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1. RAPOR ÖZETİ  

 

AUVlar su altında tehlikeli olabilecek bazı faaliyetleri otonom bir şekilde gerçekleştiren su altı 

araçlarıdırlar. Pil ömrüne bağlı olmak üzere, bir AUV saatlerce su altında kalma özelliği ile tehlikeli 

durum ve görevlerde dalgıçlara büyük kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde büyük çoğunlukla su altı 

araştırmaları; doğal ve çevresel kaynakların korunması ve incelenmesi, muhtelif inşaat faaliyetleri, kıyı 

ve ülke güvenliğinin sağlanması gibi farklı ve çeşitli amaçlarla, sivil ve askeri uygulamalarda 

yürütülmekte olup, özellikle son yirmi yıldır yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların büyük bir 

kısmı, insan hayatının riske atılmaması amacıyla insansız platformların kullanılması üzerine 

odaklanmıştır.            

TauRov takımı bu bağlamda insansız su altı robotlarının gelişimlerine sadece tanıklık etmek 

değil, bizzat gelişmelerin içinde bulunmak hedefiyle 2020 senesinde Türk Alman Üniversitesi 

mühendislik öğrencileri tarafından kurulmuştur. Yarışma şartnamesi detaylı bir şekilde incelenerek, 

beklenen görevlerin analizi ile sürece başlanmıştır. TauRov ekibi tarafından yapımına devam edilen 

İnsansız Sualtı aracı, görevleri otonom kontrollü olarak yerine getirebilme özelliğine sahip bir "otonom 

su altı aracıdır". 

Belirtilen görevlere uygun sistemlerin, tasarım ve malzemelerin doğru seçilebilmesi adına 

konuyla ilgili araştırmalar yapılarak takımımız tarafından bir veri havuzu oluşturulmuştur. Bu verilerin 

ışığında dört ana gruba (yazılım, mekanik, elektronik ve raporlama) bölünerek çalışmalara devam 

edilmektedir. Bu projede hedeflenen AUV teknolojisi için özgün bir yazılım, arayüz, mekanik ve 

elektrik sistemleri yer almaktadır.  

Ön tasarım raporundan farklı olarak kritik tasarım raporunda üretilecek çeşitli parçalara ait 

yapılan analizler ve buna yönelik hesaplamalar bulunmaktadır. Kritik tasarım raporunda, aracımızın 

teknik özellikleri ve geliştirme sürecimizi detaylı bir şekilde açıklarken; takım üyelerine ait bilgileri, 

gelişimine devam eden robotun mekanik sistem tasarımını, elektronik ön tasarımını, yazılım ve 

algoritma ön tasarımını, güvenlik, bütçe, zaman ve risk planlamasını ve teknik gelişimimizi ve takım 

yapılanmamız hakkında detaylı bilgileri yer almaktadır. TauRov insansız su altı aracı Pixhawk 

tarafından Raspberry Pi’ye aktaralına sensör verilerinin işlenmesi sonucunda hareket komutlarını 

almaktadır. Bu çalışmada Phyton programlama dili kullanılarak su altında görüntü işleme süreci 

gerçekleştirilmektedir. Aracımız Kapıdan Geçiş, Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması, 

son olarak Hedef Tespit ve İmha görevlerini en iyi ve olabildiğince hızlı bir şekilde yerine getirebilmesi 

için mekanik ve yazılımsal olarak hazırlanıp gerekli elektriksel malzemelerle donatılmıştır. 

Proje süresince tasarım, malzeme seçimi, malzeme tedariki, montaj ve genel analiz faaliyetleri 

yürütülmüştür. İş bölümüne sadık kalarak raporda da detaylıca belirtilen planlamaya uyularak 

çalışmalara devam edilecektir. Bu kritik tasarım raporu Türk-Alman Üniversitesi TauRov takımı üyeleri 

tarafından TEKNOFEST 2021 Su Altı Yarışması için, yarışma komitesi tarafından verilen şartnameye 

uygun olarak hazırlanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 

Öğr. Gör. Ali Korucu 

Türk Alman Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Öğretim 

Görevlisi. 

 

 

 

TAKIM KAPTANI: 

Yiğit Keskin 

Merhaba, ben Yiğit Keskin Türk-Alman 

Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisliği 

Bölümü’nde 2. sınıf öğrencisiyim. Takım 

kaptanı olarak iki yıldır TauRov takımıyla 

Teknofest’e katılmaktayım. Takım içi 

koordinasyon ve düzenden sorumluyum. Ayrıca 

mekanik tasarım ve üretime ilgi duyduğumdan 

dolayı mekanik ekibinde de görev alıyorum. 

Ekip arkadaşlarımla beraber aracımız için 

tasarım ve üretim aşamalarını yer almaktayım. 
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TAKIM ÜYESİ: 

Alişan Ok 

Merhaba ben Alişan Ok. Türk-Alman 

Üniversitesinde Mekatronik Sistemler 

Mühendisliği bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. 

CAD ve CAM programlarına hakimim. Bu 

nedenle ekip arkadaşlarımla birlikte 

robotumuzun mekanik tasarım sürecinde görev 

almaktayım. Geçtiğimiz yıl da ekibimizle 

yarışmaya katılıp ön tasarım raporunu 

geçmemiştik. Şimdi eksiklerimizi giderip 

robotumuzu başarılı bir biçimde hayata 

geçirmeyi planlıyoruz. 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 

Murathan Durmaz 

Merhaba, ben Murathan Durmaz Türk Alman 

Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. Sınıf 

öğrencisiyim.12 Yıldır otomobil endüstrisi, silah 

ve savunma sanayisine ilgi duyuyorum. Bu 

konularda yeteneğimi ve yetkinliğimi 

geliştirmek için belli başlı yarışmalara 

katılıyorum. Geçtiğimiz sene Teknofest insansız 

su altı aracı kategorisinde TauRov takımında yer 

aldım, bu senede yine aynı takım ile insansız 

sualtı aracı kategorisinde yarışacağız. 

Takımımızdaki başlıca görevlerim; mekanik 

parça tasarımı, bu parçaların malzeme seçimi, 

üretilecek olan parçaların sürecini takip etmek ve 

üretim yöntemlerini araştırmak. 
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TAKIM ÜYESİ: 

Atakan Aral Ormancı 

Merhaba, ben Atakan Aral Ormancı, Türk-

Alman Üniversitesi Mekatronik Sistemler 

mühendisliği bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. 

Geçen yıllarda da katıldığım yarışmalar ve 

Kurslar aracılığıyla çocukluğumdan beri 

Robotiğe dair hayallerimi gerçekleştirmeye 

çalışıyorum. Kodlama konusunda ise çeşitli 

üniversitelerin verdiği eğitimleri alıyor ve kendi 

üniversitemdeki derslerle beraber kendimi 

geliştirmeye devam ediyorum. Takımımızda 

robotun Elektronik departmanında görev 

alıyorum. 

 

TAKIM ÜYESİ: 

Musab Nail Çekerek 

Merhaba, ben Musab Nail Çekerek, Türk Alman 

Üniversitesi 2. Sınıf Mekatronik Sistemler 

Mühendisliği öğrencisiyim. Geçen sene olduğu 

gibi bu sene de elektronik ekibindeyim. 

Kullanılması gereken elektronik alt bileşenleri 

belirleyerek uygun bir şekilde robotumuza 

entegre edilmesi üzerinde çalışıyorum. Ayrıca 

takımın iletişim sorumlusuyum. Tasarım-

Yazılım ve Elektronik ekibinin koordine bir 

şekilde çalışmasını sağlıyorum. 

 

TAKIM ÜYESİ: 

Eren Naci Odabaşı 

Merhaba, ben Eren Naci Odabaşı, Türk- Alman 

Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisliği 

2.sınıf öğrencisiyim. 

Üniversitenin başlangıcından beri C++ dili 

üzerinden programlama ile uğraşıyorum. Bu 

seneki Teknofest insansız su altı aracı 

yarışmasında TauRov takımının yazılım 

ekibindeyim: OpenCV kütüphanesi ile görüntü 

işleme, robotun otonom hareketi ve dış ara yüz 

tasarımında görevliyim. 
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TAKIM ÜYESİ: 

Nihat Akın 

Merhaba ben Nihat Akın. Türk-Alman 

Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği 2. 

sınıf öğrencisiyim. Teknik bilginin yaratıcılık ile 

birleştirilip ortaya benzeri olmayan bir ürün 

oluşturulan teknoloji yarışmalarına karşı hep 

heves besledim. Böyle bir projede görev almanın 

hevesimi karşılayacağını ve daha sonraki 

yarışmalar için katlayarak arttıracağını 

düşündüğümden takıma katıldım. Yazılım alt 

ekibinde görüntü işleme alanından sorumluyum. 

 

TAKIM ÜYESİ: 

Cazibe Arslan 

Merhaba ben Cazibe Arslan. Türk-Alman 

Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 

Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Robotik alanında 

kendimi geliştirebilmek için bu yıl ilk kez 

Teknofest’21 su altı robotiği kategorisinde 

TauRov ile yarışacağım. Ekibe raporlama 

kısmında destek olmaktayım. Ancak ilerleyen 

yıllarda teknik alanlarda da yer almak istediğim 

için ekip arkadaşlarımın çalışmalarını 

gözlemlemekteyim. 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

    TauRov, teknik becerilere ve deneyime sahip sekiz öğrenciden oluşan, farklı gereksinimlere 

uyum sağlayabilecek su altı araçları üretmeye hazır bir ekiptir. Ekibimiz su altı aracımızın 

geliştirilmesi sırasında, farklı uzmanlık alanlarına göre Elektronik, Mekanik, Yazılım ve 

Raporlama olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Ancak her üye sadece kendi bölümü ile değil, 

diğer bölümler ile de ilgilenebilmektedir.  Bu sayede üyelerimiz tüm bölümler hakkında bilgi 

sahibidir ve olası bir durumda her bölümde çalışabilmektedir. 
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3.  PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım rapor sürecinin ardından takımca yürütülen araştırmalar ve alınan eğitimler 

sonucunda, ön tasarım aşamasında gözden kaçırılmış birçok detayın üzerine gidilmeye karar 

verilmiştir.  

Ön tasarım sürecinden bu yana tasarım ve mekanik alanında birçok değişiklik ve 

geliştirme yapılmıştır. Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir: 

• Ana tasarımın tamamen değiştirilip kabuklu bir yapıya dönüştürülmesi 

• Motor tasarımının ve motorun değiştirilmesi 

• Haznenin hazır alınması yerine üretilecek olması 

Araç ana tasarımının değiştirilmesinin temel sebebi daha modüler, dayanıklı, 

hidrodinamik açıdan daha iyi kondisyonlu bir araç isteniyor olmasıdır. Araç tasarımında 

yapılan değişiklikler kapsamında aracımızın streamlined body biçiminde olması 

amaçlanmıştır. Üretim ve montaj kolaylığı bakımından kusursuz bir streamlined body şekline 

ulaşılamamasına karşılık üretim ve hidrodinamik kondisyon açısından en uygun olan tasarım 

seçilmiştir.  

Ön tasarım sürecinde alınması planlanan Triton Su Altı İticisi aynı özelliklere sahip ve 

neredeyse yarı fiyatında olan M1 Su Altı İticisi ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin temel 

sebebi ön tasarımdan bu yana firmalarda yaşanan zamlar olup, planlanan bütçemizin taleplere 

yetmeyecek olmasıdır. Aynı özelliklere sahip olan M1 Su Altı İticisi sadece fırçasız motor 

olmakla beraber motor muhafazaları ve pervaneler tarafımızca 3 boyutlu baskı ile elde 

edilecektir. Ayrıca bu motorun seçimi esnasında yüksek enerji gereksinimi olmadan istenilen 

dönme hızına ve itki kuvvetine ulaşabilmesi de göz önünde bulundurulmuştur. 

Motor değişikliğinin ardından yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda aracımıza ait su 

altı haznesinin de tarafımızca üretilmesine karar verilmiştir. Yapılan bu değişikliğin de temel 

sebebi bütçe konusunda yaşanacak olan yetersizlik olarak belirlenmiştir. Bu aşamada 

isteklerimiz doğrultusunda daha uygun bir su altı haznesi tasarlanmıştır.  

Yapılan değişikliklerin sadece görsel değil yanı sıra teknik ve fiziki açıdan da 

uygunluklarının test edilmesi için, yapılan yeni tasarıma, eski ve yeni motorlara, eski ve yeni 

su altı haznelerine çeşitli akış, basınç ve gerilim analizleri yapılmıştır. Bu analizlere Mekanik 

Tasarım Süreci bölümünde yer verilmiştir. 

