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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İş makinelerinin, araçların, trenlerin, uçakların iç ve dış kısımlarında gürültü / ses tanımlaması 

için tahribatsız ölçümler, rüzgâr tünellerinde ölçümler vb. su altı insansız araçlar, robotlar ve 

robotlaştırılmış platformlar gibi platformlar, aynı zamanda savaş alanlarında pasif akustik 

algılama gereksinimi duyulmaktadır. Ayrıca mimari yapılarda ve şehirleşmede tasarımdan 

kaynaklanan yankı sorunları az maliyetli test cihazı ihtiyacı doğurmaktadır. Bu formda önerilen 

proje, belirli bir mikrofon dizisi tarafından alınan sinyallerin işlenmesi ile gürültü/ses kaynağını 

tespit eden, gürültü/ses ölçümü yapan ve akustik ortamın görselleştirilmesini sağlayan akustik 

kamera projesidir. Akustik kamera teknolojisi yıllardır kullanılmaktadır.  

Akustik kamera, belirli bir mikrofon dizisi tarafından alınan akustik sinyallerin, sıralı olarak 

işlenmesi ile gürültü / ses kaynağı tanımlayan, ses ölçümü yapan ve ardından akustik ortamın 

görselleştirilmesini sağlayan, entegre mikrofon dizisi, kamera ve monitör içeren bir cihazdır. 

Akustik kamera ile akustik kaynakların yerlerini haritalandırmak mümkündür, böylece sadece 

araştırma laboratuvarlarında değil, endüstride de kullanılan çekici bir ticari test aracı haline 

gelmiştir. Bu projede önerilen akıllı kamera sistemi ile gürültü/ses kaynağını belirleyerek arıza 

tespitini yapması böylece zaman ve maliyet açısından önemli bir avantaj sağlaması 

hedeflenmektedir. Önerilen sistem, gürültünün kaynağının yerini, geliştirilen algoritma ve 

mikrofon sensörleri yardımı ile belirleyecek, kameradan elde edilen görüntü ile bu lokasyonlar 

birleştirerek kullanıcıya kullanımı kolay bir şekilde gürültü yerlerini gösterecektir. Aynı 

zamanda önerilen proje fikrinin yerli olarak üretilmesi ile sanayide dışa bağımlılığın 

azaltılmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Önerilen proje fikri, portatif yapıya sahip olması, daha düşük maliyeti, profesyonellik 

gerektirmeyen kullanım sunması ve ulusal alanda özgün olması gibi özellikleri ile 

benzerlerinden ayrılmaktadır. 
 

2. Problem/Sorun: 

Sanayilerde, büyük iş makinelerinde ya da birden fazla hareketli komponent içeren makinalarda 

arızalarını genellikle bir gürültü takip eder. Çoğu makinenin çıkardığı gürültüden hangi arızayı 

verdiği veya hangi komponentinde ne tip bir bozulma olduğunu anlamak için zaman ve para 

gereklidir. Çoğunlukla ya sistem tamamen değiştirilir ya da yenisi temin edilir. Bu da para ve 

zaman kaybı anlamına gelmektedir. Binalarda ve şehir mimarisinde tasarımdan kaynaklı yankı 

sorunları olmakta ve çoğunlukla rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır. Bu tip sorunların 

çözümü için yankı oluşturan yapı parçalarının yerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

 

3. Çözüm 

Bu projede önerilen akıllı kamera sistemi ile gürültü/ses kaynağını belirleyerek arıza tespitini 

yapması böylece zaman ve maliyet açısından önemli bir avantaj sağlaması hedeflenmektedir. 

Önerilen sistem, gürültünün kaynağının yerini, geliştirilen algoritma ve mikrofon sensörleri 

yardımı ile belirleyecek, kameradan elde edilen görüntü ile bu lokasyonları birleştirerek 

kullanıcıya kullanımı kolay bir şekilde gürültü yerlerini gösterecektir. Kullanılacak yöntem, 4. 

