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ÖZET

Günümüzde mikrodalga görüntüleme tekniği, diğer görüntü elde etme yöntemleri ile
kıyaslandığında önemli ölçüde ilgi görmektedir. Nüfuz edilebilir ya da edilemeyen cisimlerin
fiziksel ve elektriksel özelliklerinin elde edilmesini hedefleyen birçok çalışmada bu teknik
kullanılmaktadır. Mikrodalga sinyalleri, ışığı geçirmeyen ortamlara nüfuz edebilmesi ve
ulaşılması mümkün olmayan cisimleri kayda değer çözünürlükle algılayabilmesi gibi
kabiliyetlerinden dolayı endüstriyel, sivil ve tıbbi uygulamalarda ilgi görmektedir. Ayrıca çok
büyük bant genişliği sağlayan ultra-geniş bant teknolojisi, birkaç santimetre mertebesine kadar
inebilen yüksek çözünürlük ve çok iyi nüfuz edebilme kapasitesi sağlamaktadır.

Bu çalışmada, duvarın içinde bulunan cisimlerin konumlarını tespit edip çapraz menzil
ekseninde hedef cismin boyutunu ve konumunu tespit edebilen bir mikrodalga görüntüleme
sistemi sunulmuştur. Görüntüleme yöntemi olarak ultra-geniş bantlı, yapay-açıklıklı radar
(YAR) tekniği kullanılmıştır. Duvar, bi-statik radar konfigurasyonu ile çapraz-menzil (crossrange) ekseninde önceden belirlenmiş noktalarda taranmış ve elde edilen bilgi (geri yansıyan
sinyal) frekans bölgesinde kaydedilmiştir. Elde edilen ham veri bilgisayar ortamında menzilDoppler algoritmasından geçirilerek cisimlerin konumlarını içeren çıktı görüntüleri elde
edilmiştir. Benzetimler ANSOFT HFSS ile, görüntü elde etme algoritmaları ise MATLAB
programı ile gerçekleştirilmiştir.
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ABSTRACT

Recently, microwave imaging technique has received considerable amount of interest with
respect to other imaging techniques. A large number of studies rely on microwaves, as a
powerful electromagnetic tool to obtain electrical and physical properties of penetrable and
impenetrable objects. The capability of microwave signals to penetrate light opaque materials
and sense distant or inaccessible objects with reasonable spatial resolution makes them
attractive for different industrial, civil and medical applications. Furthermore ultra-wideband
technology provides very great bandwidths with high resolution (few centimeters) and good
capacity of penetration.

This study presents a microwave imaging system which is capable of detecting the positions
of the objects located inside a wall. Ultra-wideband synthetic-aperture radar technique is
employed for imaging. The wall is scanned each predetermined points over the wall by using
bi-static radar configuration and the scattered data is recorded in frequency domain. The raw
data is processed by range-Doppler algorithm and final image that consists of location of target
image in cross-range dimension is generated. Simulations are realized by using ANSOFT
HFSS and image processing algorithms is implemented in MATLAB.
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1

GİRİŞ

1.1 Projenin Konusu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar
Ulusal ve uluslararası çalışmalar incelendiğinde kapalı alanlarda yapılan görüntüleme
işlemlerinin büyük oranda duvar arkası görüntüleme (through-wall imaging, TWI) üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Piyasada belirli firmalara ait duvar içi görüntüleme yapabilen
cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar sadece duvarın içinde bulunan metallerin ya da varsa
tahribatın konumunu tespit edebilmektedir [1]. Dolayısıyla duvarın içinin haritasını çıkarma
konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Ayrıca yapılan literatür çalışmasında sentetik açıklık
tekniğinin duvar içi görüntüleme uygulamasında kullanımına dair deneysel bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu nedenle projenin ana konusu olan sentetik açıklıklı radar ile görüntüleme
alanında günümüze kadar yapılan uygulamalar derlenerek literatür analizi haline getirilmiştir.

Radar ilk olarak II. Dünya Savaşı’nda askeri amaçlar için geliştirilmiştir. O dönem için radarlar
birincil görev olarak ağır hava koşulları ve güneş ışığının yetersiz kaldığı ortamlarda savaş
uçakları ve gemilerinin konum tespitini yapmıştır. Ancak günümüzde Radyo Frekans (RF)
teknolojisi, anten ve özellikle dijital elektronik alanlarındaki gelinen nokta radar teknolojisinin
de istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır [2].

İlk geliştirilen radar sistemleri zamanda gecikmeyi (time delay) kullanarak hedefe olan uzaklığı,
anten yönelticiliğinden (antenna directivity) yararlanarak hedefin yönünü tespit etmiştir. Kısa
bir süre sonra Doppler kayması (Doppler shift) ile hedeflerin sürati de belirlenmeye
başlanmıştır. Bu aşamada yapılan çalışmalar doppler kayması işleme tabi tutulduğunda radar
menziline dik yönde çok iyi çözünürlük elde edilebileceğini göstermiştir. 1951 yılında Goodyear
Aerospace çalışanı Carl Wiley radar kullanılarak hedeflerin ve Dünya yüzeyinin iki boyutlu
görüntülerinin elde edilebileceğini ortaya koymuştur. Sinyal analizi ile çok uzun bir antenin
yarattığı etkiyi sağlamasından dolayı bu metoda, “Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)” adı
verilmiştir. Kovaly, kitabının ilk birkaç bölümünde SAR metodunun geliştirilme aşamalarına yer
vermiştir [3].

1950’li ve 1960’lı yıllarda uzaktan algılama bilimi sivil alanlarda da gelişim göstermeye
başlamıştır. Hava fotoğrafçılığını temel alarak uçaklara ve uydulara çeşitli optik frekans
bantlarında çalışan dijital tarayıcılar yerleştirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda bilim
adamları geniş alan görüntüleri elde edebilecekleri metotlar geliştirmeye başlamışlardır. 1970’li
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yıllara kadar askeri uygulamalarda kullanılan SAR teknolojisinden bu tarihlerde sivil alanlarda
yararlanılmaya başlanmıştır. Uzaktan algılama alanında çalışan bilim adamları SAR
görüntülerinin optik sensörler için yararlı ve tamamlayıcı özellikte olduğunu göstermişlerdir [4].

1974 yılında National Oceanic and Atmospheric Administration ve Jet Propulsion Lab (NASA)
mühendisleri üzerinde SAR taşıyan bir uydu kullanarak okyanusların gözlenmesinin mümkün
olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. SAR’ın dalga boyunun yeryüzündeki küçük
değişimlere duyarlı olması bu tekniğin okyanus dalgalarının görüntülenmesi için ideal olduğunu
göstermiştir. SEASAT uydusunun 1978 yılının Haziran ayında fırlatılması sentetik açıklıklı
radarın sivil alandaki ilk uygulaması olmuştur. SEASAT öncesinde sivil alanda yapılan
görüntüleme çalışmaları kara uyduları ile yapılmıştır. Bu çalışmalarda görünür ışık kullanılmış
ve 10 metreler mertebesinde çözünürlük elde edilmiştir. SEASAT, güç sisteminde meydana
gelen kısa devre sonucu 1978 yılının Ekim ayında çalışmayı durdurmuştur. Bu tarihe kadar
okyanus dalgalarının boyu, yönü ve yüksekliğinin tespit edilebildiği görüntüler yollamıştır [5].

SAR verisi bir araya getirildiğinde, görüntünün oldukça odaklanmamış olduğu ve esas bilginin
geri dönen sinyalin faz kısmında bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle odaklanmış bir
görüntünün elde edilebilmesi için faza duyarlı bir işlemenin (phase-sensitive processing)
yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Fourier optiği prensibinden yararlanılarak [6], lazer
huzmesi ve lensler ile odaklama problemi çözülmeye çalışılmıştır. Elde edilen veri siyah beyaz
bir tabakaya kaydedilmiştir. Lazer huzmesi film içinden geçirilmiş ve lensler ile gerçek-zamanlı
iki boyutlu (2B) Fourier dönüşümü sağlanarak odaklanmış görüntü elde edilmiştir. Harger’in
1970 yılında yazdığı kitapta SAR verisinin optik işleme (optical processing) ile ilgili ayrıntılı bilgi
bulunmaktadır [7].

SEASAT görevinin önderliğinde dijital SAR işlemcilerinin geliştirilmesine yoğun çaba
harcanmıştır. Elde edilen radar verisi sayısal hale getirilip kaset ve disklere kaydedilmiştir.
1970’li yılların sonlarında 256 KB’lık bir bellek bilgisayarlar için çok büyük, veri aktarım hızı
günümüzle kıyaslandığında mütevazı seviyedeydi. Tüm bu kısıtlamalara rağmen 1978 yılında
SEASAT için geliştirilen SAR işlemcisi ile 25 m çözünürlüklü 40x40 km’lik görüntüyü işlemek
40 saat sürmüştür [8].

Radar teknolojisindeki ilerleme ile birlikte SAR işlemcileri de değişime uğramıştır. Bu aşamada
interpolasyon, hızlı konvolusyon, veri ölçeklendirme, veri uzunluğu gibi konular ele alınmıştır.
4

1978 yılında Jet Propulsion Lab ve MacDonald Dettwiter tarafından eş zamanlı ve birbirinden
bağımsız SAR işlemcisi prototipi çalışmaları sonucu range-Doppler algoritması (RDA) tabanlı
işlemciler geliştirilmiştir. Bu tarihten itibaren range-Doppler algoritması sayısız defa
iyileştirmeye tabi tutulmuş ve benzer başka algoritmalar da kullanılmaya başlanmıştır. (Chirpscaling algoritması, w-K algoritması vb.)

1990’lı yıllar SAR programlarının ciddi anlamda artmasına şahit olmuştur. Bu dönemde birçok
SAR tabanlı uydu yörüngeye gönderilmiş ve tarihte ilk kez SAR teknolojisine sahip Magellan
uydusu ile Venüs gezegeninin yüzeyi haritalandırılmıştır [9]. Uydu sistemleri ALMAZ (1991)
[10], European Remote Sensing ERS-I (1991) [11], JERS-I Japanese Earth Resource Sensing
(1991) [12], ERS-II (1995) ve RADARSAT-I fırlatılmıştır. Bu uyduların ortak özellikleri tek
frekans ve tek polarizasyonda çalışmalarıdır. En gelişmiş SAR sistemlerinden biri olan Shuttle
Imaging Radar-C/X-band SAR (SIR-C/XSAR) Endeavor uzay mekiği ile uzaya yollanmıştır.
Sistem L, C ve X frekans bantlarında eş zamanlı çalışabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca C ve L
bantlarında dik ve yatay polarizasyonlarda alıcı ve verici olarak çalışabilmiştir [13].

