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1. RAPOR ÖZETİ 

Takımımız 2018 ve 2019 Teknofest İnsansız Sualtı Sistemlerine katılım sağlamış üyeler barındırmakla 

birlikte kendilerine bu alanda bilgi deneyimi oluşturmak isteyen yeni üyeler bulundurmaktadır. 

Takımımız önceki deneyimlerinden faydalanarak ortaya yerli bir sualtı aracı çıkartmayı 

hedeflemektedir. Kendi tasarımını yansıtan Bükrek, üzerinde kendi algoritmamızı yazdığımız, doppler 

modülü yardımı ile kendi radarımızı oluşturarak sualtında katı cisimleri kamera olmadan bile 3 boyulu 

grafiklendirme ile görebilmekteyiz. Aracın motorlarını sürmek için hazır ESC almak yerine kendi 

ESC’mizi oluşturarak ortaya yerli bir modül çıkarttık. Ekibimiz kendisinden beklenen performansın 

üzerinde bir araçla yarışmayı planlamaktadır. 

 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

Çaka Bey ekibi, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır. Ekip üyelerimiz lisans ve yüksek lisans eğitimlerine devam 

etmektedir. Sualtı alanında çalışmalar yapmış olan ekibimiz 2018 ve 2019 İnsansız Sualtı Sistemlerine 

katılmış olup deneyim kazanmıştır ve 2018 yılında final etabında yarışmıştır.  

 2.1. Takım Üyeleri 

Takım kaptanı olan Engin Can DURSUN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4. Sınıf 

Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir. 

Gömülü sistemler, görev bilgisayarları ve otopilot kartları üzerinde tecrübeleri bulunan Berat Furkan 

YÜCE, Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisidir. Öte yandan 

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde lisans öğretimine devam etmektedir. 

Elektronik sistemler üzerine çalışmalar yapmakta olan Gökhan ÇOBANOĞLU, Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 4. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. 

Radar sistemleri üzerine çalışmalar yapmakta olan Selim Gökcan KARATOP, Sakarya Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. 

Hüseyin YETKİNER, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4. Sınıf Elektrik Elektronik 

Mühendisliği öğrencisidir. 

Veri analizi, makine öğrenmesi üzerine projelerle uğraşan (müşteri analizi, doğal dil işleme …) Talha 

YILMAZ Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği 

öğrencisidir. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Çaka Bey takım üyelerinin organizasyon şeması ve görev dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1 

Engin Can DURSUN takım kaptanlığını üstlenmekle birlikte araç tasarımını ve araç pilotluğunu 

üstlenmektedir. Berat Furkan YÜCE yazılım ve algoritma geliştirmeyi üstlenmektedir. Gökhan 

ÇOBANOĞLU ve Hüseyin YETKİNER elektronik sistemleri belirlemekte ve araca adapte etmektedir. 

Selim Gökcan KARATOP arayüz haberleşmesi tasarlamakta ve radar sistemi geliştirmektedir. Talha 

YILMAZ otonom görevler için makine öğrenmesini geliştirmektedir.  

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Araç üretiminde kullanılacak donanımların bazıları takım envanterinde bulunduğundan bütçe yönetimi 

açısından tekrar kullanıma gidilmiştir. Bu sayede ÖTR de belirlediğimiz bütçenin daha verimli bir 

şekilde kullanılması sağlanmıştır. ÖTR’de üretilmesi planlanan tasarım yerine kısıtlı üretim süresini 

daha verimli kullanmak için daha sade bir tasarım seçilmiştir. ÖTR’de planladığımız hedefleri 

simülasyon ortamlarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 4.1 Sistem Tasarımı 

Bükrek’in nihai tasarımı için planladığımız elemanların yerleşim planı Şekil 2’de görülmektedir.  

 

Şekil 2 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Ön tasarım raporunda planladığımız araç tasarımının Catia ortamında çizilmiş görseli Şekil 3’de ve Şekil 

4’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3 

 

Şekil 4 

Aracın üretimi için 3 boyutlu yazıcıdan birçok parçasını üretmeyi planlamaktaydık. İçinde 

bulunduğumuz durumdan dolay teknik destek almakta problem yaşayacağımızı düşünerek, aracın 
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tasarımında üretim kolaylığı sağlaması amacıyla sade bir tasarım seçtik. Bu tasarımın Catia ortamında 

çiziminin 3 boyutlu görünümü ve parçaların ölçüleri Şekil 5’den Şekil 11’e kadar gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5 

 

Şekil 6 

 

 

Şekil 7 
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Şekil 8 

 

Şekil 9 
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Şekil 10 

 

Şekil 11 
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 4.2.2. Malzemeler 

Aracın gövde malzemesi için 5mm kalınlığında PVC malzemesi kullanmaktayız. Yapı malzemesi olarak 

PVC’yi seçme nedenimiz üzerinde işlem uygulanmasına olanak sağlar, hafiftir, sağlam güçlü yapısı 

vardır, mükemmel yalıtım özelliğine sahiptir. 

Su geçirmez kamera seçmek yerine normal kamera seçerek kameramızı araç içine aldık. Kameranın araç 

içinden dış ortamı görüntüleye bilmesi için plexiglass malzemesini seçtik. Plexiglass malzemesini cam 

gibi saydam ve su geçirmez olduğu için seçtik.  

Pervane ve motor tutucusu için 3 boyutlu yazıda PLA malzemesi ile basmaktayız. PLA malzemesini 

seçme nedenimiz baskı alınması kolay, sert ve dayanıklıdır. 

Aracın hareket kabiliyeti için DJi-2212 fırçasız motorları seçtik. DJi-2212 fırçasız motorlarını(Şekil 12) 

seçme nedimiz uygun fiyatta ve ideal torka sahip olmasıdır. 

 

Şekil 12 

 

 

Manipülatör kolun eklem hareketleri için DSSERVO DS3225 su geçirmez servo motorlarını(Şekil 13) 

seçtik. Bu servo motorlarının seçilme nedeni su geçirmez olması ve yüksek torku sayesinde yükleri 

taşırken zorlanmayacak olmasıdır. 

 

Şekil 13 
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 4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın gövdesini hazır parçalar ile oluşturmaktansa kendi el becerilerimizi kullanarak oluşturmaktayız. 

Yapı malzemesi olarak seçtiğimiz PVC’yi istediğimiz ölçülerde keserek ek yerlerini yapıştırmaktayız. 

Eklerinden su sızdırmaması ve yapının sağa sağlam olması için dış yüzeyi yalıtım malzemeleri ile 

kaplamaktayız. 3 boyutlu yazıcı ile üretilen motor tutucular ve manipülatör kol gövdeye sabitlediğimiz 

cıvatalar ile tutturulmaktadır. Araç içine sonradan müdahale edebilmemiz için kapak kısmı cıvatalar 

yardımı ile takılıp sökülmekte ve kapakla gövde arasına yerleştirdiğimiz conta ile su sızıntısının önüne 

geçmekteyiz. Araç dışında bulunan elemanlar, araç içindeki micro pc ile haberleşe bilmesi için kapak 

üzerine sabitlediğimiz su geçirmez konektörleri kullanmaktadır.    

 4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Aracın öz kütlesi suyun öz kütlesinden az olduğu için 

araç su üstünde kalmaktadır. Batma işlemini motorları sayesinde yapmaktadır. Motorlar batmakta 

yetersiz kalırsa araca ekstra ağırlık bağlanacaktır.  

Tablo 1 

Genişlik 45,5 cm 

Uzunluk 50 cm 

Yükseklik 23 cm 

Hacim 52.325 cm^3 

Kütle ≅5000 g 

Özkütle 0,095 g/cm^3    

(su=1g/cm^3) 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Su Altı Aydınlatması 

Ligt Lumen Subsea (Şekil 14), servo sinyal kontrollü, çoklu aydınlatma için zincir bağlantılo akıllı 

yüksek sıcaklık koruması ve 300m derinlik derecesi ile 1500 lümenli bir deniz altı led ışığıdır. 1500 

lümen sağlayabilmesi gibi yüksek parlaklık sağlamasının yanı sıra su geçirmez olmasından dolayı 

görevlerin başarılmasında etkili olacağından dolayı tercih edilmiştir. Seçilmesinin bir diğer nedeni 

takımın önceki çalışmalarından bulunuyor olmasıdır. 

 

 

Şekil 14 



 
10 

Sızıntı Sensörü 

SOS Kaçak Sensörü (Şekil 14), herhangi bir büyük hasar meydana gelmeden önce, su geçirmez olarak 

tasarlanılmış alana sızan suyu tespit etekte kullanılır. Sualtı aracının içerisine muhafaza edilmiş kontrol 

kartlarının sudan zarar görmemesini sağlamak için kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 15 

Basınç Sensörü 

Bar30 Basınç Sensörü(Şekil 16), 2mm’lik bir derinlik çözünürlüğü ile 30 bar’a (300m derinlik) kadar 

ölçüm yapabilir. Su geçirmez ve kuruluma hazır olmasından dolayı sistemimize entegre edilecektir.  

 

 

Şekil 16 

Su Geçirmez Konektör  

Aracın içerisinde bulunan denetleyicini araç dışarısında bulunan motorlar, doppler modülleri, 

aydınlatmalar ve yer kontrol istasyonu ile haberleşme bağlantılarını su geçirmez konnektör ile 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 17).   

 

 

Şekil 17 
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IMU ve Pusula  

Ekip, MPU6050 ivmeölçer ve jirosko, HMC5883L manyetik alan sensörü ve BMP180 atmosferik 

basınç sensörü kullanmayı planlamadadır. Bu sensörlerin hepsi tek bir kartta toplayan bir ürün Şekil 

18’de verilmiştir. bu kombinasyon öncelikle drone’lar ile kullanım için tasarlanan kontrol kartları ile 

kullanımda oldukça ideal bir çözümdür.  

 

 

Şekil 18 

Doppler Modülü  

Doppler radar modülü (Şekil 19) mikrodalga doppler etkisini kullanarak hareket eden nesneleri tespit 

etmeye yarar. Etrafına gönderdiği X-Bandındaki dalgaların tepkime süresini alarak cismin hareket 

doğrultusunu, hızını, büyüklüğünü verdiği frekans değişimleri ile yorumlanmaktadır. 

 

 

Şekil 19 

STM32 Geliştirme Kartı  

STM32 geliştirme kartı (Şekil 20) doppler modülünden gelen sinyalleri işleyerek raspberry pi kartına 

göndermektedir. Sinyal işleme algoritması ekibimiz tarafından geliştirilmektedir.  
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Şekil 20 

Kamera  

Otonom görevlerde gerçekleştirilecek görüntü işleme için Full HD bir kamera kullanılmalıdır. Netlik, 

su altı performansının öne çıkması, kontrol sırasında doğru görüntünün aktarılması ve kontrolün doğru 

sağlanabilmesi için önemli bir unsurdur. Raspberry pi kartının portu olan CSI-2 portu RPi uyumlu 

kameralar ile kullanılabilir olmasından dolayı efektif durumdadır. RPi Gece Görüşlü Kamera Modülü 

(Şekil 21) tüm bu özellikleri karşılamaktadır.  

