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ÖZET 

Bu çalışmada, toprakta gömülü iletken cisimlerin düşük ve tek frekanslı (dar-
bantlı) metal dedektörleri ile tespit performansı Maxwell denklemleri tabanlı 
Kuvazi-Statik Zaman Uzayı Sonlu Farklar yöntemi ile iki boyutlu Kartezyen 
koordinatlarda saçılan elektromanyetik alanın yatay konuma göre dağılımı 
kapsamında incelenmiştir. Sayısal problem uzayı verici/alıcı antenler, hava-
toprak ve gömülü manyetik olmayan iletken bir cisimden oluşmaktadır. 
Verici/alıcı antenler monostatik noktasal kaynak olarak modellenmiştir. Açık 
uzay problemi oluşturmak için ikinci mertebeden Mur türü Soğurucu Sınır 
Koşulu ile tüm problem uzayı sonlandırılmıştır. Konuma göre saçılan alan 
genlik dağılımı, topraktan sabit bir yüksekliğe yerleştirilen alıcı antenin yatay 
eksende hareket ettirilmesi ile, her konum için elde edilen zaman uzayındaki 
elektromanyetik alan verileri frekans uzayına dönüştürülerek elde edilmiştir. 
Metal dedektörün tespit performansını etkileyen çevresel olmayan ve 
değiştirilebilir parametrelere (anten-toprak mesafesi, cisim derinliği vb.)  göre 
çeşitli senaryolar oluşturularak, analizler yapılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler:  Gömülü iletken cisim, kuvazi-statik alanlar, metal 
dedektörü, zaman uzayı sonlu farklar yöntemi. 

  

ABSTRACT 

In this work, detection performance of a low and single frequency (narrow-
band) metal detector for buried conductive objects is investigated. The 
horizontal spatial distribution of scattered electromagnetic fields calculated by 
Maxwell’s equations based Quasi-Static Finite Difference Time Domain 
method in two-dimensional Cartesian coordinates. The numerical problem 
space is consisted with transmitter/receiver antennas, air-ground and a buried 
nonmagnetic conductive object. Transmitter/receiver antennas are modeled as 
monochromatic point sources. In order to construct the open-space conditions, 
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the problem space is terminated by second order Mur type Absorbing 
Boundary Conditions. The spatial distribution of scattered fields, for the 
receiver antenna that is placed in a constant height on the air-soil interface by 
moving throughout a horizontal axis, obtained from the observed time-domain 
data transformed to the frequency-domain for each location. Analyses are 
carried for a variety of scenarios according to the non-natural and changeable 
parameters (distance of antenna from the ground, depth of the object, etc.) 
that affects the detection performance of the metal detector. 

 

Keywords:  Buried conductive object, quasi-static fields, metal detector, finite 
difference time domain. 

 

1 GİRİS 

Gömülü iletken ve/veya manyetik (mayın, maden vb.) cisimlerin tespiti için bir 
Elektromanyetik İndüksiyon (EMİ) sistemi olan metal dedektörü uzun yıllardan 
beri kullanılmaktadır. Metal dedektörlerinin oluşturduğu elektromanyetik 
alanlar toprağa nüfuz ederek gömülü cisim ile etkileşir ve cisimde Eddy 
akımlarını meydana getirir. Bu akımlar tekrar elektromanyetik alan oluşmasına 
sebep olurlar. Böylece cisimden saçılan alanların dedektörün alıcı anteninde 
gerilim indüklenmesi ile cisim tespiti yapılmaktadır.  