2000’li yıllardan itibaren sentetik açıklıklı radar tekniği uydudan görüntülemenin yanı sıra kapalı
alan uygulamalarında da kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi literatür özetinin
girişinde de bahsedildiği üzere duvar arkası görüntülemedir (TWI). Elektromanyetik dalgalar
uygulanarak yapılan duvar arkası görüntüleme işlemi tahribatsız muayene, yer atı radarı ve tıp
gibi birçok alanda önemli yere sahiptir. Duvar ya da ışığı geçirmeyen ara yüzlerin arkasında
bulunan hareketli ve sabit cisimlerin yerlerinin tespiti için ultra-geniş bantlı sistemler
kullanılmaktadır. Etkili bir tespit elde etmek için çalışma frekansı radarın ilettiği sinyalin duvarın
içine nüfuz etmesine izin verecek kadar küçük seçilirken, duvar arkasındaki hedeflerin
tespitinin sağlanması için geniş frekans bandında çalışılmaktadır. Birkaç gigahertz bant
genişliği ile yüksek çözünürlük sağlanabilmektedir. Ultra-geniş bantlı radar sistemleri düşük
frekans ve geniş çalışma bandı gereksinimlerini karşılamaktadır.

Yakın zamana kadar tamamlanmış ve geliştirme aşamasında olan mikrodalga TWI sistemleri
Ferris ve Currie tarafından incelenmiştir [14][15]. Bu sistemlerin büyük kısmı birkaç inçe kadar
çözünürlük sağlarken düşük düzlemsel çözünürlüklü sonuçlar vermiştir. Anten dizisinin
kullanıldığı açıklık sentezi yöntemi ses-üstü (ultrasound) uygulamasında kullanımı ilk kez [16]
tarafından önerilmiştir. Açıklık sentezinin kullanımı Bristol Üniversitesi’ndeki bir grup tarafından
genişletilmiştir. Grup bu yöntemi mikrodalga görüntüleme alanında kullanmıştır [17]. Kurdukları
düzenekte verici ve alıcı bloklar için tek bir anten dizisi kullanmıştır. [18]’de yapılan çalışmada
5

dizi sentezi için genel bir çerçeve sunulmuş ve sentetik açıklık kullanımı ile istenen
görüntüleme karakteristiğinin sağlanabileceği öne sürülmüştür. [19] ve [20] duvarın içinden
zaman-modülasyonlu ultra-geniş bantlı sinyaller gönderebilen elle-tutulur bir duvar altı radar
birimi tanıtmıştır. Bu sistem özellikle enkaz altında kalan insanların tespitinde ve esir alma
vakalarında çok önemli bir kullanış sağlamıştır.

1.2 Araştırma Probleminin Tanımlanması ve Araştırmanın Kapsamı
Bu projenin ana yöntemi yapay (sentetik) açıklıklı radar (YAR) tekniğine dayanmaktadır. YAR,
askeri ve sivil birçok uzaktan algılama uygulamasında kullanılan, gün ışığından ve hava
koşullarından bağımsız olarak çalışabilmesi gibi birçok avantajından dolayı tercih edilen bir
algılayıcıdır. Bu teknik ile birden fazla radar birimi tarafından toplanan radar görüntülerinin
elektronik ortamda birleştirilmesiyle normalde daha büyük boyutta tek bir birim tarafından elde
edilen görüntüye kıyasla daha yüksek çözünürlük sağlanmaktadır. Ayrıca antenin hareket
düzlemindeki birden fazla noktada ölçüm alması ile ortaya çıkan yeni sanal anten, hedeften
hemen her yönde yansıyan radar dalgalarının daha kolay ve doğru şekilde toplanıp karmaşık
yüzeyli cisimlerin de tespit edilebilmesinin önünü açmaktadır.

Bu projede sentetik açıklıklı radar tekniği kapalı ortamda kullanılarak duvar içi görüntüleme
uygulamasına adapte edilmiştir. Bilgisayar ve laboratuvar ortamında, laboratuvar cihazları
kullanılarak ultra-geniş bantlı ve yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntüleme sistemi
geliştirilmiştir. Deney amacıyla oluşturulacak farklı özelliklere sahip duvar parçaları içine
yerleştirilen cisimlerin konumları ve şekilleri tespit edilmiştir.

1.3 Projenin Amaçları ve Hedefleri
Bu projenin temel amacı, sentetik açıklıklı radar tekniğinin duvar içi görüntüleme uygulamasına
adapte edilmesi için:

1

Radar sistemi ve uygulamanın gerçekleştirileceği ortamın bilgisayarda modellenmesi
ile ileriye dönük olarak yapılacak değişikliklerin sonuçlar üzerindeki etkisini yüksek
doğrulukta hesaplamak ve

2

Benzetim sonuçlarından yola çıkarak laboratuvar ortamında ileri teknolojiye dayanan
ve yüksek çözünürlüklü bir deneysel mikrodalga görüntüleme sistemi kurmaktır.
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Bu amaçlar doğrultusunda:


Bilgisayar

ortamında

uygun

benzetim

programları

kullanarak

çeşitli

yüzey

karakteristiğine sahip ve farklı malzemelerden inşa edilmiş duvarlar ve duvar içindeki
olası radar yansıtıcıları modellenmesi


Benzetim yoluyla olası radar yansıtıcılarından yansıyan sinyaller hesaplanması



Benzetim sonuçlarından yola çıkarak görüntü oluşturma algoritmaları kullanarak
görüntü elde edilmesi



Elde edilen sonuçlar doğrultusunda görüntü oluşturma algoritmaları üzerinde çalışarak
iyileştirme yöntemleri geliştirilmesi



Laboratuvar ortamında, laboratuvar cihazlar kullanarak ultra geniş bantlı ve yüksek
çözünürlüklü sonuç verebilecek mikrodalga görüntüleme sistemi kurulması



Elde edilen deneysel veriler, bilgisayar ortamına aktarılıp geliştirilen görüntü oluşturma
algoritmaları kullanılarak iki boyutlu (2B) görüntü haline getirilmesi

hedeflenmiştir.

1.4 Projenin Yöntemi
Literatür kısmında da bahsedildiği üzere sentetik açıklıklı radar tekniği gezegen gözlem
çalışmalarından yeryüzündeki gömülü hedeflerin tespitine kadar birçok uygulama alanına
sahiptir. Kullanım alanının geniş olması beraberinde çalışma frekans aralığı, belirli bir
modülasyon şeması, anten tipi ve polarizasyonu konularında doğru seçim yapmayı
gerektirmektedir. Duvar içi görüntüleme çalışmasında bu seçimleri etkileyen faktörler aşağıda
verilmiştir.



Hedefin büyüklüğü ve şekli,



Hedefin bulunduğu ortamın geçirgenlik özelliği



Duvar yüzeyinin karakteristiği

Bu faktörler göz önüne alınarak uygun görüntüleme sistemine karar verilebilir. Projede duvarın
içinde bulunan yansıtıcıların yerlerinin tespitinde çoğu yeraltı radarlarında (ground penetrating
radar,

GPR)

olduğu

gibi

cisimlerden

geri

yansıyan

elektromanyetik

dalgalardan

yararlanılmıştır. Şekil 1.1’de genel bir radar görüntüleme sistemi blok diyagram halinde
gösterilmiştir.
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Şekil 1-1 Radar sisteminin blok diyagramı.

Sentetik açıklıklı radar ile görüntüleme uygulamalarında sistemin performansı, ortamın
geometrisi, antenlerin azimut eksenindeki boyutları, görüntülenen hedefin materyal
karakteristiği, SAR sinyalinin bant genişliği gibi birçok değişkene bağlı olarak değişmektedir.
Dolayısıyla prototip üretimi aşamasına geçmeden önce ortamın benzetiminin yapılmasında
fayda olduğu düşünülmüştür. Bu düşünce doğrultusunda ANSOFT HFSS (High Frequency
Structure

Simulator)

programı

kullanılarak

ölçüm

ortamının

fiziksel

ve

materyal

karakteristiklerinin kontrollü olarak yönetilebildiği bir benzetim hazırlayarak yapılan
değişikliklerin ne gibi sonuçlar doğuracağı gözlemlenmiştir. Ayrıca benzetim verileri MATLAB
programına aktarılarak YAR işlemeden(SAR processing) geçirilmiş ve elde edilen görüntüler
incelenmiştir. Şekil 1.2’de örnek bir YAR görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 1-2 SAR görüntüsü.

Projede kullanılan ultra-geniş bantlı sistem iki ana bloktan oluşmaktadır: (i) geniş bantlı
elektromanyetik dalganın üretilip yayınlandığı verici blok ve (ii) hedeften geri dönen sinyalin
yakalanıp işlendiği alıcı blok. Üretilen dalga karakteristiğini muhafaza etmek ve geniş bant
yayın sağlamak amacıyla alıcı ve verici antenler olarak aynı tip dikdörtgen horn anten tercih
edilmiştir. Antenler azimut düzleminde bulunan hareketli platform üzerine yerleştirilecektir.
Şekil 1.3’de temel bir 2-boyutlu (2B) SAR modeli düzlemsel olarak modellenmiştir. İletilen
elektromanyetik dalga hedeften her yöne eşit olarak yansımaktadır. Antenin ışınım demeti
geniş olduğundan geri yansıyan sinyal sadece anten hedefin tam üstündeyken değil aynı
zamanda diğer pozisyonlardayken de yakalanabilecektir. Bu durum sistemin hedefi birçok
pozisyonda görebilmesini sağlayacaktır.

Şekil 1-3 2-boyutlu düzlemsel SAR modeli.
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Ölçümün alındığı noktalarda geri dönen sinyalin genliği ve fazı vektör network analizör
yardımıyla görüntülenip işlenmek üzere bilgisayara aktarılmıştır. Aktarılan veriler MATLAB
programında yazılan “range-doppler algoritması” ile işlenmiş ve duvar içinin görüntüsü elde
edilmiştir.

SAR işleme iki boyutlu bir problemdir. Ham SAR verisinde hedeften geri yansıyan sinyal
enerjisi menzil ve azimut boyutlarına dağılmaktadır. SAR işleme ile iki boyuta dağılan sinyalleri
çıktı görüntüsü üzerinde tek bir piksele odaklamak amaçlanmaktadır. Sinyal menzil boyutunda
doğrusal frekans modülasyonu atımının süresine bağlı olarak dağılırken azimut düzleminde
sentetik açıklığa bağlı olarak yayılmaktadır. Radar sisteminin azimut düzlemindeki konumuna
bağlı olarak hedefe olan mesafe dolayısıyla menzil değişmektedir. Menzilde gerçekleşen bu
değişim geri yansıyan sinyalin fazında değişime yol açmaktadır. Sentetik açıklık üzerindeki bu
faz değişimi azimut sinyalinin Doppler bant genişliğine denk gelmekte ve bu sinyalin azimut
boyutunda sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca menzil değişimi geri yansıyan sinyalin alıcı
antene dönüş süresini değiştirmektedir. Bu durum görüntü üzerinde menzil kayması (range
migration) adı verilen kaymaya sebebiyet vermektedir. Görüntüde oluşan bu bozulma azimut
boyutundaki sıkıştırma işleminden önce düzeltilmesi gerekmektedir. Range-Doppler
algoritması bu durumu çok verimli bir şekilde düzeltme kabiliyetine sahiptir.