 

 

Şekil 21 

Kontrolcü Bilgisayar  

Takım, sualtı aracının kontrolü ve otonom görevlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için kullanımı ve 

yönetimi kolay bir kart arayışına girmiştir. UDOO Bolt, LattePanda Alpha, Nvidia Jetson Nano ve 

Raspberry Pi4 arasında yaptığımız karşılaştırmada Raspberry Pi4 (Şekil 22) kullanmaya karar kıldık. 

RPi4 tercih etmemizin sebebi fiyatı diğer kartlardan daha uygun ve ihtiyacımız olan performansı 

karşılayabilmesidir.   
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Şekil 22 

Servo Motor Sürücüsü 

Manipülatör kolun dirsek hareketlerini gerçekleştire bilmesi için seçtiğimiz servo motorların 

kontrollerini sağlamak için PL-1350 servo motor kontrol kartı (Şekil 23) seçtik. Kartın 6 adet servo 

motoru kontrol edebilmeyi desteklemekte ve TTL seri haberleşmesi yapabilmektedir. 

 

 

Şekil 23 

  

 

Fırcasız DC Motor Kontrolcüsü 

Takımımız fırçasız dc motorları kontrol etmek için piyasadan hazır ESC (Electronic Speed Controler) 

almak yerine kendi imkanları ile fırçasız dc motor sürücüsü yapmayı hedeflemişti. Tasarımını 

yaptığımız sürücünün Proteus ortamında simülasyonlarını gerçekletirdik ve istenilen çalıştığını 

gözlemledik.  

Fırçasız dc motorların sarımları üçgen bağlantı şeklinde bağlanmıştır. Bu bağlantı sayesinde yüksek 

hızlara ulaşarak dronların havada uçmalarını ve asılı kalabilmelerini sağlamaktadır. Fakat suyun 

yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazla olduğundan su altıda yüksek hızdan ziyade yüksek torka 

ihtiyaç vardır. Bizde fırçasız dc motorların sarım bağlantılarını üçgenden bağlantı çeşidinden yıldız 

bağlantıya çevirerek yüksek tork elde etmekteyiz. Yıldız ve üçgen bağlantı Şekil 24’de gösterilmektedir. 
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Şekil 24 

  

Fırçasız dc motor sürücüsü için tasarladığımız devre şeması Şekil 25’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 25 

555 timer devresi ile motorların sarımları arasındaki enerjilenme sürelerini kontrol ederek motorun 

hızını kontrol etmekteyiz. JK FF devresi ile bobinlerin enerjileme sıraları değiştirerek motorun ileri ya 

da geri dönmesini sağlamaktayız. Yıldız bağlantı şekli ile bağladığımız bobinlerin ortak ucunu negatif 

kutubladık. Böylelikle mosfetler ile yapılan negatif ve pozitif kutupları bobin uçları arasında döndürmek 

yerine sadece pozitif kutbu döndürmekteyiz. Aşağıdaki tabloda bobinlerin ileri ve geri durumları için 

hangi sıralama ile pozitif kutublandığı gösterilmektedir. 
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İLERİ GERİ 

 

Şekil 26 

 

Şekil 27 

 

Şekil 28 

 

Şekil 29 

 

Şekil 30 

 

Şekil 31 

 

 

 4.3.2. Yazılım ve Algoritma Tasarım Süreci 

Yazılım ekibi tarafından yapılan araştırma ve geliştirme sürecinde aracın kontrolünü sağlayacak olan 

yazılım için toplamda üç parçadan oluşan bir sistem tasarlanmış ve bunlar için farklı algoritmalar 

düzenlemiş ve yazılım dili olarak C++ ve Pyhton kullanılmıştır. 

• Kumanda Yazılımı 

• Otonom Yazılımı 

• Radar Yazılımı  

Kumanda Yazılımı 

Aracın kumanda algoritması Şekil 32 ve denge algoritması Şekil 33’ gösterilmektedir. Bu algoritmalar 

ile kumanda yazılımı gerçekleştirilecek ve yer kontrol istasyonu üzerinde çalışacaktır C++ ile yazılacak 

uygulama basit bir kullanıcı arayüze sahip olacaktır. Araç ile soket server üzerinden haberleşecek olan 

yazılımda server tarafı yer kontrol istasyonu client rolünü ise araç yani raspberry pi üstlenecektir. 
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Gecikmenin en aza indirilmesi, hızlıca geliştirilmesi ve en az hata ile çalıştırılması için bu şekilde 

geliştirilmesi uygun görülmüştür.  

 

Şekil 32 
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Şekil 33 

  

 

Otonom yazılımı 

Çemberin içinden otonom geçiş 

Havuzun içindeki 100 cm çapında ve tepesinde 10 cm açıklık bulunan çemberden otonom olarak geçmek 

3 ana aşamadan oluşur. Yazılım dili olarak Python Opencv kütüphanesi başta olmak üzere çeşitli 

kütüphaneler kullanılmıştır. 

1.Çemberin tespiti için tarama yapılaması 

2.Çember merkezinin tespiti ve 2 eksende gidilmesi gereken mesafenin hesaplanması 

3.Hesaplanan değerlere göre hareketin gerçekleşmesi 
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Çember tespiti 

Denizaltı aracı etraftaki çemberler için arama başlatır. Çember tespiti için oluşturduğumuz maske her 

frame için uygulanır ve maskede kenar bulma algoritmalarıyla kenarlar bulunur. Kenarlar bulunduktan 

sonra hough circle transform algoritmasıyla çember tespit edilir. 

Hough circle transfer algoritması ilk olarak frame'in kenarları tespit eder bu tespit başka algoritmalarla 

da olabileceği gibi biz canny edge detection algoritmasını kullanarak kenarları bulmaktayız. Kenarlar 

bulunduktan sonra hough transformu kenarların her noktasını, çemberin merkez olarak kabul edip her 

noktasından r yarıçaplı çemberler çizer. Kenarları çember merkezi olarak kabul edip çizildikten sonra 

ortaya bir framede kaç tane merkez varsa çemberlerin merkezi ortaya çıkar ve bu merkezin etrafında da 

bir çember oluşur. Bu şekilde bir framedeki çemberler tespit edilmektedir. 

 

Şekil 34 

 

Normalde hough circle transform gerçek zamanlı uygulamalarda çok tercih edilen bir uygulama değildir 

fakat biz hough transform algoritmasını tam olarak gerçek zamanlı olarak değil ihtiyacımız olduğu 

zaman gerekli frameleri alarak kullanmaktayız. Örnek olarak havuzda çember ararken aracın her 

hareketinde değil de belirli aralıklarla hough circle transfer algoritmasını kullanmaktayız. 

Çember merkezine olan mesafe 

Çember tespit edildikten sonra çemberin merkezi hesaplanır. Yarışmada bize verilen 100 cm çap 

bilgisini kullanarak framedeki çapın kaç piksel olduğunu ve böylece framedeki 1 pikselin kaç cm olduğu 

hesaplanır. Bu bilgilere dayanarak denizaltının çember merkezine ulaşması için x, y ve z ekseninde 

gidilmesi gerekilen mesafe hesaplanır. 
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Şekil 35 

 

Şekil 35’de gösterildiği gibi çember ile denizaltının merkezi aynı eksenlerde  (x, y, z) olmadığında 

denizaltının gördüğü çap 100 cm eşit olmamaktadır. Denizaltının eksenleri ile çemberin eksenleri aynı 

olduğunda çap 100 cm olmaktadır. 

Çember ilk tespit edildiğinde çapı 100 cm varsayarak gidilecek mesafeyi hesaplar fakat yukarıda da 

anlatıldığı çap 100 cm eşit olmama durumu vardır. Çap 100 cm'ye eşit olmadığı zaman gidilecek 

değerler yanlış çıkar bu yanlışlık gidilecek değerlerden daha küçük olur 100 cm daha az piksele düştüğü 

için piksel başına düşen cm artar böylece gitmemiz gerektiğinden daha az hedefe yaklaşırız. Buradaki 

hesaplanan değerler oranlı olduğu için bizim için avantaja yol açar ve deniz altı gidilmesi söylenen yolu 

gider ve durduktan sonra tekrar hesaplanır. Çember merkezi ve gidilecek mesafe hesabı, çember merkezi 

ve denizaltının eksenleri aynı değerde olana kadar devam eder. Engel geçiş algoritması Şekil 36’da 

verilmiştir. 

 



 
20 

 

Şekil 36 

Denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlanması 

Kamera ile havuz dibindeki denizaltı ve çemberler tespit edilir. Denizaltı ve çemberler bulunduktan 

sonra z ekseni doğrultusun belli miktarda inilir. Görüntüde denizaltının görseli kayboluncaya kadar y 

doğrultusunda ilerlenir. Denizaltı görselden tamamen kaybolduğun z ekseni doğrultusunda aşağıya iniş 

yapılır ve konumlanma işlemi gerçekleştirilir. Şekil 37’de hedeflenen konum gösterilmektedir. 

Konumlanma algoritması Şekil 38’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 37 
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Şekil 38 

 

Radar Yazılımı 

Giriş 

RADAR (RAdio Dedection And Ranging), elektromanyetik dalgalar kullanarak uzaktaki bir cismin 

uzaklığını, hızını veya yönünü belirlemek amacıyla kullanılan sistemlerin kısaltmasıdır. Endüstriyel ve 

askeri hemen her alanda kullanılan radarlar, bu alanlarda önemli bir yere aittir. Günümüzde radarlar 

askeri/güvenlik uygulamaları dışında meteorolojik, jeolojik, denizcilik gibi birçok farklı alanda 

kullanılmaktadır. 

Radarlar ana sistemleri bakımından iki sınıfa ayrılırlar, mono-statik ve bi-sitatik. Mono-statik radarlarda 

sinyaller aynı anten üzerinden yayınlanır ve yansıyan sinyal işlenmek üzere aynı antenden geri toplanır. 

Bi-statik radarların ise alıcı ve verici antenleri farklıdır ve genellikle farklı bölgelerde bulunurlar. Alıcı 

ve vericisi farklı antenler olup birbirine çok yakın olması dolayısıyla mono-statik gibi davranan radarlar 

da mevcuttur. 

Mono-statik radarlar alıcı ve verici olarak aynı antenleri kullandıkları için radar geometrileri daha 

basittir ve bu sinyal işleme kısmını basitleştirmektedir. Ancak alıcı ve verici sistemin aynı olması 

anahtarlama ihtiyacı doğurur. Bu sebeple Elektronik devreler bi-statik durumuna göre daha karmaşıktır. 

Bi-statik sistemlerde alıcı ve verici sistemler farklı antenleri kullandıklarından dolayı anahtara ihtiyaç 

duymamaktadır, bu sebeple sistemlerin devreleri çok basittir. Fakat her elektronik devrelerde olduğu 
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gibi sistem devresindeki basitlik sistemin analizinde zorluğa dönüşmektedir. Yani bi-statik radarlarda 

sinyal işleme mono-statiğe göre daha karmaşık ve zordur. Çözülmesi gereken RADAR geometrisi 

oldukça karmaşıklaşmakta ve çoğu durumda fazladan vericilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bi-statik 

radar geometrisi, alıcı ve vericileri sistemleri birbirine çok yakın konumlandırarak basitleştirilebilir, 

sadeleştirilebilir. Yeterince uzak mesafedeki bir hedef için verici ve alıcı sistemlere düşen farklı 

değerlere sahip açıların arasındaki fark yeterince az olacak ve bi-statik radar yaklaşık olarak mono-statik 

gibi davranacaktır.  