Sürekli araştırma ve geliştirme sürecinde olan metal dedektörleri, donanımsal 
ve yazılımsal iyileştirmeler kapsamında temelde iki konu üzerinde 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Birincisi, yanlış alarm sayısının azaltılarak tespit 
performansının arttırılması, ikincisi ise teşhis ve sınıflandırma yeteneklerinin 
geliştirilmesidir. Bu amaç için geliştirilen benzetim (simülasyon) çalışmalarında 
analitik ve/veya sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Analitik olarak problemlerin 
çözümünde, toprağın etkisinin eklenmesi zor olması nedeni ile, genellikle 
iletken cismin boş uzayda bulunduğu durum için çözümler elde edilmiştir [1], 
[2], [3]. Sayısal yöntemlerde ise böyle bir problem olmamakla birlikte, metal 
dedektörün çalışma frekansının düşük olması nedeni ile dalga boyuna oranla 
boyutları çok küçük olan gömülü iletken cisimlerin modellenmesi için hesap 
zamanı ve bilgisayar kaynakları yetersiz kalmaktadır. Özel olarak zaman uzayı 
sayısal çözümlerinde en azından tam bir periyot işaretin oluşması için 
yüzbinlerce iterasyon gerekmektedir.  Bu durum hem sayısal hataların 
artmasına hem de günümüz bilgisayarları ile aylarca süren hesaplamalara 
neden olmaktadır. Bu çalışmada, zaman uzayında sayısal yöntemlerin 
bahsedilen bu eksikliğinin üstesinden Kuvazi-Statik Zaman Uzayı Sonlu 
Farklar (KS-ZUSF) yöntemi kapsamında birim iterasyon zaman adımının 
büyütülmesi ile gelinmiştir. Özel olarak, gerçekte üç boyutlu olan metal 
dedektörü problemi Kartezyen koordinatlarda iki boyuta indirgenerek hesap 
süresi azaltılmıştır. Benzer bir problem için yapılan önceki çalışmada dalga 
denklemi tabanlı tek bir elektromanyetik alan bileşeninin incelenmesine dayalı 
KS-ZUSF çözümü verilmiştir [4]. Bu çalışmada ise ilgili elektromanyetik alan 
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bileşenleri kapsamında problemin incelenmesi için direkt Maxwell denklemleri 
tabanlı  KS-ZUSF çözümü ilk kez ele alınmıştır. Bu durum özellikle verici 
antenin oluşturduğu ve alıcı antende indüklenen elektromanyetik alanların 
doğru modellenmesi bakımından son derece önemlidir. Cisim tespitini 
etkileyen değiştirilebilir parametrelerin (anten yüksekliği, cisim derinliği vb.) 
etkisi için çeşitli senaryolar oluşturularak konuma göre saçılan alan dağılımının 
değişimi kapsamında metal dedektörünün tespit performansı incelenmiştir. 

 

2 ZAMAN UZAYI SONLU FARKLAR YÖNTEM İ 

Fiziksel bir olayın matematiksel modelinde ilgili diferansiyel denklemlerlede 
bulunan analitik türevler yerine, Taylor serisinden yararlanarak elde edilen 
yaklaşık sayısal türevler kullanılabilir. Bu kapsamda alanların konum ve 
zamanda ayrıklaştırılması ile iteratif çözüm yapılabilen yöntemlerden birisi de 
Zaman Uzayı Sonlu Farklar (ZUSF) yöntemidir. ZUSF tek bir çalıştırma ile 
geniş bantta frekans uzayı cevabının elde edilebilmesi, doğruluğu bakımından 
kontrol edilebilir çözümler sunması vb. nedenlerden dolayı elektromanyetik 
problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır [5]. 

2.1 Kayıplı Maxwell Denklemleri Tabanlı ZUSF Çözümü  

Üç boyutlu Kartezyen koordinatlardaki problem uzayında z  bileşenine göre 
değişimler ihmal edilerek iki boyuta indirgenme yapılabilir. Bu durumda kayıplı 
ve manyetik olmayan bir ortamdaki elektromanyetik dalga yayılımını 
modelleyen Maxwell denklemleri 
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olarak verilir. Burada  , ,x y zH H H  [A/m] manyetik alan vektörünün, , ,x y zE E E  

[V/m] elektrik alan vektörünün, , ,x y zJ J J  [A/m2] kaynak akım yoğunluğu 

vektörünün bileşenlerini gösterir. ε  [F/m] ortamın dielektrik geçirgenlik 

katsayısı, 7
0 4 10µ π −= ×  [H/m] boş uzayın manyetik geçirgenlik katsayısı ve 

σ  [S/m] ortamın iletkenliğidir.  