Ayrıca ön tasarım sürecinden bu yana üniversitemiz ile yapılan görüşmeler sonucunda 

kullanımımıza açılan 3 boyutlu baskı makineleri motor ve hazne değişikliğimizi destekler 

nitelikte olmuştur.  

Yazılım tasarım sürecinde görüntü işleme programlarının C++ yerine Python ile 

yazılmasına karar verildi. Python'ın OpenCV kullanımında C++ ile hemen hemen aynı 

performansı vermesi ve Numpy kütüphanesini tam desteklemesi bu tercihte karar kılmamızı 

sağladı.  

Dış arayüzü kendimizin tasarlamaya vakti olmadığı için QGroundControl'un açık 

kaynak arayüzü kullanılacaktır. QGroundControl ile ilgili detaylı bilgi ve çalışma prensibi 

yazılım tasarım sürecinde verilmiştir. 



 
 

11 
 

Elektronik alanında yapılan değişikliklerde de özgünlük ve düşük maaliyet ilkeleri göz 

önünde bulundurulmuştur.  

Ön tasarım aşamasında hazır alınması planlanan su altı 

haznesi ile birlikte gelecek olan basınç sensörü haznenin takım 

tarafından üretilecek olmasından kaynaklı hazır alınacaktır. Bu 

yüzden eski hazne ile gelmesi planlanan basınç sensörü yerine 

DFROBOT Su Basınç Sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. 

DFROBOT basınç sensörü çok derin mertebelerde bile hassas 

ölçüm yapabilmesi ve maliyetinin düşük olması sebebiyle 

seçilmiştir.                                                                           

Ön tasarım aşamasında kullanılması planlanmayan ve 

sonrasında pingerli top görevinin başarıyla tamamlanabilmesi 

amacıyla ihtiyaç duyulan hidrofon cihazının kullanılması 

öngörülmüştür.  Ülkemizde uygun hidrofon satışı olmadığı ve 

yurtdışından gelecek hidrofonların yüksek maliyeti sebebiyle  

takımımız tarafından üretilecektir. 

Son olarak kullanacağımız kameranın hazne içerisine alınmasından dolayı servo motor 

kullanılmayacaktır. Ayrıca ivme sensörünün de Pixhawk’ın sağladığı imkanlar nedeniyle 

kullanılmamasına karar verilmiştir.  

Ön tasarım aşamasında planlanan bütçemiz 8656,09 TL’iken, kritik tasarım 

aşamasında yaşanan malzeme ve bileşen değişiklikleri ile bütçemizde 1375,02 TL’lik bir artış 

yaşanmıştır ve yeni bütçemiz 9974,74 TL olmuştur. Bu artışın sebepleri değişen bazı 

malzemeler, kalitesi arttırılan bazı ürünler ve yurtdışı menşeili ürünlerin kur farkı ile 

yaşadıkları zamlar olarak sıralanabilir. Yaşanan bütçe artışının takımımız adına ürün 

tedariğinde problem yaratmaması adına sponsorluk ve ürün desteği görüşmeleri 

yürütülmüştür. Bütçe ve sponsorluk hakkında detaylı bilgilere Bütçe Planlaması bölümünde 

yer verilmiştir. 

Toplam Maliyet 

31.03.2021 (Ön Tasarım Raporu) 8.656,09 TL 

04.06.2021 (Kritik Tasarım Raporu) 9.974,74 TL 

Maliyette Değişim +1318,65 TL 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Tasarlanan Hidrofon Prototipi 

 

Şekil 2. DFROBOT Su Basınç Sensörü 

Tablo 1 Bütçe Karşılaştırma Tablosu 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Aracımızda Raspberry Pi 4B, Pixhawk, 6 adet DC Motor, 6 adet motor sürücü, Raspberry V2 

kamera modülü, basınç sensörü, acil durdurma butonu, sıcaklık ve nem sensörü, 2 adet LED, mosfet, 

hidrofon, ultrasonik mesafe sensörü ve güç kaynağı olarak bir adet Lipo-pil kullanılmaktadır.  Su altı 

aracının nihai tasarımını içeren blok şema ve görsel şema detaylarıyla birlikte verilmiştir. 

 
                                                                                         

 

 

 

Şekil 4. Sistem Görsel Tasarım Şeması 

Şekil 5.  Ana Elektrik Blok Şeması 
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4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Mekanik tasarım sürecimiz süreci ana hatlarıyla 5 aşamadan oluşmuştur. 

• İsterlerin Belirlenmesi ve Gereksinim Analizi 

• Literatür ve Örnek Tasarım Araştırması 

• Fikirlerin Tartışılması ve Örnek Tasarım Süreci 

• Örnek Tasarımların CAD Programları ile Oluşturulması 

• Nihai Tasarımın Oluşturulması 

Verilen kararlar kriterlere uygunluğu gösteren tablolar ile desteklenmiştir. Tablolarda 

yer alan 1, 2 ve 3 değerleri uygunluk kıstasını belirtmektedir. (1 :  Az Uygun, 2: Orta Uygun, 

3: Çok Uygun) 

4.2.1.1. İsterlerin Belirlenmesi ve Gereksinim Analizi 

 

Bu aşamada genelden özele sistematik bir yaklaşım yürütülmüştür. Şartname ve yarışma 

etapları tekrardan detaylı şekilde incelendi. Gerekli manevralar ve aracın optimize şekilde su 

içinde kalabilmesi için 2 adet motor dizilimi incelendi. 8 ve 6 motorlu dizilim konfigürasyonları 

arasından 6 motorlu dizilimin tasarımımız açısından daha uygun olduğu belirlendi.  

Sonuç olarak motor sayısı ve dizilimi hakkında bir değişiklik yapılmamasına, bununla 

beraber tasarımda değişiklikler yapılabileceği öngörüldü.  

Ayrıca ön tasarım sürecinde hazır almayı planladığımız su altı haznesini, kendimiz 

tasarlayıp üretmeyi öngördük. 

                                   

                       

 

Şekil 6. 8 ve 6 Motorlu Dizilimlere Ait Görsel 

Tablo 2 Motor Dizilimlerine Ait Karar Tablosu ve Kriterler  
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4.2.1.2. Literatür ve Örnek Tasarım Araştırması 

 

Tasarım geliştirme sürecimize, ÖTR aşamasında yapmış olduğumuz tasarım üzerine 

geliştirme ve değişiklikler yapmak üzere literatür ve örnek araştırması yaparak başlandı.  Bu 

süreçte geçmiş yıllara ait yaklaşık 40 adet rapor örneğini detaylı şekilde incelendi, yerli ve 

yabancı literatür taramaları yapıldı ve Teknofest eğitimlerine katılındı. Edinilen bilgi ve 

tecrübeler ışığında araç tasarımında geniş çaplı bir değişim yapmaya karar verildi.  

 

 

 

 

4.2.1.3. Fikirlerin Tartışılması ve Örnek Tasarım Süreci 

 

Sürecin başlangıcında ilk olarak yaptığımız araştırmalar 

ve edindiğimiz tecrübeler ışığında beyin fırtınası yapıldı.  

Yeni yapılacak tasarımda öngörülen tasarım yapısının 

belirlenmesi için sürüklenme katsayısı ve yanal görünümün 

birbiri üzerine etkisi incelendi.  

 Ön tasarım raporu için yapılan tasarımın daha modüler, 

hidrodinamik açıdan daha uygun ve her koşulda daha dayanıklı 

hale gelmesi için araç dışının kabuklar ile kaplanması ve aracın 

yan bakışta Streamlined Body biçiminde olması kararlaştırıldı. 

 

 

 

 

Şekil 7. Ön Tasarıma Ait Render ve Teknik İllüstrasyon Görsel 

Şekil 8.  Streamlined Body’ e Ait Akış Görseli 
Şekil 9. Şekiller ve 

Sürüklenme Katsayılarına 
Ait Görsel 
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Ön tasarım aşamasında hazırlanmış olan tasarımımıza ANSYS Fluent programı 

üzerinden yapılan akış analizleri sonucunda belirli veriler elde edilmiş oldu. 

 

 

Alınan veriler ile aracın sürüklenme katsayısı hesaplanmıştır. Akışkan içinde yer alan 

katı cisimlere etki eden kuvvet olan sürüklenme kuvveti de bu değer ışığında bulunmuştur. 2 

m/s hızla su içinde hareket eden aracın sürüklenme katsayısı 0,3757 çıkmıştır. Sürüklenme 

katsayısı aşağıda yer alan formül ile bulunmuştur. 

𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 =
1

2
𝐶𝐷 𝑥 𝜌 𝑥 𝑣2𝑥 𝐴 

• 𝐶𝐷: 𝑆ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  0,3757 

• 𝜌 ∶  𝑠𝑢 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 =  997 𝑘𝑔/𝑚3 

• 𝑣2 ∶  𝐻𝚤𝑧 =  2 𝑚/𝑠 

• 𝐴 ∶  Ö𝑛 𝑌ü𝑧𝑒𝑦 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤 =  0,0369 𝑚2 

𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒  =  25,740 𝑁 

 

ANSYS Fluent ile yapılan analiz ile bulunan sürüklenme kuvveti doğrulanmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 10.  Eski Tasarıma Ait Akış Analizi 
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4.2.1.4 Örnek Tasarımların CAD Programları ile Oluşturulması 

 

Bu aşamada örnek teşkil edecek ve nihai tasarımın temelini oluşturacak tasarım yeni 

tasarım fikrimiz CAD programı yardımıyla çizildi. Tasarımlarımızda Autodesk Inventor 

programı kullanılmıştır. 

Ön tasarım sürecinde yapılan tasarımın genel hatlarından uzaklaşmadan ve 

esinlendiğimiz vatoz yapısının kaybolmaması için bir kabuk yapısı tasarlandı. Haznemizi içine 

alacak olan kabuk yapısı hidrodinamik açıdan en elverişli olacak biçimde tasarlanmış olup, 

Ansys programı yardımıyla sonlu elemanlar analizi yapılmış olup akış diyagramları 

edinilmiştir. 

 

 

Tasarlanan kabuk yapısının su altı haznesini kavrayacak ve içinde tutacak yapıda olması 

için kabukların birbirleri ile bağlantılı olmaları gerekmektedir. Bu bağlantıyı sağlayabilmek ve 

montaj kolaylığı edinebilmek için bir ara plaka tasarlanmıştır. 

 

 

 

                

 

Şekil 12. Örnek Plakaya Ait İzometrik Görünüm 

Şekil 11. Örnek Tasarımın Kabuğuna Ait İzometrik Görsel 
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Tasarlanan bu iki parçanın birleşimi ile temel alacağımız tasarım örneğimiz oluşmuştur.  

                  

                      

          

                                                          

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Örnek Tasarımın Teknik Taslak 

Şekil 13. Örnek Tasarıma Ait İzometrik Görünüm                                        Şekil 14. Örnek Kabuğa Ait Üstten Görünüm       

 

Şekil 15. Örnek Tasarıma ait Önden Görünüm                                                            Şekil 16. Örnek Tasarıma Ait Yandan Görünüm 
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4.2.1.5. Nihai Tasarımın Oluşturulması 

 

              Bu aşamada aracımıza ait nihai tasarımı elde etmek için 2 farklı tasarım arasında 

değerlendirmeler ve analizler yapılmıştır. Bu süreçlerin sonunda takımımız ihtiyaçlarını en 

optimal şekilde karşılayacak olan tasarım modeli üzerinde iyileştirmeler ve geliştirmeler 

yapılmıştır.  

Bu süreçte önem gösterilmiş bazı kriterler şu şekildedir: 

• Hidrodinamik yapı 

• Hazneye ve hazne içindeki bileşenlere rahatça erişim 

• Kullanılacak malzeme miktarı 

 

4.2.1.5.1 Tasarımların Oluşturulması ve Değerlendirilmesi 

 

             Örnek kabuk tasarımının oluşmasından itibaren tasarım ekibimiz birçok farklı taslak 

hazırlamış olup, bu taslaklar arasından en uygun 2 kabuk tasarımının üstünde durulmuştur. 