Tasarımımızda kullanılacak HB100 Doppler radar modülü bi-statiktir ancak alıcı ve verici kısım 

birbirine çok yakın konumlandırıldığından dolayı mono-statik gibi davranacaktır yani açı kaymaları göz 

ardı edilebilir.  

Bu tasarımı yaparken Doppler frekansının kestirimi için ardışık çıkarma yaklaşımı kullanılacaktır. Bu 

teknik, bir nokta hedeften gelen sinyalin uyumlu filtreleme ve darbe Doppler işleme aşamalarından sonra 

Doppler düzlemindeki yapısından faydalanmaktadır. Uygulanacak bu teknik, bir iterasyondur. Her 

iterasyonda bir maliyet fonksiyonunun en küçük değerini veren bir hedef bulunmakta ve bulunan bu 

hedeften gelen sinyal, toplam sinyalden çıkarılmaktadır. Bu işlemler hiçbir hedef kalmayana kadar 

tekrarlanmaktadır. Her tekrarda maliyet fonksiyonunun en küçük değeri, parçacık sürü optimizasyonu 

(PSO) kullanılarak hesaplanmaktadır.  

Literatür Araştırması 

Darbe doppler radarlar günümüzde birçok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır ve bu radarların çalışma 

prensiplerini anlatan birçok temel ve ileri seviye esere kolayca ulaşmak mümkündür. Bu radarların hedef 

tespitinde kullandıkları yöntemler ve algoritmalar çeşitlilik göstermektedir. Projemizde bu 

yöntemlerden olan Doppler frekans kestirimi için ardışık çıkarma yaklaşımını kullanılacaktır. Bu 

bölümde darbe doppler radarlar ile ilgili literatürde geçen önemli kaynaklar, hedef tespitine yönelik 

geliştirilen yöntemlere ve çalışmalara yer verilmiştir. 

Darbe Doppler Radarlar 

Darbeli radarlar bir dizi modüle edilmiş darbe sinyalini gönderir ve alırlar. Hedefin mesafesi bu iki yönlü 

darbelerin gönderildiği ve alındığı zaman gecikmesinden yararlanarak hesaplanır. Doppler ölçümleri 2 

şekilde yapılabilir. Eğer art arda gelen darbeler hassas ve doğru bir biçimde ölçülebiliyorsa, doppler 

frekansı darbe arası mesafelerin oranından, 𝑅 = ∆𝑅
∆𝑡⁄  , çıkartılabilir. Bu ölçüm darbe arası mesafelerin 

∆𝑡 aralığı boyunca büyük ölçüde değişmediği sürece mükemmel çalışır. Aksi taktirde darbeli radarlar 

için doppler filtre bankaları kullanılır. (Mahafza, 2003). 

Darbe çözünürlüğünü arttırmak için radar sistemlerinde düzenli aralıklarla tutarlı darbe dizisi yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Geleneksel yapışık darbe radarlarında, en iyi öz ilinti özelliklerine sahip temel 

bir darbe seçilir bir darbe tekrarlama frekansına (PRF) periyodik olarak iletilir. (Rasool & Bell, 2010) 

Doppler terimi üzerine birçok tanımlamalar mevcuttur. Hareket halindeki bir nesne tarafından yayılan, 

yansıtılan veya alınan bir dalganın frekansındaki kaymadır. (Stimson, 1998). Şekil l'de gösterildiği 

gibi, bir nokta kaynağından yayılan bir dalga hareket yönünde sıkıştırılır ve zıt yönde yayılır. 
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Şekil 39 Hareketsizken (a) ve hareket ederken (b) bir nokta kaynağından yayılan dalga. Dalga hareket yönünde sıkıştırılır, 

ters yönde yayılır ve hareketin normal yönünde etkilenmez. (Stimson, 1998) 

Şekil 39'da gösterildiği gibi, bir nokta kaynağından yayılan bir dalga hareket yönünde sıkıştırılır ve zıt 

yönde yayılır. Her iki durumda da nesnenin hızı ne kadar büyük olursa, etki o kadar büyük olur. Sadece 

harekete dik açılı dalgalar bu durumdan etkilenmez. Frekans dalga boyu ile ters orantılı olduğundan, 

dalga ne kadar sıkıştırılırsa, frekansı o kadar yüksek olur. Bu nedenle, dalganın frekansında, nesnenin 

hızına doğru orantılı olarak kayma yaşanır (Stimson, 1998). 

Darbe Doppler Radarlarda Hedef Tespiti 

Darbeli doppler radarlar hedefin hızını bulurken uzaklığını da tespit bulabilme kabiliyetindedirler. Bu 

sebeple darbe doppler radarlarda çokça sinyal işleme adımı gerçekleşmektedir. Mesafenin net tespit 

edilebilmesi büyük oranda darbe sıkıştırma tekniğine bağlıdır. Hız tespitinde ise doppler filtreleme 

kullanılmaktadır. CFAR gibi işlemler öncelikle istenmeyen yer ve deniz yankıları gibi çevre etkenli 

gürültülere karşı etkilidirler. Yanlış alarm oranı düşürülerek radarın istenilen performansta çalışmasını 

sağlar (Ounissi, 2006).  

Darbe doppler radarlarda hedef tespiti için kullanılan PRF’ler düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç 

kısımdan oluşur. Yüksek PRF’te mesafe belirsizliği orta PRF’te hem mesafe hem de hız belirsizliği 

mevcuttur. Düşük darbe tekrarlama frekansına sahip radarlar, kesin olmayan Doppler frekans aralığını 

genişletmek ve hedef radyal (Yarıçaplar doğrultusunca yönelmiş olan) hızın doğru tahminini elde etmek 

için genellikle Doppler belirsizliğinin çözümü gereklidir (Sun, Tian, Wang, & Mao, 2010). Orta PRF 

hız ve mesafe Doppler belirsizliklerinin çözüldüğü durumlarda; mesafe ve hızın ikisini birden belirleme 

konusunda yüksek ve düşük PRF modlarına göre daha başarılıdır. Orta PRF radarlarında hem menzil 

hem de Doppler frekansındaki bu belirsizlikleri ve kör bölgeleri çözmek için birden fazla PRF 

kullanılması gerekir (Ahn, Lee, & Jung, 2011). Orta PRF hem düşük hem de yüksek PRF'in bazı güçlü 

ve zayıf yönlerini bulundurur ancak bu zayıflıklar çok fazla değildir. Orta PRF düşük ve yüksek PRF 

sistemleri ile ilgili sorunların en kötüsünü önler ve sonuç olarak iyi genel bir performans seviyesi sunar. 

Hedefin hem hızı hem de mesafesi isteniyorsa ve buna karşılık hedef senaryosu bilinmiyorsa veya çok 

çeşitli olduğu biliniyorsa (orta veya uzun menzili, kısa menzili, yüksek hızlı, yavaş hareket eden) ve 

şiddetli çevresel yankı bekleniyorsa orta PRF bu koşullarda en iyi sonucu verecektir. Orta PRF; birçok 

açıdan, çok amaçlı bir soruna en uygun çözümdür. Bu sorun ilk olarak ani saldırı uçaklarındaki atış 

kontrol radarlarında ortaya çıkmıştır ve ilk olarak orta PRF bu gereksinimlere yanıt olarak geliştirilmiştir 

(Alabaster, 2012). 

Standart radar eşlik tespiti, parazit seviyesinin bilindiği ve sabit olduğunu varsayar. Gerçeklikte parazit 

seviyeleri genellikle değişkendir. Uyarlanabilir eşik algılama veya otomatik algılama olarak da 

adlandırılan CFAR algılama, daha gerçekçi parazit senaryolarında ön görülebilir algılama ve yanlış 

alarm davranışı sağlamak için tasarlanmış bir dizi tekniktir (Richards, 2014). 
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Bir darbe doppler radarın performansını incelemek amacıyla modellenmesi önemli bir konudur. Ancak 

özellikle havadan havaya darbe doppler radarların hedef tespit performansının modellenmesi oldukça 

karmaşıktır. Bu nedenle açık literatürde bu alanda yapılan çalışmalar az sayıda yer almaktadır. Bu 

modellemelerin içerdiği hesaplamaların kapsamı çok geniştir ve genellikle modellemenin geçerliliğini 

şüpheye düşüren çok sayıda sadeleştirme varsayımları içerir. Bu amaçla bir performans modellemesi 

metodu tanımlanır, bir de hava radarının deneme programından alınan veri kullanılarak, modelin 

doğrulaması için yöntem tanımlanır.  

Darbe Doppler Radarlarda Belirsizlik Çözümü 

Performanslı bir radar için, özellikle birden fazla hedef mevcut ise, bir radar mesafe çözmek için ikiden 

fazla PRF üzerinde çalışabilir. Aslında; bu tam olarak mesafe ve hız belirsizliklerini çözmek için çoklu 

PRF işleminin gerekli olduğu orta PRF sisteminin karşılaştığı durumdur. Yüksek PRF çalışması için hız 

açık ve nettir ve sadece mesafe belirsizliği çözülmelidir, aksi durum düşük PRF için geçerlidir 

(Alabaster, 2012).  

Projemizde mod olarak üç farklı PRF modu ve belirsizliklerin bulunması ve frekans kestirimi için ardışık 

çıkarma yöntemi kullanılacaktır 

Temel Darbe Radarı Yapısı 

Radar Sinyalleri 

Radarlar, hedeften yansıyan sinyal dalgalarını belirli sinyal işleme aşamalarından geçirerek hedefe ait 

yer, yön, hız ve açı gibi verileri veren sistemlerdir. Bu hedeften yansıyan sinyallerin zaman ve frekans 

bölgesindeki verileri mesafe ve hız hakkında bilgiler verir. Özellikle hedeften yansıyan işlenmemiş 

sürekli dalganın frekans bölgesindeki karşılığı bize o sinyalin içerisindeki frekansları ve genliklerini 

belirtir. Radarlarda kullanılan sinyal dalgaları analog ve dijital olarak incelenebilir. 

Sürekli Dalga 

Daha önce belirttiğimiz gibi yüksek PRF modunda hız belirlidir. Yani darbe tekrarı o kadar çok olacaktır 

ki yüksek PRF çalışmasında sinyal sürekli bir dalgaya yakınsayacaktır. Genelleyecek olursak sürekli 

zamanlı dalgalar hedefin hız tespitinde kullanılır. Hedeften yansıyan sinyalin frekansındaki değişim 

incelenerek hedefin hızı bulunabilir. Bunu; hareket halindeki bir uçağın veya aracın gözlemciye 

yaklaşırken veya uzaklaşırken sesindeki değişim olarak düşünebiliriz. Şekil 40(a)’da yeterince uzun ve 

frekansı f0 olan sürekli sinüs dalgasının zaman ve frekans bölgesindeki durumları gösterilmiştir. 

 

Şekil 40  Sinüs dalgasının (a) zaman bölgesinde (b) frekans bölgesinde gösterimi 
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Sinüs dalgasının frekansı sabit olduğu için frekans bölgesinde gösterim Şekil 40 (b)’deki gibi olacaktır.   

Sinyalin tüm enerjisi f0 frekansında yer almaktadır. Sinyalin t değişkeni yani zaman değişkeni arttıkça 

frekans bölgesindeki bant genişliği artar (Şekil 41). Yani t değişkeni ve BW ters orantılıdır.  