ZUSF yönteminin uygulanması için tüm alan ve kaynak akım bileşenleri 
zamanda ve konumda ayrıklaştırılarak Yee hücresine yerleştirilir. Böylece 
analitik türevler yerine Taylor seri açılımından elde edilen merkezi fark eş 
değerleri kullanılarak oluşturulan sayısal türevler ile denklemlerde zamanda en 
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ileride olan alan bileşen için ZUSF güncelleme denklemleri elde edilir. 
Örneğin, elektrik alanın x  bileşeni için iki boyutta ZUSF güncelleme denklemi    
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olarak verilir [5]. Burada n  zaman iterasyon indisi, i  ve j  sırasıyla x  ve y  

doğrultularındaki hücre indislerini, y∆ [m] y  doğrultularındaki birim hücre 

uzunluğunu, t∆  [sn] birim zaman adımını gösterir. Diğer elektrik ve manyetik 
alan bileşenleri için de benzer şekilde güncelleme denklemleri elde edilebilir. 

İki boyutlu ZUSF çözümünün x y∆ = ∆ olması halinde kararlı olması için, birim 

zaman adımı t∆ ’nin  
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olarak verilen Courant-Friedrich-Levy (CFL) kararlılık koşulunu sağlaması 
gereklidir [5]. 

2.2 Kuvazi-Statik Zaman Uzayı Sonlu Farklar Yöntemi  

Düşük frekanslı EMİ problemlerin klasik ZUSF yöntemi ile incelenmesi 
durumunda, problem uzayındaki cisim boyutlarının dalga boyuna kıyasla çok 
küçük ( 5/10λ mertebelerinde) olması nedeniyle, ZUSF kararlılık koşulu ile 
belirlenen birim zaman adımı kullanılarak çözümün en azından bir periyot 
boyunca elde edilebilmesi için zamanda iteratif algoritmanın yüz binlerce kez 
çalıştırılması gerekmektedir. Bu durum hem günümüz bilgisayarları ile makul 
olmayan düzeyde hesap süresini uzatmakta, hem de yüksek sayıdaki iteratif 
hesaplamanın getirdiği sayısal hataları çözüme eklemektedir. Dolayısıyla 
klasik ZUSF yöntemi ile düşük frekanslı sistemlerin incelenmesi pratik değildir. 
Bu problemin üstesinden gelmek için birim zaman adımı t∆ ’nin büyütülmesi 
amacı ile geliştirilen Kuvazi-Statik ZUSF (KS-ZUSF) yöntemi, problemde 
kuvazi-statik şartının sağlanması durumunda dalga hızının yavaşlatılması 
prensibine dayanır [4], [5], [6]. Kuvazi-statik Maxwell denklemleri kapsamında 
şartı frekansın yeterince düşük ve iletkenliğin yeterince büyük olması 
durumunda yer değiştirme akımlarının iletkenlik akımlarından yeterince küçük 
olması nedeni ile ihmal edilebilir olmasıdır (ωε σ� ) [5], [6]. Burada ω  
[rad/sn] açısal frekansı gösterir. Bu şartlar altında elektromanyetik olayın 
kuvazi-statik davranışı gereği, dalga yayılım hızının düşürülmesi mümkündür. 
Böylece klasik ZUSF yönteminde temel sıkıntıyı oluşturan birim zaman adımı 
büyütülerek, düşük frekanslı EMİ problemleri için ZUSF çözümü kabul 
edilebilir iterasyon sayısı ile elde edilebilir. Elektromanyetik dalga hızının 
düşürülmesi, bu hızın tanımı gereği, dielektrik geçirgenlik katsayısı ε  veya 
manyetik geçirgenlik katsayısı µ  üzerinden yapılabilir. Bu çalışmada 
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problemin cidar kalınlığı vb. kritik karakteristiğini değiştirmemek için dielektrik 
geçirgenlik katsayısı üzerinden ölçekleme uygulanmıştır. Buna göre ε , 
kuvazi-statik ölçekleme katsayısı α  ile çarpılırsa, dalga yayılım hızı 

KSε αε=   ⇒    
0

1 1KSc c
αεµ α

= =  (4) 

olmak üzere α  oranında küçülür. Burada KSε  ölçeklenmiş dielektrik 

katsayısını ve KSc  ölçeklenmiş elektromanyetik dalga yayılım hızını gösterir. 
Kuvazi-statik yaklaşımın ZUSF yönteminde uygulanması için, tüm problem 
uzayında geçerli olmasının gerekliliği (cisim harici toprak ve havanın da çok 
düşük bir iletkenliğe sahip olması zorunluluğu) unutulmamalıdır. 

