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1. RAPOR ÖZETİ

Yarışmaya katılımımızı teşvik eden, bilgi ve deneyim edindiğimiz bu süreç içerisinde 

bize yol gösteren değerli hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Kenan TEKBAŞ’a ve Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa Sami ATA’ya teşekkür ederiz. 

Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması için hazırlanan bu rapor takım 

üyelerinin 5 ay boyunca yaptığı tasarımları, teknik analizleri ve simülasyonları içeren kritik 

çalışmaları teknik bir dille açıklamaktadır. Takım olarak ilk defa katılımı gerçekleştirilen bu 

yarışma neticesinde pandemi koşulları altında yoğun çalışmalar yapılmıştır. 

İlk etapta, takım üyeleri bir araya gelerek ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda 

görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan görev dağılımı neticesinde takım üyeleri, su altı 

aracı üretimi için gereken temel bilgilere göre mekanik tasarım, analiz, görüntü işleme, nesne 

takibi, hareket kontrol yazılımı ve elektronik devre tasarımı olacak şekilde beş alana 

odaklanmıştır. Tasarım ve analiz birimimiz yoğun olarak aracın genel gövde tasarımına ve 

bu gövdenin ısıl, statik, akış gibi analizlerine bakmıştır. Elektronik birimimiz araç içi 

elektronik parçaların entegrasyonuna ve bu parçaların seçimlerinde görev almıştır. Son 

olarak yazılım ve görüntü işleme birimlerimiz beraber çalışarak otonom görevlere dair akış 

diyagramları, kodlama, görüntü takibi vb. işler üzerinde yoğunlaşmışlardır. 

 Tasarladığımız su altı aracının elektronik ve mekanik malzemelerinin yarışma 

şartlarına uygun olmasının yanında performans ve maliyet açısından en uygun olanlarının 

seçilmesine özen gösterilmiştir. Aracın otonom yazılımı, görüntü ve hareket olmak üzere iki 

alanda incelenmiş olup, erişilebilir kaynakların yeterliliğinden dolayı görüntü işleme ve 

nesne tespiti çalışmaları Python programında OpenCV kütüphanesi kullanılarak Raspberry 

üzerinden, hareket kontrolü ise Pixhawk üzerinden yapılması planlanmaktadır.  

Aracın mekanik tasarımı, ANSYS programı ile dayanıklılık, maliyet ve hareket 

kabiliyeti göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Hareket kabiliyetleri baz alınarak yatay 

düzlemde bulunan motorların konumları aracın yarım küre gövdesi ile optimize edilmiş ve 

uygun tasarımlar ortaya çıkartılmıştır. Analiz ekibinin ANSYS aracılığıyla yaptığı 

simülasyonlar ile sağlamlık testleri bilgisayar ortamında tamamlanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 1. Organizasyon Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TEKNOFEST hakem heyetinin Ön Tasarım Raporu (ÖTR) değerlendirmesi 

sonucunda tasarladığımız aracımızda eksik olarak görülen konular üzerinde köklü 

değişiklikler yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yüksek puan kaybı yaşadığımız araç 

tasarımı kısmında yapısal değişikliklere giderek aracımızı baştan tasarladık. Yenilenen 

aracımızda amacımız tasarımın takım adımızla uyumluluğu, yerlilik, düşük maliyet ve 

elektronik parçaların birbirleriyle en optimum iletişimini kurgulamaktır. Yaptığımız 

analizler ile karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlar önceden tespit edilmek suretiyle 

çözümler üretilmesi için çalıştık. Ortaya çıkan son tasarım özellikle takım adımızı 

yansıtması, maliyetin düşürülmesi ve yerlilik üçgeninde aracımızı çok daha kullanışlı hale 

getirmiştir. 

3.1. Mekanik Tasarım Değişiklikleri 

Dış Tasarım: Yukarıda da bahsedildiği gibi su altı robotunun tasarımı tamamen 

değiştirilmiştir. Bu değişimdeki sebep, daha önce ÖTR’de gösterilen tasarımın diğer 

takımların da sıkça tercih ettiği klasikleşmiş bir tasarım olmasından ötürüdür. Yeni tasarım 

hazırlanırken yarışma şartnamesinde belirtilen en yüksek puanlamanın alınmasının 

hedefinin yanında hem mekanik özelliklerin hem de özgünlük ve yaratıcılığın ön plana 

çıkarılması amaçlanmaktadır. Tablo 1 ve Şekil 2’de yapılan değişiklikler karşılaştırılmalı 

olarak gösterilmektedir. Özellikle kamera haznesi ve yassı tasarım Takım isminin araçta 

vücut bulması açısından projeye farklılık ve özgünlük katmaktadır. 
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Tablo 1. Tasarım Karşılaştırma Tablosu 

İlk Tasarım Yeni Tasarım 

Ağırlık: 9637 gram Ağırlık: 7007 gram 

Boyut 

Genişlik: 490 mm 

Boy: 517,8 mm 

Yükseklik: 225 mm 

Boyut 

Genişlik: 490 mm 

Boy: 410 mm 

Yükseklik: 264 mm 

İç Hacim: 6073,49 cm³ İç Hacim: 9087,82 cm³ 

Şekil 2. A) ÖTR Tasarım B) KTR Tasarım 

Motorlar: ÖTR’de alınması hedeflenen T200 motorları ortaya koydukları performans 

açısından en önde yer almalarına karşın fiyat/performans karşılaştırılmasında düşük bütçeli 

projeler için yüksek maliyet ortaya çıkartmaktadır. Bunun yanında yurtdışı temini 

gerektirdiğinden yaşanabilecek aksaklıkların projede muhtemel gecikmelere neden 

olabileceği öngörülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde hem yerli hem de maliyet olarak 

muadillerine oranla uygun olması sebebiyle Lenta Marine G350 motorları kullanımına karar 

kılındı. Yapılan analizler ve şirketin verileri ışığında bu motorlarda istenilen hareket 

kabiliyetinin araca kolaylık sağlayacağı tespit edilmiştir. Yerli ürün kullanılmasının özellikle 

malzeme tedariği konusunda yaşanabilecek sorunlarda takıma büyük avantaj sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Motor Sayısı: ÖTR’de sekiz (8) adet olarak uygulaması düşünülen araçta yapılan 

revizyonlarla altı (6) motora indirgenmiştir. Bu sayede hem ekstra maliyetten hem de 

ağırlıktan tasarruf etme şansı bulunmaktadır. Yapılan simülasyonlar motor sayısında 

azalmanın aracın hareket kabiliyetini etkilemeyeceğini göstermektedir. 

Sızdırmazlık: 4 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen Teknofest eğitiminde, soru-cevap 

bölümünden edinilen bilgiler ışığında sıvı conta ve motor sızdırmazlıklarında silikon bazlı 

koruyucu materyallerin çok güvenli olmadığı kanaati oluştuğundan yeni tasarımda sıvı conta 

yerine klingirit conta ve o-ring conta kullanımına karar kılınmıştır. Aynı zamanda motor 

kablolarının sızdırmazlığı için de silikon muhafaza yerine penetratör kullanıp sızdırmazlık 

riskini en aza indirmek hedeflenmiştir. 

A B 
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3.2. Elektronik Tasarım Değişiklikleri 

Batarya: Tasarımda yapılan değişiklikler (motor sayısı, aerodinamik vs) ışığında enerji 

sarfiyatı hesaplanarak ihtiyaç duyulan optimum batarya tespit edilmiştir. ÖTR ile 

kıyaslandığında yeni batarya maliyet ve düşük ağırlık açısından su altı aracına avantaj 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

ESC’ler: ESC’lerin motorlarla uyumlu olması gerekmektedir. Bu bağlamda ÖTR’de 

belirtilen ESC’lerin yerine G350 motorlarla uyumlu olanlarla yer değiştirilmiş ve maliyet 

öncesine kıyasla daha uygun olmaktadır. 

 

Mini Güç Rölesi: Araç üzerinde açma ve kapama yapacak olan buton üzerinden maksimum 

3A akım geçirebilmektedir. Sistemin çalışması için gerekli akım değeri yaklaşık olarak 30A 

olmasından ötürü buton bu akıma dayanıklı değildir. Oluşabilecek riskli durumları ortadan 

kaldırmak ve açma kapama işlemini yapmak için 80 ampere kadar dayanıklı olan mini güç 

rölesi tercih edilmiştir. Kritik tasarım rapor (KTR) aşamasında yapılan tasarım sayesinde 

0.5A akım ile anahtarlama işlemini röle üzerinden yaparak riskli durumlar ortadan 

kaldırılmıştır. 

 

Gerilim Regülatörü: Röle Bobin uçlarının tetikleme işlemi için gerilim seviyesinin 9-16V 

gerilim aralığında olması gerekmektedir. Gerilim regülatörü ile 16V’da tetikleme işlemi 

gerçekleştiğinde röle üzerinde aşırı ısınma meydana gelebileceğinden LM7809 gerilim 

regülatörü kullanılarak gerilim 9V’a düşürülmesi planlanmıştır. 

 

Preamplifikatör: Teknofest tarafından belirlenen 3. görevde, pingerli toptan alınan sinyalin 

gürültüden arındırılması ve yükseltme işleminin bir arada yapılabilmesi için Preamplifikatör 

kullanılmasına karar verildi. 

 

Servo Motor: Su altı aracının önceki tasarımında sabit kamera kullanılarak araç hareketiyle 

kameranın hareketinin sağlanması amaçlanmıştı. Aracın yeni tasarımıyla ortaya koyulan bir 

diğer özgünlük de servo motorlu kamera sistemi olmuştur. Bu sayede kamera hareketini 

aracın dönmesi yerine servo motorla sağlaması planlanmaktadır. Bunun sonucunda özellikle 

hem güç tüketiminden (motor hareketi yalnızca kamera açısı 180 derecenin ötesine 

geçmesine gerek olduğunda olacaktır) tasarruf edilmesine hem de aracın hareketinden 

bağımsız bir tarama gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. 

 

Buton: Sistemin açma ve kapama işlemini sağlayacak olan buton IP68 (Belirtilen 

basınçlarda su geçirmeyen) özelliğine sahip olması gerektiğinden ÖTR’de kullanması 

planlanan buton değiştirilip bu özellikleri sağlayan bir buton tercih edilmiştir. 

 

Raspberry Pi 4 8GB: İşlemci üzerinde oluşacak yükler öngörülerek ÖTR de kullanımı 

planlanan 4 GB lik Raspberry Pi yerine 8 GB’lik versiyonun kullanılmasına karar kılınmıştır. 

 

Kamera: Tasarımdaki değişiklikle beraber servo motor ile kullanılması planlanan kamerada 

da değişikliğe gidilmiştir. Özellikle nesne algılamada tepki hızını arttırmak, daha yüksek 

FPS, daha iyi görüntü kalitesi ve yüksek renk ayrımı için 8 megapixelli USB kamera 

kullanılması tercih edilmiştir. 
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3.3. Yazılım Tasarımı Değişiklikleri 

Yazılım: Kartın kullanımı sırasında, veri işlenmesiyle ortaya çıkabilecek ısınmadan 

korumak için sualtı aracının yazılımında nesne tespitinden ziyade renk tespitine karar 

kılınmıştır. Renkler üzerinden yapılacak ayırım sayesinde daha az veriyi daha uzun süreli 

hızlı veri işlenmesi ile sağlanması hedeflenmiştir. 

Görüntü İşleme: ÖTR’de özniteliklere dayalı (renk, şekil vb.) bir nesne tespiti yazılımı 

oluşturması planlanmıştı fakat Kritik Tasarım Raporu (KTR) safhasına geldiğimizde 

öğrenilen bilgiler ışığında, daha zorlu ışık şartlarında da nesne tespiti sağlayabilen derin 

öğrenme algoritması tasarlanarak özgün bir yazılım elde edilmiştir. 

3.4. Maliyet Değerlendirmesi 

Tablo 2. Maliyet Karşılaştırma Tablosu 

Ön Tasarım Raporu Kritik Tasarım Raporu 

Ürün 
Fiyat 

(Toplam) 
Ürün 

Fiyat 

(Toplam

) 

SPONSORLUK 

DESTEĞİ 

Raspberry Pi 4 4GB 650₺ Raspberry Pi 4 8GB 1.250₺  

T200 Thruster/ESC x9 15.800₺ G350 Thruster /ESC x7 4.411₺ + 

Güç Dağıtım Kartı (Matek) 75₺ Güç Dağıtım Kartı 65₺ + 

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş 

Kontrol Kartı Seti 
619₺ 

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş 

Kontrol Kartı Seti 
619₺ + 

Raspberry Pi Kamera 260₺ 
Düşük Işık Su Altı 

Kamerası 
950₺ + 

Batarya (10000mah) 1000₺ Batarya (8000mah) 801₺  

Batarya Şarj Makinesi 350₺ Batarya Şarj Makinesi 444₺  

Güç Algılama Modülü 260₺ Güç Algılama Modülü 135₺ + 

Su Sızıntı Sensörü 250₺ Su Sızıntı Sensörü 120₺ + 

DC-DC Çeviri 
 

15₺ 

XL4015 5A DC-DC Step 

Down Voltaj Regülatörüx2 

 

106₺ 
 

Ultrasonik Sensör 65₺ Ultrasonik Sensör 260₺  

Basınç Sensörü 650₺ Basınç Sensörü 590₺ + 

Pleksiglas (Araç Gövdesi) 100₺ Pleksiglas (Araç Gövdesi) 300₺  

Alüminyum 7075 200₺ Alüminyum 7075 200₺  

ABS Filament 205₺ ABS Filament 205₺  
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Aydınlatma 200₺ Led Aydınlatma  150₺  

Acil Durum Butonu 40₺ Acil Durum Butonu 95₺ + 

Hidrofon 1200₺ Hidrofon x2 1400₺ +  

İşlem Kuvvetlendirici 500₺ İşlem Kuvvetlendirici 520₺  

Sıcaklık ve Nem Sensörü 50₺ 
Sıcak ve Nem Sensör 

Modülü 
50₺  

- - 
Mikro HDMI Kablo 

(Kamera-Raspberry için)  
35₺  

- - Servo Motor 300₺  

- - Mini Güç Rolesi 42₺  

- - Penetratör x9 180₺ + 

- - Band Geçiren Filtre 200₺ + 

- - Led Sürücü Entegre 50₺  

Sigorta  80₺ - -  

Yedek Batarya 1000₺ - -  

Dijital Dönüştürücü  105₺ - -  

TOPLAM MALİYET = 23.579₺ TOPLAM MALİYET = 13.586₺ 7245₺+Hidrofon 

Sponsor Desteği 

 

KTR için hazırlanan yeni tasarım ile ÖTR için hazırlanan maliyet bütçesinden %40 

oranında tasarruf edilmiş bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar tasarımı hem özgün hale 

getirmiş hem de maliyet açısından uygun bütçeli bir ürün haline dönüşmesine katkı 

sağlamıştır. Gerçekleştiren sponsorluk görüşmeleri neticesinde takımımıza 2 adet hidrofon 

ayni ve yaklaşık 7250 TL de nakdi destek olarak yapılmıştır.  

 

Projede en büyük kalemi motor ve parçaları oluşturmaktadır. ÖTR’deki tasarımda 

kullanmak istenilen T200 motorların yurtdışından temin edilmesi planlanmaktaydı ancak 

hem kurların yükselmesi hem de yaşanabilecek teknik sorunlarda muhatap bulamama gibi 

sıkıntıları bertaraf etmek adına yerli marka araştırması gerçekleştirildi. Motor sayısı da 9’dan 

7’ye (1 tanesi yedek) indirildi. Netice itibari ile motor, ESC, sızdırmazlık elemanları ve diğer 

parçalarıyla beraber yaklaşık 12bin TL tasarruf sağlanmıştır.  

 

Motor sayısının azalması güç tüketimini de düşürdüğünden batarya seçimi yapılırken 

hafif, ucuz ve işimizi fazlasıyla görebilecek bir tercih yapıldı. Bir diğer önemli kalem 

Raspberry Pi da yapıldı, 4 GB’lik versiyonu yerine 8 GB’lik versiyonu tercih edildi. Maliyet 

artışı gerçekleşmiş olsa da ileride yaşanabilecek daha büyük problemlerin önüne geçilmesi 

adına alınması gereken bir karar olarak düşünülmektedir. KTR için hazırlanan tasarımda 

yapılan iyileştirmeler yeni malzeme ihtiyaçları doğurmuştur. Bu malzemeler (servo motor, 

mini güç rölesi, HDMI kablo gibi) için bütçede bir miktar artışa neden olsa da diğer 

kalemlerde yapılan geniş çaplı araştırmalar neticesinde toplam maliyet 14bin TL bandına 

indirilmiştir.  
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 Maliyet karşılaştırmasını özetlemek gerekirse, KTR için hazırlanan yeni tasarım ile 

ÖTR bütçe harcamalarına göre toplamda %40’lık bir iyileştirme sağlanmış oldu. Yapılan 

yardımlar toplam bütçeden düşüldüğünde geriye yaklaşık 5000 TL’lik bir açık kalmaktadır. 