 

Şekil 41 Darbe süresi ve bant genişliği ilişkisi (Stimson, 1998) 

Sıfırdan–sıfıra bant genişliği 𝐵𝑊 = 2(∆𝑓 + 𝑓𝑚) ile ifade edilir. Ancak yukarıdaki örnekte 𝑓𝑚  sıfır 

olduğu için eşitlik 3.1 ile ifade edilebilir. Bir sinyalin bant genişliği ile t çarpımı sabittir. 

𝐵𝑊 = 2∆𝑓 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝐵𝑊 =
2

𝜏
   (3.1) 

Darbe Dizisi 

Darbe radarlarda darbenin PRI, PRF, PW ve T ilişkisi ve sinyalin yapısı Şekil 42’de gösterildiği 

gibidir. 

 

Şekil 42. Darbe dizisi yapısı 

• PRI: İki darbe arasında geçen süredir. Darbelerin periyodu olarak düşünülebilir. 

• PRF: Saniyedeki darbe sayısıdır. PRI ve PRF arasındaki ilişki periyod ve frekans ilişkisi gibidir 

(1/PRI). 

• PW:(Pulse Width): Darbe genişliğidir yani darbenin başlangıç bitimine kadar geçen süredir (∆𝑡). 

• Darbe frekansı: Radarın havaya yayımladığı sinyalin frekansı (1/T). 

Geleneksel yapışık darbe radarlarında, en iyi öz ilinti özelliklerine sahip temel bir darbe seçilir bir darbe 

tekrarlama frekansına (PRF) periyodik olarak iletilir (Rasool & Bell, 2010). Mono-statik radarlarda PW 
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süresince verici açık, alıcı kapalı; diğer durumlarda ise verici kapalı, alıcı açıktır. Sinyalin periyodu T, 

darbe frekansı 1/T değerindedir. Bir darbe radarı, hedef tespiti için havaya periyodik bir darbe dizisi 

yayımlar ve hesaplamalar için yukarıdaki parametreleri kullanır. Radarın frekansı, 1/T, vericide 

kullanılan frekans çarpıcı ile yani osilatörün frekansı ile belirlenir. Radarın çalışacağı bu frekans aralığı 

radarın çoğu özelliğini belirler. Daha sonra değineceğim çalışma bantları böylelikle ortaya çıkmıştır. Bu 

frekansın belirlediği özellikler; radar menzili, açı ölçümü ve hassasiyeti, hız ölçümü, çevresel 

parazitlerden etkilenmesini ve en önemleri boyutunu, ağırlığını, maliyetini belirler.  

Radarın bir periyot boyunca yaydığı toplam enerji Eşitlik 3.2’de gösterilmiştir.  

𝑃𝑜𝑟𝑡 =
𝑃𝑡𝑒𝑝𝑒 𝑥 𝑃𝑊

𝑃𝑅𝐼
  (3.2) 

Eşitlik 3.2’ye bakıldığında kolaylıkla anlaşılabilir ki; Radarın bir darbe periyodu boyunca toplam 

enerji Tepe gücünün, darbe genişliği ile çarpılması ile bulunabilir. Ortalama gücü bulabilmek için bu 

enerjiyi saniyeye yani darbe periyoduna bölünmesi gereklidir. Bu da 𝑃𝑅𝐼 boyunca darbenin ortalama 

gücünü verir. 

Eşitlik 3.2’yi yorumlarsak  
𝑃𝑊 

𝑃𝑅𝐼
  oranı ne kadar büyük olursa darbe ortalama gücü artacağı için radar 

menzili artar ancak yayımlanan sinyal ekosu yani radar ekosu da onunla birlikte artacağı için radarın 

tespit edilmesi kolaylaşır.  

Radar Ölçümleri 

Radarların başlıca görevlerinin yanı sıra kesin sonuç verememekle beraber hedefin büyüklüğüne ve 

geometrisine ilişkin veriler, bilgiler sağlayabilir. Radar kesiti ya da başka bir değişle Radar ekosu 

terimleri böylelikle çıkmıştır. Hayalet uçaklar veya Stealth teknolojileri bu radar kesitini en aza indirmek 

üzere geliştirilmiştir. 

Aynı mesafedeki iki farklı hedefin radar ekoları hakkında karşılaştırma yapılabilir veya sınıflandırma 

yapılarak sisteme hedef özellikleri tanıtılıp öğretilebilir.  

Mesafe Ölçümü 

Radarın yayımladığı darbeler ışık hızında ilerler ve ışık hızında döner. Bu gidiş dönüş süresi ölçülerek 

hedefin mesafesi hesaplanabilir. Basitçe düşünülecek olursa hedefin Radara olan mesafesi, yayımlanan 

sinyalin gidiş ve dönüş mesafesinin toplamının yarısıdır yani Eşitlik 3.7 ile bulur; 

                       𝑅 = 𝑐 × 
𝛥𝑡

2
            (3.7) 

Ancak Genellikle ilk darbe sinyali hedeften dönene kadar radar ikinci darbe sinyali gönderilmiş olur. 

Bu durumda radar yansıyan sinyali, ilk sinyalin yansıması olarak değil sonraki herhangi bir sinyalin 

yansıması olarak algılar. Bu durum performansı çok düşüren bir belirsizliktir. Sonuçta hedef gerçek 

konumundan daha yakındaymış gibi algılanır. 

Bu belirsizliği çözümleyen genel parametre iki darbe arasında geçen süredir. Yani belli bir 𝑃𝑅𝐼’de 

çalışan radarda belirsizlik olmaması için hedefin en fazla Eşitlik (3.8)’deki uzaklıkta olması gereklidir.    

     𝑅 = 𝑐 × 
𝑃𝑅𝐼

2
    (3.8) 

Radar bu mesafeden daha uzaktaki hedefleri doğru bulamaz. Bu yüzden bu mesafeye en yüksek belirli 

mesafe denir. En yüksek belirli mesafedeki belirsizlikleri gidermek için birçok çözüm mevcuttur. 

Radarda farklı PRI kullanmak bu çözümlerden biridir. PRI değişimleri farklı uzaklık ölçümü olarak geri 

dönüyorsa belirsizlik var, aynı uzaklık ölçümü olarak geri geliyorsa belirsizlik yoktur. 
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Hız Ölçümü 

Radarlalar yayımlanan sinyaller ile her bir yayımlanan sinyalin yansımalarındaki frekans kayma 

miktarını belirleyerek hesaplar. Bu frekans kayması diğer adıyla doppler kayması radar ile hedef 

arasındaki mesafenin değişme hızı olan radyal hıza ve yayımlanan sinyalin frekansına bağlıdır. Eşitlik 

3.9’da hız hesaplaması gösterilmiştir.  

                     𝑣 = 𝑐 × 
𝑓𝑑

2𝑓0
        (3.9) 

Yön Tayini 

Radarlarda yön tayini için kullandığı genel yöntem yansıyan sinyallerin genliklerini karşılaştırmaktır. 

Bu yüzden farklı açılarda ve yönlerde ölçüm alması sağlanır. Burada iki önemli kavram bilinmelidir. 

Azimut açısı ve yükseklik açısı. Şekil 3.8’e bakılarak bu iki kavram rahatlıkla anlaşılabilir. 

 

Şekil 3.8 Menzil (R), azimut açısı θ ve irtifa-yükseklik açısının φ gösterimi (Richards, 2014) 

 

Bu koordinat sisteminde bazen boresight dönüklüğü-yönü adlandırılan anten bakış yönü +x ekseni 

boyuncadır. θ açısına azimut açısı, φ açısına irtifa-yükseklik açısı denir (Richards, 2014).  

Nesneye olan mesafeyi belirten R aralığı, daha önce açıklandığı gibi yayılımdan, yansıyan sinyalin 

geri dönüşüne kadar geçen süre ile doğrudan ilgilidir. 

İrtifa ve azimut açısı antenin hedefe yönelimi ile belirlenir zira hedef normalde tespit edilebilecek 

anten ana ışın demetinde olmalıdır. Hız hedeften yansıyan sinyallerin doppler kayması ölçülerek 

ölçülür. Doppler kayması yalnız radyal hız bileşenini sağlar ancak 3 boyutta da hedef dinamiklerini 

anlamak için bir dizi konum ve radyal hız ölçümü kullanılabilir (Richards, 2014). 

Genel radar denklemi eşitlik 4.2; 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡𝐺𝑡

4𝜋𝑅2
 𝑥 

𝜎

4𝜋𝑅2
 𝑥 𝐴𝑒  (4.2) 

İlk kısım R kadar uzaktaki hedefin Pt güç yayan Gt güç kazançlı antenin güç yoğunluğudur.  İkinci 

kısım 𝜎 radar kesiti alan birimine sahiptir (metre kare gibi) ve hedef parafından radar yönüne 

yönlendirilen enerjinin bir ölçütüdür. Radar kesitinin bölündüğü kısım radara dönüş yolundaki yankı 

sinyalinin ıraksamasını açıklar. Yani Eşitlik 4.2’nin ilk iki çarpanı, radar antenine döndürülen birim 

alan başına gücü temsil eder.  
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Hedefe gönderilen sinyal, hedefin büyüklüğü, o an bulunduğu nokta, radarın yayımladığı sinyal 

gönderim frekansı, hedefin yapımında kullanılan madde ve nesnenin yüzey malzemesindeki elektriksel 

özelliklere bağlıdır. Radar kesiti(σ) olarak adlandırılan kavram bu değişkenlere bağlı cisme özgün ve 

yukarıdaki değişkenlere bağlı olan büyüklüktür. 

 

Şekil 43 B-26 bombardıman uçağının 3GHz'lik frekansta radar kesinin çıkarılması (Skolnik, 2008). 

Projemizde X-bandında bulunan 10.4 GHz’lik Hb100 Doppler modülü kullanılacaktır. 

Görüntü işlemeye gerek kalmadan radar kesit alanı ile o cismin karekteristiinin çıkarılabileceğini 

düşünmekteyim. ( Suyun yoğunluğu ve mesafe düşünüldüğünde). 

Tablo 2 Uluslararası Telekomünasyon Birliğinin Hazırladığı Bölgesel Frekans Ataması (Curry, 2012). 

Bant Gösterimi Frekans Aralığı Radarlar için Özel 

Frekans Aralıkları 

Dalga Boyu 

HF 3-30 MHz   

VHF 30-300 MHz 138-144 MHz 

216-225 MHz 

1.35 m 

UHF 300MHz-1GHz 420 –450MHz 

890 –942MHz 

0.71 m 

L 1.0–2.0 GHz 1215 –1400MHz 23 cm 

S 

 

2.0–4.0GHz 2.3 –2.5GHz 

2.7 –3.7GHz 

9.1 cm 

C 4.0–8.0GHz 4.2 –4.4GHz 

5.25 –5.925GHz 

5.5 cm 

X 8.0–12.0GHz 8.5 –10.68GHz 3.2 cm 

  13.4 –14.0GHz 1.9 cm 
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Gözetleme radarları genellikle VHF, UHF ve L bantlarında çalışır, çünkü ihtiyaç duyulan büyük anten 

boyutları ve yüksek güç bu frekanslarda daha rahat elde edilir (Curry, 2012). 

Hedef takip radarı veya atış idare radarları X, Ku, K bantlarında çalışır, çünkü dar ışın demeti genişliği 

ve iyi ölçüm hassasiyeti bu frekanslarda elde edilir (Curry, 2012). 

