
9 CANLI VE HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Canlı algılayıcıları veya bir yerin işgal durumunu (occupancy) algılayan dedektörler gözlem altında 

bulundurulan alan içindeki insanların veya cisimlerin varlığını dedekte ederler. Hareket (motion) 

dedektörleri ise sadece hareketli cisimlere karşı tepki verirler. İkisinin arasındaki belirleyici fark; canlı 

algılayıcılarının bir cismin durgun veya hareketli durumunda sinyal üretmeleri ve hareket 

dedektörlerinin ise seçici olarak hareketli cisimlere duyarlı olmasıdır. Bu algılayıcıların uygulamaları 

güvenlik, izleme, enerjinin kontrolü (elektrik ampullerinin kontrolü), kişisel güvenlik, ev aletleri, 

oyuncaklar, özel ürünler, vb. içerir. Uygulamalara bağlı olarak bir insan veya canlının varlığı bir insan 

veya canlının vücudunun özellikleri ve hareketleri ile ilgili vasıtalarla dedekte edilebilir. Örneğin bir 

dedektör vücut ağırlığına, ısıya, seslere, dielektrik sabitine duyarlı olabilir. Aşağıdaki dedektör tipleri 

hali hazırda insanların varlığının ve hareketinin algılanılması için kullanılmaktadır: 

 Kapasitif - insan vücudunun kapasitansı dedektörleri; 

 Akustik – insanlar tarafından çıkarılan seslerin dedektörleri; 

 Foto-elektrik - hareketli cisimler ile ışık ışınlarının kesilmesi; 

 Opto-elektrik - korunan bölgede aydınlanmadaki değişim veya optik kontrast dedeksiyonu; 

 Paspas altı basınç anahtarları - hırsız veya diğer şahısların ağırlığını dedekte etmek için yerdeki 

halıların altındaki basınca duyarlı uzun şeritler; 

 Gerginlik dedektörleri - yerdeki kirişler, merdivenler ve diğer yapısal elemanların içine 

yerleştirilmiş strengeyçler; 

 Anahtar tipi algılayıcılar - kapılara ve pencerelere monte edilmiş elektrik anahtarları; 

 Manyetik anahtarlar - kontaksız anahtar tipi algılayıcılar; 

 Vibrasyon dedektörleri - duvarların veya diğer yapısal elemanların vibrasyonuna tepki; 

 Cam kırılması dedektörleri - kırılan camın çıkardığı özel titreşime tepki veren algılayıcılar; 

 Kızıl ötesi hareket dedektörleri - sıcak veya soğuk cisimlerin yaydığı ısı dalgalarına duyarlı 

aygıtlar; 

 Mikro-dalga dedektörler - cisimden geri yansıyan elektromanyetik mikro-dalga sinyallerine 

tepki veren aktif algılayıcılar; 

 Ultra-sonik dedektörler – mikro-dalga dedektörlere benzer fakt elektromanyetik dalga yerine 

ultrasonik dalga kullanılır; 

 Video hareket dedektörleri - hafızaya saklanmış durgun görüntü ile korunmuş alandaki yeni 

görüntüyü karşılaştıran video cihazı; 

 Laser sistem dedektörleri – foto-elektrik dedektörlere benzer, dar ışık ışınlarını ve yansıtıcı 

kombinasyonlarını kullanır; 

 Tribo-elektrik dedektörleri - hareketli cisimlerin taşıdığı statik elektrik yüklerini dedekte 

edebilen algılayıcılar. 

Canlıyı veya hırsızın dedekte edilmesindeki en büyük problemlerden biri pozitif dedeksiyondur. Bazı 

kritik olmayan uygulamalarda yanlış pozitif dedeksiyonlar bir süre içinde bir kere oluşur. Örneğin bir 

oyuncak veya bir odanın elektrik ışıklarını kontrol eden hareket dedektörlerinde bu ciddi bir problem 

olmayabilir. Işıklar hatalı bir şekilde kısa bir süre için açılır ve bir zarara neden olmaz. Diğer 

sistemlerde özellikle güvenlik araçları için yanlış pozitif dedeksiyonlar bir hırsızın kaçırılmasına 

neden olan yanlış negatif dedeksiyonlar kadar tehlikeli olmasa da ciddi problem olabilir. Kritik 

uygulamalar için algılayıcının seçiminde dikkate alınacak noktalar; günenilirliği, seçiciliği ve gürültü 

bağışıklığıdır. Genel olarak simetrik arabirim devreleriyle çok sayıda algılayıcının kullanılması pratik 

olarak kullanılmaktadır. Böylece bir sistemin güvenilirliği özellikle harici gürültülerin varlığında 

büyük oranda artırabilir. Hatalı dedeksiyonu azaltmanın etkili diğer bir metodu farklı fiziksel 

prensiplerde çalışan algılayıcıların kullanılmasıdır örneğin kapasitif ve kızılötesi dedektörlerin 

birleştirilmesi farklı çeşitte ortama yayılmış gürültülere duyarlı olduğundan etkilidir. 
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9.1 ULTRASONİK ALGILAYICILAR 

Bu dedektörler akustik dalgaların cisme gönderilmesi ve yansıyan akustik dalgaların geri alınması 

prensibine dayanır. Ultrasonik dedektörlerin çalışma prensibinde uzaklık, pozisyon veya seviye 

ölçmedeki aynı prensip kullanılır. Hareket dedeksiyonları daha uzun çalışma aralıkları ve daha geniş 

kapsama açıları ile yapılır. 

9.2 MİKRODALGA HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Mikrodalga dedektörleri geniş alanların kapsanması zorunlu olduğunda diğer dedektörlerden daha 

cazip olmaktadır. Rüzgar, akustik gürültü, toz, nem, vb. gibi güçlü etkileşimler altında ve geniş 

sıcaklık aralığında çalışırlar. Mikrodalga dedektörün çalışma prensibi korunacak alana 

elektromanyetik radyo frekansı (RF) ışınımının gönderilmesine dayanır. En çok kullanılan frekanslar 

10,525 GHz (X bantı) ve 24,125 GHz (K bantı) dır. Bu dalga boyları (=3 cm X bandında) hava 

içindeki toz gibi kirleticilerden geçebilecek kadar yeterli uzunlukta ve daha büyük cisimlerden geri 

yansıyabilecek kadar yeterli kısalıktadır. Dedektörün mikrodalga kısmı bir Gunn osilatörü, bir anten 

ve bir karıştırıcı diyottan oluşmaktadır. Gunn osilatörü küçük hassas bir kaviteye yerleştirilmiş diyota 

güç uygulanmasıyla mikrodalga frekanslarında osilasyon yapar. Osilatör fo frekansında 

elektromanyetik dalga üretir ve bir kısmı dalga klavuzu ve odaklayıcı antenden geçerek cisme yayılır. 

Antenin odaklama karakteristikleri uygulama yeri ile belirlenir. Genel bir kural olarak antenin 

yönlendirici şeklinin dar olmasıyla anten daha duyarlı olur (anten yüksek kazanca sahiptir). Başka bir 

genel kural dar ışınlı anten daha büyük ve geniş açılı bir anten ise oldukça küçüktür. Vericinin ışınım 

gücü tipik olarak 10-20 mW’tır. Bir Gunn osilatörü uygulanan DC geriliminin kararlılığına duyarlı 

olduğundan iyi kaliteli bir gerilim regülatörü ile enerjilenmelidir. Osilatör sürekli olarak çalışabilir 

veya palsli modda çalıştırılarak besleme güç kaynağının enerji tüketimi azaltılabilir.  

 

 

 

 

(a) Doppler frekansını ölçen bir devre (b) eşik dedektörlü bir devre 

Şekil 9.1 Mikrodalga canlı dedektörü 

Mikrodalga osilasyonlarının küçük bir kısmı Schottky karıştırıcı diyot ile kuplajlanmış ve referans 

sinyali olarak çalışır (şekil 9.1a). Çoğu durumlarda verici ve alıcı bir modül içine yerleştirilir ve bu 

modül verici-alıcı (transceiver) olarak adlandırılır. Bir hedef bazı dalgaları geri yansıtarak antenden 

alınan ışınımı karıştırıcı diyota gönderir. Karıştırıcı diyotun akımı gönderilen ve geri alınan dalgaların 

arasındaki faz farkı ile bir harmonik içerir. Faz farkı hedefin uzaklığı ile doğru ilişkilidir. Faza duyarlı 

dedektörler cisme olan uzaklığın dedeksiyonunda en kullanışlı olanıdır. Canlı veya hareket dedektörü 

için Doppler etkisi mikrodalga ve ultrasonik dedektör işlemlerinin temelidir. Doppler etki prensibinde 

çalışan aygıtlar sadece hareketli hedeflere duyarlı olduğundan gerçek hareket dedektör aygıtları 

olduğu unutulmamalıdır. 

Bir anten fo frekansını gönderir ve bu frekans o dalga boyu ile tanımlanır.  
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Burada co ışık hızıdır. Hedef verici antenden uzaklaşırken veya yaklaşırken geri yansıyan ışınımın 

frekansı değişecektir. Bundan dolayı hedef antenden v hızıyla uzaklaşıyorsa geri yansıyan frekans 

azalacak ve hedef yaklaşırken frekans artacaktır. Bu etki Doppler etkisi olarak adlandırılır. Avusturyalı 

bilim adamı Christian Johann Doppler (1803-1853) den sonra Doppler etkisi ilk önce ses ortamında 

keşfedilmiştir ve elektromanyetik ışınıma da uygulanabilmektedir. Bununla beraber sesin kaynağının 

hareketine bağlı hızlarla yayılabilen ses dalgalarının tersine elektromanyetik dalgalar sabit ışık hızında 

yayılırlar. Geri yansıyan elektromanyetik dalgaların frekansı görecelik (relativite) teorisi ile tahmin 

edilebilir. 

150 yıl önce hassas ölçümler için akustik aygıtlar henüz yoktu bu teoriyi ispatlamak için Doppler bir demiryolu üzerinde düz bir vagonun 

üzerine trampetçileri ve vagonların yanında algılama özelliği çok hassas müzisyenleri yerleştirdi. İki gün boyunca lokomotif vagonlarını ileri 

geri hareket ettirdi. Trenin ileri ve geri hareketlerinde müzisyenler trampetlerin notalarını kaydettiler. Sonuçta eşitliklerin tuttuğu görüldü. 
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Pratik amaçlar için 2)/( ocv ’ın değeri birim değer (1) ile karşılaştırıldığında çok küçük olduğundan 

ihmal edilir. Bu durumda geri yansıyan dalgaların frekans eşitliği akustik dalga durumuna benzer: 
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Doppler etkisinden dolayı geri yansıyan dalgaların frekansı, fr farklıdır. Bir karıştırıcı diyot gönderilen 

referans ile yansıyan ışınımın frekanslarını birleştirir ve doğrusal olmayan bir aygıt olarak her iki 

frekansın çoklu harmoniklerini içeren bir sinyal üretir. Diyottan geçen elektrik akımı bir polinom ile 

temsil edilebilir. 
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Burada io DC bileşen, ak diyotun çalışma noktasına bağlı harmonik katsayıları, u1 ve u2 sırasıyla 

referans ve yansıyan sinyallerin genlikleri ve t zamandır. Bir diyottan geçen akım sonsuz sayıda 

harmonik içerir ve bunların arasında tffUUa ro )(2cos212   fark frekansında bir harmonik vardır ve 

doppler frekansı, f olarak adlandırılır. 

