; optik yol farkı oluĢturmayan ve en çok optik yol farkı 

oluĢturan durumu verilmiĢtir. (Sakarya 2017b”) 

 

 

ġekil 2.11 Optik yol farkı oluĢmayan durumun (solda) ve en yüksek optik yol farkı 

oluĢan durumun (sağda) görünümü (Sakarya 2017) 

 

Buna göre tasarım en düĢük optik yola göre yerleĢtirildiğinde düz cam etkisi 

yapacağından görüntü bozukluğu olmayacaktır. En yüksek optik yol farkının etkisinden 
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dolayı noktasal hedef kaynağının dedektördeki görüntüsü noktasal olmamaktadır. Farklı 

görüĢ alanı değerlerini sağlayan kamalar için Zemax yazılımı sayesinde optik tasarımlar 

yapılmıĢtır. Orta kızılötesi bölgesinde (3 µm ile 5 µm) yapılan tasarımlarda noktasal 

kaynağın kapladığı spot çapının, görüĢ alanı açısına bağlı sonuçları ġekil 2.12de 

verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 2.12 Spot çapı büyüklüğünün toplam görüĢ alanı açısıyla değiĢimi 

  

Kamaların görüntüye etkisini daha iyi anlamak için, germanyum malzemesinden iki 

farklı tepe açısına sahip kamalar üretilmiĢtir. Üretilen bu kamaların görünümü ġekil 

2.13„te verilmiĢtir (Sakarya ve Sarı 2019). 
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ġekil 2.13 Üretilen kamaların görünümü 

 

Bu kamaların tepe açısına (3.5 ve 6.5) karĢılık gelen görüĢ alanı açılarıyla görüntü 

testleri yapılarak, performansları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu iki kamayı tek tek kullanarak 10 

ve 20 görüĢ alanına sahip sistemler elde edilmiĢtir. Ġkisinin birlikte kullanıldığında da 

30 görüĢ alanı elde edilmektedir. Deney sonuçlarının güvenirliği, otomatik hedef tespit 

algoritması (OHT) kullanılarak hedefin farklı kamalar varken bulunma olasılığına 

bakılmıĢtır(Sakarya ve Sarı 2019). 

 

 

 

ġekil 2.14 OHT algoritmasının performans sonucu 
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ġekil 2.14‟te görüldüğü üzere 6.5 tepe açısına sahip (20 görüĢ alanı) bir tasarımın 

performans oranı %89 seviyesine kadar düĢmektedir. Bu değer iki kamanın birlikte 

olduğu durum (30 görüĢ alanı) için üstel olarak azalmıĢtır. Tasarım ve deneyler 

sonucunda 6.5 tepe açısı (20 görüĢ alanının) üstünde bir ister olması durumunda 

performansı düĢtüğü görülmektedir. 

 

2.3.2 Işın yönlendirmeli tasarım 

 

IĢın yönlendirmeli tasarımlarda, ıĢını yönlendirme metodu aynalarla olabileceği gibi 

kırıcılık indisi yüksek malzemenin yüzeyinden tam yansıma (total internal reflection) 

metoduyla da yapılabilmektedir. Aynalarla yapmak yerine ikinci metot ile yapılmak 

istenmesinin temel nedeni; hizalama ve toleranslamadaki kolaylıktan gelmektedir. 

Yuvarlanma-dönme (roll-pitch) gimbal yapısından ötürü iki parçadan oluĢmaktadır. 

Modelde kullanılan parçaların görünümü ġekil 2.15„te verilmiĢtir. Gimbalin içindeki 

görünümü ġekil 2.16„da verilmiĢtir (Sakarya 2018). 

 

 

ġekil 2.15 Dönme eksenindeki parça (solda) ve yuvarlanma eksenindeki parça (sağda) 

görünümü 
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ġekil 2.16 IĢın yönlendirmeli tasarımın gimbal içindeki duruĢu 

 

Bu metot kullanılarak öncelikle ıĢın dedektörün önünde odaklanmaktadır. Sonrasında 

kullanılan mercek seti sayesinde oluĢan hayali görüntünün, görüntüsü 

oluĢturulmaktadır. Optik tasarımın arayıcı baĢlık içindeki görünümü ġekil 2.17„de 

verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.17 Arayıcı baĢlık içindeki optik tasarımın görünümü 
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Bu metodu kullanmada iki temel dezavantaj yer almaktadır. Ġlki; hedef gimbal ile takip 

edilirken, görüntünün gimbalin hareketine bağlı olarak dönmesinden gelmektedir. ġekil 

2.18„de örnek bir tasarım için, gimbalin dönme ekseninin 0, 30, 60 ve 90‟de 

durduğunda görüntüdeki dönme ġekil 2.19„da gösterilmektedir. 

 

 

  

 

ġekil 2.18 Tasarımın gimbal dönme ekseninde 0
0
, 30

0
, 60

0
 ve 90

0
‟daki gösterimleri 
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ġekil 2.19 Tasarımın gimbal dönme ekseninde ki hareketi sırasında görüntüdeki değiĢim 

 

Bu sorunu çözmek için iki yöntem kullanılabilir. Ġlkinde; tasarımın içine germanyum 

prizmalar ile objektifin arasına dove prizma yerleĢtirip, dönünün etkisini tersine 

çevirmektir. Dove prizmanın görünümü ġekil 2.20„de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.20 Dove prizma 

 

Diğer bir çözüm yoluysa algoritmanın gimbalin hareketine göre etkiyi hesaplayarak, 

görüntüyü kendi içinde döndürmeyle olabilmektedir. Ġkinci dezavantajı ise 1 bakıĢ 
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açısının ( field of view) üstündeki değerlerde, gelen ıĢığın yüzdesinde azalma olmasıdır 

(Sakarya 2018). Optik tasarımda bakıĢ açısına bağlı dedektöre gelen ıĢığın geçme 

yüzdesi ġekil 2.21„de verilmiĢtir. Daha büyük bakıĢ açısına sahip tasarımlar için kaybın 

artacağı değerlendirilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.21 BakıĢ açısına bağlı dedektöre düĢen ıĢığın yüzdesi 

 

2.3.3 Cassegrain tasarım 

 

Bu sistemin önemli avantajları, uzunluk olarak kısıtlama olan sistemlerde yer 

kazandırması ve ayna malzemesinin sıcaklık değiĢimlerinden az etkilenmesidir. Bu 

yöntemin en önemli dezavantajı, ġekil 2.22‟de görüldüğü üzere ikincil aynanın birincil 

aynanın önünde durmasından dolayı birincil aynaya gelen ıĢığın bir kısmının ikincil 

ayna tarafından engellenmesidir. En genelde iki yansıtıcı eleman içerir. Bunlar optik 

gücü yüksek, açıklığı büyük birincil ayna ve onun önünde odakladığı ıĢınları birincil 

aynanın arkasındaki düzeltici mercek grubuna yönelten ikincil aynadır. Sistemde 

aynalardan sonra dalga cephesinde oluĢacak yüksek miktardaki astigmatizm, koma ve 

alan eğriliği bozulmalarını düzeltmek için kullanılan optik gücü düĢük düzeltici mercek 

grubu yer alır. Cassegrain tasarımının görünümü ġekil 2.22„de verilmiĢtir. 
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ġekil 2.22 Cassegrain Tasarımı 

 

2.3.4 Kırılmalı tasarım 

 

Mercekli optik sistemler kullanılan mercek sayısı ve yüzey tiplerine göre değiĢiklik 

göstermektedir. Kırıcı sistem örnekleri ve bu sistemlerin temel avantajları ve 

dezavantajları ġekil 2.23‟te verilmiĢtir (Robert 2000) 
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Tek Mercek 

 DüĢük görüntü kalitesi 

 Zayıf aberasyon kontrolü 

 DüĢük görüĢ alanı 

 

Alan Lensi 

 DüĢük görüntü kalitesi 

 Zayıf aberasyon kontrolü 

 Yüksek görüĢ alanı 

 DüĢük serbestlik derecesi 

 

Akromatik Çift 

 AzaltılmıĢ renk hatası 

 DüĢük görüĢ alanı 

 DüĢük serbestlik derecesi 

 

Cooke Üçlüsü 

 Yüksek görüntü kalitesi 

 Yüksek serbestlik derecesi 

 Hassas aberasyon kontrolü 

 GeniĢ görüĢ alanı 

 

Tessar Objektifi 

 Üstün görüntü kalitesi 

 Yüksek serbestlik derecesi 

 Hassas aberasyon kontrolü 

 GeniĢ görüĢ alanı 

 

ġekil 2.23 Kırıcı optik sistemler (Robert 2000) 

 

Mercek sayısının artması tasarımda kullanılacak serbestlik derecesinin artmasını sağlar. 