2.3 Problem Uzayının Olu şturulması 

Kartezyen koordinatlardaki problem uzayı verici/alıcı noktasal antenler, hava, 
toprak ve gömülü iletken cisimden oluşmak üzere Şekil 1'de gösterilmiştir. 
Problem uzayının gerçek boyutları 4xL = m, 3yL = m’dir. Metal dedektörünün 

dairesel anteninde manyetik alanın daha baskın olması nedeni ile verici 
antenin problem uzayında merkez pozisyonu da dikkate alınarak, yH  bileşeni 

noktasal kaynak olarak modellenmiş olup, 1f = kHz  frekanslı monokromatik 

işaret üretmektedir. Kenar uzunluğu 10 cm olan gömülü kare cismin sayısal 

modellenmesi için 0.01x y∆ = ∆ = m seçildiğinden, problem uzayı x  ve y  

yönündeki toplam hücre sayıları ( ,x yN N ) = ( 400,300 )’dür. Açık uzay 

şartlarının sağlanması için problem uzayının çevresine ikinci mertebeden Mur 
türü Soğurucu Sınır Koşulu SSK, (Absorbing Boundary Condition, ABC) 
uygulanmıştır [5]. 

 
Şekil 1.  iki boyutlu Kartezyen koordinatlarda problem uzayı. 
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Şekil 1’e göre; h  metal dedektörü anteninin topraktan yüksekliği, d  iletken 

cismin derinliği ,KS KS
H Tε ε  ve KS

Cε  sırasıyla hava, toprak ve cismin KS-ZUSF 

yöntemi için ölçeklenmiş dielektrik geçirgenlik katsayıları, 0H T Cµ µ µ µ= = =  

sırasıyla hava, toprak ve cismin manyetik geçirgenlik katsayıları, ,H Tσ σ  ve 

Cσ  sırasıyla hava, toprak ve cismin iletkenliklerini göstermektedir. Toprağın 

derinliği / 2 1.5yL = m olup, elektromanyetik parametreleri 02.5Tε ε= ×  olmak 

üzere KS
T Tε α ε= × , 0Tµ µ=  ve 0.125Tσ =  [S/m]'dir. Gömülü iletken kare bir 

cisim yatay menzilde / 2 2xL = m’de yerleştirilmiş olmakla beraber, farklı 

senaryolar için farklı derinliklerde bulunmaktadır. İletken gömülü cismin 
elektromanyetik parametreleri 0

KS
Cε α ε= × , 0Cµ µ=  ve 

74.52 10Cσ = × [S/m]'dir. Havanın elektromanyetik parametreleri ise 

0
KS
Hε α ε= × , 0Hµ µ=  ve 25 10Hσ −= × [S/m]'dir. 

Bu problemde kuvazi-statik ölçekleme katsayısı 49 10α = ×  olarak 

alındığından 300α =  kez büyütülen birim zaman adım süresi 

7.07KSt∆ = nsn’dir. ZUSF çözümünde kaynaktan yayılan dalgaların tüm 
uzayla etkileşmesi için zamanda toplam 2124  iterasyon yapılmıştır. 

3 GÖMÜLÜ CİSİM İÇİN SAÇILAN ALAN ANAL İZLERİ 

Bu bölümde metal dedektörü cisim tespit başarımı iki farklı senaryo 
oluşturularak ele alınmıştır. Birinci senaryo sabit derinlikteki iletken cisim için, 
topraktan farklı yüksekliklerde bulunan metal dedektörünün tespit başarımını, 
ikinci senaryo ise sabit yükseklikteki metal dedektörünün farklı derinliklerdeki 
iletken cismi tespit etme başarımını incelenecektir. 

