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1. RAPOR ÖZETİ

CASMarine kritik tasarım raporu, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylı 

bilgiler içermektedir. Raporun içeriğinde aracın mekanik, elektronik ve yazılım alanlarındaki 

tasarım, araştırma ve geliştirme süreçlerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir. 

Aracın şasesi, Yüksek çözünürlüklü Polietilenin CNC 

ile işlenmesi ile üretilecektir. PLA malzemeden 3 boyutlu 

yazıcı ile üretilecek olan tüm mekanik sistem parçaları, araç 

içerisindeki mekanizmaların ve elektronik aksamın sabit 

durmasını sağlayacaktır. Araç su altı iticileri ile kontrol 

edilecektir. Bu iticilerin ikisi dikey, diğerleri ise yatay 

eksendeki hareketlerden sorumludur. Aracın elektronik 

aksamı alüminyum tüp ile sudan izole edilmektedir. Tüp 

içerisindeki modüler yapı, kablo yönetiminin düzenli 

yapılabilmesini sağlamaktadır.  

Aracın elektronik sistemi modüler bir yapıya sahiptir. 

Sistemin enstrümanları olarak; dış çevre birimlerinin 

kontrolünü sağlayan bir Anakart, sistemin kendisini 

besleyen bir Güç Dağıtım Kartı ve sistemde yer alan çevre 

birimlerine harcanan gücü hesaplamaya ve kontrol etmeye 

olanak sağlayan CASMarine Akıllı Güç Modülü 

bulunmaktadır. 12,6V DC gerilimini aşmayan bu yapı, 

aracın kullanım alanı ve bu alanın geliştirilmesi 

konusunda büyük bir esneklik sağlamaktadır. 

Anakart yazılımının esas görevi, basınç sensöründen ve IMU’dan, I²C haberleşme 

protokolü üzerinden okuduğu verileri kontrol algoritmasında kullanarak aracın hareket ve 

dengesini sağlamaktır. NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti ile görüntü işlenmekte ve otonom 

sürüş komutları oluşturulmaktadır. Otonom sürüş komut verileri gerekli protokoller üzerinden 

Anakart’a iletilerek kontrol sağlanmaktadır.  

Görüntü işleme, elde edilen ham görüntü verisinin otonom sürüş algoritmaları için 

anlamlı verilere dönüştürülmesi kapsamında geliştirilen ve bir dizi görüntü manipülasyon 

işlemlerine sahip algoritmaları kapsayan bir bölümdür. Bu bölüm kapsamında, görevlerin araç 

tarafından gerçekleştirilmesi için çalışacak otonom sürüş algoritmalarının ihtiyaç duyduğu 

verileri elde etmeye yönelik olarak görüntü zenginleştirme ve restorasyonu, çember tespiti, 

denizaltı tespiti, dikdörtgen tespiti ve renk tespiti algoritmaları geliştirildi. Ayrıca hedef imha 

görevi için hidrofon verisi okuma algoritması da geliştirildi. 

Otonom sürüş, elde edilen anlamlı verilerin yol göstericiliğinde aracın yapması gereken 

eylemlere kendi kendine karar verip uygulaması kapsamında geliştirilen ve bir dizi karar ve 

eylem işlemlerine sahip algoritmaları kapsayan bir bölümdür. Bu bölüm kapsamında temel 

hareketler için algoritmalar, hizalama algoritması, havuz tarama algoritması ve görevlere özgün 

spesifikasyonlaştırılmış versiyonları geliştirildi. Ayrıca hedef imha görevi için tespit edilen sese 

güdümlenme algoritması geliştirildi. 

Şekil 2. Donanım 

Konumlandırma Planı 

Şekil 1. Aracın 

Prototip Görünümü 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Sınıf
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3. PROJE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporu’nun tanımlamaları ve düzeni, gerekliliği karşılamış olsa da görsel 

eksikliği ön plandadır. Kritik Tasarım Raporu için ise görsel detaylara önem verilmiştir. 

Proje başlangıcından itibaren yapılan planlamalar zaman ve bütçe olarak ele alınmaktadır. 

Bu bağlamda Ön Tasarım Raporu’nda bahsedilen ancak belirli sebeplerden bazı değişikliklere 

uğramış noktalar bulunmaktadır. Yapılan bu değişiklikler şunlardır: 

• Araçta kullanılan motor sayısı 8’den 6’ya düşürülmüştür. Böylece maliyetten ve

ağırlıktan tasarruf edilmiştir.

• İthal edilen bir batarya kullanmak yerine yerli olarak üretilen ve su altı sistemlerine

özelleştirilmiş bir batarya tercih edilmiştir. Bu doğrultuda maliyetten ve batarya için

gereken iç kasa hacminden oldukça tasarruf edilmiştir.

• Pleksiglas yapısına sahip bir tüp kullanmaktansa alüminyum tüp kullanarak daha

sızdırmaz bir yapı tercih edilmiştir. Bu değişime olanak sağlayan durum ise ön

kameranın hareket mekanizması sayesinde alt kamera ihtiyacından kaçınılmış

olmasıdır.

• Kullanılması planlanan iticiler BlueRobotics firmasının T200 iticileriydi ancak aynı

firmaya ait olan ve mevcut olan T100 iticileri üzerinde yapılan performans testlerinin

yeterli görülmesi sebebiyle T100 kullanımı uygun görülmüştür. Böylece yeni itici

almaktan ve fazla maliyetten kaçınılmıştır.

Tablo 1. Proje Durum Değerlendirmesi 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

Araç, elektronik aksamı sudan izole etmekle yükümlü tüp ve dış çevre birimlerine destek 

sağlayan dış kasadan oluşmaktadır. Su sızdırmazlığın ve hidrodinamiğin kolay sağlanabilirliği 

nedeniyle tüp tercih edilmektedir. İhtiyaç halinde, modüler yapıya sahip olan dış kasada 

tasarımsal bir değişiklik yapılmadan ek ekipmanlar takılabilmektedir. Tüm eksenlerde 

hareketin sağlanabilmesi için altı adet itici kullanılması planlanmaktadır. Aracın mekanik 

aksamı, su ile eşit yoğunluğa sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu yapı, dikey eksende 

Şema 2. Sistem Tasarımı 
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hareketi sağlayan iticilerin yükünü en aza indirgemektedir. Araç tasarımında, su üzerinde 

dengenin sağlanması amacıyla ağırlık merkezi ile itiş merkezi aynı hizada tutulmaktadır [2]. 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Araç bünyesinde bulunan tüm sistemlerin optimal bir şekilde çalışabilmesi için titizlikle 

oluşturulmuş bir mekanik tasarıma ihtiyaç vardır. Aracın sahip olduğu kabiliyetleri artırmak, 

olabildiğince az enerji kullanarak çeşitli faaliyetleri yerine getirebilmek ve su altında 

karşılaşılabilecek çeşitli kuvvetlere karşı araç bünyesindeki sistemleri korumak aracın mekanik 

tasarımı ile sağlanmaktadır. Su altı araçları için hidrodinamik verimlilik ve su sızdırmazlık 

kritik önem taşımaktadır. CASMarine Mekanik Birimi üyeleri tarafından yapılan hidrodinamik 

hesapları sonucunda su altında optimal şekilde faaliyet gösterebilecek tasarımlar belirlenmiş ve 

üretilmiştir. Aracın her yönde kolaylıkla hareket edebilmesi ve kendisinden beklenilen 

görevlerin üstesinden gelebilmesi için 6 adet itici araç bünyesinde kullanılmaktadır. 6 itici de 

aracın hareketini dengeli bir şekilde sağlayabilmek için kütle merkezi çizgisine 

konumlandırılmıştır. Tüm bu sistemlerin yoğunluğu bir bütün olarak suyun yoğunluğundan çok 

az daha düşük olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayede hem su altında asılı kalmak hem de 

gerekli durumlarda yavaşça su üstüne çıkmak mümkün olacak bir araç elde edilmektedir. 

4.2.1.1. Dış İskelet 

Dış iskelet akıcı ve düzenli çizgiler ile oluşturulmuş bir geometriye sahiptir. Su altında 

mevcut olan kuvvetlere dayanabilecek mukavemete sahip bir araç gövdesi oluşturmak için 

birçok farklı hesaplama yapılmıştır. Tasarım süreci sonunda 6 motor ile kullanımı sağlanabilen 

ve yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen bir iskelet tasarlanmıştır. Aracın kontrolünü 

kolaylaştırmak ve daha verimli bir güç aktarımı sağlamak için motor konumları özel olarak 

belirlenmiştir. 

Şekil 3. Dış İskelet 



 

10 

 

4.2.1.2. Tüp 

İçerisinde elektronik ve bilişsel sistemlerin bulunduğu tüp, aracın en kritik noktalarından 

biridir. 350 mm uzunluğunda ve 125 mm çapında üretilecek olan tüpün su sızdırmazlığı 

sağlanacaktır. Farklı derinliklerde faaliyet gösterecek olan araç için yüksek dayanıklılığa ve 

uygun yoğunluk değerlerine sahip olan alüminyum malzemesi tercih edilecektir. Dayanıklılık 

ve güvenilirlik yönünden alanında baskın olması istenilen su altı aracının her türlü darbeye ve 

basınca dayanıklı olması büyük önem taşımaktadır. Yeterli mukavemet değerlerine sahip tüp 

yapısı, olası bir modifiye durumunda kolaylıkla çıkarılabilecek ve müdahale edilebilecek 

şekilde monte edilecektir. Yüksek yoğunluklu polietilenden yapılan dış iskelet tarafından sarılı 

olan alüminyum tüp yapısı ile aracın hassas parçaları koruma altına alınmış olacaktır. 

4.2.1.3. Tıpa 

Tüp içerisindeki elektronik ve bilişsel parçaların korunması için su geçirmezlik büyük 

önem taşımaktadır. Bu noktada tüpün dışarısında bulunan sistemler ile bağlantının sağlanması 

için kablo ve benzeri yapıların iletimi tıpa sayesinde sağlanmaktadır. Çeşitli su sızdırmazlık 

elemanları ile donatılmış olan tıpa, alüminyum 6000 serisi alaşımdan üretilmektedir. Hem olası 

darbelere hem de derin su altı görevlerinde oluşabilecek basınçlara dayanabilmesi için 

tasarlanan tıpa ile aracın su geçirmezlik bütünlüğü sağlanmıştır. 

  

Şekil 4. Tüp 

Şekil 5. Tıpa 
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4.2.1.4. Akrilik Kubbe 

Akrilik kubbe, su sızdırmazlık sağlayarak tüpün bütünlüğünü sağlamaktadır. Sızdırmazlığı 

sağlamak için 3 adet o-ring kanalına sahip olan alüminyum kapak, kameranın daha geniş bir 

görüş açısına sahip olması için pleksiglas malzemesinden üretilmiş bir bombe yapısı ile 

tamamlanmaktadır. Çeşitli kauçuk malzemeler ile pleksiglas bombe yapısının montaj sırasında 

çatlaması önlenmektedir. Su altı görevlerinde maruz kalabileceği birçok darbeye dayanabilecek 

bir mukavemete sahip olan akrilik kubbe yapısı ile hem aracın kamerasından güvenilir görüntü 

ve bilgi almak hem de dayanıklı ve sağlam bir araç bütünlüğü sağlamak mümkün olmaktadır. 

  

4.2.1.5. İç Kasa Tasarımı 

Aracın elektronik ve bilişsel elemanlarının içerisinde bulunduğu tüp yapısının içinde bulunan 

iç kasa, kritik önem taşıyan bir eleman olmaktadır. Aracın iç elemanlarının tüp içerisinde 

bulundukları konumu belirlemek ve güvenceye almak için kullanılan iç kasa, elemanlara 

ulaşılabilirlik sağlamak için de büyük önem taşımaktadır. Tüp içerisinde bulunan elektronik 

kartlara ya da işlemcilere ulaşılmak istendiğinde iç kasa tüpten kolaylıkla ayrılarak kişiye erişim 

kolaylığı sağlamaktadır. 

Şekil 7. İç Kasa  

Şekil 6. Akrilik Kubbe 
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4.2.1.5.1. Kamera Açı Kontrol Ünitesi 

Kamera açı kontrolü için; iç kasaya entegre edilmiş bir servo motor ve kameranın 

sabitlenmesini sağlayan bir parçadan oluşan bir ünite kullanılmaktadır. Servo sisteminin 

dikey eksendeki hareketi doğrultusunda kameranın görüş açısı isteğe bağlı olarak 

değiştirilmektedir. Bu sistem su altında göreve bağlı olarak gerekli açılarda görüntü 

alınmasına fırsat tanımaktadır.  

4.2.2. Malzemeler 

4.2.2.1. Rakorlar 

Genellikle sıhhi tesisat işlemlerinde kullanılan rakorlar su sızdırmazlığı sağlamada büyük 

önem taşımaktadır. İki boru ya da kabloyu sızdırma yapmayacak şekilde birbirine bağlamak 

için kullanılan rakorlar, aracın itici kablolarının tıpadan geçişi sırasında herhangi bir sızıntı 

yaşanmaması için kullanılmaktadır. 

4.2.2.2. Konnektörler 

IP68 koruma sınıfında bulunan SP13 serisi su geçirmez konnektörler kullanılarak aracın 

ihtiyaç duyduğu dış kablo bağlantıları güvenli bir şekilde sağlanmaktadır. 

4.2.2.3. Servo Motorlar 

Aracın verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için kameradan doğru açılarda 

görüntü almak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada kamerayı istenilen açılara getirmek için 

Savöx SH-0253 fırçasız servo motor, kamera tutucu bünyesinde kullanılmaktadır. 
 

Şekil 9. Rakor 

Şekil 10. SP13 

Şekil 8. İç Kasa Kamera Sistemi 
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4.2.2.4. İtici Motorlar 

Aracın 6 yönde sorunsuz hareketini sağlamak için alanında kendini kanıtlamış 

BlueRobotics T-100 itici motorları kullanılmaktadır. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan bu 

motorlardan 6 adet kullanarak aracın her türlü manevrayı yapabilmesi mümkün kılınmıştır. 

4.2.2.5. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) 

Aracın dış iskeletinde kullanılan ve birçok yönden artıları olan yüksek yoğunluklu polietilen 

malzemesi ile hem sağlam hem de düşük yoğunluklu bir iskelet oluşturmak mümkün 

olmaktadır. Dış iskelet bünyesinde HDPE malzemesi; toksik madde içermemesi, su ve diğer 

olası kimyasal maddelere karşı dirençli olması, darbe ve paslanmaya karşı dayanıklılık 

göstermesi sebebiyle seçilmektedir. 

4.2.2.7. Alüminyum 6000 Serisi Alaşım 

Sahip olduğu dayanıklılık ve yoğunluk değerleri ile aracın ihtiyaçlarını karşılayabilen, 

korozyona dirençli ve ısıl işleme tabi tutulabilen bir materyal olan 6000 serisi alüminyum 

aracın bombe ve tıpa bölümlerinde kullanılmaktadır. 

4.2.2.8. PLA Filament 

Aracın bazı parçalarında kullanılmak üzere kolay üretilebilir olması ve sahip olduğu 

fiziksel değerler ile aracın geri kalanına uyumlu olması sebebi ile 3 boyutlu yazıcıdan alınmış 

parçalar kullanılmaktadır. 3 boyutlu yazıcıda kullanılmak üzere sert, dayanıklı, ABS’ye kıyasla 

basımı kolay olması ve insan sağlığına zararlı bir özelliğinin olmaması sebebiyle PLA filamenti 

tercih edilmektedir. 

4.2.2.9. Diğer Sızdırmazlık Elemanları 

Aracın önünde yer alan bombe tasarımı ve arkasında yer alan tıpa tasarımında, dış çevre 

birimleriyle bağlantı için kullanılan başlıca elemanlar, IP68 koruma sınıfına sahip rakorlar ve 

konnektörlerdir. Bunlara ek olarak o-ring, yassı conta, sıvı conta ve nutlock kullanılmaktadır. 

Su altında oluşan titreşim sonucu rakorların ve konnektörlerin somunlarının gevşemesini 

engellemek için rakorlarda nutlock, konnektörlerde ise sıvı conta kullanılmaktadır. Nutlock ve 

sıvı conta sonradan çıkarılabilir olması sebebiyle tercih edilmektedir. Kullanılan bu elemanlar 

10 metreye kadar su sızdırmazlığı sağlamaktadır. 

 

Şekil 12. Yassı Conta Şekil 13. O-ring Şekil 14. Gres Yağı Şekil 15. Sıvı Conta 

Şekil 11. Thruster 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Üretimde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. İç kasa ve bazı diğer aparatlarda üretim 

kolaylığı ve düşük maliyetle imal edilebilmesi nedeniyle 3 boyutlu yazıcı kullanılmaktadır. 

Tıpa, flanş gibi sağlamlığın önemli bir kriter olduğu parçalarda 6000 serisi alüminyum, 

malzemenin ve aracın şasesinde kullanılan HDPE malzemenin işlenmesi için CNC Router 

kullanılmaktadır. Aracın önünde bulunan ve kameranın görüş mesafesini artıran bombe yapısı, 

pleksiglasın erime sıcaklığına çıkartıldıktan sonra kalıp ile şişirilmesi yöntemiyle elde 

edilmektedir. 

4.2.3.1. 3D Yazıcı 

Aracın üretimi noktasında birçok farklı malzeme ve tasarım kullanıldığından birçok farklı 

üretim tekniğine başvurulması gerekmektedir. Aracın elektronik ve bilişsel ekipmanlarının 

bulunduğu iç kasa üretiminde 3D yazıcı kullanılırken, bazı daha basit üretim gereksinimlerine 

sahip aparat ve benzeri parçalarda da kullanım kolaylığına bağlı olarak 3D yazıcıya 

başvurulmaktadır. 

4.2.3.2. CNC Router 

Modern üretim teknikleri arasında en sık kullanılan üretim metodları ve araçlarından biri 

olan CNC Router, aracın birçok kısmındaki hayati parçaların üretimi için kullanılmaktadır. 