Bu sayede optik aberasyonların kontrol edilmesi kolaylaĢır ve daha yüksek görüntü 

kalitesi elde edilir. Öte yandan artan eleman sayısı optik geçirgenliğin azalmasına, 

sistemin ağırlaĢmasına ve karmaĢıklaĢmasına neden olmaktadır. Tasarımı yapılacak 

sistem için tek mercekle aberasyonları kontrol etmenin mümkün olmadığı öte yandan 

dört mercek kullanmayı gerektirecek kadar da yüksek çözünürlük gereksinimi olmadığı 
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göz önünde bulundurulduğunda iki veya üç mercek kullanmanın uygun olacağı ön 

görülmektedir. 

 

Kırılmalı tasarımlarda kullanılabilecek oldukça fazla malzeme olduğu görülmektedir. 

Bu malzemeler ġekil 2.24‟te gösterilmiĢtir. Ancak uygulamaya gelindiğinde imalat 

zorlukları (iĢleme sırasında zehirli gaz ortaya çıkması), talep azlığı, homojen 

üretilmesinin zor olması gibi çeĢitli nedenlerle birçoğunun kullanılabilir olmadığı 

görülmektedir. (Harris 1999 ve Shumaker 1993) (Sapphire:      , Amtir1: 

            ) 

 

 
ġekil 2.24 Kızılötesi optik malzemeler 

 

Mercek kullanılarak yapılan optik tasarım çalıĢmalarında malzemenin kırılma indisi 

karakteristiği oldukça önemlidir. Abbe sabiti “V” olarak adlandırılan bu karakteristik 

değerin hesaplama yöntemi eĢitlik (2.4)‟de verilmiĢtir. Kızılötesi malzemeler için 

hesaplanan Abbe sabitleri ġekil 2.25„te verilmiĢtir. (Smith 2000) 

 

                                                      
(      )

(         )
 (2.4) 
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ġekil 2.25 Kızılötesi optik malzemeler 

 

2.4 Kubbe Seçimi 

 

2.4.1 Kubbe Malzemeleri 

 

Kubbe malzemesi arayıcı baĢlık içinde bulunan malzemeleri hem uçuĢ sırasında hem de 

normal koĢullarda dıĢ ortamın etkilerinden korur. Ancak bu iĢlevini yerine getirirken 

kameranın görüntü almasına engel olmamalıdır. Bu nedenle kubbenin temel gereksinimi 

görüntü alınan ıĢınım bandı aralığında olabildiğince yüksek geçirgenliğe sahip 

olmasıdır. Kubbe uygulamalarında kullanılabilecek olan malzemelerin özellikleri 

Çizelge 2.1„de verilmiĢtir. (Harris 1999, Crystran 2019, Cassaing 1989, Alkor2019, 

Guojing 2019, MolTech 2019, ALON® Optical Ceramic 2019) (Alon: 

                         ) 
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Çizelge 2.1 Olası kubbe malzemeleri özellikleri 

 

Malzeme Si Ge Al2O3 m-ZnS ZnSe Alon 

Optik       

Geçirgenlik Bandı 
(a)

 

 (µm) 
1,2 - 8 1,8-23 0,14-6 0,3-13 0,5-20 0,22-6 

Kırınım İndeksi 

 [n] 
3,425 4,025 

1,677 (‖c) 

1,667 (c) 
2,25 2,433 1,7 

dn/dT {@4µm}

 (10
-6

/ºC) 
159 424 6-12 43 63 3 

Soğurma Sabiti 

{@4µm} [α] 

(cm
-1

) 

<0,00

5  
<0,01 

0,047 (‖c) 

0,03 (c) 
0,001 

0,001

6 
0,1 

Mekanik       

Yoğunluk  (g/cm
3
) 2,329 5,35 3,98 4,08 5,27 3,69 

Kristal Yapısı Kübik Kübik Üçgensel Kübik Kübik Kübik 

Youngs Modülü 

 [E] (GPa) 
130,9 103 335-344 88 70 323 

Kayma Modülü 

 [G] (GPa) 
79,92 67 148 - - - 

Bulk Modülü 

 (GPa) 
101,97 77,2 240 - 40 - 

Elastik Katsayısı 

C11=1

67 

C12=6

5 

C44=8

0 

C11=129 

C12=48,3 

C44=67,1 

C11=496 

C12=164 

C13=115 

C33=498 

C44=148 

- - - 

Poisson Oranı 

 [υ] 

0,266-

0,28 
0,28 0,25-0,27 0,32 0,28 0,24 

Knoop Sertliği 

 (kg/mm
2
) 

1150 780-850 1370-2200 160 105 1850 

Mohs Sertliği 7 6,3 9 - - - 

Kırılma Tokluğu 

 (MPa m
1/2

) 
0,9 0,7 2,0 1 0,5 2 

Tipik Kırılma 

Dayanımı 
(c)

  [S] 

(MPa) 

124,1 90 300-1000 50-70 50-55 300 

Yağmur Dayanımı 
(d)

 

 (m/s) 
<274 - 457-533 <175 

137-

152 
- 

Yağmur Dayanımı 
(e)

 

 (s) 
1100 40 - 

150-

300 
9 - 

Termal       

Erime Noktası 

 (ºC) 
1414 936 2030  1830 1525 2150 
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Çizelge 2.1 Olası kubbe malzemeleri özellikleri (devam) 

 

Malzeme Si Ge Al2O3 m-ZnS ZnSe Alon 

Termal İletkenlik  

{@300K} [k] 

(W/m/K) 

599@

125K 

163 

105@

400K 

59 
35,1 (‖c) 

33,0 (c) 
27 16 12,6 

Termal Genleşme  

{@300K}   [α] (10
-

6
/ºC) 

-0,5 

@75K 

2,6 

4,6 

@140

0K 

6,1 
5-5,6 (‖c) 

4,4-5 (c) 
7 7,6 7,8 

Elektriksel       

Bant Aralığı  (eV) 1,1 0,67 9,9 3,66 2,7 6,2 

Dielektrik Katsayısı 

 [ε] 

13  

@9,37

GHz 

16,6 

@9,37GH

z 

9,39(E‖c) 

11,58(Ec

)  

8,35  8,98  - 

Tipik Direnç Değeri 

 (Ω.cm) 

n-tipi 

>10 

p-tipi 

>20 

n-tipi 

5-40 
>10

16
 >10

13
 ~10

12
 - 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

GiriĢ kısmında da belirtildiği üzere bu tez kapsamında, kızılötesi görüntüleyici özelliğe 

sahip farklı optik tasarımların hedef tespit mesafesi üstüne etkisi incelenecektir. Tasarım 

kısmının karar verilebilmesi için belli baĢlı parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar 

hem hedef hakkındaki bilgilerdir hem de arayıcı ve çevre hakkında ki bilgilerdir.  

 

3.1 Hedef Parametreleri 

 

Hedef parametreleri hedef tespit mesafesi isterini belirleyen en önemli 

parametrelerdendir. Bu çalıĢmada; kara platformundan hava hedefine atılacağı kabul 

edilmiĢtir. Hedef olarak, f-15 uçağının ölçüleri kullanılmıĢtır. F-15 uçağının ölçüleri 

ġekil 3.1„de verilmiĢtir. (Mallahzadeh, Soleimani ve Rashed-Mohassel) 

 

 

 

ġekil 3.1 F-15 hedefinin ölçüleri (ft) 

 

Bu ölçüleri kullanarak önden gelen uçağın yüzey alanı   cinsinden matlab yazılımı 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. Sonuç 10    çıkmıĢtır. Yüzey alan ısınmasının, uçağın ön 

yüzünden kaynaklanan sürükleme kuvvetinden olduğu farz edilirse ve motorun 

sıcaklığının o açıdan görülemeyeceği öngörülürse; 1.25 mach hızla uçan f-15‟in ıĢıma 
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değeri mükemmel ıĢımaya sahip olduğu durumda eĢitlik  (4.2) kullanıldığında,  85 

hedef sıcaklığı olacaktır. 0 sıcaklığındaki ortamda bu değerin ortamdan (kontrast 

olarak) ıĢıma farkı (eĢitlik (2.1)); 104 w/sr çıkmaktadır. Ama cismin yüzeyi mükemmel 

ıĢımaya sahip olmadığından ve özel boya ve malzemelerle bu değer azaltılmaya 

çalıĢılacağından; kubbe etkileri bölümünde verilen safirin ıĢın yayılım oranına sahip 

olacağı varsayımı kullanılabilir (Çizelge 4.1). Bu durumda ıĢıma çarpanı 0.048 olacak 

ve sonuç 5 W/sr çıkacaktır. 5 w/sr‟a karĢılık gelen mükemmel ıĢımaya sahip cismin 

ortamdan sıcaklık farkı da 13.9‟ye karĢılık gelmektedir. Bu 3µm ile 5µm arasındaki 

ıĢıma ve sıcaklık değerini vermektedir. Ancak dedektörün önünde ilaveten filtre 

bulunduğu için bu değer düĢecektir. Dedektörün dalgaboyu aralığı 3.7µm ile 4.8µm 

arasında yer almaktadır. Bu değerin karĢılık geldiği W/sr değeri 3.38 W/sr‟dır.     