3.1 Sabit Cisim Derinli ği ve Farklı Anten Yüksekli ği Durumu 

Bu senaryoda, metal dedektörü antenlerinin topraktan yüksekliğinin cisim 
tespit başarımına etkisi incelenecektir. Böylece sabit cisim derinliğinde, 
dedektörün farklı yüksekliklerde kullanılmasının cisim tespiti üzerindeki etkisi 
araştırılacaktır. Buna göre, Şekil 2'de görüldüğü gibi, cismin bulunduğu yatay 
menzilde (dik paralel çizgiler cismin köşelerini göstermektedir) saçılan alanın 

yH  bileşeni genliğinin konuma göre değişimi metal dedektörü anteninin 

topraktan yüksekliğine göre farklılıklar göstermektedir. Anten yüksekliği 
arttıkça saçılan alanın genliği hem azalmakta, hem de menzil boyunca her 
yerde daha birbirine yakın genliğe ulaşma karakteristiği göstermektedir. Bu 
sonuçlar doğrultusunda, anten yüksekliği arttıkça gömülü iletken cismin 
tespitinin zorlaşacağı söylenebilir.  
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Şekil 2.  50d = cm sabit cisim derinliği ve 5,15,25h = cm yüksekliklerindeki bir anten 

için saçılan alanın yH  bileşeni genliğinin konuma göre değişimi. 

3.2 Sabit Anten Yüksekli ği ve Farklı Cisim Derinli ği Durumu 

Bu bölümde önceki senaryoda incelenen anten yüksekliklerinden 15h =  cm 
olarak sabit alınarak metal dedektörünün farklı derinliklere gömülü iletken 
cisimlerin tespit başarımı konumsal saçılan alanların analizi bakımından 
incelenecektir. Buna göre Şekil 3'de üç farklı derinlikte ve sabit anten 
yüksekliğinde saçılan alanın yH  bileşeni genliğinin konuma göre değişimi 

gösterilmiştir. Cisim derinliği arttıkça saçılan alanın genliği hem azalmakta, 
hem de menzil boyunca her yerde birbirine daha yakın genliğe ulaşma 
karakteristiği göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, gömülü iletken 
cismin derinliği arttıkça da tespitinin zorlaşacağı söylenebilir. 
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Şekil 3.  15h = cm sabit anten yüksekliği ve 25,50,75d = cm derinliklerindeki bir cisim 

için saçılan alanın 
yH  bileşeni genliğinin konuma göre değişimi. 
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4 SONUÇ 

Bu çalışmada, düşük ve tek frekanslı bir metal dedektörünün Kuvazi-Statik 
Zaman Uzayı Sonlu Farklar yöntemi kullanılarak, gömülü iletken cisim tespit 
başarımı incelenmiştir. Bunun için iki farklı senaryo oluşturulmuştur. İlk 
senaryoda sabit derinlikteki gömülü cisim topraktan farklı yüksekliklerdeki 
dedektör anteninin tespit başarımına etkisi, ikinci senaryoda ise anten 
yüksekliği sabit tutularak gömülü cismin farklı derinliklerde olmasının tespit 
başarımına etkisi incelenmiştir. Buna göre düşük ve tek frekanslı metal 
dedektörleri ile saçılan alanın genliğinin konumsal dağılımı kapsamında 
toprakta gömülü iletken bir cismin yataydaki menzil tespitinin belirli koşullar 
altında yüksek başarı ile yapılabileceği gözlemlenmiştir.  

Geleceğe yönelik olarak, öncelikle Maxwell denklemleri tabanlı Kartezyen 
koordinatlarda üç boyutlu Kuvazi-Statik Zaman Uzayı Sonlu Farklar 
çözümünün yapılması hedeflenmektedir. Yine, gömülü birden fazla 
manyetik/manyetik olmayan cisimlerin varlığı ile birlikte gerçekçi anten 
modelleri kapsamında, derinlik tahmini konusunda çalışmalar yapılması 
planlanmaktadır. 
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