Aracın tıpa, flanş ve benzeri sağlamlık ve esnemezliğin önemli olduğu noktalarda kullanılan 

alüminyum 6000 serisini işlemek ve dilenen şekillere sokmak için CNC Router’dan yardım 

alınmaktadır. Yine sağlam yapısı ve sahip olduğu yoğunluk özelliğinden dolayı tercih edilen 

yüksek yoğunluklu polietilen malzemesini de işleyerek dış iskelet oluşumunda kullanmak CNC 

Router kullanılmaktadır. 

4.2.3.3. Sert Eloksal Kaplama 

Sert Eloksal Kaplama, alüminyuma birtakım özellikler kazandırmaktadır. Eloksal tabakası 

çok sert ve dayanıklı olduğundan yüzey, fiziksel darbelere ve zamanla meydana gelebilecek 

aşınmaya karşı dirençli hale gelmektedir. Ayrıca, birçok kimyasala karşı da dayanıklı 

olmasından dolayı kaplandığı parçayı korozyona karşı korumaktadır. Standartlara uygun olarak 

Şekil 16. 3D Yazıcı 
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ortalama 35 mikron olarak yapılan kaplama pürüzsüz bir yüzey sağlayarak sızdırmazlık 

sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Araç, CNC Routerda işlenmiş HDPE bir dış iskelet içerisine yerleştirilmiş bir donanım 

haznesinden ve dış iskelette belirlenmiş noktalara bağlı 6 itici motordan oluşmaktadır. Donanım 

haznesi sırasıyla pleksiglas bombe, flanş, pleksiglas tüp ve tıpa yapılarından oluşmaktadır. 

Aracın dış iskelet tasarımı modüler bir şekilde tasarlanmış olup, üstte ve altta bırakılan montaj 

bölmeleri sayesinde ihtiyaç duyulan dış çevre birimlerinin araca entegre edilmesine olanak 

sağlamaktadır. Aracın boyutlarının herhangi bir parça entegre edilmeden salt halinin yaklaşık 

olarak 35 cm en, 35 cm boy, 30 cm derinlikte olması beklenmektedir. Aracın yoğunluğu, 

poliüretan sünger ve kurşun ağırlık kullanılarak suyun yoğunluğuna yakın olarak 

ayarlanmaktadır. Aracın kullanılacağı göreve bağlı olarak değişken yoğunluk özelliğine sahip 

olan araç ile suyun yoğunluğunun biraz üstünde ve biraz altında bir yoğunluğa sahip olmak 

mümkün olmaktadır. Bu sayede ağırlık ve hacim merkezi, iticilerin merkeziyle hizalanarak 

iticilere minimum yük bindirilmektedir. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

CASMarine elektronik aksamı, tüp içinde fazla alan 

kaplamayacak ve donanım enstrümanlarına ulaşım kolaylığı 

sağlanacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 

modüler bir yapı geliştirilmiştir. Modüler yapı; Anakart, Güç 

Dağıtım Kartı ve Akıllı Güç Modülü kartlarının JST ve header 

tipi konnektörler ile bağlantısının sağlanmasıyla 

oluşturulmuştur. Bu modüler yapının tamamı CASMarine 

Elektronik Birimi üyeleri tarafından tasarlanmıştır. 

 Araç içindeki elektronik aksamın ihtiyacı olan gücü temin 

etmek için 3S-5P 12.6V Li-Po batarya kullanılmıştır. Bataryadan 

gelen güç, Güç Dağıtım kartı aracılığı ile Anakart ve Akıllı Güç 

Modüllerine taşınmaktadır. Çevre birimlerin, Anakart ile 

arasındaki bağlantısında akıllı güç modülleri kullanılmıştır. Bu 

sayede çevre birimlerin çektiği akım ve voltaj bilgileri Anakart’a 

aktarılmaktadır. Bu yapı elektronik sistemin güç tüketimini de 

kontrollü bir hale getirmektedir. 

 Aracın görüntü sınıflandırma ve otonom sürüş gibi işlemlerinden NVIDIA Jetson NANO 

sorumludur ve üzerine bağlantısı yapılan 1 adet CSI kamera ile desteklenmektedir. Ayrıca 

kameradan alınan görüntünün kalitesini arttırmak için araçta aydınlatma LED’leri 

kullanılmıştır. 

Şekil 17. Elektronik Tasarım 

Atölye Çalışması 
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Elektronik aksam iki ana başlıkta değerlendirilmektedir: 

 

4.3.1.1. Güç Yönetimi 

Sistemin güç kontrolü üç ana başlıktan oluşmaktadır; 

• 11.1V Batarya 

• Güç Dağıtım Kartı 

• Akıllı Güç Modülü 

Şekil 18. Elektronik Sistem Tasarımı 

Şema 3. Güç Yönetimi 
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4.3.1.1. Batarya 

Sistemin besleme gerilimlerinin karşılanması amacıyla 3S-5P ve 10000mAh 

minimum kapasite özelliğine sahip Li-Po batarya kullanılacaktır. Tam şarj durumunda 

12.6V gerilime sahip olan batarya güvenli kullanım için önerilen minimum kapasite değeri 

olan %15’e düştüğünde ise 11.1V olacak şekilde değişmektedir. Maksimum sürekli çıkış 

akımı 150A, maksimum akım kapasitesi 180A değerlerindedir. 

• Yapılandırma: 3S 12.6V 

• Lityum Polimer 

• Kapasite: 10000mAh 

• Hacim: 210 x 59 x 26mm 

• Ağırlık: 560gr 

 

4.3.1.1.2. Güç Dağıtım Kartı 

CASMarine proje takımı tarafından 

tasarlanıp üretimi gerçekleştirilen Güç 

Dağıtım Kartı, bataryadan elde edilen 

gücün araç donanımına dağıtımını ve 

donanım enstrümanlarının çektiği akım 

miktarı bilgisinin elde edilmesini 

sağlamaktadır. 

Araç içerisinde yer alan 4 adet Akıllı 

Güç Modülü ve Anakartın güç bağlantısı 

Güç Dağıtım Kartı üzerindeki 

konnektörler ile sağlanmaktadır. Yine bu 

konnektörler aracılığıyla ACS724 hall-

effect akım sensörüyle elde edilen güç 

tüketimi bilgisi Anakarta iletilmektedir. Kart üzerinde yer alan terminal bloklar ile 

elektronik hız kontrolcülerine güç iletimi sağlanmaktadır.  

Güç Dağıtım Kartının modüler biçiminde tasarlanmış olması, farklı türdeki veya 

ölçülerdeki sistemlerde kullanılabilirliğini arttırmıştır. Proje takımı, bu kart üzerindeki 

AR-GE çalışmalarıyla yerli ve milli elektronik piyasasına yüksek verimliliklere sahip bir 

güç modülü kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Şekil 22. Güç Dağıtım Kartı Şematik Tasarımı 

Şekil 21. Güç Dağıtım Kartı PCB 

Tasarımı 

Şekil 20. Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 19. Batarya 
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4.3.1.1.3. Akıllı Güç Modülü 

CASMarine takımının ARGE çalışmaları 

sonucunda tasarlanıp üretilmiş olan Akıllı Güç 

Modülü, Araç üzerinde temel anlamda üstlendiği 

görev olarak üzerinde bulunan INA219 çipi 

sayesinde kendisine bağlı olan motorlara ve diğer 

çevre birimlerine giden akımı ölçüp, bu bilgiyi 

Anakart’a iletip gerekli olduğu durumda akımı 

kesme ve aracın bataryasından limitlerin üzerinden 

çekilen akımı engellemektir. 

Kart temelde 1 adet INA219 akım ölçer, 1 adet 

LM2678 12-5V SMPS voltaj regülatörü ve 1 adet 

LDL1117 12-5V lineer voltaj regülatöründen oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, Anakart ve 

çevre birimleri ile olan gerekli bağlantıların sağlanması için 2 adet 8’li JST ve Güç Dağıtım 

Kartı üzerinden gelen 12V gücü karta iletmek için 2 adet 4’lü header kart üzerinde 

bulunmaktadır. 

INA219 akım sensörü ile Akıllı Güç Modülüne bağlı olan motorların ve JETSON 

Nano gibi çevre birimlerine giden akımlar ölçülür ve bu ölçüm bilgisi kartın üzerinde 

bulunan diğer JST ile Anakart’a aktarılır. Anakart’dan gelen bilgilere göre AGM 

üzerindeki LM2678 voltaj regülatörünün çalışma durumu ayarlanarak bataryadan çekilen 

akım kesilebilmektedir. 

LM2678 SMPS voltaj regülatörü ise Güç Dağıtım Kartı üzerinden direkt bir şekilde 

gelen 12V batarya gerilimini düzenleyerek Akıllı Güç Modülüne bağlı olan motorlara ve 

çevre birimlerine 5V şeklinde ileterek güç sağlamaktadır. 

LDL1117 lineer voltaj regülatörü ise LM2678 regülatörü ile aynı şekilde aldığı 12V 

gücü 5V seviyesine düzenleyerek INA219 sensörünün çalışmasını sağlamaktır. Burada 

LM2678 regülatörü dışında başka bir regülatörün kullanılma sebebi, LM2678 

regülatörünün ihtiyaca göre kapandığı durumlarda INA219 sensörünün gücünün 

kesilmemesi gerektiğidir. 

Akıllı Güç Modülünün ufak boyutları ve kolay bağlantısı sayesinde istenilen yerde ve 

şekilde kullanılması kolaylaştırılmıştır. CASMarine proje takımı tarafından yürütülen 

ARGE çalışmaları sonucu geliştirilen bu kart sayesinde ülkemizdeki elektronik piyasasına 

yerli ve milli katkı sunmak hedeflenmektedir. 

Şekil 23. Akıllı Güç 

Modülü 

Şekil 24. Akıllı Güç Modülü PCB Tasarımı 
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4.3.1.2. Kontrol Donanımı 

Sistemin kontrol donanımı iki ana başlıktan oluşmaktadır: 

• Anakart 

• NVIDIA Jetson Nano 

Şekil 25. Akıllı Güç Modülü Şematik Tasarımı 

Şema 4. Kontrol Donanımı 
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4.3.1.2.1. Anakart 

Aracın kontrol algoritmasının çalıştırılması, 

çevre birimleri ile haberleşmesinin sağlanması 

amacıyla ARM M4 mimarili STM32F407 

mikrodenetleyicisine sahip, CASMarine takımının 

elektronik biriminin AR-GE çalışmalarından biri 

olan Anakart, sinyal bütünlüğü [4, 5] kuralları dikkate 

alınarak tasarlanmıştır. Araçta yer alan çevre 

birimlerine ve akıllı güç modüllerine sinyal 

gönderimi ve bu birimlerden sinyal alımı için 16 adet 

PWM portu; 3 adet I2C, 3 adet UART, 1 adet SPI seri 

haberleşme portu bulunmaktadır. Ayrıca Anakart 

üzerinde sistemin hata ayıklama ve programlama işlemleri ST-Link, USB-TTL ve 

Bluetooth gibi birimler aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Anakart’ın görevi sensörlerden aldığı verileri kontrol fonksiyonlarında kullanarak, 

motorlara giden hız bilgisini elektronik hız kontrolcülere iletmek ve aracın hareketini 

sağlamaktır. Bu fonksiyonlara ek olarak akım sensörlerinden gelen değerlere göre bataryalı 

sistem içinde akım ve voltaj kontrolünü yönetmektedir. 

Anakart’a, yüksek frekanslı titreşimlere dayanıklı, çevre birimleri ve akıllı güç 

modülleri ile bağlantı kurulabilmesi için JST konnektör, güç dağıtım kartı ile bağlantı 

kurulabilmesi için dişi header konnektör ve ST-Link, USB-TTL birimlerine ait USB 

konnektörler kullanılmıştır. 

Anakart üzerinde 1 adet BNO055 9 eksenli IMU sensör kullanılmıştır. Sensörden 

alınan verilerin ölçüm doğruluğu için araç yüzer durumda iken ortam zeminine paralel 

olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayabilmek Anakart üzerine paralel bir şekilde 

konumlandırılmıştır. 

Anakart üzerinde, işlemcinin ve BNO055 IMU sensörünün resetlenebilmesi için 

gerekli olan 2 adet buton ve kart üzerinde yapılan testlerin doğruluğu ile alakalı kullanıcıyı 

bilgilendirmesi için kullanılan 1 adet kullanıcı butonu olmak üzere 3 adet buton 

bulunmaktadır. 

Anakart’ın, akıllı güç modülleri ve güç dağıtım kartına, bağlantı kolaylığı göz önünde 

bulundurularak, uygun olarak tasarlanması, aracın elektronik sistemine modüler niteliği 

katmıştır. CASMarine takımı Anakart çalışmalarına devam etmekte olup yerli ve milli 

elektronik piyasasına kusursuz çalışan bir Anakart kazandırmayı hedeflemektedir. 

Şekil 27. Anakart PCB Tasarımı 

Şekil 26. Anakart 
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4.3.1.2.1.1. BNO055 IMU 

9 DOF IMU, yapısında ARM Cortex-M0 tabanlı bir 

işlemci barındırmaktadır. İşlemci; IMU’nun üzerinde 

bulunan ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre 

sensörlerinden aldığı verileri füzyon algoritmalarında 

kullanarak kullanıcıya mutlak oryantasyon bilgisi 

sağlamaktadır. 

4.3.1.2.1.2. Bar30 Basınç Sensörü 

Su geçirmezlik özelliğine sahip Blue Robotics Bar30, 

içerisinde MS5837 basınç sensörü bulundurmaktadır. 300 

metre derinliğe kadar 2mm çözünürlük ile basıncı 

ölçebilmektedir. Aracın arka kapağında konumlandırılacak 

olan basınç sensöründen I²C protokolü ile elde edilen veriler, 

Akıllı Güç Modülü üzerinden Anakart’a iletilmektedir. 

4.3.1.2.2.3. HC-05 Bluetooth Modülü 

Test Aşaması sırasında tüm sistem montajlanmış ve sızdırmazlık önlemleri 

alınmış olduğu durumlarda araç içerisindeki yazılımı değiştirmek için aracın yapısını 

bozarak sızdırmazlık önlemlerini etkilememek için uzaktan mikrodenetleyici 

programlama yöntemleri test edilmiş ve en optimum yöntem olarak bluetooth modülü 

kullanılmıştır. 

Şekil 29. BNO055 IMU 

Şekil 30. Basınç 

Sensörü 

Şekil 28. Anakart Şematik Tasarım 

Şekil 31. HC-05 Bluetooth 

Modülü 
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4.3.1.2.2.4. Elektronik Hız Kontrolcüsü 

Aracın altı adet iticisinin hız ve yön kontrolü için 

HobbyWing elektronik hız kontrolcüleri kullanılmaktadır. 

60 ampere kadar sürekli akım ve 80 ampere kadar 

zorlanma akım geçirgenliğine sahip olması sebebiyle tercih 

edilen elektronik hız kontrolcüleri çift yönlü olarak motor 

kontrolüne olanak sağlamaktadır. Aracın hareketini 

sağlayacak her dört itici için bir adet olmak üzere, toplamda 

iki adet kullanılmaktadır. 

4.3.1.2.2.5. Komut Butonu 

Araç suya atılmadan hemen öncesinde yapılacak tüm testleri 

başarıyla tamamladıktan sonra otonom sürüşün aktifleştirilme 

komutu araç üzerinden yapılmalıdır. Anakart’a dijital sinyal ile 

komut gönderen bir buton yardımıyla araç, harekete geçirilecektir. 

4.3.1.2.3. NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti 

NVIDIA Jetson Nano, görüntü işleme ve yapay zekâ 

için özel olarak tasarlanmış bir geliştirici kitidir. 

Fonksiyonlarının tümünü 5 Watt güçle 

gerçekleştirebilmektedir. Boyutunun küçüklüğü, içinde 

bulunan 4 çekirdekli ARM-A57 @1.43 GHz işlemci ve 

128 çekirdekli Maxwell grafik işlemcisi sayesinde 

sağladığı yüksek video kodlama ve video kod çözme 

performansı, CUDA destekli mimarisi sayesinde görüntü 

işleme uygulamalarındaki ve yapay sinir ağlarındaki 

paralel işlem hızına bağlı performansıyla öne çıkan bir mini bilgisayardır. Anlık yüksek 

FPS değerleri ile görüntü iletimine, UART seri haberleşme protokolü desteği ile araç 

içerisindeki diğer donanımsal enstrümanlarla iletişim kurulabilmesine ve görüntü 

işlemenin araç içerisinde gerçekleştirilmesine olanak sağladığı için tercih edilmektedir. 

Araç içerisinde Anakart üzerine konumlandırılan BNO055 sensöründen alınan mutlak 

oryantasyon bilgisi, Anakart’da işlenip test aşamasında yapılan faaliyetleri hızlandırmak 

adına aracın 3D modellemesini görüntülemek için NVIDIA Jetson Nano üzerinden kontrol 

istasyonuna gönderilmektedir. 

4.3.1.2.3.1. Raspberry Pi Kamera Modülü V2.1 

Sistemde, araç içerisinde görüntü işleme 

algoritmalarının kullanılabilmesi adına uygun özelliklere 

sahip bir kamera tercih edilmektedir. Bu bağlamda 

Raspberry Pi V2.1 kamera modülü kullanılacaktır. 

Raspberry Pi V2.1 kamera modülü CSI çıkışı 

sayesinde, görüntü işlemenin araç içerisinde 

gerçekleşebilmesi için kullanılan NVIDIA Jetson Nano 

Geliştirici Kiti ile bağlantı kurabilme özelliğine sahiptir. 

Su altında yapılan görüntü sınıflandırma işleminin yüksek hassasiyet ve hızla 

gerçekleşmesini kolaylaştırmak için IMX219PQ görüntü algılayıcı sensörün otomatik 

beyaz dengesi ve pozlama telafisi kontrolü özelliklerinden faydalanılmaktadır. 

Şekil 34. NVIDIA Jetson 

Nano 

Şekil 35. Kamera 

Modülü 

Şekil 32. Elektronik 

Hız Kontrolcüsü 

Şekil 33. 