Projede SAR görüntüsünün elde edilmesinde kullanılacak olana range Doppler algoritmasının
ana basamakları aşağıda açıklamaları ile verilmiştir.

Şekil 1-4 Range doppler algoritmasının blok diyagramı.
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Menzil Sıkıştırma (Range Compression): YAR verisi toplanırken uzun-süreli doğrusal FM
atımı iletilir. Böylelikle sinyal daha düşük maksimum güç ile iletilebilir. Doğrusal FM sinyali
uyumlu-süzgeçten (matched-filter) geçirildiğinde bütün atım enerjisinin tepe noktasında
toplandığı dar bir atım elde edilir. Böylelikle geri dönen sinyal uyumlu-süzgeçten geçirilerek
yüksek sinyal-gürültü oranı (signal-to-noise ratio) ve buna bağlı olarak yüksek çözünürlük elde
edilir. Şekil 5’te bu işlem görsel olarak ifade edilmiştir.

Şekil 1-5 Uyumlu-süzgeç işlemi.

Eko sinyalinin uyumlu-süzgeçten geçirilme işlemine menzil sıkıştırma adı verilir. Sıkıştırma
işlemi “hızlı fourier dönüşümü” (fast fourier transform, FFT) ile bütün menzil şeritlerine
uygulanır. Uyumlu süzgeç fonksiyonu olarak şekil 5’de gösterildiği gibi iletilen sinyalin zamana
göre tersidir. Böylece iletilen sinyal ile süzgecin çıktısının konvolüsyonu alındığında enerji
gecikme zamanının etrafında toplanacaktır. Özetle menzil sıkıştırma işleminde izlenecek yol
şu şekildedir.



Menzil FFT: Menzil azimuta dik kesen segmentlere ayrılacaktır ve her segmente hızlı

fourier dönüşümü uygulanarak frekans bölgesine geçilir.



Menzil Filtreleme İşlemi: Zaman bölgesinde korelasyon almak yerine FFT’si alınan

her menzil segmenti filtrenin frekans cevabının eşleniği ile çarpılarak filtreleme işlemi
gerçekleştirilir.



Ters Menzil FFT: Bütün menzil segmentlerine ters FFT uygulanarak menzil

boyutundaki sıkıştırılmış veri elde edilecektir. Her segmentte elde edilen sonuçlar bir araya
getirilerek bütün menzil verisi bulunur.
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Azimut FFT: Veriyi menzil-doppler (range-doppler) bölgesine taşımak amacıyla bütün menzil
şeritleri azimut yönünde hızlı fourier dönüşümüne tabi tutulacaktır. FFT işlemi azimut uyumlu
süzgeç uzunluğu ile çakışan veri blokları üzerinde gerçekleştirilir.

Menzil Göçmesi Düzeltimi (Range Migration Correction): Menzil sıkıştırma işleminin
ardından geri dönen sinyal enerjisi anten demeti hedefin önünden geçtiği sırada oluşan menzil
gecikmesine bağlı bir yol izler. Bu yol birden fazla menzil şeridinden geçer. Bütün sinyal
enerjisinin yakalanabilmesi için azimut boyutunda sıkıştırma işlemi gerçekleştirmeden önce
sinyal enerjisi menzil şeritlerine hizalanması gerekmektedir. Bu işlem interpolasyon yöntemi
uygulanarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1-6 a) Zaman bölgesi sinyal enerjilerinin izledikleri yollar. b) Enterpolasyon ile menzil
göçmesi düzeltimi.

Klasik interpolasyon yöntemi bütün veri içinden seçilen referans noktasına göre en yakın
noktaların sayısının belirlenmesine dayanmaktadır. Bunun için tüm veri taranarak karşılık
gelen pikselleri tespit edilecektir. Bu işlemin ardından referans noktasının güncellenmesi için
piksel değerlerinin ortalaması hesaplanacaktır. Aynı işlemin seçilen her veri için tekrarlanması
gerekmektedir. Bu nedenle adı geçen yöntem büyük yer kaplayan görüntüler için uzun zaman
almaktadır. Projede elde edilecek olan görüntüler piksel mertebesinde az yer kapladığından
hızlı sonuçlar vermektedir.

Azimut Sıkıştırma (Azimuth Compression): Bu kısımda menzil sıkıştırma uygulamasındaki
adımlar takip edilecektir. Aradaki tek fark hızlı fourier dönüşümü menzil yönünü dik kesen
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azimut yönünde gerçekleştirilmiştir. Bu adımın ardından azimut boyutunda ters azimut FFT’si
uygulanmıştır.
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2

TEORİK ÇERÇEVE

2.1 Uzaktan Algılama
Uzaktan algılama, fiziksel olarak erişilemeyen cisimle bir temas olmaksızın o cismin elektriksel
özelliklerini ölçme (measurement), kaydetme (recording) ve inceleme (post-processing)
tekniğidir. Uzaktan algılamada uzaklık için bir kısıtlama olmayıp, cm mertebesindeki yakın
mesafeden veya radarla uzay araçlarıyla algılamada olduğu gibi km mertebesinden yapılabilir.
Uzaktan algılamada cismi tespit edebilen algılayıcıya (sensor) ihtiyaç vardır. Uzaktan algılayıcı
çeşitli mesafelerde veri toplayan cihaz olarak tanımlanır. Toplanan veri saklanır ve
gerektiğinde çeşitli işlemlerin ardından görüntüye çevrilir [21].
Uzaktan algılamanın temelini oluşturan esas konu algılamanın kendisidir ve algılayıcıların
tipine göre sınıflandırımaktadır. Algılama tekniğinde kullanılan enerji kaynaklarına göre aktif
algılama ve pasif algılama olmak üzere iki sınıftan bahsedilebilir.


Pasif Algılama: Pasif algılamada Güneş gibi başka bir kaynaktan gelen ışınların cisimlere
çarptıktan sonra uyduya ulaşarak elde edilen algılama yöntemidir. Bu yöntemde gece ve
gündüz olması başarımı direk etkileyeceği gibi meteorolajik etmenlerde etkilidir. Bu tip
algılama yapan algılayıcılar güneşin gönderdiği ışınlar vasıtasıyla yansıyan cisim ışınlarını
ölçerler. Bu tip algılayıcıların önemli 2 özeliği vardır. İlk olarak yalnızca güneş varlığında
algılama yaparlar, hava bulutlu ise algılama yapamazlar. İkinci önemli özelliği de bedava
enerji kullanmaları ve bu sayede enerji tasarrufu sağlamaktadırlar. Ayrıca bu sistemler
gündüz hava açıkken yansıyan tüm cisim görüntülerini algılarlar. Ancak algılanan bu
görüntüler saklanma maliyeti yüksek olduğundan depolanamaz. Bu yüzden talep üzerine
görüntü alınır ve kaydedilir böylece maliyet düşürülmüş olur.



Aktif Algılama: Aktif algılama ise uydunun kendi kaynakları ile yaptığı algılamadır. Bu
yöntemde gece gündüz olması veya meteorolojik etmenler çok önemli değildir. Bu tip
algılayıcılar güneş enerjisine ihtiyaç duymazlar kendi ışınlarını kendileri gönderir ve tekrar
geri almak suretiyle görüntü elde ederler. Bu tür cihazlar korkunç bir enerjiye ihtiyaç
duyarlar. Ömürleri de kendilerine depolanan enerji maliyetindedir. Bu tür sistemler gece
gündüz dememden sürekli görüntü alma kapasitesine sahiptirler. Bu yüzden cisimleri siyah
beyaz olarak algılarlar. Trafik polislerini kullandığı radarlarda aktif algılayıcılara iyi bir
örnektir. Bu tür uyduların her zaman % 10 yanılma payları vardır, bu da trafikte istenmeyen
durumların ortaya çıkmasına neden olabildiği gibi profesyonel çalışmalar içinde sorun
teşkil edebilmektedir.Ayrıca uzaktan algılamada Mie, Rayleigh, Nonselective(rastgele
saçılım) adlı saçılmalarda vardır.Geçirgenlik ise Geçirgenlik=Geçirilen enerji/Gelen enerji
ile tanımlanabilir.
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Uzaktan algılama sistemleri anten konumlarına göre ise gerçek açıklıklı radar sistemleri (Real
Aperture Radar, RAR) ve yapay açıklıklı radar sistemleri (Synthetic Aperture Radar, SAR)
olmak üzere ikiye ayrılabilirler [22].
2.2 Gerçek Açıklıklı Radar (Real Aperture Radar, RAR)
Gerçek açıklıklı radar, dar bir açılı demetler halinde ve menzil yönünde belli açılarla radyo
dalga darbeleri gönderir. Hedeften geri yansıyan işaretleri/dalgaları de radar görüntüsünü elde
etmek amacıyla yakalar [23]. Yansıyan darbe, menzil yönündeki tarama şekline bağlı olarak
dalga darbelerinin hedeften yansıma süresini içerir. Radar biriminin (radar unit) yakaladığı
yansıma darbeleri çıktı görüntüsünün elde edilmesi için kullanılır. Taranan şeritten (strip-map
mode) yansıyan işaretlerin antene ulaşma süresi aynı değildir (menzil göçmesi - range
migration). Daha geniş menzilden yansıyan darbeler radara daha uzun sürede ulaşırken radar
alıcısına daha yakından geri dönen darbeler daha kısa sürede ulaşır. Görüntü iki boyutlu ham
veri matrisinden oluşur. Şekil 2.1’de yeryüzünde işaretlenmiş bir A noktasından B noktasına
kadar olan bölgenin görüntülenmesi resmedilmiştir. Nadir doğrultusuna en yakın nokta olan A
noktası yakın menzil, en uzak nokta olan B noktası da uzak menzil olarak isimlendirilir. A ve B
noktaları arasındaki uzaklık taranan alanın genişliğini belirler. Taranan alan içindeki herhangi
bir nokta ile radar arasındaki uzaklık eğik menzildir [24].

Şekil 2-1 Gerçek açıklıklı radar (Real Aperture radar, RAR) [25].