 

Bir optik sistem tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken birçok parametre 

vardır. Bu parametrelerin birbirlerine bağlı olmasından dolayı bazılarının tanımlanması 

ve bu tanımlanan parametreler üzerinden diğerlerinin türetilmesi mümkündür. Bu 

çalıĢma kapsamında ilerideki konularda bahsi geçecek gereksinimler göz önünde 

bulundurulacaktır. 

 

3.2 Atmosfer Parametreleri 

 

Atmosfer koĢullarının, çok değiĢkenlik gösterdiği 2.1 temel kavramlar kısmında 

gösterilmiĢtir. Çok fazla olasılık olmasından ve karĢılaĢtırmayı zorlaĢtırmasından ötürü; 

atmosfer modeli için standartta belirtilen modelin alınıp kullanılması daha doğru 

olacaktır. Atmosfer modellemesi için STANAG-4347‟deki tanımlar kullanılmıĢtır. 

Modelde kullanılan eĢitlik (3.1)‟de verilmiĢtir. 

 

         
 (3.1) 

 

EĢitlik (3.1)‟de verilen   atmosferik sönümleme katsayısını göstermektedir. STANAG-

4347‟ye göre bu değer iyi hava koĢullarında 0.2      ve kötü hava koĢullarında 1 

     olarak verilmiĢtir.   değeri ise km olarak verilmektedir. Çıkan sonuç tüm dalga 
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boyu bandındaki sönümleme miktarını vermektedir. Ġyi ve kötü hava koĢullarına bağlı 

geçen ıĢığın yüzdesinin mesafeye bağlı değiĢimi ġekil 3.2„de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

ġekil 3.2 Ġyi ve kötü hava koĢullarında mesafeye bağlı geçirgenlik yüzdesi  

 

3.3 Optik Parametreler 

 

Hedef tespit mesafesi parametrelerini etkileyen en önemli parametrelerden biri 

kullanılan optik tasarımın hedef tespit mesafesi üstüne etkisidir. Optik tasarımların 

birbirleriyle karĢılaĢtırılması gerektiği için bazı tasarım kriterlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bunlardan en önemlilerinden birisi bakıĢ açısı (field of view) 

parametresidir. Bu parametre tasarımın görüĢ alanını belirtmektedir. Burada belirli 

varsayımlar yapmak gerekecektir. 100 Hz görüntü yenileme sıklığı olan bir dedektörde, 

hedef tespit algoritmasının hedefi 10 Hz‟de (100 ms süre) bulduğu varsayılmıĢtır. 

Minimum atıĢ menzilinin 1.5 km olduğu kabul edilmiĢtir. Ayrıca uçağın bir mach ile 

görüntünün merkezinden yukarı ya da aĢağı doğru gittiği farz edilirse (0.1 s x 331.46 

m/s=33.1 m), gerekli minimum bakıĢ açısını geometrik olarak hesaplayabiliriz. Bu 

değer 1.26 çıkmaktadır. Geometrik gösterimi ġekil 3.3„te verilmiĢtir. 
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ġekil 3.3 Hedefin geometrik uçuĢu 

 

Tasarımlarda kolaylık sağlaması açısından ±1,5 derece(FOV) tasarım kriteri olarak 

seçilmiĢtir. Kamalı, ıĢın yönlendirmeli, cassegrain ve kırılmalı tasarım bu kritere göre; 

sofradir firmasına ait dedektör ile yapılmıĢtır.  

 

3.4 Gimbal Parametreleri 

 

Gimbal mekanizması sabit bir bakıĢ açısına sahip optik tasarımı, bakılmak istenen baĢka 

bir açıya çevirip oraya bakmasını sağlayan yapıdır. Ayrıca füzenin uçuĢundan 

kaynaklanan titreĢimleri azaltarak optikte oluĢacak titreĢim kaynaklı bozuklukları 

azaltır. Gimbal arayıcı baĢlıkta en önemli parça olmakla birlikte mekanik üretime, 

motorlara, açı ölçerlere, dönü ölçerlere ve baĢka pek çok parametreye bağlı olduğu için 

modelleme çalıĢmasının testlerle doğrulanması gerekmektedir. Ġlave olarak bu 

kısımdaki tasarımlar 4 farklı gimbal tasarımı yapılmasına ve bu tasarımların en ince 

ayrıntısına kadar düĢünülmesi gerektiği için, gimballe ilgili modelin çıktısının belli bir 

değerin altı olacak Ģekilde varsayıma gidilmesine karar verilmiĢtir. Gimbalin arayıcı 

içinde en önemli iĢlevi hedef takibi ve stabilizasyon hassasiyetidir. Hedef takibinin 

baĢarılı bir Ģekilde yapıldığı varsayılıp, stabilizasyon ile ilgili hatanın 15 /saniye 

olacağı varsayılmıĢtır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

 

4.1 Aerodinamik Etkisi 

 

Arayıcı baĢlık füzenin ön tarafında bulunmaktadır. Ses hızından hızlı uçan füzelerde 

aerodinamik sürükleme kuvvetinden ötürü füzenin uçuĢ yönüne karĢı bir kuvvet 

oluĢturduğu için füzenin menzilini etkilemektedir. Sıfır derece uçuĢ açısında uçan bir 

füzenin simülasyon görünümü ġekil 4.1„de verilmiĢtir(Sakarya 2017).  

 

 

ġekil 4.1 Örnek bir füzenin aerodinamik analizinin gösterimi 

 

 

Sürükleme kuvveti, füzenin performansı için kritiktir. Saldırı açısı, füze çapı, kanat 

pozisyonları vb. sürtünme kuvvetinin etkisi kullanılarak belirlenir. Teorik olarak 

sürükleme katsayıları Reynolds sayısı kullanılarak belirlenir. Sürtünme kuvveti eĢitlik 

(4.1) kullanılarak hesaplanmıĢtır (NASA 2016). 

 

                  
         

 
 (4.1) 

 

Bu eĢitlikte,    bazı deney sonuçlarından gelen sürtünme katsayısı,   havanın 

yoğunluğu. A sürtünme kuvvetinin füzeye etki ettiği yüzey alanı ve V füzenin hızdır. 

Füze için saldırı açısının sıfır derece olduğu ve maksimum hızının 1.5 mach olduğu 

varsayılmıĢtır. Deniz seviyesinde ve 20 °C'de hava yoğunluğu 1.225 kg/   alınmıĢtır. 
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Sürükleme kuvveti füzenin hedef tespit mesafesi performansını etkileyen önemli bir 

etkendir. Bu değeri azaltmak için, bazı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri hem arayıcı 

hem de füze çapını azaltmaktır. Bunu baĢarmak için farklı gimbal tasarımları kullanılır. 

Bu kuvveti azaltmanın bir baĢka yolu da kubbenin geometrisini değiĢtirmektir. Farklı 

kubbe Ģekilleri sürtünme kuvvetini azaltır. Ancak bunun görüntü üzerinde de etkisi 

vardır. Farklı kubbe Ģekilleri hem hedefin hem de çevrenin görünümünde değiĢikliklere 

neden olur. Bu değiĢiklikler otomatik hedef tespit algoritmalarının performansını 

doğrudan etkiler. 

 

Öncelikle, aynı geometrik Ģekle sahip (küresel geometri) beĢ farklı çaptaki füzenin 

performansları karĢılaĢtırma için hesaplanmıĢtır. ġekil 4.2„de 125 mm, 152,5 mm, 180 

mm, 207,5 mm ve 235 mm çapındaki füzelerin, aerodinamik kuvvet altında sıfır derece 

açıda sürükleme kuvvetinin hız ile değiĢimi verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.2 Örnek bir füzenin aerodinamik analizinin gösterimi 

 

125 mm yarı küresel kubbenin diğerlerine göre daha az aerodinamik kuvvetlere maruz 

kaldığı görülmektedir. 235 mm yarı küresel kubbe ile karĢılaĢtırıldığında (1.5 Mach) % 

71 daha iyi sonuç verdiği görülmektedir.  
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Çap sabit tutularak sürükleme kuvvetini azaltmak için farklı türde geometrik kubbelerin 

kullanılabileceği değerlendirilmiĢtir. Bu kubbelerin görüntüye etkisini öğrenmek için 

küresel, dört ve sekiz kesmeli yüzeylerden kubbeler üretilmiĢtir. Üretilen kubbeler ġekil 

4.3„te verilmiĢtir(Sakarya 2017). 