4. ARAÇ ÖN TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı   

Aracın güç beslemesi için 8000 mAh/25 C LiPo batarya tercih edilmiştir. Sistemde 

oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda elemanların zarar görmemesi için 30A’lık sigorta 

kullanılacaktır. Su altı görevi sırasında meydana gelebilecek riskli durumlarda aracın 

enerjisini keserek riskli durumun ortadan kalması için acil durum butonu araç üzerinde 

bulunacaktır. 

 

 Aracın, kamera vasıtasıyla elde ettiği görüntü ile önce Raspberry Pi üzerinde 

görevlere göre özelleştirilmiş görüntü işleme ve nesne takibi kodlarıyla harekete geçmesi 

planlanmıştır. Eş, zamanlı olarak Pixhawk PX4 oto pilot kart üzerinde bulunan güvenlik 

sensörleri denetlemelerini gerçekleştirecek ve acil durum olmadığı takdirde hareket 

komutlarını aktif olmasını sağlayacaktır. Raspberry Pi’dan gelen hareket komutlarına göre 

Pixhawk PX4, gerekli PWM sinyalini ESC motor sürücülerine aktarır ve güç dağıtımı ile 

gerekli miktarda beslenen motorlar istenen doğrultuda hareket etmesini sağlar.  

 

 
Şekil 3. Güvenlik Sistem Ön Tasarımı 

 

Güvenlik kontrol birimi; araç içindeki sıcaklık, nem ve sızıntı sensörlerinden gelen 

bilgilerin, araç içi ekipmanların çalışma değerlerine göre ayarlanan eşik değerinin üstünde 

bir değere çıktığında kontrol kartına sinyal göndererek sistemin gücünün kesilmesini ve bu 

sayede araç içi aygıtların bozulmasını engelleyecektir. Sistem şeması Şekil 3’te gösterildiği 

gibidir. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 

Şekil 4. Araç Tasarımı Renderlı Hali 

 

Şekil 5. Su Altı Aracının Patlatılmış Görüntüsü 

1) Pleksi Kubbe 2) Üst Gövde 3) Raspberry Pi 4 8GB 4) ESC’ler 5) Pixhawk 6) 7) Acil 

Durum Butonu 8) Regülatör 9) Sızıntı Sensörü 10) Kamera Haznesi, Kamera, Servo Motor 

11) Sağ Motorlar 12) Alt Gövde 13) Hidrofonlar 14) Sol Motorlar 15) Penetratörler 16) 

Katmanlar ve Ara Gövde 17) O Ring 18) Batarya Haznesi ve Kapağı 19) Kamera Sabitleyici 



 

11 
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci: 

Aracın mekanik tasarımları SolidWorks CAD-CAM programı kullanılarak 

geliştirilmiştir. KTR raporunda paylaşılan son tasarım elde edilene kadar farklı tasarımlar 

gerçekleştirilmiş olup yapılan analizler ile yarışma için en uygun tasarım elde edilmiştir. 

Teknofest tarafından yarışmacılara tebliğ edilen yarışma şartları ışığında yapılacak görevlere 

göre araç ebat kategorisinden ve ağırlık kıstaslarından maksimum puanı alabilmek, bu 

şartları sağlarken toplam araç maliyeti ve üretimi en sorunsuz olacak şekilde sualtı 

robotunun tasarımının hazırlanması hedeflenmiştir. Sualtı aracın tasarımı gerçekleştirilirken 

ANSYS programı ile AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışmaları ile eş 

güdümlü olarak maliyet analizi devam etmiştir.  Özellikle maliyet ve üretim yöntemleri araç 

tasarımının belirlenmesinde etken olmuşlardır.   

Temel tasarımın ana fikri takımın isminden de anlaşılacağı üzere Lophiiformes yani 

‘‘Fenersiler’den’’ gelmektedir. Bu balık türünün vücudunun 2/3’ü baş, 1/3’ü ise kuyruktan 

ibarettir.  Tasarımsal anlamda elektronik parçaların tamamını içerisine sığdırabileceği 

pleksiden bir baş kısmı tasarlanmıştır. Fener balığının en önemli ve ayırt edici özelliği 

kafasının üst kısmında bulunan fener olarak bilinmektedir. Bu fenerin kullanım amacı 

denizin derin sularında ışık yayıp yolunu bulmanın yanı sıra diğer balıkların dikkatini çekip 

avlanmada büyük bir avantaj elde etmektir (Recherce, 1998). Fener balığının bu özelliğini 

aracımıza entegre etmek amacıyla kamera haznemizi aracın dışarısına yerleştirilmesi ve 

hazne içerisine, lenslerin daha net görüntü alabilmesi için bir ışık eklenmesi 

planlanmaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5’te bu görsel daha net ve detaylı görülmektedir. 

4.2.1.1. AUV Manevra Kabiliyeti 

 Su altı aracın dört tanesi ileri-geri hareketi ve iki tanesi yukarı aşağı hareketi 

sağlayan toplamda altı adet motoru bulundurmaktadır. Tedarik edilen G350 motorlar 16V’da 

itki kuvvetleri ileri için 2,60 kg f iken geri hareketinde 1,93 kg f kuvvet sağlamaktadır. 

Aracın yukarı aşağı hareketini gerçekleştirirken sağa sola dönüş hareketlerini de birlikte 

gerçekleştirebilmesi için ön ve arka konumlarda bulunan motorlar 45 derecelik açı ile 

yerleştirilmiştir.  Yapılan hesaplamalar ile aracın toplam ağırlığının su dışında yaklaşık 8,6 

kilogramdır. Analizler bu değer üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

AUV Doğrusal Hareketi 

Aracın doğrusal hareketleri incelenirken doğrusal hareket esnasında net kuvvet ve 

ivme ilişkisi, Newton’un ikinci hareket kanunu kullanılarak formülize edilmiştir. 

Sürüklenme katsayısı (Cd) ise aracımızın şeklinden ötürü 0,61 kabul edilmiştir (Cimbala, 

2012). 
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Şekil 6. Sürüklenme Katsayıları 

 

                                           𝐹𝑛𝑒𝑡 = m * a                               Denklem 1 

F= Kuvvet (N) 

m= Kütle (Kg) 

a= İvme (m/s²)  

Denklem 1 kullanılarak motorların ileri ve geri itki güçleri, yer çekimi ivmesiyle çarpılarak 

F değeri aşağıda gösterilen formülasyon ile hesaplanmıştır. Formüle eklenen (1
√2
⁄ ) değeri 

motorların 45 derecelik açılar ile konumlandırılması sonucu oluşan cos45 değerinden 

gelmektedir. 

∑𝐹 = (motor sayısı * ileri itki gücü + motor sayısı * geri itki gücü) * yer çekimi * (1
√2
⁄ ) 

Motorun ileri itiş gücü: 2,6kgf 

Motorun geri itiş gücü: 1,93kgf 

Kgf (Kilogram-force) = Kütlesi 1 kg olan bir cismin yerçekimi altında uyguladığı kuvvet 

Yer çekimi ivmesi: 9,81 m/s² 

∑𝐹 =(2*2,6{kgf}2*1,93{kgf})*9,81{m/s²}*(1/√2) = 62,85 N 
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Bulunan F değerini ve araç kütlesini Denklem 1’de yerine koyularak aşağıda gösterildiği 

gibi ivme hesaplanmıştır, 

𝐹𝑛𝑒𝑡= 62,85 {N} = 7,007 {kg} * a 

𝑎 = 8,97  m/s² 

 

Suyun araca karşı göstereceği direnç kuvveti,  

 

          ∑𝐹 = 1
2⁄ ∗ 𝜌𝑠𝑢 ∗ 𝐴𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç ∗ 𝑉𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç

2 ∗ 𝐶𝑑       Denklem 2 

𝜌𝑠𝑢= Suyun yoğunluğu = 998,2 kg/m 

𝐴𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç = Direnç kuvveti etki alanı ≅ 0,12324 m² 

𝑉𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç
2  = Başlangıç hızı 

𝐶𝑑 = Direnç katsayısı ≅ 0,61 (Aracın üst tarafı Daire, alt tarafı dikdörtgen olduğu için daire 

direnç katsayısı ve dikdörtgen direnç katsayısı değerleri yüzdeleri alınarak interpolasyon 

yöntemi ile hesaplanmıştır.)  

Formülü ile bulunmaktadır. Verilen denklem 2 formülü sayesinde aracın hızı bulunacaktır.  

Formülde geçen ifadeler 

Denklem 2 formülünde bulmak istediğimiz V ifadesi yalnız bırakıldığında formül 

𝑉𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç = √2 ∗ 𝐹 𝜌𝑠𝑢 ∗ 𝐴𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç ∗ 𝐶𝑑
⁄       Denklem 3 

𝜌𝑠𝑢= Suyun yoğunluğu = 998,2 kg/m 

𝐴𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç = Direnç kuvveti etki alanı ≅ 0,12324 m² 

𝑉𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç
2  = Başlangıç hızı 

𝐶𝑑 = Direnç katsayısı ≅ 0,61  

  olarak düzenlenmektedir. Elde bulunan veriler formüle yazıldığı zaman 

𝑉 =  √2 ∗ 62,85 998.2 ∗ 0,12324 ∗ 0,61⁄ = 1,294  m/s² 

Yatay hareket başlangıç hızı 1,294 m/s² olarak bulunmaktadır.  
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AUV Dikey Hareketi 

Aracın dikey hareketi iki adet motor yardımıyla yapılmaktadır.  

Denklem 1 kullanılarak araca uygulanan F ve ulaşabileceği ivme değerleri aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. Aracın yanlarına yerleştirilen dikey motorlar birbirine göre ters (saat ve saat 

yönünün tersi) döndüklerinden aracın yan yatmasını engellemek adına ikisini de aynı güçte 

çalıştırılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar ve hesaplamalar ile motorun itiş gücünün 

1,93 kgf olarak alınması gerekmektedir. 

Yer çekimi ivmesi: 9,81 m/s² 

Aşağıda kullanılan denklemin çıkarı Doğrusal Hareket başlığı altında bulunduğundan 

tekrara düşmemek adına buraya eklenmemiştir. 

 

∑𝐹 = (2*1,93 {kgf}) * 9,81 {m/s²} = 37,87 N 

Bulunan F değerini ve araç kütlesini kullanarak Denklem 1’de yerine yerleştirilerek ivme 

hesaplanmıştır. 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 37,87 {N} =7,007 {kg} * a 

a = 5,405 m/s² 

Aracın dikey hareketinde ki başlangıç hızının bulunması için Denklem 3 kullanılmıştır. 

𝜌𝑠𝑢 = Suyun yoğunluğu = 998,2 kg/m 

𝐴𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛ç = Direnç kuvveti etki alanı ≅ 0,214 m² 

𝐶𝑑 = Direnç katsayısı ≅ 0,82 

𝑉 =  √2 ∗ 37,87 998.2 ∗ 0,214 ∗ 0,82⁄ = 0,66 m/s 

Dikey harekette ki başlangıç hızı 0,66 m/s olarak hesaplanmaktadır. 

4.2.1.2. Yarışma Parkurlarına Göre Tasarım Optimizasyonu: 

Mekanik Tasarım ekibi tarafından hazırlanan tasarımlar üç farklı konu üzerinde 

yoğunlaşmıştır; 

• Kilo ve boyut kategorisinden şartlar el verdiği müddetçe alınabilecek maksimum 

puanı almak. 

• Suyun içerisinde hareket kabiliyetini maksimum seviyede tutmak için en uygun 

tasarımı bulmak. 

• Otonom görevleri sorunsuz bir şekilde tamamlamak için uygun bir tasarım 

oluşturmak. 

Teknofest tarafından yarışmacılara tebliğ edilen görevler için yapılan çalışmalar; 

1) Kapıdan geçiş görevi: Yarışma şartnamesine göre sualtı aracın farklı puanlara sahip üst 

üste yerleştirilmiş büyük (1000mm uzunluk, 1500mm genişlik) ve küçük (500mm uzunluk, 
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1000mm genişlik) kapılar bulunmaktadır. En yüksek puanı almak amacı ile KTR için 

tasarlanan aracın boyutlarında optimizasyon yapıldı.  

2) Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: Havuz zemininde sırasıyla 

1500mm, 2000mm, 2500mm çapa sahip ve eş merkezli üç adet daire ve dairelerin merkez 

noktasında denizaltı maketi bulunmasından ötürü sensörlerin tam verim ile çalışabilmesi için 

sensör konumlandırması araç gövdesinin uçlarına doğru yönlendirildi. Aynı zamanda 

görüntü işleme yapacak olan kamera ve kamerayı dış etkenlerden koruyacak hazne bu 

göreve uygun olarak konumlandırıldı. 

3) Hedef Tespiti ve İmhası: Havuzun zemininde konumlandırılmış 800mm boyutta iki adet 

hedef çubuğu bulunmaktadır. Bu çubukların üstünde 1 adet pingerli ve 1 adet pingersiz 

olmak üzere 2 adet renkli hedef bulunmaktadır. Bu etaptaki hedef, en yüksek puana sahip 

pingerli topun düşürülmesidir. Bu göreve özel olarak tedarik edilen hidrofonlar ile pingerli 

hedeften alınan sinyaller yazılım ile işlenerek sualtı aracının pingerli hedefi vurması 

düşünülmüştür. 

4.2.1.3. Araç Gövdesi 

Elektronik aksamların yerleştirileceği su altı aracın gövdesi 2 bölümden oluşmaktadır (Şekil 

7 ve Şekil 9). Tasarımsal olarak oldukça özgün olan bu araç gövdesi takım adı ile bağıntılı 

olarak fener balığından esinlenilerek tasarlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve yeni üretim 

yöntemlerinin bulunması ile eklemeli imalatlar oldukça ün kazanmıştır. ABS 

malzemelerinin maliyetinin düşük olmasını ve komplike tasarımların üretiminde 3D 

yazıcılarda kullanılabilmesi bunların yanında kesilebilir, törpülenebilir, taşlanabilir ve güçlü 

yapıştırıcılar ile yapıştırılabilir olmasından dolayı araç gövdesinin malzemesi için 

kullanılması kararlaştırıldı. Bu malzeme türü yüksek sertlik, dayanıklılık ve darbelere karşı 

direnç gösteren bir malzemedir (Christiyan, Chandrasekhar, & Venkateswarlu, 2015). Su altı 

aracına ait ölçüler Şekil 8’de yer alan teknik resimde gösterilmektedir 

 

Şekil 7. Üst Gövde (A) Yandan, (B) Önden, (C) Üstten ve (D) Perspektif görünüm 

A B 

C D 
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Şekil 8. Üst Gövde Teknik Resim 

Şekil 9’da oklar ile aracın içerisine bağlantı sağlanacak kablo delikleri ve diğer boşluklar 

gösterilmiştir. 1) Bataryanın yerleşeceği konum. 2) Hidrofon kablo delikleri. 3) Motor giriş 

kablo delikleri. 4) Hidrofon kablo deliği. 5) Batarya kablo deliği. 6) Hidrofon kablo deliği. 

7) Motor kablo çıkış delikleri. 

 

Şekil 9. Alt Gövde (A) Önden, (B) Yandan, (C) Üstten ve (D) Perspektif görünüm 

A B 

C D 
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Şekil 10. Alt Gövde Teknik Resim 

Araç alt gövdesinde bataryanın kolayca şarj edilebilmesi için bir hazne 

bulunmaktadır (Şekil 10 ve Şekil 11). Bu haznenin tasarlanması yarışma esnasında pilin 

kolay değişimi ya da hızlıca şarj edilebilmesi adına düşünülmüştür. Sıkı geçme ile gövdeye 

yerleşecek olan batarya haznesinin tamamen sızdırmaz bir kutu olması planlanmıştır.  

 

Şekil 11. Batarya Hazne Yeri 
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4.2.1.4. Motorların Konumlandırması 

Motor konumlandırması yapılırken iki dikey ve dört yatay olmak üzere toplamda altı 

motor kullanılmıştır (Şekil 12). Dikey yönde konumlandırılan motorlar aracın su içerisinde 

batma, çıkma ve istenilen noktada sabit tutma hareketlerini yapmaktadır. Yatay yönde 

konumlandırılmış olan motorlar 45 derecelik açıya sahiptir. Sahip oldukları açı ve konumlar 

sayesinde aracın ileri, geri hareketini ve sağa, sola manevralarını sağlamaktadır. 

 

Şekil 12. Motor Yerleşiminin Şematik Gösterimi 

Yeşil ve mavi renkler pervanelerin dönüş yönlerini göstermektedir. Mavi renkle 

gösterilen pervaneler saat yönünde, yeşil renk ile gösterilen pervaneler ise saat yönünün 

tersinde hareket etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu düzlemsel hareket kontrolü için 

dört (4) adet motor kullanımı tercih edilmiştir. Dalış kontrolü içinse (yukarı-aşağı) iki (2) 

adet motor kullanımının yeterli olduğuna kanaat getirilmiştir (ArduSub, 2018).  

 

4.2.1.5. Pleksi Kubbe 

Pleksi (akrilik) olarak adlandırılan malzeme aracın 2 ayrı bölümünde kullanılacaktır. 

