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ÖZET 

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 

FÜZE GÜDÜM VE KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN YAPAY SĐNĐR AĞLARI 

ĐLE ĐNCELENMESĐ 

 

Engin YALÇIN 

Selçuk Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĐN 

2009, 84 Sayfa 

Jüri: Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĐN 

 
 
 

Yüksek değerli hedeflerin uzun menzillerden yüksek vuruş ihtimali ile imha 
edilmesine imkân sağlayan ve teknolojik olarak karmaşık ve pahalı olan Füze 
Sistemleri teknolojiye bağlı olarak günden güne gelişmektedir. Ancak atılan her 
füzenin hedefini tam olarak vuracağı garanti edilememektedir. Füze hedefe giderken, 
güdüm sistemindeki küçük bir hata, füzeyi hedeften metrelerce uzağa 
götürebilmektedir. Söz konusu füzelerin yüksek maliyetlere sahip olduğu göz önüne 
alınırsa, bu çalışmanın da hedefi olan ve füzenin güdüm parametrelerinden 
kaynaklanan hataların azaltılması büyük önem kazanmaktadır. Yapılacak çalışma ile 
füzenin güdüm parametrelerini istenilen değerlere yaklaştırmak ve o değerlere 
getirebilmek için günümüzde birçok problemin çözümünde kullanılan bir Yapay 
Sinir Ağı modeli hazırlanmıştır. Bu model ile hedef değerlerinin olması gereken 
değerlere getirilmesi ve füzenin hedefi vurma ihtimalinin arttırılması amaçlanmıştır. 
Yapay Sinir Ağı modeli için Levenberg- Marquardt eğitim algoritması ile güdüm 
parametreleri eğitilmiş ve test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, füze-hedef 
probleminin bir Yapay Sinir Ağı kullanılarak çözülebileceğini ve sonuçların test 
edilen değerlerle oldukça uyumlu olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Levenberg- Marquardt, Füze Güdüm Sistemleri 
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High-value targets from long range with a high hit probability to destroy the complex 
and expensive technology, and will allow the Missile Systems has developed 
technology depending on the day to day. However, the target of missiles thrown from 
her cannot be guaranteed to hit exactly. When the missiles go the target, a small error 
in the command system, the missile can take meters away from the target. The 
missile has a high cost is taken into consideration, the objective of this work and 
missiles that the error caused by the reduction of command parameters is of great 
importance. Of work to do with the missile and command parameters to approach the 
desired value to be able to bring that value today is used in the solution of many 
problems Artificial Neural Network model has been prepared. Whit this model, 
target values set the values should be and aimed to increase the probability of missile 
hitting the target. For the Artificial Neural Network model, command parameters 
have been trained and tested with the Levenberg- Marquardt training algorithm. The 
results obtained, missile-target problem can be solved by using an Artificial Neural 
Network and the result is quite compatible with the values of the test has shown that. 

 
 

Key Words: Artificial Neural Networks, Levenberg- Marquardt, Missile Guidance System 
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1. GĐRĐŞ 

 

 

Fiziksel bir nesnenin bir noktadan diğer bir noktaya yer değiştirmesi çeşitli 

yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak, yer değişimi yapan nesnenin varacağı 

noktaya belirli bir yoldan giderek varması, belirli bir doğrulukla istenen konuma 

ulaşması veya hareketli bir nesneyi yakalaması isteniyorsa; bu nesne için bir güdüm 

sistemi oluşturulması gerekmektedir. 

 

Güdüm mantığı aslında insanın doğasında bulunan bir olgudur. Kaçan bir 

nesneyi takip ederek yakalamak için bir mantık içerisinde hareket edilmesi, arabasını 

park etmeye çalışan bir sürücünün hareketleri bu olguya örnek olarak verilebilir. 

 

Đşte Güdüm Sistemleri bu olgudan doğmuştur ve varılacak noktanın konumuna, 

gidiş güzergâhına, hedefin hareketli olup olmadığına ve hedefin fiziksel özelliklerine 

bağlı olarak çeşitli güdüm yöntemleri geliştirilmiştir. 

 

Güdüm teknolojisi, diğer pek çok benzeri gibi, geçmişi II.Dünya Savaşı 

yıllarına dayanan ve Soğuk Savaşın dünya ülkeleri üzerindeki etkisi ile gelişen bir 

teknoloji olmuştur. Kısa-menzilli taktik füzeler ile ilgili güdüm yasaları, 1940’lı 

yıllardan beri çok detaylı araştırılmıştır. (Locke, 1955, Lin, 1991). 

 

Bununla birlikte, bilim dünyasında süregelen gelişme ve icatların bir çoğunda 

esin kaynağı doğadaki ve canlılardaki işleyen yapılardır. Yapay Sinir Ağlarının 

(YSA) doğmasında bilim adamlarına esin kaynağı da insan beyninin işleyişi ve sinir 

hücrelerinin yapısı olmuştur. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlemesine rağmen 

insan beyninin sahip olduğu yeteneklerin bazılarına, sayısal bilgisayarlar üzerinde 

alışılagelen yapay zeka yöntemlerini kullanarak istenilen şekilde erişilememesi, 

birçok bilim adamını böyle yeteneklere sahip makinelerin tasarlanması konusunda 

yeni fikirler için, insan beyninin yapısını ve işlevlerini incelemeye yöneltmiştir. 

(Zurada, 1992) 
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YSA, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler 

türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir 

yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirebilmek için geliştirilen bilgisayar 

sistemidir. Bu işlemleri normal programlama metotları ile gerçeklemek oldukça zor 

veya mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, YSA programlanması zor veya mümkün 

olmayan olaylar için geliştirilmiş bir bilgi işleme ve değerlendirme mekanizmasıdır. 

(Öztemel, 2006) 

 

Yapay sinir ağları son yılların en çok ilgi gören ve bu sebeple de birçok farklı 

dalda çalışma yapılan araştırma alanlarından biridir. YSA kontrol alanında da teorik 

ve uygulamalı araştırmalara yeni bir bakış açısı ve hesaplama tekniği getirmiştir. 

Gerçekte kontrol açısından çoğu sistemler doğrusal olmayan davranış 

göstermektedir. Sistemlerin bu doğrusal olmayan yapılarını fiziksel kanunlarını 

kullanarak matematiksel olarak modellenerek çoğu zaman zor hatta imkansız 

olmaktadır. YSA’nın kontrol alanına getirdiği yeni bir bakış açısı da bu problem 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çünkü halen alışılagelmiş kontrol teknikleri ile kontrol 

sistemlerinin tasarımı ağırlıklı olarak sisteme ait matematiksel modele 

dayandırılmaktadır. (Yetkil, 2004) 

 

YSA, bir sisteme ait tek veya çoklu parametrelere bağlı olarak tanımlanan giriş 

verileri ile sistemin yine tek veya çoklu parametrelere bağlı olarak tanımlanabilen 

çıkışları arasında ilişki kurabilme yeteneğine sahip bir yapıdır. Bunun doğrusal 

olması zorunlu değildir. YSA’lar çıkış değerleri bilinmeyen tanımlanmış sistem 

girişlerine uygun çıkışlarda üretebilirler. (Sağıroğlu ve ark., 2003) 

 

Bu tez çalışmasında öncelikle füze sistemlerinde yer alan güdüm sistemlerinin 

giriş ve çıkışları incelenerek, güdüm sistemi yerine uygun YSA yapısı konularak söz 

konusu değerlerin, YSA’nın yukarıda belirtilen üstünlükleri açısından gerçeğe yakın 

sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen amacı gerçekleştirmek üzere basit yapıda 

bir füze güdüm ve kontrol sistemi tasarlanmıştır. Sistemi kontrol etmek amacıyla 
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kullanılacak YSA'nın yapısı üç katmanlı iki çıkışlı bir ağ mimarisi şeklindedir. Bu 

ağın eğitimi için sistemden alınan ölçümler kullanılmış ve ölçümlerden seçilen 

sisteme ait belli sayıda giriş/çıkış çifti sistemin testinde kullanılmıştır. Eğitim geriye 

yayılım algoritması kullanılarak yapılmıştır. Sistem üzerinde yapılan YSA 

uygulaması ayrıntılı olarak Bölüm 4’de tanıtılmış ve elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

 

Bölüm 2’de yapay sinir ağları tanıtılmış, YSA'nın tanımı, tarihçesi, çeşitleri ve 

üstünlükleri bahsedilmiş, YSA mimarileri, YSA’da kullanılan öğrenme algoritmaları 

hakkında bilgi verilmiştir. Bölüm 3’de Füze Sistemlerinin çeşitleri, Güdüm 

Sistemlerinin çeşitleri ve güdümlü tanksavar füzeleri incelenmiştir. Bölüm 4’de ise  

II. Nesil güdümlü bir tanksavar füzesinin hedefe yönlendirilmesi maksadıyla 

kontrolünü en iyi şekilde yapabilecek ve güdüm kısmının görevini üstlenebilecek bir 

yapay sinir ağı arama çalışması yapılmıştır. Bölüm 5’de uygulama neticesinde elde 

edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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2. YAPAY SĐNĐR AĞLARI 

 

 

2.1. Yapay Zeka 

 

Son yıllarda bilgisayar bilimlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, neredeyse 

takip edilemeyecek bir hızda ilerlemektedir. Bu ilerleme, insanoğlunun da 

yaratıcılığını ve sınır tanımazlığını arttırmış, daha önce hiç hayal bile edilemeyen 

yeni gelişmelerin doğmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerden bir tanesi de Yapay 

Zeka (YZ)’dır. Bilim adamları, adına Yapay Zeka dedikleri, insanın düşünebilme, 

anlayabilme, öğrenebilme ve yorumlayabilme yeteneklerini, programlamayla taklit 

ederek problem çözümünde kullanmaktadırlar. Yapay Zeka; zeka ve düşünme 

gerektiren işlemlerin bilgisayarlar tarafından yapılmasını sağlayacak araştırmaların 

yapılması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde çalışan bir bilim dalıdır. (Sağıroğlu 

ve ark., 2003) Yapay Zeka’nın amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

– Đnsan beyninin fonksiyonlarını modellerle anlamaya çalışmak, 

– Đnsanın zihinsel yeteneklerini, bilgi kazanma, öğrenme ve buluş yapmada 

uyguladıkları strateji ve metotları araştırmak, 

– Bu metotları biçimsel hale getirmek, bilgisayarlarda uygulamak, 

– Bilgisayar kullanımını kolaylaştıracak ara yüzler geliştirmek, 

– Uzman Sistemler ve Genel Bilgi Sistemleri geliştirmek, 

– YZ iş yardımcıları ve zeki robot timleri geliştirmek, 

– Bilimsel araştırma ve buluşlar için Araştırma Yardımcıları geliştirmek. 

 

Yapay Zeka teknikleri ise; 

– Yapay Sinir Ağları 

– Bulanık Mantık 

– Sezgisel Algoritmalar (Genetik Algoritmalar, Tabu Arama, Tavlama Benzetimi, 

Karınca Algoritması gibi) 

– Uzman Sistemleri olarak gruplandırılır. 
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Yapay Zeka teknikleri içerisinde yer alan, Yapay Sinir Ağları (YSA)’da, 

araştırmacıların çok yoğun ilgi gösterdikleri bir araştırma alanıdır. YSA’ların 

örnekler ile öğrenebilme ve genelleme yapabilme özellikleri onlara çok esnek ve 

güçlü araçlar olma özelliği sağlamaktadır. Bu bölümde Yapay Sinir Ağları hakkında 

genel bilgiler verilecektir. 

 

2.2. YSA’nın Tanımı ve Tarihçesi 

 

YSA, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler 

türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir 

yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bilgisayar 

sistemleridir. (Öztemel, 2006)  

 

Yapay sinir ağının genel bir tanımı yapılması gerekirse, Yapay Sinir Ağı, insan 

beyninin çalışma ve düşünebilme yeteneğinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir bilgi 

işlem teknolojisidir. YSA ile çalışan bilim adamları tarafından yapılmış bazı tanımlar 

aşağıda sunulmuştur. 

 

Yapay sinir ağının işleyiş özelliklerine dayanan ve ilk ticari yapay sinir ağının 

geliştiricisi olan Dr. Robert Hecht-Nıelsen’e ait bir tanım: “Yapay sinir ağı dışarıdan 

gelen girdilere dinamik olarak yanıt oluşturma yoluyla bilgi işleyen, birbiriyle 

bağlantılı basit elemanlardan oluşan bilgi işlem sistemidir”. 

 

Bu tanıma yakın bir tanımda yapay sinir ağı yazınında çok tanınan Teuvo 

Kohonen’e ait bir tanımdır: “Yapay sinir ağları paralel olarak bağlantılı ve çok 

sayıdaki basit elemanın, gerçek dünyanın nesneleriyle biyolojik sinir sisteminin 

benzeri yolla etkileşim kurmakta olan, hiyerarşik bir organizasyonudur”. 

 

Haykin (1999), “Sinir Ağlarına Detaylı Bir Bakış” isimli kitabında YSA’yı “Bir 

sinir ağı, bilgiyi depolamak için doğal eğilimi olan basit birimlerden oluşan paralel 

dağıtılmış bir işlemcidir.  
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Zurada (1992) ise, “Yapay Sinir Sistemlerine Giriş”, kitabında YSA’yı “Yapay 

sinir sistemleri veya sinir ağları deneysel bilgiyi alan, depolayan ve kullanan fiziksel 

hücreli sistemlerdir.” şeklinde tanımlar. 

 

Beynin üstün özellikleri, bilim adamlarını üzerinde çalışmaya zorlamış ve 

beynin nörofiziksel yapısından esinlenerek matematiksel modeli çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Beynin bütün davranışlarını modelleyebilmek için fiziksel bileşenlerinin 

doğru olarak modellenmesi gerektiği düşüncesi ile çeşitli yapay hücre ve ağ 

modelleri geliştirilmiştir. Böylece, Yapay Sinir Ağları denen günümüz 

bilgisayarlarının geleneksel hesaplama yöntemlerinden farklı bir bilim alanı ortaya 

çıkmıştır. 

 

Genel anlamda YSA, beynin bir işlevini yerine getirme yöntemini modellemek 

için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bir YSA, yapay sinir hücrelerinin 

birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanması ile oluşur. YSA’lar öğrenme algoritmaları 

ile öğrenme sürecinden geçtikten sonra, bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı 

ağırlıkları ile bu bilgiyi saklama ve genelleme yeteneğine sahip olurlar. YSA’lar 

yapılarına göre farklı öğrenme yaklaşımları kullanırlar. 

 

Genel olarak matematiksel modelleri oluşturulamayan veya matematiksel 

modelleri çok zor tanımlanabilen problemlerin çözümü için YSA’lar 

kullanılmaktadır. Beyin hücrelerinin birbirleriyle olan bağlantıları göz önüne 

alınarak, veri işleme veya işlemci elemanların (nöronların) bir ağ yapısı tanımlayacak 

şekilde bir birlerine bağlanmaları gerçekleştirilmiştir.  

 

2.3. Biyolojik Nöron 

 

Đnsan beyni yaklaşık olarak 1011  adet nöron adı verilen hesaplayıcı elemanlara 

sahiptir. Nöronlar, sinir sisteminin temel işlem elemanıdır. Birbiriyle bağlantılı iki 

nöronun axon, dentrite, synapse ve hücre gövdesi (soma) olmak üzere dört önemli 

bölümü bulunmaktadır. Nöronlar axon ve synapse’ler aracılığı ile birbirlerine 



 

bağlanırlar. Ortalama her bir nöronda 10

1992) 

 

Biyolojik sinir sistemi, merkezde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve 

uygun bir karar üreten beynin bulundu

Bunlar; çevreden gelen

Alıcı Sinirler (Receptor), beynin

tepkilere dönüştüren Tepki Sinirleri 

ileri ve geri besleme yaparak uygun tepkiler üreten Merkezi Sinir A

2.1’de sinir sisteminin bilgi akış diyagramı görülmektedir.

 

 

Nöronların bölümlerini inceleyecek olursak;

 

Dentrit : Nöronun ağ

uzantılardır. 

 

Hücre Gövdesi (Soma) :

verilen hücre çekirdeğ

Synapslar aracılığıyla dentriteslere geçirilen iletiler birle

elektriksel bir çıktı olu

olarak yoğunluğu, synaps

bağlanırlar. Ortalama her bir nöronda 104 synaps olduğu söylenmektedir. (

Biyolojik sinir sistemi, merkezde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve 

üreten beynin bulunduğu üç katmanlı bir sistem olarak açıklanır. 

çevreden gelen girdileri elektriksel sinyallere dönüştürerek beyine ileten 

Alıcı Sinirler (Receptor), beynin ürettiği elektriksel sinyalleri çıktı olarak uygun 

türen Tepki Sinirleri (Effectors) ile alıcı ve tepki sinirleri arasında 

ileri ve geri besleme yaparak uygun tepkiler üreten Merkezi Sinir A

de sinir sisteminin bilgi akış diyagramı görülmektedir. 

 

Şekil 2.1.Sinir sisteminde bilgi akışı 

Nöronların bölümlerini inceleyecek olursak; 

ğaç köküne benzeyen, görevi hücreye girdilerin sa

Hücre Gövdesi (Soma) : Bir nöronun gövdesine soma adı verilir. Soma nucleus adı 

ğini içermektedir. Hücrenin yaşamasını sağlayan i

ıyla dentriteslere geçirilen iletiler birleşerek axon üzerinde 

oluştururlar. Bu çıktının olup olmayacağı veya çıktının elektriksel 

synapselerin etkileri sonucu hücreye gelen tüm girdilerin, toplam 
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synaps olduğu söylenmektedir. (Zurada, 

Biyolojik sinir sistemi, merkezde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve 

sistem olarak açıklanır. 

türerek beyine ileten 

i elektriksel sinyalleri çıktı olarak uygun 

tepki sinirleri arasında 

ileri ve geri besleme yaparak uygun tepkiler üreten Merkezi Sinir Ağıdır. Şekil 

aç köküne benzeyen, görevi hücreye girdilerin sağlanması olan 

Bir nöronun gövdesine soma adı verilir. Soma nucleus adı 

layan işlevleri görür. 

erek axon üzerinde 

ı veya çıktının elektriksel 

n etkileri sonucu hücreye gelen tüm girdilerin, toplam 



 

değeri tarafından belirlenmektedir. Somaya gelen girdilerin a

üzerinde çıktı oluşturacak

verilmektedir ve nöron ate

nöron tarafından değerlendirilerek çıktıya

 

Axon: Hücre çıktısını göndermeye yarayan uzantısıdır. Bir hücrenin tek bir axon 

uzantısı bulunur. Ancak bu axon uzantıdan çıkan çok sayıda 

ucunda synaptik bağlantılar bulunur.