 

 

ġekil 4.3 Küresel, dört kesmeli ve sekiz kesmeli kubbeler 

 

 

Sürükleme kuvvetine farklı geometrilerin etkisini görmek için, 235 mm çapındaki 

füzenin kubbesinin küresel, dört kesmeli ve sekiz kesmeli olduğu durum için analizler 

yapılmıĢtır. Yapılan analizlerin sonucu ġekil 4.4‟de verilmiĢtir. Analizler sonucunda 1.1 

mach hızının üstünde, dört kesme ve sekiz kesmeli kubbeler üstüne düĢen sürükleme 

kuvvetinin azaldığı yönündedir. 1.5 mach hızında bu iyileĢme %43 seviyesine gelmiĢtir. 

Dört ve sekiz kesmeli kubbeler arasındaki fark ise %4 seviyesinde olup, sekiz kesmeli 

yüzey en iyi sonucu vermiĢtir.  
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ġekil 4.4 235 mm çap değeri için küresel, dört kesmeli ve sekiz kesmeli kubbelerin 

sonuçları 

 

 

Aynı analiz 125 mm çapındaki füze için de üç farklı kubbe geometrisi için 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonuçları ġekil 4.5„de verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 4.5 125 mm çap değeri için küresel, dört kesmeli ve sekiz kesmeli kubbelerin 

sonuçları 
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ġekil 4.4 ve ġekil 4.5'den görüldüğü üzere, yüksek hızda, 235 mm‟lik sekiz kesmeli 

kubbenin, 235 mm yarı küresel kubbe ile karĢılaĢtırıldığında; 125 mm yarı küresel 

kubbeye göre % 20 daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Kubbe Ģeklini 

değiĢtirmenin sürükleme kuvvetini önemli ölçüde azalttığı analiz edilmiĢtir.  

 

Bu kısımdaki çalıĢmada arayıcı baĢlık üstündeki aerodinamik etkiler ele alınmıĢtır. BeĢ 

farklı füze boyutunda üç farklı kubbe geometrisi karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç, 125 mm yarı 

küresel kubbenin aerodinamik etkisinin, 235 mm yarı küresel kubbeden % 71 daha az 

olduğunu göstermektedir. 235 mm'lik tasarımda daha düĢük bir sürükleme kuvvetiyle 

kullanmak için dört ve sekiz kesmeli kubbe, bir yaklaĢım olarak önerilmiĢtir. 

Aerodinamik sonuçları 125 mm yarı küresel kubbe boyutu ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç 

da; 235 mm'de sekiz kesmeli kubbenin, 235 mm‟de ki küresel kubbeye göre daha iyi 

sonuç verdiğini göstermektedir. 

 

4.2 Kubbenin Görüntü Üstüne Etkisi 

 

Kubbenin görüntü üzerindeki etkilerini görmek için, bir model helikopter kullanılarak 

bazı senaryolar üretilmiĢtir. Bu etkiyi görmek için yarım küre, dört kesmeli ve sekiz 

kesmeli kubbeler ile görüntüler alınmıĢtır. Görüntüleri karĢılaĢtırmak için, otomatik 

hedef tespit algoritması (OHT) kullanılmıĢtır. Otomatik hedef tespit algoritması; 

sahneyi eĢit parçalara bölerek bütün pencerelerde olası hedefleri iĢaretlemektedir. 

Sonrasında bir ön iĢleme algoritması kullanılmıĢtır. Bu ön iĢleme algoritması eĢik 

değeri geçen tüm olası hedefleri kesmekte ve otomatik hedef tanıma algoritması için 

hazır hale getirmektedir. Görüntüler üç kubbe Ģeklini kullanarak çekilmiĢtir. Küresel, 

dört ve sekiz kesme yüzeyli kubbeler ile alınmıĢ görüntülerin otomatik hedef tespit 

algoritması ve ön iĢleme algoritması sonuçları sırasıyla ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, 

ġekil 4.9 ve ġekil 4.10„da verilmiĢtir. 
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ġekil 4.6 Küresel kubbe OHT algoritması sonucu 

 

 

 
 

ġekil 4.7 Küresel kubbe ön iĢleme algoritması sonucu 
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ġekil 4.8 Dört kesme kubbe OHT algoritması sonucu 

 

 

 
 

ġekil 4.9 Dört kesme kubbe ön iĢleme algoritması sonucu 
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ġekil 4.10 Sekiz kesme kubbe OHT algoritması sonucu 

 

ġekil 4.6'daki küresel kubbe için, algoritma hedefi bularak ön iĢleme sonuçlarında 

doğru Ģekilde kesilmiĢtir. ġekil 4.8‟den (dört kesmeli kubbe) görüldüğü gibi, gerçek 

hedefin hem karĢıtlığı hem de keskinliği azalmaktadır. Bununla birlikte, güneĢ 

ıĢınlarının yüzeylerden yansımaları sonucu eĢik değerini geçen yanlıĢ alarma neden 

olmuĢtur. Ayrıca güneĢ ıĢığı deforme olmuĢtur ve ön iĢleme algoritması bu yanlıĢ hedefi 

otomatik hedef tanıma algoritması için kesmiĢtir. Sonuç olarak yanlıĢ hedef 

bulunmuĢtur. Daha sonra, sekiz kesmeli kubbe ile görüntü çekilmiĢtir. OHT algoritması 

görüntü sonucu ġekil 4.10‟da verilmiĢtir. ġekil 4.10'da görüldüğü gibi, hem kontrast 

hem de keskinlik azalmaktadır. Ayrıca güneĢ ıĢığının yüzlerden yansımaları, orijinal 

Ģekline kıyasla deforme olmuĢtur. Bu resimde eĢik değeri geçen hedef yoktur. Hiçbir 

hedef bulunamamıĢtır. 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, yarım küre, dört kesme ve sekiz kesme kubbenin görüntü 

üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Doğru gözlem için, otomatik hedef tespit algoritması 

kullanılmıĢtır. Ayrıca, algoritmanın eĢik değerini geçen tüm olası hedefleri kesmek için 

ön iĢleme algoritması eklenmiĢtir. Görüntüler, model helikopter kullanılarak hava arka 

planında alınmıĢtır. Yarım küre, dört kesmeli ve sekiz kesmeli kubbenin görüntü 

üzerindeki etkisi gözlemlenmiĢtir. Görüntü analizlerinden sonra, gerçek hedefin yeterli 
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piksel sayısına sahip olduğu durumda, gerçek hedefleri ve yanlıĢ alarmları ayırt 

edebilecek bir otomatik hedef teĢhis algoritmasının olması gerektiği düĢünülmektedir. 

Ancak, kızılötesi dedektörlerin çözünürlükleri füze hedef tespit mesafesini 

sınırlayacağından piksel sayısı olarak otomatik hedef teĢhis algoritmasında otomatik 

hedef tespit algoritmasından daha fazla piksele ihtiyaç duyulmaktadır. YanlıĢ alarmlar 

algoritmanın kesinliğini azaltacaktır. Bu nedenle, yüksek hedef tespit mesafeli füzeler 

için kesme yüzeyler çok uygun görünmemektedir. Bu çalıĢma kapsamında, arayıcının 

görebileceği maksimum hedef tespit mesafesi elde edilmek istendiği için, küresel kubbe 

geometrisiyle gidilecektir. 

4.3 Kubbe Etkisi 

 

Füzenin uçuĢu esnasında ulaĢacağı sıcaklık aerodinamik sürükleme kuvvetinden ötürü 

artacaktık. Bu artıĢ füzenin uçuĢ hızıyla ilgilidir. Bant geniĢliği bu sıcaklık değerinin 

altında kalan ya da çok yaklaĢan malzemelerin bu tasarımda kullanılması mümkün 

olmamaktadır. Bu sıcaklık değerini kabaca eĢitlik (4.2)„deki değerleri kullanarak farklı 

mach hızlarındaki füzeler için bulmak mümkündür. (“Total air temperature,2019)   

 

 

      

  
   

   

 
   

 
 (4.2) 

 

EĢitlikte    statik hava sıcaklığı ya da ortam sıcaklığı,       toplam hava sıcaklığı,   

özgül ısısının oranı (kuru hava için yaklaĢık 1,4), e kurtarma çarpanı (1 alınmıĢtır),   
  

mach hızıdır. Bu eĢitlikte kullanılarak oda sıcaklığındaki hava için mach hızına bağlı 

toplam hava sıcaklığı grafiği ġekil 4.11„de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.11 Kubbe önünde ki havanın sıcaklığının hız ile değiĢimi 

 

Çizelge 2.1‟den görüleceği üzere alternatifler arasında dayanım ve düĢük ıĢın yayılım 

oranı özellikleri açısından safire alternatif olarak kullanılabilecek tek malzeme Alon 

olarak değerlendirilmektedir. Alon ile safir arasında ayrım yaparken ıĢın yayılım oranı 

önemli olmaktadır. Bu karĢılaĢtırma Çizelge 4.1„de gösterilmektedir. (Mallahzadeh, 

Soleimani & Rashed-Mohassel, n.d.) 