Bir karıştırıcıdaki Doppler frekansı, f 
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ile bulunur ve 1/ vco olduğundan aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  
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  (9.2.6)   

Bundan dolayı karıştırıcının çıkışındaki sinyalin frekansı hareketli cismin hızı ile doğrusal olarak 

orantılıdır. Örneğin bir kişi 0,6 m/s hızında dedektöre doğru yürürse X bantı dedektörünün doppler 
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frekansı f = 0,6/0,03 = 20 Hz olacaktır.  

ovf /  eşitliği normal yöndeki hareketler için doğrudur. Bir hedef dedektöre göre  açısı ile 

hareket ettiğinde Doppler frekansı  
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 (9.2.7) 

Eşitliğe göre doppler dedektörleri teorik olarak 90° ye yaklaşan açılarda hareket eden hedeflere karşı 

duyarsız olacaktır. Hız ölçücüler ile hedefin hızını belirlemek için istenilen şey Doppler frekansı ve 

hareketin yönünü belirlemek için fazın ölçülmesidir (şekil 9.1). Bu metot polis radarlarında 

kullanılmaktadır. Süpermarket kapıları ve güvenlik alarmları için frekans ölçme yerine hareketli 

hedefin varlığını göstermek için bir eşik komparatoru kullanılır (şekil 9.1b). Eşitliğe göre =90° ’ye 

yakın açılarda hareket eden hedef için doppler frekansı sıfıra yakın olsa da korunmuş alana herhangi 

bir açıda giren bir hedef alınan sinyalin genliğinde ani bir değişimle sonuçlanır ve buna bağlı olarak 

karıştırıcının çıkış gerilimi değişir. Bu değişim ekseriyetle bir eşik dedektörünün tepkisini tetiklemeye 

yeterlidir. 

Karıştırıcıdan alınan sinyal mikrovolt ile milivolt aralığında olduğundan sinyali işlenmesi için 

yükseltme işlemi gereklidir. Doppler frekansı ses frekansı aralığında olduğundan yükseltici çok basit 

olabilir bununla beraber notch (çentik) filtreleri güç hattı şebeke frekansı ve tam dalga doğrultucunun 

ses harmonikleri ve fluoresan lamba etkileşim frekanslarını (50, 100 Hz veya 60, 120 Hz) filtrelemede 

kullanılmalıdır. Normal çalışma için alınan gücün yeteri kadar büyük olması gerekir. Bu anten alanı A 

ve hedef alanı a ve hedefe uzaklık r gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 
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Burada Po verilen veya iletilen güçtür. Etkili bir çalışma için hedefin kesit alanı, a’nın oldukça büyük 

olması gerekir çünkü a2  için alınan sinyal aşırı derecede azalır. Daha da ötesi çalışma dalga 

boyunda hedefin  yansıtıcılığı da alınan sinyalin büyüklüğü için çok önemlidir. Genel olarak iletken 

malzemeler ve yüksek dielektrik sabiteli cisimler elektromanyetik ışınım için iyi yansıtıcılar iken çoğu 

diğer dielektrik malzemeler enerjiyi soğururlar ve çok azını yansıtırlar. Plastik ve seramikler de 

elektromanyetik ışınımı iyi geçirdiklerinden mikrodalga dedektörlerin penceresi olarak kullanılır. Bir 

mikrodalga dedektör için en iyi hedef dedektöre doğru normal (dik) pozisyonlandırılmış düzgün ve 

düz iletken plakadır. Düz bir iletken yüzey iyi bir yansıtıcıdır. Bununla beraber 0° ’den farklı açılar 

dedektörü çalışamaz duruma getirebilir. Böylece =45° yansıyan sinyali tamamen alıcı antenden 

başka yere yönlendirir. Bu yönlendirme metodu radara yakalanmayan bombardıman uçağının 

tasarımında etkili bir şekilde kullanılmıştır. 

Hedefin antenden uzaklaşmasını veya yaklaşmasını dedekte etmek için Doppler kavramı alıcı verici-

ünitesine başka bir karıştırıcı diyot eklenerek genişletilebilir. İkinci diyot dalga klavuzuna öyle 

yerleştirilmiştir ki her iki diyottaki Doppler sinyali dalga boyunun ¼’ü veya 90° faz farkı meydana 

getirmektedir (şekil 9.2a). Bu çıkışlar ayrı ayrı yükseltilir ve kare dalgaya dönüştürülerek bir mantık 

devresi ile analiz edilebilir. Devre hareketin yönünü belirleyen bir dijital faz belirleyicisidir (şekil 

9.2b). Kapı kontrolörleri ve trafik kontrolü bu tip modülün iki ana uygulama alanıdır. Her iki 

uygulamanın bir tepki çıkışı vermeden önce hedefi seçebilmek için büyük miktarda bilgi kazanmaları 

gerekmektedir. Kapı kontrolü için görüş alanının ve verilen gücün sınırlandırılması yanlış pozitif 

dedeksiyonları azaltır. Kapı kontrolünde yön seçiciliği isteğe bağlıdır. Trafik kontrolünde ise yön 

seçicilik uzaklaşan taşıtlardan gelen sinyali dikkate almamak için gereklidir. Şayet modül hırsız 
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dedeksiyonu için kullanılırsa binadaki yürüme sonucu meydana gelen sarsıntı çok miktarda yanlış 

pozitif dedeksiyonlara neden olacaktır. Bir yön seçici sarsıntıya alternatif bir sinyal olarak tepki 

verirken hırsıza ise kararlı bir lojik sinyali verecektir. Buradan yön seçicilik bir dedektörün 

güvenilirliğini artırmak için etkili bir metot olmaktadır. 

 

 

 
(a) blok diyagram (b) zaman diyagramı 

Şekil 9.2 Yöne duyarlı mikrodalga doppler hareket dedektörü 

USA’da bir mikrodalga dedektör kullanıldığında Federal Kominikasyon Komisyonu tarafından öne 

sürülen gereksinimleri karşılaması gerekir. Benzer yönetmelikler diğer ülkelerde de uygulanmaktadır. 

OSHA 1910.97 tarafından belirlendiği gibi 100 MHz ve 100 GHz’lik frekans aralığı için vericinin 

emisyonunun 0,1 saatlik periyot üzerinde 10 mW/cm
2
 den daha az ortalamada olması da 

gerekmektedir. 

9.3 KAPASİTİF CANLI DEDEKTÖRLERİ 

Yüksek dielektrik sabiti ile iletken bir ortam olan insan vücudu çevresine göre bir kapasitans kuplajı 

meydana getirir (40 MHz de kas, deri ve kanın dielektrik sabiti 97, yağ ve kemiğin ise 15 

civarındadır). Bu kapasitans vücudun büyüklüğü, elbise, malzemeler ve çevredeki cisimler, hava, vb. 

gibi faktörlere büyük ölçüde bağlıdır. Kuplaj aralığının büyüklüğüne göre kapasitans birkaç pikofarad 

ile nanofarad arasında değişebilir. Bir kişi hareket ettiğinde kuplaj kapasitansı değişerek hareketli 

cisimler ile duran cisimler arasında bir belirginlik meydana gelir. Gerçekte bütün cisimler birbirlerine 

göre belli derecede bir kapasitans oluştururlar. Şayet bir insan veya hayvan kapasitansı önceden 

belirlenmiş cisimlerin yakınına yaklaştığında cisimler arasında insan (hırsızın) veya hayvanın 

vücudunun varlığından dolayı yeni bir kapasitans değeri meydana gelir. Şekil 9.3 bir test levhası ile 

yer (buradaki yer herhangi bir geniş cisim, yer, toprak, göl, metal çit, araba, gemi, uçak, vb. olabilir). 

arasındaki kapasitansın C1 ’e eşit olduğunu göstermektedir. Bir şahıs levhanın yakınına hareket 

ettiğinde ek iki kapasitör oluşturur: bunlardan biri levha ve vücut arası kapasitansı, Ca ve diğeri vücut 

ile yer arası kapasitansı, Cb. Bu durumda levha ile yer arasındaki C kapasitansı C kadar büyük olur. 

 
ba

ba

CC

CC
CCCC


 11  (9.3.1) 

Uygun aparatlarla bu fenomen cisimlerin veya canlıların dedeksiyonu için kullanılabilir. Burada 

istenilen şey test levhası (prob) ile referans levhası (yer) arasındaki kapasitansın ölçülmesidir.  
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(a) dedeksiyon devresi (b) kapasitansın eklenmesi 

Şekil 9.3 Davetsiz misafir dedeksiyon devresine ek bir kapasitans ekliyor 

Şekil 9.4 de prob kapasitansındaki, Cp değişimleri dedekte eden bir devre diyagramı görülmektedir. Bu 

kapasitans kontrol osilatörünün çıkışı düşük olduğu zaman Q1 transistörü ile biçimlendirilen bir kapı 

ile Vref referans gerilim kaynağından şarj edilir. Çıkış yüksek olduğunda Q2 açılırken Q1 transistörü 

kapanır. Cp prob kapasitansı Q3 transistörü ile yapılmış sabit akım yutak’ı ile boşalır. Bir C1 kapasitörü 

transistör uçlarındaki gerilim dalgalanmalarını filtre eder. ep ortalama gerilimi Cp kapasitörünün 

ortalama değeri ile temsil edilir. Bir hırsız proba yaklaştığı zaman Cp’nin kapasitansı artarak C1’deki 

gerilim yükselir. Gerilimdeki sapma C2 kapasitöründen geçerek sabit eşik gerilimi, VT ile beraber 

karşılaştırıcının girişine gelir. Karşılaştırıcı giriş gerilimi eşik gerilimini aştığı zaman Vout çıkış gerilimi 

üretir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.4 Kapasitif hırsız 

dedektörünün devre 

diyagramı 

Şekil 9.5 bir otomobilin kapasitif güvenlik sistemini göstermektedir. Algılayıcı prob taşıt koltuğunun 

içine yerleştirilmiştir. Prob bir metal levha, metal örgü veya iletken kumaş olarak yapılabilir ve Cp 

kapasitörünün bir levhası olarak şekillenir. Kapasitörün diğer levhası otomobilin bir gövdesi veya 

halının (paspas) altındaki ayrı bir levha olabilir. Sabit veya ayarlı bir kapasitörden oluşan Cx referans 

kapasitörünün koltuk probuna yakın yerleştirilmesi gerekir. Prob levhası ve referans kapasitörü 

sırasıyla şarj dedektörünün (R1 ve R2 direnci) iki girişine bağlanmıştır. İletkenlerin sahte sinyallerin 

azaltılması amacıyla bükülmeleri tercih edilir. Örneğin çift iletkenli yumuşak şerit iletken kullanılması 

yeterli olmaktadır. Bir diferansiyel şarj dedektörü kare dalga üreten bir osilatör ile kontrol edilir (şekil 

9.6). Koltukta kimse olmadığı durumlarda referans kapasitörü yaklaşık olarak Cp’ye eşit olarak 
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ayarlanır. Dirençler ve ilgili kapasitörler devrenin zaman sabitini belirler. Her iki RC devrenin zaman 

sabitleri 1’e eşittir. Dirençlerin uçlarındaki gerilimler bir fark yükselticisinin girişlerini besler ve Vc 

çıkış gerilimi sıfıra yakındır. Çıkıştaki çok küçük gerilim değişimleri bir dengesizliğe neden olur. Bir 

kişi koltuğa oturduğu zaman oturanın vücudu Cp’ye paralel ek kapasitans oluşturarak R1Cp devresinin 

zaman sabitini 1’den 2’ye artırır. Bu durum fark yükselticisinin çıkışındaki ani gerilimlerin 

genliğinin yükselmesi ile gösterilir. Karşılaştırıcı Vc gerilimini önceden belirlenmiş Vref eşik gerilimi 

ile karşılaştırır. Ani gerilim değeri eşik gerilimini aştığı zaman karşılaştırıcı lojik devreye bir sinyal 

gönderir ve lojik devre ise taşıtta birisinin varlığını açıkça gösteren V sinyali üretir. Kapasitif 

algılayıcının modülasyonlu algılayıcı olmasına dikkat edilmesi gerekir çünkü kapasitans değerinin 

ölçülmesi için osilasyonlu test sinyali gerekmektedir. 