 

Synapse: Synapselar

onların dentritleri üzerinde sonlanan özelle

noktalarının görevi axondaki 

bağlantı noktalarında

Synapseler bağlandıkları dentrite

pozitif veya negatif yönde etkil

nöronun diğerini etkileyebilmesi söz konusu olmaktadır

 

Sinir hücresi, di

synapseleri üzerinden dentritlerine alır. Bu sırada gelen sinyaller 

güçlendirilir ya da zayıflatılır. Dentritler sinyalleri hücre gövdesine iletirler. Hücre 

gövdesi gelen sinyalleri

belirlenmektedir. Somaya gelen girdilerin ağırlıklı toplamı axon 

turacak değere ulaştığında, bu değere "e

verilmektedir ve nöron ateşlendi (fired) olarak ifade edilmektedir. Bu 

erlendirilerek çıktıya dönüştürülmüş olur. 

Hücre çıktısını göndermeye yarayan uzantısıdır. Bir hücrenin tek bir axon 

bulunur. Ancak bu axon uzantıdan çıkan çok sayıda 

lantılar bulunur. 

, sinir hücrelerindeki axonlarının, diğer sinir hücreleri ve/veya 

leri üzerinde sonlanan özelleşmiş bağlantı noktalarıdır. Bu ba

görevi axondaki elektriksel iletinin diğer hücrelere aktarılmasıdır. Bu 

lantı noktalarında iletiler elektro-kimyasal süreçlerle diğer hücrelere geçirilir. 

landıkları dentrite veya nöronda bölgesel olarak elektrik kuvvetini 

pozitif veya negatif yönde etkileyebilme yeteneğine sahiptirler. Böylelikle bir 

erini etkileyebilmesi söz konusu olmaktadır. 

 

Şekil 2.2 Biyolojik nöron 

Sinir hücresi, diğer sinir hücrelerinden gelen uyarıları (elektriksel sinyaller) 

üzerinden dentritlerine alır. Bu sırada gelen sinyaller 

zayıflatılır. Dentritler sinyalleri hücre gövdesine iletirler. Hücre 

gövdesi gelen sinyalleri birbirlerini kuvvetlendirme ve zayıflatma etkilerine göre 
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ırlıklı toplamı axon 

ere "eşik değer" adı 

ifade edilmektedir. Bu şekilde girdiler 

Hücre çıktısını göndermeye yarayan uzantısıdır. Bir hücrenin tek bir axon 

bulunur. Ancak bu axon uzantıdan çıkan çok sayıda uzantı ve bunların 

er sinir hücreleri ve/veya 

lantı noktalarıdır. Bu bağlantı 

er hücrelere aktarılmasıdır. Bu 

er hücrelere geçirilir. 

veya nöronda bölgesel olarak elektrik kuvvetini 

ine sahiptirler. Böylelikle bir 

 

er sinir hücrelerinden gelen uyarıları (elektriksel sinyaller) 

üzerinden dentritlerine alır. Bu sırada gelen sinyaller synapse tarafından 

zayıflatılır. Dentritler sinyalleri hücre gövdesine iletirler. Hücre 

birbirlerini kuvvetlendirme ve zayıflatma etkilerine göre 
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işler. Eğer sonuçta sinyaller birbirlerini yeteri kadar kuvvetlendirerek bir eşik 

değerini aşabilirlerse, aksona sinyal gönderilir ve sinir aktif hale getirilir. Aksi halde, 

aksona sinyal gönderilmez ve sinir pasif durumda kalır. 

 

2.4. Yapay Nöron 

 

Biyolojik sinir ağlarında olduğu gibi yapay sinir ağlarında da temel unsur, 

yapay sinir hücresidir. Yapay sinir hücresi, YSA’ nın çalışmasına esas teşkil eden en 

küçük ve temel bilgi işleme birimidir Ağ içinde yer alan tüm nöronlar bir veya birden 

fazla girdi alırlar ve tek bir çıktı verirler. Bu çıktı yapay sinir ağının dışına verilen 

çıktılar olabileceği gibi başka nöronlara girdi olarak da kullanılabilirler. Geliştirilen 

hücre modellerinde bazı farklılıklar olmakla birlikte genel özellikleri ile bir yapay 

hücre modeli 5 bileşenden oluşmaktadır. 

Bunlar; 

– Girdiler 

– Ağırlıklar 

– Birleştirme Fonksiyonu 

– Aktivasyon Fonksiyonu 

– Çıktı’dır 

 

Biyolojik Sinir sistemi elemanları ile yapay sinir ağları elemanlarının birbirleri ile 

olan benzeşimleri Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

 

        Çizelge 2.1. Biyolojik sinir sistemi ile YSA benzeşimleri 

 
 

BĐYOLOJĐK SĐNĐR SĐSTEMĐ YAPAY SĐNĐR AĞLARI 

Nöron Đşlemci Eleman 

Dentrit Birleştirme Fonksiyonu 

Hücre Gövdesi Aktivasyon Fonksiyonu 

Akson Yapay Nöron Çıkışı 

Synapseler Ağırlıklar 
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2.4.1 Girdiler 

 

Girdiler, diğer hücrelerden ya da dış ortamlardan hücreye giren bilgilerdir. 

 

2.4.2 Ağırlıklar 

 

Bilgiler, bağlantılar üzerindeki ağırlıklar üzerinden hücreye girer ve ağırlıklar, 

ilgili girişin hücre üzerindeki etkisini belirler. Ağırlıklar bir nöronda girdi olarak 

kullanılacak değerlerin göreceli kuvvetini (matematiksel katsayısını) gösterir. Yapay 

sinir ağı içinde girdilerin nöronlar arasında iletimini sağlayan tüm bağlantıların farklı 

ağırlık değerleri bulunmaktadır. Böylelikle ağırlıklar her işlem elemanının her girdisi 

üzerinde etki yapmaktadır. 

 

2.4.3 Birleştirme fonksiyonu 

 

Birleştirme fonksiyonu, bir hücreye gelen net girdiyi hesaplayan bir 

fonksiyondur ve genellikle net girdi, girişlerin ilgili ağırlıkla çarpımlarının 

toplamıdır. Birleştirme fonksiyonu, ağ yapısına göre maksimum alan, minimum alan 

ya da çarpım fonksiyonu olabilir. Basit bir yapay nöron sekil 2.3’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Şekil 2.3. Yapay nöron 

 

W2 

W3 

w1 

wn 

Σ  F 

θθθθ= ±±±±1 

x1  

x2  

x3  

xn  

Y 
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v = ∑
=

+
n

i
i
x
i
w

1

θ   ve  y =F(v)                                                      (2.1) 

 

şeklinde nöron çıkışı hesaplanır. Yapay nöron bileşenlerini incelersek; 

w: Hücrenin ağırlıklar matrisini 

x: Hücrenin giriş vektörünü 

v: Hücrenin net girişini 

y: Hücre çıkışını 

θ: Eşik (threshold) değerini 

F: Aktivasyon fonksiyonunu göstermektedir. 

 

2.4.4 Aktivasyon Fonksiyonu 

 

Transfer fonksiyonu olarak da geçen aktivasyon fonksiyonu, birleştirme 

fonksiyonundan elde edilen net girdiyi bir işlemden geçirerek hücre çıktısını 

belirleyen ve genellikle doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Hücre modellerinde, 

hücrenin gerçekleştireceği işleve göre çeşitli tipte aktivasyon fonksiyonları 

kullanılabilir. Aktivasyon fonksiyonları sabit parametreli ya da uyarlanabilir 

parametreli seçilebilir. En uygun aktivasyon fonksiyonu tasarımcının denemeleri 

sonucunda belli olur. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi büyük ölçüde yapay sinir 

ağının verilerine ve ağın neyi öğrenmesinin istendiğine bağlıdır. Geçiş fonksiyonları 

içinde en çok kullanılanı sigmoid ve hiperbolik tanjant fonksiyonlarıdır. Örneğin 

eğer ağın bir modelin ortalama davranışını öğrenmesi isteniyorsa sigmoid fonksiyon, 

ortalamadan sapmanın öğrenilmesi isteniyorsa hiperbolik tanjant fonksiyon 

kullanılması önerilmektedir. (Saraç, 2004) 

 

Aktivasyon fonksiyonları bir YSA’da nöronun çıkış genliğini, istenilen değerler 

arasında sınırlar. Bu değerler genellikle [0,1] veya [-1,1] arasındadır. YSA’da 

kullanılacak aktivasyon fonksiyonlarının türevinin alınabilir olması ve süreklilik arz 

etmesi gereklidir. Lineer veya doğrusal olmayan transfer fonksiyonlarının 

kullanılması YSA’ların karmaşık ve çok farklı problemlere uygulanmasını 

sağlamıştır. 
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Aşağıda, hücre modellerinde yaygın olarak kullanılan çeşitli aktivasyon 

fonksiyonları tanıtılmıştır. 

 

2.4.4.1 Doğrusal aktivasyon fonksiyonu 

 

Doğrusal bir problemi çözmek amacıyla kullanılan doğrusal hücre ve YSA’ da 

ya da genellikle katmanlı YSA’nın çıkış katmanında kullanılan doğrusal fonksiyon, 

hücrenin net girdisini doğrudan hücre çıkışı olarak verir. Doğrusal aktivasyon 

fonksiyonu matematiksel olarak  

 

y=Av                    (2.2)  

 

şeklinde tanımlanabilir. “A” sabit bir katsayıdır. YSA’ların çıkış katmanında 

kullanılan doğrusal fonksiyon Şekil 2.4’de verilmiştir. 

 

 

   Şekil 2.4 Doğrusal aktivasyon fonksiyonu 

 

2.4.4.2 Sigmoid aktivasyon fonksiyonu 

 

Sigmoid Aktivasyon Fonksiyonu, türevi alınabilir, sürekli ve doğrusal olmayan 

bir fonksiyon olması nedeniyle uygulamada en çok kullanılan aktivasyon 

fonksiyonudur. Bu fonksiyon, girdinin her değeri için sıfır ile bir arasında bir değer 

üretir. 
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Şekil 2.5 Sigmoid fonksiyonu 

 

Sigmoid fonksiyonunu denklemi; 

 

exp(-v)1

1
y

+
=                                                          (2.3) 

 

şeklinde tanımlanabilir. 

 

2.4.4.3 Tanjant hiperbolik 

 

Tanjant hiperbolik fonksiyonu, sigmoid fonksiyonunun biraz farklı şeklidir. 

Giriş uzayının genişletilmesinde etkili bir aktivasyon fonksiyonudur. Sigmoid 

fonksiyonun çıktı aralığı 0 ve 1 olurken, hiperbolik tanjant fonksiyonunun çıktısı -1 

ve 1 aralığında oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 2.6 Tanjant hiperbolik fonksiyonu 
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Tanjant hiperbolik fonksiyonunun formülü; 

 

xx

xx

ee

ee
tanh(x)y

−

−

+

−
==                                                    (2.4) 

 

şeklinde tanımlanabilir. 

 

2.4.4.4 Eşik fonksiyonu 

 

Şekil 2.7’de eşik aktivasyon fonksiyonunun grafiği görülmektedir. Eşik 

aktivasyon fonksiyonu eğer net değeri sıfırdan küçükse sıfır, sıfırdan daha büyük bir 

değer ise net çıkışında  +1 değeri verir. Eşik aktivasyon fonksiyonunun –1 ile +1 

arasında değişeni ise signum aktivasyon fonksiyonu olarak adlandırılır. Signum 

aktivasyon fonksiyonu, net giriş değeri sıfırdan büyükse +1, sıfırdan küçükse –1, 

sıfıra eşitse sıfır değerini verir. 

 

 

     

Şekil 2.7 Eşik fonksiyonu 

 

Yukarıda anlatılan aktivasyon fonksiyonlarından başka, literatürde geçen diğer 

aktivasyon fonksiyonları; 

 

– Kutuplamalı Basamak Fonksiyonu 

– Parçalı Doğrusal Fonksiyon’dur. 

 

 



 

2.4.5 Çıktı 

 

Net girişin aktivasyon 

çıktı değeridir. Bu çıkış ya YSA’

 

2.5 Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırılması

YSA’lar, genel olarak birbirleri ile ba

oluşurlar. Her bir sinir hücresi arasındaki ba

Đstenilen hedefe ulaşmak

tarafından belirlenir. Kullanılan

şekilde, ağın ağırlıkları de

(feedforward) ve geri beslemeli (feedback)

sınıflandırılırlar. 

 

2.5.1 Đleri Beslemeli Ağlar

 

Đleri beslemeli bir a

ayrılmışlardır. Đşaretler

bağlantılarla iletilir. ĐE’ler bir katmandan diğer bir katmana bağlantı kurarlarken, 

aynı katman içerisinde bağlantıları bulunmaz. 

gecikmeler yoktur, 

öğreticiden alınan istenen çıkış değeriyle karşılaştırılarak bir hata sinyali elde 

edilerek ağ ağırlıkları güncellenir. 

gösterilmiştir. Đleri bes

Layer Perseptron-MLP) ve LVQ (Learning Vector Quantization) ağları verilebilir.

(Sağıroğlu ve ark., 2003

 

aktivasyon fonksiyonundan geçirildikten sonra elde edilen de

Bu çıkış ya YSA’nın çıkışı ya da diğer bir nöronun girişidir.

2.5 Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırılması 

YSA’lar, genel olarak birbirleri ile bağlantılı işlemci birimlerden (sinir hücresi) 

bir sinir hücresi arasındaki bağlantıların yapısı ağın yapısını belirler. 

mak için bağlantıların nasıl değiştirileceği öğ

tarafından belirlenir. Kullanılan öğrenme algoritmasına göre, hatayı sıfıra indirecek 

ırlıkları değiştirilir. Yapay sinir ağları, yapılarına göre, ileri beslemeli 

(feedforward) ve geri beslemeli (feedback) ağlar olmak üzere iki 

.1 Đleri Beslemeli Ağlar 

leri beslemeli bir ağda Đşlemci Elemanlar (ĐE) genellikle katmanlara 

aretler, giriş katmanından çıkış katmanına doğru tek yönlü 

bağlantılarla iletilir. ĐE’ler bir katmandan diğer bir katmana bağlantı kurarlarken, 

aynı katman içerisinde bağlantıları bulunmaz. Đleri beslemeli yapay sinir ağlarında 

 işlem girişlerden çıkışlara doğru ilerler. Çıkış değerleri 

öğreticiden alınan istenen çıkış değeriyle karşılaştırılarak bir hata sinyali elde 

edilerek ağ ağırlıkları güncellenir. Şekil 2.8’de ileri beslemeli ağ için blok diyagram 

gösterilmiştir. Đleri beslemeli ağlara örnek olarak çok katmanlı perseptron (Multi 

MLP) ve LVQ (Learning Vector Quantization) ağları verilebilir.

Sağıroğlu ve ark., 2003) 

 

Şekil 2.8 Đleri beslemeli ağ blok diyagram 

15 

fonksiyonundan geçirildikten sonra elde edilen değer, 

nın çıkışı ya da diğer bir nöronun girişidir. 

lemci birimlerden (sinir hücresi) 

ın yapısını belirler. 

ğrenme algoritması 

renme algoritmasına göre, hatayı sıfıra indirecek 

ları, yapılarına göre, ileri beslemeli 

lar olmak üzere iki şekilde 

E) genellikle katmanlara 

, giriş katmanından çıkış katmanına doğru tek yönlü 

bağlantılarla iletilir. ĐE’ler bir katmandan diğer bir katmana bağlantı kurarlarken, 

Đleri beslemeli yapay sinir ağlarında 

işlem girişlerden çıkışlara doğru ilerler. Çıkış değerleri 

öğreticiden alınan istenen çıkış değeriyle karşılaştırılarak bir hata sinyali elde 

’de ileri beslemeli ağ için blok diyagram 

lemeli ağlara örnek olarak çok katmanlı perseptron (Multi 

MLP) ve LVQ (Learning Vector Quantization) ağları verilebilir. 
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Đleri beslemeli YSA’da, hücreler katmanlar şeklinde düzenlenir ve bir 

katmandaki hücrelerin çıkışları bir sonraki katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak 

verilir. Giriş katmanı, dış ortamlardan aldığı bilgileri hiçbir değişikliğe uğratmadan 

orta (gizli) katmandaki hücrelere iletir. Bilgi, orta ve çıkış katmanında işlenerek ağ 

çıkışı belirlenir. Bu yapısı ile ileri beslemeli ağlar, doğrusal olmayan statik bir işlevi 

gerçekleştirir. Đleri beslemeli 3 katmanlı YSA’nın, orta katmanında yeterli sayıda 

hücre olmak kaydıyla, herhangi bir sürekli fonksiyonu istenilen doğrulukta 

yaklaştırabileceği gösterilmiştir. En çok bilinen geriye yayılım öğrenme algoritması, 

bu tip YSA’ların eğitiminde etkin olarak kullanılmakta ve bazen bu ağlara geriye 

yayılım ağları da denmektedir. Şekil 2.9’da giriş, orta ve çıkış katmanı olmak üzere 

çok katmanlı ileri beslemeli YSA yapısı verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 2.9 Đleri beslemeli çok katmanlı YSA. 

 

Herhangi bir problemi çözmek amacıyla kullanılan YSA’da, katman sayısı ve 

orta katmandaki hücre sayısı gibi kesin belirlenememiş bilgilere rağmen nesne 

tanıma ve sinyal işleme gibi alanların yanı sıra, ileri beslemeli YSA, sistemlerin 

tanılanması ve denetiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

2.5.2 Geri Beslemeli Ağlar 

 

Bir geri beslemeli sinir ağı, çıkış ve ara katlardaki çıkışların, giriş birimlerine 

veya önceki ara katmanlara geri beslendiği bir ağ yapısıdır. Böylece, girişler hem 

ileri yönde hem de geri yönde aktarılmış olur. Şekil 2.10’da bir geri beslemeli ağ 

görülmektedir. Bu çeşit sinir ağlarının dinamik hafızaları vardır ve bir andaki çıkış 



 

hem o andaki hem de önceki giriş

tahmin uygulamaları içi

serilerinin tahmininde oldukça başarı sağlamışlardır. Bu ağ

Hopfield, SOM (Self Org

ve ark., 2003) 

 

Şekil 

 

Geri beslemeli YSA’ da, en az bir hü

giriş olarak verilir ve genellikle geri besleme bir geciktirme elemanı üzerinden 

yapılır. Geri besleme, bir

arasındaki hücreler arasında da olabilir.

olmayan dinamik bir davra

göre farklı yapıda ve davranış

 

Geriye doğru hesaplamada, ağın ürettiği çıktı değeri

çıktıları (Bm) ile kıyaslanır.

bu hatanın düşürülmesidir. Çıktı

Çm olacaktır. Çıktı katmanında oluş

toplanması gereklidir. Bazı hata değerler

olmasını önlemek amacıyla ağ

alınır. Toplam hata aşağ

 

∑=
m

E2

1
Hata Toplam

hem o andaki hem de önceki girişleri yansıtır. Bundan dolayı, özellikle önceden 

tahmin uygulamaları için uygundurlar. Geri beslemeli ağlar çeş

rilerinin tahmininde oldukça başarı sağlamışlardır. Bu ağlara örnek

Hopfield, SOM (Self Organizing Map), Elman ve Jordan ağları verilebilir.