İlk olarak aracın elektronik aksamlarının içerisinde bulunduğu yarım küre şeklidir. İç hacim 

hesaplamaları yapılıp hazne buna göre oluşturulmuştur. İç hazne üst yarım küre ve alt kapak 

olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. İkinci kullanılan bölüm ise aracımızın ön kısmında 

bulunan silindir kamera haznesidir. Pleksi malzemesinin yüksek dayanıma sahip olması, 

şeffaf olması ve su geçirmez olması iç hazne için Pleksi kullanımını uygun hale getirmiştir.  

(Zhang, Jin, Hou, Liu, & Wei, 2018).  
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Şekil 13. Pleksi Kubbe (A) Üstten, (B) Yandan, (C) Önden ve (D) Perspektif görünüm 

 

Şekil 14. Pleksi Kubbe Teknik Resim 

A B 

C D 
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4.2.1.6. Kamera Haznesi 

Kamera haznesi ayrı bir bölümde olmasının sebebi kameraya yüksek görüş açısı 

sağlanması ve en önemlisi diğer parçaların ısısından dolayı oluşan buğulanma durumunda 

merceğin etkilenmesini engellemektir. Şekil 15’te gösterilen haznenin kapak kısmı hariç 

tamamı Pleksi malzemeden oluşmaktadır. İçerisinde servo motoru da barındıran kamera 

haznesinin sızdırmazlığını o ring ve epoksi ile sağlanması planlanmıştır. 

 

 

Şekil 15. Kamera Haznesi (A) Önden, (B) Yandan görünüm 

 

Şekil 16. Kamera Haznesi Teknik Resmi 

A B 
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4.2.1.7. Kamera Haznesi Sabitleme Borusu. 

Şekil 17’de gözüken, kamera haznesinin ve pleksi kubbenin bağlantısını sağlayan ve 

aynı zamanda hazneyi sabit tutan bu boru alüminyum malzemeden oluşmaktadır. Kamera 

ve servo motora ait elektronik kablolar bu boru içerisinden araçla bağlanacaktır. 

 

Şekil 17. Hazne Sabitleme Borusu 

 

Şekil 18. Hazne Sabitleme Borusu Teknik Resmi 

4.2.1.8. Alüminyum Levha 

Alüminyumdan talaşlı imalat yöntemleri ile üretilecek olan levha Pixhawk, 

Raspberry vb. elektronik parçaların küre içerisinde sabit tutulması için önemli bir rol 

oynamaktadır. Pixhawk gibi içerisinde jiroskop bulunduran elemanlar için 

konumlandırmalar aracın orta noktası olmalıdır. Aksi durumlarda su altı aracının hareket 

halinde eksen kayması gibi sorunlar yaşaması mümkündür. Şekil 19’da gözüktüğü üzere 

deliklerin açılma prensibi penetratör çapına göredir. Motorların ve diğer kabloların geçeceği 

bu delikler için ekstra olarak sızdırmazlık sağlaması adına epoksi reçine kullanılmaktadır.  

Levha kalınlığı 3mm olarak düşünülmüştür 
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Şekil 19. Alüminyum Levha 

4.2.1.9. Katmanlar 

Alüminyum parçanın üzerinde konumlanacak olan ve elektronik aksamların yer 

sıkıntısı yaşanmadan koyulabilmesi için geliştirilen bu katmanlar yine alüminyum malzeme 

ile üretilmektedir. Bu parçayı kullanarak ayriyeten araçta oluşabilecek yüksek ısıl dağılımı 

da parçaları birbirinden uzaklaştırarak düşürmek planlanmaktadır. 

 

Şekil 20. Katmanlar (A) Yandan, (B) Önden, (C) Üstten ve (D) Perspektif görünüm 

A B 

C D 
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Şekil 21. İç Hazne Elektronik Aksam Katmanlarının Teknik Resimi 

 

Şekil 22. Elektronik Parçaların Katman Üzerinde Görünümü. 

1) Raspberry Pi 4 8GB 2) Sızıntı Sensörü 3) Pixhawk 4) Güç Dağıtım Kartı 5) ESC’ler 6) 

Regülatör 7) Penetratörler 8) PCB 
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Şekil 22’de gösterilen elektronik parça yerleşimi planlanırken suyun doğal soğutma 

özelliğinden yararlanılması düşünülmüştür. En çok ısınan parça olan Raspberry Pi 4 8GB su 

yüzeyine en yakın olan üst katmana konumlandırılmıştır. Sonrasında alt plakalara sırasıyla 

Pixhawk, sızıntı sensörü, güç dağıtım kartı, ESC’ler, regülatör, PCB ve penetratörler 

yerleştirilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen her bir parça tek tek birleştirildiğinde ve G350 motorlar bağlantı 

noktalarında monte edildiğinde Şekil 23’deki model ortaya çıkmaktadır.  

 

Şekil 23. Araç tasarımı (A) Yandan, (B) Önden, (C) Üstten ve (D) Perspektif görünüm 

 

4.2.2. Malzemeler   

Araç iç, dış ve kamera haznesi olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. Dünya üzerinde 

gelişen teknoloji ve artan tüketimden insanların ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet 

oranının artması için sürekli daha dayanıklı, daha uygun materyaller ortaya çıkmaktadır. 

Malzeme seçimleri proje adına en dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi olduğu 

düşünülmektedir. 

4.2.2.1. G350 Motorlar 

Bir su altı aracının manevra kabiliyetinin bulunması için iticiler gereklidir. Araç 

üzerindeki iticilerin sayısı ve yönü, aracın manevra yapabileceği serbestlik derecesini 

belirlemektedir. Su altındaki zorlu koşullarda robotun otonom görevlerini başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun için ise fırçasız motorların kullanılması 

A B 

C D 
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gerekmektedir. Çalışma ortamı su altı olduğu için seçilecek motorların suya ve su altındaki 

yüksek basınca dayanıklı olması gerekmektedir. Motorlarda oluşabilecek herhangi bir sızıntı 

durumunda korozyon meydana gelmektedir. Verimliliği olumsuz yönde etkileyecek 

problemlerden dolayı itki sisteminin ana parçası olan iticileri verimli olması ve ortam 

koşullarından daha az etkilenmesi istendiğinden Şekil 24’te gösterilen Lenta Marine G350 

Thruster iticilerinin kullanımına karar verilmektedir. 

 

Şekil 24. Tedarik Edilen G350 Motoru 

 

Performans Grafikleri: 

 

 

Şekil 25. Motor ve Akım Grafiği (Lenta Marine, 2021) 
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Şekil 26. G350 Teknik Resim (Lenta Marine, 2021) 

Sponsorlar tarafından tedarik edilen G350 motorların Şekil 26’da Teknik resmi 

gözükmektedir. Motorların teknik resmi SolidWorks programından çıkarılmıştır. Araç 

tasarımı yapılırken bu ölçeklere dikkat edilmiştir. Şekil 25’te 16 voltaj değerinde çalıştırılan 

motor için grafik oluşturulup ESC PWM değerine göre akım ve verim grafikleri elde 

edilmiştir. Çıkan veriler doğrultusunda su altı aracı için optimum çalışma noktasının 

bulunması hedeflenmiştir. 

4.2.2.2. Pleksi 

Daha önceden bahsedilen aracın iç haznesi ve kameranın haznesi pleksi malzemeden 

oluşturulmaktadır. Düşük özgül ağırlık, sağlamlık, kolay şekil verilebilme ve saydamlık gibi 

özellikleri taşıdığından proje için önemli bir materyaldir. (International, 2020). 

 

Şekil 27. Pleksi Hazne 
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Tablo 3. Pleksi Özellikleri 

ÖZELLİK DEĞER BİRİMLER 

Elastikiyet Modülü 3E9 N/m² 

Poisson Oranı 0,35 Yok 

Yırtılma Modülü 89E7 N/m² 

KütleYoğunluğu 1200 Kg/m³ 

4.2.2.3. Alüminyum 

Aracın kamera haznesinin sabit durmasını sağlayan borunun ve elektronik parçaların 

kubbe hazne içerisinde sabit kalması için alüminyum malzeme kullanılmaktadır. Kendi 

içerisinde de çeşitli özelliklere sahip olan alüminyum malzemeler arasından Al 7075-T6 

malzemesinin kullanımına karar verilmektedir. Kullanılacak olan bu malzeme yüksek 

mukavemet ve kolay işlenebilirlik özellikleri bulundurmaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. Alüminyum Özellikleri 

ÖZELLİK DEĞER BİRİMLER 

Elastikiyet Modülü 7,17E10 N/m² 

Poisson Oranı 0,35 Yok 

Yırtılma Modülü 2,8E8 N/m² 

KütleYoğunluğu 2810 Kg/m³ 

 

4.2.2.4. Suya Dayanıklı Epoksi 

ABS ile yapılan parçaların ve kablo geçiş deliklerinin sızdırmazlık sıkıntısını 

önlemek amacıyla kullanılmaktadır. 

4.2.2.5. O-Halka 

O-halkalar (O-ringler) mekanik sızdırmazlık elemanları olarak kullanılmaktadır. O-

halka malzemeleri standart boyutlarda olmakla birlikte sisteme sıkı geçme ile monte 

edilmektedir.  Genelde nitril, silikon, poliüretan gibi malzemelerden üretilmektedir. Projede 

kubbe ve ana gövdemizin arasında bulunacak O-halka, sızdırmazlık için önemli bir eleman 

olmaktadır. 

4.2.2.6. M10 Penetratör 

M10 Penetratörler basınçlı ortamda sızdırmazlık sağlayarak kablo montajının 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. Projede kablo giriş ve çıkışları için Şekil 28’de gösterilen 

ve temin edilen M10 Penetratörlerin kullanımı planlanmaktadır. 
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Şekil 28. Tedarik Edilen Penetratörler 

 

4.2.2.7. Nem Önleyici Silikajel 

Pas, korozyon, küf, sisleme ve yoğuşmayı önlemek amacıyla kullanılan nem alma 

malzemesidir. Yapısında bulunan küçük ve birbiriyle bağıntılı gözeneklerden oluşan silika 

jel nemi çekmektedir ve nemi kılcal yoğunlaşma sayesinde bünyesinde tutmaktadır. Aracın 

içerisinde bulunan elektronik parçaların yayacağı ısı ve dış yüzeyle temas halinde bulunan 

havuz suyunun sıcaklığından oluşacak buğulanma için nem önleyici silikajel kullanımı 

planlanmaktadır. 

4.2.2.8. Paslanmaz Cıvata 

Üzerinde krom kaplama bulunan cıvatalar kullanılarak su altında hem araca hem de 

çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  Paslanmaz çelikler 

oksitlenmeye maruz kaldığı zaman yüzeyde göz ile görünmeyecek düzeyde bir krom-oksit 

tabakası oluşmaktadır. Oluşan bu tabaka su ve havanın malzemenin içerisine girmesini 

engellemektedir. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri  

4.2.3.1. 3D Yazıcı ile Eklemeli İmalat 

Aracın maliyetini ve ağırlığını düşük tutmak için temelde 3 

malzeme kullanımı düşünülmektedir. Bunlar ABS, Alüminyum ve 

Pleksi malzemeleridir. Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

bünyesinde bulunan Raise 3 boyutlu yazıcı çoklu malzeme 

desteklidir. Yüksek tekrarlanabilme (5 mikron), yüksek hızlı 

anahtarlama (1sn'den kısa) ve 1.5mm hareket imkânı sayesinde 

esnek filamentler ile sorunsuzca çalışabilmektedir. Yüksek parça 

kalitesi ve çözünürlük için özel tasarlanmış hareket sistemi 

0.01mm katman kalınlığı, değiştirilebilir 0.2mm nozzle ve 0.78125 

mikron hassas konumlamaya sahiptir (3D, 2020).  

  

Şekil 29. Raise 3D Printer 
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4.2.3.2. Pleksi Vakumlama Yöntemi 

Araçta iki bölge de pleksi kullanılması planlanmaktadır; (i) elektronik kartlar, esc ve 

sensörlerin olduğu orta gövde ve (ii) kamera ve servo motorun yerleştirildiği bölge. 

Şeffaflığı sayesinde iç haznede sorun oluşabilecek durumlarda acil buton düğmesine 

basılarak sistemin güç akışını kapatmak hedeflenmektedir.  

Kamera haznesinde kullanılacak silindir parçayı hazır satın alınması 

düşünülmektedir. Orta hazneyi vakumlama yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Öncelikli 

olarak levha halinde olan malzeme yumuşayana kadar ısıtılarak kalıp içerisine 

yerleştirilmektedir. Kalıp boşluğu ve malzeme arsasında negatif basınç kullanılarak vakum 

oluşturulmaktadır. Yumuşak olan malzeme kalıbın halini alarak kalıp içerisinde bulunan 

soğutma sıvısı sayesinde malzeme soğutulup, sertleştikten sonra kalıp açılarak içerisine hava 

üfleme işlemi yapılmaktadır. En son olarak da malzeme sistem içerisinden çıkarılmaktadır 

(Şekil 30). 

 

 
Şekil 30. Pleksi Vakumlama 

4.2.3.3. Talaşlı İmalat ile Alüminyum Levha İşlenmesi 

Hazne içerisinde yer alan elektronik sistemin ve kamera haznesinin sabit durması için 

alüminyum malzeme kullanılmaktadır. Hazne içerisine konulacak daire levha freze 

tezgahlarında talaş kaldırma yöntemi ile gerekli olan ölçülere göre üretilmektedir.  

Kamera haznesini sabit tutan uzun silindir formundaki alüminyum ise içerisinden 

kabloların geçeceği ölçülere göre bükme yöntemi kullanılarak şekillendirilmektedir. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler  

  4.2.4.1. Boyut, Ağırlık ve Hacim 

 

Boyut: 

 

Şekil 31. Araç Boyut Teknik Resmi 

 

Tablo 5. Araç Boyut Tablosu 

ÖZELLİKLER 

Genişlik 490 mm 

Uzunluk 410 mm 

Yükseklik 264 mm 

Hacim 9087822,52 mm³ = 0,00908782252 m³ 
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Ağırlık: 

Tablo 6. Ağırlık Tablosu 

TOPLAM AĞIRLIK (TAHMİNİ) 

Gövde (Tüm Parçalar) 4000 gram 

Batarya 653 gram 

Güç Dağıtım Kartı 7,5 gram 

Güç Rölesi 2 gram 

Güç Algılama Modülü 15 gram 

Sızdırmazlık Sensörü 5 gram 

Ultrasonik Sensör 20 gram 

Acil Durum Butonu 50 gram 

Raspberry Pi 50 gram 

Mikro Hdmi Kablo 10 gram 

Analog Dijital Dönüştürücü 25 gram 

İşlem Kuvvetlendirici 20 gram 

Servo Motor 55 gram 

Basınç Sensörü 20 gram 

Aydınlatma 50 gram 

O Ring 5 gram 

Paslanmaz Civata 50 gram 

Pre Amplifikatör 30 gram 

Motorlar (G350) x7/ESC 1520 gram 

Hidrofonx2 420 gram 

Toplam Ağırlık 7.007 gram 

 

Aracın su içerisindeki ağırlığı aşağıda gösterildiği gibi bulunmaktadır: 

𝑇𝑎𝑟𝑎ç = 𝑉𝑎𝑟𝑎ç ∗ 𝑔 ∗ (𝜌𝑎𝑟𝑎ç − 𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤)  Denklem 4 

𝜌𝑎𝑟𝑎ç =
𝑀𝑎𝑟𝑎ç

𝑉𝐴𝑟𝑎ç
⁄   Denklem 5 

𝑇𝑎𝑟𝑎ç = Aracın su içindeki ağırlığı 

𝜌 = Yoğunluk (kg/m³) 

g = Yer çekimi ivmesi (m/s²)  

V = Hacim (m³) 

M = Kütle (kg) 

 

Aracın sudaki ağırlığını bulmak için aracın yoğunluğunu bulmak gereklidir. Yoğunluğu 

bulabilmek için denklem 5’te bulunan formül çözülmüştür. 

𝜌𝑎𝑟𝑎ç =
𝑀𝑎𝑟𝑎ç

𝑉𝐴𝑟𝑎ç
⁄ = 7,007

0,0091⁄ =  770  kg/m³ 
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Aracın sudaki ağırlığının bulunması için Denklem 4’te değerler yerine yazılarak aracın suda 

ki ağırlığı bulunmuştur.  

𝑇𝑎𝑟𝑎ç = 𝑉𝑎𝑟𝑎ç ∗ 𝑔 ∗ (𝜌𝑎𝑟𝑎ç − 𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤) = 0,0091 ∗ 9,81 ∗ (998,2 −  770) = 20,37 N 

N= Newton (kg*m/s²) 

Ulaşılan Newton (kg*m/s²) değerinin kg cinsinden yazılması için yer çekimi ivmesine (m/s²) 

bölünerek birim dönüşümü yapılması gerekmektedir. 

20,37 (kg*m/s²) / 9,81 (m/s²) = 2,0765 kg 

Yapılan dönüşüm sonucunda aracın su altındaki ağırlığı 2.0765 kg. olarak bulunmuştur. 

  

4.2.4.2. Yüzerlilik 

 

Toplam kütle: 

∑𝑚 =  7,007 kg 

Hacim:  

V = 9087822,52 mm³ = 0,00908782252 m³ 

 

Yoğunluğun formülü, 

Yoğunluk = Kütle/Hacim (𝜌 = 𝑚 𝑣⁄ ) olduğuna için aracın yoğunluğunu 

𝜌𝐴𝑈𝑉 = 
 7,007

0,0091⁄ =  770 kg/m³ 

Olarak bulunmaktadır. 