Menzil yönündeki çözünürlük, darbenin genişliğine bağlı olarak değişir. Darbe genişliğinin
küçülmesi çözünürlüğü artırır ancak gönderilen işaretin gücü azalacağı için geri yansıyan
dalganın işaret/gürültü oranı (signal-to-noise ratio, SNR) da azalacaktır. Bu durum ileriki
bölümde değinilen darbe sıkıştırma tekniği (matched filtering) ile düzeltilir.
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Uçuş doğrultusuna paralel olana tarama şeridinin genişliği azimut çözünürlüğünü verir. Küçük
dalga boyu ve büyük anten genişliği daha iyi azimut çözünürlüğü verir. Gerçek hayatta büyük
antenler kullanmak kullanışlı bir çözüm olmadığı için gerçek açıklıklı radarlarda azimut
çözünürlüğü düşük olmaktadır [23] [25].
2.3 Yapay Açıklıklı Radar (YAR, SAR)
Yapay açıklıklı radar (YAR) görüntüleme sistemi yan görüşlü (side-looking) bir radar birimi ve
iki boyuta (menzil ve azimut, bkz. Şekil 2.2) dağılmış halde olan ham veriyi odaklanılmış bir
görüntüye çevirebilen bir YAR işlemcisinden oluşmaktadır [26]. Sabit bir hızla hareket eden bir
platform üzerindeki radar biriminden, belirli bir süre boyunca, belirli sayıda gönderilen darbeler
hedeflere gönderilir ve geri toplanır. Yansıyan işaretler hedeflerin yansıtıcılığı (reflectivity) ile
ilgili bilgi taşımaktadır [27]. İletilen darbe kümesine ait yansıyan işaretler radar tarafından
alınmakta, demodüle edilmekte, sayısallaştırılmakta ve kaydedilmektedir. Kaydedilen,
işlenmemiş sayısal işaretler ham veri adını almaktadır. YAR işlemcisi, ham veri üzerinde çeşitli
algoritmalar uygulayarak görüntü oluşturmaktadır.
2.3.1

YAR Görüntüleme Geometrisi

Temel YAR görüntüleme geometrisi Şekil 2.2’de gösterilmektedir. Belirli ve bilinen bir hız ile
ilerleyen yan görüşlü radar, yerde uçuş yönüne paralel bir alanı (swath) aydınlatmaktadır.
Aydınlatılan alanın genişliği ve alan içerisinde aydınlatılan hedeflerin aydınlatılma süresi YAR
anteninin hüzme (veya demet) karakteristiklerine bağlıdır [26]. Antenin hareket ekseni azimut
(veya çapraz menzil) olarak adlandırılırken hareket eksenine dik olan eksen menzil olarak
adlandırılır.

Şekil 2-2 Temel YAR görüntüleme geometrisi [28].
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YAR sistemi için çözünürlük (resolution), farklı iki hedefin birbirinden ayırt edilebilmesi için
aralarında bulunması gereken en kısa mesafedir. Bu aynı zamanda uzamsal çözünürlük
(spatial resolution) olarak da adlandırılmaktadır. Çözünürlük, YAR sisteminin performansını
belirleyen en önemli parametrelerdendir ve iki boyutta (menzil ve azimut) ölçülmektedir.
2.3.2

Menzil Çözünürlüğü

YAR sisteminde anten, hareketi esnasında, darbe tekrarlama frekansı (Pulse Repetition
Frequency), kısaca DTF (PRF), ile darbeler göndermektedir. Aydınlatılan alan içerisinde,
antene göre aynı azimut konumunda fakat farklı menzillerde bulunan hedefler, gönderilen
işaretlerin gidiş-geliş gecikmesi (round-trip delay) sayesinde ayırt edilmektedir. Hedefin
menzili, yani antene olan uzaklığı, arttıkça işaretin gidiş-geliş gecikmesi de artmaktadır [26].

Şekil 2-3 Menzil doğrultusunda temel YAR görüntüleme geometrisi [28].

Bakış açısı 𝛾 çoğu kez radar hüzmesi ile görüntülenen yüzeyin normali arasındaki açı 𝜂 ile eşit
kabul edilmektedir. Radar anteninin dikey yöndeki hüzme genişliği 𝜃𝑣 = 𝜆/𝑊𝑎 ile bulunur.
Böylece süpürme genişliği,
𝑊𝑔 =

𝜆𝑅𝑚
𝑊𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜂

(2.1)

olarak verilir. Radarın menzil doğrultusundaki çözünürlüğü ise Şekil 2.3’te Δ𝑅𝑔 ile gösterilmiştir.
Eğer radar darbesinin süresi 𝜏𝑝 ise aynı menzildeki iki hedefin ayırt edilebilmesi için aralarında
bulunması gereken en düşük mesafe, yani menzil çözünürlüğü,
Δ𝑅𝑔 =

𝑐𝜏𝑝
Δ𝑅𝑠
=
𝑠𝑖𝑛𝜂 2𝑠𝑖𝑛𝜂

(2.2)

olarak belirlenmektedir. Burada Δ𝑅𝑠 eğik menzil çözünürlüğü, c ise ışık hızıdır [29].
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2.3.3

Azimut Çözünürlüğü

Aydınlatılan alan içerisindeki hedefin azimut yanıtı Doppler etkisi ile açıklanmaktadır. Anten
belirli menzildeki bir hedefe azimut ekseninde yaklaşırken alınan işaretin frekansı artmaktadır.
Anten hedeften uzaklaştıkça alınan işaretin frekansı azalmaktadır [26]. Hedef ile anten aynı
azimut konumundayken anlık frekans sıfır olmaktadır [30]. Bu fenomen sayesinde Doppler
kaymaları analiz edilerek hedefler birbirinden ayırt edilebilmektedir. YAR görüntüleme
geometrisi kullanılarak Doppler kayması zamanın bir fonksiyonu haline gelmektedir. Yani
frekans modülasyonlu darbeler, azimut ekseninde YAR görüntüleme geometrisinin bir sonucu
olarak oluşmaktadır [26].

Şekil 2-4 Azimut doğrultusunda temel YAR görüntüleme geometrisi [28].

Antenin uçuş doğrultusundaki uzunluğu La ile gösterilirse anten hüzmesinin enine genişliği

𝜃𝐻 = 𝜆/𝐿𝑎 ile bulunur. Bu enine hüzme genişliği gerçek açıklık için azimut çözünürlüğü
belirlemektedir.
Δ𝑅𝑥 = 𝑅𝜃𝐻 =

𝑅𝜆
𝐿𝑎

(2.3)

YAR için algılayıcının hareketinden kaynaklanan Doppler kayması gönderilen dalganın
frekansına ve hareket doğrultusundaki nokta hedefin konumuna
𝑓𝐷 =

2(𝑉𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃) 2𝑉𝑠𝑡 𝑥
=
𝜆
𝜆𝑅

(2.4)

olarak bağlıdır. (2.4) ifadesinde 𝑉𝑠𝑡 algılayıcının hedefe göre hızı, 𝜃 hüzmenin maksimum
doğrultusunda hedefi görmesi durumunda referansa göre açıyı göstermektedir. Enine
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doğrultudaki çözünürlüğü belirlemek için kullanılan ilk hedefin uçuş yönündeki koordinatı 𝑥1
referansına göre Doppler kaymasına bağlı olarak bulunur.
𝑥1 =

𝜆𝑅𝑓𝐷1
2𝑉𝑠𝑡

(2.5)

Benzer şekilde aynı menzilde bulunan diğer hedefin koordinatı x2 için Doppler kayması 𝐹𝐷2
olur. Böylelikle eşit menzilde ve aynı hüzme içerisinde aynı anda bulunan hedefler, dönen
işaretlerin Doppler frekans spektrumu analizi yardımıyla birbirinden ayırt edilebilirler. Buradan
hareketle YAR için azimut çözünürlüğü
Δ𝑅𝑥 = (

𝑅𝜆
) 𝛿𝑓𝐷
2𝑉𝑠𝑡

(2.6)

olarak belirlenmektedir. Frekans boyutundaki çözünürlük zaman boyutunda hedeflerin hüzme
içinde kalma süresinin (T) tersi olarak alınabilir. 𝛥𝑓𝐷 = 1/𝑇. Bu süre hüzme içindeki belirli bir
hedefin hüzmede kalma süresidir.
𝑇=

𝑅𝜃𝐻
𝑅𝜆
=
𝑉𝑠𝑡
𝐿𝑎 𝑉𝑠𝑡

(2.7)

(2.7) ifadesi (2.6) ifadesinde yerine konulursa;
𝑅𝜆 𝐿𝑎 𝑉𝑠𝑡
𝐿𝑎
Δ𝑅𝑥 = (
)(
)=
2𝑉𝑠𝑡
𝑅𝜆
2

(2.8)

(2.8) ifadesi ile YAR için azimut çözünürlüğü bulunmuş olur [28][29].

2.3.4

Cıvıltı Darbesi (Chirp Pulse)

Önceki bölümlerde açıklandığı üzere menzil çözünürlüğünü arttırmak için radar tarafından
gönderilen darbelerin sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Ancak bu durum darbenin
enerjisinin düşmesine sebep olduğundan, işaret gürültü oranının azalmasına yol açmaktadır.
İşaret gürültü oranının azalması ise yansıyan işaretlerin algılanmasını güçleştirmektedir. Bu
problemler, YAR sistemlerinde cıvıltı, diğer adıyla çırpı, (chirp) karakterli darbelerinin
kullanılmasıyla ortadan kaldırılmaktadır [30]. Frekansı zamana göre değişen, yani frekans
modülasyonlu, işaretler cıvıltı olarak adlandırılmaktadır [28].
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Şekil 2-5 Doğrusal cıvıltı (linear chirp) [28].

Cıvıltı darbesi,
𝑠(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝑤0 𝑡 + 𝛼𝑡 2 )]

(2.9)

Şeklinde ifade edilmektedir. s(t), - 𝜏𝑝 /2 ≤ t ≤ 𝜏𝑝 /2 aralığı dışında sıfırdır. İşaretin sürekli dalga
darbesinde olduğu gibi 𝜔0 𝑡 şeklinde doğrusal faz terimi ve 𝛼𝑡 2 ile verilmiş kuadratik faz terimi
vardır. Frekans fazın birinci türevi olarak tanımlandığından bu terim doğrusal olarak artan bir
frekansı göstermektedir ve bu nedenle doğrusal cıvıltı adını almaktadır. 2𝛼 terimi 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑛2
𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 −2 boyutundadır ve cıvıltı hızı olarak adlandırılmaktadır. Cıvıltının frekans aralığı 𝜔0 −
𝛼𝜏𝑝 ile 𝜔0 + 𝛼𝜏𝑝 aralığındadır ve işaretin bant genişliği
𝐵𝑝 =

𝛼𝜏𝑝
𝜋

(2.10)

olarak belirlenmektedir [21].