Çok işlevli yüzey radarları genellikle ara S ve C bantlarında çalışırlar. Savaş uçaklarının çok işlevli 

radarları genellikle X bandında çalışır (Curry, 2012).  

Darbe Doppler Radarları 

Darbeli radarlar bir dizi modüle edilmiş darbe sinyalini gönderir ve alırlar. Hedefin mesafesi bu iki yönlü 

darbelerin gönderildiği ve alındığı zaman gecikmesinden yararlanarak hesaplanır. Doppler ölçümleri 2 

şekilde yapılabilir. Eğer art arda gelen darbeler hassas ve doğru bir biçimde ölçülebiliyorsa, doppler 

frekansı darbe arası mesafelerin oranından, 𝑅 = ∆𝑅
∆𝑡⁄  , çıkartılabilir. Bu ölçüm darbe arası mesafelerin 

∆𝑡 aralığı boyunca büyük ölçüde değişmediği sürece mükemmel çalışır. Aksi taktirde darbeli radarlar 

için doppler filtre bankaları kullanılır. (Mahafza, 2003). 

Darbe Doppler Radarlarında Parazit 

Hedeften yansıyan sinyale araziden, deniz yüzeyinden veya yağmurdan kısaca ortamdan kaynaklanan 

karışan sinyali bulanıklaştıran dağınıklığa parazit denir. 

Parazit seviyesi yansıyan sinyal gücünün (S) parazit gücüne (C) oranı ile formülleşebilir. Bu sinyal-

parazit oranı; radar kesitine, parazitin yansıtılıcığına ve herhangi bir parazit azaltma tekniğinin etkisine 

bağlıdır. Radar hassasiyetinden bağımsızdır (Curry, 2012).  

Parazit sinyali Gauss olasılık dağılımına (Normal dağılımı) sahip ve darbeden darbeye rastgele 

olduğundan S/C S/N ile birleştirilebilir (Eşitlik 4.5). 

𝑆

𝐶 + 𝑁
=  

1

1
𝑆/𝑁

+
1

𝑆/𝐶

        (4.5) 

Bu çoğu zaman birçok benzer yansımanın parazit çözünürlük hücresinde olduğu durumdur. Daha sonra, 

Radar algılama ve ölçüm performansının hesaplanmasında S/N yerine S/(C+N) kullanılabilir.  

Doppler Kayması 

Doppler frekanslarını algılayarak, bir radar sadece menzil oranlarını ölçmekle kalmaz, aynı zamanda 

hedef yankılarını parazitten ayırabilir veya yüksek çözünürlüklü zemin haritaları üretebilir. Bunlar 

Ku 

 

12.0–18.0GHz  

15.7 –17.7GHz 

K 18.0–27.0GHz 24.05 –24.25GHz 

24.65 –24.75GHz 

1.2 cm 

Ka 27.0–40.0GHz 33.4 –36.0GHz 0.86 cm 

V 40.0–75.0GHz 59.0 –64.0GHz  

W 75.0–110.0GHz 76.0 –81.0GHz 

92.0 –100.0GHz 
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bugünün hava radarlarının çoğunun önemli işlevleri olduğundan operasyonlarını, işleyişlerini anlamanın 

anahtarlarından birisi de doppler etkisini anlamaktır. 

Bu bölümde doppler kaymasının dalga boyunun sıkıştırılması veya genişlemesi ve fazın sürekli kayması 

durumları daha yakından incelenecektir. Ardından Uçaktan ve yerden yansımanın doppler frekansı 

üzerindeki etkileri ve faktörleri incelenecektir.   

Doppler Etkisi ve Nedenleri 

Doppler etkisi bir dalganın frekansındaki kaymadır. Hareketli bir cisim tarafından yayılır, yansıtılır veya 

alınır. Nokta kaynağından yayılan dalga hareket yönünde sıkıştırılır ve zıt yönde yayılır. Her iki 

durumda da nesnenin hızı ne kadar artarsa doppler etkisi de o kadar artacaktır. Sadece harekete dik açılı 

dalgalar bu durumdan etkilenmez. Frekans dalga boyu ile ters orantılı olduğundan, dalga ne kadar 

sıkıştırılırsa, frekansı o kadar yüksek olur. Bu nedenle, dalganın frekansında, nesnenin hızına doğru 

orantılı olarak kayma yaşanır (Stimson, 1998).   

Doppler kaymasına radarın göreceli hareketi ve radarın yayımladığı dalgaların yansıtıldığı nesneler 

neden olur. Radar ve sinyallerin yansıdığı nesne arasındaki mesafe azalıyorsa dalgalar sıkışıyordur. 

Dalga boyları kısalır ve frekans artar. Mesafenin artması durumunda etki tam tersidir.  

Doppler Kayması Nerede ve Nasıl Gerçekleşir 

Hem radar hem de hedef hareket ediyorsa radyo dalgaları üç noktada sıkışabilir veya gerilebilir; 

yayınma, yansıma veya toplanma.  

Radar ve hedefin birbirine yaklaşması durumunda dalga boyunda meydana gelen sıkışma Şekil 44 ile 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 44 Yayınma, yansıma ve alım sırasında dalya boyunda gerçekleşen sıkışma (Stimson, 1998). 

 

Radarın ilk darbeyi dizisi yayımladığı nokta A, ikinci darbenin yayımladığı nokta ise B noktasıdır. 

Radarın hızından dolayı (Vr) yayımlanan dalgada sıkışma olacaktır. Bu radardan kaynaklı sıkışma, 

dalganın periyodu (T) ve radarın hızının çarpımına eşittir (Vr x T). Yani böylelikle darbe dizisi hedefe 

doğru giderken iki darbe dizisi arasındaki mesafe, λ − VrT olur. 
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İlk darbe dizisi hedeften yansıdığında hedef D konumunda, ikinci darbe dizisi yansıdığında ise hedef E 

konumundadır. Hedeften yansıyan birinci ve ikinci darbe dizisi arasındaki mesafe bağıl hızdan dolayı 

λ − (2Vt + Vr)T olacaktır.  

Yansıyan ilk darbe dizisi radara geri döndüğünde G konumunda ikinci yansımış darbe dizisi H 

konumundadır ve ikinci yansımış darbe dizisi radara vardığında radar H konumunda olacak ve dalga 

boyu böylelikle λ − (Vr + 2Vt + Vr)T olacaktır. Böylelikle toplam sıkışma Eşitlik 4.6; 

 

               Toplam Sıkışma = 2(Vr + Vt)T             (4.6) 

 

Yansıyan sinyalin yeni frekansı Eşitlik 4.7 ile hesaplanırsa; 

λ =
𝑉

𝑓
           (4.7) 

Yansıyan sinyalin bağıl hızı Eşitlik 4.8’deki gibi olur. Bağıl hızı λ’ya bölersek yansıyan sinyalin dalga 

boyu Eşitlik 4.9’daki gibi olur. 

𝑉 = 𝐶 −  2𝑉𝑟 𝑥 2𝑉𝑡      (4.8) 

 

𝑓 =
𝐶 − 2𝑉𝑟 − 2𝑉𝑡

λ
         (4.9) 

 

Denklemi düzenlersek Eşitlik 5.0 olur; 

 

𝑓 = 𝑓0 𝑥 
𝑉 + 𝑉𝑟

V + Vt
         (5.0) 

 

Burada f gözlemlenen, f0 yayımlanan frekanslar, V dalganın hızıdır. Yani doppler kayması fd f ve f0’ın 

farkıdır. Böylelikle Eşitlik 5.0 düzenlenir ve radyal hız R alınırsa Eşitlik 5.1 bulunur. Yaklaşmakta olan 

hedefler için değişim negatif olduğu için bağıl hız -1 ile çarpılır; 

 

𝑓𝑑 =
𝑉𝑟 + 𝑉𝑡

λ
=

−2𝑅

λ
         (5.1) 

 

Eşitlik 5.1 iki boyutlu düzlemde geçerlidir. Doppler kayması 3 boyutlu düzlemde; θ (azimut açısı), φ 

(irtifa-yükseklik) açısıyle birlikte son halini alır. Eşitlik 5.2; 

 

𝑓𝑑 =
𝑅 𝑥 cos(θ) 𝑥 cos(φ )

λ
     (5.2) 
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Şekil 45 Havada Radar hızı Vr, azimut açısı η ve irtifa-yükseklik açısı ε için Vr'nin iz düşümü hedef konumunu belirtir. Bu da 

VrCos(η)Cos(ε) 'a eşittir (Stimson, 1998). 

Projemizde kullanılacak olan ve X-bandında çalışan 10GHz için T çok kısa olduğundan sıkıştırma son 

derece azdır. Birbirine 1110 Km/h hızlarla yaklaşan 2 cismin için doppler kayması 40Khz civarlarında 

olacaktır. 

 

Tablo 3 Hız, frekans ve bandlara göre doppler kayması (Richards, Principles of Modern Radar, 2010) 

Radar Frekansı f Doppler Kayması fd (Hz) 

Band Frekans (GHz) 1 m/s 1 knot 1 mph 

L 1 6.67 3.43 2.98 

S 3 20.0 10.3 8.94 

C 5 33.3 17.1 14.9 

X 10 66.7 34.3 28.8 

Ku 16 107 54.9 47.7 

Ka 35 233 120 104 

W 95 633 326 283 

. 

 

Doppler Etkisi ve Fourier Dönüşümü 

Bir sinyalin zaman bölgesindeki frekans içeriği fourier dönüşümü alınarak analiz edilir böylece zaman 

bölgesindeki sinyalin frekans bölgesindeki gösterimi veya spektrumu olarak sonuçlanır. Sürekli zaman 

sinyali x(t) için fourier dönüşümü Eşitlik 5.4; 

𝑋(𝜔) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡       (5.4)
∞

−∞

 

Burada 𝜔 normalize frekanstır ve birimi radyan/sn’dir. ω = 2πf  için denklem tekrardan f  için 

tanımlanırsa; 
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𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡       (5.5)
∞

−∞

 

Genliği A olan karmaşık bir sinüs sinyali için, x(t) = 𝐴𝑒𝑗2𝜋𝑓0𝑡, fourier dönüşümü alınırsa; 

𝑋(𝑓) = ∫ (𝐴𝑒𝑗2𝜋𝑓0𝑡)−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡 =  𝐴 ∫ 𝑒−𝑗2𝜋(𝑓−𝑓0)𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

= 𝐴δ𝐷(𝑓 − 𝑓0)     (5.6)
∞

−∞

 

Eşitlik 5.6 bize gösteriyor ki frekansı 𝑓0 ve genliği A olan bir karmaşık sinyalin fourier dönüşümü; 

genliği A ve 𝑓0 kadar ötelenmiş bir birim dürtü fonksiyonudur. Şekil 46’da bu durum gösterilmiştir. 

 

Şekil 46 Karmaşık Sinus sinyalinin fourier transformu (Richards, Principles of Modern Radar, 2010). 