Suyun kendi yoğunluğu 𝜌𝑠𝑢 = 998.2  kg/m³ olduğuna göre 𝜌𝑠𝑢 > 𝜌𝐴𝑈𝑉 sonucu çıkmaktadır. 

Sıvının yoğunluğu, aracın yoğunluğundan yüksek olduğu için aracımız sıvı 

içerisinde yüzer konumda bulunmaktadır. 

4.2.5. Araç Analizleri 

 

Aracın tasarımları birden çok analiz programı ile üç farklı analiz kategorisinde 

(Statik, CFD, Isıl) yapılmaktadır. Analizlerde kullanılan koordinat sistem yönleri şekillerin 

sağ veya sol alt konumunda verilmektedir. 
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Tablo 7. Statik Analiz Kabulleri 

STATİK ANALİZ KABULLERİ 

Sabit nokta Aracın ayaklarının altı 

Basınç 245160 Pa (25m derinlikte H2O için) 

Yerçekimi 9,81 m/s² 

 

ANSYS programında tasarımın analizini rahat bir şekilde yapabilmek adına motorlar 

kaldırılmıştır. Fakat motorların oluşturduğu faktörler (ağırlık, uyguladığı kuvvet) analiz 

yapılırken unutulmamıştır. Araç toplam olarak incelendiği zaman kullanılan motorların 

sudaki ağırlığı 102 gramdır. Her motor araç üzerinde 1 KN kuvvet uygulamaktadır. Aynı 

zamanda araca 25 metre su bacıncı uygulanmaktadır. 

Araç üzerinde meydana gelen maksimum deformasyon:  

 

Şekil 32. Aracın Toplam Deformasyonu (Ön Görünüş) 

 

Şekil 33. Aracın Toplam Deformasyonu (Arka Görünüş) 
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Elektronik aksamları koruyan kubbe şeklinde pleksi malzemenin basınç akma 

dayanımı 125 MPa’dır. Ayrıca araç şasesini oluşturan ABS malzeme ise 77MPa basınç akma 

dayanımı göstermektedir. Yirmi beş metre derinlikte yapılmış olan bu statik analizde 

motorların uyguladığı kuvvetler de kabuller arasına dahil edilmektedir. Çıkan sonuç 

neticesinde meydana gelen toplam yer değiştirme maksimum 0,32582 olarak bulunmaktadır. 

Kullanılan malzeme için bu yer değiştirme %2 oranlarında başladığı düşünüldüğünde 25 

metre basınçta elde edilen sonuçlar neticesinde 5 metre derinlikte araç gövdesinde 

deformeye dair herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. 

 

 

Şekil 34. Aracın Ön tarafının Von-Mises (Eşik) Gerilimi  

 

 

Şekil 35. Aracın Arka tarafının Von-Mises (Eşik) Gerilimi  

Şekil 34 ve 35’de ABS ve Pleksi’den oluşan ana gövde yirmi beş metre derinlikte 

maruz kaldığı hidrostatik basınç sonucu oluşan Von Misses (Eşik) Gerilme değeri 14,549 

MPa olarak gözlemlenmektedir. 
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Sonuç: ABS’den üretilen bu dış iskelet ve pleksiglas iç haznesi aracın en önemli 

parçalarıdır. Ana gövde kamera haznesi, pleksiglas kubbe gibi elemanları taşımaktadır. 

Pleksiglas kubbe ise elektronik aksamları dış ortamdan gelebilecek her türlü etkiye karşı 

korumaktadır. 25 metre derinlikte durgun suda yapılan analizler sonucunda bu basınca karşı 

aracın emniyetli olduğu öngörülmektedir. 

 

Tablo 8. Akış Analizi Kabulleri. 

AKIŞ ANALİZİ KABULLERİMİZ 

Akışkan Su 

Akış tipi Laminer ve Türbülanslı 

Basınç 245160 Pa (25mH2O) 

Sıcaklık 293.2 K (20°C) 

Yerçekimi 9,81 m/s² 

Hız 1,294 m/s  

Havuz boyutu X=200 cm     Y=100 cm     Z=100 cm 

 

SolidWorks programında aracın tasarımını bitirip ANSYS 2020 R2 programında 

açabilmek için step formatında kaydedilmektedir. Böylelikle tasarımın tüm hatlarına detaylı 

olarak analiz işlemi yapabilmektedir. Akış analizi yapılırken akış hacmi su olarak 

tanımlanmaktadır ve suyun tüm özellikleri ANSYS programının kütüphanesinden 

alınmaktadır. Akış hacminin girişine hız girişi, çıkışına ise basınç sınır şartları atanmaktadır. 

Tablo 8’de yapılmış olan kabuller daha detaylı olarak görülmektedir.  

ANSYS programında hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizine tabi tutulan 

bu analizlerden hız dağılımları ve akış çizgileri elde edilmektedir. Akışa göre basınç analizi 

ise SolidWorks Flow Simulation kullanılarak yapılmaktadır. Veriler aşağıda bulunan 

görsellerde gösterilmektedir. 

 

Şekil 36. SolidWorks Basınç Analizi 
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Şekil 36’da yirmi beş metre derinlikte tüm verilen koşullar neticesinde basınç en 

fazla aracın ön uç ve kamera haznesinin ön yüzeyinde birikmektedir. Su altı robotu 

tasarlanırken malzeme seçimleri bu basınçlara direnme kabiliyeti yüksek materyallerden 

seçilmiştir. 

 

 

Şekil 37. ANSYS Akış Analizi (pathlines) Ön Görünüş 

 

 

 

Şekil 38. Akış Analizi (pathlines) Yan Görünüş 
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Yol çizgileri (pathlines) sıvı hareketi ile dengede olan nötr olarak yüzer parçacıkların 

kat ettiği çizgilerdir. Yol çizgileri, karmaşık üç boyutlu akışların görselleştirilmesi için 

mükemmel bir araçtır olmaktadır. Şekil 37 ve 38’de gözüktüğü üzere su altı aracının 

hidrodinamik yapısından dolayı araç üzerinde gereksiz olarak dolanan akış çizgileri oldukça 

azdır. Bu da tasarımsal olarak iyi bir iş çıkarıldığını göstermektedir. 

Analizleri yapabilmek adına havuz boyutlarına uygun mesh yapısı 

oluşturulmaktadır. Sınır koşulu olarak akış hacminin giriş kısmına 1,294 m/s değerinde 

(Aracın hızı) hız ve çıkış kesitine basınç çıkışı atanmaktadır. Akış tipi laminer ve türbülanslı, 

basınç ise 25 metre derinliğe göre değer verilmektedir. Yerçekimi de hesaba katılmaktadır. 

Gerekli tanımlamaları yapılan modelin, verilen tekrarlama sayısına göre çözümlemeleri 

yapılmaktadır. Bu çözümlemelerden elde edilen hız dağılımları ve vektör çizgileri Şekil 39 

ve Şekil 40’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 39. Suyun Araç Üzerindeki Hız Analizi (Yan Görünüş) 
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Şekil 40. Suyun Araç Üzerindeki Hız Analizi (Ön Görünüş) 

Bu analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında su altı aracı üzerindeki hız 

dağılımı gösterilmektedir. Buna göre su hızının araç üzerinde en yükseğe çıktığı noktalar 

aracın hidrofon yerleşim bölgesi olan alt kısmı ve üst bölgedeki birleşim köşesi olarak 

görülmektedir. Buna istinaden aracın hidrodinamik yapısı planlanan hızlarda beklenen 

verimi sağlamaktadır. Araç üzerindeki türbülans oluşumunu minimuma indirmek için 

tasarımsal iyileştirilmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 9. Isıl Analiz Kabulleri 

ZAMANA BAĞLI TERMAL ANALİZ İÇİN KABULLERİ 

Başlangıç sıcaklığı 23° 

En çok ısınan parçanın max. sıcaklığı 70°C 

Akışkan ısısı 23° 

Akışkan taşınım katsayısı  1,64e-4 W/(mm²) * °C 

Radyasyon ile ısı yayınım değeri 1 

Çalışma süresi 900 Saniye (15 Dakika) 

  

Aracın ısıl analizlerini yapılırken oluşturulan iç düzen SolidWorks üzerinden 

basitleştirilmektedir. Basitleştirilen tasarım ANSYS Workbench’e ve oradan da analizin 

yapılacağı bölüm olan Ansys Steady State Thermal bölümüne aktarılmaktadır. Gövde, ara 

plaka, katmanlar gibi parçaların her birinin malzeme özelliği ANSYS kütüphanesinden 

çekilmektedir. Daha sonra haznenin içerisinde sıcaklığı etkileyecek her bir parçanın sıcaklık 

değerleri girilmektedir. Değerler girilirken kullanılacak parçaların Şekil 42’de görüleceği 

gibi kaç W’da ne kadar çalışmasına bağlı olarak çıktığı sıcaklık değerleri öğrenilmektedir. 

Değerleri bulunamayan parçalar, kabuller girilirken göz ardı edilmektedir. Raspberry Pi 4 

8GB modelinde 70°C’ye ulaşılırken DC-DC Çeviriciler sırasıyla 5A değerlerinde 30°C ve 
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35°C değerleri elde edilmektedir. Aracın dış yüzeyine etkiyen sıcaklık ise olimpik 

havuzların genel sıcaklığı olan 23°C kabul edilmektedir. 

Yarışmada bulunan her bir parkurun tamamlanma süresi 5 dk’dan toplamda üç 

parkur için 15 dk’lık (900 sn) süreye tekabül etmektedir. Her etap arasında dinlenme süresi 

olmasına karşılık, aracın tüm görevleri ardı sıra yaptığı kabul edilerek en zorlu şartlarda 

performansının ölçülmesi planlanmıştır. 

Yarışmada kullanılması planlanan Raspberry Pi 4 8GB takım envanteri içerisinde 

bulunmadığından ötürü Raspberry Pi 3 1GB’ın sıcaklık değerleri öğrenilmiştir. Özgün 

olarak hazırlanan aşağıdaki kodlama ile sıcaklık grafiği oluşturulmaktadır. Bu oluşturulan 

grafikler neticesinde ANSYS’ten ısıl analizler tamamlanmaktadır. 

Raspberry Pi kontrol kartındaki sıcaklığın anlık olarak görüntülenmesi için, terminal 

ekranında komut satırına ‘sudo apt install hddtemp lm-sensors’ yazılmaktadır. Tekrar 

‘sensors’ yazılarak sıcaklık bilgileri ekrana getirilmektedir. 

Sıcaklığın yazılan koda göre belirtilen aralıklardaki değerini okumak için ise; 

“ #!/bin/bash 

rm temp_info 

zamanAralik=30     // 30 saniyede bir tekrarla  

sure=1800       // 1800 saniye boyunca verileri al 

for (( i = 1; i <= $sure; i=$i+$zamanAralik ))  

do 

     file=temp_info 

     temperature=$(sensors | sed '3q;d') 

     echo "$i" "$temperature" >> $file 

     date 

     sleep $zamanAralik 

done 

select ”   

kodu yazılarak checktemp.sh formatında kaydetmek gerekmektedir. Yazılan kod 

terminal ekranına ‘sudo bash checktemp.sh’ yazılarak çalıştırılmaktadır. Bu süreden sonra 

belirtilen zaman aralığı boyunca derece örneklemeleri alınmaya başlanmaktadır ve 

checktemp.sh dosyasının bulunduğu konuma temp_info uzantısının içerisine 

kaydedilmektedir. Temp_info dosyasına kaydolan sıcaklık değerleri Excel’de Şekil 41’de 

gösterildiği gibi grafik halinde oluşturulmaktadır. 
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Şekil 41. Raspberry Pi 3 Yazılımsal Isı Grafiği 

 

 

Şekil 42. Raspberry Pi 4 8GB Sıcaklık Dağılımı (Bate, 2019) 

Şekil 42’de yarışmada kullanılması planlanan Raspberry Pi 4 8GB’ın ısıl değerleri 

bulunmaktadır. 
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Şekil 43. Aracımızın Orta Haznesindeki Sıcaklık Dağılımı 

 

Şekil 44. Aracımızın Dış Yüzey Sıcaklığı 

Şekil 43 ve Şekil 44’te gözüktüğü üzere su altı aracında oluşan maksimum sıcaklık 

70,297 °C minimum sıcaklık ise 29,56 °C çıkmaktadır. Sıcaklığın ortalaması ise 49,93°C 

olmaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak elektronik parçaların düzgün çalışamama durumundan 

ötürü oluşturulan katmanlar Şekil 43’te görüldüğü üzere oldukça işe yaramaktadır. Bu 

tasarımın oluşturulma prensibi aracın dış yüzeyine etkiyen doğal sıvı soğutmadan 

yararlanılmak olmuştur. Araç içerisinde en çok ısınacak parça dış yüzeye en yakın katmana 

konumlandırılmaktadır. Sonuçlarımız tolere edilebilmektedir. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Ön Tasarım Süreci 

Otonom su altı aracında (AUV) ana kontrol kartı olarak Raspberry Pi 4 (model B 8gb 

ram) kartı ve Pixhawk PX4 kullanılacaktır. Raspberry ve Pixhawk kontrol kartları 
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birbirleriyle USB port üzerinden iletişim kuracaktır. Raspberry kontrol kartı içerisinde 

oluşturulacak algoritma, karta USB ile bağlı olan kameradan gelen görüntüyü işleyecek ve 

nesne tespitini sağlayacaktır. Nesne tespiti sonucunda elde edilen verilerle aracın hareketine 

karar verilecek ve bu kararlar Pixhawk kartına USB port ile gönderilecektir. Pixhawk kartı 

üzerine bağlı olan derinlik sensörü ve kartın kendi içerisinde barındırdığı dahili jiroskop ile 

ivmeölçer sensörü sayesinde PID kontrol sağlanacaktır. Bu iki kartın beraber olarak 

seçilmelerindeki temel sebep birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarıdır. Şekil 45’de su altı 

aracına ait elektronik şema gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 45. Su Altı Aracın Elektronik Şeması 

Elektronik ön tasarım süreci, sistemin enerjisini sağlayacak güç birimi ve sistemin 

hareket eylemini oluşturan hareket ve kontrol birimi olmak üzere iki başlıkta 

incelenmektedir. 

 

4.3.1.1. Güç Birimi:  

Sisteme enerji sağlayacak olan güç birimi batarya, sigortalar, acil stop butonu, 

DC/DC dönüştürücü ve güç kablosundan oluşmaktadır. Güç biriminde kullanılması 

belirlenen bileşenler Şekil 46’da gösterilmektedir. 
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Şekil 46. Güç Birimi 

4.3.1.2. Kontrol Birimi:  

Otonom sualtı robotunda görüntü işleme yazılımını sağlayacak olan Raspberry Pi 4 

kontrol kartı kullanılmaktadır. Raspberry Pi 4 üzerinde bulunan girişlere ve çıkışlara 

sensörlerin bağlanmasıyla alınan verilerin işlenmesi aracın bilgisayar modülasyonunu 

oluşturmaktadır. Raspberry Pi 4 sistem içerisinde kameradan gelen verileri işleyerek 

Pixhawk otopilot kartına iletmektedir. 

Kamera, yapılması istenilen otonom görevlerde nesne tespiti ve mesafe gibi bilgileri 

Raspberry Pi’ya aktarılmasını sağlamaktadır. Bu sayede araç kameradan alınan görüntü ile 

yazılan algoritmaya göre harekete başlamaktadır. Seçilen kamera Raspberry Pi modelleri ile 

uyumlu olduğundan tercih edilmiştir. 

4.3.1.3. Hareket Sistem Birimi:  

Robotun içerisindeki son hareketi sağlayan yazılımdır. Şekil 47’de hareket ve kontrol 

birimi gösterilmiştir. Pixhawk, Raspberry Pi’den aldığı verileri yorumlar ve motorları 

hareket ettirecek PWM sinyalini oluşturur. Kendi içerisinde dengeyi sağlamak ve en az güçle 

en performanslı manevraları yapabilmek için hata kontrolü yaptığı bir PID sistemi 

mevcuttur. Aynı zamanda robot içerisinde bulunan gyro, ivme, basınç sensörü gibi 

elektronik sensörlerden elde ettiği veriler, Raspberry Pi’ya iletilmektedir. 

 

 
Şekil 47. Kontrol ve Hareket Birimi 
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4.3.1.4. Raspberry Pi:  

AUV için gerekli olabilecek aygıt girişlerini 

barındıran yeterli RAM belleğine sahip işlemciler 

arasında fiyat ve performans açısından en uygun 

işlemci Şekil 48’de gösterilen Raspberry Pi 4 (8GB) 

modeli tercih edilmiştir. 

Elektronik parçaların kontrolü ve sisteme 

entegresi Raspberry Pi 4 tarafından yapılacaktır. 

Üzerinde bulundurduğu girişler ve çıkışlar sayesinde 

sensörlerin bağlanması alınan verilerin işlenmesi 

aracın bilgisayar modülasyonunu oluşturan 

Raspberry Pi tarafından yapılmaktadır. 
 