2.3.5

Menzil-Doppler Algoritması (Range-Doppler Algorithm)

Menzil-Doppler algoritması (MDA), 1976–1978 yılları arasında SEASAT uydusunun YAR ham
verisinin işlenmesi için geliştirilmiştir. MDA halen YAR ham verisi işlemede kullanılan en
popüler algoritmadır [31]. YAR ham verisinin işlenmesi iki boyutlu bir problemdir. YAR ham
verisinde nokta hedefin enerjisi menzil ve azimutta dağılmaktadır. YAR ham verisinin
işlenmesinde odaklamanın amacı da dağılan bu enerjiyi çıkış görüntüsünde tek bir piksele
toplamaktır. Enerji, menzilde cıvıltı darbesinin süresi boyunca dağılmaktadır.
Azimutta ise enerji, hedefin anten hüzmesi tarafından aydınlatılması süresince, yani yapay
açıklık boyunca, dağılmaktadır [24]. Bununla birlikte antenin, azimutta hareketinden
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kaynaklanan bir menzil göçmesi oluşmaktadır. MDA hem iki boyutta odaklama hem de menzil
göçmesi problemlerini çözmektedir.
MDA’nın doğru çalışması için Doppler merkezine (𝑓𝐷𝐶 ) ihtiyaç duyulmaktadır. 𝑓𝐷𝐶 YAR
verisinden dinamik olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte MDA, menzil ve azimut
doğrultusundaki uyumlu filtre ile sıkıştırmada kullanılacak uyumlu filtrelerin doğru
oluşturulabilmesi için gönderilen cıvıltı darbesine ve YAR sisteminin görüntüleme geometrisine
ait parametrelere ihtiyaç duymaktadır [24].

Şekil 2-6 MDA akış şeması [28].



MDA, YAR ham verisinin okunması ve YAR sistemi parametrelerinin girilmesi ile
başlamaktadır.

Farklı

YAR

sistemleri,

farklı

formatlarda

YAR

ham

verileri

sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bu iki adımın, işlenecek spesifik YAR ham verisine ve bu
verinin sağlandığı sisteme uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Ardından,

YAR

uygulanmaktadır.

ham
Bu

verisine
sayede

menzil
frekans

doğrultusunda
boyutundaki

Fourier

işlemsel

Dönüşümü

kolaylıklardan

yararlanılabilmektedir. Frekans boyutundaki YAR ham verisine, menzil doğrultusunda
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uyumlu filtreleme uygulanmaktadır. Bu sayede YAR ham verisi menzil doğrultusunda
sıkıştırılmaktadır. Bu işlem, menzil doğrultusundaki uyumlu filtrenin ham veri ile menzil
boyunca çarpılması ile gerçekleştirilmektedir. Ardından menzilde sıkıştırılmış YAR
verisine Ters Fourier Dönüşümü uygulanarak veri zaman boyutuna taşınmaktadır.


Menzil göçmesinin düzeltilmesi adımı, menzilde sıkıştırılmış zaman boyutundaki
veriye,

azimut

doğrultusunda

gerçekleştirilmektedir.

Menzil

Fourier

göçünün

Dönüşümü

düzeltilmesi,

uygulandıktan

menzil

boyunca

sonra
Fourier

Dönüşümü, doğrusal faz çarpanı ve menzil boyunca Ters Fourier Dönüşümü ile
gerçekleştirilebilmektedir [25].


Menzil göçü düzeltildikten sonra, azimut doğrultusunda uyumlu filtre ile sıkıştırma adımı
gerçekleştirilmektedir. Bu adımda, azimut doğrultusundaki uyumlu filtre ile frekans
boyutundaki veri çarpılmaktadır. En son adımda veriye tekrar azimut doğrultusunda
Ters Fourier Dönüşümü uygulanmakta ve veri zaman boyutuna taşınmaktadır.



Yöntem tamamlandığında ortaya çıkan veri, menzil ve azimut yönlerinde odaklanması
uyumlu filtre ile sıkıştırılma vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve menzil göçü hatası
düzeltilmiş bir veridir. Bu veri bir görüntü verisidir ve çeşitli araçlarla görüntüye
çevrilebilmektedir [24][28].

2.3.6

YAR İşlemcisi

YAR sisteminde görüntü, hedeflere veya görüntülenen alana ait yansıtıcılık fonksiyonundan
(reflectivity function) oluşturulmaktadır. YAR sisteminde, bir platform üzerindeki radardan,
belirli bir süre boyunca, belirli sayıda gönderilen darbeler hedeflere çarpmakta ve
yansımaktadır. Yansıyan işaretler hedeflerin yansıtıcılığı ile ilgili bilgi taşımaktadırlar. YAR
işlemcisi tasarımındaki en önemli nokta da budur; Alınan işaretler, gönderilen cıvıltı darbesi ve
yansıtıcılık fonksiyonunun birleşimidir. Dolayısıyla, YAR işlemcisinin en temel görevi, alınan
işaretlerden cıvıltı darbelerini ayırt ederek yansıtıcılık fonksiyonunu elde etmektir. Bu problem
ters problem (inverse problem) olarak adlandırılmaktadır. Gönderilen işaretin p(t), yansıtıcılık
fonksiyonunun f(t) ve alınan işaretin s(t) ile gösterilmesi durumunda, alınan işaret s(t) Şekil
2.7’de gösterilmektedir [28].

Şekil 2-7 Alınan işaret, yansıtıcılık fonksiyonu ve gönderilen işaret [28].
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Alınan işaretten s(t), gönderilen işaretin p(t) ayırt edilerek yansıma fonksiyonunun f(t) elde
edilmesi, yani ters problemin çözümü, bir filtre yardımı ile gerçekleştirilmektedir. YAR
sistemlerinde filtre olarak, gönderilen cıvıltı darbesinin karmaşık eşleniği p*(-t) olan bir uyumlu
filtre (matched fitler) kullanılmaktadır. Ters problemin çözümüne ait blok diyagram Şekil 2.8’de
gösterilmektedir.

Şekil 2-8 Yansıma fonksiyonunun elde edilmesi [28].

YAR işlemcisi tasarımında dikkat edilmesi gereken nokta, YAR ham verisinin iki boyutlu bir
veri olmasıdır. Bu nedenle, filtreleme işleminin her iki boyutta, menzil ve azimut,
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. YAR işlemcisi, ters problemi çözmesinin yanında bazı
hataları da düzeltmektedir. Bu hataların en önemlisi menzil göçmesidir (range migration) [24].

2.3.7

Uyumlu Filtreleme

Uyumlu filtre, bilinmeyen bir işaret içerisinde, bilinen bir işaretin varlığını tespit etmek için
kullanılan filtredir. Genellikle, bilinen işaretin, bilinmeyen işaret ile korele edilmesi ile elde
edilmektedir. Bu da bilinmeyen işaretin, bilinen işaretin zaman-tersi ile konvolüsyonuna
eşdeğerdir [21][30][32].
YAR sistemlerinde de bilinmeyen bir işaret (alınan işaret) içerisinde, bilinen bir işaret
(gönderilen işaret) ayırt edilmeye çalışıldığı için uyumlu filtreler kullanılmaktadır. Uyumlu
filtrelerin kullanılmasının bir diğer sebebi de toplamsal stokastik gürültü olması durumunda
işaret gürültü oranını arttırmalarıdır. Uyumlu filtreleme aynı zamanda bir darbe sıkıştırma
(pulse compression) tekniğidir. Cıvıltı darbesinin uyumlu filtrelenmesi sonucunda elde edilen
işaret daha dar bantlı bir işarettir. Bu da YAR sistemlerinde çözünürlüğü iyileştirmektedir.
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Şekil 2-9 Cıvıltı darbesi ve uyumlu filtrenin çıkışındaki işaret [28].

YAR sistemlerinde filtrelemenin hem menzil hem de azimut doğrultusunda yapılması
gerekmektedir. Bu durumunda YAR işlemcisinin hem menzil hem de azimut doğrultusunda
uyumlu filtreleme yapması gerekmektedir. Şerit tarama modunda çalışan YAR sisteminde 𝜏𝑝 /2 ≤ t ≤ 𝜏𝑝 /2 aralığında tanımlı cıvıltı darbesi,
𝑝(𝑡) = 𝑒 𝑖𝜋𝑘𝑡

2

(2.11)

olarak verilmektedir. Burada 𝜏𝑝 darbe süresini, k cıvıltı eğimini göstermektedir. Bu durumda
YAR ham verisinin menzilde filtrelenmesi için kullanılacak olan uyumlu filtre,
𝑝∗ (𝑡) = 𝑒 −𝑖𝜋𝑘𝑡

2

(2.12)

ifadesi ile verilmektedir. Menzil doğrultusundaki uyumlu filtreleme ile aynı azimut konumundaki
fakat farklı menzillerdeki hedefler ayırt edilebilmektedir.
Azimut doğrultusundaki uyumlu filtrelemede kullanılacak uyumlu filtre için azimut
doğrultusundaki cıvıltı darbesinin oluşturulması gerekmektedir. Şerit tarama modunda çalışan
YAR sistemin azimut doğrultusundaki görüntüleme geometrisi Şekil 2.10’de gösterilmektedir.
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Şekil 2-10 Şerit tarama modunda çalışan YAR sistemi için azimut doğrultusundaki
görüntüleme geometrisi [28].

Burada, s azimut yönündeki zamanı, x azimut konumu, 𝑉𝑠𝑡 platformun hızını, 𝑠0 hedefin radar
anteninin hüzmesinin tam merkezinde bulunduğu zamanı, H platformuın yüksekliğini, 𝑟𝑔 yer
menzilini, r(s) platform ile hedef arasındaki mesafeyi, 𝑟0 ise platform ile hedef arasındaki en
düşük mesafeyi göstermektedir.
Uyumlu filtreleme, zaman boyutunda bir konvolüsyon işlemdir. Frekans boyutunda ise bir
çarpma işlemidir. Bu nedenle, uyumlu filtrelemenin frekans boyutunda yapılması büyük
işlemsel kolaylık getirmektedir. Uyumlu filtreleme, YAR ham verisi üzerinde yapıldığından
Fourier dönüşümleri ham verinin zaman boyutundan frekans boyutuna taşınmasında
kullanılmaktadır [28].
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3

BENZETİM ve SONUÇLARI

Raporun kapsamı başlığı altında da değinildiği üzere bu çalışmanın amacı, duvar içine
yerleştirilmiş yansıtıcı cisimleri tepit edebilme imkanı sunan bir YAR görüntüleme sisteminin
kurulumunu yapmaktır. Görüntüleme işlemi hem bilgisayar ortamında benzetim yardımı ile
hem de laboratuvar ortamında kurulan görüntüleme sistemi ile yapılmıştır. YAR ham verisi şerit
tarama modu (stripmap mode) ile yansıtıcı objelerden geri dönen elektromanyetik dalgaların
tespiti yapılarak oluşturulmuştur. Elde edilen ham veri işlemek için menzil-Doppler algoritması
tercih edilmiştir. Algoritma, bünyesinde birçok sinyal işleme araç kutusu (signal processing
toolbox) bulunduran MATLAB’de kod haline getirilmiştir.