 

Şekil 9.5 Bir otomobilin kapasitif hırsız dedektörü 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.6 Bir kapasitif 

hırsız dedektörünün 

zamanlama diyagramı 

Bir kapasitif canlı (yakınlık) algılayıcısı bir metale yakın veya üzerinde kullanıldığı zaman elektrot ve 

aygıtın metal parçaları arasındaki kapasitif kuplajdan dolayı duyarlılığı büyük oranda azalabilir. Bu 

kaçak kapasitansın azaltılması için etkili bir yol olarak yönlendirici ekranlama kullanmaktır. Şekil 9.7a 

metal kollu bir robotu göstermektedir. Şayet robotun kontrol bilgisayarına cisimlere olan yakınlığı 

önceden bilgilendirmemişse kol insanlara doğru ve diğer iletken cisimlere doğru hareket eder ve 

çarpışabilir. Kol bir cisme yaklaşırken Cso kapasitansına eşit bir kapasitif kuplaj meydana getirir. Kol 
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elektrot adında elektriksel olarak yalıtılmış bir levha ile kaplanmıştır. Şekil 9.3’de görüldüğü gibi 

kuplaj kapasitansı yakınlığının dedekte edilmesi için kullanılabilir. Bununla beraber metal kolun 

yakınında (şekil 9.7b) elektrot ile daha güçlü bir kuplaj meydana gelir ve cisimdeki elektrik alanını 

çeker. Uygun bir çözüm şekil 9.7c’de görüldüğü gibi elektrot ile kol arasına ekranlama yerleştirmektir. 

Algılayıcının yapısı robot kolunun üzerinde çok katlı bir tabaka olup en alt kısım bir yalıtıcıdır, 

üzerinde elektriksel iletken ekranlama ve onun üzerinde tekrar yalıtıcı ve onun üzerinde taban yalıtıcı 

ve en üstte dar levhadan bir elektrot vardır. Elektrot ile kol arasındaki kapasitif kuplajı azaltmak için 

ekranlamanın elektrot ile aynı potansiyelde olması gerekir yani elektrot gerilimi ile sürülür (bundan 

dolayı sürülen ekran adını alır). Bundan dolayı bunların arasında elektrik alanı yoktur fakat ekranlama 

ve kol arasında güçlü bir elektrik alanı olacaktır. Elektrik alanı elektrodun altında sıkıştırılarak cisme 

doğru yayılır. 

 
  

(a) Sürülen ekran topraklanmış robotun 

metal kolu üzerine yerleştirilmiş 

(b) Ekransız olarak elektrik 

alanı yoğun olarak elektrot ve 

robot arasında dağılmıştır 

(c) Sürülen ekran elektrik 

alanını elektrottan cisme 

doğru yönlendirir 

Şekil 9.7 Robot koluna bağlı kapasitif yakınlık algılayıcısı 

Şekil 9.8 de frekansı Csg (algılayıcı yer arası), Cso (algılayıcı cisim arası) ve Cog (cisim yer arası) 

kapasitanslarından oluşan net giriş kapasitansına bağımlı kare dalga osilatörünün basitleştirilmiş devre 

diyagramını görülmektedir. Elektrot ekranlamaya bir gerilim izleyici ile bağlanmıştır. Frekans 

modülasyonlu sinyal kolun hareketlerinin kontrolü için robotun bilgisayarına verilir. Bu düzenleme 30 

cm aralığındaki iletken cisimlere olan yakınlığın dedeksiyonuna izin verir. 

 

 

 

 

Şekil 9.8 Giriş 

kapasitansları ile 

kontrol edilen 

frekans 

modülatörünün 

basitleştirilmiş 

devre diyagramı 

9.4 TRİBO-ELEKTRİK DEDEKTÖRLER 

Bir cisim yüzeyinde statik elektrik depolayabilir. Bu yükler cisim hareketlerinden, elbise kumaşının 

sürtünmesi, hava türbülansı, atmosfer elektriği, vb. den dolayı yük ayrımı işleminde triboelektrik etki 

sonucu doğal olarak oluşan yüklerdir. Ekseriyetle hava insan vücudu tarafından çekilebilen pozitif 

veya negatif iyonlar içerir ve insan vücudunun yükü değişir. İdeal statik şartlar altında bir cisim 



Canlı ve Hareket Dedektörleri  289  

yüksüzdür - toplam yükü sıfıra eşittir. Gerçekte yerden geçici olarak yalıtılmış bir cisim bir miktar 

toplam yük dengesizliği taşır. Başka bir deyimle bir elektrik yükü taşıyıcısı olur. 

Bir elektronik devre iletken ve yalıtkanlardan yapılmıştır. Şayet bir devre ekranlanmazsa devrenin 

bütün elemanları çevresindeki cisimlere göre belli bir kapasitif kuplaj meydana getirir. Pratikte kuplaj 

kapasitansı çok az olabilir: 1 pF veya daha az seviyelerinde. Devrenin girişine çevre ile olan kuplajı 

artırmak için bir elektrot eklenebilir. Elektrot bir iletken yüzeyden yapılabilir ve yer ile yalıtımı iyi 

yapılır. 

Bir elektrik alanı çevredeki cisimler ve elektrot arasında, en azından birisi elektrik yükü taşıdığında 

meydana gelir. Diğer bir deyimle elektrot ve çevredeki cisimler arasındaki bütün kapasitör biçimleri 

statik veya yavaş değişen elektrik alanları ile yüklenir. Yükün büyüklüğü atmosferik durumlara ve 

cisimlerin yapısına bağlıdır. Örneğin kuru elbise giyen bir kişi yüzme havuzundan yeni çıkan ıslak bir 

yüzücüden milyon defa daha güçlü yük taşır. Çevrede canlı olmadığı durumlarda elektrotun 

etrafındaki elektrik alanı sabit veya oldukça yavaş değişir. 

Şayet bir yük taşıyıcı (insan veya hayvan) pozisyonunu değiştirir, uzaklaşır veya yük taşıyan başka bir 

cisim elektroda yaklaşırsa elektrottaki statik elektrik alanı bozulmaya uğrar. Bunun sonucunda giriş 

elektrodu ile çevre arasındaki ve diğer kuplaj kapasitörlerindeki yükler yeniden dağılım gösterir. Bir 

elektronik devre girişindeki değişken yeni yükleri algılayabilecek şekilde uyarlanabilir. Başka bir 

ifadeyle indüklenmiş olan değişken elektrik yüklerini yükseltebilir ve işlenebilecek elektrik 

sinyallerine dönüştürebilir. Böylece doğal olarak meydana gelen statik elektrik cisimlerin hareketinin 

algılanması için elektronik devrede alternatif sinyaller meydana getirilerek kullanılabilir. 

Şekil 9.9 bir tek kutuplu triboelektrik hareket dedektörünü göstermektedir. Dedektör Q1 MOS 

transistörü, R1 öngerilimleme direnci, Co giriş kapasitansı, kazanç katı ve pencere karşılaştırıcısından 

yapılmış bir analog empedans dönüştürücüsüne bağlanmış iletken elektrottan oluşmaktadır. Elektronik 

devrenin tamamı ekranlanırken elektrot çevreye açık bırakılmış ve çevredeki cisimler ile Cp kuplaj 

kapasitörü biçimini almaktadır. 

 

Şekil 9.9 Tek kutuplu bir triboelektrik hareket dedektörü 

Şekil 9.9’da statik elektrik kişinin vücudu boyunca dağılmış pozitif yükler ile kendini gösterir. Bir yük 

taşıyıcı olarak kişi E şiddetine sahip bir elektrik alanı üretir. Elektrik alanı elektrotta zıt işaretli bir 

yüke neden olur. Statik durumlar altında kişi hareket etmezse alan şiddeti sabittir ve Co giriş 

kapasitansı R1 öngerilimleme direnci ile boşalır. Bu direncin değerinin çok yüksek değerde seçilmesi 

gerekir. Devreyi oldukça yavaş hareketlere duyarlı yapmak için bu direnç 10
10

  seviyesinde veya 

daha büyük seçilir. 
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Kişi hareket ettiğinde elektrik alanının şiddeti, E değişir. Bu Co giriş kapasitöründe bir elektrik 

yükünün indüklenmesine neden olur ve öngerilimleme direncinin uçlarında değişken elektrik 

geriliminin gözükmesiyle sonuçlanır. Alternatif gerilim kuplaj kapasitörü ile kazanç katına verilir ve 

çıkışı bir pencere karşılaştırıcısına uygulanır. Karşılaştırıcı şekil 9.10b deki zamanlama diyagramında 

görüldüğü gibi sinyali iki eşik değeri ile karşılaştırır. Pozitif eşik gerilimi statik sinyalden daha büyük 

iken diğer eşik ise daha düşüktür. İnsanın hareketi süresince karşılaştırıcının girişinde sinyal aşağı 

yukarı değişerek eşiklerden birini geçer. Karşılaştırıcının çıkış dalgaları kare dalgadır ve uygun veri 

işleme aygıtlarında işlenir. Kapasitif hareket dedektörünün modülasyonlu bir algılayıcı olmasının 

tersine triboelektrik dedektörü kendiliğinden üreten özelliktedir yani sinyal üretmez veya yaymaz. 

