
OPTİK MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Optik Analizler ve Optik Tasarım Doğrulama

ANSYS Optik ürün grubu çözümleri sayesinde otomotiv, savunma, havacılık, 
aydınlatma, beyaz eşya ve diğer tüm sektörlere dair optik tasarımların 
analizleri ve doğrulanması yapılabilmektedir. Görsel ve matematiksel olarak 
fotometrik, kolorimetrik, spektral ve radyometrik analizler, illuminans, 
luminans ve şiddet ölçümleri cinsinden ürün üretmeden optik tasarımların 
simüle edilmesi ve hataların tasarım aşamasında fark edilmesini sağlar. Ayrıca 
optik uzmanlar sayesinde müşteri isteklerine göre optik performans analizleri 
sonrasında optimizasyonlar için öneriler ve yaklaşımlar da geliştirilebilmekte-
dir. Otomotiv için iç ve dış tüm aydınlatma, savunma için hedefleme sistemleri-
nin “stray light” ve kolorimetrik çevresel mekan etkisi, aydınlatma sektörü için 
EULUMDAT ve fotometrik performans, beyaz eşya için buton altı aydınlatma ya 
da diğer aydınlatma ürünleri analizleri gibi bir çok örnek ANSYS Optik 
çözümleri sayesinde müşterilere hizmet etmektedir.

Optik Parça Tasarımları, Validasyonları, Sanal Prototip ve Optimizasyon

ANSYS Optik ürün grubu “Optik Parça Dizayn (Optical Part Design – OPD)” 
yeteneği sayesinde optik uzmanlar otomotiv, savunma, havacılık, aydınlatma, 
beyaz eşya gibi optik ağırlıklı çalışmaların göz önünde olduğu ve diğer tüm 
alanlarda optik parça dizayn ve validasyonları gerçekleştirebilmektedir. 
ANSYS Optik lightguide ve TIR özelleştirilmiş yeteneği, geniş reflektör ve lens 
tasarım özellikleri sayesinde dakikalar içerisinde geometrik olarak hızlı bir 
tasarım yeteneğini sizlere sunmaktadır. Özellikle bazı endüstriler için geçerli 
olan ECE, NHTSA, SAE gibi standartlara bağlı kalarak yapılan validasyon 
sayesinde de sanal prototip aşamasında ürünün bu standartlardan geçip 
geçmediği de hem matematiksel hem görsel olarak doğrulanmaktadır. 
Böylelikle anahtar teslim optik tasarım ve validasyon yaklaşımı uzman ekip 
görüşüyle müşterilere hizmet olarak sunulmaktadır.

UV Işık Analizleri, Optik Parça Tasarımları ve Optimizasyonları

ANSYS Optik yalnızca ışığın görünür tarafına değil ışığın IR ve UV kısımlarına 
da hizmet vermektedir. Özellikle sterilizasyon amacıyla kullanılan UV 
aydınlatmaların yerleşimlerinin, yönlendirme yapacak optik aksamlarının 
tasarlanması ve UV-C analizleri doğrultusunda mümkün olan en efektir UV 
yayılımını sağlayacak şekilde tasarımların optimize edilmesi böylelikle 
sterilizasyonun simülasyonlar ile desteklenmesi uzman ekip tarafından 
sağlanabilmektedir.

Materyal ve Texture Optik Performans Etkileri ve Yorumları

ANSYS Optik kullanıcıların gerçek hayatta optik ya da mekanik parçalarda 
kullanmayı planladıkları plastik, metal ve diğer tüm hammaddeleri ve 
üzerlerine giydirecekleri desenleri simüle edebilir. Böylelikle optik performansa 
materyal ve malzeme etkileri test edilebilmektedir. Malzeme ve materyaller 
OPTIS Fransa laboratuarında ya da el tipi ölçüm cihazlarıyla ölçülüp kütüphane 
ile müşteri hizmetine sunulmuştur. Optik uzmanı ekip müşteri ile beraber 
müşteri istekleri doğrultusunda parçaların malzeme ve doku özelliklerini 
görselleştirerek sonrasında model-materyal ilişkisini optik optimizasyonlara 
katkı sağlayacak şekilde yorumlama hizmeti verebilmektedir. Aynı zamanda 
alınan sonuçlara göre malzeme ve materyal önerileri de yapılabilmektedir.