Darbe Radarları Spektrumları 

Bölüm 4.2 Doppler işlemenin hedef algılamaya izin vermek için radara göre hız farklılıkları nedeniyle 

hedef radar arasındaki doppler kaymasındaki ilişki işlenmişti. İşte bu nedenle en yaygın radar dalga 

formu, sonlu RF darbe dizisinin frekans spektrumunu dikkate almak önemlidir. Sonlu RF dalga dizisi 

radar sinyali, giderek artan dört zaman ölçeği ile açıklanabilir. RF dalga periyodu, darbe genişliği (PW), 

darbe tekrarlama aralığı (PRI) ve evre-uyumlu işleme aralığı (CPI). Evre-uyumlu işleme aralığı, 

bekleme süresi olarak da adlandırılabilir. Bu ikisi genellikle eşanlamlı olarak kullanılır. Tüm radar 

sistemleri tutarlı olmadığı için, tutarlı bir işlemenin bir işlem aralığı boyunca gerçekleştirilmesi gerekli 

değildir. İşlem tutarsız olabilir veya elde edilen sinyal radar ekranında basitçe görüntülenebilir. CPI 

bekleme süresi, 𝑇𝑑, darbe tekrarlama frekansına (PRF) veya darbe tekrarlama aralığına (PRI) ve bir 

CPI’deki, n darbe sayısına bağlıdır ve Eşitlik 5.7 tarafından sağlanır. 

𝑇𝑑 = 𝑛𝑃𝑅𝐼 =
𝑛

𝑃𝑅𝐹
       (5.7) 

Sonlu RF dalga dizisinin spektrumu dört frekans ölçeği cinsinden açıklanabilir. Radar RF, darbe 

genişliği (PW), darbe tekrarlama frekansı (PRF), spektral çizgi genişliği.  

Fourier analizinin temel bir özelliği, zaman ve frekans ölçeklerinin birbiriyle ters bir ilişkisinin 

olmasıdır. Bir sinyal zaman içerisinde ne kadar uzun veya daha fazla yayılırsa; bu sinyale karşılık gelen 

spektrum o kadar kısa ve öz olur, bu durumun tersi de geçerlidir. Bu ilişki ve sonuçları doppler işleme 

tekniklerinin anlaşılması için çok önemlidir.  

Sürekli Dalga Sinyallerinin Spektrumları 

En basit radar dalga formu; frekansı 𝑓0(Hz) olan gerçek değerli, sonsuz süreli ve sürekli olan sinüzoidal 

sinyalidir. Tek bir zaman ölçeğinde tanımlanır ve periyot  𝑇𝑜 =
1

𝑓0
 olur. Spektrumlardan birisi −𝑓0 diğeri 

𝑓0’da olmak üzere iki dürtü fonksiyonundan oluşur. Bunu euler ilişkisi kullanılarak gösterilirse Eşitlik  

5.8; 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓0𝑡) =
𝐴

2
(𝑒𝑗2𝜋𝑓0𝑡 + 𝑒−𝑗2𝜋𝑓0𝑡)    (5.8) 
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Eşitlik 5.6’yı kullanarak fourier dönüşümü alınırsa Eşitlik 5.9; 

𝑋(𝑓) = 𝐴[δ𝐷(𝑓 − 𝑓0) + δ𝐷(𝑓 + 𝑓0)]       (5.9) 

Kolaylıkla görülebilir ki spektrum A genlikli ve −𝑓0 diğeri 𝑓0’da olmak üzere iki dürtü fonksiyonudur. 

Şekil 47’de görülebilir. 

 

Şekil 47  Acos(2πft) fonksiyonunun zaman ve frekans bölgesinde gösterimi (Richards, Principles of Modern Radar, 2010). 

Kare-Dikdörtgen Darbe Spektrumu 

Sonlu uzunlukta modüle edilmiş darbelerin spektrumları daha karmaşıktır ancak fourier dönüşümlerinin 

özellikleri kullanılarak bu diziler basitçe oluşturulabilir. Tek bir darbesinin genişliği τ olan bir darbenin 

zaman bölgesindeki gösterimi Eşitlik 6.1; 

𝑃𝜏(𝑡) = {
𝐴, −

τ

2
≤ 𝑡 ≤

τ

2
0, 𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟

            (6.1) 

Bu darbenin fourier dönüşümü alınırsa Eşitlik 6.2; 

𝑃𝜏(𝑓) = ∫ 𝐴𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡       

τ
2

−
τ
2

 

                                                                       =
𝐴

𝜋𝑓
sin(𝜋𝑓𝜏) = 𝐴𝜏

sin(𝜋𝑓𝜏)

𝜋𝑓𝜏
= 𝐴𝜏𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝑓𝜏)       (6.2)       

Görüldüğü gibi bir darbenin frekans bölgesindeki karşılığı bir sinc fonksiyonudur.  X(f) sinyalinin 

merkezi kısmına spektrumun ana lobu adı verilir ve 
1

τ
, −

1

τ
  aralığındadır. Bu frekanslar dışındaki diğer 

loblara yan loblar denir. Bu ana lobun genişliği birkaç metrik ile karakterize edilebilir. Rayleigh 

genişliği, bu basit darbe zirveden ilk 0 değerine kadar yani tepe noktasından  
1

τ
’ya (Hz) kadar olan 

genişliktir. 3 dB veya Şekil 48 de gösterildiği gibi tepe genliğinin 
1

√2
 katında meydana gelen tepe 

gücünün yarısına denk karşılık gelen genlikte ölçülen iki taraflı genişliktir. Basit bir darbe için 3dB 

genişlik 
0.89

 τ
 Hz’dir.  
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Şekil 48 Basit darbe ve darbenin spektrumu 

 

Sonsuz Darbe Dizisi 

Sonsuz darbe dizisi, bir darbenin T aralıklarla sonsuz tekrarlanmasıdır. Sonsuz darbe dizisini 

modellemenin yollarından birisi de tek bir darbe sinyalinin (Eşitlik 6.1) T periyotlu sonsuz δ𝐷  ile 

konvolüsyonunu almaktır. Böylelikle eşitlik 6.3; 

𝑝𝑖(𝑡) = ∑ 𝑝𝜏(𝑡 − 𝑛𝑇) = 𝑝𝜏(𝑡). ∑ δ𝐷(𝑡 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

∞

𝑛=−∞

      (6.3) 

Zaman bölgesinde konvolüsyon frekans bölgesinde çarpım demektir. Zaman bölgesindeki sonsuz darbe 

dizisinin fouier dönüşümü, frekans alanındaki başka bir sonsuz darbe dizisidir. Böylelikle Eşitlik 6.4;  

𝐿 { ∑ δ𝐷(𝑡 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

} =
1

𝑇
∑ δ𝐷 (𝑓 − 𝑘

1

𝑇
)

∞

𝑘=−∞

=
1

𝑇
∑ δ𝐷(𝑓 − 𝑘𝑃𝑅𝐹)

∞

𝑘=−∞

    (6.4) 

Yani Eşitlik 6.2’deki tek bir sinyalin fourier dönüşümü ile Eşitlik 6.4 çarpılırsa; 

𝑃𝑖(𝑓) =  𝐴𝜏𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝑓𝜏) [
1

𝑇
∑ δ𝐷(𝑓 − 𝑘𝑃𝑅𝐹)

∞

𝑘=−∞

]      (6.5) 

X(f)· δD(f − f0) = X(f0)· δD(f − f0) durumundan yola çıkarak bir dürtü ile düzenli bir fonksiyonun 

çarpımı fonksiyon tarafından belirlenen bir aralığa sahip dürtüdür yorumunu yapabiliriz. Bu durumun 

Eşitlik 6.5’e uyarlanması sonsuz darbe dizisinin spektrumunun, ağırlıklı katsayısı tek darbe spektrumu 

olan sonsuz bir spektral çizgi olduğunu gösterir. Yani Eşitlik 6.6; 

𝑃𝑖(𝑓) =
𝐴𝜏

𝑇
∑ 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝜏𝑘. 𝑃𝑅𝐹). 𝛿𝐷(𝑓 − 𝑘𝑃𝑅𝐹)

∞

𝑘=−∞

      (6.6) 
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Şekil 49 Sonsuz darbe dizisi ve fourier dönüşümü (Richards, Principles of Modern Radar, 2010). 

Frekans bölgesinde, enerji dürtüleri arasındaki fark PRF olarak ortaya çıkmıştır. Burası çok dikkatli 

incelenip analiz edilmelidir. Sonsuzdan sonsuza giden 𝛿 fonksiyonları PRF kadar ötelenmiş ve genlik 
τ

 𝑇
  çarpımı ile değişmektedir. Bir anlamda modüle edilmiş bir sinyal karşımıza çıkıyor.  

Sonlu Darbe Dizisi 

Sonsuz darbe dizisi eğer bir zaman ölçeği ile sınırlandırılırsa sonlu darbe dizisi elde edilir. Bu zaman 

ölçeği 𝑇𝑑 ile gösterilir. Bölüm 4.3.1’de belirtilen CPI buna karşılık gelir. Sonlu darbe dizisi, sonsuz 

darbe dizisinde olduğu gibi modellenebilir. Yani tek bir darbe sinyalinin (Eşitlik 6.1) T periyotlu ve Td 

uzunluğunda δ𝐷  ile konvolüsyonunu almaktır. Ancak modelin sınırları artık 𝑇𝑑 > 𝜏 olmalıdır. 

𝑝𝐹(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑡). 𝑝𝑇𝑑(𝑡), 𝑝𝑇𝑑(𝑡) = {
𝐴 = 1, −

𝑇𝑑

2
≤ 𝑡 ≤

𝑇𝑑

2
0, 𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟

            (6.7) 

 

Şekil 50 Sonlu darbe dizisi ve fourier dönüşümü (Richards, Principles of Modern Radar, 2010). 
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Dalga modellemesi zaman bölgesinde bu iki sinyalin çarpımı olduğu için fourier dönüşümü 

denklemlerle bu iki sinyalin frekans bölgesinde çarpımıdır. 

Bölüm 4.3.1.3’deki işlemler tekrarlanırsa Eşitlik 6.8 elde edilir; 

𝑃𝐹(𝑓) =
𝐴𝑇𝑑𝜏

𝑇
∑ 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝜏𝑘. 𝑃𝑅𝐹)𝑠𝑖𝑛𝑐[𝜋(𝑓 − 𝑘. 𝑃𝑅𝐹)𝑇𝑑]

∞

𝑘=−∞

      (6.8) 

Modüle Edilmiş Sonlu Darbe Dizisi 

Modüle edilmiş darbelerin sonlu dizisi; 𝑃𝑓(𝑡)′ ile frekansı f0 Hz olan olan bir sinyal ile çarpımı 

sonucunda çıkabilir; 

𝑥(𝑡) = 𝑃𝑓(𝑡). cos(2𝜋𝑓0𝑡)        (6.9) 

Fourier dönüşümü için Eşitlik 5.9 kullanılırsa Eşitlik 7.0; 

𝑋(𝑓) =
1

2
[𝑃𝐹(𝑓 − 𝑓0) + 𝑃𝐹(𝑓 + 𝑓0)] 

𝐴𝑇𝑑𝜏

𝑇
[ ∑ (𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝜏𝑘. 𝑃𝑅𝐹) 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑐[𝜋(𝑓 − 𝑓0 − 𝑘. 𝑃𝑅𝐹)𝑇𝑑])

∞

k=−∞

+ ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜋𝜏𝑘. 𝑃𝑅𝐹) 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑐[𝜋(𝑓 + 𝑓0 − 𝑘. 𝑃𝑅𝐹)𝑇𝑑]
∞

k=−∞
]         (7.0) 

𝑋(𝑓)’in zaman ve frekans bölgesinde şekil ve büyüklüğü Şekil 51 de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 51 Modüle edilmiş sonlu darbe dizisi ve fourier dönüşümü (Richards, Principles of Modern Radar, 2010). 
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Doppler Çözünürlüğü 

Sabit bir radar için darbeli sinyal dönüşü hem durağan (parazit) hem hareketli hedef içeren bir radar 

çözünürlük hücresinden geliyorsa bu dönüş sinyallerin çakışmasından oluşmaktadır. Verici dalga boyu 

λ, hedef hızı V için doppler kayması 𝑓𝑑= 2v/λ olacaktır. Yani sabit dağınıklıktan gelen sinyal 𝑓0 da 

hareketli cisim de 𝑓0 + 𝑓𝑑’de olacaktır. Doppler frekans kayması, yaklaşmakta olan hedefler için pozitif 

ve uzaklaşmakta olan hedefler için negatiftir. Hareketli hedefin etkisi, yankı frekansını sadece 𝑓0 +

𝑓𝑑  olarak değiştirmek olduğundan, sonlu darbe dizisi dalga formu ile ölçülen tek başına hareketli bir 

hedefin (parazit yok) yankı sinyalinin spektrumu denklemine benzer olacaktır (Eşitlik 7.0).    

