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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

İç sularda ve denizlerde mevcut izleme ve ölçüm çalışmaları; ekip kabiliyeti, su aracı,
ekipman ve bilhassa meteorolojik şartların imkân verdiği ölçüde yapılabilmektedir. Derinlik
ölçümü, sıcaklık, basınç, tuzluluk, klorofil-A, pH, akıntı, biyolojik çeşitlilik gibi izleme ve ölçüm
çalışmalarında karşılaşılan problemlere çözüm olarak daha düşük maliyetli, güvenli, gerçek
zamanlı veri aktarabilen ve sürdürülebilir bir sistem ortaya konulacaktır.

Raporda projemizi geliştirmek adına yapmış olduğumuz araştırmalara , proje tasarımına ,
rakip analizi sonucunda rakiplerimizin kimler olduğuna ve rakiplerimizden üstünlüklerimizin neler
olduğuna değinmekteyiz.

Sistemimiz sürü insansız deniz araçlarından oluşacaktır. Aracımızın yapacağı çalışmalara
ithafen stabilitesini koruması önem arz etmektedir, bu yüzden oluşabilecek olumsuz hava
koşullarına karşı dengeyi en iyi şekilde koruyabilmesi adına aracımızı katamaran tipinde
tasarlamış bulunmaktayız. Tasarım hazırlanırken (Şekil 1) stabilitenin, L/B (En-Boy) oranının ve
araç içinde bulunacak gerekli komponentlerin büyüklüğünün ve ağırlığının yanı sıra aynı zamanda
aracın aerodinamik yapısının da gereklilikleri araştırılıp en verimli tasarım ortaya çıkarıldı.

Projemizin yazılım geliştirme süreçleri Hızlı Prototipleme iş modeline göre tasarlanarak
gerçekleştirilecektir. Araçlarda bulunan yazılım tayin edilen rotanın otonom olarak takip
edilebilmesi için otopilot yazılımı, kamera ve sensör verilerinin işlenmesi ve depolanabilmesi için
mikro bilgisayar üzerinde ise geliştirmeye devam ettiğimiz sistem yazılımımız çalışacaktır. Kıyı
kontrol istasyonu yazılımı ise görev tanımlama, rota tanımlama, gerçek zamanlı ölçüm verilerini
izleme ve analiz, kamera görüntülerini izleme ekranları, acil durum yönetim ekranlarından
oluşacaktır.

3Şekil 1. İDA Mekanik Tasarımı
Şekil 1. İDA Mekanik Tasarımı

Aracı hayata geçirmek için önce ahşaptan, tasarımın kalıbı oluşturulacak, kullanılacak
malzeme (Cam Elyaf) kalıba serilip vakumlanacak epoksi yardımı ile kalıbın biçimini alacak ve
gövde ortaya çıkartılacaktır. Elektrik motorları ve akü sistemleri stabiliteyi koruma amaçlı araç



gövdelerinin merkezlerine yerleştirilecektir. Motorlar mil çaplarına uygun şaftlar ile bağlanıp
aracın kıç tarafının ortasından, aracın gövdesinin gerisinde kalmayacak şekilde çıkartılıp
pervanelerle birleştirilecektir.

2. Problem/Sorun:

Üniversitelerin Deniz ve Su Ürünleri Fakülteleri bilimsel ve akademik çalışmalar yaparken,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Oşinografi Dairesi askeri ve sivil denizcilere yönelik seyir,
hidrografi ve oşinografi hizmeti sunarken, Meteoroloji Müdürlükleri hava tahminleri yaparken ve
balıkçılık firmaları balık popülasyonunu ve av kapasitelerini tespit ederken iç sularda ve
denizlerde ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bu ölçüm çalışmaları büyük gözlem gemileri, sabit dubalar, kısıtlı olarak uydular
aracılığıyla yapılmakta olup hali hazırda kullanılan yöntemlerin kurulum ve işletme maliyetleri
yüksek olmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin; hassas veri doğruluğu ve sürekliliğini sağlayamaması,
can güvenliği riski bulunması, hava koşullarından dolayı çalışmaların istenildiği zaman
yapılamaması ve bu çalışmaların zaman alması gibi problemleri mevcuttur. Sıralanan
gerekçelerden dolayı, ölçüm ve gözlem çalışmalarının insansız ve otonom olarak gerçekleştirme
kabiliyetine sahip bir sistem tarafından yapılabilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