Görsel Ergonomi, Yansıma ve Parlama Testleri

ANSYS Optik yalnızca mühendislik aşamasında mühendislere kendi ürünlerinin performans analizlerini yapmalarını değil aynı zamanda da kullanıcı gözünden 
yapılması gereken testleri de yapabilme imkanı sağlamaktadır. Değişik ortam koşulları, değişik lokasyonlar ve bu lokasyonlara ait fiziksel güneş koşulları, 
malzeme ve materyal değişiklikleri gibi özellikle otomotiv ve havacılık gibi alanlarda sürücü ve pilotun aracı kullanırken sürüş görsel ergonomisini tehdit 
edebilecek yansıma ve parlama gibi tüm etkileri simüle edebilmektedir. Bu sayede daha tasarım aşamasındayken yansıma ve parlama ile ilgili tüm sorunlar 
uzman ekip ile beraber değerlendirilerek gerek tasarım, gerek yerleşim, gerekse tasarım değişiklikleriyle üretim öncesi fazda çözümlebilmektedir. Aynı 
zamanda yansıma ve parlama etkilerinin gece koşullarında değerlendirilmesi de ANSYS Optik yetenekleri arasındadır. Böylelikle gece koşulları altında özellikle 
ambiyans aydınlatmalarının, dokunmaktik LED ekranların veya havacılık için gösterge panellerinin ve diğer kokpit içerisinde yer alan tüm ışık yayan cihazların 
camlara yapacağı tehlikeli yansımalar Lüminans analizleri ile görsel ve matematiksel olarak keşfedilebilmektedir.

Numesys Optik Birimi; savunma, havacılık ve uzay sanayiinden beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektörüne, otomotiv sanayisinden 
denizciliğe, medikal sektöründen iletişim sektörüne kadar birçok endüstrinin hemen hemen her alanında bilgisayar tabanlı tasarım 
ve sanal prototiplemeye yönelik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Optik analiz ve iyileştirme, optik tasarım ve 
tasarım doğrulama, dünya standartlarını baz alan analizler ve optimizasyonlar, optik kamera, sensör, lidar ve radar analizleri, Head-Up 
Display tasarım, analiz ve optimizasyonları, ışığın görünür olmadığı kızılötesi (IR) ve morötesi (UV) uygulamaların analizleri ve optik 
aksamlarının tasarımları, hede�eme sistemleri analizleri, fotorealistik görseller ile gerçekçi görsel ürün deneyimi, sürüş simülatörleri 
ve sanal gerçeklik sistemleri sayesinde kullanıcı �ziksel optik ve mekanik performans deneyimleri Numesys Optik Birimi uzmanları 
tarafından verilen hizmetlerdendir. Aynı zamanda ürün ailesinde bulunan akışkan ve mekanik birimleri ile etkileşim halinde ısıl ve 
mekanik deformasyonların optik performanslara etkilerini de çoklu �zik analizlerini uzman ekibimiz ile inceleyebilirsiniz.



Ürün Fotorealistik Görsel Çıktıları ve Buna Bağlı Aydınlatma Performansları

ANSYS Optik sayesinde sadece performans çıktıları değil fotorealistik olarak 
optik ürünlerinizin gerçek hayatta nasıl görüneceğini ile ilgili fikir edinebilir-
siniz. Otomobil, kokpit, çamaşır makinası, abajur gibi değişik sektörler için 
değişik ürünlerin hem aydınlatmalı hem de aydınlatmasız olarak fotorealistik 
görsel çıktıları altından optik fizik yatan dolayısıyla gerçek hayata oldukça yakın 
çıktıları gece, gündüz, iç mekan, dış mekan, lit (ışık açık) ya da unlit (ışık 
kapalı) olarak sizlere sunabilmektedir. Bu sayede ürünlerinin tek başına 
performans analizlerinin yanı sıra ortam içerisinde nasıl bir etki göstereceğini 
de görebilirsiniz.

Çoklu Fizik Analizleri ve Optik Etkileri

ANSYS Optik ve ANSYS Mekanik-Akışkan etkileşimleri sayesinde ANSYS Optik 
çözümleri yalnızca ürünün nominal değerlerde analizleri gerçekleştirmemek-
tedir. Aynı zamanda ısıl ya da diğer etkilerin, optik ürün üzerinde yapacağı 
mekanik deformasyonların etkilerini de inceleyebilmektedir. Böylelikle 
kullanıcı t0 (başlangıç anı) ile t1 (belli bir süre etkilere maruz kaldıktan sonra) 
anı arasındaki tüm farklılıkları görebilmektedir. Uzman optik mühendisler 
sayesinde bu analizler aynı zamanda ECE, NHTSA, SAE gibi standartlara göre 
tekrar değerlendirilmekte, eğer ki mekanik deformasyonlar belli süre sonra 
standard sorunlarına yol açıyorsa bu sorunlar raporlanmaktadır.