Komut Butonu 
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4.3.1.2.3.2. H1A Hidrofon 

Aquarian H1A Hidrofon, Hedef Tespiti ve İmhası görevinin isterlerine uygun olacak 

şekilde seçilmiştir. 80 metreye kadar suya dayanıklı olup, 1Hz ile 100KHz arasındaki işaretleri 

algılayabilme kapasitesine sahiptir. Boyutlarının 25mm x 46mm olması ve sadece 105g 

ağırlığında olması, hidrofonun sisteme eklenmesini kolaylaştırmaktadır. 

4.3.1.3. Kablolama 

Aracın içerinde belirli standartlara uygun ve en az yer kaplayacak şekilde kablolama 

yapısına başvurulmuştur. Aracın iç kasasında minimal bir kablolama standartı oluşturmak için 

yalnızca iki tip kablo-konnektör yapısı tercih edilmiştir. Böylece tüm kablo-konnektör ölçüleri 

aynı olup tüm modüller arasındaki kablolama birbirine uyumlu olarak kullanılabilecektir. Kablo 

arızalarının giderilmesi bu yapı sayesinde sağlanmaktadır. 

4.3.1.3.1. XT-60 

 Batarya ile Güç Dağıtım Kartı arasındaki bağlantının sağlanması için 60 Ampere kadar sürekli 

akıma dayanıklı XT-60 kablo konnektör yapısı kullanılmaktadır.  

Şekil 37. XT-60 

Konnektör 

v 

Şekil 36. H1A Hidrofon 
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4.3.1.3.2. JST Konnektör 

 Anakart ile Akıllı Güç Modülleri arasında titreşime dayanıklılığı sebebiyle JST kablo-

konnektör yapısı kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu yapı Elektronik Hız Denetleyicisinin 

PWM bağlantıları için de kullanılmaktadır. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

4.3.2.1. Kontrol Algoritması 

Kontrol algoritması aracın yapısı, itici konumları ve su altındaki etkenler hesaba katılarak 

tasarlanmıştır. Algoritma sensörlerden alınan mutlak konum ve derinlik verilerini işleme 

sokarak, görüntü işleme ve otonom sürüş algoritmalarından alınan veriye göre aracı istenilen 

konuma yönlendirmektedir. 

Aracın 5 eksende hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Araç üzerinde toplam 6 adet olmak 

üzere roll ve z eksenlerinde hareketi sağlayan 2 adet dikey konumlanmış itici; X, Y ve yaw 

eksenlerinde hareketi sağlamak üzere ise 4 adet yatay konumlanmış itici bulunmaktadır. Yatay 

eksende bulunan iticiler yatay eksen tüm doğrultularda hareketin sağlanması adına belirlenen 

açılarla yerleştirilmişlerdir. 

Şema 5. Kontrol Algoritması 

Şekil 38. JST Konnektör 

Spesifikasyonu 
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4.3.2.1.1 Denge Algoritması 

Su altında bulunan dalga ve akıntılar gibi dış etkenlere karşı aracın dengesini korumak 

amacı ile geliştirilen denge algoritmasında, otonom sistemler için endüstride sıkça 

kullanılan PID (Proportional Integral Derivative) kontrol algoritması kullanılmaktadır.  

BNO055 9-DOF IMU ile roll, pitch ve yaw eksenlerinde mutlak konum bilgisi, 

MS5837 basınç sensörü ile derinlik bilgisi elde edilmekte ve PID fonksiyonunda 

kullanılacak hata (oran) verisi hesaplanmaktadır. Aracın ani hareketleri veya sensörlerden 

hatalı veri okunması sonucunda hata verisi yanlış hesaplanabilir. Bu hatayı en aza indirmek 

ve algoritmayı daha güvenli kılmak adına hata verisi önceki döngülerde elde edilmiş 9 hata 

ve bu döngüde elde edilen hatanın ortalaması alınarak hesaplanır.  Daha sonra elde edilen 

hata verisinin zamana göre değişimi hesaplanarak türev, toplamı hesaplanarak ise integral 

değişkeni elde edilir. 

Üç değişkenli PID fonksiyonu hata verisini oran, türev ve integral değişkenlerinde 

kullanarak aracın roll, yaw ve z eksenlerinde dengede kalması için gerekli hız ve yön 

bilgilerini üretmektedir. Denge algoritması sayesinde araç yaw ekseninde hedeflenen bir 

açıya kilitlenebilmekte ve z ekseninde istenilen konumda kalabilmektedir. 

4.3.2.1.2 Yatay Eksende İtici Kuvveti Hesaplama 

X ve y eksenlerindeki hareketin istenilen hız ve yönde gerçekleştirilmesi adına gauss 

eliminasyon yöntemi [5] kullanılmaktadır. Gereken itici hızları 1. ve 2. iticiler tarafından 

belirlenmektedir. 3. ve 4.  iticiler ise 1. ve 2. iticilerin tersi yönüne dönmektedir. Denklem 1 

ve Denklem 2 denklemleri sayesinde X ve Y eksenlerinde istenilen hıza (kuvvete) göre 

motorlara verilmesi gereken pwm sinyallerinin değeri hesaplanmaktadır. 

𝐹𝑌 = 𝐹𝑌𝑀1 ⨁ cos (𝜋/8) + 𝐹𝑌𝑀2 ⨁ cos (𝜋/8)  

      𝐹𝑋 = 𝐹𝑌𝑀1 ⨁ cos (3𝜋/8) + 𝐹𝑌𝑀2 ⨁ cos (5𝜋/8) 

 

𝐹𝑌𝑀1 = −𝐹𝑌𝑀3       

𝐹𝑌𝑀2 = −𝐹𝑌𝑀4  

 

 

Şema 6. PID Algoritması 

Denklem 1 

 

 

Denklem 2 

 Şekil 39. Yatay İticiler 
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4.3.2.2. Haberleşme 

4.3.2.2.1. Seri Haberleşme 

Anakart ve NVIDIA Jetson Nano arasındaki haberleşme UART protokolü ile 

sağlanmaktadır. Seri haberleşmede kullanılmak üzere belirlenen veri paketi yapısındaki ilk iki 

bayt, özel olarak ayrılmış olup bu baytlar seri haberleşmeden gelen veri paketinin başlangıcının 

saptanmasında kullanılmaktadır. Son dört bayt ise veri paketinin içeriği kullanılarak hesaplanan 

CRC verisini tutmaktadır. CRC (Cyclic Redundancy Check) verilerin ağ ortamında iletimleri 

sırasında bozulup bozulmadıklarını tespit etmek için kullanılan veri iletim kontrol (checksum) 

algoritmasıdır. CRC8, CRC16, CRC32 gibi CRC hesaplaması sırasında kullanılan polinomun 

derecesine göre isimlendirilen çeşitleri vardır. Seri haberleşme sırasında hem anakart, hem de 

NVIDIA Jetson Nano’da CRC32 hesaplaması yapılarak alınan verinin doğruluğu kontrol 

edilmektedir. 

 

4.3.2.2.1.1. Anakart Seri Haberleşme Yazılımı 

UART protokolünün asenkron olması ve clock bağlantısının olmaması sebebiyle 

gönderilen veriler alıcı tarafında, gönderildiği sırayla alınamamakta ve veriler hatalı 

okunmaktadır. 

Gönderilen veriyi doğru bir şekilde elde etmek adına, veri paketinin boyutunun 2 katı 

büyüklüğünde dairesel bir dizi tanımlanmakta, veriler elde edildikçe dairesel dizinin anlık 

konumundan başlayarak paketin iletildiği sırayla yazılmaktadır. 

Gönderilen veri paketinin önüne önceden belirlenmiş başlık verileri (header) eklenerek 

veri paketinin başlangıcı algılanmaktadır. Paketin sonuna eklenmiş, veri paketine ait CRC32 

formatı sayesinde verinin doğruluğu teyit edilmektedir. Dairesel tampon (circular buffer) yapısı 

sayesinde farklı sırayla gönderilen buffer içerisinde tespit edilmekte ve düzenlenmektedir.  

 

4.3.2.2.1.2. NVIDIA Jetson Nano Seri Haberleşme Yazılımı 

UART protokolünün NVIDIA Jetson Nano’da gerçekleşen kısmında, “pyserial” modülü 

kullanılarak seri haberleşme yoluyla elde edilen veri paketleri dairesel tampona (circular buffer) 

Başlık 

1. bayt 

Başlık 

2. bayt 

 

MESAJ İÇERİĞİ 

CRC32 

1. bayt 

CRC32 

2. bayt 

CRC32 

3. bayt 

CRC32 

4. bayt 

 

Şema 7. Sistemin Haberleşme 

Şeması 

Tablo 2. Seri Haberleşmede Kullanılan Veri Paketinin Yapısı 
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sırasıyla yerleştirilmektedir. Burada dairesel tamponun işlevi, kaydedilecek olan verilerin 

kaplayacağı maksimum bellek miktarının sabit olmasını sağlamaktır. Böylece bellek taşmasının 

önüne geçilmesi planlanmıştır. Dairesel tampon implementasyonunda basit ve sade yapısıyla 

kullanım kolaylığı sağlaması, aynı zamanda hızlı çalışması sebebiyle “collections” modülünde 

bulunan “deque” yapısı tercih edilmiştir. 

UART protokolünün 4KB (4096 Bayt) uzunluğunda, seri portta okunmayı bekleyen verileri 

tutan bir belleği bulunmaktadır. Bu tampon belleğin dolması durumunda yeni verilerin 

okunması gecikecektir. Okunan verilerin daha güncel olmasını sağlamak amacıyla seri portta 

okunmayı bekleyen veri miktarı sürekli olarak kontrol edilmektedir. Tampon belleğin dolu 

olması durumunda bellek boşaltılarak en güncel verilerin okunması sağlanmaktadır. 

 

NVIDIA Jetson Nano’da CRC32’nin hesaplanmasında “crccheck.crc” modülünde bulunan 

“Crc32Mpeg2” fonksiyonu kullanılmaktadır. 

Gönderilecek veri CRC32 fonksiyonundan geçirilerek gönderilen paketin sonuna 

eklenmektedir. Alıcı tarafında paket tekrar CRC32 fonksiyonundan geçirildiğinde sonucun sıfır 

gelmesi veri paketinin doğru bir şekilde iletildiğini göstermektedir. Bahsedilen kontrollerin seri 

haberleşme sonrasında sağlanmasıyla veri paketinin doğruluğu kontrol edildikten sonra veri 

Şema 8. Seri Haberleşme Alıcı ve Verici Yazılımı Akış Şeması 
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paketinin ilk iki ve son dört baytının kesilmesiyle elde edilen mesaj içeriği, gerekli yerlerde 

kullanılmak üzere bir queue’ya kaydedilmektedir. 

4.3.2.2.2. NVIDIA Jetson Nano Diğer Haberleşme Yazılımları 

4.3.2.2.3.1. Eş Zamanlı İşlemlerin Paralelizasyonu 

CASMarine Yüksek Seviyeli Yazılım Birimi tarafından geliştirilen yazılımların her biri, 

yerine getirdiği işleve göre farklı modüllere ayrılmıştır. Bunun sebebi modüller arasındaki 

haberleşmedeki karmaşıklığın giderilmesi ve daha sade ve okunaklı bir programın meydana 

gelmesini sağlamaktır. Aynı zamanda yazılımın modüler yapıda olması, modüllerde yapılması 

olası değişikliklerin genel sisteme kolayca eklenebilmesini sağlamaktadır. Modüllerin, Process 

ve Thread kullanımıyla eş zamanlı olarak daha hızlı çalışması sağlanmaktadır. 

Aşağıdaki diyagramda Processler arası veri akışı gösterilmektedir. 

Anakarttan seri haberleşme yoluyla alınan mutlak oryantasyon ve basınç verileri, 

haberleşme modülü aracıyla “Otonom Sürüş” modülüne gönderilmektedir. Raspberry Pi 

kameradan alınan 60 FPS görüntü Gstreamer ile elde edilerek “Kamera Okuma” modülünde 

sıkıştırılmaktadır. Görüntü verisi “Görüntü İşleme” modülüne aktarılıp burada görüntünün 

işlenmesi sonucu elde edilen veriler “Otonom Sürüş” modülüne gönderilmektedir. Otonom 

sürüş algoritması aldığı mutlak oryantasyon, basınç ve görüntü işleme verilerini kullanarak 

aracın hareketini sağlayacak verileri üretmektedir. Bu veriler tekrar “Haberleşme” modülü 

aracıyla Anakarta gönderilmektedir. Hareket verisi kullanılarak aracın kontrolü 

sağlanmaktadır. 

4.3.2.2.2. Test Aşamasında Hata Ayıklama 

Aracın test aşamasında kameradan alınan görüntünün ve anakarttan gelen verilerin 

görülebilmesi ve bu yöntemle hata tespiti yapılması amacıyla bir kontrol istasyonu 

oluşturulmuştur. Kontrol istasyonu ile NVIDIA Jetson Nano arasındaki veri akışı, Ethernet 

haberleşmesi ile sağlanmaktadır. Lokal ağ üzerinden gerçekleşen haberleşmede, TCP’ye oranla 

daha hızlı veri iletimi sağladığı için UDP tercih edilmiştir. 

4.3.2.3. Sensörler 

Sensör yazılımlarının tamamı CASMarine Gömülü Yazılım Birimi tarafından geliştirilmiş 

olup takımın ihtiyaçları doğrultusunda ek özellikler eklenmiştir.  

Şema 9. Processler Arası Veri Akışı 
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Adafruit BNO055 9-DOF IMU aracın mutlak konumunun saptanmasında 

kullanılmaktadır. Doğru değerler üretebilmesi için araca her güç verildiğinde sensörün yeniden 

kalibre edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon için yapılması gereken hareketlerin her açılışta 

zaman kaybına sebep olmasının önüne geçebilmek için sensör yazılımında geliştirmeler 

yapılmıştır. Araca güç verilip sensörün kalibrasyonu tamamlandıktan sonra kalibrasyon 

verilerinin kaydedilmesiyle her açılışta bu verilerin kalibrasyon yazmacına yazılmasını 

sağlayan bir fonksiyon geliştirilerek sensör kütüphanesine eklenmiştir. Bu geliştirme 

sonucunda araca güç verildiği anda BNO055 sensörü kalibrasyon için herhangi bir hareket 

gerektirmeksizin kullanıma hazır hale gelmektedir. 

MS5837 aracın havuz içerisindeki derinliğinin tespiti için kullanılmaktadır. Derinlik veya 

rakım (yükseklik) hesaplaması, sensör tarafından ölçülen basınç ve sıcaklık değerlerinin sensör 

yazılımı içerisinde kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Sensörün doğru değerler 

verebilmesinin sağlanması için kalibrasyon verilerinin doğru okunması gerekmektedir. Bu 

sebeple sensörden okunan kalibrasyon verilerinin doğruluğu CRC hesaplamalarıyla kontrol 

edilmektedir. Tüm kontroller tamamlandıktan sonra MS5837 sensörü kullanıma hazır hale 

gelmektedir.  

INA219, bağlandığı hattan geçen akım miktarının saptanması için kullanılmaktadır. Akım 

miktarı, sensöre bağlanan + ve – uçların arasındaki potansiyel farkın ölçülerek bu değerin 

kullanılan shunt direncine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Aracın çeşitli modüllerinin çektiği 

akımı ölçmek için kullanılacak olan INA219, birden fazla sayıda kullanılacaktır. Kullanılacak 

mikroişlemcinin pin sayısı kısıtlı olduğundan pinlerin daha efektif kullanılması amacıyla araçta 

kullanılacak olan tüm INA219 sensörleri aynı I2C bağlantısı üzerinden paralel olarak 

okunacaktır. Paralel okumanın yapılabilmesi için kullanılacak her INA219 sensörünün farklı 

bir I2C adresine sahip olması sağlanmıştır. Sensör yazılımında sırayla tüm I2C adreslerinden 

veri okunarak tüm akım sensörlerinden aynı anda akım bilgisi elde edilebilmektedir. 

ACS724, aracın güç kaynağı olan pilden çekilen akımın ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu 

yöntemle pilin doluluk miktarının kontrolü sağlanmaktadır. Sensör bağlandığı hattaki akımın 

oluşturduğu manyetik alanı voltaja çevirmektedir. Bu voltaj Anakart’taki analog pinler aracıyla 

okunarak lineerizasyon yöntemiyle önce voltaja sonra da akıma çevrilmektedir. Lineerizasyon 

aşağıdaki eşitliklerle sağlanmaktadır: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 =  
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑉

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑅
. 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝑉𝑧𝑒𝑟𝑜 

𝐴𝑘𝚤𝑚 =  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒/𝑆𝑒𝑛𝑠 

Vsupply: ACS724’ün besleme voltajı (5V) 

AnalogV: Anakarttan okunan analog değer 

AnalogR: Okunabilecek maksimum analog değer (12-bit çözünürlük için: 4095) 

Vzero: Sensörün 0A akım verildiğinde ölçtüğü voltaj değeri (ofset) 

Sens: Sensörün hassasiyet verisi (mV/A) 

 Pil kapasitesi ve pilden çekilen akım miktarının oranlanmasıyla pilin doluluk yüzdesi elde 

edilmektedir.  
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4.3.2.4. Görüntü İşleme 

Görüntü işleme, elde edilen ham görüntü verisinin otonom sürüş algoritmaları için 

anlamlı verilere dönüştürülmesi kapsamında geliştirilen ve bir dizi görüntü manipülasyon 

işlemlerine sahip algoritmaları kapsayan bir bölümdür. Bu bölüm kapsamında, görevlerin araç 

tarafından gerçekleştirilmesi için çalışacak otonom sürüş algoritmalarının ihtiyaç duyduğu 

verileri elde etmeye yönelik algoritmalar geliştirildi. 

Algoritma tasarımları öncesinde yarışma şartnamesi incelendi. Bu incelemeler 

sonucunda, geliştirilecek algoritmalardan beklentimiz kenar ve yarıçap uzunluklarından 

bağımsız olarak dikdörtgen ve çember tespitinin yapılması, bu dikdörtgen ve çemberlerin 

merkezlerinin tespitinin yapılması ve bu tespitler doğrultusunda otonom sürüş algoritmaları için 

gereken konum verilerinin oluşturulması olarak belirlendi.  

