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1. RAPOR ÖZETİ

ATLAS, Teknofest tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve Uluslarası İHA Sabit 

Kanat yarışmaları için bir araya gelmiş bir öğrenci topluluğudur. Topluluğumuz Elektrik-

Elektronik, Makine, Endüstriyel Tasarım, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Ana hedefimiz, yerli ve millî teknoloji hamlesi doğrultusunda 

özgün ve yenilikçi teknolojiler geliştirmektir.  

ATLAS Takımı üyeleri Turkish Airlines Science Expo 2019– Autodesk Desingnow 3D 

Tasarım, University4society Girişimcilik Yarışması, DESIGNNOW Autodesk Dijital Tasarım 

Kampı, Artella Kapı Tasarlıyorum Tasarım Yarışması, Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması, Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması olmak üzere birçok yarışmaya katılmış 

ve başarılar elde etmiştir. 

Otonom sualtı araçları; genel tanımıyla, bir operatör aracılığıyla otonom olarak su altında çeşitli 

amaçlarla birçok işlevi yerine getirebilen robotlardır. Bu doğrultuda otonom sualtı aracı sistemi; 

mekanik, elektronik ve yazılımsal bileşenlerden oluşur. ATLAS sualtı aracı, su altı görevleri 

için tasarlanmış, farklı koşul ve amaçlarda kullanılabilecek, otonom şekilde kontrol edilebilen; 

hız, dayanıklılık, denge gibi parametrelere göre tasarlanmış bir sistemdir. Her türlü elektronik 

ve mekanik tasarım sürecinde yenilikçi bir yaklaşım ile; düşük maliyetli, özgün bir tasarıma 

sahip, yerli ve millî bir araç oluşturma amacıyla geliştirilmiştir. 

Rapor içerisinde organizasyon şeması, proje mevcut durum değerlendirmesi, aracın mekanik, 

elektronik, algoritma ve yazılım tasarımı süreçleri, güvenlik, yapılan testler, edinilen tecrübeler, 

zaman bütçe ve risk planlaması, özgünlük ve yerlilik konuları ele alınmaktadır. 

Su altı aracımızın manevra ve hareket kabiliyetini üst düzeyde tutmak amacıyla sekiz adet 

motor kullanılacaktır; bu motorların dördü aracın yüzeyine paralel, diğer dördü ise aracın 

köşelerine dikey olarak yerleştirilecektir. Araç için gerekli tüm elektronik bileşenler akrilik tüp 

içerisinde muhafaza edilecektir. Araç şasesi, itici motor profilleri, pervaneler ve akrilik tüp 

kelepçesi mekanik birimi tarafından tasarlanmıştır. Üretim safhasından önce aracın su altındaki 

hız, basınç ve yoğunluk dağılımı analizleri yapılmıştır. 

Su altı aracının elektronik tasarım sürecinde yarışmadaki görevleri yerine getirecek parçalar 

belirlenmiş, devre şemaları oluşturulmuş, bileşenlerin açıklaması yapılmıştır ve kullanılma 

sebepleri anlatılmıştır. Kullanılacak her türlü elektronik malzeme ve kartlar ekonomik imkanlar 

dahilinde aracın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde seçilmiştir. Bu malzemelerin 

konumlandırılması aracın dengesini bozmayacak ve kablo dağınıklığı oluşturmayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Aracın hareket kontrol mekanizması dışında çeşitli sensörler ile desteklenerek 

istenilen hareket kabiliyetini gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

Su altı aracımız, ATLAS takımının Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasındaki otonom 

görevleri gerçekleştirmesi için tasarlanmıştır. Aracın istenen görevleri gerçekleştirmesinde, 

derin öğrenme ve görüntü işleme uygulamaları kullanılmıştır, bu uygulamalar Python dili 

aracılığıyla yazılmıştır. Görüntü işleme ve derin öğrenme uygulamalarında TensorFlow ve 

OpenCV kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Jetson Nano ve Arduino Mega sayesinde aracın 

otonom olarak hareketi sağlanmıştır. Otonom sürüş C ve Python dilleri ile gerçekleştirilmiştir. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporunun sonuçlanması ile birlikte eksik bölümler üzerinde gerekli çalışmalar ve 

geliştirmeler yapılmıştır. Eksik kalan kısımlar iyileştirilmeye çalışılmış ve rapor 

detaylandırılmıştır. Bu doğrultuda ön tasarım sürecinden sonra yapılan değişiklikler bu 

bölümde ele alınmıştır.  