3.1 Anten Tasarımı
3.1.1

Horn Anten

Tasarımının kolaylığı, geniş bant çalışma prensibi ve kontrol edilebilir ışınım örüntüsüne sahip
olması gibi özelliklerinden dolayı benzetimlerde YAR alıcısı-vericisi olarak horn antenler tercih
edimiştir. Basit bir horn anten yapısı Şekil 3.1’de verilmiştir. Antenin duvarlarının belirli bir
noktadan sonra genişlemesi (flare), dalga kılavuzunun (waveguide) iç kısmı ve serbest uzay
arasındaki empedans uyumsuzluğunun (impedance mismatch) giderlmesini sağlar. Bu
genişleme ile ayrıca antenin yükselim (elevation) ve yanca (azimuth) eksenlerindeki ışınım
örüntülerinin yarı-güçlü-ışıma-genişliği (half power beamwidth) belirlenebilir.

Şekil 3-1 Horn anten yapısı.

3.1.2

Horn Anten Benzetimi

HFSS’te benzetimi gerçekleştirilen dikdörtgen kesitli horn antenin görseli Şekil 3.2’de
verilmiştir. Anten, YAR görüntüleme uygulamasının yapıldığı frekans bandını kapsayayacak
şekilde (1-18 GHz) tasarlanmıştır. Besleme için kullanılan dalga kılavuzunun kesit alanı
boyutları 32.66 mm x 14.51 mm, uzunluğu 36.29 mm olarak belirlenmiş ve kalınlık 0.726 mm
alınmıştır. Anten açıklığının boyutları ise 50.8 mm x 63.858 mm olarak hesaplanmıştır. Dalga
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kılavuzu ve anten açıklığının duvarları PEC (perfect electric conductor) olarak tanımlanmıştır.
Antenin S11 karakteristiği ve ışınım örüntüleri Şekil 3.3a ve Şekil 3.3b’de gösterilmiştir.

Şekil 3-2 Benzetimi yapılan horn anteni.

Şekil 3-3 (a) Antenin geri dönme kaybı karakteristiği, (b) antenin elektrik alan ve manyetik alan
düzlemlerindeki ışınım örüntüleri.

Şekil 3.3a’da görüldüğü üzere antenin geri dönme kaybı (S11) çalışma bandı boyunca (2-8
GHz) -20 dB seviyesi civarındadır. Bu veri, antenin empedans uyumlamasının iyi yapıldığını
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göstermektedir. Ayrıca elektrik alan ve manyetik alan düzlemlerindeki yarı-güçlü-ışımagenişlikleri (E-plane/H-plane HPBW) yaklaşık 45 derecedir.
3.2 Ölçüm Sisteminin Benzetimi
Ölçüm sistemi: (i) alıcı/verici antenler, (ii) yeri tespit edilecek olan cisim/cisimler ve (iii)
cisimlerin yerleştirildiği duvardan oluşmaktadır. Alıcı/verici antenler olarak bir önceki başlıkta
bahsedilen dikdörtgen kesitli horn antenler kullanılmıştır. Duvarın malzemesi olarak beton,
yansıtıcı cisimler için ise PEC tercih edilmiştir.
(NOT 1: YAR uygulamalarında çoklu ölçümler yapıldığından sonuç alma süresini kısaltmak
adına yansıtı cisimlerin ve duvarın boyutları küçültülmüştür.)
(NOT 2: Benzetim esnasında alıcı ve verici antenler aydınlatılan alan üzerinde 90 derece
açıyla konumlandırıldığından çözünürlük hesaplamalarında sadece azimut ekseni göz önünde
bulundurulmuştur.)
3.2.1

Tek Karesel PEC Objenin Tespiti

Şekil 3.4’te gösterildiği gibi bir adet kare şeklindeki (60mm x 60mm) PEC obje, 20mm
kalınlığındaki beton duvarın içine yerleştirilmiştir. Alıcı ve verici anten x-ekseni üzerinde
aralarında 60 mm olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ölçümler y-ekseni boyunca 60 mm - 325 mm
aralığında 5 mm adımlarla gerçekleştirilmiştir. Her ölçüm adımında EM hesaplamaları sonucu
elde edilen S21(dB) değeri kaydedilmiştir. EM hesaplamaları 7GHz’de gerçekleştirilmiştir. Şekil
3.5a ve Şekil 3.5b antenlerin 100 mm ve 200 mm (y-ekseni üzerinde) noktalarında kaydedilen
S21(dB) değerleri verilmiştir.

Şekil 3-4 60mm x 60mm karesel PEC objenin benzetimi.
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Şekil 3-5 (a) 100 mm’deki geri dönen EM dalga, (b) 200 mm’deki geri dönen EM dalga.

3.2.2

Tek Üçgensel PEC Objenin Tespiti

Şekil 3.6’da 20 mm beton duvarın içine yerleştirilmiş bir adet üçgen şeklindeki
(80mmx80mmx80mm) PEC objenin görüntülenme benztimi verilmiştir. Alıcı ve verici anten xekseni üzerinde aralarında 60 mm olacak şekilde yerleştirilmiştir ve ölçümler y-ekseni boyunca
60 mm – 322.5 mm aralığında 2.5 mm adımlarla gerçekleştirilmiştir. Her ölçüm adımında EM
hesaplamaları sonucu elde edilen S21(dB) değeri kaydedilmiştir. EM hesaplamaları 7GHz’de
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.7a ve Şekil 3.7b antenlerin 100 mm ve 200 mm (y-ekseni üzerinde)
noktalarında kaydedilen S21(dB) değerleri verilmiştir.

Şekil 3-6 80mm x 80mm x 80mm üçgensel PEC objenin benzetimi.
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Şekil 3-7 (a) 100 mm’deki geri dönen EM dalga, (b) 200 mm’deki geri dönen EM dalga.

3.2.3

Tek Dairesel PEC Objenin Tespiti

Şekil 3.8’de gösterildiği gibi bir adet daire şeklindeki (r = 40mm) PEC obje, 20mm kalınlığındaki
beton duvarın içine yerleştirilmiştir. Alıcı ve verici anten x-ekseni üzerinde aralarında 60 mm
olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ölçümler y-ekseni boyunca 60 mm – 320 mm aralığında 5 mm
adımlarla gerçekleştirilmiştir. Her ölçüm adımında EM hesaplamaları sonucu elde edilen
S21(dB) değeri kaydedilmiştir. EM hesaplamaları 7 GHz’de gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.9a ve
Şekil 3.9b antenlerin 100 mm ve 200 mm (y-ekseni üzerinde) noktalarında kaydedilen S21(dB)
değerleri verilmiştir.

Şekil 3-8 80 mm çaplı dairesel PEC objenin benzetimi.
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Şekil 3-9 (a) 100 mm’deki geri dönen EM dalga, (b) 200 mm’deki geri dönen EM dalga.

Verilen görsellerden de görüldüğü üzere geri yansıyan elektromanyetik dalgalar alıcı horn
anten tarafından tespit edilip S21 (dB) değerleri frekans bandı boyunca kaydedilmiştir. Antenler,
duvarın cisim bulunmayan bölgesinde benzer geri yansımalar tespit ederken farklı geometrik
şekillerden geri dönen EM dalgalarının ayırt edici olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgi kullanılarak
yansıtıcı cismin şekli hakkında fikir elde edilebilir.

3.2.4

Yanyana Yerleştirilmiş Karesel PEC Objelerin Tespiti

Radar görüntüleme sistemlerinde çözünürlük büyük önem taşır. YAR tekniğinde geri yansıyan
elektromanyetik dalgalar iki boyuta dağıldığından çözünürlük hem menzil hem de azimut için
ayrı ayrı incelenmelidir. Ancak 3.2 başlığı altındaki ikinci notta belirtilen sebepten ötürü
çözünürlük konusu sadece azimut ekseni için incelenmiş ve benzetim sonuçları sadece bu
eksen için gerçekleştirilmiştir. Antenin azimut eksenindeki boyutunun 63 mm olduğu göz önüne
alıdığında bu eksendeki çözünürlüğünün yaklaşık 30 mm olduğu hesaplanabilir (Bkz. Eşitlik
2.8). Bu nedenle cisimler y-ekseni (azimut ekseni) üzerine birbirinden 30 mm uzakta olacak
şekilde yerleştirilmiştir. Şekil 3.10’da ölçüm ortamının benzetimi için oluşturulan yapı verilmiştir.
Cisimlerin boyutları 60 mm x 60 mm olarak seçilmiştir. Ölçümler y-ekseni üzerinde 50 mm –
345 mm arasında 5 mm adımlarla gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.11a, Şekil 3.11b ve Şekil 3.11c’de
antenlerin 50 mm, 150 mm ve 200 mm (y-ekseni üzerinde) noktalarında kaydedilen S21(dB)
değerleri verilmiştir.
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Şekil 3-10 Birbirinden 30 mm uzaklığa yerleştirilmiş iki 60 mm x 60 mm karesel PEC’in
benzetimi.

Şekil 3-11 (a) 50 mm’deki geri dönen EM dalga, (b) 150 mm’deki geri dönen EM dalga, (c)
150 mm’deki geri dönen EM dalga.

3.3 Menzil-Doppler (Range-Doppler) Algoritması
3.3.1

Bilgisayar Ortamında Oluşturulmuş Noktasal Hedefin Tespiti

Menzil-doppler algoritması (MDA), teorik altyapı başlığı altında sunulduğu gibi (Bkz. Şekil 2.6)
aşamalar halinde tasarlanmış ve MATLAB kullanılarak kod haline getirilmiştir. Yazılan kodu
doğrulamak için öncelikle bilgisayar ortamında oluşturulmuş noktasal bir hedefin tespiti
gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle iki boyutlu YAR işaret-uzayı Eş. 3.1’de verilen formül ile

hesaplanmıştır.
𝑆𝑟𝑥 (𝑡, 𝜂) = ∑𝑀−1
𝑚=0 [𝐹𝑚 𝑤𝑟 (𝑡 −

2𝑅𝑚 (𝜂)
) 𝑤𝑎 (𝜂
𝑐

− 𝜂𝑐 )𝑒

𝑓 𝑅 (𝜂)
2𝑅 (𝜂)
−𝑗4𝜋( 0 𝑚 )+𝑗𝜋𝐾𝑟 (𝑡− 𝑚 )

Burada,
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𝑐

𝑐

2

]

(3.1)

2𝑅𝑚 (𝜂)
: 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑐𝑖𝑘𝑚𝑒𝑠𝑖
𝑐
𝐹𝑚 : ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑐𝑖𝑠𝑖𝑚𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑠𝚤𝑦𝑎𝑛 𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑧𝑎𝑦𝚤𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü
𝑤𝑎 (𝜂 − 𝜂𝑐 ): 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝚤ş𝚤𝑛𝚤𝑚 ö𝑟ü𝑛𝑡ü𝑠ü𝑛ü𝑛 𝑏ü𝑦ü𝑘𝑙üğü
olarak açıklanabilir. Azimut eksenindeki ışınım örüntüsünün büyüklüğü (azimuth beam pattern
amplitude) adını ışınım örüntüsünün azimut düzlemindeki geometrik şeklinden alır.
Oluşturulan işlenmemiş YAR-işaret uzayı Şekil 3.13’te gösterilmiştir. Görselde Matlab’in “jet”
skalası kullanılmış olup soğuk renkler düşük genliği, sıcak renkler yüksek genliği temsil
etmektedir. Aysrıca işaret uzayının yalnızca reel kısmını içermektedir.