3. Çözüm Önerisi:

Kıyı kontrol istasyonundan yönetilen ve koordine edilen araçlarımız aynı zamanda otonom
olarak ve sürü halinde hareket edebilecektir. Otonom görevler esnasında araçlar birbirleriyle
sürekli radyo sinyalleriyle haberleşebilmekte ve atanan görev için kritik olan konum, güç kaynağı
durumu, sensör verileri gibi bilgileri yedekli biçimde birbirleri arasında paylaşabilmektedirler.
Aynı zamanda kıyı kontrol istasyonuna konum olarak en yakında bulunan veya veri transferi için
uygunluk şartlarını taşıyıp taşımadığını makine öğrenmesi algoritmalarımızla belirlediğimiz araç,
yönlendirici görevi üstlenip gelen verileri paketler halinde GSM veya radyo sinyalleri üzerinden
kontrol istasyonuna eş zamanlı aktarabilecektir. Kıyı kontrol istasyonuyla haberleşme bağlantısının
türü kullanıcı tarafından belirlenebileceği gibi uzaklık, hava ve deniz koşulları, girişim vb. şartlara
göre araçlar tarafından da otomatik olarak seçilebilecektir. Ayrıca her bir araçta bulunan 2 veya
daha fazla kamera aracılığıyla işlenen acil durum görüntüleri, görüntü işleme algoritmalarımız ile
tehlikeli veya kritik durum olarak değerlendirilebilecek sorunlar için araçların belirlenen rotaların
dışına çıkabilmesini, tehlike bertaraf edildikten sonra tekrar belirlenen rotanın takibini
sağlayacaktır. Bu gibi durumlar yine kıyı kontrol istasyonuna raporlanacak ve makine öğrenmesi
algoritmalarımızın çözümleyemeyeceği hallerde manuel kontrol süreçleri devreye alınabilecektir.

Sürü deniz araçları kendi aralarında fiziksel katmanı LoRaWAN bileşenlerinden oluşan
yıldız topolojisi ile haberleşmektedir. Merkezi düğümün seçimi ise konum, görev yükü, güç
kaynağı durumu vb. gibi belirli ölçütlere göre Q-Learning makine öğrenmesi algoritmamızın
çıktılarına göre tayin edilir. Bu şekilde belirlenen ölçütlerdeki değişimler ile merkezi düğümün de
değişebilmesi sağlanmış olacak, sürü hareket kabiliyeti artırılacaktır. Merkezi düğüm görevi
üstlenen aracın kıyı kontrol istasyonuna veri aktarımı ve bağlantı süreçleri ise GSM üzerinden
sağlanacaktır. Ayrıca sürüyü oluşturan tüm araçlar ortam koşullarına göre GSM ile kıyı kontrol
istasyonuna gerektiğinde bağlanabilecektir. Bu gereklilikler ve GSM bağlantı istekleri ise otonom
sürüş yazılımımız tarafından yönetilecektir.



Araçların her biri yapısal olarak aşağıdaki görselde açıklanan sistem bileşenlerine sahip
olacaktır.

Şekil 2. İDA Sistem Tasarımı ve Bileşenler

4. Yöntem:

Araçların her birinde görüntü işleme yöntemi kullanılarak çevresel nesneler tespit
edilebilecek ve bu sayede araçlar elde ettikleri bilgiler ışığında kendilerini ve sürü içerisinde
bulunan diğer araçları yönlendirebileceklerdir. Bu şekilde olası kaza riskleri de en aza
indirgenecektir. Algoritmada belirlenen kritik durumlarda araçların manuel kontrol edilmesi de
yine görüntü işleme yöntemi kullanılarak sağlanacaktır.