 

Şekil 2.10 Geri beslemeli ağ blok diyagram 

Geri beslemeli YSA’ da, en az bir hücrenin çıkışı kendisine ya da diğer hücrelere 

verilir ve genellikle geri besleme bir geciktirme elemanı üzerinden 

yapılır. Geri besleme, bir katmandaki hücreler arasında olduğ

arasındaki hücreler arasında da olabilir. Bu yapısı ile geri beslemeli YSA, doğ

olmayan dinamik bir davranış gösterir. Dolayısıyla, geri beslemenin yapılış ş

göre farklı yapıda ve davranışta geri beslemeli YSA yapıları elde edilebilir.

Geriye doğru hesaplamada, ağın ürettiği çıktı değeri (Çm)

ile kıyaslanır. Bunların arasındaki fark, hata olarak k

ürülmesidir. Çıktı katmanında m. proses için oluş

Çıktı katmanında oluşan toplam hatayı bulmak için, bütün hataların 

anması gereklidir. Bazı hata değerleri negatif olacağından, toplamın sı

olmasını önlemek amacıyla ağırlıkların kareleri hesaplanarak 

alınır. Toplam hata aşağıdaki formül ile bulunur. 

mE
2
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Bundan dolayı, özellikle önceden 

çeşitli tipteki zaman-

lara örnek olarak 

ları verilebilir. (Sağıroğlu 

 

crenin çıkışı kendisine ya da diğer hücrelere 

verilir ve genellikle geri besleme bir geciktirme elemanı üzerinden 

tmandaki hücreler arasında olduğu gibi katmanlar 

ile geri beslemeli YSA, doğrusal 

yısıyla, geri beslemenin yapılış şekline 

YSA yapıları elde edilebilir. 

(Çm), ağın beklenen 

ndaki fark, hata olarak kabul edilir. Amaç 

katmanında m. proses için oluşan hata, Em= Bm- 

hatayı bulmak için, bütün hataların 

ından, toplamın sıfır 

 sonucun karekökü 

          (2.5) 
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Toplam hatayı en aza indirgemek maksadıyla, bu hatanın kendisine neden olan 

proses elemanlarına dağıtılması gerekmektedir. Bu da, proses elemanlarının 

ağırlıklarını değiştirmek demektir. 

 

2.6. Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi 

 

Đnsan beyni doğumdan sonraki gelişme sürecinde çevresinden duyu organlarıyla 

algıladığı davranışları yorumlar ve bu bilgileri diğer davranışlarında kullanır. 

Yaşadıkça beyin gelişir ve tecrübelenir. Artık olaylar karşısında nasıl tepki 

göstereceğini çoğu zaman bilmektedir. Fakat hiç karşılaşmadığı bir olay karşısında 

yine tecrübesiz kalabilir. Yapay sinir ağlarının öğrenme sürecinde de, tıpkı dış 

ortamdan gözle veya vücudun diğer organlarıyla uyarıların alınması gibi dış 

ortamdan girişler alınır, bu girişlerin beyin merkezine iletilerek burada 

değerlendirilip tepki verilmesi gibi yapay sinir ağında da aktivasyon fonksiyonundan 

geçirilerek bir tepki çıkışı üretilir. Bu çıkış yine tecrübeyle verilen çıkışla 

karşılaştırılarak hata bulunur. Çeşitli öğrenme algoritmalarıyla hata azaltılıp gerçek 

çıkışa yaklaşılmaya çalışılır. Bu çalışma süresince yenilenen yapay sinir ağının 

ağırlıklarıdır. Ağırlıklar her bir çevrimde yenilenerek amaca ulaşılmaya çalışılır. 

Amaca ulaşmanın veya yaklaşmanın ölçüsü de yine dışarıdan verilen bir değerdir. 

Eğer yapay sinir ağı verilen giriş-çıkış çiftleriyle amaca ulaşmış ise ağırlık değerleri 

saklanır. Ağırlıkların sürekli yenilenip istenilen sonuca ulaşılana kadar geçen zamana 

öğrenme adı verilir. Yapay sinir ağı öğrendikten sonra daha önce verilmeyen girişler 

verilip, sinir ağı çıkışıyla gerçek çıkışı yaklaşımı incelenir. Eğer yeni verilen 

örneklere de doğru yaklaşıyorsa sinir ağı işi öğrenmiş demektir. Sinir ağına verilen 

örnek sayısı optimum değerden fazla ise sinir ağı işi öğrenmemiş ezberlemiştir. YSA 

sistemlerinin problemi öğrenme başarısı, gerçekleştirilen testlerle sınanmalıdır. 

Yapay sinir ağı geliştirme sürecinde veriler ikiye ayrılır; bir bölümü ağın eğitilmesi 

için kullanılır ve eğitim seti adını alır, diğer bölümü ise ağın eğitim verileri dışındaki 

performansını ölçmede kullanılır ve “test seti” olarak adlandırılır. 
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Genelde eldeki örneklerin yüzde sekseni ağa verilip ağ eğitilir, daha sonra geri 

kalan yüzde yirmilik kısım verilip ağın davranışı incelenir diğer bir deyişle ağ 

böylece test edilir. (K. Guney and S.S. Gultekin, 2004) 

 

Sinir ağı ile hesaplamalarda istenilen dönüşüm için, adım adım yürütülen bir 

yöntem gerekmez. Sinir ağı ilişkilendirmeyi yapan iç kuralları kendi üretir ve bu 

kuralları, bunların sonuçlarını örneklerle karşılaştırarak düzenler. Deneme ve 

yanılma ile, ağ kendi kendine işi nasıl yapması gerektiğini öğretir. YSA'larda bilgi 

saklama, verilen eğitim özelliğini kullanarak eğitim örnekleri ile yapılır. Sinirsel 

hesaplama, algoritmik programlamaya bir seçenek oluşturan, temel olarak yeni ve 

farklı bir bilgi işleme olayıdır. Uygulama imkanının olduğu her yerde, tamamen yeni 

bilgi işleme yetenekleri geliştirebilir. Bu sayede de geliştirme harcamaları ile 

geliştirme süresi büyük ölçüde azalır. 

 

Bir yapay sinir ağı girdi setindeki değişiklikleri değerlendirerek öğrenir ve buna 

bir çıktı üretir. Öğrenme işlemi benzer girdi setleri için aynı çıktıyı üretecek bir 

öğrenme algoritması ile gerçekleşir. Öğrenme setindeki girdilerin istatistiksel 

özelliklerinin çıkarılarak benzer girdilerin gruplandırılmasını sağlayan bir işlemdir. 

Sinir yapılarına benzetilerek bulunan ağların eğitimi de, normal bir canlının 

eğitimine benzemektedir. Sınıfların birbirinden ayrılması işlemi (dolayısıyla kendini 

geliştirmesi), öğrenme algoritması tarafından örnek kümeden alınan bilginin adım 

adım işlenmesi ile gerçeklenir. YSA kullanılarak makinelere öğrenme genelleme 

yapma, sınıflandırma, tahmin yapma ve algılama gibi yetenekler kazandırılmıştır. 

 

2.6.1 Öğrenme algoritmaları 

 Farklı uygulamalarda kullanılan belli başlı öğrenme algoritmaları aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

2.6.1.1. Geri yayılım algoritması  

Birçok uygulamalarda kullanılmış en yaygın öğretme algoritmasıdır. 

Anlaşılması kolay ve matematiksel olarak ispatlanabilir olmasından dolayı en çok 

tercih edilen öğretme algoritmasıdır. Bu algoritma, hataları geriye doğru çıkıştan 
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girişe azaltmaya çalışmasından dolayı geri yayılım ismini almıştır. (Rumelhart ve 

McClelland 1986, Haykin 1994) 

 

Tipik çok katlı geri yayılım ağı, daima; bir giriş tabakası, bir çıkış tabakası ve 

en az bir gizli tabakaya sahiptir. Gizli tabakaların sayısında teorik olarak bir 

sınırlama yoktur. Fakat genel olarak bir veya iki tane bulunur. Geri yayılım 

algoritması, gradyen azalan ve MLP’leri eğitmede en çok kullanılan temel bir 

algoritmadır. Bu algoritmanın akış şeması Şekil 2.11’de verilmiştir.  

 

Eğitme işlemi ve eğitimden sonraki test işlemi bu akışa göre yapılır. Bu 

algoritma ile, i ve j kat işlem elemanları arasındaki ağırlıklardaki ∆wji(t) değişikliği 

hesaplanır. Bu ifade,  

 

)1t(wx)t(w jiijji −∆α+ηδ=∆                (2.6)  

 

olarak verilir. Eşitlik (2.3)’de η öğrenme katsayısı, α momentum katsayısı ve δj ara 

veya çıkış katındaki herhangi bir j nöronuna ait bir faktördür. Çıkış katı için bu faktör 

aşağıdaki şekilde verilir.  

 

)y)t(y(
net

f
jj

j
j −

∂
∂

=δ                  (2.7) 

 

Burada, ∑= jijj wxnet  ve yj(t) ise j işlemci elemanının hedef çıkışıdır. Ara 

katlardaki nöronlar için ise bu faktör, 

 

∑ δ










∂
∂

=δ qqi
j

j w
net

f
                 (2.8) 

    

olarak verilir. Ara katlardaki ĐE’ler için herhangi bir hedef çıkış olmadığından, eşitlik 

(2.7) yerine eşitlik (2.8) kullanılır. Bu duruma bağlı olarak çıkış katından başlayarak 

δj faktörü, bütün katlardaki ĐE’ler için hesaplanır. Daha sonra eşitlik (2.6)’deki 



 

formüle bağlı olarak, bütün bağlantılar için ağırlı

gerçekleştirilir.  

 

Şekil 2.11

 

2.6.1.2 Levenberg

 

Geri yayılım algoritması (GYA)

bulunmaktadır. GYA sonuca çok yavaş olarak yaklaşmaktadır. Ayrıca lokal 

minimuma yakalanma riski de vardır. Geri yayınım, bir adım düşme algoritmasıyken,  

Levenberg -Marquardt (LM) algoritması Newton metoduna 

formüle bağlı olarak, bütün bağlantılar için ağırlıkların güncelleştirilmesi 

 

2.11 Çok katmanlı perseptron geri yayılım akış şeması 

Levenberg- Marquardt algoritması 

ım algoritması (GYA) çok kullanılmasına rağmen bazı dezavantajları 

bulunmaktadır. GYA sonuca çok yavaş olarak yaklaşmaktadır. Ayrıca lokal 

minimuma yakalanma riski de vardır. Geri yayınım, bir adım düşme algoritmasıyken,  

Marquardt (LM) algoritması Newton metoduna bir yaklaşımdır. LM 

21 

kların güncelleştirilmesi 

 

perseptron geri yayılım akış şeması  

çok kullanılmasına rağmen bazı dezavantajları 

bulunmaktadır. GYA sonuca çok yavaş olarak yaklaşmaktadır. Ayrıca lokal 

minimuma yakalanma riski de vardır. Geri yayınım, bir adım düşme algoritmasıyken,  

bir yaklaşımdır. LM 
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algoritması, Newton metodunun hızıyla, adım düşme metodunun sağlamlığının 

bileşkesidir. (Levenberg 1944, Marquardt 1963) 

  

LM öğrenme algoritması minimumu araştırma metotlarının ikincisidir. Her bir 

iterasyon adımında hata yüzeyine parabolik yaklaşımla yaklaşılır ve parabolün 

minimumu o adım için çözümü oluşturur. E(x) fonksiyonuna sahip olduğumuzu ve −
x

parametresine göre minimize etmek istediğimizi düşünelim. Newton metodunda 

şöyle olacaktır. 

 

)()]([ 12
xExEx ∇∇−=∆ −               (2.9) 

 

burada )x(E2∇  ifadesi Hessian matrisidir ve )x(E∇  ise eğimdir. )x(E ’in karelerin 

toplamı fonksiyonu olduğunu farz edelim.  

 

∑
=

=
N

1i

2
i )x(e)x(E                 (2.10) 

 

Daha sonra şöyle gösterilebilir. 

 

)x(e)x(J)x(E T=∇                (2.11) 

 

)x(S)x(J)x(J)x(E T2 +=∇               (2.12) 

 

Burada J(x) Jacobian matristir. 
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ve 

 

)x(e)x(e)x(S i
2

N

1i

i ∇=∑
=

               (2.14) 

 

Gauss-Newton metodu için 0)x(S ≈  kabul  edilir ve (2.9) güncellenerek şu hale gelir. 

 

)x(e)x(J)]x(J)x(J[x T1T −=∆               (2.15) 

 

Levenberg-Marquardt modifikasyonuyla Gauss-Newton metodu şöyle olur. 

 

)x(e)x(J]I)x(J)x(J[x T1T −µ+=∆               (2.16) 

 

µ parametresi, bir adımda )x(E  artımı sonucunda bir faktörle (β) ile çarpılır, bir adım 

)x(E  azaltışında, µ parametresi β’ya bölünür. µ büyükse algoritma adım düşümü (1/µ 

adımı ile) olur, küçük  µ parametresi için algoritma Gauss-Newton olur.  

 

Bu algoritmadaki anahtar adım Jacobian matrisinin hesaplanmasıdır. Yapay 

sinir ağı tasarım probleminde Jocobian matristeki terimler geri yayılım 

algoritmasının basitçe değiştirilmesiyle hesaplanabilir. Tasarım problemi için 

performans indeksi 

 

( ) ( ) ∑∑
==

=−−=
Q

1q
q

T
q

Q
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M
qq
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qq ee
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E              (2.17)

  

Bu, (2.10)’deki eşitlikte kolayca görülebilir. Burada, 

 

TM21111 )]SM(b)....1,1(w)1S(b)R,1S(w)....2,1(w)1,1(w[x =            (2.18) 

 

ve N=Qx SM. Standart geri yayılım algoritması terimleri şöyle hesaplanır; 
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)j,i(w

)m(e

)j,i(w

E
k

SM

1m

2
q

k ∂

∂

=
∂

∂
∑
=                (2.19) 

 

Levenberg-Marquardt algoritması için Jocobian matrisin elemanları şöyle 

hesaplanabilir.  

 

)j,i(w

)m(e
k
q

∂

∂
                (2.20) 

 

Bu terimler standart geri yayınım algoritması kullanılarak son katmanda bir 

değişiklikle hesaplanabilir.  

 

)n(F MMM −=∆                 (2.21) 

 

(2.21)’deki matrisin her bir kolonu bir vektördür, Jacobianın bir satırını üretmek için 

ağ geri yayınılmalıdır. Sonuç olarak Levenberg-Marquardt algoritması çok hızlı 

olarak çözüme ulaşmasına rağmen çok fazla bellek gerektirmektedir. Geri yayılım 

algoritması ise sonuca yavaş ulaşmakta ve daha az bellek gerektirmektedir. 

 

2.7. YSA Yapıları 

 

Yapay Sinir Ağı yapılarından önemlileri aşağıda listelenmiştir: 

– Basit algılayıcı modeli (Perseptron) 

– Adaline 

– Radyal tabanlı sinir ağı 

– Learning Vector Quantisation (LVQ) 

– Hopfield ağı 

– Elman ve Jordan ağları 

– Kohonen ağı 

– Adaptive resonance theory (ART) 

– Olasılık tabanlı YSA 
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– Çok katlı algılayıcılar ÇKA (Multi Layer Perceptron MLP). 

 

2.7.1 Çok katlı algılayıcılar ÇKA (Multi Layer Perceptron MLP) 

 

Girdi ile çıktı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı bir problemi, ADELINE ile 

çözmek mümkün olamamıştır. Özellikle, Minsky, basit algılayıcı modelin bu 

probleme çözüm getirmediğini göstermiş ve YSA’ların doğrusal olmayan 

problemlerin çözümünde kullanılamayacağını iddia etmiştir. Çünkü günlük hayatta 

karşılaşılan problemlerin hemen hepsi doğrusal olmayan nitelik taşımaktadır. Bu 

durum, YSA ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların pek çoğunun durmasına neden 

olmuştur. Birkaç araştırmacının çalışmalarına devam ederek YSA’nın doğrusal 

olmayan problemlerin de çözümünde kullanıldığını göstermeleri ile YSA ile ilgili 

çalışmalar tekrar hız kazanmıştır. (Sağıroğlu 1994, 1996). 

 

Doğrusal olmayan bir ilişki gösteren XOR problemini çözmek amacıyla yapılan 

çalışmalar sonucunda Çok Katmanlı Algılayıcı modeli geliştirilmiştir. Rumelhart ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen bu modele hata yayma modeli veya geriye yayılım 

modeli (backpropogation network) de denilmektedir. ÇKA modeli yapay sinir 

ağlarına olan ilgiyi çok hızlı bir şekilde arttırmış ve YSA tarihinde yeni bir dönem 

başlatmıştır. Bu ağ modeli özellikle mühendislik uygulamalarında en çok kullanılan 

sinir ağı modeli olmuştur. Birçok öğretme algoritmasının bu ağı eğitmede 

kullanılabilir olması, bu modelin yaygın kullanılmasının sebebidir. 