Şekil 3-12 Radar anteninin azimut düzlemindeki ışınım örüntüsü.

Şekil 3-13 İşlenmemiş YAR işaret uzayı.
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Şekil 3.13’te verilen YAR işaret uzayı menzil-Doppler algoritmasının girdisi olarak
kullanılmıştır. Sürecin ilk aşaması olarak, uyumlu filtrenin yanıtı olarak kullanılacak olan menzil
boyutundaki referans işareti oluşturulmuştur. Oluşturulan işaret Şekil 3.14’te gösterilmiştir.

Şekil 3-14 Menzil referans işareti.

Menzil-Doppler algoritmasının her aşamasından sonraki sonuçlar aşağıda gösterildiği şekilde
elde edilmiştir. Görüldüğü üzere noktasal hedef görüntünün tam ortasında elde edilmiştir.

Şekil 3-15 (a) Menzil-sıkıştırılmış görüntü, (b) Menzil-kaymasının düzeltildiği görüntü, (c)
Azimut-sıkıştırılmış görüntü.

3.3.2

HFSS’ten Elde Edilmiş Veri İle Görüntü Elde Edilmesi

Bir önceki bölümde anlatılan menzil-Doppler algoritması HFSS’te üç farklı gepmetrik yapı için
gerçekleştirilen (Bkz. Bölüm 3.2) benzetimler sonucu elde edilen veri kullanılarak
tekrarlanmıştır. Bir önceki kısımda kullanılan işlenmemiş YAR işaret uzayı yerine bu veriden
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yararlanılmıştır. Karesel, üçgensel ve dariresel PEC cisimlerin benzetimleri sonrası elde edilen
çıktı görüntüleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca azimut eksenindeki çözünürlüğü test etmek
amacıyla aralarında 30 mm olan iki karesel PEC cismin görüntüsü de elde edilmiştir.

Şekil 3-16 (a) Karesel cisim, (b) üçgensel cisim, (c) dairesel cisim.

Şekil 3-17 Aralarında 30 mm olan iki PEC karesel cismin görüntüsü.

Yukarıdaki görsellere bakıldığında unutulmamalıdır ki çıktı görüntüleri, alıcı/verici antenlerin
görüntülenen cisimlere göre 90 derecelik açı ile konumlandırılmaları sonucu alınmıştır. Şekil
3.17’de görüleceği üzere (daha önceden azimut eksenindeki çözünürlük yaklaşık 30 mm
olarak hesaplanmıştır (Bkz. Bölüm 3.2.4).) azimut eksenindeki örnekleme sayısı ve her
örnekleme arasındaki mesafe göz önüne alındığında teoriye uygun bir sonuç alındığı
görülmektedir. Antenlerin cisimlere 90 derece ile konumlandırılmalarından dolayı menzil
ekseninde çözünürlük teorik olarak sonsuzdur. Dolayısıyla elde edilen çıktı görüntülerine
bakıldığında cismin bu eksendeki ayrıntılarında dair bilgi edilebilse de şekil bilgisine tam olarak
ulaşılamamaktadır. Ancak menzil ekseni üzerinde belirli adımlarla azimut yönünde tarama
yapıldığında cismin iki boyutlu görüntüsü tam olarak elde edilebilecektir.
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4

ÖLÇÜM SİSTEMİ

4.1 Geniş-bant Anten Tasarımı
Bir önceki ana başlıkta önerien ve benzetimi yapılan ölçüm sistemi “Mikrodalga ve Milimetrik
Dalga Laboratuvarı”nda kurulmuştur. Sistem, üzerinde alıcı ve verici radar antenlerinin
bulunduğu platform ve bu platformun üzerinde kaydırılabildiği iki ana parçadan oluşmaktadır.
Ölçümlerin dinamik ve stabil olarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşıdığından kütlece ağır
olan horn antenler tercih edilmemiştir. Bunun yerine aynı frekans bandında çalışabilen ve
manyetik alan düzleminde horn anten ile benzer ışınım örüntüsüne sahip Vivaldi tipi antenler
kullanılmıştır.
Vivaldi anteni (Tapered Slot Antenna, TSA) oluğun konik olarak genişlediği çok geniş bantlı
bir oluklu antendir. Vivaldi anteni ince bakır tabakadan ya da çift taraflı baskılı devre
plakasından imal edilir. Bu malzemenin kalınlığının ve dielektrik katsayısının antenin özellikleri
üzerinde etkisi vardır. Aynı malzeme kullanılarak yapılan antenler yan yana getirilerek bir grup
anteni yapılabilir [33].

Anten sadece, iki boyutlu bir üstel (exponential) boynuz olarak bilinen konik oluktan meydana
gelir. Besleme oluğun dar tarafından yapılır. Yayın yönüne göre zıt tarafa konulmuş λ/4koçanla kısa devre edilir. Antenin bant genişliğini arttırmak için merkez frekansın dalga
boyunun dörtte biri çapta çember biçiminde bir koçan iletken konulabilir. Çember biçimli
besleme hattının bu iki iletken tabakada sonlandırılması şerit-iletken teknolojisinde sadece
besleme

sisteminin

geniş

bantlı

uyarlamasında

yararlı

olur.

Bireysel

ışıyıcı

elemanların polarizasyonu doğrusaldır. Elektriksel hat çizgileri iletken plakaya paraleldir. Bir
ikinci polarizasyon düzlemi için gruplar iletken plakalara çapraz geçmeli yerleştirilirler. Antenin
ışıma yönü konik oluğun genişlediği yöndür. Bu anten biçiminin geniş bant özelliği ultra-geniş
bant antenler için uygundur. Bu antenlerin yapısı üç türlüdür:


Düzlemsel (coplanar) Vivaldi antenlerde her iki ışıma elemanı taşıyıcı malzemenin
aynı yüzünde bulunur. Anten Resim.1 de görüldüğü gibi diğer yüzden oluklu bağlaşımla
beslenir.

Şekil 4-1 Düzlemsel (coplanar) Vivaldi anten [33].
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Antipodal Vivaldi anten düzlemdeş tipteki bağlaşım sorununun basitçe çözülmesini
mümkün kılar. Burada bir iletken plaka düzlem ortadaki iletkene bağlanır ve diğer anten
kablosu (zıt yöne genişleyen düzlemdeki) alta bağlanır. Bu antenler basitçe bir
koaksiyel kablo ile beslenirler.



Simetrik

antipodal

Vivaldi

antende (Balanced

antipodal

Vivaldi

antenna,

BAVA) alttaki toprağa bağlı plakaya ilaveten üstte toprağa bağlı bir plaka daha vardır.

Şekil 4-2 Simetrik antipodal Vivaldi anten [33].

YAR ölçüm sisteminde kullanılmak üzere düzlemsel (coplanar) Vivaldi anten tercih edilmiştir.
Benzetimlerde kullanılan horn antenlerde olduğu gibi 2-8 GHz bandında çalışacak şekilde
tasarlanmışlardır. Antenler, R04003 (𝜀𝑟 =3.55 and tan𝛿=0.0027) dielektrik substrat üzerine
basılmıştır. Tasarlanan Vivaldi anten Şekil 4.3’te gösterilmiştir.

Şekil 4-3 Düzlemsel (coplanar) Vivaldi anten (a) üstten görünümü (b) alttan görünümü.

Antenlerin geri-dönüş kaybı (return loss) ve Elektrik alan/Manyetik alan (E-plane/H-plane)
ışınım örüntülerine ait grafikler aşağıda verilmiştir. Geri dönüş kayıpları HP 8720D model
network analizör ile ölçülürken ışınım örüntüleri laboratuvarda bulunan yankısız odada
(anechoic chamber) kaydedilmiştir. YAR deneyinde daha önce de değinildiği gibi geniş yarıgüçlü-ışıma-genişliğine sahip antenler tercih edilmektedir. Vivaldi antenin manyetik alan
düzlemindeki ışınım örüntüsü yarı-güçlü-ışıma-genişliği elektrik alan düzlemindekinden daha
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geniştir. Bu nedenle antenler platform üzerinde manyetik alan düzlemine dik olacak şekilde
yerleştirilmiştir. Böylelikle platformun hareket yönü daha geniş yarı-güçlü-ışıma-genişliğine
sahip ışınım örüntüsü düzlemi üzerine getirilmiştir. Şekil 4.4(b)’de görüleceği üzere antenin
manyetik alan düzlemindeki yarı-güçlü-ışıma-genişliği 90 (7 GHz) derece ile 150 (3 GHz)
derece arasında değişmektedir. Ayrıca geri dönüş kaybı frekans bandı boyunca yaklaşık -10
dB seviyesinde elde edilmiştir.

Şekil 4-4 Antenin benzetim sonucu: (a) geri-dönüş kaybı - frekans, (b) iki düzlemdeki ışınım
örüntüsü grafiği. Antenin ölçüm sonucu: (c) geri-dönüş kaybı - frekans, (d) elektrik alan düzlemi
ışınım örüntüsü, (e) manyetik alan düzlemi ışınım örüntüsü grafiği.

4.2 Ölçüm Sisteminin Kurulumu ve Ölçüm sonuçları
Antenlerin performansının (geri-dönüş kaybı ve ışınım örüntüleri) yapay açıklıklı radar
uygulamasına uygun hale getirilmesinin ardından ölçüm sisteminin denenmesine geçilmiştir.
Kurulumun ölçüm anında çekilmiş fotoğrafı aşağıda verilmiştir. Daha önceden de belirtildiği
gibi kurulum alıcı/verici radar antenleri, antenlerin yerleştrildiği platfrom ve platformun üzerinde
iki yönlü hareket edebildiği düzenekten oluşmaktadır. Antenler arası mesafe yaklaşık 80 mm
olarak belirlenmiş ve ölçümler boyunca sabit tutulmuştur.
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Şekil 4-5 (a) YAR ölçüm sistemi, (b) Alıcı/verici antenlerin konumu.

Benzetim yoluyla tespit edilen cisimlerin geometrisine benzer yapıya sahip cisimler laboratuvar
ortamında da görüntülemiştir. Bunlardan ilki pirinçten yapılmış 50 mm x 50 mm ebatlarındaki
kare bir levhadır. Obje, ölçüm sisteminin tam ortasına gelecek şekilde yapay duvarın içine
yerleştirilmiş ve azimut ekseninde 340 mm’lik bir hat boyunca 10 mm’lik adımlarla taranmıştır.
Ölçümler HP 8720D model network analizör ile 1-10 GHz frekans aralığında ve 801 noktada
yapılmıştır. Belirli noktalarda ölçülen S21(dB) değerleri Şekil 4.6’da verilmiştir.