Sanal Gerçeklik ve Ürün Deneyimi

ANSYS Optik çözümleri sayesinde geniş bir yelpaze de çözümler sunula-
bilmektedir. Bunlardan bir tanesi de tüm gruplardan gelen tasarımların 
paketlenip toplam ürünün hazır olmasının ardından (örneğin otomobilin iç ve 
dış tüm tasarımı) sanal gerçeklik ortamında hem ürünün fotorealistik olarak 
görselleştirilmesi hem de aydınlatma performanslarının kullanıcılar 
tarafından sanki gerçek hayatta ürünler varmış gibi deneyimlenmesini 
sağlayabilmektedir. Özellikle otomotiv ve havacılıkta kokpit dizaynının 
değerlendirilmesi, ürünlerle etkileşim, yol üzerinde veya iniş kalkış aydınlat-
malarının değerlendirilmesi, HMI ve gösterge panellerinin değerlendirilmesi, 
HUD görsel kullanıcı deneyimleri, fotorealistik olarak ürün kombinasyon-
larının incelenmesi (ürün moderatörü) gibi bir çok kullanıcı deneyimi bazlı 
isteğe cevap vermektedir. Böylelikle ekran üzerinde karar vermesi zor olan 
konular sanal gerçeklik ortamında kullanıcılara deneyim ortamı olarak 
sunulmaktadır.

Araç Simülatörü, Sürüş Testleri, Otonom Araç Testleri

ANSYS Optik ürün ailesinde bulunan araç simülatörü özelliği sayesinde 
otomotiv sektörü özelinde sanal gerçeklik ya da simülatör kabini içerisinde 
araç sürüşü sağlanabilmektedir. Bu sayede aracı kullanırken ambiyans 
aydınlatmasının gece ve gündüz kondisyonları, HMI ve gösterge panellerinin 
performans analizleri, yansıma ve parlama gibi görsel ergonomik testleri, 
HUD analizleri ve görülebilirliği gibi bir çok test deneyimlendirilebilirken aynı 
zamanda otonom araçlar için de içerisinde barındırdığı lidar özelliği 
sayesinde bir test ortamı oluşturabilmektedir. Senaryolar kullanıcılar 
tarafından kendi geometrileri ya da ANSYS Optik içerisinde yer alan baz 
senaryolar ile oluşturulabilmektedir.

HUD (Head-Up Display) Tasarım, Analiz ve Optimizasyonları

ANSYS Optik Çözümleri özelleştirilmiş “Head-Up Display Tasarım ve 
Analiz” yeteneği sayesinde özellikle otomotiv ve havacılık sektörleri için 
HUD tasarımları, HUD optik analizleri (ghost, astigmatism, magnification, 
FOV vb.) ve akabinde özellikle optik olarak tasarımın iyileştirilmesi ve net 
bir HUD imajı almak için optimizasyonlar yapılabilmektedir. Bu sayede 
prototip ihtiyacını en aza indirerek HUD yerleşimi ve görsel kalitesinin nasıl 
olacağı henüz tasarım aşamasında ANSYS Optik içerisinde görülebilmekte-
dir. Aynı zamanda kullanıcı gözünden HUD performansının görsel ve 
fotorealistik olarak değerlendirilmesi ve optik analizlerin yanı sıra sürüş 
simülatör içerisinde deneyimlenmesi de mümkündür.

Kamera, Sensör, Radar, Lidar Analizleri ve Yerleşimleri

ANSYS Optik çözümleri (Optical Sensor Test) sayesinde optik ve optomekanik 
bileşenlerden oluşan Kamera, Sensör, Radar ve Lidar analizleri fotometrik, 
kolorimetrik, spektral ve radyometrik olarak gerçekleştirilebilmektedir. 
Özellikle otomotiv, havacılık ve savunma sektöründe, hedefleme, izleme ve 
kaydetme, yer belirleme, geri ve ileri görüş, park etme, otonom araç 
kullanımı, adaptif akıllı yol aydınlatma sistemleri, gece-gündüz görüşlü 
hedefleme-kamera-dürbün sistemleri gibi bir çok alanda kullanılan bu 
ekipmanların performans analizleri gece, gündüz, güneş ışığı, hava koşulları 
(sis, yağmur vb.) ve parlak yüzeyler (retroreflex) söz konusu iken gerçekleştir-
ilebilmektedir. Bu analizler doğrultusunda uzman ekip ile beraber iyileştirme 
ya da yerleşimler konusunda müşteri önerileri yapılabilmektedir.

Proje talepleriniz ve detaylı bilgi için
iletisim@numesys.com.tr 