 

Çizelge 4.1 Alon ve safirin sıcaklığa bağlı ıĢın yayım oranı 

Malzeme 25
0
 C 100

0
 C 200

0
 C 300

0
 C 400

0
 C 500

0
 C 

Alon 0.076 0.087 0.104 0.122 0.144 0.179 

Safir 0.044 0.048 0.058 0.071 0.087 0.107 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında rafta hazır olarak bulunan Sofradir mars (HgCdTe) 

dedektörü kullanılacaktır. Bu dedektörün kullanılmasının en önemli nedeni yüksek yük 

kapasitesinden ötürüdür. Bu sayede dedektörün kubbe ısınmasından dolayı kör olması 

zorlaĢacaktır ve daha uzak mesafeden hedefi bulmaya olanak sağlayacaktır. Sofradir 

mars dedektörünün özellikleri çizelge (4.2)‟de verilmiĢtir (Sofradir 2019). 
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Çizelge 4.2 Sofradir mars dedektörünün teknik özellikleri 

 

Piksel adımı 30 µm x 30 µm 

Dedektör band aralığı 3.7  µm – 4.8 µm 

Çözünürlük 320 x 256 

Yük kapasitesi 36 Me 

Gürültüye eĢdeğer sıcaklık farkı 8.5 mK 

F sayısı 2 

 

Çizelge (4.1)‟deki sıcaklık değerlerinde farklı entegrasyon zaman aralıklarında ( 6 ms, 2 

ms ve 1 ms) rafta hazır olan Sofradir mars dedektörüne gelen foton sayısı ġekil 4.12, 

ġekil 4.13 ve ġekil 4.14„te verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.12 6 ms entegrasyon zamanında dedektöre gelen foton sayısı 

 

 

ġekil 4.13 2 ms entegrasyon zamanında dedektöre gelen foton sayısı 
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ġekil 4.14 1 ms entegrasyon zamanında dedektöre gelen foton sayısı 

 

ġekil 4.14‟den görüldüğü üzere sadece 1 ms değerinde safir kubbeye gelen foton sayısı 

dedektörün yük kapasitesi değeri olan 36 Me değerinin içinde kalmıĢtır. Diğer 

entegrasyon zamanlarında bu değerden yüksektir. Alon kubbede ise bu değer 3 

entegrasyon zamanında da sağlanamamıĢtır. Bizim tezde isterimiz en uzak hedef tespit 

mesafesininden hedefi görebilmek olduğu için safir kubbe ile devam etmek doğru 

olacaktır. Aynı Ģekilde dedektör seçiminde de piyasada bulunan rafta hazır 

dedektörlerden en yüksek yük kapasiteli dedektör seçilmiĢtir.  

 

4.4 Hedef Tespit Mesafesi Hesaplaması ve Modelleme Çalışması 

 

Modelleme çalıĢması kapsamında arayıcı baĢlıklarda hedef tespit mesafesini etkileyen 

parametreler saptanmaya çalıĢılmıĢ ve hesaplama metodunun geliĢtirilmesi için fiziksel 

uygulamalardaki metodlar benimsenmiĢtir. Performans analizlerinin belli bir ölçüde 

ortaklanması için STANAG 4347 ve 4350 baĢlangıç noktası olarak belirlenmiĢtir 

(STANAG 4347,1995 ve STANAG 4350,1995). Çünkü STANAG‟larda tanımlanan 

bozucu etkiler arayıcı baĢlıklardaki etkiler ile benzer karakteristikte olacaktır. Bu 

modelde hedefin tanımlanması 3.1 hedef parametreleri kısmında öncelikle sıcaklık farkı 

olarak tanımlanıp sonradan W/sr değerine dönüĢtürülmüĢtür. Sonraki kısımda atmosfer 

etkisinin modellenmesi için 3.2 atmosfer parametreleri kısmında STANAG 4347‟de 

deki matematiksel model benimsenmiĢtir. Optik parametreler kısmında ise arayıcıdaki 

kaybın hesaplanabilmesi için hangi tür tasarımın seçildiği (kırılmalı, cassegrain, vb), 
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optik yüzeylerde kaplama olup olmadığı ve de dedektör üstündeki elemanların 

( pencere, soğuk filtre vb) geçirgenlik değerlerinin etkisinin modele eklenmesi 

gerekmektedir. Modelde bozucu etkilerin tanımlanması için ise stabilizasyon 

hassasiyeti, dedektöre gürültü oluĢturan kubbe ıĢıması etkisi gibi etkiler modele 

eklenmiĢtir. Daha sonraki kısımda belirli bir koĢul altında oluĢacak yanlıĢ alarm 

olasılığı (YAO) için, SNR değeri hesaplaması yapılmıĢtır. Dedektörün özellikleri 

sisteme eklenmiĢtir. Son kısımda ise bütün bozucu etkiler eklenip arayıcının belirlenen 

hedef için hedef tespit mesafesi hesabı modellenmektedir. 

 

4.5 Hedef Modellemesi 

 

Hedef ıĢıma değeri olarak, kısım 3.1 hedef parametreleri kısmında varsayımlarla 

hesaplanan, 1.25 mach hızındaki uçağın sürükleme kuvvetiyle ısınması 85 ‟ye karĢılık 

gelmektedir. Bu sıcaklıkta hedef ile arka plan arasındaki W/sr farkını hesaplamak için 

eĢitlik (4.3) ve (4.4) kullanılarak (W/sr/    değeri hesaplanır. 

 

       ∫   
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           ∫   
      

  

          

         
 

 

 

   
           

  
       (4.4) 

 

Hedefin W/sr değerini bulmak için hedefin kızılötesi ıĢıma yapan yüzey alanı ile 

radiance farkı çarpılarak hedefin 3 ile 5 µm arasındaki ıĢıma değeri (4.5)„de elde 

edilmektedir. (Lloyd, 2013) 

 

                         (4.5) 

   

Hesaplamalar sonucunda arka plan sıcaklığı 273 K olduğu durumda jet hedefinin 

ortamdan kontrast olarak ıĢıma farkı 104 W/sr çıkmaktadır. Bölüm 3.1‟de anlatıldığı 

üzere dedektör bandında hedeften çıkan ıĢıma miktarı değeri 3.38 W/sr‟dır.     
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4.6 Atmosfer Modellemesi 

 

Atmosfer modellemesi için STANAG-4347‟deki tanımlar kullanılmıĢtır. Modelde 

kullanılan eĢitlik (3.1)„de verilmiĢtir.( STANAG 4350,1995 ve STANAG 4347 1995). 

Sonuçlar kısım 3.2‟de paylaĢılmıĢtır. Modelde iyi hava koĢulu olduğu kabul edilmiĢtir. 

 

4.7 Optik Modellemesi 

 

Optik parametrelerden bakıĢ açısı (FOV) ve F numarası (FN), optik sistemin 

performansını etkileyen tasarım baĢlangıç parametreleridir. Bu parametreler esas olarak, 

toplanan hedef ıĢınımını ve elde edilen görüntünün kalitesini etkilemektedir. BakıĢ açısı 

anlık olarak görülen toplam açıyı ifade etmektedir. FN dedektörün etkin odak 

uzaklığına bağlı olarak sahip olacağı giriĢ açıklığını göstermektedir. FN küçüldükçe 

optik bozulmalarda artıĢa, büyüdükçe de elde edilen hedef ıĢınımın azalmasına neden 

olmaktadır. FN ve FOV‟un optik parametreler ile iliĢkisi eĢitlik (4.7) ve eĢitlik (4.8)‟de 

verilmiĢtir. EĢitlik (4.9)‟de ise bir piksel adımının sahip olduğu bakıĢ açısı değeri 

hesaplanmaktadır. (Lloyd, 2013) 

 

          (
                                 

                     
) (4.6) 

 

   
                   

                    
 (4.7) 

 

                                        

 
   

                    
 

(4.8) 

 

 

Girdi olarak dedektör çözünürlüğü, FOV, FN ve piksel adımı değeri girilmektedir. Buna 

bağlı olarak giriĢ açıklığı eĢitlik (4.8) ile hesaplanmaktadır. Çıkan giriĢ açıklığına bağlı 

olarak da katı açı değeri (4.10)„da verilen formülle hesaplanmaktadır. 
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                                 ⁄  (4.9) 

 

Mesafeye bağlı olarak arayıcının optik açıklığının karĢılık geldiği katı açı 

değiĢmektedir. Atmosfer modellemesi kısmında kayıplardan sonra kalan W/sr değeri, 

buradan çıkan katı açı ile çarpılarak R uzaklığındaki hedeften gelen ıĢımanın optik 

açıklıkta oluĢturduğu ıĢıma gücü bulunmaktadır. 