Elde edilen 2 tasarımın geliştirme aşamalarında: 

• Haznenin kabuğun içine kolayca koyulması ve çıkarılması 

• Motor montajları için gerekli alanların oluşturulması  

• Minimum malzeme ile maksimum verim alınması  

maddeleri esas alınmış olup, tasarımlar bu maddelere uygun şekilde geliştirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 18.1. Tasarıma Ait İzometrik Görsel 

Şekil 18.2.Tasarıma Ait İzometrik Görsel 
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Şekil 19.1. Tasarıma Ait Teknik Taslak 

Şekil 19.2.Tasarıma Ait Teknik Taslak 
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            Tasarımlar hakkında teknik detayların öğrenilmesi, sorunlu kısımların fark edilmesi ve 

daha etkili ve kesin bir karar alınabilmesi için akış analizleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20.1. Tasarıma Ait Akış Analizi 

Şekil 20.2. Tasarıma Ait Akış Analizi 
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1. ve 2. tasarıma ait ara plaka tasarımın sürecinde plakanın tek ve yekpare bir parça 

olmasındansa iki eş parçadan oluşmasına karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

Motorların gövdeye montajı için bağlantı elemanı tasarlandı ve plakaya montajı 

yapıldı.                                                                                           

                                            

 

 

 

             Ansys üzerinden yapılan Stress ve Total Deformation analizleri sonucunda bağlantı 

elemanına 20 mm uzaklıktaki noktadan uygulanan 14.7 Newton büyüklüğündeki kuvvet 

sonucunda deformasyon ve stres değişimleri gözlemlenmiştir.  

Şekil 21.1 Tasarımın Ara Plakasına Ait İzometrik Görünüm 

Şekil 22. Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Ait Görsel Şekil 23. Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Teknik Görsel 

Şekil 21.2 Tasarımın Ara Plakasına Ait İzometrik Görünüm 

Şekil 24.  Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Ait Basınç ve Gerilme Analizi 
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               Ansys üzerinden yapılan Stress ve Total Deformation analizleri sonucunda bağlantı 

elemanına 20 mm uzaklıktaki noktadan uygulanan 14.7 Newton büyüklüğündeki kuvvet 

sonucunda deformasyon ve stres değişimleri gözlemlenmiştir.  

               Motor bağlantı elemanlarına yapılan analizler sonucunda iki bağlantı elemanının da 

toplam deformasyon değerlerinin birbirine çok yakında olduğu ve 1. elemanda oluşan 

maksimum gerilmenin 2. tasarımda oluşan gerilmeden 46 kat daha fazla olduğu 

gözlemlenmektedir. Ancak 2 farklı elemanda da oluşan gerilme değerlerinin kabul edilebilir 

olması cisimler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmayacağını göstermektedir. 

 

 

  Teknik detaylar ve karar tablosu göz önüne alınarak 2. tasarımın kullanılmasına karar     

verilmiştir.    

Şekil 25. Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Ait Görsel Şekil 26. Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Teknik Görsel 

Şekil 27. Tasarımın Motor Bağlantı Elemanına Ait Basınç ve Gerilme Analizi 

Tablo 3  Motor Dizilimlerine Ait Karar Tablosu ve Kriterler  
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4.2.1.5.2.   CAD Programı ile Nihai Tasarımının Yapılması 

 

Birinci tasarımın seçilmesi ile tasarım üzerinde geliştirme ve iyileştirmelere 

başlanmıştır. Bu aşamada aşağıda belirtilen süreçler tamamlanmıştır:  

• Motor konumlarının aracın altına alınması 

• Bağlantı elemanlarının yerlerinin belirlenmesi  

• Motor koruyucusu ve pervanesi tasarımında değişiklikler yapılması 

• Su altı haznesinin hazır alınmaktansa tasarlanıp üretilmesine karar verilmesi ve 

tasarımının yapılması 

• Tasarımın iç yüzeylerinde et payı bırakarak boşluklu yapı halinde tasarlanması     

 

Kabuk Tasarımı 

Elde ettiğimiz kabuk tasarımına motorların montajının yapılmasının ardından motor 

konumlarının aracın dışında yer aldığı görüldü. Bu sebeple kabuk tasarımında yeni bağlantı 

noktaları oluşturuldu. Böylece bağlantı elemanlarına gerek kalmaksızın motor bağlantılarının 

araca monte edilmesi sağlandı. Aynı zamanda motorların daha optimize çalışabilmesi için 

gerekli olan 45 derecelik açılanma da sağlanmış oldu.   

 

  

 

Aracın ağırlığını ve kullanılacak malzeme miktarını azaltmak için araç kabukları için 

offset yapısı oluşturularak kabuk yapısında bir et kalınlığı elde edilmiştir. Bu yapı vidalama 

işlemleri açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.  

CAD çizimlerine başlamadan önce aracın kendi içinde rijitliğini sağlayabilmek ve araç 

dışı komponentlerin araca montajının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kabuklar ve ara 

plaka üzerinde vida delikleri oluşturuldu. Aracın üretim aşamasında ise bu delikler delik açma 

makinesi ile sağlanacak olup gerekli yerlerde matkap kullanılacaktır.    

 

Şekil 28. Araç Kabuğuna Ait Taslak Aşamasından Görsel Şekil 29. Geliştirmeler Yapılmış Araç Kabuğuna Ait Görsel 
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Aracımız üzerinde toplamda 32 adet vida deliği bulunmaktadır. Bunlardan yirmisi alt 

kabuk ve üst kabuğu birbirine sabitlemek, 12 adeti ise motorları araca sabitlemek içindir. 

Araçda sıkı geçirme tekniği kullanılacağı için sağlamlık açısından en güvenilir yol olan vida ile 

sıkma metodu kullanılacaktır. Vidalar altlarından uygun somunlar ile sabitlenecektir.  

 

 

 

 

 

Şekil 30.  Araç Kabuğuna Ait Üstten Görünüm Şekil 31. Araç Kabuğu ve Ara Plakaya Ait Üstten 
Görünüm 

Şekil 32. Araç Kabuğuna Ait Teknik Resim 
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Motor Tasarımı 

Ön tasarım aşamasında motor, pervane ve motor muhafazasının hazır alınmasına karar 

verilmişti ancak maaliyeti düşürmek ve motor pervanesini aracımıza en uygun hale getirmek 

için Deringezen M1 Su Altı Motoru açık kaynaklı pervane ve muhafaza tasarımının 

kullanılması kararlaştırıldı. Yeni motor tasarımının bağlantı bölgelerinde çeşitli değişiklikler 

yapılarak araç için en uygun hale gelmesi sağlandı.  

 

 

 

Alüminyum profil bağlantı bölgesi tasarım üzerinden silinerek akış yapısına zarar 

vermeyecek şekilde yeri yeniden dolduruldu.  

 
Şekil 34. Motor Bağlantısına Ait Görsel 

Şekil 33. Motor Tasarımına Ait Görsel 
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Şekil 35. Motora Ait Teknik Resim 

Şekil 36.  Pervaneye Ait Teknik Resim 
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Ön tasarım aşamasında alınması planlanan Triton Su Altı İticisi ve mevcut motor 

tasarımına ait saniyede 2 m/s hız değerine sahip akış analizleri yürütülmüştür. Eski ve yeni 

motor tasarımları basınç ve hız parametreleri altında değerlendirilmiş olup olumsuz bir 

durumla karşılaşılmamıştır. 

 

 

Yapılan testlerde eski motor tasarımında oluşan maksimum basınç miktarının 103400 

Pascal, motor üzerinde sürüklenme kuvveti ve türbülans oluşumları incelenmiştir.  

 

Şekil 37. İlk Motora Ait Akış Analizi 

Şekil 38. İlk Motora Ait Basınç Analizi 
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Eski motor dizaynı ile aynı analize maruz bırakılan yeni tasarımımız üzerinde oluşan 

maksimum basınç miktarının, türbülans ve sürüklenme kuvveti miktarlarının önceki 

tasarımımız ile neredeyse aynı olduğu saptanmış olmuştur. Sonuç olarak motor tasarımları 

arasında bir değişiklik yapmak herhangi bir hidrodinamik problem yaratmayacaktır.  

 

 

 

 

Şekil 39. Güncel Motora Ait Akış Analizi 

Şekil 40. Güncel Motora Ait Basınç Analizi 
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Hazne Tasarımı 

Araç içinde kullanılacak elektronik bileşenlerin su izolasyonunu sağlayacak olan su 

altı haznesinin yüksek maliyetinden dolayı, satın almak yerine takımımız kendi tasarlayıp 

üretmeyi tercih etmiştir.  

 

Bu durumda ihtiyaçlarımızı eksiksiz karşılayan bir su haznesi tasarımı yapılmıştır. 

Hazne dışından içine girecek kablolar ve acil durum butonu için haznenin arka kısmında 

bulunan hazne kapağı üzerine 8 adet delik oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41. Hazneye Ait Render Görsel 

Şekil 42.  Hazneye Ait Patlama Görseli 

Şekil 43. Hazne ve Komponentlere Ait Render Görsel 
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Dayanıklılığı test edilmek istenen pleksiglas malzemeden üretilmiş olan su altı 

haznemize ait tüp static structural analizi kullanılarak 10 metre derinlikte oluşacak olan 0,1 

MPa basınca maruz bırakılmıştır. 

 

 

 

Maruz bırakılan basınç sonucunda maksimum malzeme deformasyonu 0,046134 

mikrometre, oluşan maksimum gerilmenin ise 1,6605 MPa olduğu analiz edilmiştir. 3 metre 

derinlikte sorun yaşaması istenmeyen tüpümüzün 10 metre derinlikte dahi bir sorun 

yaşamayacağı anlaşılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 44.  Hazneye Ait Basınç Analizi 

Şekil 45. Hazneye Ait Gerilme Analizi 
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Su altı haznesinin dış ortamla izolasyonunun sağlanması için ön ve arka kapak 

tasarlandı. Kapakların su geçirmez olması için her kapakta 2 adet O-ring kullanıldı. Ön ve 

arka kapağa vida ile sabitlenecek 2 adet şeffaf plaka oluşturuldu. Bu plakaların kapaklar ile 

arasına 1 adet O-ring koyulmasına karar verildi.  

 

 

 

 

O-ring kanalları O-ring tolerans tablosu 

referans alınarak tasarlandı. Montaj sonrasında O-

ringlerin sıkışma değerleri göz önüne alındı. 

 

 

Şekil 46.  Hazne Kapağına Ait Teknik Resim 

Şekil 47.  Hazne Kapağına Ait Render Görsel 

Şekil 48.  Hazne Kapağına Ait Kesit Resmi 
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Ayak Tasarımı 

Aracımızın havuz tabanına yapabileceği herhangi bir temas halinde motor, hazne ve 

kabukların zarar görme ihtimalini minimum düzeye indirmek için takımımız tarafından 

aracımıza bir ayak tasarımı yapıldı. 

 

 

 

 

Şekil 49.  Araç Ayağına Ait Render Görsel 

Şekil 50.  Araç Ayağına Ait Teknik Resim 
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Hazne içi Yatak Tasarımı 

Son olarak araç içinde yer alacak olan bileşenlerin tüp içinde serbest hareket etmesini 

engellemek ve tüp içinde bir düzen sağlamak için tüp içine yatak tasarlandı. Yatak 

tasarımında Bluerobotics firmasına ait aynı işlevi sağlayan üründen esinlenilmiş olup, parça 

üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 

 

 

Şekil 51.  Hazne İçi Yatağa Ait Teknik Resim 

Şekil 52.  Araç Kabuğuna Ait Teknik Resim 
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Montajı tamamlanan aracımıza Ansys Fluent programı ile akış analizleri yapılmıştır. 

Bu analizler sırasında cihazın hızı 2m/s olarak tanımlanmıştır.  

 

Yapılan analizler eski aracımız ile karşılaştırıldığında sürüklenme katsayısı ve 

sürüklenme kuvvetinin nispeten olduğu fark edilmiştir. Değerlerin daha yüksek olmasının 

sebebi, ilk tasarımımızın deliksiz ve girinti çıkıntıya sahip olmayan son derece sadeleştirmiş 

bir halinin analize sokulmasıdır. (Bunun sebebi programın akademik sürümüyle alakalıdır.) 

 

Sürüklenme katsayısına gerçeğe yakın bir yaklaşım yapmak için iterasyon sayısı 350 

olarak belirlenmiştir. 4.2.1.3. numaralı bölümde yer alan sürüklenme kuvveti formülünün 

uygulanmasıyla araca etki eden sürüklenme kuvveti 53,8 Newton bulunmuştur. 
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Tasarlanan ve geliştirilen tüm parçaların CAD programı üzerinden gerçekleştirilen 

montaj işlemlerinin ardından nihai araç tasarımı sonlanmış oldu.  