Belirlenen gereksinimler kapsamında geliştirilen algoritmalara ait detaylar, aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.3.2.4.1. Kapıdan Geçme 

Bu görevin yapılabilmesi için poligon tespitine odaklanıldı. Poligon tespiti için Ramer-

Douglas-Pecker algoritmasını kullanan bir algoritma tasarlandı. Algortimanın aşamaları 

aşağıda listelendiği gibidir: 

• Görüntünün alınıp yumuşatılması 

• Canny kenar tespiti 

• Poligon tespiti 

• Tespit edilip seçilen dikdörtgene hareket 

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana algoritmanın akış şeması aşağıdaki 

gibidir: 
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Kapıdan geçme algoritması oluşturulurken hedef olarak boyutları 2x1 oranında olan 

dikdörtgen seçilmiştir. Kameradan gelen görüntü ilk önce gauss ile bulanıklaştırılır. 

Bulanıklaştırılan görüntü üzerinde Canny kenar tespit yöntemi ile kenar tespiti yapılır. 

Oluşturulan sınır çizgileri arasındaki kopuklukların giderilmesi için 5x5 bir matris ile çizgi 

kısımları genişletilir. Bu genişletilen görüntüden kontür tespiti yapılır. 

Bulunan kontürlerden kapalı olup, çevre uzunluğu parametresinin 0,02 katı bir epsilon 

değeri ile Ramer-Douglas-Peucker algoritması kullanılarak yaklaşık şekil tespiti yapılır. Eğer 

bulunan şekil dörtgen ise tespit edilen 4 köşe noktasından kenar uzunlukları bulunur ve 

kenarların birbirine oranı yaklaşık olarak 2’ye 1 olan dikdörtgen seçilir. 

Şema 10. Dikdörtgen Tespiti Algoritması 
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4.3.2.4.2. Su Altı Aracının Konumlandırılması 

Su altı aracının konumlandırılması görevi için öncelikle 

çember tespiti ile kontür bulma üzerine yoğunlaşıldı. Çember 

tespitinde kullanılacak algoritma oluşturulurken Hough 

Dönüşümü’nü baz alan bir algoritma tasarlandı. Bu görevin 

görüntü işleme bölümü için planlanan ana algoritma şöyledir: 

• Görüntünün BGR Formatından gri tonlamaya geçirilmesi 

• Gaussian Yumuşatma Filtesi ile görüntünün 

yumuşatılması 

• Otsu Metodu ile eşikleme yapılması 

• Canny Kenar Tespiti yöntemiyle kenarların tespiti 

• Hatların belirginleşmesi için morfolojik işlemlerin 

uygulanması 

• Çemberlerin ve denizaltının tespiti 

• İç çemberin merkezi yani denizaltının konumunun 

belirlenmesi 

• Konumlandırma noktalarının belirlenmesi ve en yakın 

noktanın seçilmesi 

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana 

algoritmanın akış şeması yandaki ve aşağıdaki gibidir: 

  

Şema 11. Denizaltı Tespiti 

Algoritması 
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Şema 12. Çember Tespiti Algoritması 
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Su altı aracının, havuzdaki mavi renk yoğunluğunu optimize etmek ve gürültüyü 

azaltmak için öncelikle belirli işlemler yapması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü ilk olarak 

görüntü işleme fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kameradan gelen üç kanala sahip 

görüntünün, tek kanala düşümü gerekmektedir. Bu işlem BGR (Blue, Green, Red) 

formatındaki üç kanallı görüntünün, gri tonaj formatına geçirilmesiyle sağlanmaktadır. 

Böylece görüntü ileride kullanacak fonksiyonlar için kullanılabilir hale getirilir. 

Su altı görüntüsündeki gürültüyü azaltmak için en etkili yumuşatma yöntemlerinden biri 

olan Gaussian Yumuşatma Filtresi uygulanır. Verilen parametreye göre oluşan komşuluk 

matrisiyle her piksel üzerinde ayrı ayrı işlem yapılır ve hesaplamalar sonucunda pikseller yeni 

değer kazanır. Yapılan bu işlem sonucunda sert ton değişimleri azalmakta ve görüntü daha 

yumuşak hale gelmektedir. 

Su altında görüntüsünde mavi renk ağırlığı fazla olduğundan dolayı ve görüntüdeki ışık 

değerini düzenlemek için eşikleme yöntemleri uygulanmalıdır. Bu eşik değerlerini ayarlamak 

için Otsu Metodu ile adaptif eşikleme yapılmaktadır.  

Filtreleme işlemlerinden sonra oluşan görüntüde kenarların tespiti için Canny Kenar 

Tespiti yöntemi uygulanır. Bu metodun uygulanmasından sonra oluşan görüntüdeki hatların 

ister doğrultusunda belirginleştirilmesi için morfolojik işlemler (dilation ve closing) uygulanır. 

İşlemler sonucunda görüntü, çember tespiti için uygun hale getirilir. 

Çember veya çemberlerin tespiti için Hough Dönüşüm Algoritması kullanılmaktadır. 

Tespit edilen iç içe çemberlerin merkez noktası program tarafından bulunur. Görüntünün 

merkezi ve çemberin merkezi, güdümleme algoritmasının çalıştırılmasıyla x ve y ekseninde 

eşlenenerek su altı aracının merkezde hizalanması sağlanmaktadır.  

Tespit edilen çemberlerin alanları karşılaştırılarak en küçük çember olan iç çember, su altı 

aracının konumlandırılması için seçilmektedir. Denizaltının tespiti için, iç çemberin alanı içinde 

kontür taraması yapılır, çember içerisinde konumlanmış olan denizaltının kontürlerinin 

bulunmasının ardından denizaltının sınırları belirlenerek denizaltının tespiti sağlanır. 

İç çemberin içinde ve denizaltının sınırlarının dışındaki bölgeye su altı aracının 

konumlandırılması için merkezden belirli bir uzaklıkta olan noktalar tespit edilir ve noktalar ile 

çemberin merkezi yani denizaltının konumlandığı yer arasındaki uzaklık hesaplanır. Hesaplama 

sonucunda en yakın nokta bulunur ve seçilen noktanın koordinatları alınarak yön tespiti 

(Merkeze göre yukarı, aşağı, sağ, sol) yapılır. 

4.3.2.4.3. Hedef İmha 

Hedef tespit ve imha görevinde aracın, hedefin üzerinde bulunan topu düşürmesi 

beklenmektedir. Bu görevin yapılabilmesi için hidrofon kullanılarak pinger tarafından 

gönderilen sinyalin alınıp, aracın otonom bir şekilde hedefe yönlenmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

Sinyalin algılanması kadar yönünün tayin edilmesi de önem arz etmektedir. Eğer sinyalin 

hangi yönden geldiği tespit edilebilirse, pingerli hedefin bulunması çok daha kolaylaşacaktır. 

Sesin yönünün tayin edilmesi için en az iki adet hidrofona ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan 

Şekil 40. Hidrofon 
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azimut tahmin algoritmalarından en çok tercih edilenlerinden biri olan cross-correlation ile 

zaman gecikmesi tahmini, (time delay estimation) otonom su altı araçlarında (AUV) iki 

hidrofon ile yön tayininde sıkça tercih edilmektedir [6]. Cross-correlation gibi sinyallerin 

arasındaki süre gecikmesini hesaplayarak sinyalin geliş yönünü tahmin edebilen algoritmalarla 

su altında gidilmesi gereken yön belirlenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araçta ilk etapta bir adet hidrofon kullanılması planlanmaktadır. Hedef Tespiti ve İmhası 

görevinin açıklamasındaki tanımlamalar ve anlatımlar, tek hidrofon kullanılacağı varsayılarak 

yazılmıştır. Takımın maddi durumu ve AR-GE sürecinin ilerleyişine göre ikinci hidrofonun 

araca eklenip eklenmeyeceğine karar verilecektir. Sinyalin en doğru şekilde işlenebilmesi ve 

hedef tespitinin en verimli şekilde yapılabilmesi için CASMarine ekibi AR-GE çalışmaları 

devam etmektedir. İkinci hidrofon sisteme entegre edilemezse alternatif yöntemler olarak 

görevin tek hidrofonla veya görüntü işlemeyle tamamlanması planlanmaktadır. Yöntemlerin 

ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 

4.3.2.4.3.1. Hidrofonla Tespit 

Hedef Tespit ve İmha Görevi’nde, pinger tarafından saniyede bir olacak şekilde 45kHz 

frekansında ve 10ms uzunluğunda gönderilecek pulse’ın yakalanabilmesi için hidrofon 

kullanılacaktır. Hidrofonla tespit algoritmasının aşamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

• Pinger tarafından iletilen sinyalin hidrofon tarafından okunması 

• Filtre devresi vasıtasıyla kullanılmayacak seslerin ayıklanması 

• Elde edilen sesin periyoduyla bir önceki sinyalinin periyodunun karşılaştırılması 

• Karşılaştırma sonucuna göre hedefe yakınlaşıldığı/hedeften uzaklaşıldığının anlaşılması 

• Bu yöntem vasıtasıyla hedefe ulaşılması ve pingerli hedefteki topun devrilmesi 

     Su altında var olan ses, sadece pingerin gönderdiği sinyalden ibaret olmayacaktır. Aracın 

motorlarının çıkardığı ses de hidrofon tarafından algılanacağı için elde edilen sesin frekansına 

göre filtrelenmesi gerekmektedir. Bunun için yazılımsal ve donanımsal filtreler bulunmaktadır. 

Araçta, sesi filtrelemek için donanımsal filtreden faydalanılacaktır. Bu sayede işleme 

sokulmayacak olan sesler ayıklanacak ve pingerden elde edilen sinyal temiz bir şekilde 

okunabilecektir. Hidrofon, araçta bulunan Anakart üzerinden okunacaktır. 

  

Şekil 41. Yön Tayini için İki Hidrofon Kullanımı 
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4.3.2.4.3.2. Görüntü İşleme ile Tespit 

Hedef tespiti ve imhasında hidrofon kullanılamaması durumunda alternatif çözüm 

olarak görüntü işlemeyle hedef tespit edilip araç hedefe doğru otonom bir şekilde hareket 

edecektir. Görüntü işleme aşamaları aşağıdaki gibidir. 

• Görüntünün BGR formatından HSV formatına geçirilmesi 

• Filtrelenecek renk aralığının belirlenmesi 

• Belirlenen renk aralıklarında maskeleme işleminin yapılması 

• Renk filtreleme yöntemiyle sarı renkli hedefin tespiti 

• Hedefin görüntünün neresinde bulunduğu bilgisinin iletilmesi 

Şema 13. Renk Tespiti Algoritması 
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Görüntü üzerinde renk filtresi yapılabilmesi için öncelikle yapılması gereken bazı görüntü 

işlemleri bulunmaktadır. İlk olarak görüntü BGR formatından HSV renk uzayına geçirilmelidir. 

Böylece yapılacak diğer işlemler için görüntü hazırlanmış olur. Ardından uygulanacak olan 

filtrenin alt ve üst renk değerleri seçilmelidir. Bu sayede görüntüde bu aralıklarda renk tespiti 

yapılabilecektir. 

Tarama algoritması esnasında renk filtreleme yöntemiyle hedef tespit edilirse, hedefin 

görüntünün neresinde olduğu bilgisi, yani hedefin araca göre olan konum bilgisi otonom sürüş 

birimine iletilecektir. Bu sayede su altındaki hedef tespit edilecektir. 

4.3.2.4.4. Su altı Görüntü Zenginleştirme ve Restorasyonu 

Dünya üzerinde çekilen bütün fotoğraflarda ve videolarda, görüntünün alındığı ortamın fiziksel 

şartlarına bağlı olarak ışığın yayılımına etki eden bir zayıflama (absorpsiyon ve saçılımın 

toplamı) söz konusudur. Bu zayıflama etkisi yüzünden görüntüsü alınan maddelerin asıl hâli ile 

görüntüdeki hâli arasında farklılıklar mevcuttur. 

 Görüntülerin alındığı ortamlar genel olarak uzay, atmosfer ve su altı başlıkları altında 

sınıflandırılabilir. Saf havada, zayıflama yalnızca havadaki gaz moleküllerinden kaynaklanır ve 

zayıflama, dalga boyunun dördüncü kuvvetinin ters bir fonksiyonudur. Dünya zemininin 

yakınlarında ise hava, katı ve sıvı partiküllerle karışmış bir hâldedir ve bu karışımın sonucunda 

bulutlar, toz kütleleri, duman ve sis gibi aerosoller oluşur. Aerosollerin varlığında, yani gaz 

moleküllerinin dışında, moleküllerinin yarıçapları ışığın dalga boyundan yaklaşık 10 kat daha 

büyük olan parçacıkların olduğu bir ortamda, zayıflamayı oluşturan etmenlerden biri olan 

saçılmanın etkileri daha belirgin gözlenir ve zayıflamanın ışığın dalgaboyuna bağlı etkileri 

azalır. Sis, bulut veya dumanın varlığında, saçılım etkisi renk kanalları bakımından 

seçilebilirlik özelliğini yitirir ve zayıflama etkileri, elektromanyetik spektrumun görünür ışık 

kısmında dalgaboyundan bağımsız olarak sürekli var olur.  

 Atmosferden farklı olarak, suyun doğal yapısı optik özellikler bakımından atmosfere 

kıyasla çok fazla farklılık içermektedir. Dünyada var olan suların, bulunduğu ortamdan dolayı 

yapısı çok farklıdır ve bu farklılıklar insan gözüyle bile ayırt edilebilmektedir. Örnek olarak 

bazı göller saf su kadar temiz, bazıları pembe, bazıları ise birkaç yılda beyaz, mavi, yeşil ve 

kahverengi gibi renkler alabilmektedir. Okyanuslarda ise kıyı limanları genelde kahverengi ve 

bulanık bir su yapısı ihtiva ederken, açık deniz suları mavi ve berrak bir yapıya sahiptir. Bu 

nedenle, atmosferdeki ve doğal sulardaki ışık yayılımı arasındaki en büyük fark dalga boyuna 

bağlı zayıflamadır. Ek olarak, atmosferdeki absorpsiyon genellikle ihmal edilebilir düzeydedir, 

ancak okyanusta büyüklüğü saçılma ile karşılaştırılabilir ve bazen daha büyük olabilir. 

 Su altı ortamı, yapısı itibari ile görüntüler üzerinde daha farklı miktarlarda zayıflamaya 

sebep olur ve bu zayıflamanın sonucunda görüntüler puslu, kirli, karanlık ve bulanık olabilir 

veya görüntüde yer alan objeler bu sebeplerden ötürü belirgin olmayabilir veya hiç 

görünmeyebilir. Bu durumların önüne geçmek için su altı görüntü iyileştirme ve zenginleştirme 

yöntemlerine başvurulmuştur. 

 Ortam aydınlığı ve suyun yapısı bilinmediğinden dolayı özellikle karanlık görüntü 

ihtimaline karşı ICM, DCP, UDCP gibi yöntemlere başvurulmuştur. 
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4.3.2.4.4.1. Integrated Color Model 

Su altı koşullarında, ışığın absorpsiyonu ve saçılmasından ötürü alınan görüntünün 

netliğinde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulma sonucu, görüntüye tek bir renk hakim 

olmaktadır. Bu renk hakimiyetinin önüne geçmek için renk kanallarının aralığı gerilmektedir 

ve kanalların sınır değerleri normal renk aralığına yeniden kavuşturulmaktadır. Bu sayede 

piksellerdeki renk değerleri, görüntüsü alınan cisimlerin veya konumların orijinal renk 

değerlerine yaklaşmakta, görüntüdeki puslu/bulanık görüntü ortadan kalkmakta ve renkler daha 

belirgin olmaktadır. 

Bu yöntem uygulanırken önce RGB renk uzayında renk kanallarının sınır değerleri 

istenilen renk aralığına gerdirilir. Bu sayede, kırmızı ve yeşil renk kanalları mavi renk kanalıyla 

aynı olacak şekilde dengelenir. Ardından RGB renk uzayından HSV renk uzayına dönüşüm 

yapılır ve HSV renk uzayında satürasyon ve parlaklık kanalları üzerinde gerdirme işlemi 

uygulanır. Bu sayede su altı görüntüsündeki gerçek renkler elde edilir ve parlaklık sorunu 

çözülür. 

 

 

Orijinal ICM DCP UDCP 

Şekil 42. Integrated Color Model [7], Dark Channel Prior[8] ve Underwater Dark 

Channel Prior[9] yöntemlerinin karşılaştırılması. 
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4.3.2.4.4.2. Dark Channel Prior 

Yeryüzünde, dış mekânlarda çekilmiş fotoğraflarda yeryüzüne yakın atmosfer tabakasının 

getirdiği şartlara bağlı olarak sis, pus, duman, bulut gibi oluşan aerosollerden dolayı 

görüntülerde bulanıklaşma, hiç görünmeme gibi bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bunun 

önüne geçmek için Dark Channel Prior adlı yöntem geliştirilmiştir. 

Bu yönteme göre, bulanık olmayan dış mekân görüntülerinde, özellikle gökyüzü görüntüsü 

içermeyen görüntü kısımları, parlaklığı en az bir renk kanalında neredeyse sıfıra yakın olan bazı 

piksel değerleri içermektedir. Bu öncül, resim formasyon modeli ile beraber kullanılarak 

bozulma yaşanan yerlerin ne kadar derinlikte olduğu, bozulma yaşanan yerdeki bozulma 

kaynağının ne kadar derinlik kaybına sebep olduğu bulunmaktadır. Bunun sonucunda yüksek 

kaliteye sahip ve pus, sis veya duman içermeyen bir görüntü elde edilmektedir. Ayrıca, 

görüntünün derinlik haritası da elde edilmektedir. 

Bu yöntem su altı için oluşturulmadığından, su altında her zaman yüksek verimlilik ile 

çalışmamaktadır. Ancak donanımlar üzerinde çalışma rahatlığı ve işlemci üzerinde oluşturduğu 

yoğunluğun diğer yöntemlere kıyasla daha az olmasından dolayı, herhangi bir zamanda 

oluşabilecek ekstrem bir işlem yoğunluğu durumunda kullanılabilecek alternatif bir yöntemdir. 