4.3.1.5. Kamera:  

Kamera seçimi yapılırken görevlerin otonom 

olması ve nesne tespitinin hızlı yapılabilmesi için su 

altındaki görüntünün kaliteli olması açısından Raspberry 

Pi uyumlu Şekil 49’da gösterilen USB kamera tercih 

edilmiştir. Raspberry Pi ile uyumlu olmasına ve düşük ışık 

altında olsa bile renk ayrımı, görüş açısı sağlaması gibi 

özelliklerinden yararlanılmak istenmiştir. Sony IMX322 

sensörü kullanılan ve 2MP-1080P HD görüntü kalitesine 

sahip bu kamera desteklediği H.264 sıkıştırma formatı ile 

video sıkıştırması kameranın içerisinde yapılır. Böylece 

çok daha hızlı video transferi mümkün olmaktadır. Şekil 

50’de gösterildiği gibi kamera yatay eksende 80° 

dikey eksende 64° açı ile çalışmaktadır. 

 

 

 

 
Şekil 50. A) Görüş Alanı Dikey B) Görüş Alanı Yatay 

 

  

Şekil 48. Raspberry Pi 4 8GB 

Şekil 49. Tedarik Ettiğimiz Kamera 

A B 



 

45 
 

4.3.1.6. Ultrasonik Sensörler:  

ME007YS Ultrasonik Sensörü, ultrasonik 

darbenin gönderilmesi ve alınması arasındaki süreyi 

ölçerek hedefe olan mesafeyi belirler. ME007YS Su 

Geçirmez Ultrasonik Sensörü, yüksek hassasiyet, 

sabit veri çıkışı ve belirli bir penetrasyon gücüne 

(duman, toz) sahiptir. Şekil 51’de gösterilen 

sensörün seçilmesinin sebebi kalibrasyonu ve 

doğruluğunun diğer mesafe sensörlerine göre 

yüksek olmasıdır.  

Seçilen ultrasonik sensörler Raspberry Pi 

modülünün I2C haberleşme pimine 

bağlanmaktadır ve gerekli ölçümlerin Raspberry Pi’ye iletimi sağlanmaktadır. 

 

4.3.1.7. Sıcaklık ve Nem Sensörü:  

Araç içerisinde meydana gelebilecek ani sıcaklık 

farklarını ölçmek ve nemlenmeyi görebilmek için 

kullanılmaktadır. Raspberry Pi uyumlu DHT22 sensörü 

kullanılmaktadır (Şekil 52). DHT22 sensörü sıcaklık ve 

nem algılayıcı kalibre edilebilir, dijital sinyal çıkışlı 

gelişmiş bir nem ve sıcaklık algılama sensörüdür. 8 bit 

mikroişlemci içerir, hızlı ve kaliteli tepki verir. Araç 

içerisinde oluşabilecek buğulanmayı ve aşırı ısınmayı 

görebilmek için bu sensör kullanılacaktır.  

 

4.3.1.8. Hidrofon:  

Hidrofonlar ROV'lar ve AUV'ler için bir altimetre 

modülü olarak kullanılır. Hidrofonlar, engelden kaçınma 

sonarı olarak da kullanılmalarının yanı sıra su altı mesafe 

ölçüm uygulamalarında ve nesne bulmada 

kullanılmaktadırlar. Şekil 53’te temin edilen hidrofon 300 

metre derinlik basıncına dayanıklıdır ve açık kaynaklı bir 

kullanıcı ara yüzüne sahiptir. Arduino, C ++ ve Python 

geliştirme programları ile birleştirerek su altı robotları için 

güçlü ve yeni bir araç oluşturmaktadırlar. 

4.3.1.9. Pixhawk:  

Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı, 

yazılım tabanı olarak da ArduPilota dayanan bir otopilot 

modülüdür. Programlanması ve kalibrasyonu gibi ayarları 

ArduPilot üzerinden yapılmaktadır. Şekil 54’teki 

Pixhawk’ın tercih edilmesinin nedeni her türlü araç tipini 

destekleyen çok amaçlı bir parça olmasıdır. Raspberry Pi 

ile haberleşmesi sağlanan Pixhawk kontrol kartının su altı 

aracındaki görevi ise Raspberry Pi’den gelen 

komutları ESC’lere iletmektir. 

Şekil 51. Ultrasonik Sensörler 

 

Şekil 54. Tedarik Edilen Pixhawk 

Şekil 53. Tedarik Edilen Hidrofon 

Şekil 52. Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 
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4.3.1.10. ESC:  

 Elektronik hız denetleyiciler (ESC) fırçasız 

motorların dönüş hızlarını kullanıcının ya da kontrol 

sisteminin istediği hız ve devirde PWM sinyaline 

göre ayarlar. Fırçasız motor kullanımı gerektiren 

durumlarda mutlaka ESC kullanımına ihtiyaç vardır. 

Bu sebeplerden dolayı motorlarla uyumlu, fazla ısı 

üretmeyen “Basic ESC” kullanımına karar 

verilmiştir (Şekil 55). 

4.3.1.11. Güç Birimi: Güç Algılama Modülü 

(PSM):  

Pixhawk otopilot kartının ihtiyaç duyduğu enerji (18 W), USB portundan 

sağlanabilecek maksimum enerjiden (5 W) çok daha fazla olacağından dolayı Güç Algılama 

modülü seçilmiştir. Ayrıca bu modül Pixhawk kartına ve dolaylı olarak da ara yüze anlık 

akım ve voltaj bilgisi göndermektedir. Böylece olası yüksek akım ya da düşük güç 

uyarılarının takibi kolay hale gelmektedir. 

 

 
Şekil 56. Güç Algılama Modülü 

4.3.1.12. Batarya:  

Aracın beslemesi batarya üzerinden sağlanacaktır. 

Elemanların gerek duyduğu toplam güç Tablo 10’da 

gösterildiği gibi hesaplanmış ve hesaplamalar dahilinde 4s 

8000 mAh ve 25C değerlerini karşılayan pil tercih edilmiştir. 

 

 

Tablo 10. Enerji Yönetim Tablosu 

 

Eleman 

 

Gerilim(V) 

 

Anlık Akım 

Tüketimi 

(mA) 

 

Güç Tüketimi 

(W) 

G350 Thruster x 6 16 7530 x 6 120.5 x 6 

Raspberry Pi 4 3.3 5000 16.15 

Pixhawk PX4 2.4.8 5 5000 25 

Mini Güç Rölesi 1.2 – 9 500 4.5 

Servo Motor  4.8 – 6 300 18 

Basınç Sensörü 2.5 – 5.5 1.25 0.006875 

Kamera 5 220 1.1 

Preamplifikatör  5 6.5 0.0325 

Sızdırmazlık Sensörü 3.3 – 5 20 0.1 

Toplam - 56227.75 846.7393 

Şekil 57. 8000 mAh Batarya 

Şekil 55. Tedarik Edilen ESC’ler 
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Robot İçin Uygun Li-Po Pil Hesabı 

 

Tablo 10’ da gösterildiği üzere her motor tam yükte 7.53A akım çekmektedir. 6 adet motor 

7.53x6=45.18A akım çekmektedir. Diğer devre elemanlarının çektiği akım değeri ise 

Raspberry Pi ve Pixhawk üzerinden sağlanacaktır ve maksimum 11.047A akım 

vereceklerdir.  

 

Pilden tam yükte çekilen maksimum akım I max tam yük olarak belirlenir: 

 

I max tam yük = I motor * N motor + I diğer              Denklem 4 

 

Elde bulunan veriler denklem 4’te yerine yazıldığı zaman; 

 

I max tam yük = 7.53 * 6 + 11.047 = 56.227A elde edilir. 

 

I max, tüm AUV ekipmanı tarafından çekilen amper cinsinden akımdır; 

I motor, tek bir motor tarafından çekilen amper cinsinden maksimum akımdır; 

N motor, motor sayısıdır; 

I diğer, motorlar hariç çeşitli AUV ekipmanlarının çektiği amper cinsinden maksimum 

akımdır.  

 

Seçilen yükün (I yük) pilden çektiği akım şu şekilde belirlenir: 

 

I yük = I max tam yük * L yüzme                                   Denklem 5 

 

Elde bulunan veriler denklem 5’te yerine yazıldığı zaman; 

 

I yük = 56.227 * %40 = 22.09A elde edilir. 

 

L yüzme, yüzmeye ve AUV’un ağırlığına bağlı olan yüktür (%40). 

 

Q =  [(t yüzüş * I yük) / 60] * 1000              Denklem 6 

  

Elde bulunan veriler denklem 6’da yerine yazıldığı zaman; 

 

Q = [(22 * 22.09) / 60] * 1000 = 8099.666 mAh elde edilir. 

 

Q, mAh cinsinden LiPo pil kapasitesidir; 

tyüzüş, dakika cinsinden yüzme süresidir(süre 22 dk. olarak alınmıştır; 

Iyük, ağırlığa göre çekilen akım; 

Denklem dakikaya çevirmek için 60’a bölünmüştür, mAh çevirmek için 1000 ile 

çarpılmıştır (Sistemde yapılan hesaplamalar kullanılan elemanların tam yükte çalışma 

değerlerine göre yapılmıştır.) 
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4.3.1.13. Basınç Sensörü:  

Kullanılan sensörün basit, kolay kuruluma sahip 

olması, ArduSub yazılımı ve Pixhawk kontrol kartı ile 

uyumlu olması tercih sebebidir (Şekil 58). 

30 bar basınca (300m / 1000ft derinlik) kadar ölçüm 

yapabilen ve I 2 C üzerinde iletişim kurabilen bir sensördür. 

PixHawk kartı I 2 C modülüne bağlandığında 3.3V gerilimde 

çalışır ancak 5.5V’a kadar güç girişini kabul edebilir. 

 

4.3.1.14. Servo Motor:  

Bu motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre 

ve bir motor sürücü devresi bulunmaktadır (Şekil 59).  

Pixhawk kontrol kartının PWM çıkışına bağlanarak nesne 

tespiti yapılır iken araçtan bağımsız olarak kamerayı 

hareket ettirerek nesne tespitini daha hızlı hale getirmek 

için kullanılmıştır. 

 

 

4.3.1.15. DC Güç Dağıtım Kartı:  

Şekil 60’da gösterilen güç dağıtım 

kartı 36*36mm ve 4 katmanlı bir PCB'de 

mümkün olan en yüksek performansı ve 

güvenilirliği sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. BEC'leri kullanarak, gücü 3 ~ 

4S batarya paketlerinden 6 ESC'ye dağıtırken, 

RC alıcıları, uçuş kontrolörleri, OSD ve 

servolar için senkronize ve regüle edilmiş DC 

5V çıkışları sağlamaktadır. Ayrıca 

kameralara, servolara, RC alıcılarına, uçuş 

kontrol cihazlarına, video vericilere, 

LED'lere, vb. elemanlara güç vermek için 

doğrusal ayarlı DC 12V gerilim sağlar. 

Sürekli çıkış akımında 4 adet ESC kullanılırsa 

25A vermektedir. 6 adet ESC beslenmesi 

durumunda sürekli çıkış akımı her bir ESC için 

15A desteklemektedir. 12V çıkışı kullanıldığı takdirde gerilim dalgalanmaları oluşmaktadır. 

Bu durumun önüne geçmek için gerilim regülatörü kullanılması kararlaştırılmıştır. Burada 

seçtiğimiz kartın diğerlerine göre avantajı istenen gerilim ve akım değerlerini vermesinin 

yanında düşük dalgalanmalar ve kolay kullanım sağlamasıdır. 

  

Şekil 60. DC Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 59. Servo Motor 

Şekil 58. Basınç Sensörü 
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4.3.1.16. DC-DC Voltaj Regülatörü:  

Şekil 61’de gösterilen DC-DC voltaj regülatörü 

sayesinde istenen güç ve akım değerleri sınırlandırılarak 

gerekli anakart beslemesi gerçekleştirilecektir. Raspberry 

Pi 5V-6A değerleri ile çalışmaktadır.   Gerilim regülatörü 

güç dağıtım kartının 12 volt çıkışından beslenecektir. Güç 

dağıtım kartımızdan sağlayacağımız 4-38V arası girilen 

voltaj değerini, 1,5-36V arası bir voltaj değerine 

düşürebilen voltaj regülatörü üzerinde bulundurduğu 

trimpot ile kolaylıkla voltaj ayarı yapılabilir. Ürün 

maksimum 8 amper, sürekli kullanımda ise 5 ampere 

dayanıklıdır. Güvenlik önlemleri için aşırı akım koruması, 

aşırı sıcaklık koruması ve kısa devre koruması mevcuttur. 

4.3.1.17. Acil Durdurma Butonu: 

 Sualtında gerçekleşebilecek arıza 

durumunda araca giden tüm elektriği kesmek 

amacıyla kontrol istasyonuna acil durdurma 

butonu eklenmiştir. Eklenecek olan acil 

durdurma butonu robot üzerinde kolayca 

ulaşılabilecek noktaya konulacaktır. 

Bu anahtar, su geçirmez bir muhafaza 

içinde bir devreyi açmanıza gerek kalmadan 

açıp kapatmamıza olanak tanıdığı için tercih 

edilmiştir. Buton 5 ampere kadar akım ve 

120V AC veya 26V DC ile doğrudan düşük güç 

devrelerinde çalışabildiği için tercih edilmiştir. 

 

4.3.1.18. Preamplifikatör: 

 Preamplifikatör, kaynaktan alınan ses sinyallerinin güç 

amplifikatörüne aktarılmadan önce kuvvetlendirildiği bir 

amplifikatör çeşididir. Genel anlamda bir potansiyometre vasıtası 

ise, ses kontrolünün yapıldığı, güç amplifikatörüne hangi 

kaynaktan sinyal yollanacağının seçildiği bir mekanizmaya 

sahiptir. AUV’da hidrofondan gelen akustik ses sinyallerinin 

yükseltmesi için tercih edilmiştir. 

 

 

4.3.1.19. Mini Güç Rölesi:  

Mini güç röleleri anahtarlama işlemi yapmak için 

kullanılmaktadır. Sistemde kullanılacak olan acil durdurma butonu 

üzerinden maksimum 3 amper akım geçirebilmektedir.  Bu sebeple 

anahtarlama işlemi için 9-16V arası 80 amper akıma kadar dayanıklı röle 

tercih edilmiştir. 

  

Şekil 61. DC-DC Voltaj 

Regülatörü 

Şekil 62. Acil Durdurma Butonu 

Şekil 63. Preamplifikatör 

Şekil 64. Mini Güç 

Rölesi 
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4.3.1.20. Su Altı Işığı 

Su altında kameranın görüntüsünü netleştirebilmek 

adına kendi tasarladığımız su altı ışığının kullanılması 

planlanmaktadır. 12 adet LED ile hazırlanan bu PCB kılıf, 

aracın tasarımındaki özgünlüğü sağlamakta büyük rol 

oynamaktadır. SC620 entegresi kullanılan ışık Raspberry Pi ile 

kolayca kontrol edilebilmektedir. 

  

4.3.1.21. Band Geçiren Filtre:  

Band geçiren filtre, sadece belirli frekans aralığını 

geçirir, diğerlerini söndürür. Band geçirme aralığı, kesim frekansları (fH, fL ) arasında kalan 

bölgeyi ifade eder. Filtrenin band genişliği (fH - fL) olarak ifade edilir. 

 
Şekil 66. Band Geçiren Filtre Devresi ve Aralığı 

4.3.1.22. Raspberry Pi Kamera Bağlantısı 

Raspberry Pi ile kameranın haberleşme bağlantısı için kamera modülünün Raspberry 

Pi uyumlu olması gerekmektedir. Raspberry Pi üzerinde kamera portu mevcuttur. Pi Cam 

modülü kamera portuna takılır. Kamera modülü Raspberry Pi’ye güç verilmeden önce porta 

takılmalıdır. 

 Raspberry Pi’ye güç verildikten sonra ileriki adımlarda kullanmak üzere internete 

bağlı olmamız gerekir. İnternet bağlantısı tamamlandıktan sonra konsol ekranı açılıp “suda 

raspi-config” komutu girilir. Karşımıza gelen ekranda Interfacing Options sekmesine girip 

kamerayı Enable yaparak getiriyoruz. Bu işlemden sonra Raspberry Pi’yi yeniden 

başlatmamız istenecektir. Evet diyerek başlatabilir ya da reboot komutunu yazıp Raspberry 

Pi’yi yeniden başlatabiliriz. 

 

Devamında güncelleme işlemleri için aşağıdaki komutlar girilir. 

• Sudoapt-getupdate 

• Sudoapt-getupgrade 

• Video çekmek için raspivid paketleri yüklenmelidir. Raspivid yükleme komutu 

girilir. Bu komut; 

Sudoapt-getinstallraspivid 

• Video çekmek için gerekli olan komut girilir. 

Raspivid –t5000 –o deneme.h264 

Şekil 65. Su Altı Işığı 
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4.3.1.23. Raspberry ile Pixhawk Haberleşmesi 

Raspberry üzerindeki Telemetri ve GPIO pinleri ile ya da USB portundan Pixhawk’ı 

bağlamak birbirleri arasında veri akışını sağlamak için yeterlidir. Pixhawk iletişim için 

Mavlink protokolü ile oluşturulan mesajları kullandığından bu protokolün kütüphanesinden 

yararlanılacaktır. 