 

 

 

 

Şekil 53.  Nihai Tasarıma Ait Ön, Arka, Üst, Alt, Yan ve İzometrik Teknik İllüstrasyon Görselleri 
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Şekil 54.  Nihai Tasarıma Ait Render Görsel 

Şekil 55. Nihai Tasarıma Ait Patlama Görseli 
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4.2.2.     Malzemeler 

 

Üretimde kullanılacak malzemeler pleksiglas, polilaktik asit ve polivinil klorürdür. 

Ayrıca aracımızda sızdırmazlık amacıyla O-Ring ve penetrator kullanılacaktır. 

4.2.2.2.    Sızdırmazlık Malzemeleri 

          O-Ring 

Uygulanan dış basınç ile bulunduğu kanal içinde ezilmek 

suretiyle yüzeye karşı basınç uygulaması ve bu sayede sıvı geçişine izin 

vermediği için aracımızda toplamda 6 adet O-Ring kullanılmıştır.  

       

   Penetrator  

Araç içinden dışına ve dışından içine giriş yapacak 

kabloların güvenli ve su sızdırmaz biçimde bağlantılarının 

sağlanabilmesi için bünyesinde O-Ring barındıran penetratorler 

kullanılacaktır. 

  

4.2.2.1.   Üretim Malzemeleri 

Pleksiglas (PMMA) 

Araçta yer alan sızdırmaz tüpte kullanılacaktır. Tercih 

edilme sebepleri:  

• Yüksek ışık geçirgenliği 

• Cama göre 6 kat daha dayanıklı olması 

• Kolay erişilebilir ve uygun boyutların bulunabilmesi 

• Rutubetten etkilenmemesi 

• Aynı boyuttaki cama kıyasla yarı ağırlığa sahip olması 

şeklinde sıralanabilir  

Polilaktik Asit (PLA) 

Aracın kabuğunu, hazne kapağını, hazne içi yatağı, motor pervane ve muhafazasını 3D 

Printer ile basarken kullanacağımız filament hammaddesi olarak PLA seçilmiştir. Karar 

aşamasında ABS ile karşılaştırılan PLA’nın ABS’ye göre daha sağlıklı, çevreye zararsız ve 

ısıtmalı tablaya her daim ihtiyaç duymaması göz önünde bulundurulmuştur. Tercih edilme 

sebebpleri: 

• Yüksek hızda baskı alınabilmesi 

• Sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olması 

• Soğuk yüzey üstünde basılabilmesi 

• Kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı olması 

şeklinde sıralanabilir 

 

Şekil 58.  Pleksiglas Tüp 

Şekil 56. O-Ring 

Şekil 57.  Penetrator 
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Polivinil Klorür (PVC) 

Aracın ara plakası, ön ve arka kapakta bulunan şeffaf bölümler PVC kullanılacaktır. CNC 

lazer kesim ve freze ile istenilen ebat ve biçimde elde edeceğimiz PVC’nin tercih edilme 

sebebleri: 

• Ucuz ve kolay monte edilebilir olması 

• Dayanıklı olması 

• Yüksek ışık geçirgenliğine sahip olması 

• Mukavemetinin yüksek olması 

• CNC lazer ile istenilen şekilde plakadan kesilebilmesi 

şeklinde sıralanabilir 

 

 

 

4.2.3.  Üretim Yöntemleri 

 

Araç üretiminde kullanılan ve kullanılması planlanan 3 farklı yöntem bulunmaktadır. 

Bunlar CNC lazer kesim, 3 boyutlu baskı, taşlama, montaj ve birleştirme yöntemleridir. 

CNC Lazer Kesim  

 

PVC materyallerin kesiminde kullanılacak olan lazer kesim kalıp dökmeye çok daha 

ucuz ve zahmetsiz olduğu için tercih edilecektir. Fason kesim ile CAD programı üzerinden 

tasarımları gerçekleştirilmiş olan parçaların imalatı gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4 Araç Bileşenlerin Ait Malzeme Tablosu 



 
 

39 
 

3 Boyutlu Baskı 

 Çoğu üretim yöntemine göre özgürlük ve kolaylık sağlayan 3 boyutlu baskı sayesinde 

PLA filamenti ile işlem yapılabilecek ve aracın büyük çoğunluğunun üretimi yapılacaktır. Bu 

işlem sırasında CAD programı ile tasarlanan parçalar öncelikle baskı cihazına dair program 

ile simüle edilmekte sonrasında ise üniversitemiz bünyesinde kullanımımıza açık olan baskı 

cihazları ile üretimleri yapılmaktadır.  

 

 

 

 

Şekil 59.  Pervaneye Ait Basım Simülasyonu 

Şekil 60. Pervaneye Ait Basım Aşaması 
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Vidalama ve Delik Delme 

Baskı aldığımız ve kestirdiğimiz parçalar üzerinde montaj için delik oluşturmak için 

delik delme işlemi yapılacaktır. Bu işlem delik delme makinesi ve matkap yardımıyla 

yürütülecektir.  

Aracımızın genel olarak rijitliğini sağlayacak olan vidalar ise delik delme işlemi 

ardından tornavida yardımıyla araca geçirilecektir. Bu işlem sırasında vidaların olması 

gerekenden fazla sıkılmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Taşlama  

Baskı, kesim ve delik delme işlemleri sonucunda oluşacak olan çapak ve pürüzler 

taşlama yöntemi ile ortadan kaldırılacaktır. Taşlama makinesi ve dremel aleti bu aşamada 

kullanılacaktır.  

Bu işlem sırasında maske ve gözlük kullanımına dikkat edilecek olup, deneyimli 

kişilerden destek alınacaktır.  

         

 

 

Üretim Hakkında Ek Notlar: 

• Alt, üst kabuk ve ara plaka birleşiminde sıkı geçirme tekniğinden de yararlanılacaktır. 

• Bu üretim tekniklerine ek olarak 3 boyutlu baskı makinesinin basım hacmi 

sınırlarından dolayı parçalı üretim yapılacak olup üst ve alt kabuk 4 eş parça halinde 

basılıp puzzle şeklinde tasarlanacak girinti ve çıkıntılar ile birbirlerine geçirme 

sağlanacaktır.  

 

 

Şekil 61. Dremel Makinesi ile Zımparalama 
İşlemine Ait Görsel 

Şekil 62.  Dremel Makinesi 
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Lehim  

Elektronik alt bileşenlerin birbirleri ile kablo bağlantılarının kurulmasında lehim 

işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem sırasında lehim havyası, lehim teli, lehim pastası, lehim 

standı ve lehim istasyonu kullanılacaktır.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 63. Lehim İşlemine Ait Görsel Şekil 64. Lehim Havyası, İstasyonu ve Standı 

Tablo 5  Araç Bileşenlerin Ait Üretim Tablosu 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

Araç yoğunluğumuz havuz suyu yoğunluğundan fazla olduğu için yüzdürücü köpük 

kullanılması planlanmaktadır. İzolasyon malzemesi olan 

Foamboard levha köpükler yüzdürücü olarak kullanılacaktır. 

Bu malzemenin seçilmesinin nedenleri:  

• Hafif olması 

• Kolay Uygulanabilmesi 

• Bünyesine su almaması  

olarak sıralanabilir. 

Şekil 65.  Araç Teknik Görseli, En Uzun Ayrıtlar ve Genel Uzunluklar 

Tablo 6  Araç Fiziksel Özellikleri 

Şekil 66. Foamboard Köpük 
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4.3.  Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

Genel Bakış 

Ön tasarım aşaması geçildikten sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda su altı 

aracında kullanılacak bazı elektronik bileşenler çıkarılıp yenileri eklenerek yeniden 

tasarlanmıştır.  Su altı aracımızın kontrolü için Rasberry Pi 4 ana bilgisayarı ve Pixhawk PX4 

autopilot kartı kullanılması hakkında bir değişiklik yapılmamıştır. Rasberry Pi kartı görüntü 

işlemede, Pixhawk ise sunduğu autopilot imkanıyla Rasberry Pi kartımızdan gelen komutlarla 

aracımızı harekete geçirmekte kullanılacaktır. Kartlar arasındaki veri alışverişi USB kablo ile 

sağlanacaktır.  

Araçta kullanılması planlanan ivme sensörü Pixhawk autopilot kartının sunduğu 

imkanlardan dolayı kullanılmayacaktır. Su altı haznesiyle gelmesi planlanan ve aracın su 

altındaki derinliğini ölçecek basınç sensörü için DFROBOT su basınç sensörü kullanılmasına 

karar verilmiştir. Aracımızın sualtında herhangi bir engele çarpmaması için JSN SR04T su 

geçirmez ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır.  

Ayrıca araç içerisinde herhangi bir sızma durumuna veya aşırı ısınma sorunlarına karşın 

elektronik bileşenlerin güvenliği için sıcaklık ve nem sensörü kullanılacaktır. Kullanılacak 

sensörlerin tamamı I2C protokolünü desteklemektedir ve Pixhawk kartına bu protokolle 

bağlanacaktır.  

Su altı robotunda kullanılacak motorlar değiştirilerek yerine M1 Su Altı Motoru 

kullanılmasına karar verilmiştir. Motorlar 50A Hobbywing Skywalker ESC (Electronic Speed 

Control) tarafından kontrol edilecektir. Görüntü işleme için Raspberry Pi Kamera Modülü V2 

kullanılacaktır.  

Görüntü için ışığın yetersiz olması ihtimaline karşılık olarak kameranın sağına ve soluna 

2 adet LED yerleştirilecektirilecektir. Aracımızın enerji kaynağında herhangi bir değişiklik 

yapılmamıştır. Leopard Power 6200Mah-40C bataryası kullanılacaktır.  

Su altında yaşanabilecek bir acil durum ya da güvenlik ihmaline tedbir olacak şekilde 

araç üzerinde kolay ulaşılabilir bir bölge de bulunacak acil durdurma butonu için kurulması 

planlanan devre şeması Proteus üzeriden çizilmiş ve simüle edilerek akım değerlerinin ölçümü 

yapılmıştır.  
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Şekil 67. Daha Önceden Tasarlanmış Sisteme Ait Ana Elektrik Blok Şeması 

Şekil 68. Yenilenmiş Ana Elektrik Blok Şeması 
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4.3.1.1.      Elektronik Alt Bileşenler 

 

Pixhawk PX4 

 Pixhawk PX4 hava, kara ve su altı 

araçlarında, zorlu koşullarda yüksek performans 

sağlayabilen bir autopilot kartıdır. İçerisinde 

bulundurduğu algoritmalar, sunduğu otopilot 

imkânı, kullanımının kolay olması ve yaşanılacak 

sorunlara karşı çözümlerine rahat ulaşılabilir 

olması nedeniyle Pixhawk kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca Pixhawk içerisinde IMU 

barındırmaktadır. IMU, içerisinde ivmeölçer, 

manyometre ve jiroskop bulunan bir sensördür.  

Otonom sürüşte bu sensörler bize avantaj sağlayacaktır. 

Kullanılacak harici sensörler Pixhawk kartına bağlanacak I2C protokolüyle veri akışı 

sağlanacaktır. Pixhawk, Raspberry Pi kartından gelen komutlar neticesinde ESC’ye verdiği 

komutla motorların çalışmasını dolayısıyla aracın çalışmasını sağlayacaktır. Test aşamasında 

Pixhawk kontrolü QGroundControl ile yapılacaktır. Cihaza dair teknik özellikler şöyledir: 

• 512 KB RAM 

• Ana işlemci: 32 Bit Arm® Cortex®-M7 CPU 

• G/Ç işlemcisi:32 Bit Arm® Cortex®-M3 

• Optik Akış: PX4 Flow unit 

 

Raspberry Pi 4B 

Aracımızın ana bilgisayarı olarak kullanılması 

planlanan Raspberry Pi 4GB modeli yerine yenilenmiş 

versiyonu olan Raspberry Pi 4B 8GB kullanılmasına 

karar verilmiştir. Fiyat farkının minimal olması, daha 

gelişmiş ve yenilenmiş olması ve sponsor tarafından bu 

ürünün sağlanma imkânı sunulduğu için yeni 

versiyonunun kullanılması kararlaştırılmıştır. Önceki modellerine göre ısınma sorunu 

azaltılması, daha kullanışlı hale getirilmesi, veri aktarma konusunda hızı ve kullanılacak 

kamera modülü ile uyumu da göz önünde bulundurularak karar verilmiştir. Yine de ısınma 

sorununa karşı güvenlik önlemi olarak üzerine mini bir soğutucu eklenmesi planlanmıştır. 