Doppler Radar Modları ve Belirsizlik Problemi 

Performanslı bir radar için, özellikle birden fazla hedef mevcut ise, bir radar mesafe çözmek için ikiden 

fazla PRF üzerinde çalışabilir. Aslında; bu tam olarak mesafe ve hız belirsizliklerini çözmek için çoklu 

PRF işleminin gerekli olduğu orta PRF sisteminin karşılaştığı durumdur. Yüksek PRF çalışması için hız 

açık ve nettir ve sadece mesafe belirsizliği çözülmelidir, aksi durum düşük PRF için geçerlidir 

(Alabaster, 2012). 

Projemizde de üç farklı PRF modlarında çalışan 3 farklı doppler radar kullanılacaktır. Genellikle ilk 

darbe sinyali hedeften dönene kadar radar ikinci darbe sinyali gönderilmiş olur. Bu durumda radar 

yansıyan sinyali, ilk sinyalin yansıması olarak değil sonraki herhangi bir sinyalin yansıması olarak 

algılar. Bu durum performansı çok düşüren bir belirsizliktir. Sonuçta hedef gerçek konumundan daha 

yakındaymış gibi algılanır. 

Bu belirsizliği çözümleyen genel parametre iki darbe arasında geçen süredir. Yani belli bir 𝑃𝑅𝐼’de 

çalışan radarda belirsizlik olmaması için hedefin en fazla Eşitlik (7.1)’deki uzaklıkta olması gereklidir.    

𝑅 = 𝑐 × 
𝑃𝑅𝐼

2
         (7.1)  

Eğer hız belirsizliğinin yaşanmaması isteniyorsa yüksek PRF modunda çalışılmalıdır. Yüksek PRF 

modunda çalışılması durumunda PRF değeri doppler frekansından büyük olacak böylelikle hız 

belirsizliği yaşanmayacaktır. Hız belirsizliği yaşanmaması için PRF’in alabileceği en küçük değer 

Eşitlik 7.2 ile hesaplanabilir.  

𝑃𝑅𝐹 > 𝑓𝑑𝑚𝑎𝑥 =
2𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜆
  (7.2) 

Düşük PRF Modu 

Bu modun esas kabiliyeti yüksek çözünürlüklü hassas mesafe ölçümü yapabilmesidir. Bu nedenle yer 

haritalandırması gibi uygulamalarda tercih edilir. Basit bir sinyal işleme yapısına sahiptir. Buna karşın 

havadan yere doğru olan uygulamalarda düşük tespit olasılığı veya yüksek yanlış alarm oranı ile çalışır. 

Uzun tespit mesafesini sağlayabilmesi için yüksek darbe gücüne ya da darbe sıkıştırma oranına 

gereksinim duymaktadır. Doppler belirsizliği yüksek seviyede olduğundan yerdeki hareketli hedefleri 

tespit etmekte başarılı değildir. Düşük PRF radarların belirsiz doppler frekans bölgesini genişletebilmek 

ve hedefin radyal hızını doğru belirleyebilmek için doppler belirsizlik çözümlerine ihtiyaç vardır (Sun, 

Tian, Wang, & Mao, 2010). 

Orta PRF Modu 

Orta PRF modu, çok uzun menzile ihtiyaç duymayan uygulamalarda, yoğun çevresel yankıların 

bulunduğu ortamlarda en iyi performansı verebilen moddur. Gerektiği durumlarda PRF değeri artırılarak 

çevresel yankıların etkisi daha da azaltılabilir. Hem mesafe hem de doppler işleme etkin olarak 

kullanılmaktadır. Bu sayede mesafe ve hızın ikisini birden belirleme konusunda düşük ve yüksek PRF 

modlarına göre daha başarılıdır. Ancak bunun için mesafe ve doppler belirsizliklerinin çözümü 
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gereklidir . Bu belirsizlikler ve kör bölgeler uygun bir şekilde seçilmesi gereken çoklu PRF kullanılarak 

çözülebilir (Ahn vd., 2011). Yer hedeflerini ayırt edebilme yeteneği olmasıyla birlikte yan lobların 

bastırılması karmaşık işlemler gerektirmektedir. 

Yüksek PRF Modu 

Yüksek PRF modu PRF’ler arasında geniş bir çevresel yankısız bölge oluşur ve hedeflerin yüksek hızda 

yaklaşması durumunda tespit edilebilmelerine imkân sağlayan, çevresel yankıların bulunmadığı bir 

bölge sağlar. Böylece hedef tespitinde, ana lobda oluşan çevresel yankı sorunu, hedefleri etkilemeden 

bastırılarak yüksek PRF kullanımı ile çözülebilir. Doppler çözünürlüğü de fazla olacağından çok sayıda 

hedef ayırt edilebilmektedir. 

Yöntemler 

Projemizde Doppler frekansı kestirimi için ardışık çıkarma yöntemi kullanılacaktır. 

Bir hedeften gelen sinyalin uyumlu filtreleme ve darbe Doppler işleme aşamalarından sonra Doppler 

düzlemindeki yapısından Bölüm 4’te bahsedilmişti. Sinyalin örneklenmiş halinin gözlemlenmesi, 

sinyalin gerçek en yüksek değerinin gözlemlenmesine engel olabilir. Hedefin hızından kaynaklanan 

Doppler kaymasının iki komşu Doppler hücresinin tam ortasına denk geldiği durumdaki örnekleme 

sonucu istenilen gibi değildir. Merkez lobun en yüksek değeri kaçırılırken, yan lobların en yüksek 

değerleri örneklenmiştir. Böyle bir durumda SYAO (CFAR) algoritmalarının performansı 

düşebilmektedir. 

 

Şekil 52  Doppler kaymasının komşu doppler hücrelerinin tam ortasına denk geldiği durumdaki örnekleme sonucu 

Genlik ve Doppler kayması bilgileri verildiğinde, bir hedeften gelen sinyalin Denklem-(2)’yi kullanarak 

yeniden oluşturulabilmesi, ardışık çıkarma tekniğinin çıkış  ̧ noktasını oluşturmaktadır. Tekrarlı bir 

algoritma kullanan bu teknikte, her bir tekrarda gelen sinyal içinden, bir maliyet fonksiyonunun en 

küçük değerine karşılık gelen bir hedef bulunur. Bu hedefin genliği ve Doppler kayması kestirilerek, 

hedeften gelen sinyal yeniden oluşturulur. Yeniden oluşturulan bu sinyal, gelen sinyalden çıkartılır ve 

kalan sinyalde yeni bir hedef aranarak bu asamalar tekrar edilir. Ardışık çıkarma tekniği, içinde ¸inde k 

sayıda hedef bulunan bir sinyal için aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır 

• Aynı mesafe hücresinde k sayıda hedef olduğunu varsayılsın. 

• A ve 𝑓𝑑 değerleri bulunur. 

• Yayımlanan sinyal, Eşitlik, 6.8, yansıyan (gözlemlenen) sinyalden, Eşitlik7.0, çıkarılır. 

• Bu aşamalar k defa tekrarlanır. 
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Temel haliyle algoritma Şekil 5.2’deki gibi olacaktır. 

 

Şekil 53 Denizaltı genel algoritma 

 

Sistem Mimarisi 

Bir radar sisteminin genel bir resmi şekil 54'te gösterilmektedir. Blok tabanlı sistem olarak 

tasarlanmıştır. Her bloğun belirli bir işlemi vardır.  Dublexer’ın görevi bazı durumlarda ters anahtarlama 

gerektiğidir. Radar mono-statik değildir. IIR filtre bloğu bloğu yüksek frekanslı alınan sinyali daha 

düşük bir ara frekansa kaydırılır. Görünenin aksine dürtü cevabı sonlu değildir. Dürtü cevabı doppler 

kaymasından olayı bir önceki değere bağlı olduğu için IIR filtre kullanılmıştır. 

Sistem mimarisi de Şekil 54’deki gibi olacaktır. 

 

Şekil 54 Sistem mimarisi. 

Radarın genel çalışması basit gözükebilir ancak çok hızlı ve karmaşık mekanizmalar içerir.  Şekil 55 

Projemizin çekirdek sistemini açıklar ve otomatik çalışmayı en üst düzeye çıkarmak için birbirleriyle 

etkileşime giren birkaç modülden oluşur. 
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Şekil 55 Projemiz çekirdek sistemi. 

• GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü): Temel klavye ve fare içeren bilgisayar tabanlı kullanıcı 

arayüzü. 

• DM (Veri Yönetimi): SP bloğundan çıkışlara göre STM'ye dinamik komutlar üreten sistem. 

• SP (Sinyal İşleme): temel sinyal işleme algoritmalarını çalıştıran modül. 

• ET (Extract and Track): SP blok çıkışından faydalı bilgileri alan ve hedef takibi yapan modüller. 

Şekil 56’da sinyal işleme akış diyagramı gösterilmiştir.  

 

Şekil 56 Sinyal işleme akış diyagramı. 
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• P.C.: Darbe Sıkıştırma 

• A.T.: Genlik İşleme 

• D.F.: Doppler Filtreleme 

• M.L.: Modül ve Algoritma 

• A.C.P.: Parazit Önleyici İşlemci 

• C.F.A.R.: Sabit Yanlış Alarm Oranı 

• P. I. / S. P. I.: Kayma Sonrası Entegrasyon 

Simülasyon 

Matlab ile simülasyon görüntüleri aşağıda gösterilmiştir. HB-100 X bandı, ortam yoğunluğu hepsi göz 

önünde bulundurulmuştur.  Rapor sınırı olduğu için simülasyonlar ve akış diyagramı parametreleri 

detaylı açıklanamamıştır.  

 

 

Şekil 57  Radyal hız tespiti (Yüksek PRF modu) 
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Şekil 58  Ardışık çıkarma yöntemi ile hedef tespiti son durumu 

 

 

Şekil 59  Sistem dinamiği ve hedeflerin konumları (düşük PRF modunda çalışma) 

Sonuç 

Radyo dalgaları (RF) ses dalgalarından çok daha hızlı ise radar neden sonar yerine su altında 

kullanılmıyor ve projemizde neden ses dalgası yerine radyo dalgası kullandık (sonar yerine radar)?  