 

Bir ÇKA modeli, bir giriş, bir veya daha fazla ara ve bir de çıkış katmanından 

oluşur. Bir katmandaki bütün işlem elemanları bir üst katmandaki bütün işlem 

elemanlarına bağlıdır. Bilgi akışı ileri doğru olup geri besleme yoktur. Bunun için 

ileri beslemeli sinir ağı modeli olarak adlandırılır. Giriş katmanında herhangi bir 

bilgi işleme yapılmaz. Buradaki işlem elemanı sayısı tamamen uygulanan 

problemlerin giriş sayısına bağlıdır. Ara katman sayısı ve ara katmanlardaki işlem 

elemanı sayısı ise, deneme-yanılma yolu ile bulunur. Çıkış katmanındaki eleman 

sayısı ise yine uygulanan probleme dayanılarak belirlenir. Delta Öğrenme Kuralını 



 

kullanan bu ağ modeli, özellikle sınıflandırma, tanıma ve genelleme

gerektiren problemler için çok önemli bir çözüm aracıdır.

 

ÇKA modelinin temel amacı, a

hatayı en aza indirmektir. Bu a

karşılık üretilmesi gereken (beklen

görevi her girdi için o girdiye

katmanına uygulanır, ara katmanlarda i

edilir. Kullanılan eğ

arasındaki hata tekrar geriye do

ağırlıkları değiştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modeli, özellikle sınıflandırma, tanıma ve genelleme

gerektiren problemler için çok önemli bir çözüm aracıdır. 

ÇKA modelinin temel amacı, ağın beklenen çıktısı ile üretti

indirmektir. Bu ağlara eğitim sırasında hem girdiler hem de o girdilere 

gereken (beklenen) çıktılar gösterilir (danışmanlı ö

evi her girdi için o girdiye karşılık gelen çıktıyı üretmektir. Örnekler giri

katmanına uygulanır, ara katmanlarda işlenir ve çıkış katmanından da çıkı

ğitme algoritmasına göre, ağın çıkışı ile arzu edilen çıkı

arasındaki hata tekrar geriye doğru yayılarak hata minimuma düş

tirilir. 

 

Şekil 2.12 ÇKA ağ modeli 
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modeli, özellikle sınıflandırma, tanıma ve genelleme yapmayı 

ın beklenen çıktısı ile ürettiği çıktı arasındaki 

itim sırasında hem girdiler hem de o girdilere 

manlı öğrenme). Ağın 

ılık gelen çıktıyı üretmektir. Örnekler giriş 

katmanından da çıkışlar elde 

ile arzu edilen çıkış 

şünceye kadar ağın 

 



27 
 

3. FÜZE VE GÜDÜM SĐSTEMLERĐ 

 

 

3.1. Füze ve Güdüm 

 

Genel anlamıyla güdüm mantığı, bir yükün (bir hedefin tahribatı için kullanılacak 

bir patlayıcı, içinde atmosferin yüksek katmanlarında bilimsel veri toplayacak cihazlar 

bulunan bir kapsül ya da bir gök cismine gönderilen uzay aracı), belirlenmiş hareketli 

ya da sabit bir hedefe, istenilen hassasiyette yakınlıkla ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu 

genel tanıma rağmen, teknolojinin daha çok güdümlü mühimmat (Guided Munitions) 

üzerine yoğunlaşması nedeniyle, güdüm yasaları genellikle, bir hedefi tahrip etmeye 

yönelik bir füzenin ya da bombanın uçuş karakteristiğini ifade eden kurallar bütünü 

olarak anlaşılmaktadır. 

 

Güdümlü Mühimmatlar, atış platformlarına ve hedeflere göre çeşitlilik 

göstermektedir. Uçuş mesafesinin uzun olması ya da hedefin manevra yeteneğinin 

yüksek olması gibi bazı sebepler güdümlü mühimmatın daha karmaşık 

tasarımlanmasını gerektirebilir. Ancak, yüksek teknoloji ürünü bu cihazların bir 

kullanımlık olması nedeniyle, çok ciddi bir maliyet-etkinlik çözümlemesi yapılması 

gerektiği görülmüştür. Lojistik birimlerince savaş senaryoları incelenmiş ve değişik 

senaryolara uygun ve farklı karmaşıklıkta güdümlü mühimmat ihtiyaçları 

belirlenmiştir. Tehlikeli senaryolar için insan ve yardımcı cihaz katkısını minimumda 

tutan, daha özerk ve karmaşık fakat daha pahalı sistemler kullanılırken, daha az tehlikeli 

senaryolar içinse daha basit, ucuz fakat insan ve yardımcı cihaz katkısı gerektiren 

sistemler belirlenmiştir. Bu yaklaşımda, güdümlü mühimmatlar öncelikle dört ana 

kategoriye ayrılmaktadır. 

 

Bunlar; 

– Yer platformundan yer hedefine atılan mühimmatlar 

– Yer platformundan hava hedefine atılan mühimmatlar 

– Hava platformundan yer hedefine atılan mühimmatlar 

– Hava platformundan hava hedefine atılan mühimmatlar  



28 
 

olarak sıralanabilir. Bu dört ana kategorideki güdümlü mühimmatlar, atış platformu, 

hedef özellikleri, atış senaryosu ve karşı önlemler bakımından farklılıklar 

göstermektedir. (Aslan, 1997) 

 

3.2.Füzenin Temel Yapısı 

 

Değişik güdüm sistemi kullanan füzelerin yapıları farklı olmakla birlikte Şekil 

3.1’de bir füzenin insanla benzerlikler sergileyen temel yapısı görülmektedir.  

 

 

 
Şekil 3.1 Bir füzenin temel yapısı 

 

Bir füzede; 

– Hedefi aramak için füze üzerinde veya farklı bir yerde yerleşik olabilen arayıcı 

insan gözünün, 

– Füzenin hareketini sağlayan motor sistemi ile hedefe yönelmeyi sağlayan 

kanatçıklar kasların, 

– Hata analizlerini yaparak, yönelime karar veren güdüm kontrol birimi beynin 

fonksiyonlarına benzer fonksiyonlar icra ederken zaman zaman elimizde ya da 

sırtımızda taşıdığımız yükler de füze harp başlığı ile benzeşir. 

 

Güdümlü füzelerde temel olarak; arayıcı, harp başlığı, füzenin hareketini 

sağlayan sevk (motor) sistemi, yönelimini sağlayan kanatçıklar (kanatçık kontrol 

birimi ile) ve tüm hata analizlerini yaparak, yönelime karar veren güdüm ve kontrol 

birimi bulunmaktadır. (Fleeman, 2001) 
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Füze motoru ve kanatçık kontrol sistemi füze üzerinde bulunur. Güdüm kontrol 

birimi bilgisayar veya insan kontrollü olup, füze üzerinde olabileceği gibi, bir yer 

istasyonunda da olabilir. Güdüm birimi uçuş öncesi karar verilmiş (off-line) veya 

uçuş sırasında üretilen (on-line) hareket komutlarını uygulayabilir. Güdüm biriminin 

çıktısı, kontrol birimi tarafından uygulanarak uçuş rotasında gerekli hata düzeltmeleri 

yapılır. 

 

 

Şekil 3.2 Füze sistemi (Hellfire) 

 

3.3 Silah Sistemlerinde Güdüm Đhtiyacı 

 

3.3.1. Neden güdüm ? 

 

Bilindiği gibi füze, fırlatma noktasından hedef noktasına belirli bir süre sonra 

ve yine belirli bir doğrulukla ulaşan güdümlü bir hava aracıdır. Füzelerin güdümünde 

kullanılan yöntemleri ve güdüm sistemlerini gözden geçirmeden önce, son yıllarda 

güdümsüz silahların aksine neden güdümlü silah sistemlerinin daha fazla önem 

kazandığını incelemekte yarar vardır. 
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Şekil 3.3 Güdüm ihtiyacı 

 

Herhangi bir silahtan beklenen, o silahın tek atışta imha olasılığının (Single 

Shot Kill Probability-SSKP) olabildiğince yüksek olmasıdır. (Siouris, 2004) Bu 

bağlamda, güdümsüz silahların başarısız olmasının yada diğer bir deyişle 

SSKP’lerinin düşük olmasının Şekil 3.3’de açıklanan üç ana sebebi vardır. Bunlar; 

 

– Füze atılırken hatalı nişan alma sonucu oluşan hedeften sapma (miss distance),  

– Füzenin rüzgar gibi hava şartları dolayısıyla yörüngesinin değişmesi, 

– Hedefin beklenmeyen yer değiştirmesi’dir. 

 

Bu durumda SSKP, daha geniş alanda etkili bir harp başlığı kullanılarak 

yükseltilebilir. Ancak bu durumda füze ebatları oldukça büyüyecektir. (Rouse, 2000) 

Diğer bir yöntem ise güdümlü sistemlerde temel olan ve bir sonraki bölümde 

açıklanan kapalı döngü (closed loop) sistemini kullanmaktır. Bu sayede hedeften 

sapma azaltılmakta ve dolayısıyla SSKP yükseltilmektedir. (Lee ve ark., 1998)  

 

3.3.2. Kapalı döngü sistemi 

 

Güdümlü silah sistemlerinden daha geniş uygulamaya sahip kapalı döngü 

sisteminin konsepti mühendislik dünyasında son 35-40 yılda büyük önem 

kazanmıştır. Tüm güdüm sistemleri, Şekil 3.4’de genel şekli gösterilmekte olan bu 

konseptin örnekleridir. 

 

 

Değişimi 
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Füzenin davranışlarını izleyen ve füzenin kendi yapısında olabileceği gibi 

karada veya gemi, uçak gibi hareketli bir platformda da bulunabilen sensörlerden 

gelen füzeye ait bilgiler hedef bilgisi ile birlikte bir güdüm bilgisayarına yüklenir. Bu 

bilgisayar, hedefine ulaşabilmesi için füzenin yapması gereken manevraları 

hesaplayarak bulma yeteneğindedir. Bilgisayardan gelen talimat, hareket kontrol 

birimi tarafından uygulanarak uçuş rotasında gerekli hata düzeltmeleri yapılır. 

Yapılan düzeltmeler sensörler tarafından izlendiğinde döngü tamamlanmış olur. Tüm 

güdümlü silahların güdüm ve kontrol birimlerinde bu kapalı döngüyü görmek 

mümkündür. 

 

 
 

Şekil 3.4 Kapalı döngü 

 

3.4. Güdümlü Mühimmatlar 

 

Güdümlü mühimmat sistemlerinde amaç, diğer temel kontrol sistemlerinde olduğu 

gibi, mühimmatın hedefe yeterince yaklaşmasına engel olacak belirsizlikleri ve 

gürültü etkilerini kontrol altında tutabilecek bir sistem oluşturmaktır. Güdüm 

sistemleri için tipik sayılabilecek belirsizlikler, hedefin hareketleri ya da atış 

platformundan hedefe yanlış yönlendirme olarak örneklenebilir. Tipik gürültü örneği 

olarak ise, algılayıcılarda oluşabilecek gürültüler verilebilir (Kızılötesi (IR) güdümlü 

sistemler için güneş ışınlarının IR bandına verdiği gürültü ya da Global Positioning 

System (GPS) güdümlü sistemler için GPS uydularından gönderilen gürültü eklenmiş 

seyrüsefer bilgisi gibi). Güdüm sistemi, tasarlandığı yetenekler doğrultusunda dışsal 
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etkileri minimize ederek mühimmatı hedefle en yakın noktaya taşımaya çalışacaktır. 

 

Bir güdümlü mühimmat sistemi, yönlendirildiği hedefe göre kendi konumunu 

belirleyen ve gerektiğinde uçuş yörüngesi üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilen bir 

sistem olarak tanımlanır. Tipik bir güdümlü mühimmat sistemi algılama hesaplama, 

yönlendirme yapan ve platformun kararlılığını sağlayan alt birimlerden oluşur. (Lin, 

1991) 

 

Arayıcı (Seeker) birimi, hedef ile ilgili dışsal bilginin algılanması ve güdüm 

algoritmasını işleyen güdüm bilgisayarına aktarılması ile görevlidir. TV, Laser, IR, radar 

ve akustik tarayıcı tipleri günümüzdeki güdüm sistemlerinde kullanılmaktadır. (Agard, 

1997) 

 

Platform algılayıcıları birimi, güdüm sisteminin kullandığı algoritma için 

gerekli olabilecek platform bilgilerini toplayan birimdir. 

 

Güdüm bilgisayarı önceden belirlenmiş güdüm algoritması uyarınca gerekli 

bilgileri değerlendirerek, eğer gerekiyorsa, uçuş yörüngesini uygun şekilde 

değiştirecek komutları kontrol birimine gönderir. Bu birim, güdüm sistemi içerisinde bir 

işlemci ya da dışarıdan komutları oluşturan başka bir işlemci veya operatör olabilir. 

Genellikle komutlar uçuş esnasında oluşan koşullara göre oluşturulmakla birlikte, 

ataletsel güdüm uygulayan bazı sistemlerde komutlar fırlatma öncesi belirlenip uçuş 

süresince de kullanılabilir (Locke, 1955). 

 

Kontrol birimi, güdüm bilgisayarından gelen komutlara göre mühimmatın uçuş 

rotasında değişiklikleri yapan birimdir. Kullanım yerine göre bir füze motoru ile 

oluşturulmuş bir itki sistemi ya da pnömatik veya servo sistem ile sürülen bir tahrik 

sistemi de olabilir (Lin, 1991). 

 

Güdüm-kontrol işlevi güdüm-kontrol bilgisayarında gerçekleştirilir. 
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Şekil 3.5 Tipik güdüm-kontrol sistemi blok şeması 

 

Şekil 3.5'de gösterilen güdümlü mühimmat blok şemasında, ac güdüm ivmesini, 

δc kanat açısı komutunu, δ ise, kanat açısını göstermektedir. Bu blok şemada, "Hedef 

Algılayıcısı" bloğu arayıcı birimini, "Yönlendirici" bloğu servo kontrol birimini, 

"Güdüm" ve "Otopilot" blokları ise güdüm bilgisayarı birimini temsil etmektedir. 

Sistemin karmaşık ya da az karmaşık olması durumuna göre blokların bazıları 

sistemde olmayabilir. Örneğin, güdümlü mühimmatın kendi konumunu değil, hedefe 

göre görece konumunu göz önünde bulunduran takip güdümü algoritması için, 

platform algılayıcıları bloğu kullanılmayabilir. Öte yandan, uçuş öncesi hedef 

koordinatları kendisine yüklenen ve uçuşu süresince bu koordinat bilgisini kendisine 

referans alan GPS güdümlü bombaların, hedeften herhangi bir bilgi almadıkları için 

hedef algılayıcısı bloğu olmayacaktır. (Ciniviz, 2002) 

 

3.4.1 Güdümlü bir füzenin yörüngesi 

  

Güdümlü silahların fırlatma noktasından hedefe olan yörüngeleri, kullandıkları 

güdüm ve kontrol yöntemlerine bağlı olarak değişik tipte olabilir. En yaygın olarak 

kullanılanları; 
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– Oransal Navigasyon Yörüngesi (Proportional Navigation Trajectory) 

– Düz Hat (Straight Line) Yörüngesi,  

– Görüş Hattı (Line of Sight-LOS) Yörüngesi,  

– Seyir (Cruise) Yörüngesi ve  

– Balistik veya Serbest Düşme (Free Fall) Yörüngesi’dir. 

 

3.4.1.1. Oransal navigasyon yörüngesi (Proportional Navigation 

Trajectory) 

 

Oransal navigasyon yörüngesi, detayları ileriki bölümlerde açıklanacak olan 

evleme güdümü (homing guidance) kullanan hemen hemen tüm füzeler tarafından 

uygulanmaktadır. (Zarchan, 1998) Bu seyir tipinde füze, hedefin ilerlediği yöne yani 

hedefin varacağı konuma doğru giderek hedefe ulaşmayı esas alır. Hedefin yaptığı 

hareketler izlenir ve hedefin bir sonraki adımda nerede olacağı hesaplanarak o 

noktaya doğru yönelir. 

 

3.4.1.2. Düz hat yörüngesi (Straight Line Trajectory) 

 

Düz hat yörüngesi, anlamını adında taşıyan basit bir yörünge çeşididir. Sadece 

kısa menzilde sabit veya yavaş hareket eden hedeflere karşı kullanılabileceği için 

güdümlü silahlarda pek yaygın değildir. Şekil 3.6’dan de görülebileceği gibi, fırlatma 

ve vuruş noktaları arasındaki düz hat füze ateşlenmeden önce tesis edilmekte ve 

füzenin fırlatıldıktan sonra yörüngeye uygun düz hatta kalması kendi kontrol sistemi 

içindeki araçlar yardımıyla sağlanmaktadır. (Rouse, 2000) 

  

 

 

Şekil 3.6 Düz hat yörüngesi 
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3.4.1.3 Görüş hattı yörüngesi (Line Of Sight-LOS-Trajectory) 

 

LOS yörüngesinin az önce açıklanan düz hat yörüngesi ile karşılaştırılmaması 

önemlidir. Oldukça eğrilmiş yörünge takip etmekte olan LOS füzesi yan 

ivmelenmeyi sağlamak için büyük “g” yeteneği gerektirir. 

 

Karada konuşlu hedeflere yönelen bir uçağa karşı kullanılan hava savunma 

füzesinin kullandığı yörünge LOS yörüngesine örnek olarak Şekil 3.7’de 

gösterilmiştir. Herhangi bir andaki görüş hattı (LOS), füzenin fırlatıldığı “O” noktası 

ile hedef arasındaki bir hattır. Hedefin ilerlediği hat boyunca değişik zamanlarda 

değişik sayıda görüş hattı oluşturulmaktadır. (Lee ve ark., 1998) 

 

LOS güdüm sistemi füzeyi, hedefin herhangi bir andaki konumu ile fırlatma 

noktası arasında devamlı olarak görüş hattında tutarak kontrol altına alır. Bu sistem, 

ayrıntıları ileriki bölümlerde açıklanacak olan Komuta Güdümü (Command 

Guidance) veya Işın Đzleme Güdümü (Beam Riding Guidance) kullanan güdümlü 

silahlarda kullanılır. Bu tür bir yörünge izleyen füzelerin pek çoğu kısa menzilli ve 

nispeten daha ucuz sistemlerdir. (Rouse, 2000) 

 

 

Şekil 3.7 Görüş hattı yörüngesi 
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3.4.1.4 Seyir yörüngesi (Cruise Trajectory) 

 

Seyir yörüngesi, füzenin fırlatılmasından hedefe kadar olan yolculuğunun çok 

büyük bir bölümünde sabit hız ve sabit yükseklikte olduğu bir yörüngedir. Bir çok 

durumda füze bir yükseklikten diğerine hızını da değiştirerek geçebilir ancak her 

safha seyir yörüngesinin bir bölümüdür. Stratejik seyir füzeleri bu yörünge biçimini 

kullanmaktadırlar.  