Görüntü işlemede kullanılması ve aracı hareket ettirecek olan Pixhawk’a gerekli komutların 

gönderilmesinde kullanılacaktır. Pixhawk ile iletişimi Mavlink Protokolü üzerinden USB 

kabloyla sağlanacaktır. Cihaza dair teknik özellikler şöyledir: 

• 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 271 

• 8GB LPDDR4 RAM 

• 4K 60fps Görüntüleme 

• VideoCore VI Grafikleri 

• Calışma Voltajı: 5V 

• 2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 portları 

• 2 adet mikro HDMI bağlantı portu(4k 60fps) 

Şekil 69. Pixhawk PX4 Autopilot Kontrol Kartı 

Şekil 70. Raspberyy Pi  
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Batarya 

Su altı aracımızın başka herhangi bir enerji kaynağı olmadığı için kullanacağımız 

bataryanın hem yeterli akımı sağlayabilmesi için hem de uzun süre dayanıklı ve kullanılabilir 

olması gibi kriterler göz önünde bulundurularak Leopard Power 6200Mah-40C bataryasının 

kullanılmasına karar verilmiştir. (Test aşamasında kullanılmak üzere yedek bir batarya temin 

edilmiştir.) ESC ve Raspberry Pi kartına konventör yardımıyla akım sağlanacaktır. Bataryaya 

ait teknik özellikler şöyledir: 

• Tip: Yüksek deşarjlı Li-Polimer Pil 

• Model No: 6200 Mah/11.1V/40C 

• Minimum Kapasite: 6200Mah  

• Konfigürasyon: 3S/11.1V/ 3 hücre 

• Sürekli deşarj akımı: 40C (240A) 

 

Mesafe Sensörü 

Robotumuzun su altında herhangi bir engele 

çarpmaması ve engel mesafe tespiti için ultrasonik 

mesafe sensörü kullanılması planlanmıştır. Bu amaçla 

JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Ölçer 

Sensörünün kullanılmasına karar kılınmıştır. 

Aracınrakiplerine kıyasla 4.5M‘ ye kadar ölçüm 

sağlayabilen JSN SR04T Sensörü sistemimizi hem 

duvarlardan uzak tutacak, hem de ultrasonik dalgaları 

algılayıp aracımızdaki Pixhawk otopilot kartımıza haber 

verecek şekilde düşünülmüştür. Cihaza dair teknik 

özellikler şöyledir: 

• Çalışma Voltajı: 5V 

• Maksimum mesafe: 4.5m 

• Minimum mesafe: 25cm 

• Hassasiyet: ~0.5cm  

• Görüş açısı: <50°                                                                       

Kamera Modülü 

Robotumuzun kamerası "Raspberry Pi Kamera Modülü V2" olarak belirlenmiştir. Su 

altında derinlerde bile yüksek çözünürlüğü, görüntü aktarma hızı ve Raspberry Pi kartıyla 

uyumu nedeniyle tercih edilmiştir. Kamera modülü Raspberry Pi kartına bağlanacaktır. Su altı 

ortamının karanlık olma ihtimaline karşı 2 adet LED ışık eklenmesi planlanmıştır (LED’lerin 

oluşturabileceği ışık kırılması gibi problem karşısında gerekli önlemler üzerine 

çalışılmaktadır.). Cihaza dair teknik özellikler şöyledir; 

• Giris gerilimi: 5V 

• Görüntü kalitesi:1080p, 720p60fps 

• Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

 

Şekil 71. Batarya 

Şekil 72. Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Şekil 73. Raspberry Pi Kamera Modülü V2 
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İtki Sistemi 

İtki sistemi bir cismi ileri veya geri itmek için oluşturulan bir makinaya benzetilebilir. 

Toplam gerekli olan enerjinin büyük bir kısmı itki sistemi tarafından kullanılacağından ekstra 

önem arz etmektedir. 

Motor ve ESC itki sisteminin en önemli iki elemanıdır. Her ikisinin seçiminde de 

birbirleri ile uyumu göz önünde bulundurulmuştur. Motorlar, Pixhawk tarafından PWM sinyali 

üzerinden kontrol edilecektir.  

Su Altı Motoru 

Aracın su altındaki hareketini sağlamak amacıyla Triton Su Altı İticisi kullanıması 

planlanmıştı. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda hem maliyeti düşürmek hem de kendi 

pervanelerimizi tasarlamak amacıyla sadece M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru kullanılmasına 

karar verilmiştir. Bu motorların yüksek miktarda enerji tüketmeden, gerekli dönme hızına sahip 

olması göz önünde bulundurulmuştur. Motorlardan çıkan kablolar penetrator aracılığıyla hazne 

içerisine iletilecektir. Su altında yüksek hareket kabiliyeti için 4 motor 45 derece açıyla 

köşelere, 2 motorsa aşağı yukarı hareketi sağlamak amacıyla robotun yan kısımlarına 

konulmuştur. Cihazın teknik özellikle şöyledir: 

• Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

• Sürekli Akım : 8A 

• Peak akım : 12a 10sn 

• Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

• Anodize alüminyum gövde 

• Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

• Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

ESC 

Motorları kontrol etmek için 50A Hobbywing Skywalker ESC (Electronic Speed 

Control) kullanılacaktır. ESC seçimi yapılırken motorların çektiği maksimum akımdan daha 

fazla bakım iletebilen bir ESC’nin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Seçilen ESC’nin 

programlanabilir özelliği bulunmaktadır ve gerektiği takdirde Pixhawk üzerinden 

programlanarak bu özelliğinden yararlanılacaktır. Cihaza dair teknik özellikler şöyledir: 

• Çıkış: Sürekli 50A, 10 saniyeye kadar 65A.  

• Giriş Gücü: 2-4S Li-Po, 5-12 hücre NiMH (6V 

– 14.8V)  

• BEC: 5A / 5V anahtarlamalı BEC devresi 

• Gaz sinyali yenileme hızı: 50Hz - 432Hz  

• Boyutlar: 68mm x 35mm x 14mm Ağırlık: 41g 

 

 

 

 

Şekil 74. M1 Sualtı Motoru 

Şekil 75. Hobbying Skywalker ESC 
50A 
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PWM Sinyali 

PWM (Pulse Width Modulation) Sinyali yani Türkçe adıyla Sinyal Genişlik Modülü 

olan bu teknik, sinyal işleme veya sinyal aktarma gibi daha çok elektronik devrelerin yanın sıra 

Pixhawk veya Ardunio gibi özel uygulama alanlarında da yer alan bir tekniktir. Sinyal bilgisinin 

aktarım için uygun hale çevrilmesinin yanı sıra projemizde motorların güç kontrolünü sağlamak 

amacıyla kullanılacaktır.  

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca Proteus programı üzerinden PWM sinyali ile motor kontrol devresi oluşturulup 

çalışma mantığı ve motorların çektiği akım miktarının değişimi gibi testler yapılmıştır. Daha 

sonra da kullanacağımız motor ve ESC ile de gereken testler yapılmıştır. 

 

  

 

 

 

Şekil 76. PWM Sinyali 

Şekil 77. Proteus Programında Tasarlanan Devre 
Şeması 
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Basınç Sensörü 

Su altı haznesiyle gelmesi planlanan ve aracın su 

altındaki derinliğini ölçecek basınç sensörü yerine 

DFROBOT su basınç sensörü kullanılmasına karar 

verilmiştir. Su altındaki derinliği ölçerek Pixhawka 

yollayacak olan DFROBOT basınç sensörü, su geçirmez 

özelliği ve güvenilir olması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Sensörden gelen bilgi doğrultusunda aracın su içerisinde 

hangi yükselikte olduğu tespit edilerek engellere hareket 

anlamında bize bir nevi Y ekseninde konum bilgisi 

sağlayacaktır. 

Işık 

Su altındaki ortamda derinlere gittikçe ışık miktarının da düşmesinden ötürü buna 

çözüm olarak 5528 LDR metal korumalı ışık kullanılmasına karar verilmiştir. Işık seçiminde 

kameraya fayda sağlayacak yeterlilikte ışık saçması ve su geçirmezliğine dikkat edilmiştir. 

Hazne dışarısında olacak olan ışıklar hazneye yine penetrator aracılığıyla bağlanacaktır. 

Işıkların optimum düzeyde ayarlanabilmesi için Mosfet tarafından kontrol edilecektir.  

 

Hidrofon 

Otonom pingerli hedef tespiti ve imhası 

görevinde, pingerli topun yaydığı ses dalgalarını 

algılamak için hidrofon kullanılmasına karar 

verilmiştir. Hidrofon cihazı, havuz içindeki pingerden 

yayılan akustik ses dalgalarının algılanıp Raspberry 

Pi’ye aktarılması için kullanılacaktır.   

Hidrofon üretiminde 2 farklı yöntemin 

denenmesine karar verilmiştir. İlk yöntem olarak tripod 

veya konferans mikrofonunun dış yüzeylerinin ısıyla 

daralan makaron ile kaplanarak üretilmesi 

düşünülmüştür. Ancak test aşamasında kaplama 

kısmında sızdırma gibi güvenlik sorunları oluştuğundan dolayı bu 

yöntemin aracımız için uygun olmadığına karar verilmiştir. Bu 

aşamanın ardından yapılan araştırmalar sonucunda ikinci bir yöntem 

olarak hidrofon üretiminde piezoelektrik sensörün kullanılmasına 

karar kılınmıştır. Kullanılacak olan piezoelektrik sensörü bir disk 

kapağa sabitlenip, kapağın yanal iç bölgeleri de bakır folyo ile 

kaplanacak olup ana gövde oluşturulacaktır. Ardından piezoelektrik 

sensöründen çıkan kablo, kapakta delik açılarak dış ortama 

aktarılacaktırtır.    Son olarak çıkan kablonun etrafı soğuk silikonla 

doldurulacak, dışı da su geçirmez kauçuk ile kaplanacaktır. 

 

 

Şekil 78. DFROBOT Su Basınç Sensörü 

Şekil 79. İlk Denemeye Ait Hidrofon Prototipi 

Şekil 80. Piezoelektrik Sensör 
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Üretilmesi planlanan hidrofonun çalışma prensibi "direkt piezoelektrik efekt" üzerine 

kuruludur. Piezoelektrik sensörün belirli bir basınç veya kuvvet altında kalması ile sensör 

üzerinde enerji birikimi yaşanır. Bu enerji de devreye akım olarak gönderilmektedir. Bu 

anlamda piezoelektrik efekt bir nevi pil işlevi görmektedir. Sensör verdiği akım ile Raspberry 

Pi’ye ses dalgalarını akım halinde iletilmesinde kullanılacaktır. Bunun dışında mikrofonların 

ses dalgalarından gelen basıncı yükselterek hoparlöre ulaştırmasında veya ultrasonik 

jeneratörlerde de piezoelektrik elemanlar kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaj Düşürücü 

Güç kaynağından sağlanan enerjinin direkt olarak Raspberry Pi kartına aktarılması 

Raspberry kartının yanması gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden istenilen seviyede akım 

verilmesi amacıyla LM2596 Ayarlanabilir DC-DC Çevirici kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bu voltaj düşürücü ile 4V DC- 35V DC arası giriş 

gerilimlerini 1.23V DC - 30 VDC aralığında regüle 

edebilir. Üzerinde bulunan trimpot aracılığı ile çıkış 

gerilimini istenilen seviyeye getirilebilmektedir. Küçük 

boyutları ile oldukça kullanışlı olan bu modül üzerinde 

LM2596 regüle entegresi bulunmaktadır. 30 mV'luk ufak 

bir sapma payı ise diğer DC-DC konvertörlere göre 

büyük bir avantaj sağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil 81. Piezoelektrik Sensörü Çalışma Prensibi 

Şekil 82. LM2596 DC-DC Çevirici 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Genel Bakış 

ÖTR aşamasından sonra takımımızın değerlendirmeleri sonucunda su altı aracının 

görevleri nasıl tamamlayacağı konusunda detaylı bir araştırma yapılmıştır. Su altı aracının 

görevleri yerine getirmek için gerekli olan kamera ve hidrofon Raspberry Pi bilgisayarına 

bağlanacaktır. Aşağıda her bir görev için hazırlanan hareket algoritmasını ve genel otonom 

güdüm algoritması verilmiştir. 

 

4.3.2.1. Genel Otonom Güdüm Algoritması 

Aşağıda tüm görevler için planlanan su altı aracının genel otonom güdüm algoritma 

şeması verilmiştir. Güdüm algoritmamızın ana amacı kamera tarafından algılanan objenin X ve 

Y eksenlerinin orjinine sabitleyerek hareket etmesini hedeflemektedir. 