  
(a) Diferansiyel triboelektrik hareket dedektörü (b) zamanlama diyagramı 

Şekil 9.10 

Parazite neden olabilecek değişik kaynaklar vardır ve triboelektrik dedektörlerde yanlış 

dedeksiyonlara neden olabilir. Yani dedektör etraftaki gürültülere maruz kalarak yanlış pozitif 

dedeksiyon verebilir. Bu gürültü kaynakları 50-60 Hz’lik şebeke sinyalleri, radyo istasyonlarının 

yaydığı elektromanyetik alanlar, güç elektrik aygıtları ve yıldırım, vb. dir. Bu parazitlerin çoğu 

dedektör etrafında oldukça düzgün dağılmış elektrik alanı üretir ve bir simetrik giriş devresi ile 

kompanze edilebilir. Şekil 9.10a yüksek ortak mod rejeksiyon oranı ile bir fark giriş yükselticisini 

göstermektedir. Giriş katının çok yüksek giriş empedansına sahip olması gerekir. Bir JFET veya 

CMOS devresi tercihli olarak kullanılabilir. Pozitif ve negatif girişlerin her ikisi dirençler ve 

kapasitörlerden oluşan benzer devrelerle toprağa bağlanmıştır. Yükselticinin girişleri birbirlerinden 

topraklanmış ekranlama ile ayrılmış iki elektroda bağlanmıştır. Her elektrot istenilen yöne çevrilebilir. 

Şayet elektrotlar simetrik ise normal yönde maksimum duyarlılık taşırlar ve her iki elektrot hareketli 

cismi eşit olarak gördüğü yönde en az duyarlılık verirler. 

Elektrotun biçimi duyarlılık paterninin şekillenmesinde önemli bir faktördür. Hareket dedektörünün ve 

elektrotlarının gizlenmesi veya güvenlik, estetik, vb. diğer nedenlerden dolayı kamuflajı istenilebilir. 

Elektrik alanı tahta, plastik, beton, vb. gibi düşük dielektrik sabitine sahip çoğu malzemelerden 

geçerek yayılabildiğinden triboelektrik dedektör optik saydam olmayan cisimlerden de görebilir yani 

algılayabilir. Bundan dolayı elektrotlar ve dedektör bir duvar, pencere veya kapı çerçevesinin içine 

gizlenebilir veya kitap kapaklarının içine, metal olmayan dosya dolaplarına, masa, vb. içine de 

yerleştirilebilir. Elektrotlara tel, iletken, bant şerit, küre, panel, vb. gibi değişik şekiller verilebilir. 

Aynı zamanda vazolar, masa lambaları, resim çerçeveleri, oyuncaklar, kağıtların üzerine konulan kağıt 

ağırlıklar, vb gibi farklı dekoratif şekiller alabilir. Cam, seramik veya plastik cisimlerin yüzeylerindeki 

iletken ince şeffaf kaplamalar da elektrot görevini görebilir. Örnek olarak şekil 9.11 yüzeyi elektrot 

olarak metalize edilmiş bir vazo ve tabanında gizlenmiş dedektör devresini göstermektedir. Pratik 

olarak herhangi bir iletken ortam bir elektrot olarak kullanılabilir. Örneğin bir akvaryumdaki su içine 

daldırılmış bir iletkenin bir triboelektrik dedektörüne bağlanmasıyla bir elektrot gibi çalışabilir. Şayet 

simetrik devre kullanıldığında şekil 9.10a’da görüldüğü gibi iki elektrot alanının iyi bir parazit azaltma 
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yapabilmesi için benzer olmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 9.11 Bir triboelektrik hareket 

dedektörünün elektrodu bir vazonun 

yüzeyinde metalize patern olarak 

kamuflaj yapılabilir 

9.5 OPTO-ELEKTRONİK HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Opto-elektronik hareket dedektörleri 0,4-20 m arasındaki dalga boylarında elektromanyetik ışınımın 

optik aralığında çalışırlar. Bu aralık görünür, yakın ve uzak kızılötesi spektral aralığı içine alır. 

Dedektörler öncelikle insan ve hayvanların hareketinin algılanılması için kullanılır. Özel ihtiyaca bağlı 

olarak birkaç yüz metre aralığında da çalışırlar ve dar veya geniş görüş açısına sahip olabilirler. 

Hareketi algılanacak bir cisim yüzeyinden çevresindeki boşluğa elektromanyetik ışınım yayar. Böyle 

bir ışınım harici bir ışık kaynağından çıkıp cisimden yansıyabilir veya cismin kendisi tarafından 

üretilebilir. 

Öncelikle mikrodalga veya ultrasonik aygıtlarının tersine optoelektronik dedektörlerin sınırlamalarına 

dikkat etmek gerekir. Halihazırda optoelektronik dedektörler hemen hemen sadece hareketin varlığını 

veya yokluğunu nicelik olarak değil nitelik olarak dedekte ederler. Başka bir deyimle optoelektronik 

dedektörler bir cismin hareketli olup olmadığının dedeksiyonunda çok kullanışlıdır. Hareketli cisimler 

arasında seçicilik yapamazlar ve hareketli cismin uzaklığının veya hızının doğru bir şekilde 

ölçülmesinde kullanılamazlar. Optoelektronik hareket dedektörlerinin büyük kullanılma alanları 

güvenlik sistemlerinde hırsızın dedeksiyonu, bir odanın ışıklarının açılıp kapanmasında enerjinin 

kontrolü ve akıllı evlerde bulunan değişik aygıtların kontrolünde, klimalar, soğutucu ve vantilatörler, 

stereo teypler, vb. Robotlar, oyuncaklar ve özel ürünlerde optoelektronik hareket dedektörlerinin en 

büyük avantajı basitliği ve ucuzluğudur. 

9.5.1 ALGILAYICININ YAPISI 

Bir optoelektronik dedektörün genel yapısı şekil 9.12a’da görülmektedir. Kullanılan algılama 

elemanının türüne bakılmaksızın kullanılması gereken ana elemanlar; bir mercek veya odaklayıcı gibi 

odaklama aygıtı, ışık dedeksiyon elemanı ve bir eşik komparatorudur. Optoelektronik hareket 

dedektörü bir fotoğraf kamerasını andırır. Odaklayıcı bileşenler odaklama düzleminde görüş alanının 

bir görüntüsünü meydana getirir. Kamerada olduğu gibi objektif kapağı yoktur ve film yerine ışığa 

duyarlı eleman kullanılır. Işığa duyarlı eleman odaklanmış ışığı elektrik sinyaline dönüştürür. Hareket 

dedektörünün bir odaya monte edildiğini varsayalım. Odaklayıcı mercek ışığa duyarlı elemanın 

yerleştirildiği yerde odaklama düzleminde odanın bir görüntüsünü meydana getirir. Şayet odada kimse 

yoksa görüntü statiktir ve elemanın çıkış sinyali kararlı bir durumdadır. Odaya bir hırsız girip hareket 

ettiğinde odaklama düzlemindeki görüntüsü de hareket eder. Belli bir anda hırsızın vücudu  açısı 

kadar yer değiştirir ve algılayıcı eleman ile görüntüsü örtüşür. Hırsızın vücudunun elektromanyetik 

akısının görüntüsünün çevrenin statik görüntüsünden farklı olacağı varsayımı ile ışığa duyarlı eleman 

V sapma gerilimi ile tepki verir. Başka bir ifade ile hareketli görüntünün çevre ile belli derecede optik 
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ayrıma (contrast) sahip olması gerekir. 

Şekil 9.12b pencere karşılaştırıcısında iki eşik gerilimi ile karşılaştırılan çıkış gerilimini 

göstermektedir. Karşılaştırıcının amacı V analog sinyalini sayısal bir seviyeye dönüştürmektir:  - 

hareket dedeksiyonu yok ve 1 - hareket dedeksiyonu var. Çoğu durumlarda elemandaki V sinyali eşik 

karşılaştırılmasından önce yükseltilir ve uygun hale getirilir (conditioned). Pencere dedektörü V 

geriliminin alabileceği pozitif ve negatif eşikler içerir. Hareketli cismin görüntüsü ile ışığa duyarlı 

eleman örtüştüğü zaman V gerilimi kararlı durumundan sapar ve iki eşikten birini geçer. Karşılaştırıcı 

görüş alanında hareketin dedeksiyonunu gösteren pozitif bir gerilim üretir. Bu devrenin çalışması daha 

önceki konularda canlı dedektörlerindeki eşik devreleri ile benzerlik göstermektedir. 

Şekil 9.12’den de görülebileceği gibi dedektör çok dar bir görüş alanına sahiptir. Şayet hırsız sürekli 

hareket halinde ise görüntüsü pencere karşılaştırıcısının kararlı  çıkışından sonra algılayıcı ile sadece 

bir kere örtüşecektir. Bu algılama elemanının çok küçük alanının sonucudur. Bazı durumlarda dar 

görüş alanı zorunludur bununla beraber çoğu durumlarda daha geniş görüş alanı istenir. Bu değişik 

metotlarla sağlanabilir.  

 

 

 

(a) Bir mercek hareketli 

cismin (hırsız) görüntüsünü 

biçimlendirir. Görüntü 

algılayıcının optik eksenini 

geçerken duyarlı elemanla 

örtüşür 

 

 

 

 

(b) Algılayıcının tepki 

olarak verdiği sinyal 

yükseltilir ve pencere 

karşılaştırıcısında iki eşik 

değeri ile karşılaştırılır 

Şekil 9.12 Bir optoelektronik hareket dedektörünün genel bir düzenlemesi 

9.5.1.1 ÇOKLU ALGILAYICILAR 

Bir algılayıcı dizisi odaklayıcı ayna ve merceklerin odaklama düzlemine yerleştirilebilir. Dizideki 

bütün algılayıcıların kombine bir dedeksiyon sinyali üretilmesi için çoğullanması veya kendi 

aralarında bağlanmaları gerekir. 

9.5.1.2 KOMPLEKS ALGILAYICI BİÇİMİ 

Eğer algılayıcının alanı görüş alanının tamamını kaplamaya yetiyorsa küçük elemanlara bölünerek 

çoklu bir algılayıcının eşdeğeri yapılabilir. Algılayıcı alanını parçalara ayırmak için algılama 
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elemanının aldığı patern şekil 9.13a ve b’de görüldüğü gibidir. Böyle algılayıcılar gerçekte şekil 9.13a 

da görüldüğü gibi serpantin paterninde seri veya şekil 9.13b da görüldüğü gibi ızgara şeklinde paralel 

bağlanır. 

Paralel veya seri bağlı algılayıcılar kombine çıkış sinyali üretirler, örneğin V gerilimi gibi. Cismin bir 

görüntüsü algılayıcının yüzeyi boyunca duyarlı ve duyarlı olmayan alanları geçer. Sonuçta 

algılayıcının terminallerinde değişken bir v sinyali meydana gelir. Elemanın duyarlı ve duyarlı 

olmayan her alanının cismin görüntüsünün büyük bir kısmı ile örtüşmesi gerekir. 

9.5.1.3 GÖRÜNTÜ BOZULMASI 

Algılayıcıyı kompleks yapmak yerine görüş alanının tamamı parçalara bölünebilir. Bu algılayıcının 

önüne şekil 9.13c’de görüldüğü gibi yeterli alana sahip bir distorsiyon maskesi yerleştirilerek 

yapılabilir. Maske saydam değildir ve algılayıcının yüzeyine gelen görüntü maskenin açık 

kısımlarından geçer. Maske işlemi bundan önceki kompleks algılayıcı işlemine benzemektedir. 