 

Bu kayıplara ilave olarak gelen ıĢın optik sistemden geçerken de kayıplara 

uğramaktadır. ġu ana kadar olan çalıĢmalarda safir kubbenin kaplamasız olup 

geçirgenlik değerinin toplamda %85 olduğu kabul edilmiĢtir. ġu anki model de ±1.5º 

FOV‟a sahip tasarımda, diğer kayıplar da sisteme eklenecektir. Aynı Ģekilde dedektör 

elemanlarından geçtikten sonra da enerjisi azalacaktır. Dedektörün kızılötesi 

penceresinin geçirgenlik değeri her iki yüzeyin kaplama değerinin %98 olacağı kabul 

edilmiĢtir (            ).( Daniels,2018) Soğuk filtre geçirgenliği olarak da iki 

yüzeyden geçtikten sonraki enerji değerinin %90 olacağı değerlendirilmiĢtir.  Bu 

kayıplardan sonraki enerji miktarı dedektöre ulaĢabilecektir. Böylelikle           

(optik kayıp oranı) her tasarım için hesaplanacaktır. Cassegrain tasarımda önde bulunan 

ikincil ayna yüzünden ıĢığın belli bir yüzdesi tasarıma giremeyecektir. Aynı Ģekilde ıĢın 

yönlendirme tasarımında da bakıĢ açısı kaynaklı belli açılar dedektöre kayıpla 

ulaĢacaktır. Bunlar analiz kısmında belirtilecektir. 

 

4.8 Stabizasyon Etkisi Modellemesi 

 

Füzenin uçuĢu sırasında bozucu etkiler oluĢmaktadır. Bu bozucu etkilerden önemlisi 

yüksek frekanslı titreĢimlerdir. Bu hareketin modellenmesi için eĢitlik (4.11)„de verilen 

Gaussian formu kullanılmıĢtır. (Lloyd, 2013) 

 

                    (                                )
 (4.10) 

 

EĢitlikte verilen                değeri gimbal sistemi sayesinde azaltılmıĢ rasgele açısal 

hareket miktarını belirtmektedir. Burada varsayımsal bir değer (15 /saniye) kabul 
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edilip analizler ona göre yapılacaktır. Modelde değeri radyan olarak girilmektedir. 

EĢitlikteki uzaysal frekans değeri ise hedefin uzayda arayıcıya göre kapladığı açısal 

(radyal) değerdir. Hedefin uzaysal frekansı, hedef ile arayıcı baĢlığın mesafesine 

bağlıdır ve eĢitlik (4.10) kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

4.9 Kubbe Işıması Modellemesi 

 

Dedektör seçimini etkileyen en önemli parametrelerden biri, kubbe ıĢımasıdır.  Hava 

savunma füze sistemlerinde füzenin yüksek hızlarda uçmasından ötürü kubbede ısınma 

meydana gelmektedir. Bu ısınma sonucunda kubbe termal ıĢınım yaymaktadır. Bu 

ıĢınımın Ģiddeti sıcaklığa bağlı olarak değiĢmektedir. Bölüm 4.3‟te, 2.8 Mach‟da kubbe 

sıcaklığının 500° dereceye ulaĢtığı görülmektedir. Safirin sıcaklığa bağlı ıĢın yayılım 

değeri Bölüm 4.3‟te verilmiĢtir. Buradaki çizelgede belirtilen ıĢın yayılım yüzdeleri 

hesapta kullanılmıĢtır. Kubbe kaynaklı ıĢınım değerini hesaplayabilmek için yine ıĢıma 

hesabı kullanılmaktadır (Bölüm 4.5) (Wolfe, 1998 ve Lloyd, 2013). EĢitlik (4.12), 

(4.13), (4.14) ve (4.15) kullanılarak dedektörün tüm yüzeyinin maruz kaldığı enerjiyi 

W/sr cinsinden bulmaktadır. 

 

       ∫   
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                      (4.12) 

 

  
              

        
                         (4.13) 

 

           
              

        

 
      (4.14) 

 

Dedektörün bir piksel adımının sahip olduğu bakıĢ açısı değeri (IFOV) düĢünülecek 

olursa, yüzey ıĢıması olan bir yüzeyden bir piksele ıĢıma yapan alan aĢağıda 

hesaplanmaktadır. R, hedef ile arayıcı baĢlık arasındaki mesafeyi göstermektedir. 
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                                                (4.15) 

 

Bir piksele düĢen toplam enerji miktarı Watt cinsinden hesaplanmak istenirse eĢitlik 

(4.17) kullanılır. 

 

                                                            (4.16) 

 

EĢitlik (4.17)‟den elde edilen güç değeri bir fotonun enerjisine       ⁄  bölündüğünde 

bir saniyede hedeften gönderilen foton sayısı, optik tasarımdan geçtikten sonraki 

kayıpların eklenmesiyle de dedektörün topladığı foton bulunmaktadır. Bu foton sayısı 

dedektörün sahip olduğu maksimum yük kapasitesinin içinde kalacak Ģekilde 

entegrasyon süresi ayarlanır. 

 

4.10 Gürültüye Eşdeğer Sıcaklık Farkı Hesaplaması 

 

Hedef tespit mesafesini etkileyen en önemli parametrelerden biri dedektörün gürültüye 

eĢdeğer sıcaklık farkı (NETD) seviyesidir. Bu değer ne kadar küçük olursa dedektörün 

duyarlılığı o kadar yüksek olmaktadır. Gürültüye eĢ değer güç dedektöre has bir özellik 

olup dedektörün okuma devresine, quantum etkinliğine, piksellerdeki kapasitör 

değerine, dedektöre gelen fotonların rasgele geliĢine, dedektör aktif alan yüzdesine, 

karanlık akım değerine ve daha pek çok parametreye bağlı kapsamlı bir model ihtiyacı 

gerektirmektedir. Bu yüzden modelleme yerine dedektörle homojen siyah cisime 

bakarak, deneysel verilerin elde edilmesine karar verilmiĢtir. Dedektör ile homojen 

sıcaklıkta (20 C) alınan görüntü ġekil 4.15„te verilmiĢtir. Sahnenin maksimum ve 

minimum dijital seviyesi arasındaki fark 10 dijital seviye çıkmaktadır. Gürültüye 

eĢdeğer dijital seviye 10 birim alınmıĢtır. 
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ġekil 4.15 Homojen 20 C sıcaklığında ki kara cismin dedektör ile alınan görüntüsü 

 

Çizelge 4.3 Görüntünün maksimum ve minimum dijital seviye değerleri 

 

 Minimum dijital seviye Maksimum dijital seviye Standart sapma 

Değer 9522 9532 1.0935 

 

4.11 Hedef Tespit Mesafesi Hesaplaması 

 

Hedef tespit mesafesinin hesaplamasını yapabilmek için bozucu ve zayıflatıcı etkilerin 

hepsini modele eklemek gerekmektedir.                  satabilizasyon kaynaklı 

görüntüdeki bozulmadır,          optik kaynaklı geçirgenlikteki düĢüĢ yüzdesidir, 

         optik sistemde, ikincil ayna ya da açının artmasıyla optik tasarıma giremeyen 

ıĢın yüzdesi ile bozucu etkilerin (BE) hepsi tek bir çarpan olarak eĢitlik (4.17)‟de 

gösterilmektedir. 

 

                                                        (4.17) 



45 

 

                  bir çarpan altında toplandıktan sonra diğer zayıflatıcı etkilerde 

hedefin gücüyle gösterildiği gibi çarpılarak dedektöre ulaĢan toplam güç eĢitlik 

(4.18)‟de Watt cinsinden hesaplanabilir.  

 

                                           (4.18) 

 

Bu çıkan toplam güç değeri ise dedektörün belirlenen doluluk oranındaki NETD 

değerine testler ile karĢılık gelen dijital seviyeye bölünerek sinyal gürültü oranı istenen 

değere ulaĢtığı mesafe, hedef tespit mesafesi kabul edilecektir. 