 

 

 

Şekil 83. Genel Otonom Güdüm Algoritması 
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4.3.2.2. Kapıdan Geçiş Görevi 

OpenCV kütüphanesinin Edge Canny Detection algoritması ile kameranın çerçevesine 

(frame) giren görüntüde dikdörtgen kenarları aranır, dikdörtgen bulunamazsa araç kendi ekseni 

etrafında döner ve dikdörtgen aramaya devam eder; dikdörtgen bulunması durumunda görev 

için özel hazırlanmış otonom güdüm algoritması çalışır. Belirlenen hedefe ulaşılırsa araç durur, 

yoksa devam eder. Testler devam ettikçe algoritmalar da gelişmeye devam edecektir. Aşağıda 

engel geçiş görevi için algoritma şeması verilmiştir. 

 

 

 Şekil 84.  Kapıdan Geçiş Görevi Hareket Algoritması 
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4.3.2.3. Denizaltı Tespiti ve Konumlanması Görevi 

Güdüm algoritması kameranın açısına giren yuvarlağın, yuvarlak tespit algoritmamız 

tarafından tespit edilmesi ile çalışmaya başlar. Yuvarlak tespit algoritmasından elde edilen X, 

Y ve yarıçap değerlerinin robotun hareketi için kullanılması bu algoritma ile sağlanır. Aracın 

ileriki testlerinden elde edeceğimiz sonuçlara göre algoritma geliştirilmeye devam edilecektir. 

Yuvarlak tespiti için kullanılan algoritma OpenCV kütüphanesinin optimize edilmiş hazır 

algoritmaları ile hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 85. Denizaltı Tespiti ve Konumlanması Görevi Güdüm Algoritması 
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4.3.2.4. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi 

 

Topların bağlı olduğu çubukların rengi sayesinde çubukların konumu tespit edilir. Renk 

tespiti için kameradan alınan görüntü OpenCV kütüphanesi algoritmaları ile HSV uzayına 

çevrilir. Sarı rengin HSV değerlerini barındıran bir Numpy Arrayi ile görüntünün HSV 

değerleri karşılaştırılır. İstenilen renk tespit edilemezse araç kendi eksanı etrafında dönerek 

rengi aramaya yeniden başlar. Renk tespiti durumunda kamera merkezine en yakın hedefe 

doğru hareket etmek için otonom güdüm algoritmasını çalıştırır. Takımımız tarafından üretilen 

hidrofon yardımıyla ilk önce en yakın hedefin sonra diğerinin sesleri dinlenir ve dB değerleri 

kaydedilir. Desibel değeri yüksek olan çubuğa doğru otonom güdüm algoritması çalışır. Sarı 

renk tespitinde kullanılan yöntem bu sefer beyaz renk için kullanılır, beyaz rengin tespiti 

halinde yüksek dB'ye sahip hedef yok edilir ve program biter. Aşağıda hedef tespiti ve imhası 

görevi için algoritma şeması verilmiştir. 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 86. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi  
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4.3.3.  Yazılım Tasarım Süreci 

 

Python her geçen gün popülerliği artan, web geliştirme, robotik, veri analizi, 

otomasyon gibi birçok farklı alanlarda neredeyse her amaca uygun kütüphane çeşitliliğine 

sahip olması ile ve bunun yanında kodlarının yazılması rahat olduğu kadar okunması ve 

tersine mühendisliği ile geliştirici dostu bir programlama dilidir. Bu sebeplerin yanında Ön 

Tasarım Raporunda ikilemde kaldığımız C++ veya Python seçiminde ise; düşük seviye 

programlama dillerine nazaran Python kullanarak çok daha hızlı yol katedeceğimizi 

düşündüğümüzden dolayı araç üzerinde bulunan bilgisayarımızda (Raspberry Pi 4) bu 

programlama dili kullanılmasına karar kılınmıştır. 

Aracımızın otonom görevleri icra etmesi için gerekli olan görüntü işleme için ise açık 

kaynak kodlu, kullanımı ücretsiz olan, bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi gibi alanlarda 

göreceli olarak hızlı bir şekilde kullanılabilen 1000'in üzerinde çeşitlilikte hazır algoritmaya 

bulunduran OpenCV kullanılacaktır. Bunların yanında büyük bir topluluğa sahip olup 

problemlere hızlıca çözüm sağlayabilecek kaynakların bolca bulunması bu kütüphaneyi 

seçmemizde büyük rol oynamıştır. 

OpenCV kütüphanesini ve Python programlama dilini kullanarak yazmış olduğumuz, 

kapıdan otonom geçiş görevi için gerekli olan gerçek zamanlı dikdörtgen tespiti programının 

kodu ve çıktıları aşağıdaki fotoğraflarda gösterilmiştir. 
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Programda farklı ışık seviyesindeki ortamlarda farklı kameralar ile testler yapmak amacı 

ile threshold değerlerini değiştirecek trackbarlar kullanılmış olup, su altına en uygun değerleri 

bulmak için testler yapılmıştır.  

 

Şekil 87. Dikdörtgen tespit programı 
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Kenar tespiti için Canny algoritması kullanılmış olup buradan elde edilen 8 bit kanallı 

fotoğraftaki beyaz alanlar dilate() metodu ile belirginleştirilmiştir. 

Canny operatörü, 1986 yılında John F. Canny tarafından önerilen çok ölçekli bir kenar 

algılama algoritmasıdır, amaç, görüntü işleme alanında yaygın olarak kullanılan ve sürekli 

olarak geliştirilmiş ve yenilikçi olan optimal bir kenar algılama algoritması bulmaktır. Canny 

algoritması için genelde kullanılan birkaç adım şu şekildedir:  

Adım 1: Görüntünün kenarını tespit etmeden önce görüntüyü gürültüsü azaltılır. Bu 

işlem için genellikle Gauss filtresi kullanılır.  

Adım 2: Her bir pixelin yatak ve düşey eksende türevleri alınır, gradyan genliği ve 

yönü hesaplanır (genellikle gradyan yönü 0°, 45°, 90° ve 135° açılarını alır.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 88. Dikdörtgen tespit programının çıktısı 
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Adım 3: Türevi yerel maksimum olmayan pixelleri kaldırma  

A noktası kenardadır (dikey yönde). Gradyan yönü kenara diktir. B ve C noktaları 

gradyan yönlerindedir. Bu nedenle, A noktası, yerel bir maksimum oluşturup oluşturmadığını 

görmek için B ve C noktalarıyla kontrol edilir. Kenar olmayan pikseller ortadan kaldırılır ve 

kenarlar yerine ince çizgiler çizilir. 

Adım 4: 2 eşik (threshold) değeri kullanarak geçikme (hysteresis) eşiği seçilir. 

Adım 5: Piksel konumunun genliği yüksek eşikten (threshold2) yüksekse, piksel kenar 

pikseli olarak ayrılır. Piksel konumunun genliği yüksek eşikten küçükse, piksel hariç tutulur. 

Piksel konumunun genliği iki eşik arasındaysa, piksel yalnızca yüksek eşikten daha yüksek bir 

piksele bağlandığında ayrılır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OpenCV kütüphanesini ve Python programlama dilini kullanarak yazmış olduğumuz, 

denizaltına yakın şekilde iniş yapma görevi için gerekli olan gerçek zamanlı daire tespiti 

programının kodu ve çıktıları aşağıdaki fotoğraflarda gösterilmiştir. 

Şekil 89. Histerezis Eşiği 
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Yuvarlak tespitinin kullanılacağı görevde RaspBerry Pi 4 kamera modülünden gelen 

görüntü, istenilen hedef bulunana kadar OpenCV ve Numpy kütüphanelerini kullanarak 

görüntüyü işler. OpenCV kütüphanesi ile önce kameranın aldığı görüntüyü CvtColor 

fonksiyonu ile BGR uzayından Gray uzayına çevirir,böylece su altındaki mavi renkten 

kurtulunur ; ardından MedianBlur fonksiyonu ile yuvarlak tespitinin kolaylaşması için 

belirtilen parametrelerde bir Kernel ile görüntüyü bulandırır. Bu işlemlerden sonra 

HoughCircle dönüşümünü, ekibimiz tarafından uygun görülen parametreler, tespit metodu 

(Hough_Gradient), yuvarlağın maksimum ve minimum yarıçapı gibi, ile uygular. Bu 

dönüşüm sonucu bulunan yuvarlağın merkezinin koordinatları ve yarıçapı bir Array içerisinde 

saklanır.  

Eğer x, y ve r değerlerini sakladığımız Array boş değilse, bu Arrayı Numpy 

kütüphanesini kullanılarak bir Numpy Array'ine dönüştürülür ve görüntüde merkez ve çember 

işaretlenir. Ardından kameranın merkezi ile yuvarlağın merkezi eşleşene kadar araç otonom 

hareket algortimasına göre hareket eder. Hedefe ulaştığında durur ve görev başarıyla 

tamamlanır. 

Şekil 90. Daire tespit programı 
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4.4.  Dış Arayüzler 

 

Yarışmadaki görevler esnasında araca herhangi bir müdahaleye izin verilmemesinin 

yanı sıra, kontrol istasyonunda yarışmacı bulunması da yasak olduğundan dolayı araçtan veri 

almaya ihtiyaç duymadığımız kanaatine vardık. Dolayısıyla yarışma esnasında herhangi bir 

arayüz kullanılmamasında karar kılındı ve bu sebepten dolayı ÖTR’de bahsedilen kullanıcı 

arayüzü yapılmaktan vazgeçildi. Bunun yanında, görevler arasında araçta yazılım güncellemesi 

yapılmasına müsaade edildiğinden dolayı araçtaki bilgisayarda bulunan programları, ortak bir 

Wi-Fi'a bağlı başka bir bilgisayardan SSH portu üzerinden çalıştırılıp sonraki görev için hazır 

hale getirilecektir. SSH (Secure Shell), kullanıcılara, özellikle sistem yöneticilerine, güvenli 

olmayan bir ağ üzerinden bir bilgisayara erişmenin güvenli bir yolunu sunan bir ağ 

protokolüdür.  Secure Shell, güçlü parola kimlik doğrulaması ve ortak anahtar kimlik 

doğrulamasının yanı sıra internet gibi açık bir ağ üzerinden bağlanan iki bilgisayar arasında 

şifrelenmiş veri iletişimi sağlar. Güçlü şifreleme sağlamanın yanı sıra, SSH ağ yöneticileri 

tarafından sistemleri ve uygulamaları uzaktan yönetmek için yaygın olarak kullanılır, bu da ağ 

üzerinden başka bir bilgisayara giriş yapmalarını, komutları çalıştırmalarını ve dosyaları bir 

bilgisayardan diğerine taşımalarını sağlar.  

Şekil 91.  Daire tespit programının çıktısı 
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PuTTY, Windows ve Linux platformları için kullanılabilen, SSH ve Telnet gibi bağlantı 

protokolleri için uygun, ücretsiz bir yazılımdır. SSH üzerinden Raspberry Pi 4’e bağlanmak 

için PuTTY programı kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 92.  SSH Çalışma Prensibi  

Şekil 93.  Putty Programı 
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Aracın üretimi ve testleri sırasında karşılaşılabilecek aksaklıklar ve hataların nelerden 

kaynaklandığını bulabilmek için araçtan belli verileri alıp incelememiz gerektiğini 

düşünmekteyiz. Bunun için sadece testlerimiz sırasında ÖTR’de de bahsedilmiş olan, açık 

kaynak kodlu, MAVLink protokolü ile uyumlu, QGroundControl kullanılacaktır. Testler 

sırasında kontrol üssü ile araç arasında çok uzak bir mesafe olacağını düşünmediğimizden 

dolayı veri aktarımı yine SSH protokolü ile sağlanacaktır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 94.  QqroundControl Programı 
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5. GÜVENLİK 

 

Planlama aşamasında şartnamede belirtilen bütün güvenlik ihtiyaçları karşılamak ve yarışma 

sırasında potansiyel riskleri önlemek için aşağıdaki önlemleri almak düşünülmektedir:  

 

• Robot sualtındayken içine su sızma durumuna karşı robotun içine bir nem sensörü 

yerleştirilecektir ve bataryanın aktardığı akım kesilecektir. 

 

• Aracımız su altındayken herhangi şiddetli ısınma durumuna karşın sıcaklık sensörü 

kullanılmasına karar verilmiştir. Fazla ısınma durumunda vereceği sinyal sayesinde 

aracımız sıcaklığı tekrar normal seviyeye indirmek için daha az güç harcayacaktır.  

 

• Hazne içindeki elektronik bileşenlerin aracın ani hareketleri karşısında yer değişimi 

yaşamaması için hazne içindeki yatağın üzerine sabitleneceklerdir. 