Bölümde detaylı olarak anlatılmıştır. Mevcut kamera sisteminde 8 adet mikrofon, 1 adet 

kamera, 8 adet TDA2030 amfi modülü ve kendi üretimimiz olan voltaj regülatörü 
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kullanılmıştır. Ayrıca hepsi yine kendi tasarımımız ve üretimimiz olan pcb üzerine 

yerleştirilmiştir. Mevcut sistem detaylı olarak Şekil-1 de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1. Mevcut sistem 

 

4. Yöntem 

4.1. Mikrofon, Amfi Devresi ve Mikro Denetleyici Seçimi  

Bu projede sensör olarak mikro çip veya silikon mikrofon olarak da adlandırılan Mikro Elektrik 

Mekanik Sistem (MEMS) teknolojisi kullanılarak yapılan MEMS mikrofon kullanılması 

planlanmaktadır. Elektret mikrofon kullanılarak yapmış olduğumuz sistem (Şekil-1) gürültüsü 

fazla olması sebebiyle noktasal bir yer tespitinden ziyade sesin geldiği bölgeyi tespit 

etmektedir. Mikrofondan gelen sinyali güçlendirmesi amacıyla TDA2030 Amfi modülü 

kullanılmıştır. TDA2030 ses güçlendirici amplifikatördür. Mevcut sistemde mikroişlemci 

olarak arduino nano kullanılmıştır. Ancak Arduino 5V analog okuyucusunun sahip olduğu 

gürültü STM32’nin 3.3V analog okuyucusunun sahip olduğu gürültüden daha fazla olması ve 

optimize edilecek sistemde Arduinonun hızının yetersiz kalacağı öngörülerek STM32F103 

mikroişlemcisi kullanılması planlanmaktadır.   

Mikrofonlar 

TDA2030 

Amfi Modülü 

Kamera 

Arduino Nano 

Voltaj 

Regülatörü 
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                                            Şekil 2. Mevcut Akıllı Kamera Sistemi 

4.2. Mikrofon Dizisi 

Benzer örnekleri incelendiğinde çoğunlukla dairesel dizi formunun tercih edildiği görülmüştür. 

Bu projede mevcut kamera sisteminde, daha az yer kaplaması ve portatif yapıda olması için 8 

adet mikrofon kullanılmıştır ve bu mikrofonlar dikdörtgen levhaya en ortada kamera olacak 

şekilde çapraz biçimde yerleştirilmiştir. (Şekil-2). Mikrofon dizisi ve mikrofon sayısı proje 

gereksinimlerine bağlı olarak optimize edilecektir. 

 
Şekil 3. Mikrofon Dizimi 

4.3.PCB Devre Tasarımı  

Mikroişlemciyi, mikrofonu, amfi modülünü ve sistemin güç modülünü, bir arada toplamak 

amacıyla bakır plaket üzerinde, sistem kalıcı hale getirilmiştir. Projedeki kullanılacak 

elektronik komponentlerin devre yolları çizilerek bakır plaket üzerine bastırılmıştır.(Şekil-3) 

Yolların dışında kalan bakırlar asit ile eritilerek devre yollarına komponentler lehimlenmiştir. 

(Şekil-4) 
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Şekil 4. Komponentleri bir araya getirmek için tasarlanan PCB ve Sistem 

4.4.Gürültü Tespiti 

Mikrofonlardan gelen her bir sinyalin, STM32F103C8 mikroişlemcisinin ADC çevrebirimi 

tarafından okunarak mikrofonların gerekli ofsetleri alınacaktır. Bu ofsetler ile birlikte, 

mikrofonlardan gelen sinyaller, mikroişlemci tarafındaki yazılan kodlar formül ile[9] ses 

şiddetine(desibele) dönüştürülür. Mikrofonlardaki gürültü seviyeleri ölçülerek, büyükten 

küçüğe sıralanır. Bu gürültü seviyelerinin tamamı gürültü eşik değeri ile karşılaştırılarak eşik 

değeri aşan ve gürültü seviyelerinden en büyük gürültüye sahip 3 mikrofon değeri, konum 

hesaplamaları için işleme sokulur. Bu işlemler sırasıyla; 

  Yüksek gürültü değerlerine sahip mikrofonlar ile kendi aralarında üçgen oluşturulur ve bu 

mikrofonların akustik kameradaki konumları ile uzaklıkları belirlenir.  

 Bu mikrofonların uzaklıklarının çubuk olduğu, gürültü seviyelerinin de kuvvet olduğu 

varsayılır.  

 Her bir mikrofonların birbirleri arasındaki 1. bileşke kuvvetlerinin konumu ve büyüklüğü 

hesaplanır.  

 Bu Mikrofonların aralarındaki 1. bileşke kuvvetleri, birbirleri arasındaki uzaklıkları ile 2. 