 

 

 

 

 

(a) kompleks algılayıcı elemanın biçimi (seri tip) 

  
(a) kompleks algılayıcı elemanın biçimi (paralel tip) (c) görüntü distorsiyon maskesi 

Şekil 9.13 

9.5.1.4 FACET ODAKLAMA ELEMANI 

Odaklayıcı ayna veya mercekler facet olarak adlandırılan bir dizi daha küçük ayna veya merceklere 

bölünerek çok yüzeyli yapılabilir. Her bir facet şekil 9.14a’da görüldüğü gibi kendi görüntüsünü 

meydana getirerek çoklu görüntü oluşturur. Cisim hareket ettiğinde algılayıcıdaki görüntü de hareket 

eder ve değişken bir sinyal meydana gelir. Çoklu facetlerin birleştirilmesi ile görüş alanında istenilen 

herhangi bir dedeksiyon paterni oluşturulabilir. Facet merceklerinin yerleştirilmesi odaklama 

uzaklıkları, facet sayısı ve adımı (birbirine bitişik iki merceğin optik eksenleri arasındaki uzaklık) 

geometrik optik kurallar uygulanarak her durum için hesaplanabilir. Aşağıdaki pratik formüller 

facet’in odak uzunluğunun bulunması için uygulanabilir. 

 



Ld

f  (9.5.1) 

ve facet adımı 

 ndp 2  (9.5.2) 
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Burada L cismin uzaklığı, d algılama elemanının genişliği, n algılama elemanı sayısı (eşit olarak 

dağıtılmış),  dedeksiyona neden olabilecek cismin minimum yer değişimidir. 

 
 

(a) Facet mercekler algılama elemanına yakın çoklu 

görüntüler meydana getirir 

(b) kompleks facet dedektörler ile meydana 

getirilen duyarlı bölgeler 

Şekil 9.14 

Örneğin algılayıcıda d=1 mm genişliğinde ve 1 mm aralıkla yerleştirilmiş iki algılama elemanı varsa 

ve L = 10 m uzaklıktan  = 25 cm’lik cismin minimum yer değişiminin algılanması için facetin odak 

uzunluğu f = 1000 cm  0,1 cm / 25 cm = 4 cm ve facetlerin p = 8 mm adım aralığı ile yerleştirilmesi 

gerekir. 

Facetlerin birleştirilmesi ile şekil 9.14b’de görüldüğü gibi her facetin duyarlı bir bölge oluşturduğu 

geniş görüş açılı bir mercek tasarımlanabilir. Her bölge aynı algılama alanına cismin bir görüntüsünü 

yansıtır. Cisim hareket ettiğinde bölge sınırlarını geçerek algılayıcının çıkışında bir modülasyon 

meydana gelir.  

Yukarıda anlatılan hareket dedeksiyon metotları özellikle görünür ve uzak kızılötesini içine alacak 

şekilde geniş spektral aralıkta genelleştirilebilir. Uzak kızılötesi hareket dedektörleri pasif veya aktif 

tip olabilir. Aşağıda dedektörlerin üç tipi incelenecektir. 

9.5.2 GÖRÜNÜR VE YAKIN KIZIL ÖTESİ HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Cisimlerin çoğu sadece uzak kızılötesi spektral aralığında elektromanyetik dalga yayarlar. Bu nedenle 

görünür ve yakın kızılötesi ışık hareket dedektörleri odaklayıcı mercek veya aynadan geçerek 

cisimden yansıyan ışıkla çalışırlar. Sonuç olarak dedektörün çalışması için harici bir ışık kaynağı 

zorunludur. Böyle bir aydınlatma güneş ışığı veya ek bir yakın kızılötesi ışık kaynağından (bir 

projektör) görünmez kızılötesi ışık olabilir. Hareketli cisimlerin dedeksiyonunda görünür ışığın 

kullanımı araştırmacıların uçağın dedeksiyonu için değişik yollar ararken radar alanındaki ilk 

çalışmaların yapıldığı 1932 yıllarına dayanır. Bir araştırmada bir uçak dedektörü odaklama merceğinin 

gökyüzüne yönlendirildiği bir fotografik kamera biçiminde yapılmıştı. Hareketli bir uçağın görüntüsü 

gökyüzünün görüntüsündeki kontrast değişimine tepki veren bir selenyum fotodiyot üzerine 

odaklanmıştı. Doğal olarak böyle bir dedektör bulutların altında sadece gün ışığında uçan uçakları 

dedekte edebiliyordu. Açıkça bu dedektörler çok pratik değildi. Görünür ışıkla hareket 

dedeksiyonunun başka bir versiyonu bir odadaki ışıkların kontrolü ve interaktif oyuncaklar gibi daha 

az kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Kullanılmayan bir odadaki ışıkları kapatmak için bir hareket anahtarı bir zamanlayıcı ve güç katı-hal 



Canlı ve Hareket Dedektörleri  295  

rölesinden oluşmaktadır. Oda aydınlandığı zaman dedektör aktif hale gelir. Görünür ışık oldukça 

yüksek bir enerji taşır ve foto-voltaik ve foto iletken dedektör ile dedekte edilebilir. Böylece optik 

sistem oldukça basitleştirilebilir. Hareket anahtarında odaklayıcı kısım şekil 9.15b’de görüldüğü gibi 

iğne başı merceklerden yapılmıştır. Mercek saydam olmayan tabaka üzerindeki küçük bir deliktir. Işık 

dalgasının kırılmasını engellemek için delik çapının dedekte edilecek en büyük dalga boyundan daha 

büyük yapılması gerekir. Pratik olarak hareket anahtarının şekil 9.15c’de görüldüğü gibi her biri 0,2 

mm delik çapında üç facet mercek deliği vardır. Böylece bir mercek teorik olarak sonsuz derinlikte bir 

odaklama aralığına sahip olduğundan foto-dedektör herhangi bir uzaklığa yerleştirilebilir. Bu uzaklık 

cismin maksimum yer değişimi ve kullanılan foto direnç için hesaplanmıştır. Şekil 9.15a’da görüldüğü 

gibi foto direnç serpantin biçimli seçilmiş ve sadece değişkenin bileşenine tepki verebilen bir devreye 

bağlanmıştır. Oda aydınlatıldığında algılayıcı minyatür bir fotografik kamera gibi çalışır. Görüş 

alanının görüntüsü foto direncin yüzeyinde biçimlenir. Odadaki hareketli insanlar foto direnç 

üzerindeki kontrastın değişimi şeklinde görüntünün değişimine neden olurlar. Akabinde direnç değeri 

değişerek elektrik akımında bir modülasyona neden olur. Bu sinyal yükseltilir ve önceden belirlenmiş 

eşik değerleri ile karşılaştırılır. Eşik değerinin aşılması ile karşılaştırıcı elektrik palsleri üretir ve 15 

dakikalık zamanlayıcıyı yeniden başlatılır. En son hareketten sonra 15 dakika içinde herhangi bir 

hareket dedekte edilmezse zamanlayıcı odanın ışıklarını kapatır. Sonra manuel olarak yeniden açılması 

gerekir çünkü hareket dedektörü karanlıkta çalışmaz. 

 

 

 

 

 
(a) Bir foto-direncin duyarlı 

yüzeyi kompleks bir algılama 

elemanını biçimlendirir 

(b) Düz bir ayna ve iğne başı 

mercekler foto-direncin yüzeyinde bir 

görüntü meydana getirir 

(c) iğne başı mercekler 

Şekil 9.15 Bir ışık anahtarı ve oyuncak için basit bir optik hareket dedektörü 

9.5.3 UZAK KIZIL ÖTESİ HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Hareket dedektörünün diğer bir versiyonu ısıl ışınımın optik veya diğer adıyla uzak kızılötesi 

aralığında çalışır. Böyle dedektörler algılama elemanı ile hareketli cisim arasında yayılan ısı 

değişimine tepki verirler. Burada konu hareket halindeki insanların algılanması olsa da aynı teknikle 

ılık veya soğuk cisimlerin algılanılması yapılabilir. 

Isıl hareket dedeksiyonunun prensibi sıcaklığı mutlak sıfırdan (273 °C) yüksek herhangi bir cisimden 

elektromanyetik ışınım yayılmasının temel fiziksel teorisine dayanır. Bu teorinin temeli 4. ve 5. 

Bölümlerde açıklanmıştır. 

Hareketin dedeksiyonunda ısıl kontrastın mevcut olabilmesi için cismin yüzey sıcaklığının çevredeki 
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cisimlerin sıcaklığından büyük olması gerekir. Bütün cisimler yüzeylerinden ısıl ışınım yayarlar ve 

ışınımın şiddeti Stefan-Boltzman kuralı ile belirlenir. Şayet cisim çevresinden daha ılıksa ısıl ışınımı 

daha kısa dalga boylarına kayar ve şiddeti daha kuvvetli olur. Hareketi dedekte edilecek cisimlerin 

çoğu metal değildir ve bundan dolayı yaydıkları ısıl enerji bir yarı küre içinde oldukça düzgündür. 

Daha da ötesi dielektrik cisimlerin ısıl ışınımı daha büyüktür. İnsan derisi % 90’lık yayıcılık ile en iyi 

ısıl yayıcıdırlardan biridir ve çoğu kumaşlar da 0,74-0,95 arasında yüksek yayıcılığa sahiptir. Aşağıda 

hareket dedektörünün uzak kızılötesi iki tipi olan pasif kızılötesi (PIR) algılayıcı ve aktif uzak 

kızılötesi (AFIR) algılayıcı elemanları tanıtılacaktır. Bu algılayıcılar için modülasyonlu yerine aktif ve 

kendiliğinden üreten yerine pasif kelimeleri kullanılmıştır çünkü bu algılayıcılarda aktif ve pasif 

kelimeleri isimlerinin bir parçası haline gelmiştir. 

9.5.3.1 PIR HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Bu dedektörler güvenlik ve enerji kontrolü amacıyla çok popüler olmuştur. PIR algılama elemanı 

insanların yaydığı ısıl gücün çoğunun yoğunlaştığı 4-20 m spektral aralığındaki uzak kızılötesi 

ışınıma tepki vermektedir. Bu dedektörler için algılama elemanının üç tipi vardır: termistörler, 

termopiller ve piro-elektrik eleman. Piro-elektrik eleman özellikle hareketin dedeksiyonu için 

kullanılır, düşük fiyata, yüksek tepkiye ve geniş dinamik aralığa sahiptir. 

Piro-elektrik malzeme üzerinden geçen ısıl enerji akışına tepki olarak bir elektrik yükü meydana 

getirir. Bu basitleştirilmiş bir yolla şekil 9.16’da görüldüğü gibi ısıl genleşmenin ikincil bir etkisi 

olarak tanımlanabilir. Bütün piro-elektrikler aynı zamanda piezo-elektrik olduğundan emilen ısı 

algılama elemanının ön tarafının genleşmesine neden olur. Sonuçtaki gerginlik elemanın elektrotları 

arasında bir piezo-elektrik yükün gelişmesine öncülük eder. Bu yük malzemenin diğer kısmındaki 

elektrotlardan gerilim olarak açığa çıkar. Maalesef elemanın piezo-elektriksel özellikleri negatif bir 

etkiye de sahiptir. Şayet algılayıcı harici bir kuvvetle küçük bir mekanik gerginliğe maruz kalırsa 

kızılötesi ısı dalgalarının neden olduğu yükten ayırt edilemeyecek şekilde yük üretir. 