 

3.4.1.5. Balistik yörünge (Ballistic Trajectory) 

 

Serbest düşüş yörüngesi olarak da adlandırılan balistik yörünge, yerçekimi 

kuvveti dışında hiç bir kuvvetin etki etmemesi durumunda bir mermi, roket veya bir 

cismin takip ettiği yoldur. 

 

Normal şartlarda, atmosferi geçen hiç bir füze aerodinamik yapısının maruz 

kalacağı hava basıncı sonucu oluşan kuvvetler sebebiyle bu tip yörüngeyi 

kullanamaz. Ancak, özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler söz konusu olduğunda, 

bu tip bir yörüngenin uygulanması yer çekimi dışındaki kuvvetlerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması ile mümkün olur. (Rouse, 2000) 

 

3.4.2 Güdüm-kontrol sistemini oluşturan alt sistemler ve işlevleri  

 

3.4.2.1 Algılayıcılar 

 

Bu alt-sistemler, güdüm sistemi için gerekli olan platform ve/veya hedef 

bilgisinin alınmasını sağlar. Güdüm-Kontrol Sistemlerinde kullanılan algılayıcılar 

platformun ve/veya hedefin konum, hız ve yönelimini belirlemek için kullanılır. 

Otopilot sistemlerinin algılayıcıları daha çok platformun hareketini izleyen 

ivmeölçer, dönü ölçer (gyro), altimetre, GPS, Inertial Navigation System (INS) gibi 

algılayıcı sistemleridir. Füze sistemlerinde, hedefin hareketini izleyen ve hedefin füzeye 

görece olarak yönünü belirleyen algılayıcılar da vardır ve bunlar genel olarak arayıcı 

(seeker) olarak adlandırılırlar. Söz konusu arayıcılar yaw ve pitch doğrultusunda hedefe 
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olan sapmasını vermektedirler. Bazılarında ise üçüncü yön olan roll doğrultusunda 

sapmayı da vermektedirler (Yanushevsky, 2008). 

 

Arayıcı algılayıcılar, evleme güdüm algoritmalarının temel veri girdisini 

oluştururlar. Güdümlü füzelerde kullanılan çeşitli arayıcılar aşağıda sıralanmıştır 

(Merhav ,1996): 

 

– Radar Arayıcılar 

– Kızılötesi Arayıcılar 

– Elektro/Optik Arayıcılar 

– Video Arayıcılar 

– Akustik Arayıcılar (Sonar) 

 

3.4.2.2 Güdüm birimi 

 

Algılayıcıdan gelen bilgileri, güdüm algoritmasına göre işleyerek, füzeye 

uygulanacak ivme komut sinyallerini oluşturan ve genellikle matematiksel işlem 

yapabilen elektronik donanımın oluşturduğu bir kısımdır. Güdüm sistemlerinde 

uygulanan temel güdüm algoritmaları aşağıda sıralanmıştır (Macfadzean, 1992): 

 

– Oransal Seyir Güdümü (Proportional Navigation Guidance) 

– Đzleme Güdümü (Pursuit Guidance) 

– Işın Đzleme Güdümü (Beam Riding Guidance) 

– Görüş Hattı Güdümü (Line of Sight Guidance) 

 

Oransal Seyir Güdümü, evleme güdümünde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Etkin, yarı-etkin ve edilgin algılayıcılarla birlikte gerçekleştirilebilir. Işın Đzleme ve görüş 

hattı güdümü komuta güdümünün örnekleri olarak değerlendirilebilirler ve hem radarlı 

hem de elektro-optik algılayıcılarla gerçekleştirilebilirler. Đzleme güdümü ise daha çok 

sabit hedeflere yönelik güdümlü bombalarda kullanılan bir güdüm algoritmasıdır. 
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3.4.2.3.0topilot 

 

Otopilot birimi, füzelerde güdüm biriminden gelen ivme komutlarını tahrik 

sistemi komutlarına dönüştüren algoritmaları çalıştıran birimdir. Bu birim platform 

algılayıcılarından geri besleme alır. Güdüm ve otopilot işlevleri aynı donanım 

içerisinde de gerçekleştirilebilirler. 

 

3.4.3.4.Tahrik sistemleri (Actuators) 

 

Güdümlü mühimmat kontrol sisteminin görevi, güdüm-kontrol bilgisayarı 

biriminden gelen komutları hızlı ve etkin olarak uygulamaktır. Genel olarak hareketi 

sağlayan birimler füze motorunun ya da kanatçık sisteminin yeteneğine bağlı olarak 

farklılaşırlar. Bu kontrol sistemleri esas olarak: 

 

– Aerodinamik kontrol yüzeyleri (aerodynamic control surfaces) 

– Đtki vektörü yönlendiricileri (thrust vectoring) 

– Yan yüzey jet veya tepki kontrol araçları (lateral jets, side jets) 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

Atmosferin alt katmanlarında hareket eden füzeler için kontrol yüzeyleri ile 

yönlendirme çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Đtki vektörü yönlendirme veya 

yanal tepki motorları ise füzenin atmosferin dışına çıktığı durumlarda (balistik 

füzeler) veya füzenin görece olarak yavaş uçtuğu durumlarda (tank-savar füzeleri) 

kullanılmaktadır. Füzelerdeki tahrik sistemleri, belirli minimum ve maksimumlar 

arasında herhangi bir değeri sağlayabileceği gibi, yalnızca iki-üç değer alabilen 

türden de olabilir. Örneğin, füze kanatçıkları ± 30° arasında herhangi bir açı 

konumunu kontrol edebilirken, yanal jetler yalnızca aç-kapa çalışan bir tahrik sistemi 

olarak değerlendirilebilir. 
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3.5 Güdüm Yöntemleri 

 

Füze güdüm yöntemleri üç ana gruba ayrılır. Bunlar; 

 

– Evleme Güdümü (Homing Guidance) 

– Görüş Hattı Güdümü (Line Of Sight-LOS Guidance) 

– Seyrüsefer Güdümü (Navigational Guidance)’dür. 

 

3.5.1 Evleme güdümü (Homing Guidance) 

 

Füzenin fırlatılmasından hedefe çarpma zamanına kadar hedefin hareketini 

sürekli olarak izleyen bir sensörün (hedef arayıcı/algılayıcı) bulunmasını temel alan 

bu güdüm yönteminde, hedef bilgileri ve güdüm komutlarının üretilmesi füzenin 

kendi üzerinde bulunan füze bilgisayarı tarafından yapılır. Sensör füzenin burun 

kısmında veya yakınında bulunabilir.   

  

Diğer güdüm sistemlerine göre temel avantajı; hedefe erişimin, hedefin 

uzaklığına ve hedefin manevra yapmasına bağımlı olmamasıdır.  

 

Güdüm ve hedefi takip için gerekli tüm ölçüm sistemlerinin füze üzerinde 

bulunarak füze maliyetinin çok yükselmesini önlemek üzere, diğer güdüm 

yöntemleri ile kontrol edilen bir füzenin hedefe yaklaşma aşamasında (da 

kullanılabilir. (Shneydor, 1998)  

 

Hedefi izlemede kullanılan ışınım kaynağının cinsine ve yerine bağlı olarak 

evleme sistemleri aktif, yarı aktif ve pasif olarak sınıflandırılabilir. Anılan güdüm 

yöntemleri Şekil 3.8’de görülmektedir. 
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Şekil 3.8 Evleme güdümü tipleri 

 

 

3.5.1.1 Aktif evleme güdümü (Active Homing Guidance) 

 

Aktif evleme güdüm sistemlerinde füze, dalga veya sinyal şeklinde ışınımı 

hedefe doğru yayınlar ve hedeften yansıyan ışınımı kullanarak hedefe yönelir. 

Hedeften yansıyan ışınımın sensör vasıtasıyla alınması işlemi hedefe çarpma anına 

kadar devam eder. Bu maksatla füzede hem vericiye hem de alıcıya gerek duyulması 
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füzeyi hem ağır hem de pahalı hale getirir. Bu sakıncanın önlenmesi maksadıyla, 

aktif evleme güdümü genellikle, diğer güdüm yöntemleri ile kontrol edilen bir 

füzenin hedefe yaklaşma aşamasında tercih edilir. Radarın kullanıldığı aktif evleme 

güdümü sistemlerine SA-10, SA-12, HARPOON ve EXOCET örnek olarak 

verilebilir. 

  

3.5.1.2 Yarı aktif evleme güdümü (Semi-Active Homing Guidance) 

 

Bu tip güdüm yönteminde hedef, füzeden başka bir platform üzerinden yapılan 

ışınım ile aydınlatılır ve söz konusu ışınım füze hedefe ulaşıncaya kadar devam eder. 

Füze üzerinde, hedeften yansımaları alan tamamen pasif bir sensör bulunur. Uçuş 

yolu düzeltme sinyalleri füze içinde hesaplanarak kanatçıklara gerekli emirler 

gönderilir. Özellikle uzun menzilli sistemlerde hedefin aydınlatılması için radar 

tercih edilirken (ASPIDE, SA-11, SEASPARROW, STANDARD) lazerin de 

kullanıldığı sistemler (HELLFIRE-2) bulunmaktadır.  

 

3.5.1.3. Pasif evleme güdümü (Passive Homing Guidance) 

 

Oldukça ucuz ve etkin bir yöntem olan pasif evleme güdümünde, hedefi 

ortamdaki diğer nesnelerden ayırtedilebilir yapan ışınım (Radyo Frekans (RF), 

görünür bantta ışık (TV), kızılötesi (IR) veya morötesi (UV)) esas alınır ve füze 

sensörü tarafından bu ışınım izlenir. Işınımı yapan hedef olduğu için ayrı bir 

aydınlatıcı platform olmasına gerek yoktur. Kullanımdaki bir radar, bir haberleşme 

uydusu, bir uçak motorundan yada gemiden yansıyan duman/sıcaklık IR pasif 

evleme güdümü kullanan füzeler için birer hedeftir.  

 

Bu güdüm yöntemini kullanan füzeler (Stinger, Mistral, SA-7, SA-9, SA-13) 

günümüzde sensör teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak gelişmişlerdir ve 

hedefe fırlatmadan önce (LOBL-Lock On Before Launch) veya fırlatmadan hemen 

sonra (LOAL-Lock On After Launch) kilitlenebilirler.   
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3.5.2. Görüş hattı güdümü (Line Of Sight-LOS Guidance) 

 

Görüş hattı güdümünde (LOS) füzenin, hedefin herhangi bir andaki konumu ile 

fırlatma noktası arasında devamlı olarak görüş hattında tutulması esas alınmıştır. 

Görüş Hattı Işın Đzleme Güdümü (Line Of Sight Beam Riding-LOSBR) ve Komuta 

Güdümü (Command To Line Of Sight Guidance-CLOS) iki alt başlık altında 

incelenebilen LOS güdümü Şekil 3.9’da görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.9 Görüş hattı güdümü tipleri 

 

3.5.2.1. Görüş hattı ışın izleme güdümü (Line Of Sight Beam Riding-

LOSBR) 

  

Bu güdüm yönteminde füze, adından da anlaşılacağı üzere, bir vericinin hedefin 

üzerine tuttuğu (işaretlediği) bir ışını izlemeye çalışır. Eğer, ışın sürekli olarak 

hedefin üzerinde tutulursa ve füze de ışını izlerse, yeterince hızlı olması koşulu ile 

füze hedefine ulaşır.  

 

Füze arkasında bulunan algılayıcılar vasıtası ile ışın üzerinde kalarak hedef 

bulunur. Hedef işaretleyici füzeyi atan platformda veya başka bir yerde bulunabilir. 

Lazer ışını ile izlemeye örnek olarak ADATS hava savunma ve tanksavar silah 

sistemi verilebilir.  
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LOSBR ile birden fazla sayıda füzenin tek bir ışını izlemesinin sağlanması 

oldukça kolaydır. Öte yandan CLOS’da hedefe fırlatılan her bir füze için farklı 

komutlar gerekecektir. Ayrıca LOSBR güdümünü kullanan sistemler CLOS kullanan 

sistemlere göre daha zor karıştırılabilir. 

 

3.5.2.2. Komuta güdümü (Command To Line Of Sight Guidance-CLOS) 

 

Komuta güdümünde hem füze hem de hedef çeşitli algılayıcılar (radar veya 

elektro optik) vasıtasıyla izlenir ve güdüm için gerekli tüm bilgiler (komutlar) 

füzenin dışında üretilerek füzeye iletilir. 

 

Füzenin hedefe gönderilmesi ile birlikte kuyruk kısmında bulunan bir radar 

yansıtıcı veya kızıl ötesi izlik (IR Beacon) vasıtasıyla hedef izleyici füzenin görüş 

hattından sapma yapıp yapmadığını tespit eder. Gerekli düzeltmeler (hesaplanan 

komutlar) bir link (tel, fiber optik kablo, lazer veya radyo frekans) vasıtasıyla füzeye 

aktarılır. Füzede bu komutlar kontrol birimi vasıtasıyla işlenerek hedefe olan görüş 

hattı sağlanır. Bu güdüm yönteminde en önemli nokta, hem füze hem de hedefin 

çarpışmanın gerçekleşeceği ana kadar izlenme gerekliliğidir.  

 

Özellikle kısa menzilli tanksavar (Eryx) ve bazı alçak irtifa hava savunma 

füzelerinde (SA-8, Rapier, Roland, Crotale) kullanılan temel elemanları Şekil 

3.10’da özetlenen komuta güdümü; manuel, yarı otomatik ve otomatik olarak 

sınıflanmaktadır.  

 

 

 

Şekil 3.10 Komuta güdümü tipleri 
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3.5.2.2.1. Manuel CLOS güdümü (MCLOS) 

 

Bu güdüm yönteminde hedefin ve füzenin konumunu tespit için herhangi bir 

optik sistem yardımı olmaksızın insan gözü kullanılır (Şekil 3.11). Nişancının beyni 

ise füzeyi görüş hattına getirmek için ne kadarlık bir ayarlama gerektiğini tahmin 

eden güdüm bilgisayarı işlevini görür.  Nişancı füzeyi joystick veya baş parmağıyla 

basabileceği oynar bir düğme vasıtasıyla yönlendirir ve bu işlem füzenin hedefe 

çarptığı ana kadar devam eder. Komuta bağlantısı genellikle füzeye bağlı bir tel 

vasıtasıyla sağlanır. Füzenin daha kolay görülebilmesi için füzenin arka bölümünde 

bir izlik bulunur. 

 

 

 

Şekil 3.11 MCLOS güdümü 

 

3.5.2.2.2. Yarı otomatik CLOS güdümü (Semi-Automatic CLOS  

Guidance-SACLOS) 

 

Şekil 3.12’de görüldüğü üzere SACLOS güdümü, angajman boyunca hedefi 

izlemek için insan gözünü kullanır. Gözün görme yeteneği hedef işaretli (artikıl) bir 

büyüteç yardımıyla artırılır. 

 

Füze mümkün olduğunca hedef görüş hattına (LOS) yakın fırlatıldığında 

otomatik füze izleyici vasıtasıyla füzenin LOS’dan sapması tespit edilir. Gerekli 

düzeltmelerin güdüm bilgisayarı vasıtasıyla sağlanır.  

 

Hedef izleyici için füze arkasında bulunan izlik veya alev oldukça faydalıdır. 
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Ancak idealde asıl görevi hedefi izlemek olan olan nişancının yanılmasını önlemek 

maksadıyla izliğin gözle görülür olmaması tercih edilir. MCLOS ile 

karşılaştırıldığında, SACLOS sistemleri daha az nişancı yeteneğine ihtiyaç duyarken 

füze izleyicisinin izliği simüle eden sistemlerle (decoy) aldatılması oldukça kolaydır. 

Elektronik korunma tedbirleri açısından fırlatma öncesi seçilen ve tek bir koda sahip 

izlik kullanımı yararlı olmaktadır. Örnek olarak, TOW, MILAN ve ERYX sistemleri 

verilebilir. 

 

3.5.2.2.3. Otomatik CLOS güdümü (Automatic CLOS Guidance-ACLOS) 

 

Şekil 3.12 aynı zamanda ACLOS güdüm yöntemini de göstermektedir. Bu tür 

güdümde nişancı ne hedefin ne de füzenin izlenmesinde kullanılmamakta anılan 

işlevler otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.  Hem hedefin hem de füzenin konum 

bilgileri kendi izleyicileri tarafından güdüm bilgisayarına gönderilir ve üretilen 

komuta sinyalleri füzeye otomatik olarak aktarılır. Đzleyiciler farklı tipte veya aynı 

olabilirler. (Radar, IR vb.)  

 

 

 

Şekil 3.12 SACLOS ve ACLOS sistemleri 
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3.5.3. Seyrüsefer güdümü (Navigational Guidance) 

 

Bu tür güdümün en temel karakteristiği, güdüm bilgisayarının füze üzerinde 

olması ve füzenin konumu ile ilgili bilgilerin elde edildiği araç ve sensörlerinde yine 

füze tarafından taşınmasıdır. Đki değişik uygulaması müteakip bölümlerde 

açıklanmaktadır. 

 

3.5.3.1. Ataletsel güdüm (Inertial Guidance) 

 

Seyrüsefer güdümünün özellikle balistik veya seyir yörüngesi izleyen füzelerde 

(Scud, Popeye, ATACMS) görülen tipi Ataletsel Güdümdür.  Bu yöntemde füzenin 

varacağı hedef genellikle  önceden bilinen ve hareket etmeyen bir noktadır. Seyir için 

gerekli açısal ve konumsal tüm bilgiler ataletsel ölçüm cihazları (jiroskoplar-yön ve 

ivmeölçerler-ivme-hız-mesafe) tarafından sağlanır ve başka bir ölçüm cihazına gerek 

duyulmaz. Güdüm algoritmasının yaptığı işlem ise sadece füzenin sapmalarından 

kaynaklanan konum sapmalarını telafi etmekten ibarettir.  

 

 Kendi kendilerine yeterlilikleri bakımından ataletsel ölçüm cihazları askeri 

amaçlar için çok caziptir. Zira ne hava koşullarından, ne radyoaktif etkilerden, ne de 

elektronik karıştırmadan (jamming) etkilenirler. 