Aracımızın mekanik tasarımında araç şasesi için öncesinde PLA ve ABS malzemeler 

düşünülmüştü. İki filament arasında yapılan karşılaştırmalar sonucu PLA filamentin akrilik tüp 

kelepçesi üretiminde kullanılmasına ve Autodesk Fusion 360 Generative Design modülü 

bağlamında yapılan analizler sonucunda araç şasesi için ABS Filament kullanılmasında karar 

kılınmıştır. Ön tasarım raporunda belirtilen itici motor seçimi aynı kalmakla birlikte, hazır 

alınan motorların profilleri araç şasesine göre modifiye edilmiş ve ABS filament kullanılarak 

takım üyeleri tarafından üretimi gerçekleşmiştir. Motor profillerinin değişmesi ise şasenin genel 

tasarımında motor bağlantı noktalarına yansımıştır. 

Ön tasarım raporunda belirlenen malzemelere ek olarak eklenen bileşenlerle birlikte kablo 

karışıklılığının meydana geldiği ve akrilik tüp içinde oluşan karmaşıklığı azaltmak için PCB 

tasarımı yapılmasına karar verildi. Aracın hareketi sırasında havuz kenarlarına çarpmasını 

engellemek için sualtı şartlarına uygun bir ultrasonik mesafe sensörü tercih edilmiştir. Ayrıca, 

ön tasarım sürecinde Jetson Nano için sağlanan güç ESC’de bulunan BEC çıkışlarından 

sağlanması planlanmıştı. Ancak, bu yöntemin Jetson Nano’nun verimli çalışmasını 

engelleyeceği öngörülmüştür. Bu nedenle, Jetson Nano’ya verilen güç direkt olarak bataryaya 

bağlı olan 5V/4A voltaj regülatörü aracılığı ile karşılanmasına karar verilmiştir. Aynı şekilde 

JSN-SR04T, su geçirmez mesafe sensörü ve BMP180 sensörü için de ayrı regülatörler 

kullanılmıştır. Batarya gerilim ve sıcaklık durumunu görsel olarak kullanıcıya aktarabilmek için 

LED sistemi geliştirilmiştir. 

ÖTR raporunda çember ve denizaltı aracının tespiti yapılırken YOLO algoritmasının 

kullanılması düşünülmüştür. Ancak, gerçek zamanlı nesne tespiti işlemlerinde saniye başına 

alınan kare sayısının fazla olmasından ve doğruluk oranlarının YOLO algoritmasına göre daha 

yüksek seviyelerde olmasından dolayı SSD MobileNet V2 modeli tercih edilmiştir. Hedef 

tespiti ve imhası görevinde akustik bir sinyalin kullanılacağı düşünülmediğinden sistem 

hidrofon olmadan tasarlanmıştır Ancak, bu rapor aşamasında akustik sinyalleri algılayan 

hidrofondan yararlanılmıştır. Görüntü işleme ve otonom sürüş uygulamalarında yüksek işlem 

gücü olan Jetson Nano kullanılmıştır. Raspberry Pi otonom sürüş ve görüntü işleme 

uygulamalarında ısınmasından ve yavaş kalmasından kaynaklı tercih edilmemiştir. Bu sebeple 

hem maliyet hem de daha yüksek performans sağlaması açısından Jetson Nano tercih 

edilmiştir.  

ÖTR ve KTR sürecindeki maliyet hesapları karşılaştırıldığında 4361,61 TL’lik bütçe kalemi 

farkı tespit edilmiştir. Bunun sebepleri ise, dolar kurunun artması, enflasyonun etkisidir. 

Ayrıca, zaman geçtikçe artan bilgi ve birikim dahilinde görülmüştür ki görevlerin 

gerçekleşmesinde daha etkili olacağını düşündüğümüz malzemelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple maliyette değişme meydana gelmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Şekil 3: Sistem tasarımı

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Aracımızın tasarımını generative design modülünde yapmak için ana 10 parça belirlenmiştir. 

Bu parçalar generative design modulünde işlemek üzere CAD ortamında hazır hale getirilmiştir. 

Şekil 4: Generative design öncesi araç geometrisi 

Mekanik Tasarım sürecinde ilk aşamada belirlemiş olduğumuz şase tasarımının belirlediğimiz 

kriterlere uyması için Autodesk Fusion 360 Generative Design programından malzeme, üretim 

yöntemi, ağırlık, hacim ve mukavim olmasına göre belirleyerek en uygun tasarımı seçilmiştir. 

Aracımızın şase tasarımı için öncelikli parametrelerimizi üretim yöntemi ve malzeme olarak 
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belirleyerek programa girdileri yapılmıştır. Üretim metodu olarak 3 farklı metot belirlenmiştir. 

Bu metotlar; 3 axis millîng, additive ve sınırsız üretim metodur. Malzeme olarak polipropilen, 

polietilen ve ABS, CRF ve bunlar haricinde programın atadığı Al6061 ve AlSi10Mg’dur. 