Şema 14. Integrated Color Model Algoritması 



 

40 

 

Bu yöntem üzerinden oluşturulan algoritmada, resmin parlaklık 

değerleri üzerinden görüntü parça parça alınır ve en düşük parlaklığa 

sahip piksel değerleri tespit edilerek resmin “karanlık kanalı” elde 

edilir. Bu kanal kullanılarak resim üzerindeki atmosferik ışığın haritası 

çıkarılır ve atmosferik ışık haritası ile parlaklık değerleri kullanılarak 

iletim fonksiyonunun çıktısı elde edilir. Bu çıktılar ana resim kılavuz 

olacak şekilde kılavuzlu filtreden geçirilerek temizlenir. Son aşamada 

ise parlaklık değerleri, filtrelenmiş iletim fonksiyonu çıktısı ve 

atmosferik ışık haritası kullanılarak resim formasyon modeline göre 

iyileştirilmiş görüntü elde edilir. 

4.3.2.4.4.3. Underwater Dark Channel Prior 

Yeryüzünde, dış mekânlarda çekilmiş fotoğraflarda yeryüzüne 

yakın atmosfer tabakasının getirdiği şartlara bağlı olarak sis, pus, 

duman, bulut gibi oluşan aerosollerden dolayı görüntülerde 

bulanıklaşma, hiç görünmeme gibi bozulmalar meydana 

gelebilmektedir. Bunun önüne geçmek için Dark Channel Prior adlı 

yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntem su altında aynı performansı 

veremediğinden, ufak yöntem değişiklikleri ile UDCP yani 

Underwater Dark Channel Prior yöntemi geliştirilmiştir. 

Dark Channel Prior yöntemine göre bulanık olmayan dış mekân 

görüntülerindeki birçok görüntü parçası, yoğunluğu en az bir renk 

kanalında neredeyse sıfıra yakın olan bazı piksel değerleri içerir. Bu 

öncül, puslu/sisli görüntüleme modeliyle beraber kullanılarak bozulma 

yaşanan yerlerin ne kadar derinlikte olduğu, bozulma yaşanan yerdeki 

bozulma kaynağının ne kadar derinlik kaybına sebep olduğu 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda yüksek kaliteye sahip ve pus, sis 

veya duman içermeyen bir görüntü elde edilmektedir. Ayrıca, 

görüntünün derinlik haritası da elde edilmektedir. Ancak su altı 

koşullarında görünür ışık spektrumunun kırmızıya yakın kısımlarında 

soğurma etkisinin çok yüksek olmasından dolayı ışığın kırmızı dalga 

boyu aralığındaki kısımları alıcıya genelde çok zayıf ulaşır, bu yüzden 

kırmızı renk kanalının modellemesinin yapılması çok zor olmaktadır. 

Modellemenin sağlıklı bir biçimde yapılamamasından dolayı iletim 

tahmini doğru yapılamamaktadır ve bu yüzden DCP doğru 

çalışmamaktadır. 

Bu sebeplerden ötürü UDCP yöntemi geliştirilmiştir. Bu 

yöntemde DCP’den farklı olarak DCP yöntemi kırmızı renk kanalına 

uygulanmamakta, yeşil ve mavi renk kanallarına uygulanmaktadır. 

4.3.2.4.4.4. Metodların Gerçek Zamanlı Sistemlerde 

Gerçeklenmesi 

Görüntü iyileştirme ve restorasyon yöntemleri, her piksel için 

uygulanan sıralı bir dizi matematiksel işlemlerden oluşmaktadır. 

Metodların işlem yoğunluğu, sıralı işlemlerin her birinin kendi içindeki 

yoğunluğu, sıralı işlemlerin sayısı ve işlenecek görüntünün 

çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Su altı görüntü 

iyileştirme ve restorasyon metodları genellikle su altından daha doğru 

veriler toplamak amacıyla kullanıldığından dolayı bu metodlar su 

Şema 15. DCP/UDCP 

Algoritması 
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altından görüntünün profesyonel cihazlarla alınmasının ardından yüksek işlem kapasitesine 

sahip bilgisayarlarda çalıştırılmaktadır.  

 

Genellikle CPU üzerinde çalıştırılan bu algoritmalar, fotoğraf yerine videolar üzerinde 

uygulanmak istendiğinde yeterli saniye başına kare alınamama gibi sorunlar doğmaktadır. 

Yöntemden yönteme değişiklik göstermek üzere 20-30 saniyede 1 kare işlenmesi gibi aşırı 

düşük performanslar maalesef söz konusudur. Ancak CUDA teknolojisi sayesinde fazla işlem 

yoğunluğuna sahip bu metodlar ekran kartı üzerinde çalıştırıldığında, CUDA’nın getirdiği 

paralelizasyon özelliği sayesinde her bir pikselin tek tek sırayla işlemlerden geçirilmesi yerine 

aynı anda birçok piksel bu işlemlerden geçirilmektedir ve saniye başına 10-15 kare elde 

edilmektedir. 

 

Bu yöntemler gerçek zamanlı sistemlerde uygulanmak istendiğinde, donanımsal 

yetersizlikler daima sorun oluşturmaktadır. Gömülü sistem bilgisayarlarının çoğunda sadece 

CPU yer almaktadır ve bu yer alan CPU, günlük hayatta kullandığımız bilgisayarların 

CPU’larına kıyasla daha düşük performans göstermektedir. Ancak NVIDIA’nın GPU içeren 

gömülü sistem bilgisayarı serisi olan Jetson serisini piyasaya sürmesi ve bu bilgisayarlarda yer 

alan GPU’ların CUDA teknolojisini destekliyor olması, bu yöntemlerin tam verimlilikte olmasa 

da daha hızlı bir biçimde bu bilgisayarlar üzerinde de çalıştırılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Aracımız üzerinde yer alan Jetson Nano sayesinde, gerçek zamanlı alınan görüntü üzerinde 

görüntü iyileştirme yapılabilmekte ve saniye başına 5-10 kare alınabilmektedir. Bu sayede 

görüntü işleme ve otonom sürüş algoritmalarımız daha verimli çalışmaktadır. 

4.3.2.5. Otonom Sürüş 

Otonom sürüş, elde edilen anlamlı verilerin yol göstericiliğinde aracın yapması gereken 

eylemlere kendi kendine karar verip uygulaması kapsamında geliştirilen ve bir dizi karar ve 

eylem işlemlerine sahip algoritmaları kapsayan bir bölümdür. Bu bölüm kapsamında, elde 

edilen anlamlı verilerden istenilen kararın verilebilmesine ve bu kararların eyleme 

dökülebilmesine yönelik algoritmalar geliştirildi.  

Algoritma tasarımları öncesinde yarışma şartnamesi incelendi. Bu incelemeler sonucunda, 

geliştirilecek algoritmalardan beklentimiz yarışma havuzunun içinde detaylı olarak tarama 

yapılması ve görev alanlarının bulunması ve görev kapsamında görevin tamamlanabilmesi için 

gerekli hareketlerin uygulanması olarak belirlendi.  

Belirlenen gereksinimler kapsamında geliştirilen algoritmalara ait detaylar, aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.3.2.5.1. Havuz Tarama Algoritması 

Havuz tarama, görevlerin otonom gerçekleştirilmesi sebebiyle aracın, havuz içinde görevin 

gerçekleştirileceği bölümü tespit etmesi amacıyla geliştirilen algoritmaları kapsayan bir 

bölümdür. Bu bölüm kapsamında, görevlerin gerçekleştirilebilmesi için aracın havuz içinde 

görev alanını otonom olarak bulabilmesine yönelik algoritmalar geliştirildi. 

Algoritma tasarımları öncesinde yarışma şartnamesi incelendi. Bu incelemeler sonucunda, 

geliştirilecek algoritmalardan beklentimiz, yarışma havuzu içerisinde bilinmeyen bir konumda 

yer alan görev alanının bulunması için görev süresi boyunca yarışma havuzunun araç tarafından 

taranması olarak belirlendi. 

Belirlenen beklentiler doğrultusunda izlenen algoritma tasarım sürecine ait detaylar aşağıda 

açıklanmıştır. 
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4.3.2.5.1.1. Temel Hareket Fonksiyonları 

Havuz tarama algoritması için tasarım sürecine geçilmeden önce, aracın tasarlanabilecek 

herhangi bir havuz tarama algoritmasında ve görevlere yönelik otonom sürüş algoritmalarında 

otonom bir biçimde gerçekleştirebileceği temel hareketler üzerinde duruldu. Belirli temel 

hareketlerin sağlıklı uygulanabilmesi, havuz tarama ve görevlere yönelik sürüş algoritmalarının 

kolayca programlanabilmesini ve oluşturulacak bu algoritmaların kolayca uygulanabilmesini 

sağlamaktadır. Bu kapsamda bu temel hareketlerin neler olabileceği ve bu hareketlerin sağlıklı 

bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için nelere ihtiyaç olduğu üzerinde duruldu. 

Aracın tasarlanacak algoritmalar kapsamında yapabilmesi gereken temel hareketler 

düşünüldüğünde, aşağıda listelenen hareketlerin yapılabilmesi gerektiği üzerinde karar kılındı.  

• İleri gitme 

• Geri gitme 

• Paralel bir biçimde sağa gitme 

• Paralel bir biçimde sola gitme 

• İstenilen derecede sağa dönme 

• İstenilen derecede sola dönme 

• İstenilen derinlik seviyesine iniş ve çıkış 

  

Şema 16. Temel Hareket Algoritmaları 
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Yukarıda bahsi geçen temel hareketlerden öteleme gerçekleşen hareketlerde, öteleme 

mesafesi belirli ve kısa bir mesafe olarak kabul edilmiştir. Bu yöntem ile hücresel yaklaşımların 

gerçekleşmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu hareketlerde istenilen değere göre öteleme de 

sağlanabilmektedir. 

Temel dönme hareketlerinde ise aracın baş kısmı, istenilen derecede sağa veya sola 

döndürülebilmektedir. Dönüş hareketlerinin sağ ve sol için derece aralığı 0-180o arasındadır. 

Derinlik değişim hareketi, aracın paralel bir biçimde yüksekliğini değiştirmesidir. 

Öteleme ve dönme hareketlerinde, IMU’nun sağladığı mutlak oryantasyon, manyetik alan 

şiddeti vektörü, ivme vektörü ve doğrusal ivme vektörü verilerinden yararlanılmaktadır. İvme 

ve doğrusal ivme vektörü sayesinde aracın hızı ve yerdeğiştirme miktarı hesaplanabilmektedir. 

Manyetik alan şiddeti vektörü verisi pusula görevi görmektedir. Mutlak oryantasyon verisi ise 

sistemin başlangıç durumuna göre göreceli olarak aracın mevcut konum bilgisini 

sağlamaktadır. Manyetik alan şiddeti ve mutlak oryantasyon verileri, aracın hareketleri 

sırasında yön tayininde kullanılmaktadır.  

Derinlik değişim hareketinde ise BAR30’dan yararlanılmaktadır. Her 1 cm derinlik 

değişiminde basınç değerinde 1 mBar değişim olmaktadır. Basınç değeri BAR30 sayesinde 

okunarak istenilen derinliğe inilebilmekte veya çıkılabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen temel hareketler, sözü geçen sensörler yardımıyla sağlıklı bir şekilde 

sağlanmaktadır ve bu hareketler, programlama kolaylığı açısından fonksiyonlaştırılmıştır. 

Havuz tarama ve görevlere yönelik gerçekleştirilecek otonom sürüş algoritmaları, bu temel 

hareket fonksiyonları kullanılarak tasarlanacak ve programlanacaktır. 

4.3.2.5.1.2. Havuz Tarama Algoritması Tasarım Süreci 

Havuz tarama algoritmasından belirlenen beklentiler doğrultusunda, öncelikle literatürde 

bilinen arama algoritmaları araştırıldı. Bu kapsamda derin öncelikli arama, yayılım öncelikli 

arama, Dijkstra ve A* gibi arama algoritmaları incelendi. Ancak bu algoritmalar, başlangıç ve 

bitiş noktası belirli algoritmalar olduğundan direkt kullanımlarının yarışma için elverişsiz 

olduğu anlaşıldı. Bu noktada ilk aşamada A* algoritması üzerinden yarışma şartlarına uygun 

özelleştirilmelere gidilmesi fikri, bir seçenek olarak planlar arasına alındı. 

İnsansız araçlarla yapılan tarama algoritmaları ve yöntemlerine yönelik literatür 

araştırmaları yapıldığında, Hert, Tiwari ve Lumelsky’nin önerdiği otonom su altı araçlarına 3 

boyutlu su altı alanlarının taranması için rota planı yapan kısmi kesikli algoritma yaklaşımı 

[10], Gabriely ve Rimon tarafından önerilen kapsama ağacı yaklaşımı [11] gibi çalışmaların 

incelenmesine karar verildi.  

Gabriely ve Rimon’un yaklaşımında [11], arazi eş hücrelere bölünüp daha sonra bu 

hücrelerden bir çizge elde edilerek yakınsanmıştır. Daha sonra bu çizgenin kapsama ağacı 

bulunur ve etrafı bir ya da birden fazla araçla dolaşılır. Dolaşma bittiğinde alan taranmış olur. 

Hert, Tiwari ve Lumelsky’ın yaklaşımında [10] yer alan algoritma çevrimiçidir, yani 

taranacak olan su altındaki alan tarama başlamadan önce bilinmemektedir. Bu yaklaşımdaki 

hücreler tamamen sabit değildir, enleri sabittir; boyları değişkendir. Bu algoritma ile basit 

bağlantılı ya da basit olmayan bağlantılı alanlar taranabilmektedir. Algoritmanın özyinelemeli 

bir doğası vardır ve araç alanı paralel düz çizgiler boyunca zikzak hareketi yaparak tarar. 

Yukarıda bahsi geçen yaklaşımlar ve algoritmalar incelendiğinde, herhangi birisinin 

ihtiyaçlarımızı direkt olarak karşılayamayacağı anlaşıldı. Bundan ötürü, yarışma görevleri 

kapsamında bu yaklaşımlar ve algoritmalardan yola çıkılarak özelleştirilmiş algoritmaların 

tasarlanması konusunda karar kılındı. 
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Bu doğrultuda, otonom hareket yeteneğinin temelini oluşturan temel hareket fonksiyonları 

ve IMU, BAR30 gibi sensörlerin verileri kullanılarak aracın, başlangıç ve bitiş noktası fark 

etmeksizin sürekli bir biçimde havuzun tamamını tarayabileceği algoritma fikirleri geliştirildi. 

Uygulanması ve test edilmesi planlanan algoritma fikirleri aşağıda açıklanmıştır. 

4.3.2.5.1.3. Planlanan Tarama Algoritmaları 

4.3.2.5.1.3.1. Dereceli Zikzak 

Tasarlanan bu algoritmada, aracın havuz içerisinde düzenli bir biçimde sürekli zikzaklar 

çizerek havuzun tamamını taraması amaçlanmıştır. Bu algoritmanın aşamaları: 

• Aracın, yön olarak havuzun boy kenarına paralel bir konuma gelmesi 

• Paralel konumdaki yön verisinin referans olarak alınması 

• Bu yön referansına göre aracın 60o sağa dönmesi 

• Hız verisi belirli bir süre sıfır olana kadar ilerlemesi 

• Hız verisi belirli bir süre boyunca sıfır olunca, 120o sola (havuzun boy kenarına göre 

60o sola) dönmesi 

• Hız verisi belirli bir süre sıfır olana kadar ilerlemesi 

• Havuzun bitimine vardığında 180o dönüş gerçekleştirmesi  

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana algoritmanın akış şeması aşağıdaki 

gibidir: 
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Şema 17. Dereceli Zikzak Başlangıç 

Kalibrasyonu Algoritması 
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Şema 18. Dereceli Zikzak 

Tarama Algoritması 

Şema 19. Dereceli Zikzak Ana 

Algoritması 
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Bu kapsamda, araç çalıştırılmadan önce havuzun boy kenarının uzandığı yön tespit edilir. 

Araç başlangıç komutunu aldığında, öncelikle kendini bu belirlenen yöne göre ayarlar ve araç, 

havuzun boy kenarı ile kendini paralel hâle getirir. Ardından belirtilen derecede sağa veya sola 

dönerek, karşısına havuzun herhangi bir duvarı çıkana kadar ilerler. Araç, önüne duvar çıktığını 

belirli bir zaman diliminde hızlanamamasından anlamaktadır. Bu durumda, mevcut yönünün 

tam simetriği olacak şekilde bir dönüş gerçekleştirir ve ilerlemeye devam eder. Bu sayede 

havuz, başlangıç noktası önemsiz olacak şekilde taranmaya başlar. Havuzun herhangi bir 

kenarına varıldığında, yani araç döndüğü yönlerde hızlanamayıp sürekli dönme hareketi 

yapıldığında ise 180olik bir dönüş gerçekleştirilerek havuz yeniden taranmaya başlanır. 

4.3.2.5.1.3.2. Kesikli Tarama 

Bu algoritmada aracın, havuzun boy kenarında belli bir doğrultuda sabit hızla hareket 

etmesi, bu hareketler esnasında belli aralıklarla durup, 90o sağa ve 90o sola dönerek etrafını 

taraması planlanmaktadır. Algoritmanın aşamaları: 

• Aracın, yön olarak havuzun boy kenarına paralel bir konuma gelmesi 

• Aracın sabit bir doğrultuda hareket etmeye başlaması 

• Belirli süre aralıklarıyla durup, sırayla 90o sağa ve sola dönerek etrafını taraması 

• Tarama bittikten sonra sabit doğrultuda harekete devam etmesi 

• Bu şekilde havuzun sonuna ulaştığında U dönüşü gerçekleştirmesi 

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana algoritmanın akış şeması aşağıdaki 

gibidir: 

Şema 20. Kesikli Tarama Başlangıç 

Kalibrasyonu Algoritması 
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Şema 21. Kesikli Tarama Algoritması 

Şema 22. Kesikli Tarama Ana 

Algoritması 
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Bu algoritmada araç ilk başta ön tarafı havuza bakacak şekilde konumunu ayarlar ve 

kendisini havuzun boy kenarı ile paralel hale getirir. Sonrasında sabit bir hızda ve doğrultuda 

harekete başlar. Belli bir mesafe kat ettikten sonra durur ve sırasıyla 90o sağa ve sola dönerek 

çevresini tarar. Tarama işlemini bitirdikten sonra harekete yeniden başlar ve yine belirli bir 

mesafe sonrasında durup tarama işlemi yapar. Tarama işlemi toplamda 180o dönülerek yapıldığı 

için çok geniş bir alana tekabül etmektedir. Araç, havuzun sonuna vardığında, yani artık 

hızlanamadığında U dönüşü yaparak ön kısmı tekrardan havuza bakacak şekilde kendini 

ayarlar. Ardından havuzu taramaya kaldığı yerden devam eder. 