 

 

Şekil 9.16 Piezo-elektrik etkinin ikincil 

etkisi olarak piro-elektrik etkinin 

basitleştirilmiş bir modeli 

(a) Başlangıçta, eleman düzgün bir 

sıcaklığa sahiptir 

(b) eleman ısıl ışınıma maruz 

kaldığında ön tarafı genleşerek 

gerginlik sonucu yük indüklenmesine 

neden olur 

(a)                                    (b)  

Piezoelektrik olarak indüklenen yükten ısıl yükü ayırmak için bir piroelektrik algılayıcısı simetrik 

olarak yapılır (şekil 9.17a) yani benzer iki eleman algılayıcının kutucuğuna yerleştirilir. Elektronik 

devreye bağlantıları faz sinyali üretmeyecek şekilde yapılır. Simetrik algılayıcı yapmanın bir yolu 

piroelektrik elemanın her iki yanına iki çift elektrot yerleştirmektir. Her elektrot çifti ısı veya mekanik 

gerginlik ile yüklenebilen bir kapasitör biçimindedir. Algılayıcının üst tarafındaki elektrotlar sürekli 

elektrot şeklinde birbirine bağlanırken aşağıdaki iki elektrot ayrılarak seri bağlı ters kapasitörler 

meydana getirilir. Elektrotların yerleştirildiği tarafa bağlı olarak çıkış sinyali ısıl giriş akısına göre 

pozitif veya negatif olabilir. Eğer algılayıcıda iki çift elektrottan daha fazlası gerekirse çift sayılı 

yapılmalıdır böylece çiftlerin pozisyonu daha iyi geometrik simetri meydana getirebilir. Bazen böyle 

alternatif bir bağlantı interdijitize elektrot olarak adlandırılır. 
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(a) (b) 

Şekil 9.17 Çiftli piro-elektrik algılayıcı; (a) Bir ön (üst) elektrot ve ortak bir kristal yapı üzerine 

biriktirilmiş iki alt elektrot ile algılayıcı eleman, (b) hareketli ısıl görüntü algılayıcının sol tarafından 

sağ tarafına hareket ederek öngerilimleme direncinde, R alternatif bir gerilim üretir 

Bir simetrik algılama elemanı aynı harici faktörlere maruz kaldığı zaman algılayıcının her iki kısmının 

aynı sinyali üretecek şekilde monte edilmesi gerekir. Herhangi bir anda optik elemanın cismin ısıl bir 

görüntüsünü bir çift elektrot ile işgal edilen algılayıcının sadece bir kısmının yüzeyi üzerine 

odaklaması gerekir. Eleman sadece ısıl akıya maruz kalan elektrot çiftinde yük üretir. Isıl görüntü bir 

elektrottan diğer elektroda kaydığı zaman algılayıcı elemandan polarlama direncine, R akan i akımı 

sıfırdan pozitife, daha sonra sıfıra, negatife ve tekrar sıfıra değişir (şekil 9.17a ve b). Burada bir JFET 

transistörü, Q bir empedans dönüştürücüsü olarak kullanılabilir. R direncinin değerinin çok yüksek 

olması gerekir. Örneğin hareketli kişiye tepki olarak eleman tarafından üretilen tipik bir alternatif akım 

1 pA (10
-12

 A) seviyesindedir. Şayet belirli bir uzaklık için istenilen çıkış gerilimi v = 50 mV ise ohm 

kanununa göre R direncinin değeri 50/  ivR G (510
10

 ) dur. Böyle bir direnç elektronik 

devreye doğrudan bağlanamaz bundan dolayı Q transistörü bir gerilim izleyici olarak çalışır (kazancı 

birime yakın). Tipik çıkış empedansı birkaç kilo ohm seviyesindedir. 

Tablo 4.6 algılama elemanının yapımında kullanılabilen ve piro-elektrik etkiye sahip bazı kristal 

malzemeleri göstermektedir. Tablodaki PVDF çoğu katı hal kristalleri kadar duyarlı olmasa da esnek 

ve ucuz olma avantajına sahiptir. Bunların yanında istenilen ebatta üretilebilir, bükülebilir veya 

istenilen şekilde katlanabilir.  

Kızılötesi hareket dedektöründe algılama elemanından başka odaklayıcı bir elemanın da bulunması 

gerekir. Bazı dedektörler parabolik aynalı yapılırken, fresnel plastik mercekler pahalı olmadığından, 

istenilen şekilde bükülebildiğinden ve odaklama işlemine ek olarak dedektörü dışarıdaki nem ve 

kirleticilerden koruduğundan daha popüler olmaktadır. 

Bir plastik fresnel mercek ve PVDF filminin beraber nasıl çalıştığını görmek için şekil 9.18a’da 

görülen hareket dedektörünün şekline bakalım. Hareket dedektöründe polietilen çok facet’li eğimli bir 

mercek ve eğimli bir PVDF film algılayıcı vardır. Algılayıcının tasarımı yukarıda tanımlanan iki 

metodu birleştirmektedir: facet mercek ve kompleks elektrot biçimi. Mercek ve film f odak uzaklığının 

yarıçapında aynı eğimli olduğundan film daima ilgili facet merceklerinin odak düzleminde 

bulunmaktadır. Film elektronik modüle yerleştirilmiş diferansiyel yükselticinin pozitif ve negatif 
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girişlerine bağlanmış bir çift büyük interdijitize elektroda sahiptir. Yükseltici parazitleri değil sadece 

ısıl etki sonucu meydana gelen gerilimi yükseltir. Filmin merceğe bakan yan yüzeyi uzak kızılötesi 

aralıktaki emilmeyi artırmak için organik bir kaplama ile kaplanmıştır. Bu tasarımın sonucu hassas 

çözünürlük (uzak mesafedeki küçük yer değişiminin dedeksiyonu) ve dedektör hacminin küçük 

olmasıdır (şekil 9.18b). Küçük dedektörler özellikle küçük boyutlu aygıtlar için çok kullanışlıdır. 

Örneğin bir uygulama olarak duvardaki ışık anahtarının içine yerleştirilebiln bir dedektör verilebilir. 

  
(a) algılayıcının iç yapısı (b) algılayıcının dış görünüşü 

Şekil 9.18 Eğimli fresnel mercek ve bir piroelektrik film ile uzak kızılötesi hareket dedektörü 

Eğimli facet merceklerle 360°’lik görüş elde edilmesi diğer bir örnek olarak şekil 9.19’da 

görülmektedir. Algılayıcı üst kısımlarından kesilmiş ve alt taraflarından birleştirilmiş ve iki kesik koni 

biçimine sahiptir. Üst yarı konik biçim interdijitize elektrotlar ile eğimli PVDF tabaka veya çoklu katı-

hal piroelektrik elemanlı algılama elemanına sahiptir. Algılayıcının alt yarısında facet fresnel 

mercekleri bulunmaktadır; algılama elemanlarının yerleştirildiği üst kesik koninin ilgili kısmı bir 

hırsızın ısıl görüntüsünü odaklamaktadır. Böyle bir algılayıcı bir direğin üzerine veya tavana dairesel 

alan koruması amacıyla yerleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

(a) algılama alanı ve iç görünüş (b) tavana monte edilmiş dedektör 

Şekil 9.19 360° lik uzak kızılötesi hareket dedektörü 
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9.5.3.2 PIR ALGILAYICI VERİM ANALİZİ 

Kullanılan optik eleman dikkate alınmadan bütün modern PIR dedektörleri aynı fiziksel etki yani 

piroelektrik etki ile çalışırlar. Böyle bir algılayıcının performansını analiz etmek için öncelikle 

algılayıcı eleman tarafından elektrik yüküne dönüştürülen kızılötesi güç’ün (ısıl akı) hesaplanması 

gerekir. Optik aygıt ısıl ışınımı algılayıcının yüzeyinde minyatür bir ısıl görüntü olarak odaklar. Bu 

görüntünün enerjisi algılayıcı eleman tarafından emilir ve ısıya dönüştürülür. Bu ısı daha sonra 

piroelektrik kristal eleman ile çok küçük elektrik akımına dönüştürülür.  

Algılayıcının yüzeyindeki güç seviyesini tahmin etmek için bazı varsayımlar yapılabilir. Şekil 9.20’de 

görüldüğü gibi hareketli cisim olarak etkili yüzey alanı b olan bir kişi bu yüzeyi boyunca sıcaklığı (Tb) 

düzgün olarak dağılmış ve K ile ifade edildiğini varsayalım. Cismin bir difüzyonlu yayıcı (A=2L
2
 

alanlı yarı küre içinde düzenli olarak yayılan) olduğunu varsayalım. Aynı zamanda odaklayıcı aygıt 

her uzaklıktaki cismin keskin (net) bir görüntüsünü meydana getiriyor. Bu hesaplama için a yüzeyli 

bir mercek seçiliyor. Algılayıcının K’daki sıcaklığı çevre sıcaklığı ile aynı ve Ta’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.20 PIR hareket 

dedektörünün algılama 

elemanında ısıl görüntünün 

biçimlenmesi 

Cisimden çevresine yayılan toplam kızılötesi (ısıl akı) güç Stefan Boltzmann kuralı ile belirlenebilir. 

 )( 44
abba TTb    (9.5.3) 

Burada  Stefan Boltzmann sabiti, b ve a sırasıyla cismin ve çevrenin yayıcılığıdır. Şayet cisim 

çevreden daha ılıksa ki normalde böyledir, bu net kızılötesi güç açık uzaya doğru yayılır. Cisim bir 

difüzyonlu yayıcı olduğundan aynı akının eşit uzaklıktaki yüzeyden algılanabileceği düşünülebilir. 

Başka bir deyimle kızılötesi gücün şiddeti L yarıçapındaki kürenin yüzeyinde düzgün olarak 

dağılmaktadır. 

Çevre ve cismin yüzeyi ideal yayıcı ve emici (b=a=1) varsayılıyor ve algılama elemanının yayıcılığı 

ise s ’dir; L uzaklığındaki net ışınımın güç yoğunluğu aşağıdaki gibi çıkartılabilir. 
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  (9.5.4) 

Merceğin verimi (iletim katsayısı),  mercek malzemesinin özelliğine ve tasarımına bağlı olarak 0-1 
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arasında değişebilir. Bazı küçük doğrusal olmayan etkiler ihmal edildikten sonra eleman tarafından 

emilen güç 

 )(
2 3

2 aba
S

S TTbTa
L

a  



  (9.5.5) 

olarak ifade edilebilir. Bu eşitlikten görülebileceği gibi algılama elemanının yüzeyine mercek ile 

odaklanan kızılötesi akı cisimle aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılı ve mercek ve cismin alanları 

ile doğru orantılıdır. Çok facetli mercek durumunda a mercek alanının toplam mercek alanı olmayıp 

sadece bir facetin alanı ile ilişkili olduğuna dikkat etmek gerekir. 