 

• Herhangi bir motorun çalışmama ya da kırılma ihtimaline karşı altılı motor dizilimine 

sahip olan aracımız manevra kabileyetinden bir şey kaybetmeyecektir. 

 

• Yarışma sırasında ana bataryanın çalışmama ihtimaline karşı yedek batarya 

bulundurulacaktır.  

 

• Batarya araç içinde olmadığı her an yanmaz malzemeden üretilmiş olan koruma çantasının 

içinde muhafaza edilecektir. Şarj işlemi sırasında batarya gözlem altında olacaktır ve 

ısınmış batarya asla şarj edilmeyecektir. 

 

• Batarya darbe almış veya delinmiş olursa yerine yedek batarya kullanılacaktır.  

 

• Aracın çalışır durumdayken Raspberry Pi’nin aşırı ısınıp kendini kapatmasının 

engellenmesi için kartın üzerine bir soğutucu ya da shield takılacaktır. 

 

• Şartnameye göre aracımızda herhangi bir sorunla karşılaşılma ihtimaline karşı araç  

• üzerinde kolay ulaşılabilir ve güvenli bir yerde acil durdurma butonu bulunacaktır. Bu 

butona basılması halinde bataryadan sağlanan akım anında kesilecek ve aracımız durağan 

pozisyona gelecektir. 

 

• Herhangi bir kazaya mahal vermemesi adına tasarımda keskin notlar ve sivri uçlar 

bulunmamaktadır.  

 

• Tüm kabloların elektrik yalıtımı yapılmıştır. Yarışma öncesi ve esnasında kablolar 

herhangi bir yırtık ve kopma olma ihtimaline karşı detaylıca kontrol edilecektir. 
 

• Motorlarda oluşabilecek oksitlenme ihtimaline karşı fırçasız motor kullanılmıştır ve 

motorların su geçirmezliği epoksi reçine ile sağlanmıştır. 
 

• Zarar görme ihtimaline karşı haznemizde kırıldığında keskin uç oluşturmayan 

pleksiglas malzemesi kullanılmıştır. 
 

• Su altı haznesinin su ile izolasyonunun sağlanması için ön ve arka kapakta üçer adet 

O-Ring kullanılacaktır. O-Ring kanalları tolerans tablosuna göre açılacaktır. 
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• Üretim esnasında kullanılan malzemelerin özellikle vida ve somunların korozyona 

karşı dirençli olmasına dikkat edilmiştir. 
 

• Araç içinden dışına ve dışından içine sağlanan kablo bağlantılarında su izolasyonunun 

sağlanması için su geçirmez penetrator kullanılacaktır. 
 

• Lehim ve zımpara gibi işlemler sırasında maske takılmasına ve işlemlerin yürütüldüğü 

odaların geniş ve ferah olmasına özen gösterilmiştir. 
 

• Havuz içinde yer alacak olan dalgıçların zarar görmemesi için motor pervanelerinin 

yanları motor muhafazaları ile kapatılmıştır. 
 

• Araçta kullanılan tüm vidaların keskin yüzey içeren uçları iç veya alt tarafa gelecek 

şekildedir. 
 

• Pandemi şartları dahilinde takım üyelerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına 

uyulmasına son derecek dikkat edilmiştir. 

 

Güvenlik prosedürlerinden sorumlu kişiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

Güvenlik Şartları Sorumlu 

Acil durdurma butonunun kontrolü Musab Nail Çekerek 

Testler esnasında etrafın güvenli hale getirilmesi Yiğit Keskin 

Kablo kontrolleri Atakan Aral Ormancı 

Batarya kontrolü ve gözlemi Alişan Ok 

Szıdırmazlık kontrolü Murathan Durmaz 

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının kontrolü Nihat Akın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7 Güvenlik Şartları ve Sorumlular 
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6.  TEST 

 

6.1 Yürütülen Testler 

 

Motor Testi 

Robotta kullanılacak olan M1 Su Altı Motoru ve ESC ile motorun akım ve voltaj 

testleri yapılmıştır. Motorumuz, yarışmada kullanılacak elektronik bileşenlerin tedarik 

aşamasında olmasından dolayı elimizde hazır bulunan Ardunio Uno ile kontrol edilmiştir. 

Motor, ESC, güç kaynağı, potansiyometre ve Ardunio ile bağlantı sağlanırken gerekli 

önlemler alınmıştır. Değer ölçümü için kullanılan osiloskop ve multimetre cihazları da aynı 

şekilde güvenli bir şekilde bağlanmıştır. Motorun devrini arttırmak amacıyla potansiyometre 

kullanılmıştır. 

Öncelikle güç kaynağı kullanılacak pil ile aynı değere getirilerek (11.1V) motorun 

çektiği güç (0.04A) ölçülmüştür. Motorun devrini sonuna kadar arttırdığımızda ise 0.15A güç 

çektiği gözlemlenmiştir. Testin asıl amacı olan su altındaki basınç ve dış faktörlerin etkisinin 

motorun çekeceği enerji üzerindeki etkisini test etmek amacıyla tasarım ekibimizin tasarladığı 

pervane, motorumuza entegre edilerek üzerine kuvvet uygulanmıştır. Yapılan testler 

sonucunda uygulanan kuvvetle enerji tüketiminin dolayısıyla motor tarafından çekilen akım 

miktarının doğru orantılı şekilde büyüdüğü görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 95.  Motor Testine Ait Görseller 
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Kameradan Görüntü Alma ve PuTTY Testi 

Dış Arayüzler bölümünde de bahsedildiği üzere, araca komut gönderme işlemleri 

PuTTY aracılığı ile SSH protokolü ile sağlanacaktır. Aşağıdaki görselde bu yöntemi 

kullandığımız bir test görülmektedir. Testte Raspberry Pi ile ortak bir WiFi adresine bağlı bir 

bilgisayar PuTTY ile Raspberry Pi'a bağlanmıştır. Sonrasında bu bilgisayar ile Raspberry Pi'da 

bulunan dikdörtgen algılama programı çalıştırılmıştır. Programın çıktısı Raspberryi Pi'a bağlı 

bir monitör aracılığı ile alınmıştır.  

 

 

6.2 Yürütülecek Testler 

 

Haberleşme Testleri  

Raspberry Pi, Pixhawk ve sensörler arasındaki iletişimin sağlıklı ve optimal seviyede 

gerçekleşmesi için testlerin yapılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda yapılacak testler 

sırasında kamera görüntüsünün WIFI ile kontrol istasyonuna aktarılması iletişim testleri 

yapılacaktır.  

Sızdırmazlık Testi 

Üretilen su altı haznesinin sızdırmazlık testleri için belirli bir süre su altında 

bekletilecektir. Araç içerisindeki havanın yüzeye baloncuk olarak çıkması gibi durumlarda 

sızma olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca belirli periyotlarla sızma olup olmadığı kontrol edilecektir. 

Herhangi bir sızma durumu tespit edildiği taktirde sorunun kaynağı tespit edilerek çözülecektir. 

Otonom Hareket Testi  

Su altında yarışma parkuruna benzer bir parkur oluşturularak ve araca yüklenen 

algoritmalar test edilecektir. Hesaplamalarda veya kodlarda yapılan hatalar deneme yanılma 

yöntemiyle geliştirilerek hareket algoritması optimal seviyeye çıkarılacaktır. 

Kamera Testleri 

Çözünürlük seviyesi arttığında kamera veri iletim hızının testleri yapılacak ve herhangi 

bir yavaşlama veya iletim konusunda sorun oluşması durumunda durumuna karşın gerekli 

tedbirler alınmış olacaktır. Yukarıda yapılmış olan testten farkı kamera modülü kullanılmasıdır. 

Şekil 96. Farklı Bir Bilgisayardan PuTTY ile Raspberry Pi' Üzerindeki Bir Programı Çalıştırma 
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7. TECRÜBE 

 

Takımımızda daha önce yarışma tecrübesi olan bir üye olmaması sebebiyle tüm 

takımımız oluşan tecrübe açığı kapatmak için her detayı en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. 

Ayrıca daha önceden yarışma deneyimi olan takımlarla da meet bağlantısı üzerinden toplantı 

yapılarak onların tecrübelerinden faydalanılmıştır.  

Motor test aşamasında fiziksel test yapılmadan önce Proteus programı üzerinden 

devreyi çizilerek simule edilmiş ve muhtemel sonuçlar elde edilmiştir. Böylece test 

aşamasında karşılaşılabilecek hatalı ölçümden kaçınılmıştır.  

Motorun test aşamasında güç 

kaynağının + ve – kutuplarının ters 

bağlanılması sonucu kısa devre oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Buna göre sonraki 

denemelerde takımımız doğru kutuplara 

bağlanılmasına dikkat etmiştir. Yine güç 

kaynağından çıkan kabloların birbiriyle 

temas etmesi sonucunda bazı elektriksel 

problemlerin oluşmuştur. Takımımız bir 

daha böyle bir sorunla karşılaşılmaması 

adına kabloları kauçuk bant yardımıyla 

birbirinden uzak noktalara sabitlemiştir. 

Lehimlenme sırasında bölgenin küçük 

olması nedeniyle lehimlerin birbirine temas etmesi ve 

lehimlenecek yerin yanması gibi kazalar yaşanmış ve 

tekrarlanmaması için gerekli tecrübe kazanılmıştır. 

Lehimlerin birbiriyle temas etmemesi için önce uzak 

noktalar lehimlenmiştir. Ayrıca lehim yapılacak yerin 

yanması nedeniyle bir daha lehim noktasına lehim aracı 

temas ettirilmemiştir.  

Ön tasarım aşamasında tasarlanmış olan aracımızın 

montaj bağlantıları açısından eksik olduğu, yapılan 

geliştirme ve değiştirmeler sonucunda fark edilmiş olup, 

yeni yapılan tasarımda eklenecek her bir parçaya özel vida 

delikleri ve montaj bağlantıları detaylıca planlanmıştır. 

Edinilen tecrübe ve alınan dersler ışığında bu ve ileriki senelerde tasarımların çok daha detaylı 

ve özen göstererek hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır. 

Ön tasarım aşamasında kullanılmamış olan analiz programlarının önemi ve işlevi fark 

edilmiş olup bundan sonraki projelerde çeşitli analizlerin daha düzenli ve doğru şekilde 

yapılması gerektiği fark edilmiştir. 

 

 

Şekil 97. ESC'ye giden güç kablolarının bant 
yardımıyla uzak tutulması 

Şekil 98. Motorda Lehim İşlemi Sırasında 
Oluşan Yanık 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Ön tasarım aşamasında belirtilmiş olan zaman planlaması daha gerçekci ve detaylı 

biçimde incelenerek yeniden oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu karar soncuunda yeni 

planlamanın Gantt Şeması biçiminde olmasına karar verilmiştir. Böylece süreçler daha kolay 

şekilde görülebilmektedir. 

  Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos  Eylül 

Yarışmaya yönelik genel araştırmaların 

yapılması               

Görevlere uygun kriterlerin belirlenmesi 
              

Mekanik ve elektronik ön tasarımların 

yapılması               

Ön Tasarım Raporu yazım aşaması 
              

Detaylı literatür ve örnek araştırmaları 
              

Sponsorluk görüşmeleri 
              

Raspberry  Pi ile görüntü işleme kodlarının 

yazılımı               

Görevlere ait algoritmaların oluşturulması 

ve geliştirlmesi               

Araç tasarımının yenilenmesi 
              

Değişecek parça ve bileşenlerin 

belirlenmesi               

Üretilecek yeni parçalara ait analizlerin 

yapılması               

Kritik Tasarım Raporu yazım aşaması 
              

Malzeme sipariş aşaması 
              

Motor ve sürücü testleri 
              

Üretim aşaması 
              

Sensör, haberleşme ve sızdırmazlık testleri 
              

Aracın manevra kabiliyetleri ve 

çalışırlığının test edilmesi               

Otonom sürüş testleri 
              

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosu 

çekimi               

Olası Risk Senaryolarının Araç ile 

Değerlendirilmesi               

Final raporu ve yarışma 
              

 Tablo 8 Zaman Planlamasına Ait Gantt Çizelgesi 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

 

  

Ön tasarım aşamasından itibaren değiştirilen çeşitli ve daha kaliteli muadillerine geçiş 

yapılan çeşitli bileşenler sebebiyle bütçemizde 1318,65 TL değerinde artış yaşanmıştır.  

Yapılan sponsorluk görüşmeleri sonucunda Turkish Technic firması tarafımıza 

4936,77 TL değerinde ürün desteği yapacağını bildirmiştir. Takım bütçemiz olan 500 TL ve 

sponsorluk dışında kalan bütçe açığı 4537,97 TL’dir. 