Bileşke kuvvet konumu ve büyüklüğü için tekrar işleme girer. N adet iterasyon bu şekilde 

ilerler. 

  Son iterasyonda bileşke kuvvetleri arasında kalan üçgen alanın konumu, ses kaynağının 

merkezini belirtir.(Şekil-5) 
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Şekil 5. Gürültü konumu tespiti için kullanılan mevcut  algoritma 

 

 Görüntü İşleme teknolojisi kullanılarak ses kaynağı ölçeklenmiş olarak görüntüye aktarılır. 

 Ses kaynağının şiddeti;  

𝑆𝑘 = 𝑚𝑑 + 𝑚𝑑 × 𝑐 

       formülü ile hesaplanır. 

Sk: ses kaynağının şiddeti, md: mikrofon desibel değeri, c:ölçekleme katsayısıdır. 

 Kaynak tespiti yapılırken kullanılan 3 mikrofonun görüntüdeki konumu ve şiddeti ile Sesin 

kaynağının görüntüdeki konumu ve şiddeti interpolasyon yöntemi ile kaynaktan uzaklaşan 

ses dalgalarının gürültü değeri (desibel) geçişi sağlanır. 

𝐿𝑝 =  10 log10 (
𝑃

𝑃0
)   𝑑𝐵 

  Burada Lp güçsel desibel oranını ifade eder. P ölçülen gücü Po ise referans gücü temsil eder. 

 Gürültü seviyelerinin değerleri (desibel) , JET renk haritasına ölçeklendirilir.(Şekil-6) 

 
Şekil 6. JET Renk Haritası 

 Görüntüdeki, ses gürültü değerine sahip pikseller JET renk haritası ile renkleri değiştirilir. 

Böylece görüntünün üzerinde ses kaynağı tespit edilir..  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akustik kamera, mikrofon dizisi teknolojisinin uzun gelişim tarihinin yalnızca bir aşamasıdır. 

Akustik kameranın test ekipmanı olarak olası uygulamaları, araçların, trenlerin ve uçakların iç 

ve dış kısımlarında gürültü / ses tanımlaması için tahribatsız ölçümler, rüzgâr tünellerinde 

ölçümler vb. su altı insansız araçlar, robotlar ve robotlaştırılmış platformlar gibi platformlar, 

savaş alanında pasif akustik algılama için de kullanılabilir. Akustik kamera on yıldan daha uzun 

bir süre önce ticari bir ürün olarak piyasaya çıkmış olup şu anda çeşitli kaynaklardan ticari 

olarak temin edilebilmektedir.  

Ancak ulusal ve uluslararası benzer ürünler incelendiğinde önerilen proje fikrinin;  

 Yerli cihaz olması  

Aspar fonograf adını verdiğimiz akustik kamera projemizin mekanik ve elektronik 

tasarımı tarafımıza ait olmakla beraber içerisindeki yazılımda tarafımıza aittir.  

 Hem üretimde hem de kullanımda daha az maliyet gerektirmesi 

 Basit (Profesyonellik gerektirmeyen) kullanıma sahip olması  

 Hafif ve taşınabilir yapıda olması Gibi özellikleri ile diğer örneklerinden ayrılmaktadır 

 

6. Uygulanabilirlik  

Gürültü ve titreşimden arıza tespiti kullanılagelen bir yöntemdir. Projenin konusu olan akustik 

kamerayı da üreten firmalar bulunmaktadır. Bu da projenin uygulanabilir olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca önerilen proje fikrinin gerçekleştirilmesi ile birlikte arıza tespitinde 

nispeten az tecrübeli insanlar dahi mekanik sistemlerde sorunlu elemanı kolay ve ucuz bir 

şekilde tespit edebilecek. Bu da sorunlu sistemin tamamını değiştirmek yerine sadece sorunlu 

elemanın değiştirilmesini sağlayacağı için Milli gelire katkısının olacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca geri dönüşümü de yine aynı sebepten teşvik etmektedir. İnşaat sektöründe akustik testler 

ve yankı testleri daha kolay ve ucuz yapılabilecek olup çevresel gürültülerin kaynakları 

rahatlıkla tespit edilip önlem alınmasıyla uzun vadede gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi 

öngörülmektedir. Bunun dışında ürün için patent alınması ve proje çıktısı prototip ile yapılacak 

testler, konferans ve makaleler ile ulusal bilgi birikimine katkı sağlanması düşünülmektedir. 