İlk sorunun cevabı radarın büyük miktarlarda suya nüfuz etmesi daha zordur. Denizaltılar tarafından 

yapılan temaslar genellikle düzinelerce km uzaktadır ve radarın su içinde o kadar uzağa ulaşmak için 

son derece güçlü olması gerekirken, ses (mekanik bir dalga) bu kadar uzağa gidebilir. Ayrıca, radar 

sadece pasif sensörler tarafından tespit edilmenizi sağlayan aktif bir sistemdir. Oysa sonar hem pasif 

hem de aktif olabilir. Diğer deniz altıların itkisi ile yapılan sesleri pozisyonunuzu belli etmeden 

dinleyebilirsiniz. Denizaltı Karşıtı Savaşta bu çok önemlidir.  
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İkinci sorunun yanıtı ise yarışma ortamında yukarıda bahsedilen radyo dalgalarının emilmesi durumu 

gerçekleşecektir ancak yarışma ortamında işlevi engelleyecek kadar olmayacaktır. Verilen sınırlar X 

bandı radarı için yeterlidir. Su daha yoğun olduğu için radardan yayımlanan sinyaller çok daha fazla 

hızlı olacak ve belirli sınırlar içerisinde radarın hassasiyetini arttıracağını düşünmekteyim. 

 

4.4. Dış Arayüz 

Sistem gerçek zamanlı olacağı için arayüz tasarımında Arm mikroişlemci serisi için geliştirilmiş CMSIS 

kütüphanesi ile hazırlanacaktır. RTOS (Real Time Operating System) Türkçesi Gerçek Zamanlı İşletim 

Sistemi, çekirdeği, aynı anda birden çok görevi gerçekleştiren uygulamalar oluşturmak için 

kullanılabilir. Bu görevler, yarı paralel bir şekilde çalışan iş parçacıkları tarafından yürütülür. 

Bir RTOS olmadan gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmak mümkün olsa da (bir döngüde bir veya 

daha fazla görev gerçekleştirerek), bir RTOS ile daha iyi çözülebilen çok sayıda zamanlama, bakım ve 

zamanlama sorunu vardır. Örneğin, bir RTOS, CPU ve bellek gibi sistem kaynaklarının esnek 

zamanlamasını sağlar ve iş parçacıkları arasında iletişim kurma yöntemleri sunar. 

CMSIS-RTOS API programları standart C / C ++ yapıları kullanılarak yazılır ve ARMCC, GCC veya 

IAR Derleyicisi ile derlenir. Cmsis_os.h başlık dosyası, görevleri bildirmeye ve tüm RTOS özelliklerine 

kolayca erişmeye izin veren işlevleri ve makroları tanımlar. (Radar sinyal işlemesi de arm cortex M 

serisi ile böyle yazılacaktır.)   

Genel RTOS Arayüzü 

Arayüz için C/C ++ üzerine UML veya Java kullanılarak yazılacaktır. Rapor gönderilmesine yakın bir 

zamanda arayüz tasarımcısı projeden ayrıldığı için yazılıma tam karar verilememiştir.  

CMSIS-RTOS kullanılmasının nedenleri; 

• UML veya Java (JVM) gibi birçok uygulama veya teknolojide gereken temel özellikleri sağlar. 

• API'nın birleşik özellik seti, yazılım bileşenlerinin paylaşımını basitleştirir ve öğrenme 

çabalarını azaltır. 

• CMSIS-RTOS uyumlu ara katman yazılımı entegre etmek daha kolaydır. 

• CMSIS-RTOS API'sinin standart proje şablonları (motor kontrolü gibi), serbestçe temin 

edilebilen CMSIS-RTOS uygulamaları ile birlikte gönderilebilir. 

Bükrek, kontrol istasyonundan tuşlar ile kontrol edilebilecek şekilde tasarlanacaktır, kamera görüntüsü 

ise gerçek zamanlı olarak arayüze yansıyacaktır. İletişim için kullanılan CAT-5 kablosunun uzunluğuna 

bağlı olarak gecikmeleri öncelemek için muhtemel yükselteç kullanılacaktır.  

Kullanılan Protokol; Modbus Protokolü 

Bükrek haberleşmesi için Modbus TCP / IP protokolü kullanılacaktır. Bu TCP/IP ağları için kullanılan 

bir Modbus çeşididir. Modbus ile iletişim kurmak amacıyla her aygıta verilecektir. Bir Modbus komutu 

hedef Modbus cihazının adresini içerir, diğer cihazlar bu komutu alsa dahi sadece ilgili cihaz buna yanıt 

vermektedir. Merkez birim, hedef cihazlardan birinin çıkış portlarını değiştirebilir, giriş portlarını 

okuyabilir veya cihaz içindeki bir adresin verisini talep edebilir. Planlanan arayüz görseli Şekil 60’da 

gösterilmektedir. 
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Şekil 60 

 

 

 

5. GÜVENLİK 

Aracımızın gövdesini PVC levhadan kesilip birbirlerine yapıştırılmış levhalar oluşturmaktadır. Bu 

üretim şekli beraberinde ek noktalarından su sızdırma riski taşımaktadır.  Bu durumun önüne geçebilmek 

için parçalar birbirine yapıştırıldıktan sonra hem araç dayanıklılığını arttırmak hem sızıntı riskinin önüne 

geçmek hem de pürüzsüz bir yüzey oluşturarak su direncini azaltmak için aracın dış yüzeyi fiberglass 

malzeme ile kaplanmaktadır. Araç içerisinde bulunan elektroniklere ulaşabilmek için bir kapak kısmı 

bulunmaktadır. Kapakta herhangi bir sızın olmaması için kapak ile araç arasına conta yerleştirip kapak 

araca cıvatalar ile sabitlenmektedir. Araç içerisinde bulunan elektronikler ile araç dışında bulunan 

motorlar, aydınlatmalar, modüller ve yer kontrol istasyonunun haberleşmesi için araç üzerine 

sabitleyeceğimiz su geçirmez konnektörler montajlanacaktır. Sızıntı olmaması için mümkün oldukça az 

bağlantı noktası oluşturmaya özen gösterilmiştir. Araç içerisinde bulunan SOS kaçak sensörü ile 

elektronik olarak güvenlik önlemi alınmaktadır. Son olarak olası bir tehlike durumunda enerjinin anında 

kesilebilmesi için yer kontrol istasyonunda kolayca ulaşılabilecek konumda 1 adet acil duruma butonu 

konumlandırılacaktır. 

 

 

6. TEST 

Kendi tasarladığımız motor sürücüsünün, Proteus ortamında sanal testi yapılmış ve beklenildiği gibi 

sonuçlanmıştır. Sürücü ile motorun hızı ve yönünü kontrol edilebilmekteyiz. Fakat henüz üretimini 

bitirip gerçek şartlar altında test edilmedi. Üretimi bitirildiğinde gerçek şartlar altında testleri 

yapılacaktır. 
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Aracın otonom görevlerde kullanması için yazdığımız görüntü işleme algoritmasının testlerine henüz 

başlanılmamıştır. Aracın üretimini bitirip kumanda ile yüzdürme ve otonom olarak yüzdürme 

senaryoları aynı zamanda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Aracın üretimi henüz tamamlanmamıştır. Üretim yöntemi için planlanan üretim yönteminde hata ön 

görülmemektedir. Olası hata durumunda alternatif yapı malzemeleri düşünülmektedir. 

 

 

7. TECRÜBE 

Önceki senelerde katıldığımız İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmalarından edindiğimiz tecrübeler 

üretilen araçların su sızdırmazlığının yetersiz olmasıdır. Bunun nedeni araç gövdelerinin birkaç 

parçadan oluşması ve bu parçaların ek yerlerinin yeterli ölçüce yalıtılmamasıdır. Bizim aracımızda 

birçok parça bir araya gelerek oluşmaktadır. Bizde bu sorunu gidermek için aracın dış yüzeyini 

fiberglass malzeme ile kaplayarak yekpare kompozit bir yapı oluşturmaktayız. Fiberglass malzeme 

tekne yapımında kullanılan malzeme olması tercih nedenimiz oldu. 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Takım çalışma çizelgesi Şekil 61’de, bütçe tablosu Tablo 4’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 61 

 

Tablo 4 

Malzeme Adı Fiyatı 

BlueRobotics Bar30 485,56₺ 

BlueRobotics SOS Leak Sensör 195,57₺ 

Diğer Elektronik Mazemeler 300₺ 

DJi 2212 920kv Fırçasız Motor x 4 80,12₺ x 4 = 320,48 ₺ 

Doppler Mondülü x 3 29,41₺ x 3 = 88,23₺ 

DSSERVO DS3225 Su Geçirmez Servo x 2 215,06₺ x 2 = 430,12₺ 

Elimizde bulunmakta 

Gövde Üretimi 450₺ 

Light Lumen Subsea x 2 775,54₺ x 2 = 1551,08₺ 

Elimizde bulunmakta 



 
47 

MPU6050+HMC5883L/QMC5883+BMP180 10DOF Sensör 

Kartı 

120,76₺ 

PL-1350 servo motor kontrol kartı 161,13₺ 

Raspberry Pi 4 541,62₺ 

Raspberry Pi Gece Görüşlü Kamera 211,38₺ 

STM32 225,97₺ 

Yalıtım Malzemeleri 250₺ 

Toplam 3189,57₺ 

 

Risk Planlaması 

Takım karşılaşılabilecek riskleri şu şekilde sıralanmıştır: 

Yazılım Riski 

Yazılım konusunda ki risk otonom görevlerde gereken görüntü işleme kabiliyetlerinin 

sağlanamayacak olmasıdır. Bu risk ile karşılaşmamak için takım gereken önlemleri yazılım 

geliştirme aşamasında alacaktır. Nihai araçta böyle bir risk oluşması durumunda, araç 

oluşturduğumuz yedek yazılımı kullanacaktır. 

Sürücü Riski 

Takımımızın kendi geliştirdiği sürücünün test aşamaları henüz tamamlanmamıştır. Yapılacak 

olan testlerden sonra sürücü kendisinden beklenen performansı gösterememesi durumunda 

hazır ESC’ kullanılması planlanmaktadır. 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Bükrek, aracının, tasarım ve üretimi tamamen ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bu araç 

aslında hayal gücümüzün ve ARGE isteğimizin bir ürünüdür. Yazılım ve elektronik tarafında 

ise araçta ve yer kontrol istasyonunda kullanılacak yazılım ekibimiz tarafından 

geliştirilmektedir. Yazılımın ana hedeflerinden biri farklı araçlara da kolayca uygulayabilmek 

ve en üst performansları yakalamaktır. Aracımızın özgün yanlarından biri takımımızın kedisi 

geliştirdiği ve ürettiği çift yönlü ve hız kontrollü fırçasız motor sürücüsüdür. Bu sürücüyü 

tasarlama amacımız piyasadaki sürücüler isteklerimize cevap verememesi ve araca yerlilik 

katmaktır. Aracımızın bir başka özgün yanı kendi radar sistemi olmasıdır. Piyasa bulunan sualtı 

radarları hem çok pahalı hem de fazla alan kaplamaktadırlar. Bizde maliyetleri minimuma 

indirmek ve sualtında 3 boyutlu tarama yapmak için radar algoritması geliştirdik. 
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