
Rehber Öğretmen: Oya ADALIER 

Eren COŞKUN 

Amaç 

Sinema perdesinin arkasından çok merkezden Infrared ışık gön-

dererek, görselin yapılan kamera kaydını bozup sinema çekimi 

korsan filmlerin önlenmesidir. 

Özet 

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte film sektörü de bir hayli gelişmiş-

tir. Filmlerin yapımına harcanan para ve emek her geçen gün art-

mıştır. Fakat sinemalarda izleyici tarafından bir kamera ile kayde-

dilen ve yayılan korsan çekim filmlerin önüne geçmek mümkün ol-

mamıştır. Bu projede infrared ışığın insan gözü tarafından algılan-

mazken, kameralar tarafından algılanma özelliği kullanılarak sine-

ma çekimi korsan filmlerin önlenmesi amaçlanmıştır.  

Infrared ışık kaynağı olarak ledler kullanılmıştır. Sinema perdesi-

nin arkasına yerleştirilen infrared ledlerin yaydığı ışınlar perdeden 

geçerek sinema salonuna yayılmaktadır. Bu ışınlar insan gözü ta-

rafından algılanmadığı için perdeye yansıtılan görsel üzerinde iz-

leyici için hiçbir değişiklik meydana gelmemektedir. Kameralar ise 

perdenin arkasından gelen infrared ışığı algıladıkları için, yansıtı-

lan görsel kamera tarafından kaydedilen filmde izlenemeyecek ka-

dar bozulmuştur.  

Sonuç olarak bu proje ile sinema çekimi korsan filmlerin başarısız 

bir kayıt haline dönüşmesi ve telif hakları ihlalinin önlenmesi müm-

kün kılınmıştır. 
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840-850 nm dalga boyundaki 8 adet 1 Watt'lık infrared power led ve 

bunlara enerji sağlayan 48 Volt 700 mili amper adaptör Ankara, 

Ulus Konya Sokaktan temin edilmiştir. 1 Watt'lık power ledler ısı ilet-

keni bir macun sürüldükten sonra 4'erli 2 sıra halinde alüminyum bir 

tabakaya seri bağlanarak yapıştırılmıştır (Resim 1). Bu sayede ısı 

alüminyum tabakaya iletilerek ledlerin soğultulması amaçlanmıştır. 

Ayrıca ledlerin 120 derece olan ışık yayma açıları optik mercekler 

kullanılarak daraltılmıştır (Resim 1). Böylece perdeden geçerek sa-

lona yayılan ışığın yoğunluğunun arttırılması sağlanmıştır. Ayrıca 

perde arkasından birden çok merkezden infrared ışık gönderilerek  

görselin kaydının çok noktadan bozulması sağlanmıştır. (Resim 2) 

Yapılacak sistemin denenmesi ve test edilmesi için bir sinema salo-

nu maketi yapılmıştır. Bu makette kontraplak, köpüklü karton ve ya-

pıştırıcı olarak sıcak silikon kullanılarak; projeksiyon odası, salon si-

nema sahnesi ve perdesine yer verilmiştir. Alüminyum tabaka ile 

oluşturulan led paneli, yapılmış olan maket üzerindeki sinema per-

desinin arkasına seyyar olarak yerleştirilmiştir. Gerekli güç kaynağı 

ve elektrik donanımı sağlanarak ledlere enerji akışını kontrol ede-

cek açma kapama düğmesi takılmıştır. Sistem test etmek için  per-

deye bir film görseli yansıtılmıştır. Minyatür salonda seyirci bölü-

münde sinema perdesinden görsel kaydı almak için bir de kamera 

yerleştirilmiştir. 

          Resim-1                       Resim-2                   Resim-3                    Resim-4 

Sonuç 
 

Kurulan minyatür sinema sistemine sıradan bir film projektör yardımıyla yan-
sıtılmıştır. Perdeye yansıtılan görüntü izleyici tarafından kusursuz olarak 

(Resim 3) izlenirken, aynı şekilde  kamera ile yapılan kayıtta da resim 3'teki 
görüntü elde edilmiştir.  Sisteme enerji verildikten sonra izleyici tarafından yi-
ne kusursuz izlenirken, kamera kaydındaki görüntü (Resim 4), perdenin arka-
sına yerleştirilen infrared led sayısı kadar büyük dairesel ışık lekeleri ile kap-

lanmıştır. Ayrıca ledlerle yapılan mercekli ve merceksiz denemelerde mercekli 
haliyle ışık lekelerinin daha belirgin ve görüntüyü bozucu olduğu gözlenmiştir. 
Sistem amacına ulaşarak başarı sağlamıştır. 
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