 

Referans düzlemine bağlı olarak ataletsel güdümde iki değişik tipten 

bahsedilebilir. Bunlar aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 

 

3.5.3.1.1. Sabit platform ataletsel güdüm (Stable Table Inertial Guidance) 

 

Bu yöntemde füze içerisinde yüksek kaliteli mafsallar tarafından metal masa 

benzeri bir platform oluşturulur. Bundan amaç ataletsel olarak ivme ölçerleri füzenin 

hareketinden etkilenmesini önlemektir. Platform üzerine monte edilen üç adet ivme 

ölçer füzenin boşluktaki hareketi ne olursa olsun hız ve yer değişimlerini 

hesaplayarak güdüm bilgisayarına aktarır.  Đvme ölçerler gövdeden ayrı oldukları 

için, açısal titreşimin çok kuvvetli olduğu dinamik ortamlarda bile ataletsel ölçümleri 
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en iyi şekilde yaparak bilgisayara aktarırlar. Bu yöntemde, güdüm çok daha doğru 

olarak gerçekleştirilmekle birlikte, kullanılan yüksek hassasiyetli elemanlar füzenin 

maliyetini artırmaktadır. 

 

3.5.3.1.2. Gövdeye bağlı ataletsel güdüm (Strap Down Inertial Guidance) 

 

Sabit platform sistemlere nazaran daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilen bu 

yöntemde, ivme ölçerler ve jiroskoplar doğrudan füze gövdesine monte edilir. Füze 

düzlemi esas alınarak yapılan tüm ivme ve dönü ölçüm bilgileri, füzenin gerçek 

eksendeki hareketlerini sürekli olarak hesaplayan güdüm bilgisayarına aktarılır ve 

burada sanki sabit bir platformdan alınmış değerler gibi kullanılırlar.   

 

Gövdeye bağlı sistemlerin gimbal’lerinin olmayışı, bakımı kolaylaştırmakta ve 

maliyeti düşürmektedir. Ayrıca günümüz teknolojisinde çok hızlı çalışan 

mikrobilgisayarlar matematiksel işlemlerin yükünü kolaylıkla üstlenebilmektedir.  

 

3.5.3.2. GPS seyrüsefer güdümü (GPS Navigational Guidance) 

 

Bu yöntemde füzenin konumu ile ilgili bilgiler için GPS (Global Positioning 

System-Küresel Konumlama Sistemi)’nin düşük hata ile koordinat belirlemesinden 

istifade edilir. GPS’in Rusya sistemindeki karşılığı GLONASS (Global Navigation 

Satellite System-Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi)’dır.   

 

3.6. Füzenin Uçuş Kontrolü 

 

Füze kontrol sisteminin görevi, güdüm kontrol biriminden gelen yönelim 

komutlarını hızlı ve verimli olarak uygulamaktır. Genel olarak hareketi sağlayan 

birimler, füze motorunun veya kanatçı sisteminin kabiliyetine bağlı olarak 

farklılaşırlar. Bu kontrol sistemleri daha öncede belirtildiği gibi: 

 

– Aerodinamik kontrol yüzeyleri (aerodynamic control) 

– Đtki vektörü yönlendiricileri (thrust vectoring) 
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– Yan yüzey jet veya tepki kontrol araçları, yanal jet (lateral jets, side jets) 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

Aerodinamik kontrol, kanatçıklar kullanılarak yapılır. Bu tip hareket kontrolü 

yüksek dinamikli basınç bölgelerinde (alçak irtifa, yüksek hız) küçük kontrol 

kuvvetleri uygulayıp, yüksek kuvvetler üreterek füzeyi döndürmek için sıkça 

kullanılan ve verimli bir yöntemdir. Üç eksenli aerodinamik kontrol kullanarak, 

yunuslama (pitch), yanal hareket (yaw) ve yalpa (roll) eksenleri üstünde kontrol 

sağlanabilir. Aerodinamik hareket kontrolü, kanatçığın füze üzerindeki yerin göre üç 

şekilde: füzenin sonunda, ortasında ve başında, kuyruk (tail), kanat (wing), kanatçık 

(fin) olabilir (Nielsen, 1960). Kanatçıkların yeri füzenin başına yaklaştıkça birim 

dönü için kuvvet azalıp, daha küçük kanatçık dönmeleri ile daha fazla dönü etkisi 

yaratılır. Bu da kanatçığın yüzey alanının azaltılabilmesini sağlar. Fakat kuyruk 

kanatlarından kontrolün yapılması kararlılık açısından daha avantajlıdır, zira 

kanatçıklardan sonra oluşan akış füzeyi etkilememiş olur. Ancak füzenin bu 

kısmında roket motoru ve itki nozulları bulunduğu için kontrol tahrik sistemi için 

ayrılan alan pek fazla olmamaktadır. Üstelik arka kanatlardaki kontrol kuvvetleri 

füzenin yönüne ters düşmektedir ki, bu da tepkiyi yavaşlatır. Aerodinamik kontrol 

taktik füzelerde sıkça başvurulan bir yöntemdir. En tipik uygulaması havadan havaya 

füzelerde görülür. 

 

Đtki vektör kontrolü, jet motorları gibi itkisini yönlendirme yeteneğine sahip 

motorlar kullanılarak yapılır. Bu motorlarla, füze kendi etrafında dönü yapmaz. 

Diğer tüm dönüler itki mevcutken yapılabilir. Bu yöntem dinamik kırıcının düşük 

olduğu yüksek irtifada uçan füzeler için kaçınılmazdır. Đtki vektörü kontrolü, uzun 

menzilli stratejik füzelerde ve uzay roketlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

Yan yüzey jet kontrol, küçük dinamik basınçlar varken kullanışlıdır. Uçuş 

süresinin kısa olduğu ve düşük kuvvetler için maliyet açısından kullanımı yararlıdır. 

Tüm uçuş yönlerinde hareket kabiliyetine sahiptir. Bu tip hareket kontrol sistemleri 

füze motorunun yanı sıra, kanatların yerine fazladan ufak itki jetleri kullanarak 

yapılır. Kısa menzilli tanksavar sistemlerinde bu tür kontrollere rastlanmaktadır. 



 

 

Taktik füzeler kısa menzilli olduklarından dolayı ve dünya atmosferinin yoğun 

olan bölgelerinde (alçak irtifa) uçuş yaptıkları için bu tip füzelerde aerodinamik 

hareket kontrolü yapılır. Stratejik füzeler atmosferin yoğun olmayan bölgelerinden 

(yüksek irtifa) geçebilecekleri için atmosferin bu bölgelerinde aerodinamik kontrol 

yapılamayacağından yukarıda anlatılan üç hareket kontrol sisteminin en uygun 

birleşimi şeklinde bir kontrol sistemi kullanılarak hareket kontrolü sağlanır.

 

 

Şekil 3.13  Füze kontrol yöntemleri a) kuyruk, b) kanat, c) kanatçık, d) itki 

      e) yanal jet

 

3.7 Güdümlü Mühimmatların Sınıflandırılması ve Örnekler

 

Daha önceki kısımda

toplanabilir. Bu sınıflandırma, menzile (taktik füzeler

ortak özelliklere göre yapılabilmesine rağmen, aşağıda belirtilen sıralama kendi 

içlerinde ortak koşullan ve gereksi

oluşturmaktadır. (Locke, 1955;

tik füzeler kısa menzilli olduklarından dolayı ve dünya atmosferinin yoğun 

olan bölgelerinde (alçak irtifa) uçuş yaptıkları için bu tip füzelerde aerodinamik 

hareket kontrolü yapılır. Stratejik füzeler atmosferin yoğun olmayan bölgelerinden 

geçebilecekleri için atmosferin bu bölgelerinde aerodinamik kontrol 

yapılamayacağından yukarıda anlatılan üç hareket kontrol sisteminin en uygun 

birleşimi şeklinde bir kontrol sistemi kullanılarak hareket kontrolü sağlanır.

Füze kontrol yöntemleri a) kuyruk, b) kanat, c) kanatçık, d) itki 

e) yanal jet 

Güdümlü Mühimmatların Sınıflandırılması ve Örnekler

eki kısımda belirtildiği üzere güdümlü mühimmatlar 4 ana sınıfta 

toplanabilir. Bu sınıflandırma, menzile (taktik füzeler-balistik füzeler) ya da başka 

ortak özelliklere göre yapılabilmesine rağmen, aşağıda belirtilen sıralama kendi 

içlerinde ortak koşullan ve gereksinmeleri ile en genel sınıflandırmayı 

oluşturmaktadır. (Locke, 1955; Macfadzean, 1992; Zarchan, 1994)
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tik füzeler kısa menzilli olduklarından dolayı ve dünya atmosferinin yoğun 

olan bölgelerinde (alçak irtifa) uçuş yaptıkları için bu tip füzelerde aerodinamik 

hareket kontrolü yapılır. Stratejik füzeler atmosferin yoğun olmayan bölgelerinden 

geçebilecekleri için atmosferin bu bölgelerinde aerodinamik kontrol 

yapılamayacağından yukarıda anlatılan üç hareket kontrol sisteminin en uygun 

birleşimi şeklinde bir kontrol sistemi kullanılarak hareket kontrolü sağlanır. 

 

Füze kontrol yöntemleri a) kuyruk, b) kanat, c) kanatçık, d) itki vektörü,  

Güdümlü Mühimmatların Sınıflandırılması ve Örnekler 

belirtildiği üzere güdümlü mühimmatlar 4 ana sınıfta 

balistik füzeler) ya da başka 

ortak özelliklere göre yapılabilmesine rağmen, aşağıda belirtilen sıralama kendi 

nmeleri ile en genel sınıflandırmayı 

) 
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3.7.1 Yer platformundan yer hedefine atılan güdümlü mühimmatlar 

 

Bu kategorideki mühimmatların hedef tipleri şu şekillerde sıralanabilir: 

– Kısa menzilde sabit ya da hareketli hedefler, 

– Uzun menzilde (atmosfer dışına çıkan kıtalararası balistik füzeler de dahil)  

şehirler ya da geniş askeri alanlar, 

– Deniz hedefleri (atış platformu da denizde olabilir) 

– Çok kısa menzilde küçük hedefler (Güdümlü mermiler için uygun hedefler) 

 

Uzun menzilli füzeler, bin kilometreler ile ölçülebilen menzillere ulaşabilen, bu 

menzili gidebilmek için süpersonik hızlara ulaşan ve uçuşunun bir kısmında atmosferin 

dışına çıkabilen füzelerdir. Bu uç koşullar, bu tip füzelerin çeşitlerini sınırlı kılmaktadır. 

Füze ara-uçuş aşamasında ataletsel güdüm tekniğini kullanmakta, atmosfer dışına 

çıktığı için roketli bir itki mekanizması ile rotasını yönlendirmektedir. Atmosfere tekrar 

girdiği son-uçuş kısmında ise mühimmat balistik düşüşe bırakılmaktadır. Son-uçuş 

kısmında güdüm uygulanamaması, bu tip füzelerin hedeflerinin büyük bir alan dâhilinde 

bir bölge olarak seçilmesi zorunluluğunu getirmektedir. 

 

Kısa menzilli füzeler ise, daha çeşitli bir hedef grubuna yönlendirilebildikleri için, 

hem algılayıcı tipleri hem de yapıları anlamında çeşitlilikler göstermektedir. Genel 

anlamda ara uçuş evresinde seyrüsefer güdümü, sonlandırma güdümü evresinde ise hedef 

tipine göre belirlenmiş bir algılayıcıya yönelik güdüm algoritması kullanılmaktadır. 

 

Yerden-yere güdümlü mühimmatlara örnek vermek gerekirse; Pershing 

(Ataletsel+radar güdümü), Scud (ataletsel güdümü), Harpoon (Ataletsel+Etkin radar 

evleme güdümü), Penguin (Ataletsel+IR evleme) verilebilir. Bu mühimmatların bir 

kısmı yer hedeflerine bir kısmı hava hedeflerine karşı kullanılmakla birlikte, ortak 

olarak ara uçuş safhalarında ataletsel güdüm, son uçuş safhalarında ise hedefin 

gerektirdiği hassasiyette bir sonlama güdüm algoritması kullanıldığı görülmektedir. 

 



51 
 

 

 

Şekil 3.14 Yer platformundan yer hedefine atılan güdümlü füze 

 

3.7.2 Yer platformundan hava hedefine atılan güdümlü mühimmatlar 

 

Bu tip senaryolarda, güdüm algoritmaları çok değişmemekle birlikte, hava 

hedefinin küçük ve yüksek manevra yeteneğine sahip olmasından dolayı 

mühimmatta aynı şekilde yüksek manevra yeteneğine sahip ve çok gelişmiş izleme 

algoritmalarına sahip algılayıcılar bulundurmak zorundadır. Ayrıca hedefin çok 

küçük olmasından dolayı, güdüm hesaplarının nokta vuruşa yakın bir başarım 

göstermesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra gelişen teknolojide çok yüksek 

maliyetlere mal olan hava araçları karşı önlem açısından mümkün olan en iyi 

sistemlerle donatılmaktadır. Bu yüzden karşı-karşı önlem olarak günümüz yerden 

havaya güdümlü mühimmatları birkaç farklı izleme ve algılayıcı algoritması 

kullanmaktadır. Farklı algılayıcı algoritmaları kullanan mühimmatlara Stinger iyi bir 

örnektir. Bir operatör tarafından atış öncesi hedefe kilitlenen Stinger, IR ve UV 

güdümünü uçuş süresince tarama yaparak gerçekleştirmektedir. 

 

Bu kategorideki sistemler daha çok saldırı amaçlı değil savunma amaçlı 

sistemlerdir. Bu kapsamda hedef çeşidi havadan gelen başka bir mühimmat da 

olabilir. Çok bilinen Patriot füzeleri yerden havaya savunma sistemlerine iyi bir 

örnektir. Patriot sistemi cm dalga boylu radara yarı etkin güdümlenen bir sistemdir. 

Bu çeşit savunma sistemlerinde tehdit oluşturan mühimmatın tespiti ve savunma 

sistemi ile vurulması için hem çok kısa bir süre hem de çok küçük bir hedefin 

yakalanması gerekmektedir. Bu güdümlü mühimmatın daha da karmaşıklaşmasını 
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gerektirmektedir. Bu yüzden hedefin tespiti ve mühimmatın yönlendirilmesinin 

(radar, laser ya da komut bağı aracılığıyla) bir yer istasyonu tarafından yapılması 

gerekli olabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.15 Yer platformundan hava hedefine atılan güdümlü füze (SA-11) 

 

3.7.3 Hava platformundan hava hedefine atılan güdümlü mühimmatlar 

 

Havadan-havaya atılan bir güdümlü mühimmat, bir hava saldırısında 

kullanılmak üzere savaş uçağına monte edilmek üzere tasarlanmış bir mühimmattır. 

Yerden-havaya mühimmatlar için anlatılan hedefe dair zorluklar bu kategori için de 

geçerlidir. Ayrıca, burada atış platformunun da hareketli oluşu, özellikle kısa 

mesafeli uçuşlarda, hem güdüm sisteminin çok hassas olması hem de güdüm 

sisteminin çalışma sınırları dâhilinde manevra yapabileceği bir atış zarfında 

bırakılması gerekmektedir. Bunların ötesinde, uçak ile 10 kilometrelere kadar 

yükseklerde uçağın dışında hava ile temas halinde uçması gereken füze, zorlu çevre 

koşullarına da dayanıklı olmak zorundadır. Bu zorluklardan dolayı, hem güdüm sistemi 

hem de atış öncesi hedefi algılayan ve füzeyi gerekli yerde bırakması gereken uçak 

platformu çok karmaşık ve pahalıdır. Ayrıca, hedef için uyarılmasının ardından kısa bir 

süre içinde füzenin atış kararını vermesi gereken pilot da sisteme bir döngü-içindeki-

adam (man-in-the-loop) unsurunu katmaktadır. Hedef menzili arttıkça, başka bir deyişle 

füzenin uçuş süresi uzadıkça, güdüm sisteminin atış hatalarını düzeltmek için nispeten 

daha fazla zamanı olacaktır. 

 

Bu kategorinin hem ilk hem de en yaygın örnekleri Amerikan Sidewinder ve 

Sparrow füzeleridir. Havadan-havaya edilgin IR güdümü ile çalışan ilk füze Sidewinder 
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16-29 km arası bir menzile sahipti. Günümüzde ise havadan-havaya güdümlü füzeler 

kısa, orta ve uzun menzilli füzeler olmak üzere değerlendirilmektedir. 

 

Kısa menzil, makineli silah menzili tabir edebileceğimiz 15-20 km.'lik bir mesafeye 

karşılık gelmektedir. Bu gruptaki füzeler genellikle uçakların itki mekanizmalarının 

yaydığı IR dalga boyundaki sinyalleri takip ederler. Bu tip güdüm çok sık kullanıldığı 

için ısı bombaları gibi bazı karşı önlemler geliştirilmiştir. Bu yüzden IR güdümünden 

farklı güdüm teknikleri de kullanılabilmektedir. 

 

30-100 km mesafe orta menzil havadan havaya güdüm olarak adlandırılır. Bu 

grupta daha iyi bir tarama alanı sağladığı ve hava koşullarından çok daha az etkilendiği 

için radar güdümü tercih edilmektedir. Ayrıca genel olarak orta menzilden füze 

bırakmak, hedeften uzakta kalarak saldırı uçağının tehditten uzak tutulması gibi bir 

avantajı da getirmektedir. Fakat radar güdümünün yarı etkin ya da etkin yapılan bir 

güdüm tipi olması, ya sistemin radar kaynağı içermesi ya da hedefe yakın bir radar 

kaynağı gereksinmesi doğurmaktadır. Genellikle etkin radar evleme güdümü 

kullanılarak tüm otonominin füzeye verilmesi tercih edilmektedir. Bu da orta menzil 

havadan havaya füzelerin çok karmaşık ve pahalı olması sonucunu ortaya çıkarmıştır.   

 

Körfez savaşında radar güdümünün, aynı zamanda uzun menzil dost/düşman tanıma 

sistemi yeteneğini de içermesi, radar evleme güdümü kullanan sistemlerin avantaj 

sağlamasına neden olmuştur. Amerikan yapımı Sparrow füzesinde olduğu gibi ilk radar 

güdümlü orta menzilli havadan havaya füzeler yarı etkin radar güdümü kullanıyordu.  

Burada füzeyi bırakan uçak aynı zamanda hedefi vuruş anına kadar radar sinyali ile 

işaretliyordu. Bu da daha önce bahsedildiği gibi, atış yapan uçağın hedefe 

yaklaşmasını ve hedef vurulana kadar radarı üzerinde tutmaya çalışmasını 

gerektirdiğinden, atış yapan uçak için bir tehdit oluşmaktaydı. Bu yüzden, etkin radar 

evleme güdümü kullanan sistemler ortaya atılmıştır. Bunların en bilinenlerinden biri 

de Amerikan yapımı AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile’dır 

(FAS, 2007). 