Mavlink yaygın olarak araçlar ve yer istasyonları arasında veri ve komut göndermek 

için kullanılan bir seri protokoldür. Protokolde tanımlı biçimdeki mesajlar ile iletişim 

kurulmaktadır. Pixhawk’taki veriler, yazılan kod yardımıyla Raspberry Pi üzerine 

aktarılacak ve bu aktarım esnasındaki iletişim için mavlink kütüphanesinden 

faydalanılacaktır.  

 

 
Şekil 67. Raspberry ve Pixhawk Bağlantı Haberleşmesi 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Aracın algoritması görüntü işleme ve otonom olmak üzere temel olarak iki farklı 

aşama ile gerçekleşmektedir. Görüntü işleme aşaması otonom yapılacak görevlerin hepsinde 

bir nesne tespiti olacağı için nesne ve uzaklık hesaplaması yapılmaktadır. Nesne tespit ve 

takip işlemlerinde nesnenin ekranda kapladığı alanın çerçeve verisi piksel cinsinden 

Raspberry Pi’ya kaydedilir. İşlemcinin hızını korumak amacıyla kamera herhangi bir nesne 

algılayana kadar keşif hareketlerindeki görüntüleri işlemci kaydetmeyecektir. Görüntü 

işlemede nesne tespiti yapacak olan kamera, su altı aracın araç bulunduğu konumdayken 

servo yardımı ile 180 derecelik bölgeyi tarayacak ve nesne ya da hedef arayacaktır. Nesne 

tespit edilemediğinde araç konumunu değiştirerek 180 derece dönecektir. Servo motor 

hareketine başlayacak ve kameraya 180 derecelik açıyı taratacaktır. 
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Şekil 68. Genel Algoritma Blok Diyagramı 

Nesne tespiti yapıldıktan sonra işlemci görüntü kaydına başlayacaktır. Aracın 

nesneyi ortalaması için nesnenin konumu ve aracın yanal hareketlerine göre perspektifi 

hesaplanır. Nesneyi tespit eden araç, nesneye dik olarak yapacağı tam sağ ve tam sol 

hareketlerini değerlendirmesi sonucunda ekrandaki kontur alanının büyüdüğü yönde hareket 

ederek yatay eksende nesneyi ortalar. Nesne merkezinin kamera merkezine göre olan 

vektörel uzaklığı hesaba katılarak yapacağı hareketlerle araç hedefe kilitlenerek nesneye 

ilerler. 

Nesnenin merkezinin belirlenmesi motorların yardımı ile aracın bakış açısını 

düzeltmemize ve doğru orantılı motor gücü ile hedefe ilerlememize yardımcı olacaktır. 

Otonom görevler için gerekli algoritma ve akış diyagramı yukarıdaki gibidir (Şekil 68). 

 

4.3.3. Yazılım Ön Tasarım Süreci 

 

Görüntü işleme, nesne tespiti ve kullanılan işlemcinin işletim sistemiyle uyumlu, 

açık kaynak kodlu ve köklü bir program olmasından dolayı OpenCV tercih edilmiştir. 

Yazılım dili olarak Python seçilmesindeki amaç diğer yazılımlara göre daha basit bir söz 

dizilimine sahip oluşu, derlenmeden çalışabilmesi gibi kullanım kolaylıklarının yanı sıra 

hızlı, açık kaynaklı olmasıdır. Görüntü işlemede daha hızlı tepki alabilmek için daha basit 

algoritmaları bulunan kodlar ile tasarlanan yazılım ve HSV renk skalasında alt ve üst renk 

sınırları içerisinde işlemcinin daha verimli kullanılması amacı ile yapılan maskeleme 

işlemleriyle birim zamanda daha az verinin işlenmesi amaçlanmıştır. 

Lenta Marine firmasından temin edilen su altı için düşük ışık kamerası, hazırlanan 

yazılım ile test ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmuştur. Yapılan testler ile kullanılan 

kamerada karşılaşılabilecek olan hatalar ve eksiklikler erken dönemde giderilmiştir. 
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Nesne tespiti kalitesini arttırma çalışmaları doğrultusunda farklı ışık düzeyleri ve 

açılarındaki ortamlarda test ve kalibrasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda çeşitli 

nesnelerle değişken uzaklığa ve harekete göre algılama tepkisi ölçülmüştür. Su altında ve su 

üstünde yapılan testlere tabi olarak yazılıma eklenen trackbar komutuyla görüntü işleme 

esnasında anlık olarak değerleri değiştirilebilen renk ve şekil için filtre parametreleri 

oluşturulmuştur. Test esnasındaki ölçümler doğrultusunda parametrelerdeki değerlerin en 

ideal noktaları tespit edilerek yazılım içinde sabitlenmiştir. Ortam testleri esnasında nesnenin 

şekline ve ışık yoğunluğuna göre yapılan kalibrasyon çalışmalarıyla aracın su altında 

mümkün olabilecek en isabetli nesne tespitini gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Kapıdan geçiş 

görevinde dikdörtgen algılamaya yönelik tasarlanmış yazılım üzerinde nesne tespit 

doğruluğunun arttırılması amacıyla filtrelemeler yapılmıştır. HSV renk skalasına göre mavi 

rengin her tonunun, kapının rengi olan sarıdan ayrışacak şekilde filtrelendiği nesne tespiti 

yazılımı Gaussian görüntü bulanıklaştırma işlemiyle de küçük detayları filtreleyerek 

havuzun fayanslarını algılamanın dışında bırakılmıştır. Su altı ortamında yapılan filtreleme 

yazılımı sayesine mavinin her tonundaki görüntünün algılanmadığı ve kapı algılanmasında 

yüksek doğruluk sağladığı gözlemlenmiştir 

 

Su altı aracında nesne takip ve tespiti, Anaconda programında bulunan Spyder 

uygulamasında Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecektir. Aracın görüntü 

işleme ve nesne tespiti Raspberry Pi 4 ile sağlanacaktır. Sensörler ve kameranın görüntü 

işleme verileri tarafından algılanan nesneler, Raspberry Pi 4’e eklediğimiz Mavlink 

kütüphanesindeki kodlarla AUV’un görevleri doğrultusunda hareket komutlarını kontrol 

kartına iletecektir. Tasarlayacağımız AUV’da, hareket yönüne göre motorların çalışma 

düzeninin rahatça ayarlanabildiği bir ara yüze sahip olduğundan, kurulum kolaylığı ve kendi 

bünyesinde bulundurduğu hazır kodlar ve hareket sensörlerinden (Jiroskop, ivmeölçer, 

pusula) dolayı Pixhawk PX4 kontrol kartı kullanılacaktır. 

Projede ilk olarak görüntünün alınacağı su altı ortamının (derinliğe göre değişen 

görüş açısı, basınç, sıcaklık ve bulanıklık) fiziksel özelliklerinin araştırılması yapılacaktır. 

Elde edilen parametreler görüntü işlemede ve sensörlerde kalibrasyon ayarı yapmak için 

kullanılacaktır. İlk aşamada AUV’un üzerine Raspberry Pi 4’e monte edilmesi ve Raspberry 

Pi 4’e Linux tabanlı Raspbian işletim sistemi kurulması planlanmaktadır. Bu sayede, kamera 

kontrol ve görüntü işleme yazılımları Raspberry Pi üzerinde çalıştırılacaktır. Yazılımlar 

Python programlama dili ve Pixhawk’a ait Mavlink kütüphanesi üzerinden 

programlanacaktır. İnsansız sualtı aracımızda 2 adet dikey 4 adet yatay olmak üzere altı adet 

motor bulunacaktır. Motorların dikey ve yatay konumlandırılması sayesinde araç altı 

serbestlik dereceli harekete sahip olacaktır. Dikey konumlandırılan motorlar alçalma-

yükselme, yatay konumlandırılan motorlar ileri-geri, yalpa ve manevra hareketlerini 

sağlayacaktır. Hareketleri sağlamak için motor sürücüleri merkezi işlem birimi tarafından 

yazılım algoritması ile kontrol edilmektedir. Sensörlerden ve kameralardan alınan veriler 

işlemciye gönderilecek, işlemci algoritmaya göre karar verip yön komutu ve PWM değerini 

motorlara iletip harekete geçirecektir.  

 

Her görev için otonom yazılım algoritması Şekil 69, Şekil 72 ve Şekil 73’teki akış 

diyagramlarında belirtilmiştir: 
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4.3.3.1. Görev 1 Kapıdan Geçiş Algoritması 

 
Şekil 69. Görev 1 Algoritma Blok Diyagramı 

Bu görevde aracın kapıdan temassız olarak geçmesi istenmektedir. Yazılım 

algoritması oluşturulurken görev için belirlenen kapıların tespiti görüntü işleme ile 

yapılacaktır.  

Görüntü algılandığı andan itibaren işlemci üzerinden kayıt başlatılır. Görüntü 

algılanmaz ise servo motor kamerayı hareket ettirir ve nesne başka bir açıda aranır. Algılanan 

nesnenin merkezi bulunur ve kaydedilir. Kayıtlı merkezin kamera merkezine olan uzaklığı 

piksel cinsinden vektörel uzaklığına göre hesaplanır. 

Görüntü işlemede elde edilen veriler sırası ile görüntü işleme algoritmasındaki 

işlemlerden geçerek algılanan nesneler köşe sayısına göre filtrelenir. Filtrelenen nesneler 

arasında büyüklük küçüklük kıyaslaması yapılır. Yazılan hareket algoritması boyut 

kıyaslamasından sonra küçük boyuttaki kapının merkezini hedef seçer ve hareket yazılımını 

başlatır. Seçilen merkezin mesafe bilgisine göre motorlara gerekli PWM sinyali gönderilir. 

Gelen PWM sinyaline göre araç hareketine başlar, kamera verilerine göre konumunu ayarlar 

ve hareketine devam eder. Görevini tamamladıktan sonra başlangıç noktasına dönerek su 

yüzeyine çıkar. 

 

• Alan ve köşe sayısına göre ayrım yapabilmek için bu parametreleri 

tanımlayan trackbarlar oluşturulur. 

• Kontur tanımlaması yapılır ve testlerde açıklık sağlayacak kontur 

çizgileri ve isimlendirmeler tanımlanır. 

• Kameradan alınan görüntü GaussianBluring ile küçük detayların 

görmezden gelineceği bir forma getirilir. 

• Grayscale formuna getirilen görüntünün Canny Edge Detection kenar 

belirleme algoritması ve diğer morfolojik operasyonlar ile değişken küçük 

partiküllerin görmezden gelindiği kararlı bir kontur tespiti sağlanır. 

• Algılanan nesneler istenen köşe sayısına göre filtrelenir. 
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• Filtrelemeden geriye kalan nesnelerin kamerada kapladığı alana göre 

boyut sıralaması yapılır. 

• Sırlamada en büyük karenin bir küçüğü hareket yazılımı için sisteme 

tanımlanır. 

 

 

 

Şekil 71. Görev 1 için Görüntü İşleme Akış Diyagramı 

4.3.3.2. Görev 2 Denizaltı Tespit ve Konumlama Algoritması 

Bu görevde su altı aracın denizaltı maketini tespit etmesi ve maketin en yakınına 

konumlanmasını amaçlamaktadır.   Nesne tespiti metodunda yüksek tespit doğruluğu göz 

önüne alınarak gerekli algoritma ve hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda nesne tespiti metotları arasından özniteliklere dayalı nesne tespiti gibi hızlı ancak 

değişen görsel koşullara uyum sağlayamayan görece basit metotlar yerine günümüzde 

popülerliği gün geçtikçe artan yüksek doğruluklu derin öğrenme metodu tercih edilmiştir 

(Hanbay & Üzen, 2017).  

Şekil 70. Görev 1 için Görüntü İşleme Uygulaması. 
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 Gerçek zamanlı olarak nesne takibi yapan derin öğrenme yöntemleri görüntü alınan 

ortamın değişen renk ve ışık yoğunluğuna rağmen nesne tanımada başarılı sonuçlar ortaya 

çıkardığı için oldukça önem kazanmıştır (Hanbay & Üzen, 2017). Bu doğrultuda derin 

öğrenme ile nesne tespiti yapan metotlar incelenmiştir. Derin öğrenme ile nesne tespitinde 

kullanılan popüler yöntemler arasında YOLO (You Look Only Once), SSD (Single Shot 

Multibox Detactor), MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error), R-CNN (Region 

Based Convolutional Networks), Fast R-CNN, Faster RCNN ve Mask R-CNN 

bulunmaktadır (Özbaysar & Borandağ, 2018). Bu yöntemlerden SSD ve MOSSE, ilgili 

nesnenin bir kontrolcü tarafından anlık olarak seçilerek öğretildiği bir program olduğundan 

dolayı herhangi bir insan müdahalesinin bulunamayacağı bir görevde kullanıma uygun 

değildir. R-CNN, gerçek zamanlı nesne tespiti uygulamalarında kullanılamayacak kadar 

yavaş bir uygulama olduğu için daha hızlı nesne tespiti yapma amacıyla üretilen Fast R-

CNN ve Faster R-CNN gibi hızlı olması amaçlanan yöntemler gerçek zamanlı nesne 

tespitinde odak noktası haline gelmiştir (Daş, Polat, & Tuna, 2019). Redmon ve Farhadi'nin 

2018'de ortaya çıkardığı YOLO v3 ise düşük donanımlı bilgisayarlarda çalışma yeterliliğinin 

yanı sıra kaynak erişilebilirliği, eğitilmiş model oluşturmanın kolaylığı ve diğer metotlara 

göre nesne tanımada sunduğu yüksek kesinlik ve işlem hızından dolayı tercih edilmiştir 

(Shafiee, Chywl, Li, & Wong, 2017).   

Su altı aracın derin öğrenme metodu olarak YOLO yöntemi seçilmiştir. Örnekleri 

verilen derin öğrenme algoritmaları ile nesne tespiti yapılırken sıklıkla internetten temin 

edilen eğitilmiş model kümeleri kullanılır. Bunun sebebi kullanıcıların tanımlamayı 

amaçladığı nesnelerin çoğunluğu gündelik hayatta sık karşılaşılan nesneler olduğu için 

bunlarla ilgili internette birçok eğitilmiş model çalışması mevcut olduğundan ötürüdür. 

Denizaltı tespiti ve konumlandırma görevindeki gibi sık kullanılmayan ve bu sebepten hazır 

eğitilmiş model kümelerinde karşılaşılamayan modeller için simülasyon ortamında 3 

boyutlu model oluşturulmuştur. Oluşturulan modelin çeşitli görüş açılarından farklı ışık ve 

renk koşullarına maruz kalmış görsellerinin işaretlenmesi ve isimlendirilmesiyle eğitilmiş 

modeller, YOLO ile işlenmeye hazır hale getirilmiştir (Sengupta, 2021). 

YOLO, kameradan aldığı görüntüyü bölünmüş piksel kutularıyla sınırlandırarak bu 

kutuların eğitilmiş modelleri barındırma ihtimalini (confidence score) değerlendirir. Bu 

ihtimalin dikkate alınma sınırı (confidence threshold) uygulanan testlere göre belirleneceği 

gibi ihtiyaç dahilinde nesne tanıma doğruluğunu yükseltme amacıyla yazılıma eklenen 

eğitilmiş model veri kümesinin arttırılması planlanmıştır (Burić, Pobar, & Ivašić-Kos, 2019). 
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Şekil 72. Görev 2 Algoritma Blok Diyagramı 

Derin öğrenme ile nesne tespiti algoritmalarında alınan görüntünün işlenme hızı ve 

algılama doğruluğunun en verimli aralıkta çalışması beklenir. Eğitilmiş modellerdeki 

çözünürlük standartlarında 320x320 gibi düşük kaliteli ancak işleme hızı yüksek modellerin 

kullanılabileceği gibi 608x608 çözünürlükteki modeller ile nesne algılamada yüksek 

doğruluğun yanında düşük FPS ile değişime olan tepkinin düşük olduğu nesne tespit 

uygulamaları yapılabilir. Kullanılabilecek çözünürlük standartları arasında hız ve doğruluk 

bakımından 416x416 çözünürlüğü orta değer kabul edilebilecek bir aralıkta olduğundan 

tercih edilmiştir.  

 

 
Şekil 73. Görev 3 Algoritma Blok Diyagramı 
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4.3.3.3. Görev 3 Pingerli Top Tespiti Algoritması 

  

 Bu görevde pinger sinyalinin tespit edilip topun düşürülmesi istenmektedir. Su altı 

aracının ön tarafında sağ ve sol tarafa açılı bir şekilde yerleştirilen hidrofonlar, pingerden 

yayılan 45 KHz’lik ses frekansını tespit edecektir.  Hazırlanan algoritmalar ile ses şiddetinin 

büyüklükleri desibel cinsinden Raspberry Pi kartında karşılaştırılacaktır. Ses şiddetinin 

hangi konumdan yayıldığının tespit edilmesi ile araç hedefe doğru harekete geçecektir. Araç 

hareketini devam ettirirken hidrofonlardan alınan ses şiddetleri karşılaştırılacak, ses 

şiddetinin fazla olduğu konuma yönelecektir. Araç üzerinde iki hidrofon bulunmaktadır. 