Şekil 3.Sürü Deniz Araçları Görev ve Haberleşme



Sistem yazılımımız iletişim ve ağ modülü, sensör veri analizi ve depolama modülü, otonom
sürüş modülü, acil durum yönetimi modülünden oluşmaktadır. İletişim ve ağ modülü ile acil
durum yönetim modüllerinde makine öğrenmesi yöntemlerinden Q-Learning kullanılmaktadır.
Ayrıca acil durum yönetimi modülü tehlike anında en az 2 kamera ile GSM bağlantı üzerinden kıyı
kontrol istasyonuna gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilecektir. Yine bu modülde makine
öğrenmesi yöntemleri ile acil durumların sınıflandırılması ve sistemin kendi kendine bertaraf
edebileceği (seyir halinde engel veya cisim tespiti ve geçici rota değişikliği vb.) sorunlara otonom
olarak müdahale edebilecek  algoritmalar geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Projede koordineli bir şekilde hareket etmek ve farklı noktalardan eş zamanlı ölçüm ve
gözlem yapabilmek için en az 3 adet deniz aracı bulunacaktır. Araçlar kendi aralarında radyo
haberleşmesi ve kıyı kontrol istasyonuyla ise GSM teknolojisi ile anlık veri aktarımı sağlayacaktır.

Rakiplerimizden farklı olarak araçların haberleşmesi LoRaWAN (Uzun Mesafe Düşük Güç
Geniş Alan Ağı) protokolü ile kablosuz olarak gerçekleştirilecektir. LoRaWAN diğer haberleşme
teknolojileri ile kıyaslandığında düşük güç tüketimi, çift yönlü ve uzun menzilli haberleşme
yeteneğiyle öne çıkmaktadır.

Diğer bir üstün nitelik ise gerçekleştirilecek araçların otonom ve sürü hareket kabiliyetine
sahip olmasıdır. Araçların sürü hareket kabiliyetine sahip olması yapılan ölçümlerin daha kısa
sürede, daha geniş bir alanda ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Rakiplere göre teknolojik üstünlüklerimiz:

● Makine öğrenmesi algoritmalarıyla sürü hareket kabiliyeti,
● Anlık veri aktarımı,
● Sürü araçlar arasında otonom iletişim,
● Düşük güç tüketimli kablosuz haberleşme,
● Görüntü işleme ve makine öğrenmesi destekli otonom kaza önleme teknolojisi,

6. Uygulanabilirlik

Otonom sistemler gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe
gerçekleştirilen otonom sürüş desteği giderek yaygınlaşmaktadır. Otomobillerin otonom sürüş
esnasında insanları araçları ve güzergah içerisinde bulunan birçok nesneyi algılayarak bu nesnelere
göre hareketlerini kontrol ettikleri görülmektedir. Günümüzün gelişen otonom sistemler
teknolojisinin bir çok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu bağlamda bu teknolojilerin deniz
araçlarına da uygulanması mümkündür. Gelişen mikroişlemci teknoloji ve yapay zeka desteği ile
otonom sistemler çevresel uyaranlara daha hızlı ve güvenilir cevaplar verebilmektedir. Araçlarımız
ise günümüzdeki bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak denizlerdeki ölçüm ve gözlem
çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirecektir.



7. Tahmini Maliyet Ve Proje Zaman Planlanması

Malzeme Miktarı ve Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

Fırçasız DC motor 2 Adet 600 TL 1.200 TL

Pil 2 Adet 500 TL 1.000 TL

Elektronik Hız
Kontrolcüsü

2 Adet 190 TL 380 TL

Pixhawk 2.8 Otopilot
Kontrol Sistemi

1 Adet 3.313 TL 3.313 TL

STM32F4
Mikrodenetleyicisi

1 Adet 300 TL 300 TL

Raspberry Pi 4B 1 Adet 683 TL 683 TL

Güç Dağıtım Kartı 1 Adet 150 TL 150 TL

LoRaWAN Modülü
ve Yönsüz Anten

2 Adet 300 TL 600 TL

GSM Modülü 2 Adet 500 TL 1000 TL

Cam Elyaf 20m² 45 TL 900 TL

Geniş Açı Mini
Kamera

2 Adet 500 TL 1.000 TL

Şaft ve Pervane
Sistemi

2 Adet 150 TL 300 TL

TOPLAM 10.826 TL

Tablo 1. Bir adet İDA için gerekli olan mekanik ve elektronik bileşenlerin maliyetleri

Projemizin sponsoru Çolakoğlu Metalurji  A.Ş. 10.000 TL destekte bulunmuştur.