Belirlediğimiz bu veriler sonucunda aşağıdaki analiz sonuçlarına ulaşılmıştır; 

 

 

Şekil 5: Generative design sonuçları 

5 farklı malzeme seçilerek yapay zeka ile oluşturulan şase tasarımından yukarıda görüleceği 

üzere 12 farklı sonuç alınmıştır. Bu sonuçlardan Outcome 1, 11, 5, 8 harici diğer çıktılar 

geometrik olarak kullanılmaya uygun olmadığından dolayı elenmiştir 

ABS Malzeme seçilerek oluşturulan tasarımlar incelendiğinde 3 farklı sonuç ortaya çıkmıştır. 

Bu sonuçlardan 2 tanesi geometrik olarak oluşumunu tamamlayamamıştır ve üretime uygun 

olmadığından outcome 2 ve outcome 3 seçenekleri elenmiştir. Bu sonuçlardan outcome 1 

incelendiğinde; 

 

Şekil 6: ABS malzeme generative design sonuçları 

Şekil 7’de görüldüğü üzere şase olarak kullanılması için geometri bakımından uygundur. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen çıktılar Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 7: Outcome-1 sonuçları 

Tablo 1: Outcome 1-2-3 Şase özellikleri 

 Material Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturing 

Method 

Min 

factor 

of 

safety 

Max 

Displacement 

global (mm) 

Outcome 

1 

ABS 3.852e+6 4.083 Unrestricted 593.75 0 

Outcome 

2 

ABS 1.286e+7 13.629 Additive 4545.93 0 

Outcome 

3 

ABS 2.275e+7 24.111 3 axis millîng 846.64 0 

 

Programın atamış olduğu AlSi10Mg malzeme seçilerek edinilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Outcome 12 uygun olmayan bir geometriye sahip olmasından dolayı elenmiştir. 
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Şekil 8: Outcome 11 ve outcome 12 

Outcome 11 incelendiğinde; 

Şekil 9’da görüldüğü üzere şase olarak kullanılması için malzeme ve geometri bakımından 

uygundur. Geometri olarak Outcome 1 ile yüksek derecede benzerlik göstermektedir. Fakat 

aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere malzeme farklılığından dolayı diğer parametreler oldukça 

değişkenlik göstermektedir. Analizler sonucunda elde edilen çıktılar Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 9: Outcome 11 sonuçları 
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Tablo 2: Outcome 11-12 şase özellikleri 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturing 

Method 

Min 

factor of 

safety 

Max 

Displacement 

global (mm) 

Outcome 

11 

AlSi10Mg 3.814e+6 10.184 Unrestricted 5,609.25 1.912e-6 

Outcome 

12 

AlSi10Mg 1.141 

e+7 

30.474 Additive 1.758,97 1.952 e-4 

 

Programın atamış olduğu Al6061 malzemesiyle oluşturulan Outcome 4 şase geometrisi ve 

malzemesinin uygunsuz olduğundan elenmiştir. 

 

Şekil 10: Outcome 4 sonucu 

Tablo 3: Outcome 4 şase özellikleri 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturing 

Method 

Min. 

factor of 

safety 

Max 

Displacement 

global (mm) 

Outcome 

4 

Al6061 2.295e+7 61.976 3 axis millîng 3,869.38 7.957e-5 

 

Polietilen malzeme tanımlanarak oluşturulan şase için programdan 3 farklı sonuç alınmıştır. Bu 

sonuçlardan 2 tanesi hamur formunda kalmıştır. Üretime uygunluk bakımından sadece 

Outcome 5 çıktısı uygun görülmüştür. 
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Şekil 11: Outcome 5-6-7 sonuçları 

Outcome 5’in geometrisine bakıldığında uygun görülen 11 ve 1 çıktılarına benzerliği dikkat 

çekmektedir. 

 

Şekil 12: Outcome 5 geometrisi 

Outcome 5 incelendiğinde; 

 

Tablo 4: Outcome 5-6-7 şase özellikleri 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturing 

Method 

Min 

factor of 

safety 

Max 

Displacement 

global (mm) 

Outcome 

5 

Polyethylene 3.782e+6 3.601 Unrestricted 786,45 0.01 

Outcome 

6 

Polyethylene 1.283e+7 12.218 Additive 417.17 0 

Outcome 

7 

Polyethylene 2.273e+7 21.642 3 axis millîng 1,097.02 0 

 

Polipropilen malzeme atanarak elde edilen 3 farklı tasarım çıktısı alınmıştır. Bu çıktılardan 1 

tanesi kullanılmaya uygundur. Outcome 9 ve 10 hamur formundan dışarı çıkamamıştır. Tablo 