4.3.2.5.2. Kapıdan Geçme 

Kapının bulunması ve içinden geçilmesi görevinde 

otonom sürüş kısmında, görüntü işleme modülünden gelen 

konum bilgisi ve havuz tarama algoritması ile otonom 

sürüş için yazılan fonksiyonların temelinde bir algoritma 

tasarlandı. Bu algoritmanın adımları: 

• Kapının aranması için havuzun taranması; 

bulunamadığı durumda daha derine inerek 

taranması 

• Kapı tespit edilince durması 

• Görüntü işleme modülüyle kapının orta noktasının 

tespit edilmesi 

• Kapının orta noktası verisinin hizalama 

algoritmasına gönderilmesi 

• Su altı aracının kapının orta noktasına 

güdümlenmesi 

• Aracın kapının orta noktasına kilitlenmesi 

sağlandıktan sonra ileriye doğru hareket etmesi 

• Kapı görüntüden ayrıldıktan sonra bir miktar daha 

ilerleyip görevin bitirilmesi 

 

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana 

algoritmanın akış şeması yandaki ve aşağıdaki gibidir:  

 

Şema 23. Kapıdan Geçme Ana 

Algoritması 
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Şema 24. Hizalama Algoritması 
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Su altı aracı 2 metre derinliğe BAR30 sensöründen gelen veriyle inip kapı bulmak için 

havuzun içini taramaya başlar. İstenilen ölçülerde dikdörtgeni tespit edene kadar arama 

yapmaya devam eder. 

Dikdörtgen tespit edildiğinde araç yüksekliği sabit bir şekilde görüntü işleme modülünden 

kapının merkezinin konum bilgilerini edinir. Bu konum bilgilerine göre aracın görüntü 

merkezinin kapının merkez noktasıyla eşit olana kadar yüksekliğini ayarlar ve yatay eksende 

hareket eder. 

Dikdörtgenin merkezi ile aracın görüntü merkezi birbirine eşit olunca araç ileriye doğru 

ilerlemeye başlar. Kapı kameranın görüş açısından çıktıktan sonra araç tüm gövdesinin 

çarpmadan geçmesi için bir miktar daha ileriye doğru hareket eder ve görev tamamlanır. 

4.3.2.5.3. Su altı Aracının Konumlandırılması 

Sualtı aracının konumlandırılması görevinin otonom sürüş kısmında, görüntü işleme 

fonksiyonlarından gelen veriler ve havuz tarama algoritması ile otonom hareket için yazılan 

fonksiyonların temelinde bir algoritma tasarlandı. Bu algoritmanın temel adımları şunlardır: 

• Sualtı aracının havuz içinde arama yapması 

• Çember tespit edilince durması 

• Çember tespiti fonksiyonundan gelen çemberin merkezinin ve görüntü merkezinin 

koordinatlarının güdümleme fonksiyonu ile eşlenmesi 

• Sualtı aracının çember merkezi hedefine kilitlenmesi 

• Aracın otonom bir şekilde bir miktar istenilen derinlik seviyesine inişi 

• Denizaltının bulunması fonksiyonundan gelen park noktasının koordinatlarının ve 

yönünün otonom sürüş algoritmasına verilmesi 

• Konumlandırılacak noktanın yön verisine göre aracın otonom bir şekilde noktaya gidimi 

• Park noktasına gelince bir miktar inişi ve konumlandırılmanın bitişi 

Algoritma içinde kullanılan fonksiyonların ve ana algoritmanın akış şeması aşağıdaki 

gibidir: 
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Şema 25. Su altı Aracının Konumlandırılması 

Hizalama Algoritması 

Şema 26. Su altı Aracının 

Konumlandırılması Ana 

Algoritması 
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Sualtı aracı havuz tabanına konumlandırılmış çemberleri ve denizaltını bulabilmek için 

havuz içerisinde kamera aşağı bakacak bir biçimde zikzak çizerek tarama yapmaya başlar. 

Tabana konumlandırılmış çember ve denizaltını bulunca çember merkezi ve görüntü merkezini 

eşleyebilmek için güdümleme fonksiyonunu çalıştırır. Araç, merkezleri eşleyebilmek için gelen 

veriler doğrultusunda ileri gitme, geri gitme, sağa gitme, sola gitme fonksiyonlarını çalıştırır.  

Merkez eşleme tamamlanınca sualtı aracı Çember Tespiti Fonksiyonu yardımıyla iç 

çemberin tesptinin ardından denizaltını tespit etmeye başlar. Denizaltının Bulunması 

Fonksiyonu çağrılarak bu fonksiyon içinde denizaltının tespiti başlar. Fonksiyon yardımıyla 

denizaltının sınırlarının belirlenmesi ve bu sınırların dışında park noktasının seçilmesinden 

sonra fonksiyondan gelen yön verisi otonom sürüş fonksiyonuna gönderilerek iniş başlatılır. 

Sualtı aracı otonom inişini tamamlayabilmek için önce çember merkez noktasında 

Bar30’dan gelen veriler doğrultusunda bir miktar otonom iniş yapmaya başlar. Sensörden gelen 

basınç verisiyle istenilen derinlik değerine ulaşınca araç bir süreliğine durur. 

Otonom sürüş fonksiyonuna gönderilen yön doğrultusunda araç bulunduğu noktadan ileri 

gitme, geri gitme, paralel bir biçimde sağa gitme, paralel bir biçimde sola gitme 

fonksiyonlarınından uygun olanı çalıştırarak hedef noktasına ulaşır. Hedef noktasına 

ulaştığında havuz tabanına konumlanabilmek için Bar30 sensöründen gelen basınç ve derinlik 

verileri doğrultusunda otonom bir şekilde inişini tamamlar ve konumlanma tamamlanır. 

4.3.2.5.4. Hedef İmha 

Bu görevde, görevin hangi yöntemle yapılacağına göre geliştirilen algoritmalar aşağıda 

ifade edilmiştir. İlerleyen süreçte, bu planların testleri yapılacak ve uygun olan plan, 

uygulamaya konacaktır. 

4.3.2.5.4.1. Hidrofon 

Filtrelenen ses bilgileri, daha sonrasında 

aracın bilgisayarı olan NVIDIA Jetson Nano’ya 

iletilecek ve otonom sürüş algoritmalarında IMU 

ve BAR30’a ek olarak ses bilgisinden de 

yararlanılıp pingere doğru hareket edilecektir. 

Otonom sürüş aşamaları aşağıdaki gibidir. 

• Gelen sinyalin okunması 

• Bir önceki sinyalin periyoduyla gelen 

sinyalin periyodunun karşılaştırılması 

• Periyot azalmışsa yola devam edilmesi 

• Periyot artmışsa aracın yönünün 

değişmesi 

• Arama işlemine devam edilmesi 

  

Şema 27. Hedef İmha Hidrofonlu 

Otonom Sürüş Algoritması 
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Algılanan işaretin periyodunun tespit edilmesi vasıtasıyla aracın pingere yakınlaştığı veya 

uzaklaştığı anlaşılabilecektir. Araç pingere yaklaşırken ilerleyişini koruyacak, hedeften 

uzaklaştığını farkettiğinde de üzerinde bulunan sensörler vasıtasıyla yönünü değiştirecek ve 

pingerin bulunduğu yönü tayin etmeye çalışacaktır.  

4.3.2.5.4.2. Görüntü İşleme 

Araç, havuzu otonom bir şekilde tarayarak hedefi arayacak, hedefi bulduğunda da 

üzerindeki sensörlerin yardımıyla hedefe kitlenip otonom bir şekilde hedefe yaklaşacaktır. 

Otonom sürüş aşamaları aşağıdaki gibidir. 

• Havuzda tarama yapılması 

• Sarı hedefin tespit edilmesi 

• Tespit edilen hedefin araca göre konumunun bilgisinin alınması 

• Hedefin üst kısmıyla görüntü merkezinin eşitlenmesi 

• Hedefe doğru hareket edilip topun düşürülmesi 

  Şema 28. Hedef İmha Görüntü İşlemeli 

Otonom Sürüş Algoritması 
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    Hedef eğer görüntü işleme birimi tarafından tespit edilirse, gerekli koordinat bilgileri 

otonom sürüş birimine aktarılacaktır. Sensörlerin ve görüntü işleme çıktılarının yardımıyla 

hedefe doğru hareket edilecek ve hedefteki top düşürülecektir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1. Yüksek Seviyeli Yazılım Tasarım Süreci 

NVIDIA Jetson Nano üzerinde çalışan görüntü işleme, otonom sürüş ve haberleşme 

algoritmaları Python programlama diliyle yazılmıştır. Görüntü işleme kısmında OpenCV, 

Numpy ve Numba kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Otonom sürüş ve görüntü işleme 

fonksiyonları araçta bulunan NVIDIA Jetson Nano üzerinde çalışmaktadır. 

NVIDIA Jetson Nano, yapay zekâ uygulamaları için geliştirilmiş bir mini bilgisayardır. 

Boyutunun küçüklüğü, düşük güç tüketimi, sabit 60 FPS görüntü iletme yeteneği ve paralel 

işlem hızının yüksek olması gibi özellikleri sayesinde araçta kullanımı tercih edilmiştir. Aynı 

zamanda geliştirdiğimiz kartlarla uyumlu çalışabilmesi, görüntü işleme uygulamalarında 

yüksek performans sağlaması ve önceki senelerde yaşanan FPS sorununu kalıcı bir şekilde 

çözmesi de Jetson Nano’yu tercih etmemizin nedenleri arasındadır. 

Kontrol yazılımının koştuğu Anakart ile olan haberleşme NVIDIA Jetson Nano üzerinden 

sağlanmaktadır. Sensör verileri ve motor kontrolü için gerekli olan parametreler, karşılıklı 

olarak UART haberleşmesiyle taraflara iletilmektedir. UART haberleşmesi için Pyserial ve 

Crccheck, ethernet haberleşmesi için Socket kütüphanesi kullanılmıştır. Ethernet haberleşmesi, 

görevlerden ziyade test sırasında kullanılmaktadır. 

4.3.3.2. Gömülü Yazılım Tasarım Süreci 

Anakart yazılımları C ve C++ dilleri kullanılarak, ARM mimarisine uyumlu olacak şekilde 

geliştirilmektedir. Donanıma erişim açısından esnek olması sebebiyle bu programlama dilleri 

tercih edilmiştir. Yazılım, kullanım kolaylığı sağlaması açısından ST firmasının yayınladığı 

geliştirme ortamı olan STM Cube IDE üzerinden geliştirilecektir. Yazılım sürecinde üretici 

firma tarafından yayınlanan HAL kütüphanesi haricinde herhangi bir hazır kütüphane 

kullanılmamaktadır. 

Proje takımı tarafından geliştirilen kütüphaneler: 

• PID kontrol kütüphanesi 

• Haberleşmede kullanılan Circular Buffer kütüphaneleri 

• BNO055 IMU kütüphanesi 

• BAR30 basınç sensörü kütüphanesi 

• INA219 akım sensörü kütüphanesi 

• ACS724 akım sensörü kütüphanesi 

 

4.3.3.2.1. Batarya Yönetimi 

Batarya yönetiminin sağlanması amacıyla aracın çeşitli bölgelerindeki hatlarda akım 

sensörleri konumlandırılmıştır. 

Aracın NVIDIA Jetson Nano, servo veya Anakart gibi düşük akımla çalışan birimlerinin 

akım ölçümünde 10 Ampere kadar çift yönlü akım okuma desteğine sahip INA219 sensörü 

kullanılmaktadır. ESC ve Li-Po batarya gibi yüksek akımla çalışan birimlerin akım ölçümü ise 

ACS724 60 Ampere kadar çift yönlü akım okuma desteğine sahip sensörü ile ölçülmektedir. 

Aracın tüm birimlerinin çektiği akım miktarları ölçüldükten sonra Anakart’a aktarılmaktadır. 
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Bu verilerin işlenmesiyle batarya yüzdesinin kritik seviyede olduğu durumlarda düşük güç 

moduna geçilebilmesi sağlanmaktadır. Batarya yüzdesi bilgisi bataryadan çekilen akım 

miktarının batarya kapasitesine oranlanmasıyla hesaplanarak araç kasasının ön kısmında 

konumlandırılan gösterge yardımıyla kullanıcı tarafından erişim sağlanabilmektedir. 

4.4. Dış Arayüzler 

Python yazılım dili kullanılarak tasarlanan arayüz, sadece test, bakım ve sistem 

kontrolü yapılırken kullanılacak olup anlık olarak IMU mutlak oryantasyon verileri ile 

aracın pozisyonunu görsel olarak ifade etmektedir. Arayüz üzerinden PID değerlerinin 

ayarlanabilir olması test aşamasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda opsiyonel 

olarak 3 kamera görüntüsünü destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

5. GÜVENLİK 

 Şartnameye uygun olarak mekanik, elektronik ve yazılım alanlarında güvenlik önlemleri 

alınmış olup aşağıda belirtilmiştir. Aracımızda hiçbir hidrolik sisteme yer verilmemiştir. 

5.1. Acil Durdurma Butonu 

Olağanüstü durumlarda araca dışarıdan müdahale ile tüm gücü kesmekle yükümlü olan 

acil durum butonu bulunmaktadır. Butona kolay erişim için aracın dış iskeletinde uygun 

ölçülere sahip yuva tasarlanmıştır. Bu sayede güvenliği ihlal edebilecek bir durum söz konusu 

olduğunda araç kolayca kapatıp açılabilir olmaktadır. 

Şekil 44. Acil Durdurma Butonu 

Şekil 43. Arayüz 
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5.2. Gerilim Sınırı 

 Araç içerisinde kullanılacak olan gerilim seviyeleri, şartnamede belirtildiği üzere 50V 

DC gerilimi geçmemektedir. Güç kaynağı olarak kullanılacak olan batarya en fazla 12,6V 

sağlamaktadır ve sistem boyunca voltaj değerinde bir yükseltme söz konusu değildir. 

5.3. Yalıtkan Kaplama 

Üretimi yapılan her alüminyum parça, sert eloksal kaplama ile kaplanacaktır. Bu kaplama 

parçaları korozyona, aşınmaya, fiziksel darbelere karşı koruyacak ve parçalara yalıtkanlık 

özelliği kazandıracaktır. Olası bir elektrik kaçağı durumunda oluşan etki havuza 

yansımayacaktır. 

5.4. Sızdırmazlık 

Şartnamede 3 metreye kadar sızdırmazlık şartı koşulmaktadır. Kullanılan sızdırmazlık 

elemanları ve su geçirmez hazne dolayısıyla aracın 10 metreye kadar sızdırmazlığı 

sağlanmaktadır. 

5.5. 25 Amper Cam Sigorta   

Su altı sistemlerinde batarya kullanımının, çeşitli güvenlik 

önlemleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Aracın batarya güvenliği için 20 Ampere kadar geçirgenliğe sahip 

cam sigorta kullanılacaktır. Sigorta sayesinde kısa devre koruması 

sağlanıp güvenlik tehditlerinin önüne geçilmektedir.  

5.6. Batarya Röle 

3S-5P bataryadan çıkan ve araç içerisindeki elektronik aksamı besleyen gücü kontrol 

etmek amacıyla batarya ile Güç Dağıtım Kartı arasında röle kullanılmıştır. Bu sayede 

oluşabilecek herhangi bir güç problemine karşı batarya ile elektronik aksam arasındaki bağlantı 

kesilebilmektedir. 

5.7. Su altı İticileri 

 Sistemde kullanılan iticiler, su altı sistemlerine özelleştirilmiş olan BlueRobotics 

firmasının T100 iticileridir. Sudan tamamen izole edilmiştir. 

5.8. Pahlama 

 Aracın dış kasasında, iç kasasında, tıpasında ve bombesinde, başka bir deyişle aracın 

gövdesinde bulunan tüm keskin kısımlar pahlanarak yuvarlatılacaktır. 

5.9. Araç Montaj Gevşeklik Durumu 

 Araç üzerinde dış kasaya bağlı 6 adet motor ve 1 adet hidrofon bulunmaktadır. Bu 

parçaların herhangi bir gevşekliğe uğramaması için sağlam bir şekilde montajlanacaktır. 

5.10. Kontrol Yazılımı Güvenlik Algoritması 

NVIDIA Jetson Nano yapay zekâ bilgisayarından, otonom sürüş algoritmalarını 

gerçekleştirmek için Anakart’a gönderilen kontrol verilerinin Anakart’a ulaşmaması 

durumunda araç kendini durdurmakta ve acil durdurma butonuna basılmasını beklemektedir. 

Böylece aracın kontrolden çıkması engellenmektedir. 

5.11. İtici Koruyucusu 

Araç tasarımı sırasında ulaşılması amaçlanan daimî hedefler arasında çevre sorunlarına 

karşın kullanılabilir olması yer almaktadır. Üretim aşamasında, aracın çalışır durumundaki 

güvenlik ihlali teşkil eden her unsur göz önünde bulundurulmaktadır. 

Şekil 45. Cam 

Sigorta 
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İticilerin çalışır durumda dışarıdan bir müdahale ile zarar görmemesi ve su altındaki 

canlılar için tehlike teşkil etmemesi için itici koruyucuları tasarlanmaktadır. 