Tübitak Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Bilgilendirme sunumuna göre önerilen proje fikrimizin 

hangi teknoloji hazırlık seviyesinden başlayarak, hangi teknoloji hazırlık seviyesine ulaşacağı 

gösterilmiştir.  

 
 

 

 

 

 

Bilgi Geliştirme Teknoloji Geliştirme İş Geliştirme

THS1 THS2 THS3 THS4 THS5 THS6 THS7 THS8 THS9 

   2022 
Şubat 

2021 
Mart-Nisan 

2021 
Mayıs 

 2021 
Haziran 

2021 

Temmuz 

2021 
Ağustos 
2021 

 Eylül-Ekim 
2021 

2022 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ 

No 
İş Paketlerinin 

Adı ve Hedefleri 

Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman 

Aralığı 

Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına 

Katkısı (%) 

1 

Projeye ait 

temel ilkelerin 

belirlenmesi 

(Ön çalışma) 

Samet KAYA 

Gülnur ÖZ 

Şubat 

2021 

Temel araştırma prensipleri, bir gözlem 

veya bir rapor ile ortaya konması 

%5 

2 

Malzeme 

Seçimi ve 

Temini 

Samet KAYA 

Gülnur ÖZ 

Mart 

2021 

Komponentlerin belirlenmesi ve 

Siparişlerin verilmesi  

%10 

3 

Akustik 

Kamera 

Tasarımı 

Samet KAYA  

Gülnur ÖZ 

Nisan 

2021 

Mikrofon dizisinin oluşturulması 

%15 

4 

Elektronik 

sistemlerin 

Tasarımı 

Samet KAYA  

Gülnur ÖZ 

Mayıs 

2021 

Tüm komponentleri içeren PCB kartın 

tasarlanması ve üretilmesi 

%5 

5 

Elektronik 

Sistemlerin 

Testi 

Samet KAYA  

Gülnur ÖZ 

Haziran  

2021 

Mikroişlemci ile mikrofonların Analog 

Okunması 

%5 

6 

Görüntü 

İşleme ve 

Yazılım 

Samet KAYA  

Gülnur ÖZ 

Temmuz-

Ağustos 

2021 

Mikroişlemcinin kodlanması , 

mikroişlemcinin kontrol bilgisayarına 

verileri haberleşmesinin sağlanması 

,Görüntünün işleme yöntemleri, 

Görüntü de ses kaynağının 

görüntülenmesi. 

%25 

7 
Projenin Test 

Edilmesi 

Samet KAYA  

Gülnur ÖZ 

Eylül  

2021 

Akustik kamera ile arıza tespitinin 

yapılması. 

%35 

PROJE BÜTÇE ÇİZELGESİ 

No Malzeme Adı Marka Adet Fiyatı 

1 Mems Mikrofon Adafruit 12 1200 ₺ 

2 Stm32F103C8 STM 1 60 ₺ 

3 Kamera 
Raspberry Pi 

Kamera 
1 200 ₺ 

4 Raspberry Pi Raspberry Pi 4 1 1000 ₺ 

5 Batarya Lipo Pil 1 200 ₺ 

6 PCB 
Log10(Kendi 

imalatımız) 
10 100 ₺ 

7 Filament Esun 2 250 ₺ 

8 Sarf Malzeme Sarf Malzeme  240 ₺ 

Toplam 3250 ₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Akustik kamera teknolojisi otomotiv, ulaşım, enerji ve savunma sanayi sektörleri başta olmak 

üzere üretim hatları, trafolar, test ve kontrol odaları, petrol/doğalgaz boru hatları, rüzgâr 

türbinleri gibi birçok alanda ve üründe kullanılagelen bir gürültü tespit yöntemidir. 

 

9. Riskler 

 

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

 No En Büyük Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Birden fazla mikrofonun çalışmaması Kullanılan mikrofon türü değiştirilecektir. 

2 
Alınan sinyalin gürültü seviyesinin 

yüksek olması 
Filtre uygulanacaktır. 

3 Mikroişlemci hızının yetersiz kalması 
Hızı ve kapasitesi daha yüksek bir mikro 

işlemci kullanılacaktır. 

4 
Mikrofonların hassasiyetinin 

istenenden daha az/çok olması 

Hassasiyeti daha yüksek/alçak mikrofona 

geçilecektir. 
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