Şayet cisim algılayıcıdan daha ılıksa s akısı pozitiftir. Cisim daha soğuk ise akı yönünü değiştirerek 

negatif olur yani ısı algılayıcıdan cisme gider. Gerçekte bu durum bir kişinin soğuk bir ortamdan ılık 

bir ortama girmesiyle gerçekleşir. Elbisenin yüzeyi algılayıcıdan daha soğuk olacak ve akı negatif 

olacaktır. Bundan sonraki tartışmalarda cismin algılayıcıdan daha ılık ve akının pozitif olduğu dikkate 

alınacaktır. 

Verilen durum için maksimum çalışma uzaklığı dedektörün gürültü seviyesi ile belirlenebilir. 

Güvenilir bir ayırım için en kötü durumdaki gürültü gücünün sinyalin gücünden 3-5 defa daha küçük 

olması gerekir. 

Piro-elektrik algılayıcı ısıl enerjiyi elektrik yüküne dönüştürür. Enerji akısı ısıl algılama elemanı 

boyunca bir sıcaklık değişiminin varlığını zorunlu kılar. Dedektörde h kalınlığındaki elemanın ön 

tarafı merceğe açık ve diğer tarafı dedektörün yerleştiği kutuya bakmakta olup buradaki sıcaklık çevre 

sıcaklığıdır, Ta. Algılayıcı elemanının ön tarafı s yayıcılığını olabilecek en yüksek seviyede veya 

birime yakın tutmak için bir ısı emici kaplama ile kaplanmıştır. Isıl akı, s elemanın ön tarafından 

emildiği zaman sıcaklık yükselir ve ısı algılayıcının arka tarafına doğru yayılmaya başlar. Piroelektrik 

özelliğinden dolayı ısı akışına tepki olarak elemanın yüzeyinde elektrik yükü oluşmaya başlar. 

Kızılötesi ışınımın algılayıcıya girmesi sonucu algılayıcı elemanının sıcaklığı emilen ısıl güç, s ve 

elemanın ısıl kapasitesi, C ile artar (veya azalır). 

 
Cdt

dT s
  (9.5.6) 

Burada t zamandır. Bu eşitlik algılayıcının ısıl akıya maruz kaldığı çok kısa bir zaman süresince 

geçerlidir ve sinyalin büyüklüğünün bulunmasında kullanılabilir. 

Algılayıcının ürettiği elektrik akımı temel formülden bulunabilir: 

 
dt

dQ
i   (9.5.7) 

Burada Q piroelektrik algılayıcının meydana getirdiği elektrik yüküdür. Bu yük algılayıcının 

piroelektrik katsayısı, P, algılayıcının alanı, s ve sıcaklık değişimi, dT’ye bağlıdır: 

 PsdTdQ   (9.5.8) 

Isıl kapasite, C, öz ısı, c, alan, s ve piroelektrik elemanın kalınlığı, h den çıkartılabilir. 

 cshC   (9.5.9) 

Eşitliklerin birleştirilmesi ile (9.5.6, 9.5.8, 9.5.9 formüllerinin 9.5.7 de yerine konularak) herhangi bir 
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andaki ısıl akıya tepki olarak algılayıcının ürettiği tepe akım değeri hesaplanabilir. 

 s
hc

P

csh

sPs

dt

PsdT
i 


  (9.5.10) 

Akım ile hareketli cisim arasında bir ilişki kurmak için 9.5.5 eşitliğindeki akı 9.5.10’da yerine 

konulduğunda 
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 (9.5.11) 

elde edilir, burada )( ab TTT  . 

Bu eşitlikten bazı sonuçlar çıkarılabilir. Formülün ilk kısmı bir dedektörü karakterize ederken diğerleri 

cisimle ilişkilidir. Piroelektrik akım, i cisim ve çevresi arasındaki sıcaklık farkı (ısıl kontrast) ile doğru 

orantılıdır. Aynı zamanda cismin dedektöre bakan yüzeyi ile de orantılıdır. Çevre sıcaklığının, Ta 

katkısı görüldüğü gibi 3. kuvveti kadar etkili değildir. Çevre sıcaklığı Kelvin cinsinden girilir ve 

bundan dolayı skalaya göre değişimleri oldukça düşüktür. Algılayıcı elemanın inceliği dedektörün 

duyarlılığını artırır. Mercek alanı da sinyalin büyüklüğünü doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan 

merceğin görüntünün tamamını algılama elemanına odaklaması şartıyla piroelektrik akım algılayıcının 

alanına bağlı değildir. 

Bir sayısal örnek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Polarlama direncinin uçlarındaki 

gerilimi hesaplayalım. Bu gerilim hareketlerin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Seçilen piro-elektrik 

PVDF film algılayıcının özellikleri: P=25 C/Km
2
, c=2,4.10

6
 j/m

3
K, h=25 M, mercek alanı a=1 cm

2
, 

=0,6 ve polarlama direnci R=10
9
  (1G) varsayılıyor. Cismin yüzey sıcaklığı 27 °C, yüzey alanı 

0,1 m
2
 ve çevre sıcaklığı Ta=20 °C’dir. 9.5.11 eşitliğinden hesaplanan çıkış gerilimi cisim ile dedektör 

arası uzaklığın, L bir fonksiyonu olarak şekil 9.21’de görülmektedir. 

Teorik

Ç
ık
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 g
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im
i,
 m

V

Deneysel

Uzaklık, m  

 

 

 

Şekil 9.21 PIR dedektöründe 

çıkış sinyallerinin hesaplanan ve 

deneysel genlikleri 

Şekil 9.21’deki grafik optik sistemin bütün uzaklıklarda keskin (net) görüntü verdiği ve görüntünün 

algılama elemanının alanından büyük olmadığı varsayılmıştır. Pratikte bu özellikle kısa uzaklıklarda 

görüntünün odak dışı olduğu ve bir simetrik algılayıcıda elemanın her iki kısmında dengeli bir şekilde 

örtüştüğü durumlarda daima doğru değildir. Kısa uzaklıklarda sinyal genliğinin azalması kaçınılmaz 

olur ve gerilim grafikteki eğride hesaplandığı gibi büyük çıkmaz. 

Karşılaştırma için bir piroelektrik algılayıcı yerine bir termopil algılayıcı kullanıldığında çıkış 
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geriliminin değeri hesaplanabilir. Tipik bir termopilin tepkisi 20 V/W seviyesindedir. 5 m’lik bir 

uzaklık için kızılötesi akı termopilde 10 V’luk bir sinyal gerilimi verir ki bu R polarlama direncinde 

piroelektrik algılayıcı ile üretilen gerilimin sinyalinden 100 kere daha küçük değerdedir. Küçük 

seviyeli bir sinyal için düşük seviyeli bir yükselticinin kullanılması gerekir. Termopillerin fiyatının 

yüksek olması nedeniyle hareket dedektörlerinde kullanılması pratik olmaktan uzaklaşır. 

9.5.3.3 AFIR HAREKET DEDEKTÖRLERİ 

Ilık cisimlerdeki ısıl ışınımı emen pasif bir hareket dedektörünün tersine bir AFIR (aktif uzak 

kızılötesi) hareket dedektörü çevresine doğru ısı dalgası yayar. Algılayıcının yüzey sıcaklığı (Ts) çevre 

sıcaklığının biraz üzerinde tutulur. Eleman PIR dedektöründe olduğu gibi bir odaklayıcı sistemle 

birleştirilmiştir. Bununla beraber bu sistemin fonksiyonu pasif dedektörlerin tersinedir. AFIR’deki 

odaklayıcı kısım ılık algılama elemanının ısıl görüntüsünü çevreye yansıtır. Bir elektronik devre 

elemana ısıya dönüştürülen elektrik gücü sağlar. Bu gücün bir kısmı elemanın yüzeyinden kızılötesi 

ışınım şeklinde çıkar. Net ışınımın büyüklüğü ışınımı emen çevredeki cisimlerin bir fonksiyonudur. 

Dedektörün görüş alanına çevre sıcaklığından farklı bir cisim hareket ettiğinde algılayıcı ve çevre 

arasındaki ısı alışverişi değişir. Böyle değişen durumlar altında algılayıcının sıcaklığını önceden 

belirlenmiş seviyede tutmak için elektronik devrenin algılama elemanına verilen gücü yeniden 

ayarlaması gerekir. Bu yeniden ayarlama değişken bir kontrol sinyaline neden olur ve görüş alanı 

içindeki cismin hareketinin bir göstergesi olarak kullanılabilir. AFIR algılayıcılarının PIR 

dedektörlerine göre çoğu parazitlere (RFI ve mikrofonik) karşı bağışıklık gibi bariz üstünlükleri 

vardır. 

9.5.3.4 AFIR ALGILAYICI DUYARLILIK ANALİZİ 

Analizi yapılacak hareket dedektörünün üç temel parçası bulunmaktadır: fresnel mercek, AFIR 

algılama elemanı ve eşik dedektörü. Çiftli AFIR algılayıcının sadece bir elemanının analizi 

yapılacaktır. Algılayıcının yüzeyi ısıtıcı elemandan geçen elektrik akımı ile ısıtılmaktadır. Kızılötesi 

akı biçiminde verilen enerjinin bir kısmı yüzeyden çıkıyor ve mercek ile çevreye yayılıyor (şekil 9.22). 

Dedektörden çıkan ışınımın tamamı hareketli hedefe (cisim) ve çevreye yayılmamaktadır. Bir kısmı 

dedektörün iç yapılarında emilir. Şayet mercek çok facetli ise her facet dedekte edilecek hareketin 

bulunduğu çevre boşluğundaki belirli alandaki ısıl akıyı odaklayan ayrı veya bağımsız mercek olarak 

düşünülür. Mercek algılama yüzeyinin bir görüntüsünü beyaz ekranda bir görüntü meydana getiren 

film projektörü gibi çevredeki cisimler üzerinde meydana getirir. Merceğin verimi algılayıcıdan f 

uzaklığında varsayılan bir yarıkürenin A alanına facet yüzey alanı, a’nın oranı ile tanımlanır. 

 
22 f

a

A

a
n


   (9.5.12) 

Burada  merceğin malzemesi, kalınlığı ve yüzey yansıtıcılığına bağlı mercek iletim katsayısıdır. 

Polietilen bir fresnel merceğin tipik bir  değeri 0,6 civarındadır. 

 Mercek ortalama sıcaklığı, Ta çevre sıcaklığına eşit olan bir boşluğa ısıl ışınım yayar. Bu boşluğun 

içinde aynı zamanda boşluğun bir kısmını dolduran a alanlı ve Tb sıcaklığında hedef bulunmaktadır. 

Algılayıcının görüntüsü L uzaklığında oluşmakta ve doğrusal boyutu odak uzunluğu, f ile ters 

orantılıdır. Algılayıcının görüntüsünün alanı s' 
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fonksiyonu ile tanımlanabilir. 