6. TEST 

6.1. Baskı Devre Kartı Üretim Sonrası Kısa Devre Testleri 

-Testin Amacı: Baskı devre kartlarının üretim sonrasında 5V-GND, 12V-GND ve 3.3V-GND 

arasında kısa devre olup olmadığını gözlemlemek. 

-Kullanılan Teçhizat: Multimetre ve Baskı Devre Kartları 

-Testin Senaryosu: Multimetre kullanılarak güç hatlarının gnd ile kısa devre olup olmadığı 

gözlemlenir, kısa devreye sebep olan bağlantı kaldırılır. 

-Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

6.2. Baskı Devre Kartı Stres Testi 

-Testin Amacı: Baskı devre kartlarının tasarım sürecinde Seçilen regülatörlerin (LM1117-

LM2678-LM7805) istenen akım değerlerini (Akıllı Güç Modülü için 5A, Anakart için 1A) çıkış 

olarak verip veremedikleri gözlemlenir. 

-Kullanılan Teçhizat: Pens Ampermetre, Baskı Devre Kartları 

-Testin Senaryosu: Araç içerisinde kullanılan baskı devre kartlarına 2 saat boyunca kesintisiz 

akım verilir. Pens ampermetre ile çıkan akımların istenen seviyede olup olmadığı, herhangi bir 

anda akım seviyesinde düşüş olup olmadığı gözlemlenir. 

-Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

6.3. Haberleşme Kanalları Testi 

-Testin Amacı: Anakart ve NVIDIA Jetson Nano üzerinde bulunan haberleşme kanallarındaki 

sinyal seviyesini doğrulamak 

-Kullanılan Teçhizat: Osiloskop, Anakart, NVIDIA Jetson Nano 

-Testin Senaryosu: Osiloskop kullanılarak UART ve I2C hatlarındaki sinyal frekansları 

ölçülür.  

-Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

Şekil 46. Kısa Devre Testi 
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6.4. PWM Sinyal Bütünlüğü Testi 

-Testin Amacı: Anakart ve elektronik hız kontrolcüleri arasındaki PWM sinyallerinin 

bütünlüğünü test etmek 

-Kullanılan Teçhizat: Osiloskop, Anakart, Elektronik Hız Kontrolcüsü ve Multimetre 

-Testin Senaryosu: Osiloskop kullanılarak PWM sinyal frekansları ve voltaj seviyeleri ölçülür.  

-Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

6.5. BNO055 Sensör Yazılımı Testi 

- Testin Amacı: Sensör her açıldığında aracın ön kısmının kuzeyi gösterdiğini ve sensörden 

sağlıklı veri okunduğunun gösterilmesi 

- Kullanılan Teçhizat: STM32F429ZI Nucleo-144 Mikrodenetleyici, Adafruit BNO055 IMU 

- Testin Senaryosu: Sensör her açılışta farklı yönlere bakacak şekilde konumlandırılır ve kuzey 

yönünü gösterdiği durumda euler vektörünün “head” bileşeninin “0” değerini vermesi beklenir. 

Sensörden okunan verilerin beklenen veri aralığı içerisinde olması ve gerçekleştirilen 

hareketlere doğru tepkileri vermesi beklenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE 

- Test Sonucu: Sensör kalibrasyonu tamamlandıktan sonra kalibrasyon yazmacıdaki 

kalibrasyon katsayıları hata ayıklama yöntemiyle gözlemlenip kaydedildi. Bu katsayılar sensör 

yazılımında gerekli yerlere yerleştirildi. Sensörün pusula tarafından gösterilen kuzey yönünü 

doğru olarak göstermediği görüldü. Kalibrasyon ve katsayı kaydetme aşamaları tekrarlandı. 

Testin birkaç defa tekrarlanmasından sonra optimum katsayılara ulaşıldı. Başlangıç 

pozisyonundan bağımsız olarak kuzeyin doğru olarak tespit edildiği gözlemlendi. 

Şekil 47. Anakart-Jetson Nano 

Haberleşme Kanalı Testi 
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6.6. Haberleşme Testi 

- Testin Amacı: Tüm sistemin haberleşmesini kontrol ederek sağlıklı bir veri akışı sağlamak  

- Kullanılan Teçhizat: CASMarine 8 Anakart, NVIDIA Jetson Nano 

- Testin Senaryosu: Anakart ile NVIDIA Jetson Nano arasındaki UART haberleşmesi 

başlatılır. Anakart üzerindeki sensörlerden alınan veriler paketlenerek NVIDIA Jetson Nano’ya 

gönderilir. Alınan veriler CRC32 algoritmasından geçirilerek doğrulukları kontrol edilir. 

Alınan veriler tekrar Anakart’a gönderilir ve yine CRC32 algoritmasıyla verilerin doğruluğu 

kontrol edilir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE, PyCharm IDE, Ubuntu  

- Test Sonucu: Test senaryosunda belirtilen sistem kuruldu. Anakart’dan NVIDIA Jetson 

Nano’ya gönderilecek olan veri paketinin veri paketi uzunluğu belirlendi ve haberleşme 

yazılımları buna göre güncellendi. STM Cube IDE ortamında hata ayıklama yapılarak, 

PyCharm IDE ortamında ise veriler ekrana baştırılarak alınan ve verilen veriler karşılaştırıldı. 

Veri okunamadığı durumlarda UART bağlantıları kontrol edildi ve gerekli olduğu durumda 

düzeltildi. Verilerin sağlıklı bir şekilde alınıp verildiği gözlemlendi. 

                         

  

Şekil 48. IMU Testi 

Şekil 49. Haberleşme Test Sonucu 



 

61 

 

6.7. INA219 Sensör Yazılımı Testi 

- Testin Amacı: Sensörün bağlandığı hattaki akım değerini doğru ölçtüğünü göstermek 

- Kullanılan Teçhizat: STM32F429ZI Nucleo-144 Mikrodenetleyici, INA219, multimetre, güç 

kaynağı, DC motor 

- Testin Senaryosu: INA219’un artı ucuna güç kaynağının artı ucu, eksi ucuna ise DC motor 

bağlanır. DC motorun eksi ucu güç kaynağının eksi ucuna bağlanarak devre tamamlanır. Sensör 

yazılımı kullanılarak INA219’dan okunan akım ve voltaj verisi multimetre ile karşılaştırılarak 

kontrol edilir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE 

- Test Sonucu: Test senaryosunda belirtilen sistem kuruldu. Hata ayıklama yöntemiyle 

sensörden elde edilen akım verisi okunarak multimetreden okunan veri ile karşılaştırıldı. 

Sonuçların eşleşmediği görüldü. Sensör yazılımında akım hesaplanmasında kullanılan işlemler 

ve katsayılar gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapıldı. Doğru veriler elde edilene kadar 

işleme devam edildi. Test başarıyla sonuçlandı.  

 

 

Şekil 50. INA219 Test Sonucu 
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6.8. ACS724 Sensör Yazılımı Testi Planı 

-Testin Amacı: Akım değerlerindeki değişimin analog sinyale olan etkisini gözlemlemek 

-Kullanılan Teçhizat: STM32F429ZI Nucleo-144 Mikrodenetleyici, ACS724, multimetre, güç 

kaynağı, ESC, itici 

-Testin Senaryosu: ESC aracılığıyla hız kontrolünü sağladığımız iticinin hızı kademeli olarak 

arttırılarak güç kaynağından çekilen akımın artması sağlanmıştır. Hattan geçen akım hem 

ACS724 hem de multimetre ile ölçülerek ölçülen değerlerin tutarlılığı test edilmiştir. 

-Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE 

-Test Sonucu: Hata ayıklama yöntemiyle sensörden elde edilen akım verisi okunarak 

multimetreden okunan veri ile karşılaştırıldı. Sonuçların eşleşmediği görüldüğü durumda 

sensör yazılımındaki lineerizasyon katsayıları gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapıldı. 

Doğru veriler elde edilene kadar işleme devam edildi. 

6.9. Denizaltının Tespiti ve Konumlandırılması Testi 

- Testin Amacı: Algoritma yazılımının çember ve kontür tespit durumunu gözlemleme 

- Kullanılan Teçhizat: CSI kamera, siyah hulahop 

- Testin Senaryosu: (1) Denizaltının tespiti ve konumlandırılması görevinin testleri yapılırken 

göreve ait yazılım öncelikle bir simülasyon görüntüsü üzerinde denenmektedir. İç içe geçmiş, 

eş merkezli üç çember ve merkez noktasındaki denizaltının bulunduğu resim üzerine havuz 

resmi eklenerek oluşturulan simülasyon görüntüsünde, çemberleri ve denizaltını tespit 

edebilmek için sırasıyla: Eşikleme, Canny Kenar Tespiti ve morfolojik işlemler 

uygulanmaktadır. (2) Havuz testlerinde ise aynı yazılım su altı aracındaki CSI kameranın havuz 

içerisinde aldığı görüntüler üzerinde denenmektedir. Testin sonucunda çemberin tespiti, tespit 

edilen çember sayısı ve bunların merkez koordinatlarının bilgisinin verilmesi beklenmektedir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 

- Test Sonucu: (1) Simülasyon görüntüsünde çemberlerin tespiti için gerekli işlemlerin 

uygulandığı görüntüde Hough Dönüşüm Fonksiyonu uygulanarak çemberler tespit edildi. Su 

altı aracının konumlandırılması için iç çember içerisinde denizaltının tespit edilmesinin 

ardından denizaltı sınırlarının dışında kalan bölge ile çember içindeki bölgede belirlenen park 

noktaları görüntü üzerinde belirtildi. 

Şekil 51. Yapay Görüntü Test Sonucu 
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(2) Su altından alınan görüntülerde havuz ortamının karanlık olması, gürültünün fazla olması 

gibi sebeplerden ötürü çember tespit etmenin daha zor olacağı tahmin ediliyordu. Bundan 

dolayı simülasyon görüntüsü için yazılan kodda mavi rengi optimize edebilmek ve ışık değerini 

ayarlayabilmek için belirli fonksiyonlardaki parametreler değiştirildi. Bunun sonucunda 

görüntüdeki çemberin kenarları daha belirgin hale geldi ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilerek 

havuz görüntüsündeki çember tespit edildi. Tespit edilen çember sayısı ve merkez noktası da 

çıktı olarak verildi. 

6.10. Kapı Tespit Algoritma Testi 

- Testin Amacı: Algoritmanın kapıyı tespit edebilmesini gözlemleme 

- Kullanılan Teçhizat: Dahili web cam, yazıcı, kâğıt, cetvel, kalem 

- Testin Senaryosu: Kâğıda yazdırılan farklı boyuttaki dikdörtgenler belirli uzaklıklarda 

kameraya gösterilerek kapıyı tespit etme durumu gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 

- Test Sonucu: Beyaz kâğıt üzerindeki ilk denemelerde kod içindeki fonksiyonların 

parametreleri için denemeler yapıldı. En uygun değerler belirlenirken karşılaşılan en büyük 

sorunlar görüntüdeki gürültüler ve farklı boyutlardaki dikdörtgenler idi. Gürültünün 

temizlenmesi için farklı yumuşatma filtreleri denenerek en uygun filtre bulundu. Farklı 

boyutlardaki  dikdörtgenlerin eliminasyonu için ise yaklaşık hesaplamalar ile dikdörtgenlere 

kenar oranına sınır koyularak problem çözüldü. 

  

Şekil 52. Gerçek Görüntü Test Sonucu 

Şekil 53. Gerçek Görüntü Test Sonucu 
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6.11. Renk Filtreleme Testi 

-Testin Amacı: Renk filtreleme algoritmasının çalışabilirliğini test etmek 

-Kullanılan teçhizat: Dahili webcam, sarı cisimler, 3. görevdeki hedefin fotoğrafı 

-Testin senaryosu: Paylaşılan dosyalardan fotoğrafı alınan sarı hedef ve sarı cisimler kameraya 

tutulur ve renklerine göre filtrelenme durumları gözlenir. 

-Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 

-Test Sonucu: Sarı renkli cisimler ve hedef fotoğrafı kameraya tutularak görüntü işleme 

fonksiyonu test edildi. Sarı rengin R, G ve B içerme oranlarına bakılarak filtrenin minimum ve 

maksimum değerleri belirlendi. Sarı renkli cisimler ve hedef, kullanılan renk filtreleme yöntemi 

sayesinde tespit edilebildi. 

 

6.12. Su altı Görüntü İyileştirme ve Restorasyon Metot Testi 

- Testin Amacı: Su altı görüntü iyileştirme ve restorasyon metotlarının yazılımlarının görüntü 

iyileştirme ve restorasyon durumunu gözlemleme 

- Kullanılan Teçhizat: Su altından alınmış görüntüler, kişisel bilgisayar 

- Testin Senaryosu: (1) Su altından alınmış görüntüler üzerinde ICM metoduna ait yazılım 

çalıştırılıp iyileştirme ve restorasyon sonucu gözlemlenir. (2) Su altından alınmış görüntüler 

üzerinde DCP metoduna ait yazılım çalıştırılıp iyileştirme ve restorasyon sonucu gözlemlenir. 

Şekil 54. Renk Filtreleme Test Sonuçları 



 

65 

 

(3) Su altından alınmış görüntüler üzerinde UDCP metoduna ait yazılım çalıştırılıp iyileştirme 

ve restorasyon sonucu gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 

- Test Sonucu: (1) Su altından alınmış görüntüler üzerinde ICM metoduna ait yazılım 

çalıştırıldı. Alınan sonuçlar incelendiğinde, ICM metodunun nispeten karanlık görüntülerde 

görünürlüğü artırdığı, kaybolan ışığı ve renkleri belirli oranlarda görüntüye geri kazandırdığı 

gözlemlendi. 

 

 

(2) Su altından alınmış görüntüler üzerinde DCP metoduna ait yazılım çalıştırıldı. Alınan 

sonuçlar incelendiğinde, DCP metodunun nispeten karanlık görüntülerde görünürlüğü ICM’e 

kıyasla daha fazla artırdığı, pusluluğu belirli ölçülerde kaldırdığı, fakat kaybolan renkleri 

görüntüye geri kazandıramadığı gözlemlendi. 

Şekil 55. ICM Test Sonuçları 

Şekil 56. DCP Test Sonuçları 
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(3) Su altından alınmış görüntüler üzerinde UDCP metoduna ait yazılım çalıştırıldı. Alınan 

sonuçlar incelendiğinde, UDCP metodunun karanlık görüntülerde ışığı geri kazandırmadığı, 

ancak görüntü içerisinde yer alan objelerin görünürlüğünü artırdığı gözlemlendi. Bunun 

yanında görüntü üzerinde bozulmalar yarattığı gözlemlendi. 

6.13. Gerçek Ortam Çember Tespit Algoritma Testi Planı 

- Testin Amacı: Çember tespit algoritmasının yazılımının çember tespit etme durumunu 

gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: NVIDIA Jetson Nano, CASMarine aracı ve yer istasyonu 

- Testin Senaryosu: Önceden hazırlanan çemberler, görev parkuru esas alınarak havuza 

yerleştirilir. Ardından araç çalıştırılır. Çember tespit algoritmasının çember tespit etme durumu 

yer istasyonu yardımıyla gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Denemesi yapılan kod aracın yazılımına eklenecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Alınan görüntü, görüntü üzerinde uygulanan işlemler ve 

kullanılan fonksiyonların parametreleri tek tek gözden geçirilerek test tekrarlanmaya devam 

edilecektir. 

6.14. Gerçek Ortam Dikdörtgen Tespit Algoritma Testi Planı 

- Testin Amacı: Dikdörtgen tespit algoritmasının yazılımının çember tespit etme durumunu 

gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: NVIDIA Jetson Nano, CASMarine aracı ve yer istasyonu 

- Testin Senaryosu: Önceden hazırlanan kapıdan geçme görevinin modeli havuza yerleştirilir. 

Ardından araç çalıştırılır. Dikdörtgen tespit algoritmasının dikdörtgen tespit etme durumu yer 

istasyonu yardımıyla gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Denemesi yapılan kod aracın yazılımına eklenecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Alınan görüntü, görüntü üzerinde uygulanan işlemler ve 

kullanılan fonksiyonların parametreleri tek tek gözden geçirilerek test tekrarlanmaya devam 

edilecektir. 

Şekil 57. UDCP Test Sonuçları 
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6.15. Havuz Tarama Algoritma Testi Planı 

- Testin Amacı: Algoritmanın yazılımının havuzu ne ölçüde taradığını gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: NVIDIA Jetson Nano, CASMarine aracı 

- Testin Senaryosu: Araç, her test başlangıcında farklı yönlere bakacak şekilde ve farklı 

konumdan başlayacak şekilde çalışıtırılır ve havuza bırakılır. Tasarlanan tarama 

algoritmalarının uygulanış durumu gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Denemesi yapılan kod aracın yazılımına eklenecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Test sırasında gözlemlenen hatalar sürekli not alınarak 

yazılımın geliştirilmesine devam edilecektir. 

6.16. Sinyal Yakalama Testi Planı 

- Testin Amacı: Üretilen ultrasonik sinyali su üstünde yakalamak 

- Kullanılan teçhizat: Mikrofon, ultrasonik sensör 

- Testin senaryosu: Ultrasonik sensör tarafından üretilen sinyalin mikrofon tarafından 

algılanması ve filtre devresinden geçirilerek okunması. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Su altı testleri için hazırlıklara başlanabilir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Filtre Devresi, mikrofonun ve mesafe sensörünün çalışma 

durumu kontrol edilerek test tekrarlanır. 

6.17. Hidrofon Testi Planı 

- Testin Amacı: Hidrofonun su altında çalışabilirliğini test etmek 

- Kullanılan teçhizat: Hidrofon, ultrasonik sensör 

- Testin senaryosu: Ultrasonik sensör tarafından üretilen sinyalin hidrofon tarafından havuz 

ortamında algılanması ve filtre devresinden geçirilmesinin ardından anlamlı hale getirilmesi. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Hidrofon, sisteme entegre edilmeye hazırdır ve 3. Görev için 

çalışmalara hız verilebilir. 

-Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Filtre Devresi, hidrofonun ve mesafe sensörünün çalışma 

durumu kontrol edilerek test tekrarlanır. Su üstünde yapılan testlerden yararlanılarak hata 

giderilmeye çalışılır. 