 

4.11.1 Kamalı tasarımın hedef tespit mesafesi hesaplaması 

 

Kamalı tasarımda gimbal mekaniği yerine kamalar kullanıldığı için, görüntüde 

bozulmalar artmaktadır. Tasarımın görüntü kalitesini anlamak için hangi parametrenin 

daha önemli olduğunu makalelerde incelediğimizde en sık karĢımıza çıkan parametre 

MTF analiz sonucu olmuĢtur (Kucukcelebi 2017). Bu tasarımın açıya bağlı MTF 

sonucu ġekil 4.16„da verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.16 Kamalı tasarım MTF grafiği 
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ġekil 4.16‟da görüldüğü üzere yüksek bakıĢ alanı açılarında (FOR), tasarımın 

performansı kötüleĢmektedir. Bu görüntü kusurunu analizin içine ekleyebilmek için bir 

piksel içine geometrik olarak düĢen enerji modele eklenmiĢtir. Geometrik olarak 

enerjinin bir piksele dağılım grafiği ġekil 4.17„de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.17 Kamalı tasarım için enerjinin bir piksele geometrik olarak dağılımı 

 

ġekil 4.17‟de görüldüğü üzere enerjinin sadece %60‟ı tek piksele düĢebilmektedir. Geri 

kalan %40‟ı yanındaki sekiz pikselle dağılmaktadır. Bu da etraftaki sekiz pikselde %5 

ilave gürültü oluĢturmaktadır. Sonuçta toplam kontrast %55 olabilmektedir. Tasarım 

ġekil 4.18„den görüldüğü üzere safir kubbe, iki kama ve üç mercekten oluĢmaktadır.  
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ġekil 4.18 Kamalı tasarımın görünümü 

 

Safir kubbenin kaplamasız %90 geçirgenlikte olduğu ve diğer yüzeylerin %98 

kaplamalı olduğu varsayılmıĢtır. Bu da toplamda (%90*      =0.735) 

ıĢığın %73.5‟inin geçeceği anlamına gelmektedir. Ġlave olarak dedektördeki filtre, 

soğuk koruyucu cam ve dedektörün kuantum etkinliğinden de kayıplar olacaktır. 

Filtreden %90, soğuk koruyucu camdan %98 ve kuantum etkinliğinden %90 olduğu 

varsayılmıĢtır. Tasarımın analiz parametreleri Çizelge 4.4‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.4 Kamalı tasarım analiz parametreleri 

 Çözünürlük 320 x 256 

BakıĢ açısı 1.88 x 1.5 derece 

Optik geçirgenlik %73,5 

Geometrik enerji dağılımı %55 

Filtre geçirgenliği %90 

Soğuk koruyucu cam geçirgenliği %98 

Kuantum etkinliği %90 

F numarası 2 

Etkin odak uzaklığı 147 mm 

Piksel adımı 30 µm 
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Çizelge 4.4 Kamalı tasarım analiz parametreleri (devam) 

Piksel adımı 30 µm 

Hava geçirgenliği 0.2 

Stabilizasyon değeri 15 derece/saniye 

Ortam sıcaklığı 0 derece 

Kubbe sıcaklığı 500 derece 

Hedef yüzey alanı 10    

Hedefin ortamdan sıcaklık farkı 13.9 derece 

Gürültü dijital seviyesi 10 

Dedektör band aralığı 3.7 µm ile 4.8µm 

Dedektör yük kapasitesi 36 Me 

Dedektörün bit derinliği 14 bit 

Sinyalin gürültüye oranı (SNR) 2 

 

 

Bu parametrelere göre hedef tespit mesafesi hesaplandığında; SNR‟nin 2 olduğu mesafe 

3.85 km‟ye karĢı gelmektedir. Mesafenin SNR‟ye göre değiĢim grafiği ġekil 4.19„da 

verilmiĢtir. Kırmızıyla gösterilen değer SNR‟nin 2 olduğu değerdir. 

 

 

ġekil 4.19 Kamalı tasarımın mesafeye bağlı SNR değiĢimi 
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4.11.2 Işın yönlendirmeli tasarımın hedef tespit mesafesi hesaplaması 

 

IĢın yönlendirmeli tasarımında, gelen ıĢın prizmalar sayesinde yönlendirilerek sabit 

olarak duran dedektör ve optik bütüne gelmektedir. Tasarımın performansını anlamak 

için MTF ve bu görüntü kusurunun analizini içine ekleyebilmek için bir piksel içine 

geometrik olarak düĢen enerji modele eklenmiĢtir. MTF grafiği ve geometrik olarak 

enerjinin bir piksele dağılım grafikleri ġekil 4.20 ve ġekil 4.21„de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.20 IĢın yönlendirmeli tasarım MTF grafiği 
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ġekil 4.21 IĢın yönlendirmeli tasarımında enerjinin bir piksele geometrik olarak 

dağılımı 

 

ġekil 4.21‟de görüldüğü üzere enerjinin sadece %70‟i tek piksele düĢebilmektedir. Geri 

kalan %30‟u yanındaki sekiz pikselle dağılmaktadır. Bu da etraftaki sekiz 

pikselde %3.75 ilave gürültü oluĢturmaktadır. Bu değer düĢülürse %66.25 kontrastlı bir 

tasarım oluĢmaktadır. Tasarım ġekil 4.22„den görüldüğü üzere safir kubbe, iki 

prizmadan ve 8 mercekten oluĢmaktadır.  

 

 

ġekil 4.22 IĢın yönlendirmeli tasarımın görünümü 



51 

 

Safir kubbenin kaplamasız %90 geçirgenlikte olduğu ve diğer yüzeylerin %98 kapmalı 

olduğu varsayılmıĢtır. Bu da toplamda (%90*      =0.6) ıĢığın %60‟ının geçeceği 

anlamına gelmektedir. Ġlave olarak dedektördeki filtre, soğuk koruyucu cam ve 

dedektörün kuantum etkinliğinde de kayıplar olacaktır. Kayıpların filtreden %90, soğuk 

koruyucu camdan %98 ve kuantum etkinliğinden %90 olduğu varsayılmıĢtır. Tasarımın 

analiz parametreleri Çizelge 4.5„te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.5 IĢın yönlendirmeli tasarım analiz parametreleri 

  

Çözünürlük 320 x 256 

BakıĢ açısı 1.88 x 1.5  

Optik geçirgenlik %60 

Geometrik enerji dağılımı %66.25 

Filtre geçirgenliği %90 

Soğuk koruyucu cam geçirgenliği %98 

Kuantum etkinliği %90 

F numarası 2 

Etkin odak uzaklığı 147 mm 

Piksel adımı 30 µm 

Hava geçirgenliği 0.2 

Stabilizasyon değeri 15 /saniye 

Ortam sıcaklığı 0  

Kubbe sıcaklığı 500  

Hedef yüzey alanı 10    

Hedefin ortamdan sıcaklık farkı 13.9  

Gürültü dijital seviyesi 10 

Dedektör band aralığı 3.7 µm ile 4.8µm 

Dedektör yük kapasitesi 36 Me 

Dedektörün bit derinliği 14 bit 

Sinyalin gürültüye oranı (SNR) 2 
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Bu parametrelere göre hedef tespit mesafesi hesaplandığında; SNR‟nin 2 olduğu mesafe 

3,78 km‟ye karĢı gelmektedir. Mesafenin SNR‟ye göre değiĢim grafiği ġekil 4.23„te 

verilmiĢtir. Kırmızıyla gösterilen değer SNR‟nin 2 olduğu değerdir. 

 

 

ġekil 4.23 IĢın yönlendirmeli tasarımın mesafeye bağlı SNR değiĢimi 

 

4.11.3 Cassegrain tasarımının hedef tespit mesafesi hesaplaması 

 

Cassegrain tasarımında, gelen ıĢın öncelikle birincil aynaya sonrasında ikincil aynaya 

yansır. Dedektöre gelmeden önce üç tane düzeltici mercekten geçerek dedektöre ulaĢır. 

Tasarımın performansını anlamak için MTF ve bu görüntü kusurunun analizini 

ekleyebilmek için bir piksel içine geometrik olarak düĢen enerji modele eklenmiĢtir. 

