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PROJE ÇAĞRISI (PÇ) 

Çağrı Kodu: 2018-PÇ-T2100-01 

Proje Çağrısı Başlığı: Yüksek Frekans Radar Kesit Alanı (RKA) Hesaplamaları için Hızlı 

Analiz Aracı Geliştirilmesi 

Projenin Amacı: Hesaplamalı elektromanyetik literatüründe yer alan yüksek frekans 

elektromanyetik problem çözücü algoritmalarını kullanarak, Radar Kesit Alanı (RKA) 

hesaplamak üzere bir araç geliştirilmesi ve kaynak kodlarının TUSAŞ’a kazandırılması 

hedeflenmektedir. Bu sayede, ticari yazılımların yetersiz kaldığı konularda çeşitli kabiliyetlere 

sahip olan bir yazılımın TUSAŞ’ta kullanılması ve ticari yazılımlara olan bağımlılığın azaltılması 

sağlanacaktır.  

Projenin Olası Çıktıları: Geliştirilecek aracın temel amacı, belirlenen herhangi bir hedef 

modelin istenilen koşullarda RKA hesaplanmasıdır. Ortaya konacak yazılım, TUSAŞ 

tarafından belirlenecek formatlardaki ayrıklaştırılmış model dosyasını okuyabilmelidir. 

Okutulan model düzlemsel dalga ile aydınlatılarak elektromanyetik analiz gerçekleştirilmelidir. 

Yazılım, aşağıda belirtilen yüksek frekans elektromanyetik çözücülerini içermelidir: 

1. Fiziksel Optik (Physical Optics - PO) 
2. Fiziksel Optik (Physical Optics - PO) + Birim Uzunluk Kırınım Katsayıları  (Incremental 

Length Diffraction Coefficients - ILDC) 
3. Seken Işın Yöntemi (Shooting and Bouncing Ray - SBR) 
4. Seken Işın Yöntemi (Shooting and Bouncing Ray - SBR) + Birim Uzunluk Kırınım 

Katsayıları  (Incremental Length Diffraction Coefficients - ILDC) 
 

Yüksek Frekans RKA Hesaplamaları için geliştirilmesi hedeflenen Hızlı Analiz Aracı için; 

 Dielektrik ve manyetik malzeme tanımlayabilme seçeneklerinin bulunması, 

 Hem modelin malzemesinin tanımlanabilmesi, hem de model üzerinde belirli kalınlık ve 
elektromanyetik özelliklere sahip kaplamaların uygulanabilir olması, 

 Radar soğurucu malzeme uygulamalarında sıkça kullanılan malzemelerin 
elektromanyetik özellikleriyle birlikte tanımlı olması ve kullanıcının yeni malzeme 
tanımlamasına olanak verilmesi, 

 Ayrıklaştırılmış elemanlardan seçili olanların, “non-radiating” eleman olarak 
tanımlanabilmesi, 

 Çıktı olarak, RKA (metre kare ve desibel olarak), kompleks elektrik alan, yüzey akımları 
gibi temel bilgilerin sağlanması, 

 1 ve 2 boyutlu RKA grafikleri ve yüzey akımlarının görselleştirilmesinin sağlanması, 

 Ters Yapay Açıklıklı Radar Görüntüleme (Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging – 
ISAR / TYAR) kabiliyetine sahip olması, 

 Çözünürlük, merkez açı ve merkez frekans gibi temel bilgilerden gerekli 
elektromanyetik analizleri ve analiz sonrası işlemleri gerçekleştirebilmesi, 

 TYAR görüntüsünden saçılma merkezi bilgisinin elde edebilmesi ve bu saçılma 
bilgisinden, saçılan elektrik alan bilgisinin sonsuz çözünürlükte elde edilebilmesi, 

 TYAR bilgileri ve saçılma merkezi büyüklüğü, fazı ve konumu gibi temel bilgilerin çıktı 
olarak sağlanması ve görselleştirilebilmesi, 

 Analiz aracının hem CPU hem GPU üzerinde verimli bir şekilde paralel çalışabilmesi, 

 Analizler için uygun ve kullanımı kolay bir ara yüze sahip olması 

 Model üzerinde analiz için gerekli görüntülemeler (düzlem dalganın geliş açısı, 
polarizasyon vs.) sağlanması, 

 Ara yüzün, malzeme uygulanacak kısımların kolaylıkla seçilmesi ve malzemenin rahat 
uygulanabilmesi için optimize edilmiş olması gerekmektedir. 
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RKA Analiz yazılımının doğruluğu, zaman ve bellek kullanımı konusundaki performansı, 
karşılıklı belirlenecek test analizleri (referans yazılımlar, literatürdeki sonuçlar ile kıyaslama 
yapılması vb.) üzerinden doğrulanacaktır.   
 
Proje Çağrı Takvimi: 
 

Proje Çağrısı Yayım Tarihi  18.04.2018  

Birinci Aşama Proje Son Başvuru Tarihi  30.04.2018  

Birinci Aşama Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi  25.05.2018  

İkinci Aşama Başvuru Tarihi  15.06.2018  

İkinci Aşama Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi  20.07.2018 

Proje Başlama Tarihi  DSB  

 

Hedeflenen Proje Tamamlanma Süresi: En fazla 15 ay 

 