6.18. Gerçek Ortamda Renk Filtreleme Testi Planı 

-Testin Amacı: Renk filtreleme algoritmasının su altı ortamında çalışabilirliğini test etmek 

-Kullanılan teçhizat: Dahili webcam, sarı cisimler, hedef modeli 

-Testin senaryosu: Su altında konumlanmış olan sarı renkli cisimlerin ve 3. görevdeki sarı 

hedefin modelinin görüntü işleme yardımıyla tespit edilmesi. 

-Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

-Test Olumlu Sonuçlanırsa: Su altında sarı cisim tespiti ve otonom sürüş algoritması birbirine 

entegre edilecek, yarışma şartlarına benzer senaryolarda kapsamlı çalışmalar devam edecek. 

 

7. TECRÜBE 

CASMarine insansız su altı aracı, uzun dönemlere yayılmış AR-GE çalışmalarının bir 

ürünüdür. AR-GE sürecinde, su altı sistemleri özelinde çalışıyor olmanın getirdiği tasarımsal 

zorluklar yaşanmıştır. Bu zorluklara karşı, mühendislik standartları esas alınarak uygun 

çözümler geliştirilmiştir. Çözüm üretiminde kazanılan tecrübeler ekip üyelerinin kariyerlerinde 

önemli kilometre taşları olmuştur. 
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Tasarım süreci boyunca hareket kabiliyeti adına 8 itici kullanılacak şekilde planlanmasına 

karşın, küçük sayılacak su altı aracı için fazla sayıda iticinin bulunması birbirlerini performans 

olarak engellemelerine sebep olacaktır. Bu doğrultuda motor sayısında mümkün mertebe 

eksilmeye gidilmiştir. 6 itici kullanarak hareket kabiliyetine kazanım sağlamak amaçlanmıştır. 

Sistemi taşıması için pleksiglas malzemeden üretilmiş bir tüp kullanılması planlanmıştı. 

Bunun sebebi olarak tüpün ortasında ve aracın altını gösterecek bir kameranın kullanılacak 

olması gösterilebilir ancak ön kameranın hareket mekanizması sayesinde istenildiği zaman 

aşağı istenildiği zaman ise aracın ön kadrajını görüntüleyecek imkana sahip olunması sebebiyle 

alt kameraya ihtiyaç azalmış dolayısıyla pleksiglas yerine alüminyum bir tüp yapısına geçerek 

sızdırmazlık seviyesi arttırılmıştır. 

ARGE çalışmaları boyunca STM32 mikrodenetleyicilerini programlamak için farklı bir 

Anakart üzerinde bulunan ve hata ayıklama modülü olarak iş gören ST-Link devresinin 

çıkışlarını jumper kablolar yardımıyla kendi donanımıza taşıyarak sağlamak zorunda 

kalıyorduk. Proje takımı tarafından son dönemlerde geliştirilen ST-Link devresi ve yazılımı 

sayesinde jumper kablolar kullanmadan, direkt olarak proje takımının tasarladığı kartlara USB 

bağlantısı sağlayarak STM32 mikrodenetleyicileri kolayca programlanmaktadır. 

Batarya konusunda ithal edilecek olan bir lipo pil kullanılması planlanmıştı ancak yerli 

üretim olan ve su altı sistemleri için tüp yapısına uygun olarak tasarlanmış olan lityum-iyon pil 

kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece tüp içerisindeki dolu hacim azaltılmış ve daha az 

maliyetli bir tasarım oluşturulmuştur. 

BNO055 IMU sensör yazılımının geliştirmesi sürecinin ilk aşamalarında, sensörün 

başlangıç pozisyonunun baz alarak, mutlak oryantasyon vektörlerin göreli olarak hesaplaması 

gerektiği düşünülüyordu. Sensör yazılımının geliştirilmesi için yapılan araştırmalar sonucunda 

mutlak oryantasyon vektörlerinin, sensörün başlangıç pozisyonundan bağımsız olarak, coğrafi 

yönlere göre hesaplanabildiği öğrenildi. Hesaplamanın coğrafi yönler baz alınarak 

yapılabilmesi için sensör kalibrasyonunun yapılması gerektiği ve aynı zamanda otonom sürüş 

algoritmalarında göreli yön yerine coğrafi yön tayininin daha işlevsel olduğu anlaşıldı. Bu 

bilgiler ışığında kalibrasyon için gerekli fonksiyonlar sensör kütüphanesine eklendi ve aracın 

otonom kontrolüne önemli bir katkı sağlanmış oldu. 

Su altı aracının konumlandırılması görevinde çemberlerin tespiti için öncelikle kontür 

bulma fonksiyonlarından yararlanıp çemberlerin kontür sıralaması üzerinden çizdirilmesi 

düşünülmüştü. Fakat görüntü işleme sırasında başka olası nesnelerin de bu sıralamaya dahil 

olması veya çemberle bitişik bir şekilde algılanabilme olasılığına karşı bu yöntemden 

vazgeçilip Hough Dönüşüm Metodu tabanlı bir algoritma geliştirildi. Simülasyon 

görüntüsündeki çember hatlarının net olması sebebiyle çemberlerin tespiti daha kolay olurken 

havuzdan görüntü alındığında tespitte zorlanılmıştır. Bundan ötürü görüntü işleme 

fonksiyonlarındaki parametreler (ışık, eşikleme, kenar tespiti için eşik değerler gibi) su altına 

göre düzenlenmiştir. 

Anakart üzerinde bulunan IMU’dan, sadece euler açıları verisi alınıyordu ve bu veriler 

otonom sürüş için kullanılacaktı. Daha sonra IMU’nun datasheet’i incelendiğinde işimize 

yarayabilecek başka veriler de olduğu görüldü. Manyetik alan şiddeti vektörü ve ivme vektörü 

bilgilerinin, aracın baktığı yönü tayin etmesinde ve duvara çarpıp çarpmadığını anlamasında 

kullanılması kararlaştırıldı. Otonom sürüş kısmı için alınacak olan sensör verisi artırılmış oldu. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Tablo 3. Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

8.3. Risk Planlaması 

Aracın donanımında oluşabilecek üretim temelli hataların en aza indirgenmesi için bütün 

parçalar monte edilmeden önce test süreçlerinden geçirilerek risk seviyesinin düşürülmesi 

amaçlanmaktadır. Bu riskin kontrol altında tutulabilmesi için modüler bir iç yapı tercih 

edilmiştir. Modüler yapı; tasarım ve üretim aşamalarından herhangi birinde oluşabilecek 

arızaların ciddi aksamalara sebep olmaması için arızalı birimin çıkarılıp yerine yedek veya 

alternatif birimlerin entegre edilmesine uygun yapıdadır. 

Tasarım verilerinin geçmiş versiyonlarına ihtiyaç duyulması veya silinmesi durumunda 

son versiyonlarına erişilebilmesi için tüm veriler çevrimiçi depolama birimlerinde 

saklanmaktadır. 

Aracın darbe alması durumunda oluşabilecek riskleri en aza indirmek için birimlerin yedek 

parçaları mümkün olduğunca üretilecektir. Bu tür risklerin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek 

zaman kaybı en aza indirilecektir. Kullanılacak yöntemler belirlenmiş olmasına rağmen 

öngörülmeyen olağanüstü durumların değerlendirilmesi ve yapılacak müdahaleler tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo 4. Bütçe Planlaması 
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8.3.1. Backup (Yedek) Kart 

CASMarine Donanım Birim Üyeleri tarafından özel olarak tasarlanan Backup Kart, 

sistemin önemli bir parçası olan STM32f407VG mikrodenetleyicisinin kullanıldığı Discovery 

Anakart’a uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemde öngörülemeyen bir sorunla karşılaşılması 

durumunda CASMarine Backup Kart’ı Aracın elektronik aksamına entegre edilip 

kullanılabilecektir. 

8.3.2. Lenta Marine Su Geçirmez Hazne 

 Yapılan araç tasarımında olası bir başarısızlık sonucu 3 metreye kadar sızdırmazlık 

sağlanamazsa diğer tüm bileşenlerin kolaylıkla taşınabileceği, daha sızdırmaz bir hazne 

yapısına geçilmesi planlanmaktadır. 

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1. İç Kasa Tasarımı ve Modüler Yapı 

Aracın iç kasa yapısı, donanım birimlerine ulaşım anlamında kolaylık sağlamakla beraber 

modüler bir tasarıma sahiptir. Bu sayede aracın elektronik ve mekanik aksamları kısa bir süre 

içinde sökülüp takılabilmektedir. Modüler yapı, olası uyumsuzluk sorunlarının önüne 

geçmektedir. 

Tablo 5. Risk Planlaması 

Şekil 58. Backup Kart 
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9.2. Modüler Donanım Tasarımı 

 Birbiri ile son derece uyumlu ve su altı sistemleri için proje takımı tarafından özel olarak 

tasarlanan bu yapı, yarışma gerekliliklerini fazlasıyla karşılamakta ve araç üzerinde kullanılan 

her türlü dış birimlerin anlık olarak akım ve gerilim değerlerinin gözlemlenebiliyor olmasına 

olanak sağlamaktadır. 

9.3. Kamera Hareket Mekanizması 

Otonom görevlerin başarıyla sonuçlanmasında en önemli 

noktalardan biri görüntü işleme algoritmalarından elde edilen 

çıktılardır. Gerekli görüntünün elde edilmesi konusunda avantaj 

sağlanması adına ön kamera için hareket mekanizması bulunmaktadır. 

Aracın önünde bulunan kameranın dikey eksende hareketini 

sağlayan kamera tutucu, istenilen açılarda ve konumda görüşe imkan 

sağlamaktadır. 

9.4. Kontrol Metodu 

Aracın kontrolünde, konum bilgisiyle birlikte iticilerin araç 

üzerinde konumlandırılmış olduğu açı ve yön bilgisi de mutlak öneme sahiptir. İticiler 3 temel 

eksende optimum hareket kabiliyetine sahip olacak şekilde yerleştirilmektedir. Aracın hızını ve 

yönünü belirlemek için iticilere gönderilen sinyaller, kurulan bu yapıya uygun şekilde 

iletilmektedir. 

Gauss Eliminasyon [5] Metodu, yatay eksende yer alan iticilere verilmek istenen hız ve 

yön için gerekli sinyal değerlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Otonom sürüş 

algoritmalarından gelen hareket bilgileri, Gauss Eliminasyon Metodunda işlenerek iticilere 

iletilmektedir. Bu sayede yatay eksende istenilen her doğrultu ve hızda hareket sağlanmaktadır. 

9.5. Görüntü İyileştirme ve Restorasyon Metodu 

Görüntü iyileştirme ve restorasyon yöntemlerinin algoritmaları sisteme uygun olarak 

yazılım birim üyeleri tarafından tasarlanmış olup, kütüphaneleri de yazılım birim üyeleri 

tarafından sistemde çalışabilecek şekilde oluşturulmuştur. Yoğun matris işlemlerinden dolayı 

bir CPU ile 30-40 saniyede 1 kare işlenebilirken, CUDA dekorator fonksiyonları ile 

desteklenmiş kütüphane sayesinde GPU üzerinde çalıştırılan fonksiyonlar ile testlerin 

sonucunda saniye başına 15-20 kare alınmıştır. Bu sayede, algoritmalar araçta da çalışabilir 

duruma getirilmiştir. Performans iyileştirmeleri konusunda AR-GE süreci devam etmektedir. 

9.6. Haberleşme Yazılımı 

Aracın çalışmasını sağlayan yazılım modüler bir yapıya sahip olup bu modüllerin 

haberleşmesi için gerekli yazılım CASMarine Yüksek Seviyeli Yazılım Birimi tarafından 

geliştirilmiştir. Modüler yazılım haberleşmesi için kullanılmakta olan açık kaynak kodlu birçok 

ara katman yazılımı (middleware) bulunmaktadır. Ancak bu tür hazır yazılımların 

kullanılabildiği alan belirli sensörler ve donanımlarla sınırlıdır. CASMarine Elektronik Birimi 

tarafından tasarlanan devre kartlarında kullanılan mikroişlemcilerin veya kullanılması 

planlanan herhangi bir sensörün sürücü yazılımının bu sistemlerde bulunmaması mümkündür. 

Böyle bir durumda kullanılacak donanımın ara katman yazılımı ile haberleşebilmesi için gerekli 

sürücü yazılımlarının geliştirilmesi gerekmektedir, ancak bu işlem oldukça karmaşıktır. 

Dolayısıyla araçta kullanılan yazılım modüllerinin arasındaki veri akışını sağlamak amacıyla 

özgün bir haberleşme yazılımının geliştirilerek kullanılması tercih edilmiştir. Haberleşme 

yazılımının geliştirilme sürecinde verilerin doğruluğu, güncelliği, verimli bellek kullanımı ve 

algoritmanın hızı gibi dikkat edilmesi gereken tüm parametreler saptanarak bu parametrelerin 

kontrolünü sağlayan algoritmalar bir araya getirilmiştir. Bu çalışmalar sistemi yormayan, hızlı 
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çalışan ve veri akışını güvenli bir şekilde sağlayan bir haberleşme yazılımının geliştirilmesi ile 

sonuçlanmıştır. 

9.7. RTOS İşletim Sistemi 

Anakart üzerinde yer alan STM32F407VG mikrodenetleyicisi üzerinde koşturulan yazılım 

içeriğinde, işlem önceliği ve sıralaması olarak algoritmaları kontrol edebilmek için FreeRTOS 

işletim sistemi kullanılmaktadır. Böylece Anakart üzerindeki haberleşme, motor kontrolü, 

sensör kontrolü gibi görevleri sınıflandırarak performans artışı sağlanmaktadır. 

10. YERLİLİK 

10.1. Dışa Bağımlılığın Azaltılması 

Dışa bağımlılık, teknoloji ve sanayide altyapı oluştururken yatırım malları, hammadde 

veya ara malların karşılanması ve söz konusu hammaddelerin yurt içinde üretilememesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Araç içerisinde kullanılan baskı devre kartlarının tasarım, dizgi ve montaj işlemleri 

CASMarine ekip üyeleri tarafından takım atölyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, 

elektronik aksamın tasarım ve üretim işlemlerinin tamamının yurt içinde yapılması 

sağlanmaktadır. 

Aracı oluşturan dış iskelet, su altında hareketi sağlayan iticiler, aracın elektronik 

donanımını sudan ayıran tüp-flanş-bombe yapısı ve aracın içerisinde donanımı taşıyan iç kasa 

CASMarine ekip üyeleri tarafından tasarlanmaktadır. Tasarlanan bu yapılar ihtiyaca yönelik 

farklı maddeler ve teknikler kullanılarak Türkiye’de üretilmektedir. 

Gömülü sistem yazılımlarında, STMicroelectronics firmasının yayımladığı, donanım 

soyutlama görevi yapan HAL kütüphanesi haricinde hazır kütüphane kullanılmamaktadır. 

Araçta kullanılan IMU ve basınç sensörü kütüphaneleri ve haberleşme için kullanılan Circular 

Buffer kütüphanesi gömülü yazılım ekibi tarafından geliştirilmektedir. 

Ülkemizde yapılan araştırma geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak ve hem üretim hem 

de tasarım etaplarında dışa bağımlılığı azaltarak yerli faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla 

CASMarine bünyesinde mümkün olan her eylem yurt içinde ve takımın kendi çalışmaları ile 

sağlanmaktadır.  
 

Aracın tüp, tıpa, akrilik kubbe yapıları ülkemizde var olan üretim metodları ile hazırlanmış 

olup; dış iskelet, iç kasa ve benzeri aparatlar tamamen takımımızca tasarlanıp üretilmektedir. 

Hem tasarım aşamasında entelektüel olarak hem de üretim aşamasında fiziksel olarak dışa 

bağımlılığı minimuma indirerek hazırlanan aracın, ülkemizce yapılan araştırma geliştirme 

çabalarına katkı sağlayacak nitelikte olması kritik önem taşımaktadır. 
 

Su altı görevlerinde aktif olarak görev alması için tasarlanmış olan araç ile ilgili tüm 

fiziksel hesaplamalar takım bünyesinde oluşturulmuş olup, aracın karşı karşıya olduğu duruma 

bağlı olarak değiştirilebilir ve geliştirilebilir olan tüm özellikleri takım üyeleri tarafından ülke 

içinde olan malzemeler ile yapılmaktadır. 
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10.2. Sistemin Çok Yönlü Maliyet Analizi 

10.2.1. Anakart 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %59,52 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $30,55 (STM32 

Discovery Geliştirici Kiti ürünü referans alınmıştır.) 

Anakart, üzerindeki yüksek güçlü işlemcisi ile birçok projenin 

kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Kartın tasarım, üretim, dizgi ve test işlemleri yurt içinde 

gerçekleştirilmektedir. 

10.2.2. Akıllı Güç Modülü 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %76  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $47 (Pololu 

D24V50F5, Texas Instruments TPS22922BEVM ve Adafruit 

Industries LLC 904 ürünleri referans alınmıştır.) 

Akıllı Güç Modülü, bataryalı sistemlerde gerekli güç 

dağıtımını ve regülasyonunu güvenli şekilde sağlamaktadır.  

Modülün tasarım, üretim, dizgi ve test işlemleri yurt içinde 

gerçekleştirilmektedir. 

10.2.3. Güç Dağıtım Kartı 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: (Referans alınabilecek ürün 

bulunmadığından boş bırakılmıştır) 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: (Referans alınabilecek 

ürün bulunmadığından boş bırakılmıştır) 

Güç Dağıtım Kartı, bataryadan elde edilen gücün sistemin diğer 

birimlerine aktarımını kablo kullanılmadan sağlamaktadır.  

Kartın tasarım, üretim, dizgi ve test işlemleri yurt içinde 

gerçekleştirilmektedir. 

10.2.4. Batarya 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %53 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: 120-170$ 

 Kullanılması planlanan batarya Ön Tasarım Raporu’ndan 

sonra değişikliğe uğramıştır. Yurt dışından ithal edilen bir 

batarya yerine Lenta Lityum İyon Batarya kullanılacaktır. 
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