Uzun menzil havadan havaya füzelere örnek olarak Amerikan yapımı Phoenix 

ve Rus yapımı AMOS verilebilir (FAS, 2007). Bu füzelerin menzilleri 200 km.lere 
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yaklaşmaktadır. Uzun menzil, atış yapan uçağı hedeften iyice uzak tuttuğu için tehdit 

unsurunu neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, füze hedef için atış 

yapan uçağa göre çok daha küçük ve hızlı manevra yapan bir obje olduğu için, 

hedefin füzeyi fark edip savunma sistemi ya da karşı önlem kullanarak bertaraf 

etmesi daha güç olacaktır. Fakat menzilin uzaması, füzenin bir ara uçuş safhasının 

olacağını göstermektedir. Bu da, görüş alanı dışındaki hedefin yaklaşık olarak 

koordinat bilgilerine ve hassas bir seyrüsefer güdümü kullanmasına ihtiyaç 

duyulmasına yol açmaktadır. 

 

             

 

Şekil 3.16 Hava platformundan hava hedefine atılan güdümlü füze (Solda Maverick 

AGM-65, sağda AIM-9 Sidewinder) 

 

3.7.4.Hava platformundan yer hedefine atılan güdümlü mühimmatlar 

 

Havadan-yere atılan bir güdümlü mühimmat, bir yer hedefine karşı kullanılmak 

üzere savaş uçağına monte edilmek üzere tasarlanmış bir mühimmattır. Hedef tipleri 

hareketli ya da sabit olabilir. Fakat yer hedefleri ne kadar hareketli ve manevra 

yeteneğine sahip olursa olsun, hava aracı ve dolayısıyla mühimmat daha hızlı ve 

manevralı olabilir. Bu bakımdan, bu kategorideki güdüm sistemleri diğer 

kategorilere göre çok daha basit yapılarda tasarlanabilir. Bu tip atış senaryosunun en 

büyük problemi, mühimmatı bırakan uçağı olabildiğince hava savunma 

sistemlerinden uzak tutmaktır. Bu yüzden bir saldırı uçağının taşıyacağı havadan 

yere mühimmat, saldırı yapılacak olan hedefin bulundurduğu savunma sistemlerinin 

çokluğuna ve hassasiyetine göre şekillenecektir. Ayrıca savunma sistemlerinin yanı 

sıra karşı önlemler de mühimmat seçiminde etkili olmaktadır. Mesela, TV güdümü 

kullanan Amerikan yapımı Maverick füzesi için kamuflaj yapmış bir hedef ayırt 

edilmesi çok güç bir hedef olacaktır. Üzerinde bir toz bulutu oluşturulan ya da 
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şaşırtmaya yönelik lazer kaynakları bulunduran bir hedef için, lazer güdümü 

kullanan Amerikan Paveway veya Hellfire kullanmak anlamsız olacaktır. Diğer 

yandan, deniz yüzeyinin çok düzgün bir yüzey oluşturması ve radar güdümüne çok 

elverişli olması, Amerikan yapımı Sea Sparrow gibi radar güdümü kullanan sistemler 

için çok uygun bir ortam da oluşturabilmektedir. Bu yüzden, havadan yere atılan 

güdümlü mühimmat tipleri çok çeşitlilik göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 3.17 Hava platformundan yer hedefine atılan güdümlü füze (Hellfire) 

 

3.7.5 Güdümlü tanksavar füzeleri 

 

Bu kısımda, güdümlü mühimmat sınıfı içerisinde yer almamasına rağmen tez 

içerisinde uygulaması yapılacak olan füze sistemi olması sebebiyle tanksavar füze 

sistemleri hakkında kısaca bilgiler sunulacaktır. 

 

Güdümlü tanksavar füzesi (Anti-Tank Guided Missile (ATGM) ya da Anti-

Tank Guided Weapon (ATGW)) tankların imhası amacıyla üretilen güdümlü füze 

sınıfında bir silahtır. Bu füze ya da silahların ana görevi ağır zırhlı tank veya zırhlı 

savaş araçlarını vurmak ve yok etmektir. 

 

ATGM'ler genellikle atış menzillerine göre tek kişi tarafından omuzdan, bir 

askeri birlik tarafından kurulan üçayaklı ve araç üzerinde bulunan kaidelerden veya 

uçak/helikopterlerden fırlatılabilir. 
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Yeni geliştirilen tek kişilik taşınabilir ATGM'ler çok uzak mesafelerden sahip 

oldukları güçlü savaş başlıkları sayesinde günümüz modern ana muharebe tanklarını 

tek bir atışla saf dışı edebilir. Eski zamanlarda kullanılan tanksavar tüfeği, tanksavar 

roketi ve manyetik tanksavar mayınlarının etkisi ise hedefe olan uzaklıklarına göre 

değişmekteydi. 

 

Đlk nesil komuta güdümlü MCLOS füzeleri örneğin AT-3 Sagger, hedefi 

bulmak için kumanda kolu gibi bir alet ile ve bir operatör yardımıyla hedefini 

bulabiliyordu. Ancak bu iş için operatörün çok iyi eğitimli olması ve füzenin uçuşu 

esnasında hareketsiz kalması gerekiyordu. Bu silahlar, nişancı ve roketin ayrı ayrı 

yerlerde durarak kullanılabilen, bir komuta çubuğu aracılığıyla hedefe gidinceye 

kadar rokete bakılarak komuta edilebilen, vuruş yüzdesi ve zırh delme kabiliyeti 

klasik tanksavar silahlarına göre daha yüksek, silahın ve nişancının yerini açığa 

çıkarmayan özelliklere sahipti. Nişancının roketi ve hedef birlikte izlediği ve roketin 

el ile komuta edilerek hedefe yöneltildiği, güdümde tel ile sağlandığı silah sistemidir. 

Şekil 3.18'de birinci nesil tanksavar güdümlü füzelerin yapısı görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3.18 Birinci nesil tanksavar güdümlü füze 
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Şekil 3.19 AT-3 Sagger 

 

Đkinci nesil yarı otomatik komuta güdümlü SACLOS füzelerinde ise hedef 

vurulana kadar operatörün hedeften nişangâhı ayırmaması gerekiyordu. Bu sistemde 

güdümleme için füzeye kablo yardımı, radyo sinyali, lazer işaretlemesi veya füzeye 

yerleştirilen bir TV kamerasından yararlanıyordu. Bir optik nişangah ve içerisindeki 

artikıl ile nişan ve güdüm sistemi kolaylaştırılan, vuruş yüzdesinde büyük artışlar 

sağlayan, kullanımı kolay ikinci nesil güdümlü tanksavar silahları, artan tank tehdidi 

karşısında çok etkili olmuştur. Bu silahlar kısa sürede helikopterlere de monte 

edilerek daha da etkin kullanılması sağlanmıştır. Nişancının sadece hedefi izlediği, 

güdüm telle ancak otomatik olarak silahın kendisi tarafından yapıldığı bir silah 

sistemidir. Ancak bu nesil araçlarda da operatörün sabit kalması gerekmektedir. Bu 

silah sistemine örnek olarak ABD yapımı TOW (tube-launched, optically tracked, 

wire-guided) (NORRĐS) ve Hellfire I füzeleri verilebilir. 

 

 

 

 

Şekil 3.20 Đkinci nesil tanksavar güdümlü füze 
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Şekil 3.21 Hellfire Füzesi 

 

   

 

Resim 3.22 TOW füzesi 

 

 

             

 

Şekil 3.23 TOW füzesi artikılından hedef görünümü 
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Çok gelişmiş üçüncü nesil güdümlü füzeler ise lazer, elektronik görüş ya da W 

bandı radyo sinyallerinden faydalanmaktadır. Bu füzelerde; güdüm cihazı ve optik 

sistem füzeye monte edilmiştir. Füze bir kez hedefi belirledikten sonra güdümleme 

işlemini devam ettirmeye gerek kalmaz. (Bu tür füzelere kısaca "Ateşle ve unut" adı 

da verilmektedir. ) Hedefe kilitlendikten sonra silah operatörü bulunduğu yerden 

ayrılabilir. Bununla birlikte MCLOS ve SACLOS füzelerine kıyasla üçüncü nesil 

füzelerinden korunmak için daha çok elektronik savunma sistemleri geliştirilmiştir. 

Bu silah sistemine örnek olarak Amerikan Javelin, Alman PARS 3 LR, Israil Spike 

ve Hindistan’a ait Nag sistemleri verilebilir. 

 

 

 

Şekil 3.24 Üçüncü nesil tanksavar güdümlü füze 

 

 

          

 

Şekil 3.25 Spike Füzesi 
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Şekil 3.26 Javelin füzesi 

 

        

Şekil 3.27 Pars-3 füzesi 

 

              

Şekil 3.28 Nag füzesi 

 

Birçok modern ATGM'se zırh delmek için boşluklu imha hakkı bulunan 

(örneğin HEAT mermisi gibi) savaş başlıkları taşımaktadır. Đkili patlayıcılı füzeler 

ise ERA zırhlarına karşı kullanılır. Meydana gelen ilk ve hafif patlama ile aracın 

ERA zırhı harekete geçirilip ardından ikincil patlama ile asıl zırh delinir. Üst saldırı 

modellerde ise (örneğin Đsveç yapımı Bill ) füze aracın zırhının en zayıf olduğu taret 

çatısı veya kule üstünden vurmaya çalışır. (Norris, 1996) 
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4. FÜZE GÜDÜM VE KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN YAPAY SĐNĐR AĞLARI 

KULLANILARAK ĐNCELENMESĐ 

 

 

4.1. Füzenin Đncelenmesi 

 

Modern silah sistemlerinin operatöre yüksek kontrol imkânı sağlayan teknoloji 

kullanması sebebiyle güvenilirlikleri yüksektir. Buna örnek olarak Tube-Launched, 

Optically Tracked, Wire-Guided anti-tank füzelerinden TOW örnek olarak 

verilebilir. (Goldfield ve ark., 1987) Şekil 4.1’de bir yerden atılan TOW silahı 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.1. TOW silah sistemi 

 

Bu tip güdümlü füzelerde, operatörün artikılı hedef üzerinde işaretlemesi ve 

füzenin hedefe ulaşana kadarki uçuşu boyunca bu artikılı devamlı olarak hedef 

üzerinde tutması yolu ile güdüm mantığı oluşmaktadır. Şekil 4.2’de (Waldman, 

1993) füze, hedef ve artikıl görünmektedir. 

 



62 
 

 

 

 

 

Şekil 4.2. Füze, hedef ve artikıl görüntüsü 

 

Füze fırlatıcısının üzerindeki izleyici tarafından hedefe gönderilen füzenin 

egzozunda oluşan yanması izlenir. Operatör ise bu esnada optik izleyiciden bakarak 

artikılı hedef üzerinde tutmaktadır. Bu iki değer karşılaştırılarak, füzenin konumu ile 
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hedeften olan x ve y yönündeki sapması güdüm sistemine hata olarak gelmektedir. 

Bu hatalar sonucunda füzenin güdüm kısmı tarafından üretilen doğrultma sinyalleri, 

füzenin hedefe doğru uçuşu esnasında, füze ile fırlatma mekanizması arasındaki tel 

vasıtasıyla gönderilir. Şekil 4.3.’de II Nesil tanksavar silah sistemlerinin çalışma 

şekli, şekil 4.4.’de ise yapısı görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4.3. Đkinci nesil tanksavar silahının çalışma şekli 

 

 

 

 

Şekil 4.4 Đkinci nesil tanksavar yapısı 

 

Đzleme sistemi füze fırlatıcısı üzerinde bulunur. Füzenin ana elemanları izleyici 

optik bölüm (Day TV), füze izleyicisi ve güdüm setidir. 

 

Operatör hedefi optik nişangâhı ile izler ve artikılın tam ortasına getirerek 

füzeyi ateşler. Bununla birlikte optik izleyici füzenin egzozunda çıkan IR 

görüntüsünü takip eder ve operatörün hedefe yönlenmiş görüş hattı ile füzenin 
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izlediği yol arasındaki sapmayı yatay ve dikey olarak üretir. Bu kaymalar güdüm 

kısmına gönderilir. Füze atış ve izlediği yol Şekil 4.5’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.5 Füze uçuşu ve izlediği yol 

 

Güdüm kısmı tarafından füzenin hedeften olan sapması hata sinyallerine 

dönüştürülerek, tel vasıtasıyla füzeye gönderilir. Bu bilgiler ile füze içerisindeki 

servo motorları vasıtasıyla, füzenin arka kısmındaki kontrol fin’leri gerekli hareketi 

sağlar ve böylece füze, hedefe yönlenmesi için gerekli manevrayı yapmış olur. 

 

Bu tip füzeler Görüş Hattı Güdümünü (Line Of Sight-LOS) kullanmaktadırlar. 

Bu güdüm sistemini kullanan füze sistemlerinin maksimumu mesafesi 3.500-3.750 m 

arasında değişmektedir. 3.500 m mesafede vuruş oranı %73.5’dir (operatörün iyi 

olması durumunda). (Goldfield ve ark., 1987)  
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Bununla birlikte bu füzelerde füze fırlatıldıktan birkaç saniye sonra devreye 

giren uçuş motorları bulunmaktadır. Füzenin uçuşu esnasında kontrolünün çok iyi 

yapılması gerekmektedir. Bu motorlara gönderilen sinyaller ile füzenin istenilen uçuş 

hattına girmesini sağlanmalı (genellikle yere yakın giderek) ve motorun gücü 

bitmeden erken bir düşüş olmasının engellenmesi sağlanmalıdır. 

 

4.2.Güdüm Kısmının Bileşenleri 

 

Füze güdüm kısmına gelen ve güdüm kısmı tarafından füzeye doğrultma sinyali 

olarak gönderilen sinyalleri inceleyecek olursak; 

 

Yatay ve Dikey Füze Konum Hata Bilgisi : Bu sinyal füzenin pozisyonunu 

gösteren ve fırlatıcı (lançer) tarafından algılanan açısal bir birimdir. Operatör füze 

uçuşu esnasında hedefi yakalamak maksadıyla artikılı hedef üzerinde tutmak için, 

görüş hattını hareket ettirirse, bu hata sinyali değeri görüş hattı kaymasından 

etkilenerek değişecektir. Bu sinyal hata dedektörlerinin çıkışında ölçülmektedir. 

Şekil 4.6’da füze güdüm sistemi akış diyagramı görülmektedir. 

 

Yatay ve Dikey Doğrultma Bilgisi : Bu sinyal, füzenin konum hata bilgilerine bağlı 

olarak, güdüm kısmı tarafından oluşturulan ve fırlatıcı tarafından tel vasıtasıyla 

füzeye gönderilen sinyallerdir. Durağan hedeflerde bu sinyal genellikle fazla 

değişmemektedir. Ancak hareketli hedeflerde operatör artikılı devamlı hedef 

üzerinde tutmak isteyeceğinden bu sinyalde de aynı oranda değişimler görülecektir. 

 

Füze Güç ve Kazanç Bilgisi : Füze fırlatıcı tarafından fırlatıldıktan sonra, uçuşuna 

devam ederken bir enerji azalması meydana gelmektedir. Bu sinyal yatay ve dikey 

hata dedektörleri kartına uygulanan ve 2,4 V seviyesinde bulunan sabit voltaj 

seviyesini koruyan sinyali temsil etmektedir. 
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Şekil 4.6 Füze güdüm sistemi akış diyagramı 

 

4.3.Güdüm Kısmı Görevleri 

 

Füzenin güdüm kısmının görevlerini sıralayacak olursak; 

– Zaman sinyallerini (Atış öncesi, atış anında, atış sonrası hedef takibi esnasında) 

oluşturmak, 

– Atış öncesi, atış esnasında ve füze hedefi vurduğunda telin kesilmesi amacıyla 

gerekli komuta sinyallerini oluşturmak, 

– Optik (gündüz) ve varsa gece görüş kameralarından gelen hedeften sapma 

açılarını karşılaştırarak sinyale dönüştürmek.  

– Hata sinyallerini işleyerek füzenin anlayacağı şekle dönüştürmek ve füzenin 

hedefe yönlenmesi maksadıyla fırlatıcı ile füze arasındaki tel üzerinden 

gönderilmesini sağlamak.  

– Fırlatıcının testini yapmak, 

– Son olarak füzenin hedeften olan sapmasını yatay ve dikey olarak ölçmek ve 

değerlendirmektir. 
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4.4. YSA Oluşturulması 

 

Füze sistemlerinde vuruş başarısının yüksek olması istenilen bir olgudur. Bunu 

sağlamak maksadıyla, füzenin en önemli kısmı olan güdüm kısmının çok iyi 

tasarlanması gerekmektedir. Daha önceki kısımlarda anlatılan güdüm kısmının 

yerine uygun tasarlanmış bir YSA tasarlayarak, aynı veya daha iyi vuruş değerleri 

elde edilebilmek maksadıyla bu çalışma yapılmaktadır. YSA oluştururken füzenin 

güdüm kısmı içerisinde oluşturulan ve değerlendirilen değerleri YSA’nın girişleri 

olarak, füzenin uçuşu esnasında hedeften olan sapmalarını ise YSA’nın çıkışları 

olarak ele alacağız. Şekil 4.7.’de YSA’nın güdüm sistemi yerine kullanılmasını, 

Şekil 4.8’de ise YSA giriş ve çıkış parametreleri görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.7. Güdüm kısmı olarak YSA kullanılması 

 

 
 

Şekil 4.8. YSA giriş çıkış parametreleri 

Sapma 

Sapma 

Kayma 

Kayma 
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Güdüm kısmının ürettiği zaman bilgisi (saniye), füzenin hedeften olan 

yatay/dikey açısal sapmaları (miliradyan), bu sapmalara istinaden güdüm kısmı 

tarafından üretilen yatay/dikey hata sinyalleri (volt) ile yatay/dikey hata doğrultma 

sinyalleri yapay sinir ağının giriş verilerini oluşturmaktadır. Çıkış bilgileri ise yatay 

ve dikey olarak füzenin hedeften olan kaymaları (metre) alınmıştır. 

 

Güdüm kısmının dolaylı olarak YSA’nın amacı, füzenin hedeften olan 

kaymalarını minimum düzeyde tutarak, füzenin hedefi vuruş şansını arttırmaktır. 