MTF grafiği ve geometrik olarak enerjinin bir piksele dağılım grafikleri ġekil 4.24 ve 

ġekil 4.25„te verilmiĢtir. 
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ġekil 4.24 Cassegrain tasarım MTF grafiği 

 

 

ġekil 4.25 Cassegrain tasarımında enerjinin bir piksele geometrik olarak dağılımı 

 

ġekil 4.25‟te görüldüğü üzere enerjinin sadece %90‟ı tek piksele düĢebilmektedir. Geri 

kalan %10‟u yanındaki sekiz pikselle dağılmaktadır. Bu da etraftaki sekiz 

pikselde %1.25 ilave gürültü oluĢturmaktadır. Bu değer düĢülürse %88.75 kontrastlı bir 

imajın tasarım oluĢturabilmektedir. Tasarım ġekil 4.26„dan görüldüğü üzere safir 

kubbe, iki ayna ve üç mercekten oluĢmaktadır.  
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ġekil 4.26 Cassegrain tasarımın görünümü 

 

Safir kubbenin kaplamasız %90 geçirgenlikte olduğu ve diğer yüzeylerin %98 

kaplamalı olduğu varsayılmıĢtır. Bu da toplamda (%90*     =0.77) ıĢığın %77‟sinin 

geçeceği anlamına gelmektedir. Bu tasarımda öndeki ikincil aynadan ötürü ıĢığın 

tamamı geçememektedir. IĢığın %50‟si ikincil aynadan dolayı dedektöre 

ulaĢmamaktadır. Bu da eklenirse ıĢığın %38‟i dedektöre ulaĢacaktır. Ġlave olarak 

dedektördeki filtre, soğuk koruyucu cam ve dedektörün kuantum etkinliğinde de 

kayıplar olacaktır. Kayıpları filtreden %90, soğuk koruyucu camdan %98 ve kuantum 

etkinliğinden %90 olduğu varsayılmıĢtır. Tasarımın analiz parametreleri Çizelge 4.6„da 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.6 Cassegrain tasarım analiz parametreleri 

  

Çözünürlük 320 x 256 

BakıĢ açısı 1.88 x 1.5  

Optik geçirgenlik %38 

Geometrik enerji dağılımı %88.75 

Filtre geçirgenliği %90 

Soğuk koruyucu cam geçirgenliği %98 

Kuantum etkinliği %90 

F numarası 2 

Etkin odak uzaklığı 147 mm 

Piksel adımı 30 µm 

Hava geçirgenliği 0.2 

Stabilizasyon değeri 15 /saniye 

Ortam sıcaklığı 0  

Kubbe sıcaklığı 500  

Hedef yüzey alanı 10    

Hedefin ortamdan sıcaklık farkı 13.9  

Gürültü dijital seviyesi 10 

Dedektör band aralığı 3.7 µm ile 4.8µm 

Dedektör yük kapasitesi 36 Me 

Dedektörün bit derinliği 14 bit 

Sinyalin gürültüye oranı (SNR) 2 

 

Bu parametrelere göre hedef tespit mesafesi hesaplandığında; SNR‟nin 2 olduğu mesafe 

3.05 km‟ye karĢı gelmektedir. Mesafenin SNR‟ye göre değiĢim grafiği ġekil 4.27„de 

verilmiĢtir. Kırmızıyla gösterilen değer SNR‟nin 2 olduğu değerdir. 
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ġekil 4.27 Cassegrain tasarımın mesafeye bağlı SNR değiĢimi 

 

4.11.4 Kırılmalı tasarımın hedef tespit mesafesi hesaplaması 

 

Kırılmalı tasarımda, tasarıma gelen ıĢın üç mercekten geçtikten sonra dedektöre ulaĢır. 

Tasarımın performansını anlamak için MTF ve bu görüntü kusurunun analizini 

ekleyebilmek için bir piksel içine geometrik olarak düĢen enerji modele eklenmiĢtir. 

MTF grafiği ve geometrik olarak enerjinin bir piksele dağılım grafikleri ġekil 4.28 ve 

ġekil 4.29„da verilmiĢtir. 
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ġekil 4.28 Kırılmalı tasarım MTF grafiği 

 

 

ġekil 4.29 Enerjinin bir piksele geometrik olarak dağılımı 

 

ġekil 4.29‟da görüldüğü üzere enerjinin sadece %88‟i tek piksele düĢebilmektedir. Geri 

kalan %12‟si yanındaki sekiz pikselle dağılmaktadır. Bu da etraftaki sekiz 

pikselde %1.5 ilave gürültü oluĢturmaktadır. Bu değer düĢülürse %86.5 kontrastlı bir 

imajın tasarım oluĢturabilmektedir. Tasarım ġekil 4.30„dan görüldüğü üzere safir kubbe 

ve üç mercekten oluĢmaktadır.  
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ġekil 4.30 Kırılmalı tasarımın görünümü 

 

Safir kubbenin kaplamasız %90 geçirgenlikte olduğu ve diğer yüzeylerin %98 

kaplamalı olduğu varsayılmıĢtır. Bu da ıĢığın toplamda (%90*     =0.80) %80‟inin 

geçeceği anlamına gelmektedir. Ġlave olarak dedektördeki filtre, soğuk koruyucu cam ve 

dedektörün kuantum etkinliğinde de kayıplar olacaktır. Kayıpların filtreden %90, soğuk 

koruyucu camdan %98 ve kuantum etkinliğinden %90 olduğu varsayılmıĢtır. Tasarımın 

analiz parametreleri Çizelge 4.7„de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7 Cassegrain tasarım analiz parametreleri 

  

Çözünürlük 320 x 256 

BakıĢ açısı 1.88 x 1.5  

Optik geçirgenlik %80 

Geometrik enerji dağılımı %86.5 

Filtre geçirgenliği %90 

Soğuk koruyucu cam geçirgenliği %98 

Kuantum etkinliği %90 

F numarası 2 

Etkin odak uzaklığı 147 mm 

Piksel adımı 30 µm 

Hava geçirgenliği 0.2 

Stabilizasyon değeri 15 /saniye 

Ortam sıcaklığı 0  

Kubbe sıcaklığı 500  

Hedef yüzey alanı 10    

Hedefin ortamdan sıcaklık farkı 13.9  

Gürültü dijital seviyesi 10 

Dedektör band aralığı 3.7 µm ile 4.8µm 

Dedektör yük kapasitesi 36 Me 

Dedektörün bit derinliği 14 bit 

Sinyalin gürültüye oranı (SNR) 2 

 

Bu parametrelere göre hedef tespit mesafesi hesaplandığında; SNR‟nin 2 olduğu mesafe 

6.32 km‟ye karĢı gelmektedir. Mesafenin SNR‟ye göre değiĢim grafiği ġekil 4.31„de 

verilmiĢtir. Kırmızıyla gösterilen değer SNR‟nin 2 olduğu değerdir. 
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ġekil 4.31 Kırılmalı tasarımın mesafeye bağlı SNR değiĢimi 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Sonuç olarak bu tez çalıĢması kapsamında 3.7-4.8 µm dalgaboyu aralığında çalıĢan, 

karadan havaya atılan bir füzenin arayıcı baĢlığı için farklı türlerde optik tasarımlar 

yapılmıĢtır. Bu tasarımların birbirlerine göre avantajları ve dezavantajlarından 

bahsedilmiĢtir. Ses hızından hızlı füzelerde karĢılaĢılan kubbe ısınması sorunu 

aerodinamik analizlerle incelenmiĢtir. Bu analizlerde, küresel, dört ve sekiz kesmeli 

kubbeler karĢılaĢtırılmıĢtır. Kesme yüzeyli kubbeler analizlerde iyi sonuç vermiĢ 

olmasına rağmen, görüntü üstüne olan bozucu etkilerinden dolayı kullanılamaz 

olduğuna karar verilmiĢtir. Bu aerodinamik sürükleme kuvveti altındaki performansın 

arttırılması için farklı malzeme türleriyle ilgili ayrıntılı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢma sonucunda, farklı malzeme türleri içinde, arayıcı baĢlıkta en iyi performansta 

çalıĢılabilecek kubbe malzemesinin safir olduğu değerlendirilmiĢtir. Sistemin 

optimizasyonu için hedef, atmosfer ve gimbal parametreleri için varsayımlar kabul 

edilip, optik tasarım yapılarak hedef tespit mesafesi analizleri yapılmıĢtır. Bu 

sonuçlardan safir malzemesi ile yapılan dört farklı tasarımının kubbe ısınması altında 

hedef tespit mesafesine bağlı performansları incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar sonucunda 

görülmüĢtür ki, en uzak hedef tespit mesafesi görülmesinin sağlanabilmesi için 

aerodinamik olarak en az ıĢımaya sahip kubbe malzemesinin seçilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yüksek yük kapasiteli dedektör kullanılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak 

kamalı tasarımında kamalardan kaynaklı görüntü kusurlarından ötürü sağlayabildiği 

hedef tespit mesafesi değeri 3.85 km çıkmaktadır. IĢın yönlendirmeli tasarımında ise 

hedef tespit mesafesi değeri 3.78 km çıkmaktadır. Cassegrain tasarımında hedef tespit 

mesafesi değeri 3.05 km çıkmaktadır. Tasarım modellerinden kırılmalı tasarımında ise 

hedef tespit mesafesi 6.32 km çıkmıĢtır ve hedef tespit mesafesi açısından en iyi sonucu 

verdiği görülmüĢtür. Sonuç itibariyle küresel safir kubbe kullanılarak yüksek yük 

kapasiteli dedektör ile yapılan kırılmalı tasarımın en iyi hedef tespit mesafesini 

sağladığı görülmüĢtür. 
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