Şekil 4-6 (a) Belirli ölçüm noktalarında kaydedilen S21(dB) grafiği, (b) görüntülenen pirinç
levha.
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Her ölçüm adımında kayededilen geri yansıyan elektromanyetik dalgalar menzil-Doppler
algoritmasından geçirilerek görüntü elde edilmiştir. Şekil 4.7’de çıktı görüntüsü verilmiştir.
Görüldüğü üzere azimut ekseninde cismin boyutu bire bir elde edilebilmiştir.

Şekil 4-7 Kare şeklindeki pirinç levhanın görünütüsü.

İkinci ölçüm üçgen şeklinde kesilmiş pirinç levha için yapılmıştır. Üçgenin boyutları 56 mm x
56 mm x 50 mm olarak belirlenmiştir. Cisim, yapay duvar içinde ölçüm sisteminin tam ortasına
gelecek şekilde yerleştirilmiş ve 10 mm aralıklarla 500 mm boyunca taranmıştır. Tarama işlemi
1-10 GHz frekans aralığında 801 noktada gerçekleştirilmiştir. Belirli noktalarda kaydedilen
S21(dB) değerleri Şekil 4.8’de gösterilmiştir.

Şekil 4-8 (a) Belirli ölçüm noktalarında kaydedilen S21(dB) grafiği, (b) görüntülenen pirinç
levha.
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Elde edilen S21(dB) verileri menzil-Doppler algoritmasında işlenerek üçgen şeklindeki pirinç
levhadan alınmış çıktı görüntüsü oluşturulmuştur. Oluşturulan görüntü aşağıda verilmiştir.
Azimut ekseninde cismin boyutu tam olarak elde edilmiştir.

Şekil 4-9 Üçgen şeklindeki pirinç levhanın görünütüsü.

Son olarak ölçüm sisteminin azimut eksenindeki çözünürlüğü test etmek adına iki adet (50 mm
x 50 mm) kare şeklindeki pirinç levha görüntülenmiştir. Teorik altyapının anlatıldığı kısımda da
belirtildiği gibi (Bkz. Bölüm 2.3.3) azimut ekseninde çözünürlük, kullanılan antenin açıklığının
yarısına eşittir. Tasarlanan antenlerin açıklığı 3.8 cm’dir. Bu durumda ölçüm sisteminin azimut
çözünürlüğü 1.9 cm olacaktır. Birbirinden yaklaşık 1.9 cm uzaklıkta yerleştirlmiş iki pirinç levha
Şekil 4.10’da gösterildiği şekilde görüntülenmiştir.

Şekil 4-10 (a) Belirli ölçüm noktalarında kaydedilen S21(dB) grafiği, (b) görüntülenen pirinç
levhalar.

41

Pirinç levhalar ölçüm düzeneğinin ortasına yerleştirilmiş ve 5 mm aralıklarla 58 noktada geri
dönen elektromanyetik dalgalar kaydedilmiştir. Şekil 4.11’de görüldüğü gibi menzil-doppler
algoritmasının yardımıyla çıktı görüntüsü elde edilmiştir. Levhaların azimut eksenindeki
boyutları ve aralarındaki mesafe büyük oranda elde edilmiştir.

Şekil 4-11 Kare şeklindeki pirinç levhaların görünütüsü.

4.3 Duvar Malzemelerinin İncelenmesi
Duvar içi görüntüleme uygulaması beton, tuğla, kuru duvar (harçsız duvar) ve kontrplak gibi
duvar malzemelerinin içine yerleştirilmiş cisimlerin tespitini hedefler. Beton ve tuğla gibi yüksek
dielektrik sabitine sahip malzemeler gönderilen elektromanyetik dalga üzerinde önemli ölçüde
zayıflamaya yol açar. Bu durumda daha güçlü işlemci ve radar işaret genliğine ihtiyaç duyulur.
[34]’te bu malzemelerin geniş frekans aralığında electromanyetik alana sunduğu zayıflama
grafik haline getirilmiştir. Şekil 4.12’de bu grafik görülmektedir.

Şekil 4-12 RF işaretin farklı malzemelerde frekansa bağlı olarak zayıflaması. (drywall: kuru
duvar, plywood: kontrplak, brick: tuğla) [34]
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Grafikten görüleceği üzere kuru duvar, kontrplak ve tuğla gibi çoğu duvar malzemesi, radar
frekans aralığında elektromanyetik dalgalar için geçirgen özellik göstermektedir. Bu durum
duvar içi görüntüleme uygulamasını mümkün kılmaktadır.
Elektromanyetik dalgaların duvarın içine doğru gönderilip geri yakalanması süreci boyunca
uğradıkları zayıflamayı gözlemlemek adına son bir deney daha gerçekleştirilmiştir. Alıcı/verici
antenler ölçümü yapılan duvar yapısının karşısında konumlandırılmış ve eklenen kayıp
(insertion loss) HP 8720D model network analizör ile geniş bir aralıkta kaydedilmiştir. Ayrıca
ölçüm sonuçlarını desteklemek amacıyla Advanced Design System (ADS) programında
benzetim yapılmıştır. Benzetimde duvar, duvar-anten arasındaki hava katmanı iletim hattı
olarak temsil edilmiştir. İletim hatlarının parametreleri (dielektrik sabiti, kayıp tanjantı) duvar
malzemesine göre ayarlanmıştır. ADS üzerinde yapılan benzetim ve sonuçlar aşağıda
verilmiştir.

Şekil 4-13 ADS benzetimi.

Şekil 4-14 Kontrplak (𝜀𝑟 = 2.42,10 GHz'de) için eklenen kayıp-frekans grafiği.
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5

SONUÇ

Radar 1940’lı yıllardan bu yana elektronik gözlemleme amacıyla kullanılmakta olup günümüze
kadar teknolojik anlamda büyük gelişme göstermiştir. Senelerdir süre gelen teknik geliştirmeler
sayesinde radarlar artık sadece hedef cisimlerin konumlarını (uzaklıklarını ve hızlarını) tespit
edebilen bir uzaktan algılayıcı olmaktan çıkmıştır. Geliştirilen yapay açıklıklı radar (synthetic
aperture radar) tekniği yeryüzünün görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. YAR tekniği ile
toplanmış aynı-fazlı geri yansıyan işaretler işlenerek yeryüzünün görüntüsü elde edilmektedir.
İlk zamanlar araştırmacılar YAR verisinin hesaplama maliyetini düşürmek için yeni işleme
algoritmaları üzerinde çalışırken günümüzde daha güçlü ve hızlı bilgisayarlar sayesinde temel
YAR teorisi kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Yapılan bu çalışmada, daha çok uzak alan uygulamalarında kullanılan YAR tekniğinin yakın
alan uygulaması olan duvar-içi görüntüleme için uyarlanmsaı üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle
teorik çerçeveye uygun olarak görüntüleme sistemi ve ortamının benzetimi yapılarak
elektromanyetik hesaplamalar yapılmıştır. YAR uygulamasına uygun (geniş frekans aralığında
çalışabilme, geniş yarı-güçlü-ışıma-genişliğine sahip ışınım örüntüsüne sahip olma) radar alıcı
ve verici antenler tasarlanmıştır. Benzetimler farklı geometrik şekillere sahip hedef cisimlerin
konumlarının tespiti ve şekillerine ait bilgi elde edilebilmesi için tekrarlanmıştır. Hesaplanan
geri-dönen elektromanyetik dalgalar her ölçüm adımı için frekans alanında kaydedilmiş ve
bilgisayar ortamında kurulmuş menzil-Doppler algoritmasından geçirilerek çıktı görüntüsü
haline getirilmiştir. Ayrıca azimut ekseni için teorik olarak hesaplanmış çözünürlük bilgisi bu
eksende yan yana yerleştirilmiş cisimlerin görüntülenmesi ile test edilerek doğrulanmıştır.

Benzetimler optimize edilip doğruluklarından sonra laboratuvar ortamında deneysel YAR
sistemi kurulmuştur. Farklı geometrik şekillere sahip hedef cisimler benzetimlere paralel olarak
görüntülenmiş ve geliştirilmiş menzil-Doppler algoritması yardımı ile çıktı görüntüleri elde
edilmiştir. Kurulan sistem, cisimlerin duvar içindeki (azimut eksninde) konumlarını ve
boyutlarını doğru olarak tespit edebilmekte ve çözünürlük hesaplarına yakın (~ %10’luk sapma
ile) sonuçlar vermiştir. Ölçümler antenlerin 0º bakış açısıyla konumlandırılmalarıyla
alındığından menzil boyutunda çözünürlük bilgisine ulaşılmamıştır. Aynı yöntem, ölçüm
düzeneğinin çapraz-menzil eksenine dik yönde belirli adımlarla kaydırılıp ölçümler
tekrarlandığında hedef cismin iki-boyutlu (2B) görüntüsü elde edilebilecektir. Böylelikle duvarın
içi iki boyutta da taranmış ve cismin tam şekli ortaya çıkarılabilecektir. Ek olarak aynı uygulama
yakın alan teknikleri kullanılarak da gerçekleştirilebilecektir. Son olarak duvarın yapımında
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kullanılan malzemelerin tekniğin performansına olan etkisi hem benzetim hem de deneysel
ölçüm ile incelenip kıyaslanmıştır. Duvar malzemesinin karakteristik parametrelerinin
gönderilmesi gereken elektrmanyetik dalganın genliği ile olan ilişkisi ortaya konmuştur.

Elde edilen YAR ham verisinin işlenmesinde kullanılan menzil-Doppler algoritması birçok
açıdan değerlendirilmiştir. İşleme denklemlerinde kullanılan hiperbolik yapı sayesinde düşük
bakış açılı ve dar açıklıklı durumlarda iyi bir yaklaşıklık sağlanmıştır. Bu durum, bakış açısının
0º olmasına rağmen farklı cisimlerin menzil eksenindeki ayrıntılarının da elde edilmesini
sağlamıştır. Menzil hücre geçmesi menzil-Doppler alanında gerçekleştirilmesi menzildeki
istenmeyen görüntü kaymaları ortadan kaldırmıştır. Kullanılan algoritmanın istenen sonuca en
yakın görüntü vermesinin yanı sıra işlemciye getirdiği yük de büyük önem taşır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde kısa sürede sonuç verebilen bir program yazılarak hesaplama yükü düşük
seviyede tutulmuştur. Son olarak menzil-Doppler algoritması, birçok YAR görüntü işlemede
kullanılan bir algoritma olup açıklık ve yan bakış açısı çok fazla olmadığı sürece her görüntüye
uygulanabilir. Karmaşıklığı düşük bir algoritma olması açısından uygulanması ve anlaşılması
en kolay algoritmadır. İşlemlerin çoğu tek boyutlu frekans alanında yapıldığı için hız açısından
verimli bir algoritmadır.
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