Bu çerçevede yapılan çalışmalar, Çizelge 4.1.’de bazı örnekleri verilen değerler 

kullanılarak YSA üzerinde denenmiştir. 

 

Çizelge 4.1. YSA giriş-çıkış bilgileri 

 

GĐRĐŞLER ÇIKIŞLAR 

Zaman 
(Saniye) 

Yatay 
Kayma 
(mrad) 

Dikey 
Kayma 
(mrad) 

Yatay 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay 
Kayma 
(Metre) 

Dikey 
Kayma 
(Metre) 

1,02 1,57 1,14 5,46 5,82 -0,59 3,25 0,23 -0,17 
1,07 1,35 0,57 5,00 4,78 -0,92 2,49 0,22 -0,09 
1,12 1,17 -0,47 3,91 4,38 -0,45 1,77 0,21 0,08 
. . . . . . . . . 
 . . . . . . . . 

1,52 0,08 -0,89 4,45 4,25 -0,18 2,95 0,02 0,27 
1,57 -0,42 -1,17 4,25 4,13 0,15 2,64 -0,13 0,37 
1,62 -0,47 -0,66 4,28 4,09 0,46 3,27 -0,16 0,22 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

2,27 0,09 0,46 6,23 6,02 -0,25 2,43 0,05 -0,25 
2,32 0,23 0,51 6,18 6,05 -0,55 0,74 0,12 -0,28 
2,37 0,47 0,69 6,23 6,04 -0,56 -0,52 0,27 -0,39 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

2,87 -0,01 -0,08 5,78 5,68 0,21 2,45 -0,01 0,05 
2,92 -0,02 0,00 5,70 5,63 0,05 2,57 -0,01 0,00 
2,97 0,15 -0,03 5,70 5,63 -0,07 2,08 0,11 0,02 
3,02 0,20 -0,04 5,67 5,60 -0,43 1,18 0,15 0,03 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

3,57 -0,39 -0,10 5,39 5,33 1,11 1,34 -0,35 0,08 
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GĐRĐŞLER ÇIKIŞLAR 

Zaman 
(Saniye) 

Yatay 
Kayma 
(mrad) 

Dikey 
Kayma 
(mrad) 

Yatay 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay 
Kayma 
(Metre) 

Dikey 
Kayma 
(Metre) 

3,62 -0,30 -0,05 5,39 5,24 0,61 1,91 -0,27 0,05 
3,67 -0,02 0,06 5,36 5,18 -0,28 1,69 -0,02 -0,05 
3,72 0,24 0,08 5,30 5,18 -0,90 0,53 0,22 -0,07 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

4,32 0,19 0,00 5,07 4,95 -1,00 1,62 0,20 0,00 
4,37 0,18 0,04 5,15 4,87 -0,25 1,61 0,20 -0,04 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

4,82 0,25 0,14 5,10 4,81 -0,88 1,83 0,31 -0,17 
4,87 0,32 0,01 5,04 4,73 -1,11 0,62 0,39 -0,01 
4,92 0,19 0,01 4,98 4,70 -0,99 0,11 0,23 -0,02 
4,97 0,32 -0,01 4,97 4,62 -0,21 1,71 0,39 0,01 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

5,67 -0,14 -0,11 4,66 4,34 0,04 1,43 -0,20 0,15 
5,72 -0,22 -0,08 4,67 4,33 0,08 -0,25 -0,30 0,12 
5,77 -0,28 -0,06 4,65 4,30 0,26 -0,10 -0,39 0,09 
5,82 -0,36 -0,05 4,59 4,25 0,64 0,27 -0,52 0,07 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

6,57 -0,01 -0,04 4,17 3,97 0,16 0,77 -0,02 0,06 
6,62 0,17 -0,10 4,16 3,93 -0,64 0,52 0,27 0,15 
6,67 0,26 -0,11 4,13 4,00 -0,64 -0,01 0,42 0,17 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

7,27 -0,18 0,02 3,92 3,80 0,04 -0,79 -0,32 -0,03 
7,32 -0,27 -0,09 3,86 4,16 0,24 -0,18 -0,48 0,15 
7,37 -0,33 -0,01 3,78 4,07 0,55 0,28 -0,59 0,02 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

8,12 0,06 -0,17 3,59 3,40 0,23 0,34 0,11 0,33 
8,17 0,22 -0,14 3,46 3,31 0,01 0,36 0,42 0,28 
8,22 0,24 -0,17 3,62 3,43 -0,54 0,44 0,46 0,33 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

8,87 -0,24 -0,02 3,76 3,76 0,23 0,22 -0,50 0,04 
8,92 -0,21 0,01 3,63 3,68 0,56 -0,15 -0,44 -0,01 
8,97 -0,10 -0,04 3,60 3,65 0,62 -0,22 -0,22 0,09 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

9,67 0,11 0,00 3,42 3,29 -0,71 -0,55 0,24 0,01 
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GĐRĐŞLER ÇIKIŞLAR 

Zaman 
(Saniye) 

Yatay 
Kayma 
(mrad) 

Dikey 
Kayma 
(mrad) 

Yatay 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey 
Hata 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Dikey Hata 
Doğrultma 
Sinyali 
(Volt) 

Yatay 
Kayma 
(Metre) 

Dikey 
Kayma 
(Metre) 

9,72 0,17 -0,02 3,80 3,25 -0,40 -1,14 0,38 0,05 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

10,27 -0,07 0,02 3,44 3,23 0,19 -0,50 -0,15 -0,04 
10,32 -0,25 0,02 3,41 3,24 0,34 -0,46 -0,58 -0,04 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
10,97 0,08 0,02 3,48 3,07 -0,14 -1,10 0,20 -0,05 
11,02 0,15 -0,09 3,38 3,02 -0,38 -0,91 0,37 0,21 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
11,82 -0,27 0,19 3,48 2,85 1,06 -1,30 -0,70 -0,48 
11,87 -0,22 0,11 3,28 2,96 0,79 -1,21 -0,58 -0,29 

 

Bu kapsamda, toplam 217 değerden 33 adet test için kullanılacaktır. Bu 

değerler, füzenin fırlatıcıdan ayrılmasından sonra (1’inci saniyeden itibaren) 

toplanmaya başlanmıştır. 

 

Füze hedefe 2550 metre uzaklıktadır. Şekil 4.9’da füzenin fırlatıcıdan ayrılışı 

ile zamana bağlı olarak aldığı mesafe görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.9 Füzenin zamana bağlı aldığı mesafe 
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Şekil 4.9’dan da anlaşılacağı gibi 11’inci saniyenin ortalarında füzenin hedefi 

vurduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.1’de yer alan veriler, YSA ile eğitilmiş ve sonuçları Şekil 4.10 ve 

Şekil 4.11’de gösterilmiştir. Şekil 4.12 ve Şekil 4.13’te ise eğitim sonuçlarının R2 

değerlerini içeren şekiller verilmektedir.  

 

 
 

   Şekil 4.10 Eğitim sonucu yatay kayma çıkışı 

 

 
 

   Şekil 4.11 Eğitim sonucu dikey kayma çıkışı 
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   Şekil 4.12 Eğitim sonucu yatay kayma çıkışı R2 

 

 

 

Şekil 4.13 Eğitim sonucu dikey kayma çıkışı R2 
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Eğitim sonucunda 33 değer ile yapılan test işlemlerinde yüksek doğruluk oranı 

elde edilmiş ve hata oranlarının çok düşük mertebelerde kaldığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan test işlemi sonucunda olması gereken çıkışlar ve YSA Çıkışları çizelge 

4.2.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2 Olması gereken çıkışlar ve YSA Çıkışları 

 

  

YSA ile eğitilen verilerin dışında 33 değer için test işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Test verilerinin çıkışların sonuçları Şekil 4.14 ve Şekil 4.15’de gösterilmiştir. Şekil 

4.16 ve Şekil 4.17’te ise eğitim sonuçlarının R2 değerlerini içeren şekiller 

verilmektedir. 

GĐRĐŞLER ÇIKIŞLAR ÇIKIŞLAR (YSA) 

Zama
n 

Yatay 
Kaym

a 

Dikey 
Kaym

a 

Yatay 
Hata 
Sinyal

i 

Dikey 
Hata 
Sinyal

i 

Yatay 
Hata 

Doğrultm
a Sinyali 

Dikey 
Hata 

Doğrultm
a Sinyali 

Yatay 
Kayma 

Dikey 
Kaym

a 

Yatay 
Kayma 

Dikey 
Kayma 

1,32 0,11 -0,93 4,65 4,44 -0,01 3,31 0,03 0,22 0,032 0,227 
1,57 -0,42 -1,17 4,25 4,13 0,15 2,64 -0,13 0,37 -0,139 0,331 
2,22 -0,20 0,20 6,32 6,10 -0,01 1,71 -0,11 -0,10 -0,109 -0,103 
2,52 0,37 0,59 6,01 5,94 -0,22 0,87 0,22 -0,36 0,216 -0,355 
2,77 0,04 0,09 5,90 5,78 0,26 2,14 0,03 -0,06 0,025 -0,060 
3,12 0,15 -0,10 5,60 5,49 -0,22 2,14 0,12 0,08 0,116 0,077 
3,47 -0,23 -0,06 5,47 5,23 0,72 2,35 -0,20 0,05 -0,199 0,056 
3,82 0,40 0,13 5,32 5,17 -1,03 0,99 0,38 -0,13 0,383 -0,126 
4,17 0,07 0,15 5,03 4,94 -0,36 0,13 0,07 -0,16 0,070 -0,156 
4,52 -0,27 0,07 4,87 4,82 1,11 1,18 -0,31 -0,08 -0,302 -0,076 
4,92 0,19 0,01 4,98 4,70 -0,99 0,11 0,23 -0,02 0,235 -0,012 
5,22 0,02 -0,07 4,66 4,55 0,24 2,29 0,02 0,09 0,027 0,088 
5,57 -0,16 -0,19 4,70 4,39 -0,10 1,01 -0,22 0,26 -0,219 0,263 
5,92 -0,33 -0,14 4,42 4,29 0,71 0,37 -0,48 0,20 -0,479 0,202 
6,27 0,18 -0,09 4,27 4,21 -0,20 -0,09 0,28 0,13 0,276 0,138 
6,47 -0,19 -0,08 4,21 4,07 0,43 0,07 -0,30 0,13 -0,300 0,125 
6,62 0,17 -0,10 4,16 3,93 -0,64 0,52 0,27 0,15 0,274 0,161 

6,92 0,10 -0,08 4,07 4,12 -0,24 1,07 0,16 0,13 0,168 0,131 
7,27 -0,18 0,02 3,92 3,80 0,04 -0,79 -0,32 -0,03 -0,321 -0,033 
7,67 0,01 -0,08 3,39 3,72 -0,96 0,04 0,02 0,15 0,013 0,165 
7,92 0,19 0,04 3,72 3,55 -0,48 0,93 0,36 -0,07 0,342 -0,066 
8,12 0,06 -0,17 3,59 3,40 0,23 0,34 0,11 0,33 0,118 0,325 
8,47 0,07 0,01 3,69 3,70 -0,63 0,37 0,13 -0,01 0,133 -0,015 
8,87 -0,24 -0,02 3,76 3,76 0,23 0,22 -0,50 0,04 -0,500 0,049 
9,17 -0,05 0,05 3,78 3,59 -0,22 -1,03 -0,12 -0,10 -0,105 -0,098 
9,52 0,00 -0,03 3,61 3,41 -0,65 -0,37 0,00 0,06 -0,001 0,073 
9,82 -0,02 0,01 3,78 3,39 0,38 -0,45 -0,04 -0,03 -0,048 -0,012 
10,07 0,00 0,06 3,50 3,34 0,41 -0,61 0,01 -0,13 0,009 -0,140 
10,37 -0,16 0,07 3,33 3,10 0,34 -0,56 -0,36 -0,17 -0,370 -0,163 
10,72 0,04 0,04 3,42 3,49 -0,14 -0,72 0,09 -0,10 0,085 -0,090 
11,02 0,15 -0,09 3,38 3,02 -0,38 -0,91 0,37 0,21 0,365 0,190 
11,27 -0,04 0,13 3,68 2,97 -0,03 -0,03 -0,11 -0,32 -0,100 -0,319 

11,57 -0,02 0,03 3,44 2,85 0,35 -1,11 -0,06 -0,08 -0,054 -0,082 
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Şekil 4.14 Test sonucu yatay kayma çıkışı 

 

 

 

Şekil 4.15 Test sonucu dikey kayma çıkışı 
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Şekil 4.16 Test sonucu yatay kayma çıkışı R2 

 

 

 

 

Şekil 4.17 Test sonucu dikey kayma çıkışı R2 
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Oluşturulan YSA’nın özellikleri Çizelge 4.3’te verilmiştir. 

 

 

                                              Çizelge 4.3 Oluşturulan YSA Özellikleri 

 

YSA LM 

YSA LM YAPISI 7 x 8 x 6 x 2 

Eğitim Data Sayısı 184 

Test Data Sayısı 33 

Epoch Sayısı 950 

Eğitim YSA R2 Değerleri 
Yatay Kayma : 0,9998 

Dikey Kayma : 0,9995 

Test YSA R2 Değerleri 
Yatay Kayma : 0,9992 

Dikey Kayma : 0,9965 
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5. SONUÇ 

 

 

Füzeler için güdüm sisteminin ne kadar önemli olduğu çok açıktır. Güdüm 

sisteminde olabilecek küçük bir hata füzenin kilitlendiği hedefinden metrelerce uzağa 

gitmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle güdüm parametrelerinin füze içerisinde 

doğru olarak girilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca güdümlü 

mühimmatların vuruş başarısının atış koşullarına da bağlı olduğu göz önüne 

alınmalıdır. 

 

Tüm kategorilerde yer alan güdümlü mühimmatlarda bir sonlanma güdümü 

safhası vardır. Bu safhada, hedef ile mühimmat arasında algılayıcı aracılığıyla 

kurulan ilişki doğrultusunda (lazer, radar veya GPS algılayıcısı verileri ile güdüm-

kontrol bilgisayarında kurulan ilişki) mühimmat gerekli manevraları yaparak 

beklenen vuruş hassasiyetini sağlamaya çalışacaktır. 

 

Güdümlü füzelere karşı Elektronik Harp (EH-Electronic Warfare) sistemlerinin 

geliştirildiği günümüzde, yüksek maliyete sahip söz konusu füzeler ile hatalı atış 

yapılmaması çok büyük önem kazanmaktadır. Bu da özellikle simülasyonlarda ve 

gerçek atışlarda, füzenin hedefe tam olarak yönlendirilebilmesi için gereken değerleri 

ne kadar sağladığı ile ilgilidir. 

 

Füzeleri, hedeflerine yönlendirmek amacıyla, güdüm parametrelerinin istenilen 

değerlere getirebilmek için günümüzde bir çok problemin çözümünde kullanılan 

Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılması sonuca ulaşmakta büyük yarar sağlamıştır. 

YSA’larda bulunan farklı eğitim algoritmaları kullanılarak füzelerin hedefe gitme 

ihtimali arttırılabilecektir. Böylece bir füze-hedef problemini bir veya daha fazla 

YSA eğitim algoritması kullanarak çözümlemeye temel olabilecek bir çalışma 

yapılmıştır. 

 

Bu çalışmada bir tanksavar silah sisteminin, bir hedefi vurması için gerekli olan, 

füzenin atıldıktan sonra olması gereken koordinatlar Çok Katlı Yapay Sinir Ağı 
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modeli uygulanarak gerçeklenmiştir. Fırlatıcıdan atılan füzenin uçuş motorlarının aktif 

olmasından (yaklaşık bir saniye), füzenin hedefi vurduğu zamana kadar geçen süredeki 

veriler kaydedilmiştir. 

 

Güdüm kısmının ürettiği zaman bilgisi (saniye), füzenin hedeften olan 

yatay/dikey açısal sapmaları (mili radyan), bu sapmalara istinaden güdüm kısmı 

tarafından üretilen yatay/dikey hata sinyalleri (volt) ile yatay/dikey hata doğrultma 

sinyalleri yapay sinir ağının giriş verilerini oluşturmaktadır. Çıkış bilgileri ise yatay 

ve dikey olarak füzenin hedeften olan kaymaları (metre) alınmıştır. 

 

Bölüm 4'ten görüleceği üzere istenen hata oranına trainlm algoritması ile 

ulaşılmıştır. Oluşturulan bu metot ile istenen (en az) hata değerine ulaşım diğer tüm 

algoritmalara nazaran daha hızlı olmaktadır. Ayrıca gerçek değerlere daha doğru bir 

yaklaşım sergilediği görülmektedir.  

 

Yapay sinir ağının eğitilmesinde füzenin fırlatıcıdan atıldıktan sonra ve hedefe 

varıncaya kadar herhangi bir anda temsil eden ara değerler verilmiştir. Füzenin bir 

sonraki adımda hangi yönde gitmesi gerektiğini gösteren değerler sonucunda füzenin 

hedeften olan kaymaları gözlemlenmiştir. Füzenin herhangi bir anda 

koordinatlarına karşılık bir sonraki durumunu gösteren datalar kullanılmıştır. Bu 

kapsamda, toplam 217 datadan 33 adet test için kullanılmıştır. Füzenin ilk atıldığı 

anda ve hedefe çok yakın konumlarda dahi doğru sonuçlar elde edilmesi neticesinde 

füzeyi istenen koordinatlara çekildiği gözlemlenmiştir. 

 

Bu çalışmaların eğitim kısmında çıkışlardan yatay kaymanın gerçek ve YSA 

çıktı değerlerinin R2 değeri 0,9998, dikey kaymanın gerçek ve YSA çıktı değerlerinin 

R2 değeri ise 0,9995 olarak bulunmuştur. Test kısmında ise yatay kaymanın gerçek ve 

YSA çıktı değerlerinin R2 değeri 0,9992, dikey kaymanın gerçek ve YSA çıktı 

değerlerinin R2 değeri ise 0,9965 olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi eğitim ve test 

sonucunda elde edilen R2 değerleri istenildiği gibi 1’e çok yakın değerlerdir. 
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Sonuç olarak, II. Nesil Tanksavar Silah Sisteminin Güdüm Kısmı Yapay Sinir 

Ağı kullanarak başarıyla modellenmiştir. Yapılan bu çalışma ile füze güdüm 

sistemlerinde, Yapay Sinir Ağlarının kullanabileceği ortaya konulmuştur. Daha sonraki 

çalışmalarda yapay sinir ağı ile modellenmiş olan sistem uygulamaya dönüştürülerek 

başarıyla kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 
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