Toplam Maliyet 9.974,74 TL 

Sponsor Desteği 4936,77 TL 

Ekip Bütçesi 500 TL 

Bütçe Açığı 4537,97 TL 

 

 

 

 

Tablo 9 Bütçe Tablosu 

Tablo 10 Destek ve İhtiyaç Tablosu 
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8.3.    Risk planlaması 

 

Takımımız tarafından özellikle ön tasarım aşamasından itibaren risk analizleri ve senaryoları 

hakkında özenli bir çalışma yürütülmüştür. Risk analizleri yapılırken alınan öncelik her zaman insan 

sağlığı ve hayatı olmuştur, diğer kriterler ise maddi kayıplar yaşamamak, üretim, tedarik ve proje 

yürütme faaliyetlerinin aksamaması ve araç bileşenlerine zarar görmemesi olarak sıralanabilir. 

Yapılan analizler sayesinde riskli durumların gözden kaçma ve unutulma ihtimalleri ortadan 

kalkmıştır. Proje esnasında karşılaşılabilecek potansiyel riskler belirlenmiş olup risk matrisi 

yardımıyla gerçekleşme olasılıkları ve şiddetlerinin çarpımları sonucunda risk skorları elde edilmiştir. 

Elde edinilen risk skorları ve risk senaryoları bir araya getirilmiş ve riskler ile karşılaşılma durumunda 

uygulanacak tedbirler planlanmıştır. 

 

 

 

 

Risk Tehlike Tedbir 
Risk 

Derecesi 

Atölye çalışmaları sırasında 

yaşanılabilecek 
Yaralanma ve sakatlanmalar 

Acil yardım çantası bulundurmak ve iş 

güvenliği önlemlerini almak 15 

Sızdırmazlık Sorunu 
Hazne içine su girmesi ve 

elektronik bileşenlerin bozulması 

Zarar gören O-Ringlerin değiştirlmesi 

ve sızdırmazlık testleri 16 

Nakliye ve taşıma esnasında 

aracın düşmesi 
Araç bileşenlerinin kırılması 

veya zarar görmesi 

Aracın nakliyesi sırasında koruyucu 

ambalajlar ile muhafaza edilmesi ve 

mümkün oldukça dikkatli taşınması 
10 

Malzeme temini sırasında 

yaşanan gecikmeler ve ürünlerin 

hatalı çıkması  Üretimin aksaması 

Mümkün olduğunca erken ürün 

tedariğine başlamak ve alınan ürünlere 

ait faturaların saklanması 
12 

Güç aktarımı sırasında meydana 

gelebilecek sorunlar 
Elektrik kaçağı ve çarpması 

Güç kaynağı çıkışlarının gözlem 

altında tutulması ve koruyucu eldiven 

ile çalışılması 
15 

Havuz kenarında yaşanılabilecek 

güvenlik riski  Düşme ve boğulma Can yeleği kullanımı 15 

ESC'lerin yanması 

Motorda oluşabilecek zarar ve 

hareket kabiliyetinin olumsuz 

etkilenmesi 

Yüksek akım destekleyen ve kaliteli 

ESC'lerin kullanılması 
12 

Motorların çalışmaması 

Aracın hareket etmemesi 

Oluşabilecek pasların temizlenmesi 

veya güç bağlantılarının doğru 

bağlanması 
12 

Hazne içinde sıcaklık artışı 
Raspberry Pi'nin kendini 

kapatması Soğutucu ya da shield kullanılması 12 

Kablo kopması Güç ve veri aktarımının 

gerçekleşememesi 

Dayanıklı kablolar kullanmak, 

kabloların motordan uzak tutulması ve 

yedek kablo bulundurulması 
6 

Görev algoritmalarının verimli 

çalışmaması 
Aracın doğru ve istenilen 

biçimde çalışmaması 

Yarışmaya kadar yapılan testler ile 

optimal algoritmaya ulaşmak ve 

kullanmak 
16 

Finansal sorun 
Tedarik aşamasında sorun 

yaşanması ve üretimin aksaması 

Yeni sponsorlar aramak ve üniversite 

yönetimine başvurmak 16 

Takım üyelerinden birinin 

korona olması 

Sağlık problemleri, diğer üyelerin 

korona olması ve görevlerin 

aksaması  

Sosyal mesafe, maske ve hijyen 

kurallarına dikkat edilmesi ve 

mümkün oldukça bir araya 

gelinmemesi 

12 

Uzaktan çalışma sebebiyle 

yaşanan iletişim kopukluğu 
İşlerin aksaması ve zaman 

planının dışına çıkılması 

Düzenli toplantılar düzenlenmesi, 

motivasyon konuşmaları ve 

toplantılara ait rapor tutulması 
5 

Tablo 11 Risk Senaryoları ve Risk Skorları 
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Atölye ve benzeri ortamlarda yapılan çalışmalardan önce yapılması gereken kontroller için çeşitli 

adımlar (check-list) oluşturulmuştur. Bu adımlar aşağıdaki gibidir: 

• Maske ve gerekli durumlarda eldiven ile gözlük kullanımı 

• Çalışma alanının dağınık olmaması 

• Atölye içerisinde faaliyette bulunmayacak olan bireylerin bulunmaması 

• Yetkinliğe sahip olunmayan cihaz ve aletlerin kullanımı sırasında yetkili birinin gözetiminde 

olunması 

 

 

 

Alınan tedbirler ve planlanan senaryolar ile takımımızın yarışma sürecinde yoluna daha 

temkinli ve minimum düzeyde sorunla devam ettiği, sorunlarla karşılaşıldığında ise üstesinden daha 

kolay geldiği gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 
ŞİDDET  

Olasılık/İhtimal Çok Hafif (1) Hafif (2) 
Orta Derecede 

(3) 
Ciddi (4) Çok Ciddi (5) 

Hemen Hemen Hiç (1) Anlamsız (1) Düşük (2) Düşük (3) Düşük (4) Düşük (5) 

Çok Az (2) Düşük (2) Düşük (4) Düşük (6) Orta (8) Orta (10) 

Az (3) Düşük (3) Düşük (6) Orta (9) Orta (12) Yüksek (15) 

Sıklıkla (4) Düşük (4) Orta (8) Orta (12) Yüksek (16) Yüksek (20) 

Çok Sıklıkla (5) Düşük (5) Orta (10) Yüksek (15) Yüksek (20) 
Tolere Edilemez 

(25) 

Sonuç 
Risk 

Puanı 
Yapılacak İşlem 

Katlanılamaz Riskler 25 

Risk kabul edilebilir bir seviyeye düşmelidir, düşmediği süreceiş 

başlatılmamalıdır, devam eden operasyonlar durdurulmalıdır. Risk 

düşmüyorsa operasyonlar iptal edilmelidir. 

Önemli  Riskler 15,16,20 

Risk azalıncaya kadar işe başlanılmamalıdır, devam eden faaliyetler 

durdurulmalıdır. Operasyonlar devamlılığıyla ilgili bir risk ise önlemler 

aalınarak devam edilmelidir. 

Orta Düzeydeki Riskler 8,9,10,12 Riskli azaltmak için önlem alınmalıdır. 

Katlanılabilir Riskler 2,3,4,5,6 
Riskin azaltılmasıyla ilgili ekstra bir faaliyete gerek yoktur. Ancsk kontrol 

ve tedbirler devam etmelidir. 

Önemsiz Riskler 1 Riski ortadan kaldırmak için bir faaliyete gerek yoktur. 

Tablo 12 L Tipi Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi 

Tablo 13 Risk Skorları ve Yapılacak İşlemler 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

Elektronik Özgünlük 

• Kameranın ışığının yetersiz kalabilme ihtimaline karşı 2 adet LED eklenecektir. Su altında 

derinlik seviyesi değiştikçe ortam aydınlığının değişmesinden dolayı mosfet yardımıyla 

optimum ışık seviyesi ayarlanacaktır. 

 

• Hedef tespiti ve İmhası görevinde kullanılması planlanan, tasarımı ve üretimi tamamen 

takımımıza ait olan hidrofon kullanılacaktır. Akustik ses dalgalarının algılanması ve 

Raspberry Pi tarafından işlenebilir bir hale getirilmesi için üretilecek olan hidrofonun içinde 

piezoelektrik sensör kullanılacaktır.  

 

 

Mekanik Özgünlük 

• Takımımız tarafından üretilmesine karar verilen ve tasarımı bize ait olan su altı haznesi ile 

hazne içindeki elektronik bileşenlerin su ile olan izolasyonunun ön ve arka kapakta kanalları 

açılan 3 adet O-Ring ile sağlanacaktır.  

 

• İç ve dış ortamdaki kablo bağlantılarında kullanılacak olan penetratorler için takımımız 

tarafından özgün bir arka kapak tasarlanmıştır. 

 

• Araç görüntüsü ve tasarımı bakamıyla tamamen takımımızın tasarımı olup, oluşturulan 

kabuk yapıda ise deniz canlılardan esinlenilmiştir. 

 

• Aracın sert bir biçimde havuz tabanına çarpma ihtimaline karşı ise tasarım ekibimiz 

tarafından helikopter ayaklarından esinlenerek tasarlanmış olan bir ayak tasarımı 

yapılmıştır. 

 

Yazılımsal Özgünlük 

• Aracımızın fiziksel boyutları otonom kontrol sisteminin dikkat etmesi gereken önemli bir 

kapalı döngü unsurudur. İstenmeyen durumları (aracın görevler sırasında engellere, duvara 

veya zemine çarpması) önlemek amacıyla aracımızda en uygun bölgelere yerleştirilmiş 

ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde aracımız çevresindeki engelleri fark edecektir. Bu 

özelliğin en önemli getirisi, aracımızda kullanılan Pixhawk PX4'e motorlara giden akımları 

uygun şekilde ayarlayabileceği verileri sağlamasıdır. Bu sayede sensör füzyonu uygun 

biçimde sağlanacaktır. Sonuç olarak Raspberry Pi 4'ün işlediği görüntüler sonucu 

Pixhawk'a gönderdiği komutlar ile Pixhawk üzerindeki sensörlerin füzyonu sayesinde 

aracın kaza yapma olasılığı en aza indirgenecektir. 

 

Ayrıca günümüz şartlarında doğa ve ekosistem için büyük sorun haline gelmiş olan 

deniz kirliliği ve nedenleri hakkında araştırmalar yapmak için ilerleyen vadede aracı çeşitli 

biyolojik test kitleri ve tutucu kol ile donatarak Marmara Denizinde öncelikle müsilaj olmak 

üzere çeşitli sorunlara cevap aranması hedeflenmektedir.  



 
 

73 
 

10.  YERLİLİK 

 

• Ülkemizde son yıllarda gelişmiş olan elektronik parça tedariği ve üretiminden dolayı 

TauRov ekibi olarak üreteceğimiz sualtı aracımızın yurtdışına bağlılığını olabilecek en 

minimum düzeye indirgenmesi hedefiyle elektronik alt bileşen seçimimizde önceliği yerli 

markalara verdik.  

 

• Motor seçimimiz sırasında ülkemizde su altı alanında başarılı bir yol izleyen Deringezen 

firması tercih edilmiştir. Bu seçimin asıl nedeni çoğunluğu yurtdışı menşeili olan su altı 

aracı ekipmanlarının kendileri tarafından maksimum düzeyde yerlilik ile üretiliyor ve 

katma değer sağlanıyor olmasıdır. Takımımız tarafından kullanılacak olan M1 Su Altı 

Motorunun, motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmesine rağmen, 

tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

 

• Havuz içerisindeki akustik ses dalgalarını algılayıp Raspberry Pi’ye iletmek için 

kullanılacak olan hidrofon aletinin yurt içinde herhangi bir yerli muadili 

bulunmamaktadır. Yerliliğe büyük önem veren takımımız yaptığı değerlendirmeler 

sonucunca hidrofonun ithal edilmesi yerine tasarlanıp üretilmesine karar vermiştir. 

Hidrofon üretiminde kullanılacak piezoelektrik sensör, bakır folyo gibi çeşitli bileşenlerin 

tamamı yurt içinden temin edilecek olup, tarafımızca hidrofonun üretimi için 

kullanılacaktır. 
 

• Aracımızın kablo girişlerinde su izolasyonunu sağlamak adına kullanılması planlanan 

penetratorler, genellikle tercih edilmekte olan Bluerobotics firması yerine yerli ve su altı 

alanında çalışmalar yürüten Lentamarine firması tercih edilmiştir. 
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