Araç üzerinde bulunan hidrofonlar birbirlerinden farklı şiddette ses algıladıkları takdirde 

şiddetin yüksek olduğu tarafa doğru araç yönünü düzeltecektir. Hidrofon 1 aracın sol 

tarafında hidrofon 2 ise aracın sağ tarafında bulunmaktadır. Hidrofon 1’den algılanan ses 

şiddeti hidrofon 2’den algılanan ses şiddetinden büyük ise araç sola yönelecektir. Hidrofon 

2’den algılanan ses şiddeti hidrofon 1’den algılanan ses şiddetinden büyük ise araç sağa 

yönelecektir. İki hidrofonda eşit oranda ses şiddetini tespit ettiklerinde aracın düz hareketi 

devam edecektir. Hidrofonlardan algılanan ses şiddeti referans ses şiddetine yaklaşık eşit 

olduğu durumda pingerli topa yaklaşmış ve devirmiş olacaktır. Görev tamamlandıktan sonra 

başlangıç noktasına dönerek su yüzeyine çıkar. 

 

Kullanılacak Hidrofonun Özellikleri:  

• Çalışma Bandı: 5-90.000 Hz 

• Yönlülük: Küresel-Çok Yönlü 

• Maksimum Çalışma Derinliği: 100 m 

• Algılama Hassasiyeti: –208 dB re 1 V/μPa 

• Giriş Empedansı: 100 MOhm - 

Hidrofon Hassasiyeti: 

     Eğer hidrofondaki ses basıncı (mikroPaskal cinsinden) p ve cihazın açık devre 

uçları arasındaki gerilim v ise, hidrofonun hassasiyeti 

Sh = 20 log(v/p) = 20 log v - 20 log p  (dB/V) şeklinde bulunur. 

 

Yöntem 1: 

 
Şekil 74. Görev 3 Yöntem 1. Otonom Mod Akış Diyagramı 
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Şekil 74’teki görev 3’te yapılması istenen pingerli topu düşürme görevi için frekansın 

nasıl bulunacağı ve işleneceği gösterilmiştir. Pingerli toptan yayılan 45kHz 1pps 10 ms 

özelliğindeki ses frekansını tespit edebilmek için bu özelliklere uygun hidrofon 

kullanılacaktır. Hidrofonun istenen ses frekansını algılaması ve pingerli topu bulabilmesi 

için 45 kHz’lik bir band geçiren filtre kullanılacaktır. Elde edilen frekansın gürültülerden 

arındırılması ve frekansın yükseltilmesi için preamplifikatör kullanılacaktır. Yükseltilen 

sinyali dijitale dönüştürüp hidrofonlar arası gerekli kıyaslama yapılabilmesi için Analog-

Dijital dönüştürücü kullanılacaktır. Dönüştürülen sinyal sonucunda Raspberry’de anlamlı 

hale gelen veriler aracın pingerli topun hangi konumda olduğunu bulmasını sağlayacaktır. 

 

Yöntem 2 

 
Şekil 75. Görev 3 Yöntem 2 Otonom Mod Akış Diyagramı 

 

Şekil 75’te aynı görev için hazırlanan 2. Yöntemin algoritmasına ait diyagram 

gösterilmektedir. Metod 1’den farklı olarak bu yöntemde hidrofondan algılanan sesin 

işlenmesi için donanımsal parçaları minimum düzeyde tutup ses sinyalinin işlenmesi ve 

istenen değeri elde etmek için yazılımsal dönüşümler kullanılacaktır (Choi , Woo, & Kim, 

Localization of an Underwater Acoustic Source for Acoustic Pinger-based Transit Task in 

2016 Maritime RobotX Challenge, 2016). Hidrofonda algılanan ses sinyali istenen düzeyde 

veri alınabilmesi için sinyal koşullandırma kartına aktarılacaktır. Bu kartın görevi analog 

sinyalin bir sonraki aşamanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde işlememizi 

sağlayacaktır. Sinyal kuvvetlendirme, amplifikasyon gibi işlemler bu kart üzerinden 

yapılabilmektedir. Frekans aynı olduğu fakat genlik değiştiği için alınan ses sinyallerinin 

genlikleri ölçülerek, Raspberry’de kıyaslamalar sonucunda Pixhawk’a pingerin konum 

bilgisi aktarılacaktır. Pixhawk gelen veriye göre motor konumlarını ayarlayarak hedefe 

doğru aracın harekete geçmesini sağlayacaktır. Alınan her ses sinyalinin genliği kıyaslanarak 

hedefe ilerleme ve konum bulma işlemi devam edecektir. Genlik değeri, maksimum referans 

genlik değerine ulaşınca görev tamamladı sonucuna ulaşılacak ve araç su yüzeyine 

çıkacaktır. 
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Yöntem 2 Pinger Konumunun Bulunması: 

Pingerden yayılan ses frekansı 

aracımızla aynı düzlem üzerinde 

değilse ses frekansı araçta bulunan 

hidrofonlar tarafından belirli bir açı ile 

tespit edilecektir. Şekil 76’da pinger 

ve hidrofon konumları belirtilmiştir. 

Hidrofonlar tarafından algılanan ses 

frekansı yükseltilerek Analog-Dijital 

Dönüştürücüye iletilecektir. İstenen 

değerde ses frekansına ulaşmak ve 

işleyebilmek için TDOA (Varış 

Zaman Farkı) ve DOA (Varış Yönü) 

yöntemleri kullanılacaktır. Bu 

yöntemler ile pingerin tahmini yönü 

ve tahmini varış süresi gibi veriler elde 

edilecektir. Hidrofonlar tarafından 

algılanan ses frekansı değişmez fakat 

aracın konumuna bağlı olarak genlik 

değişmektedir. Hidrofonlar arasındaki mesafe bilinmekte ve alınan ses frekansı sonucunda 

hidrofonlar ve pinger arasında Şekil 76’daki gibi bir durum oluşur.  Hidrofonlar arasındaki 

mesafe d ile gösterilmektedir. Ch1 birinci hidrofon bağlantı noktasonı, Ch2 ise ikinci 

hidrofon bağlantı noktasını ifade etmektedir. 

 

Doğrusal Dizi 

İki hidrofon arasındaki mesafesi d ve varış yönü θ olan hidrofon hattının normaline 

göre saat yönünün tersine ölçülen sinyaldir. Pingere olan uzaklık cτ = dsinθ için θ ∈ [−900, 

900] ile bulunur. Burada c, gelen sinyalin yayılma hızını ifade eder (Dhabale & Yingbo, 

2018). 

 

Varış Yönü 

θ iki kanal(Ch1-Ch2) arasında τ tahmini ile hesaplanabilir kanal örnekleri ve iki 

farklı τ TDOA’yı temsil ettiği pozisyonların nerede olduğunu τ gösterir. Şekil 76’da 

pingerden frekansının yayılmasını göstermektedir. Ch2 de bir frekans tespit edilebilir. 

Ch1den algılanan frekansın mesafesi daha uzun olduğu ct= θsin(d) kullanılarak pinger ile 

aracın arasındaki mesafe tespit edilebilir. Yapılan hesaplamalar sonucunda sinyal 

koşullandırma ile hangi hidrofonun pingere yakın olduğu tespit edilerek Raspberry Pi’de 

verilen kararlar Pixhawk’a iletilecektir. 

 

Pingerden yayılan ses frekansını istenilen düzeyde alabilmek için bir band geçiş 

filtresine ihtiyaç vardır. Bant geçiren filtre kullanarak ekstra bir donanım kullanmak yerine 

(1) formülünü kullanarak Raspberry Pi içinde bir filtre uygulanması tercih edilmiştir. 

  

Şekil 76. İki Hidrofon ile Pinger Tespiti 



 

61 
 

 

 

X0[k] =

{
 
 

 
 
(fp−Δf)N

fs
< k <

(fp+Δf)N

fs
         , X0[k]

(2fp−Δf)N

fs
< k <

(2fp+Δf)N

fs
   , X0[k]

Diğer                                       ,    0    

          (1) 

fs= Örnekleme Frekansı, fp=Pingerden Yayılan Frekans, Δf=Geçiş Bandı Ayar Frekansı, 

N=Örnekleme Sayısı 

 

4.3.3. Yazılım Ön Tasarım Süreci 

Su altı aracında nesne takip ve tespiti tasarım çalışmaları Anaconda programında 

bulunan Spyder uygulamasında Python programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Aracın 

görüntü işleme ve nesne tespiti Raspberry Pi 4 üzerinden gerçekleştirilecektir. Sensörler ve 

kameranın görüntü işleme verileri tarafından algılanan nesneler, Raspberry Pi 4 bünyesinde, 

tasarlanan nesne tespiti yazılımına göre işlenir. Yarışma görevlerinin doğrultusunda nesne 

tespiti yazılımına bağlı hareket komutları hareket kontrol kartına iletilir.  

Tasarlanan AUV’da, motorların hareket yönüne göre çalışma düzeninin rahatça 

ayarlanabildiği arayüze sahip bir kontrol kartı kullanılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle 

kurulum kolaylığı, kendi bünyesinde bulundurduğu hazır kodlar ve hareket sensörlerinden 

(Jiroskop, ivmeölçer, pusula) dolayı Pixhawk PX4 kontrol kartı kullanılacaktır. 
Projede ilk olarak görüntünün alınacağı su altı ortamın yapısının (derinliğe göre 

değişen ışık yoğunluğu, basınç, sıcaklık ve bulanıklık) araştırılması yapılacaktır. Elde edilen 

parametreler ve algılamada farklılık yaratan değişim aralıkları görüntü işlemede girdi olarak 

kullanılacaktır. İlk aşamada AUV’un üzerine Raspberry Pi 4 model B işlemcisinin 

montajlanması ve işlemcinin içerisine Linux tabanlı Raspbian işletim sistemi kurulması 

planlanmaktadır. Bu sayede, kamera kontrol ve görüntü işleme yazılımları Raspberry Pi 

üzerinde çalıştırılacaktır.  

İnsansız sualtı aracında altı (6) adet motor bulunacaktır. Bu altı (6) motordan iki (2) 

adedi dikey yönde olup geriye kalan dört (4) adet motor yatay yönde aracın dik hareket 

eksenlerine göre 45°’lik açı ile yerleştirilecektir. Dikey yönde bulunan iki (2) adet motor 

aracın yukarı-aşağı hareketini gerçekleştirecek geriye kalan yatay yönde 45°’lik açı ile 

yerleştirilen motorlar ise ileri-geri yönde hareketleri ve aynı zamanda dönüş hareketlerini 

sağlayacaktır. 
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5. GÜVENLİK 

5.1. Atölye Güvenliği 
 

Elektronik ve mekanik parçaların imalatı, montajı vb. üretim sırasında kullanılacak 

atölyemizde, güvenlik ekipmanlarının kullanımı sürekli olacaktır. (Gözlük, maske, koruma 

eldiveni, kulak tıkacı vb.).  

 
Şekil 77. İş Güvenliği Tabelası 

5.2. Yedek Parça 
 

Üretim aşamasında yaşanabilecek teknik aksaklıklarda gecikmenin az yaşanması 

adına araç tasarımın da kullanılan motor ve diğer parçalar ülke içerisinde kısa zamanda 

kolayca temin edilebilen ürünler olmasına dikkat edilmiştir.  Yarışma sırasında AUV’da 

meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda aracı onarmak ve yarışmaya devam 

edebilmek için araç içerisinde bulunan parçaların yedeklerinin temin edilmesi 

planlanmaktadır. Hali hazırda araç motorunun bir adet yedeği temin edilmiş olup yarışma 

esnasında herhangi bir sorun yaşadığında yedekte bulunan bir başka motor araca takılarak 

yarışmaya devam etmesi sağlanacaktır. 

 

5.3. Sızdırmazlık 
 

Su altı aracında meydana gelebilecek en büyük risk sızdırmazlık görülmektedir. 

Öncelikle aracın tasarım aşamasında sızdırmazlık için alınacak önlemler dikkatlice 

planlanmıştır. Tasarlanan hazneler (elektrik aksamlarının bulunduğu hazne, kamera ve servo 

motorun bulunduğu hazne, pilin bulunduğu hazne) sızdırmazlıkları maksimum derecede 

önleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Elektrik aksamlarının bulunduğu haznenin sızdırmazlığı, levha halinde alınan 

klingirit contayı haznenin ölçülerine göre düzenleyip hazır hale getirerek kapak ile hazne 

arasına yerleştirildikten sonra cıvata somun yardımı ile sıkıştırarak sağlanması planlanmıştır. 

Aynı yöntem kamera haznesi ve pil haznesi için de yapılacaktır. Bunların yanı sıra fazladan 

sızdırmazlık gereken bölgelerde o-ring conta da kullanılacaktır.  
Araçtaki kablo bağlantılarının sızdırmazlığı için penetratör, ısı ile daralan makaron 

ve epoksi reçine kullanılması hedeflenmiştir.  
Tüm sızdırmazlık önlemleri alındıktan sonra hareket halinde olmayan ve aynı 

zamanda sökülmesi gerekmeyen yerlerde akvaryum silikonu uygulanıp sızdırmazlık yüksek 

oranda sağlanacaktır.  
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5.3.1. Sızıntı Sensörü: Olası su sızıntılarında aracın güvenliğinin garanti altına alınması için 

Sızıntı Sensörü kullanılacaktır. Herhangi bir sızıntı durumunda araç için yazılan acil durum 

algoritması devreye girerek araç daha fazla su almadan, su üstüne çıkacak ve elektriğin devre 

dışı bırakılması sağlanacaktır. 

 
Şekil 78. Sızıntı Sensörü Blok Diyagramı 

 

5.3.2. Kablo Yalıtımı ve Kablolama 

Araç içerisinde herhangi bir devre elemanına zarar gelmemesi için kabloların kısa 

devre oluşturmamaları gerekmektedir. Kabloların elektronik elemanlarla olan 

bağlantılarının yalıtımında epoksi ve makaron kullanılacaktır. Araç içerisindeki düzen ve 

arıza tespitinde zorlanmamak için gerekli kablolama işlemleri düzenli bir şekilde 

yapılacaktır. 

5.3.3. Sigorta:  

Su altı aracına giden enerji hattının başlangıç noktasına 5A sigorta eklenerek hattın 

kısa devre olması durumunda enerjinin otomatik olarak kesilmesi sağlanmıştır. 

 

5.3.4. Kablo çıkışları:  

Motor kablolarının muhafaza tüpünün içerisine girdiği yerde oluşacak sızdırmazlığın 

önüne geçmek için kullanılacak olan kablo çaplarına uygun şekilde M10 penetratör 

kullanılması planlanmaktadır. Penetratörlerin içinde o-ring bulunmaktadır. Kablolar 

rakorlardan geçirildikten sonra sıkılır ve içeride bulunan o-ring kabloyu zarar vermeden 

sıkıca sarar. Bu şekilde su sızması engellenir. Ayrıca kablo geçişlerine epoksi uygulanarak 

sızdırmazlık oranı artırılmış olur. 

 

5.4. Acil durum davranışları: 

Sızdırmazlık, aşırı ısınma, aşırı nemlenme vb. durumlarda AUV, algılayıcılardan 

alınan bilgilere göre sistemin gücünü kesecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sensörlerin de 

çalışmama durumuna karşın acil durum butonu aracın üstünde kolay erişilebilir bir bölüm 

olan kamera haznesinin üzerine konumlandırılmıştır. 
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Şekil 79. Acil Durum Buton Konumu 

Sistemde kullanılacak olan acil durdurma butonu bataryaya direkt olarak seri bir 

şekilde bağlanmamaktadır. Bunun nedeni ise butonların yüksek akımlarda 

kullanılmamasıdır.  Bu sorunu çözmek için daha öncede bahsedildiği üzere 9-16V arası 80A  

akımda çalışabilecek Röle kullanılması planlanmıştır. Cihazda kullanılan buton sistemi hem 

AUV'un çalışmasını hem de durdurma işlemlerini gerçekleştirecektir. Buton kısa devre 

edildiğinde röledeki bobin uçları elektrik gitmesi sağlanacak ve normalde açık kontaklarını 

kapatarak güç dağıtım kartına artı besleme gönderilmiş olacaktır. Bu sayede güç dağıtım 

kartı çıkışında bulunan ESC’lerin çalışması sağlanacak ve araç hareket etmeye başlayacaktır. 

Herhangi bir arıza durumunda ise çalıştırmak için kullanılan butona tekrar basıldığında röle 

üzerindeki bobin enerjisi kesilecek ve kontak tekrar açılarak sistem enerjisinin kesilmesi 

planlanmaktadır. Şekil 80’de buton devresinin çalışma prensibi görsel ile anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

 

 
Şekil 80. Acil Durum Buton Devresi 

5.5. Keskin kenar ve köşeler:  

Araç elle taşınırken veya havuzdayken köşe ve kenarların kesici olması hem aracı 

taşıyan kişi hem de havuz için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Bu nedenle aracın 

tasarımında kavisli çizimler yapılarak keskin köşe ve kenarlar oluşmamasına dikkat 

edilmiştir. 
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Şekil 81. Keskin Kenarlardan Arındırılmış Tasarımı 

6. TEST 

6.1. Sızdırmazlık Testi:  

Aracın somut üretimi gerçekleştiğinde Amasya Üniversitesi’nin bizlerin kullanımına 

sunacağı olimpik havuzda sızdırmazlık testlerinin yapılması planlanmaktadır. 
6.2. Yüzerlilik Testi:  

Su içinde denge için su altı aracının yüzerlilik testi yapılmalıdır. Bu test hem 

bilgisayar ortamında hem de araca güç verilmeden, aracın sadece su içindeki dengesinin 

görülebilmesi ve serbest kaldığındaki davranışlarının gözlemlenmesi planlanmaktadır. 