 

 

 

Şekil 9.22 AFIR algılama 

elemanı ile üretilen ısı 

hareketli cisim tarafından 

işgal edilen çevreye 

yayılır 

Aynı şekilde hedefe kızılötesi ışınım yayan algılayıcının kısmi alanı, b' aşağıdaki gibidir. 
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Dedektörün yaydığı toplam ısıl akı (merceğin bir yüzeyi ile) iki kısımdan oluşur: hareketli hedefe 

doğru yayılan 2 ve duran cisimlere doğru yayılan 1 

 21   (9.5.15) 

Bir hareket dedektörü hassas bir ölçme aygıtı değildir. Bundan dolayı Stefan-Boltzmann kuralındaki 

doğrusal olmayan küçük bir kısım ihmal edilebilir. Böylece algılayıcıdan çevreye yayılan kızılötesi akı  
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Bu eşitlikte son parantezdeki bir değer sadece hareketli hedefe yayılan ışınımın bir kısmı ile azaltılan 

algılayıcı alanını yansıtmaktadır. Benzer şekilde hareketli hedefe yayılan akı 
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(9.5.16) ve (9.5.17) eşitliklerinin (9.5.15) de yerine konularak sadeleştirmeler yapıldıktan sonra 

 









































2

2

2

2
34

L

bf
T

L

bf
sTsTnT basS  (9.5.18) 

Bu eşitlik AFIR algılayıcı elemanından tek bir facet merceğin yüzeyinden hedefinden de içinde 

bulunduğu çevreye yayılan toplam kızılötesi akının matematiksel modelidir. Şayet hedef görüş alanı 

dışındaysa (b=0) (9.5.18) eşitliği hiç bir hareketli cisim içermeyen çevreye yayılan statik geri plan 

akısını verecek şekilde basitleştirilebilir. 

 )(4 3
asSo TTnT    (9.5.19) 
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Bir hedef görüş alanına girdiğinde yayılan ısı değişir ve değişken kısmın büyüklüğü (9.5.12), (9.5.18) 

ve (9.5.19) eşitliklerinden bulunabilir. 
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  (9.5.20) 

Elemandan daha ılık olan hedefin negatif işareti (Tb>Ta) dedektörden yayılan toplam akının hedef 

görüş alanına girdiğinde azalması anlamına gelmektedir. Normal oda sıcaklıklarında 5 m uzaklıkta 

hareket eden yetişkin bir kişiye doğru yayılan akıdaki artış 1 W seviyesindedir. Yukarıdaki ifade 

alternatif elektrik sinyaline dönüştürülecek kızılötesi akının bu kısmını temsil etmektedir. Bu sinyal 

hareketlerin bir göstergesi olarak eşik devresinde kullanılabilir. Sinyalin merceğin odak uzaklığına 

veya algılayıcı alanına bağlı olmadığına dikkat edilmelidir. Bu hedefin tamamının algılama elemanının 

izdüşümü ile örtüştüğü durumda doğrudur. 

Enerjinin korunumu kanununa göre algılayıcıya verilen elektrik gücü toplam güç kayıplarına eşittir. 

Kayıplar iki kısımdan oluşur: ışınım tipi olmayan ısı ve ışınım akısı. Cisim görüş alanına girdiğinde 

algılama elemanına verilen elektrik gücü 
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  (9.5.21) 

ile artış gösterir. Burada Vo, R direncine sahip ısıtıcı elemandaki başlangıç gerilimidir ve V gerilim 

artışıdır. Elektrik gücündeki artış akıdaki artışa eşit olduğundan =P olur. (9.5.20) ve (9.5.21) 

eşitlikleri birleştirilerek ve sadeleştirmeler yapılarak algılayıcının çıkışındaki alternatif gerilimin 

genliği 
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 (9.5.22) 

ile ifade edilir. Ts kelvin cinsinden olduğundan değeri çıkış sinyaline çok katkı sağlamaz. Örneğin 

Ts’deki 10° derecelik bir artış V’de sadece % 5’lik bir artış sağlar. Bundan dolayı Ts’nin enerjiyi 

korumak bakımından oldukça düşük seviyede seçilmesi gerekir. Bunun yanında algılayıcıdan çevreye 

ısı akışının sağlanmasını garantiye almak için algılayıcının sıcaklığının çevre sıcaklığından daima 

büyük tutulması gerekir. 

Dedektörün ihmal edilecek kadar küçük bir kayıpla yapılması dedektörün verimi için önemlidir. 

Yukarıda da değinildiği gibi Ts’nin çevreden t sabit değerinde tutulması istenilen bir şeydir. Bundan 

dolayı çevre sıcaklığı, Ta  Ts’yi kontrol etmeli ve sonuçta Po kaybı hemen hemen sabit seviyede 

tutulabilir. 

9.5.3.5 AFIR HAREKET DEDEKTÖRÜ TASARIMI 

Isıl iletkenliğin Fourier kuralına göre ısı kaybı oranı x uzunluğu boyunca as TTt   sıcaklık 

gradyanı ve A kesit alanına sahip bir malzemenin ısıl iletkenliğinin, k bir fonksiyonudur. 
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  (9.5.23) 

Po’ı kompanze etmek için algılama elemanının bir sıcaklık algılayıcısı ve ek olarak bir ısıtıcıdan 

oluşması gerekir. Bir tasarımda algılama elemanı kendiliğinden ısıtma modu ile bir termistör olup ek 

bir ısıtıcıya gerek kalmaz. Başka bir tasarımda sıcaklık algılayıcısına ısıl kuplajlı bir taban ısıtıcısı ile 



Canlı ve Hareket Dedektörleri  305  

ısıtma gerçekleştirilir. Taban ısıtıcısının fonksiyonu algılama elemanını çevre sıcaklığından daha ılık 

tutarak ısı kaybının kompanzasyonunu sağlamaktır. Isı kompanzasyon kavramı çok basittir. Bir 

hareket dedektörünün güç kaynağı çevreye ışınım olarak yayılandan başka ısıl ısı kaybına eşit bir 

elektrik gücü, Wo sağlar. 

 oo PW   (9.5.24) 

Bunun yanında ısıl ısı değişimlerine,  (eşitlik 9.5.21) eşit ısı verecek ek bir ısıtıcıya da gerek vardır. 

İkinci ısıtıcı ışınım ısıtıcısı olarak adlandırılır. Taban ısıtıcısının elektriksel gücü Ro direnci ile ifade 

edilebilir. 
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  (9.5.25) 

Burada E güç kaynağının gerilimidir. (9.5.23), (9.5.24) ve (9.5.25) eşitliklerinin birleştirilmesiyle 

algılama elemanı ve çevresi arasındaki sıcaklık farkını veren bir ifade ortaya çıkar. 
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  (9.5.26) 

Sıcaklık gradyanı, t ’nin Ta’nın bir fonksiyonu olmadığı ve sadece hareket dedektörünün tasarımı ve 

komponent seçimine bağlı olduğu görülmektedir. Bundan dolayı taban ısıtıcısı hem ışınım ısıtıcısı ve 

hem sıcaklık algılayıcısını çevre sıcaklığının üzerinde sabit bir t değerinde tutacaktır. 

 

(a) iki rezistif simetrik katman ortak bir gövde 

üzerine biçimlendirilir 

(b) bir kontrol devresi taban ısıtıcısına sabit gerilim 

verir ve geri besleme kontrolu ile ışınım 

ısıtıcılarını dengede tutar 

Şekil 9.23 Hareket dedektöründe çiftli AFIR algılayıcı 

Bir AFIR algılayıcısı ince bir gövde veya yapının üzerine direnç ve yalıtıcı malzeme tabakalarının 

biriktirildiği (deposited) sandviç şeklinde yapılır. Yapı ince bir cam, seramik veya polimer film levha 

veya mikro makina işlemeli silikon zar olabilir (şekil 9.23a). Hareket dedektörlerinde bir çift AFIR 

algılayıcısı ısıl ve elektriksel parazitlerin yokedilmesi için kullanılmalıdır. Çiftli algılama elemanı her 

iki algılayıcı için ortak olan taban ısıtıcısı ile tamamen aynı olan iki algılayıcıdan, A ve B oluşur. 
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Taban ısıtıcısının üzerine elektriksel yalıtım için ince bir tabaka konulur. Birbirine tamamen simetrik 

iki tabaka grubu bu yalıtıcının üzerine konulur. Bu gruplar simetrik algılayıcının iki kısmını oluşturur. 

Işınım ısıtıcılarının, 1 ve 2 oldukça düşük sıcaklık katsayılı direnç malzemesinden (TCR) yapılması 

gerekir. R1 ve R2 ek dirençleri taban ısıtıcısının üzerine daha iyi bir ısıl kararlılık için konulmuş olup 

toplam performans açısından çok kritik değildir. 

Beyz ısıtıcısı algılayıcının her iki kısmı için aynı ısı sağlar ve sıcaklığını t sabit değeri çevre 

sıcaklığının üzerinde tutar. Şekil 9.23b’deki elektronik devre, algılayıcının her iki kısmı arasında bir 

denge sağlar. Hareketli bir cisim iki algılayıcıde bir ısıl dengesizliğe neden olur ve akabinde ısıl 

dengenin yeniden sağlanması için düzeltici bir sinyal üretir. Işınım ısıtıcılarına verilen düzeltici sinyal 

hareket dedektörünün çıkış sinyali olarak kullanılır. 

9.6 ÇALIŞMA SORULARI 

1. Canlı ve hareket dedektörleri arasındaki fark nedir? 

2. Canlı ve hareketin algılanılması için hangi tür dedektörler kullanılır? Çalışma prensipleri nedir? 

3. Dedektörler ile algılama yapılırken meydana gelen pozitif ve negatif dedeksiyonların anlamı 

nedir? 

4. Ultrasonik algılayıcılar canlı ve hareket dedeksiyonunda nasıl kullanılır? 

5. Mikro dalga dedektörleri ile nasıl algılama yapılır? 

6. Doppler etkisi ne demektir? 

7. Uçakların radara yakalanmaması nasıl açıklanabilir? 

8. Kapasitif canlı dedektörlerinin çalışma prensibi nedir? 

9. Bir robot kolunda kapasitif algılama yapılırken ekranlama veya kalkanlama gereği niçin duyulur? 

10. Triboelektrik hareket dedektörünün çalışma prensibi nedir? 

11. Opto-elektronik hareket dedektörünün çalışma prensibi nedir? 

12. Foto-direnç ile ışık kontrolu nasıl yapılır? 

13. PIR dedektörlerinin çalışma prensibi nedir? Duyarlılıklarını etkileyen faktörler ve hatalı algılama 

yapmalarına neden olabilecek tasarım aşamasında alınması gereken önlemler nedir? 

14. AFIR dedektörlerinin çalışma prensibi nedir? Duyarlılıklarını etkileyen faktörler ve hatalı 

algılama yapmalarına neden olabilecek tasarım aşamasında alınması gereken önlemler nedir? 

15. PIR ve AFIR algılayıcılarını karşılaştırınız? 

 