RAKİPLER Birim Ürün Maliyeti Toplam Maliyet

IW ROBOTİCS 22.500 TL 22.500 TL

NOVU MARE
TECHNOLOGIES

30.000 TL 30.000 TL

Tablo 2. Rakip ürünlerin fiyat karşılaştırmaları tablosu



Zaman Planlama Tablosu

Faaliyetler Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tarihi 1 2 3 4 5 6 7 8

Yarışma Başvurusu/Proje
Çalışmalarının
Başlatılması

27.02.2021 15.03.2021

PÖD Raporu
Teslimi/Sonuçlarının

Açıklanması
09.04.2021 10.05.2021

PDR Teslim
Tarihi/Sonuçların

Açıklanması 17.06.2021 14.07.2021

Ana Gövde Üretimi
ve Montajı 15.07.2021 10.08.2021

Yazılım ve Donanımın
Geliştirilmesi 15.07.2021 15.08.2021

Donanım Entegrasyonu
ve Testler 10.08.2021 25.08.2021

Test Sonucu Analizi ve
İyileştirmelerin

Yapılması
20.08.2021 16.09.2021

TEKNOFEST 2021 21.09.2021 26.09.2021

Tablo 3. Proje Zaman Planlaması



8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projemiz ürünleştirildiğinde birçok  sektöre hitap eden bir ürün ortaya çıkarılacaktır.
Bu sektörler;
1. Deniz araştırmalarında ve ölçüm çalışmaları (Deniz Bilimleri ve Su Ürünleri Fakülteleri),
2. Balık popülasyonu ve yoğunluğunun tespit edilmesi (Denizcilik ve Balıkçılık Firmaları),
3. Keşif, gözlem ve izleme çalışmaları (Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müd.),
4. Batimetrik, oşinografik ve topografik ölçümler (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)
şeklinde sıralanabilir.

9. Riskler

Denizlerde hava koşullarına bağlı olarak iletişim imkanı zorlaşabilmekte, sinyal gücü
zayıflayabilmektedir. Bu durum araçlar arasındaki veri alışverişini olumsuz etkileyebilmektedir.
Gerek veri aktarımı gerekse de araçların manuel kontrolü hava koşullarından etkilenebilmektedir.
Bu risk durumu göz önüne alınarak yedekli haberleşme yöntemleri (Radyo Sinyali ve GSM)
birlikte kullanılacaktır. Diğer bir risk ise karada araçlar arasında istenmese de gerçekleşen kazalar
denizlerde de gerçekleşebilmektedir. Bu risk durumunu ortadan kaldırmak ve emniyetli seyir için
görev öncesi seyir planlama ve otopilot yazılımı kullanılacak olup araçların konum bilgileri GPS
ve GSM sistemlerinden alınan verilerle takip edilecektir.

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni

Daha Önce Yapılmış Çalışmaların Web Bağlantıları :

1) https://novumare.com.tr/tr/
2) https://www.c4defence.com/robotlar-alanda/
3) https://www.textronsystems.com/products/cusv
4) https://www.pmel.noaa.gov/itae/follow-saildrone-2019

İncelenen  Makalelerin Web Bağlantıları :

1) https://www.researchgate.net/publication/224982210_ROAZ_Autonomous_Surface_V
ehicle_design_and_implementation

2) https://www.researchgate.net/publication/343583632_The_Use_of_USV_to_Develop_
Navigational_and_Bathymetric_Charts_of_Yacht_Ports_on_the_Example_of_Nation
al_Sailing_Centre_in_Gdansk

3) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7761380
4) https://www.researchgate.net/publication/224705858_Autonomous_Surface_Vehicle_

Docking_Manoeuvre_with_Visual_Information
5) Carlson, D. F., Fürsterling, A., Vesterled, L., Skovby, M., Pedersen, S. S., Melvad, C.,

& Rysgaard, S. (2019). An affordable and portable autonomous surface vehicle with
obstacle avoidance for coastal ocean monitoring. Hardwarex, 5, e00059.

6) Stanghellini, G., Del Bianco, F., & Gasperini, L. (2020). OpenSWAP, an Open
Architecture, Low Cost Class of Autonomous Surface Vehicles for Geophysical
Surveys in the Shallow Water Environment. Remote Sensing, 12(16), 2575.
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