6.3. Parkur Testleri:  

Teknofest parkurlarına benzer şekilde tasarlanacak parkur ile aracın hem yazılımsal 

hem de fiziksel kabiliyetlerini ölçülmesi planlanmaktadır. 

6.4. Kablo Testleri:  

Tasarlanan robotu çalıştırmaya başlamadan önce robot içerisindeki bütün 

kablolamaların doğru ve düzgün çalışır olduğu dikkatle test edilmelidir. Ters olarak 

bağlanmış, kısa devre yapmış ya da bağlantısı sağlam olmayan kablolar tespit edilip 

düzeltilmelidir. Burada yaşanabilecek aksaklıkları gidermek adına iki farklı takım üyesinin 

tüm bağlantıları ayrı ayrı incelemesi düşünülmektedir 

6.5. Motor Sızdırmazlık ve Çalışma Verimi Testi:  

Temin edilen motorlar sızdırmaz bir şekilde gelmektedir. Buna rağmen gerekli 

kontroller sağlanmıştır. Şekil 82’de gözüktüğü üzere ekstra olarak 20 dakika boyunca 

çalıştırılan motorların verimi kontrol edilmiştir. 

 
Şekil 82. A) Motor Sızdırmazlık Testi B) Verim Testi 

A B 
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6.6. Penetratör ve Motor Bağlantısı Sızdırmazlık Testi: 

Şekil 83’te gözüktüğü üzere penetratör ve motorumun montajı sağlanıp içerisine 

epoksi uygulaması yapılmıştır. Bunun neticesinde içeriye su alıp almadığını gözlemledik. 

 
Şekil 83. Penetratörlerin İçerisine Epoksi Uygulanışı 

6.7. Su Altında Görüntü Alma ve Nesne Tespiti Testi 

Şekil 84’te de görüldüğü üzere kolonya şişesi geçici olarak kamera haznesi gibi 

tanımlanarak, kameranın su altına konumlandırılması sağlanmıştır. Kolonya şişesinin kötü 

saydamlığına rağmen sac makasının konumu ve ekranda kapladığı alanın verisi net olarak 

gözükmektedir. 

 
Şekil 84. Kamera Görüntü Alma ve Nesne Tespiti 

 

7. TECRÜBE 

Kullanılan güç dağıtım kartında 6 adet ESC çıkışı 1 adet 5 V ve 1 adet de 12 V çıkış 

bulunmaktadır. Raspberry Pi kartı 5V ile çalışmaktadır. Güç dağıtım kartının 5V’luk 

çıkışından Raspberry Pi direkt olarak beslendiğinde gerilimde dalgalanma meydana geldiği 

tespit edilmiştir. Bunun önüne geçmek için güç dağıtım kartının 12V’luk çıkışından besleme 

alınıp DC-DC dönüştürücü ile 5V’luk bir gerilim elde edilerek dalgalanmanın önüne 

geçilmiştir. 

 

Rölenin tetikleme işlemi yapılırken gerilim 4S bataryadan direk sağlandığından aşırı 

ısınmalara yol açmıştır. Tetikleme gerilimi minimal seviyede yapılarak ısınma sorunu 

ortadan kalkmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

ÖTR’de belirlenen iş-zaman planlaması Covid-19’un olumsuz etkilerine rağmen 

uyumlu bir şekilde devam etmektedir. Araç motorları, ESC’ler, penetratörler, kamera, 

Pixhawk ve Raspberry kartları temin edilmiş durumdadır. Önümüzdeki süreçte aracın gövde 

üretimi gerçekleştirilip su altında hareket kabiliyetlerinin incelenmesi planlanmaktadır. 

 

Tablo 11. Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 
 

Tablo 12. Maliyet Tablosu 

 
Maliyet Değerlendirmesi bölümünde de bahsedildiği üzere yapılan yeni tasarım ile 

araç maliyeti yaklaşık 14bin TL civarına düşürülmüştür. Araç tasarımı ve analizleri 

gerçekleştirilirken firmalarla da sponsorluk üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiş olup nakdi 

yaklaşık 7250 TL, ayni olarak da 2 adet hidrofon desteği sağlanmıştır. Yapılan sponsorluk 

anlaşmalarıyla birlikte bütçe gerçekleşmesi %60 olmuştur.  Yaklaşık bütçe açığı 5000 TL 

olarak hesaplanmaktadır. 
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8.3. Risk Planlaması 

 

Tablo 13. Risk Planlaması 

Riskler Alınacak Önlemler Risk Değeri (1-5) 

Yarışma esnasında parça 

bozulması 

Herhangi bir arıza durumunda 

yedeklerini temin ettiğimiz 

parçaların eskilerinin yerine 

monte edilmesi. 

 

5 

Sızdırma problemi Silikon bazlı sızdırmazlık sıvısı 

kullanmak. Cıvata, somun ve o-

ringler ile sızdırmazlık 

sağlanması. Oluşabilecek bir 

sızdırmaya karşı sensör 

kullanımı ve robotun kendini 

otonom olarak su yüzeyine 

çıkarması. 

 

 

5 

Kablo yalıtımı Epoksi ve makaron yardımıyla 

yalıtım sağlamak. 

 

4 

Bütçe sıkıntısı Oluşabilecek bir bütçe sıkıntısı 

için birden fazla sponsorluk 

anlaşması yapmaya 

çalışılacaktır. 

 

3 

Şase üretiminde oluşabilecek 

problemler 

Şase üretilirken gerekli 

simülasyonlar ve hesaplamalar 

tekrar tekrar kontrol edilip en 

uygun şekilde üretime 

başlanması ayarlanacaktır. 

 

3 

Yarışma sırasında aracın 

bozulması ve istemsiz 

kontrolü 

Aracın üstünde bulunacak acil 

durum butonu ile bu sorunun 

önüne geçilmesi 

planlanmaktadır. 

 

2 

Takım üyelerinin sağlık 

problemleri (Cilt, Göz, 

Solunum) 

Yarışma öncesi herkesin iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi 

alması. Koruyucu ekipmanların 

temin edilmesi. 

 

2 

Siparişi verilen malzemelerin 

gecikme durumu 

Önemli parçaların büyük 

bölümü temin edilmiş olup, 

diğer parçalar içinde yurt 

içinden tedarikçi ağı 

belirlenmiştir. Yapılan 

 

1 
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görüşmeler de ilgili firmalarda 

herhangi bir stok sorununun 

olmadığı tespit edilmiştir. Yine 

de yaşanabilecek aksaklıkların 

önüne geçilmesi adına yedek 

parçalarında bütçe dahilinde 

temin edilmesi 

planlanmaktadır. 

 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1. Özgün Tasarım 
 

Takım adlandırması ve araç tasarımında karakteristik bir görünüme sahip olan fener 

balığından esinlenilmiştir. Avını yakalamak için alnındaki ışıklı çıkıntıyı kullanan fener 

balığının eşsiz avlanma kabiliyeti ve hacimli duruşuna karşın sahip olduğu aerodinamik 

yapısıyla hem içinde barındıracağı elektronik ekipmanların kaplayacağı alana rağmen 

yüksek hareket kabiliyetine sahip olması, hem de avlanırken kullandığı ışıklı çıkıntının 

işlevsel uyarlamalar ile özgün bir yapıya dönüştürülmesi bakımından tasarlanan su altı 

aracının küçük, hareketli ve düşük enerji ile daha geniş alanları tarayabilen yapısına ilham 

kaynağı olmuştur (Şekil 85). 

 
Şekil 85. A) Fener Balığı B) Takım Logosu C) Araç Tasarımı 

Özgün ve üretimi kolaylaştırılmış mekanik tasarım (Şekil 86). (4.2.1 Mekanik 

tasarım) 

 

 
Şekil 86. Patlatılmış Görüntü 2 

A B C 
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Hem görünüş hem de işlevsellik açısından aracı ön plana taşıyacağı düşünülen özgün 

kamera haznesi (Şekil 87). (4.2.1.6 Kamera haznesinin anlatıldığı bölüm) 

 
Şekil 87. Kamera Haznesi Patlatılmış Görüntü 

9.2. Sıcaklık Kontrol Yazılımı 

Raspberry Pi kontrol kartının sıcaklık değerleri yaptırılan işlemin boyutuna göre 

değişmektedir. Normal şartlarda (Yüksüzken) oda koşullarında 35°C ila 55°C derece 

arasında ısınır. Yüklü iken bu sıcaklık değeri 80°C derecelere kadar çıkmaktadır. Bu durum 

uzun süre devam etmesi halinde kart zarar görebilir (Bate, 2019). Kartın zarar görmemesi 

için Raspberry pi kartının işlemcisinin termal macun ve Al (Alüminyum) plaka ile soğutma 

işlemi gerçekleştirilecektir. Takılan Al plaka yüzeye en yakın yere konumlandırılarak 

sızdırmaz küreye teması ile Al plakanın soğuma işlemi gerçekleşecektir. Dolayısıyla işlemci 

soğutma işlemi bu şekilde sağlanacak. Olası bir aşırı ısınma durumunda ise ekibimizdeki 

yazılımcı arkadaşlarımızın yazdığı kod ile elde ettiğimiz kart sıcaklık değerleri, belirtilen 

referans değerini aşması durumunda robot başlangıç konumuna dönecek ve kendini 

kapatacaktır. İlgili kod aşağıda verilmiştir. 

#!/bin/bash 

rm temp_info 

zamanAralik=120 

sure=1800 

maxTemp=80  

for (( i = 1; i <= $sure; i=$i+$zamanAralik ))  

do 

     file=temp_info 

     temperature=$(sensors | grep -oP 'Physical.*?\+\K[0-9.]+') 

     echo "$i" "$temperature" >> $file 

     if (( $(echo "$temperature > $maxTemp" |bc -l) )) 

     then 

  echo "Lophii sicaklik degerini asti." > hata  

  echo "Sicaklik: $temperature derece" >> hata 

  date >> hata 

  shutdown +5 # 5 dakika sonra kapat 
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  # sistemi kapama yerine baslangic noktasina donecek phyton kodunu calistir 

  break 

     fi 

     date 

     echo "Sicaklik: $temperature derece" 

     sleep $zamanAralik 

 done 
 

9.3. Acil Durdurma Butonu ve Röle Devresi Baskı Devre Tasarımı 

Sistemin çalışması için gerekli akım değeri yaklaşık olarak 30A’dir. Bu akımı 

üzerinden geçirerek anahtarlama işlemi yapacak olan elektronik elemanların zarar 

görmemesi için tasarımı ekibimize ait olan Şekil 88’deki PCB devre kartı tasarlanmıştır. 

Tasarlanan devrenin giriş gerilimi 11-35V’dur.Tasarımı yapılan PCB devre kartında mini 

güç rölesi kullanılmıştır. Mini Güç rölesinin bobin uçlarının tetikleme gerilim aralığı 9-16V 

arasındadır. Fakat 4s bataryadan tetikleme yapıldığında röle sıcaklığı 80 °C’ye kadar 

çıkmaktadır ve 14,8 V çıkış alınmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için devrede LM7809 

gerilim regülatörü kullanılmıştır. Bu sayede gerilim 9V değerine düşürülerek röle tetikleme 

işlemi minimal ısınma seviyelerinde tutulmuştur. Araç üzerindeki buton On (Açık) 

konumuna getirildiğinde LM7809 gerilim regülatörü +9V çıkış verecek, röle üzerinde 

bulunan kontaklar konum değiştirecek ve güç dağıtım kartının beslemesi gerçekleşecektir. 

Butona acil durum anında tekrar basıldığında rölenin bobin uçlarına giden gerilim 

kesilecektir. Devamında rölenin enerjisi kesilecektir. Rölenin kontakları eski konumuna 

gelerek sistemin enerjisi kesilecek ve su altı aracı hareketini durduracaktır. (Gerilim 

değerlerine göre ısı artış miktarı Şekil 89’da gösterilmiştir.) 

 
Şekil 88.  A) Buton Devresi ARES Çizimi B) Buton Devresi 3 Boyutlu Görünümü. 

 

 

B A 
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Şekil 89. Röle Isı Artış Grafiği 

 

9.4. Otonom Kamera Hareketi:  

Aracın ön kısmında bulunan kamera haznesinin içerisinde kameranın açısal yönünü 

değiştirecek olan servo motor kullanılmıştır. Su altı aracında servo motor kullanılmasının 

sebebi aracın, diğer AUV’lara göre daha avantajlı konuma geçmesini sağlamaktır. Görüntü 

işlemede nesne tespiti yapacak olan kamera araç bulunduğu konumdayken servo yardımı ile 

180 derecelik açıyı tarayacak ve nesne ya da hedef arayacaktır. Nesne tespit edilemediğinde 

araç konumunu değiştirerek 180 derece dönecektir. Servo motor hareketine başlayacak ve 

kameraya 180 derecelik açıyı taratacaktır. Nesne tespit aşamasında motor PWM çıkışları 

sabit kalırken, aracı döndürme ihtiyacı duymadan servo motor yardımı ile nesne aranacaktır. 

Bu arama işlemi enerjiden tasarruf sağlarken, nesnenin minimum süre içerisinde tespit 

edilmesine olanak sağlayacaktır. 

 
Şekil 90. Servo Motorun Dönmesine Bağlı Kamera Açıları 



 

74 
 

9.5. Su Altı LED Aydınlatma 

Fener balığının kafasından çıkan ışık ile uyumlu olması, ayrıca kameraya ışık 

sağlayarak görüntü alımını kolaylaştırması için kamera haznesinin içerisinde tasarım 

elektronik ekipleri tarafından tasarlanılan 12 adet LED’ten oluşan su altı ışığının 

kullanılması hedeflenmektedir. LED seçiminde ise yeterli parlaklığın sağlanması açısından 

yüksek kalitede ve güçte olan 8 adet infrared(IR) ve 4 adet power LED tercih edilmiştir. 

 

Şekil 91. Su altı ışığı A) Ön Görünüm B) Yan Görünüm C) Perspektif Görünüm 

Şekil 91’de aracın su altı ışığında kullanılan elektronik elemanların bağlantı şeması 

gösterilmiştir. Kullanılan LED sürücü entegrede (SC620) LED’leri çalıştırmak için 8 adet 

çıkış mevcuttur. Raspberry ile haberleşmesi için ise SCL ve SDA (serial) haberleşme 

pinleri mevcuttur. Şekil 93’te de PCB tasarımının 3D hali gözükmektedir. 

 

Şekil 92. Su Altı Işığı Bağlantı Şeması 
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Şekil 93. Su Altı Işığı PCB Tasarımı 

10. YERLİLİK 

10.1. Yerli Motor ve İticiler: 

 İnsansız su altı aracında kullanılacak olan motor seçiminde dikkat edilecek 

hususlar göz önünde bulundurulduğunda diğer alternatiflerine göre fiyatının uygun olması 

ve performansının etkin düzeyde olması sebebi ile G-350 motorlar tercih edilmiştir. Ürünün 

yerli üretim olması, kolay ulaşılabilir olması ve testlerinin tarafımızca yapılması gibi 

avantajları bize katkı sağlamıştır. 

 

 
Şekil 94. Yerli İticiler 

10.2. Yerli ESC 

ESC seçimi yapılırken muadilleri ile kıyaslamalar yapılmış diğer ESC’lerin 

performansları ve fiyatları göz önüne alınarak uygun çift yönlü ESC’ler tercih edilmiştir. 

ESC’lerin yerli ve milli olması, testlerinin takım üyelerince ve kolay ulaşım açısından ESC 

seçiminde dikkat edilen hususlara uygun olması, çift yönlü ESC’leri seçmemize neden 

olmuştur. 
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Şekil 95. Yerli ESC'ler 

 

10.3. Yerli Penetratörler 

İnsansız su altı aracında kullanılacak motorların güvenli çalışabilmesi için kablo 

bağlantıları yapılırken sızdırmazlığı sağlaması için penetratör kullanılmıştır. Penetratör 

seçimi yapılırken kablo bağlantısında epoksi yardımı ile sızdırmazlığı sağlayacak olan 

penetratörün testleri takım üyelerince laboratuvar ortamında test edilmiştir. Ürünün yerli 

üretim olması araçta kullanılmasının tercih sebebidir. 

 

 
Şekil 96. Yerli Penetratörler 

 

10.4. Yerli İşletim Sistemi 

 

Yazılım geliştirme süresince kişisel bilgisayarlarda Debian 

GNU/Linux temelli PARDUS işletim sistemi kullanıldı. İnsansız su altı 

aracında kullanılan Raspberry Pi’da ise Raspbian yerine PARDUS kurulum 

çalışmaları devam etmektedir. 
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10.5. Yerli Hidrofon 

Kullandığımız hidrofon yerli bir şirket tarafından imal edilip, takımın kullanması 

için ücretsiz olarak verilmiştir. 

 

Şekil 97. Yerli Hidrofon 
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