5’te outcome 8-9-10 şase özellikleri verilmiştir. 
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Şekil 13: Outcome 8-9-10 sonuçları 

Tablo 5: Outcome 8-9-10 şase özellikleri 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturin

g Method 

Min 

factor of 

safety 

Max 

Displacemen

t global 

(mm) 

Outcome 8 Polypropylen

e 

3.764e+

6 

3.383 Unrestricted 1,105.7

4 

0.01 

Outcome 9 Polypropylen

e 

1.312e+

7 

11.79

8 

Additive 696.44 0 

Outcome1

0 

Polypropylen

e 

2.273e+

7 

20.43 3 axis millîng 1,732.3

3 

0 

 

CFRP malzeme atanarak programdan elde ettiğimiz 3 sonuç bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi 

ideal geometriye yakındır. Sonuçları incelediğimizde; 

 

Şekil 14: CFRP sonuçları 
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Tablo 6: Outcome 13-14-15 şase özellikleri 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturing 

Method 

Min 

factor of 

safety 

Max 

Displacement 

global (mm) 

Outcome 

13 

CFRP 3.79e+6 5.42 Unrestricted 8,957.29 7.441 e-5 

Outcome 

14 

CFRP 2.3 e+7 32.892 3 axis millîng 7,916.54 2.306 e-5 

Outcome 

15 

CFRP 3.881e+7 5.549 Additive 2,783.05 2.09 e-4 

 

Tüm sonuçlardan ağırlık, malzeme ve uygun geometri koşullarını sağlayan çıktı seçilmek üzere 

Tablo 7’de karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 Metarial Volume 

(𝑚𝑚3) 

Mass 

(kg) 

Manufacturin

g Method 

Min 

factor of 

safety 

Max 

Displacemen

t global 

(mm) 

Outcome 1 ABS 3.852e+

6 

4.083 Unrestricted 593.75 0 

Outcome 2 ABS 1.286+7 13.62

9 

Additive 4545.93 0 

Outcome 3 ABS 2.275+7 24.11

1 

3 axis millîng 846.64 0 

Outcome 4 Al6061 2.295e+

7 

61.97

6 

3 axis millîng 3,869.3

8 

7.957e-5 

Outcome 5 Polyethylene 3.782e+

6 

3.601 Unrestricted 786,45 0.01 

Outcome 6 Polyethylene 1.283e+

7 

12.21

8 

Additive 417.17 0 

Outcome 7 Polyethylene 2.273e+

7 

21.64

2 

3 axis millîng 1,097.0

2 

0 

Outcome 8 Polypropylen

e 

3.764e+

6 

3.383 Unrestricted 1,105.7

4 

0.01 

Outcome 9 Polypropylen

e 

1.312e+

7 

11.79

8 

Additive 696.44 0 

Outcome1

0 

Polypropylen

e 

2.273e+

7 

20.43 3 axis millîng 1,732.3

3 

0 

Outcome 

11 

AlSi10Mg 3.814e+

6 

10.18

4 

Unrestricted 5,609.2

5 

1.912e-6 

Outcome 

12 

AlSi10Mg 1.141e+

7 

30.47

4 

Additive 1.758,9

7 

1.952 e-4 

Outcome 

13 

CFRP 3.79e+6 5.42 Unrestricted 8,957.2

9 

7.441 e-5 

Outcome 

14 

CFRP 2.3 e+7 32.89

2 

3 axis millîng 7,916.5

4 

2.306 e-5 

Outcome 

15 

CFRP 3.881e+

7 

5.549 Additive 2,783.0

5 

2.09 e-4 
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Tablodan yola çıkarak üretimi yapılacak olan aracın geometrisine en uygun olan ve kütlesi en 

hafif olan tasarım seçilmiştir. Belirlediğimiz bu kriterlere uygun olan çıktının Outcome 8 

olduğunu görmekteyiz. 3 boyutlu yazıcıdan imal etmeyi düşündüğümüz şasemiz için 

polipropilen malzeme üretilmesi zor ve yeni bir yöntem olduğundan dolayı elediğimiz 

seçenektir. Bu doğrultuda ikinci kriterlerimizi sağlayan seçenek ise Outcome 1 ile ABS 

malzeme oluşturulacak olan şasedir. 

 

Şekil 15: Outcome 1 seçilen şase tasarımı 

Outcome 1 incelendiğinde belirlediğimiz üretim yöntemi olan 3 boyutlu baskı teknolojisi yerine 

tanımlanmamış bir imal usulü ile geometrinin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu 

görmekteyiz. ABS malzeme ile 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen Outcome 2 çıktısının 

oluşturulamadığını programda görsek de biz bu verinin doğruluğunu kontrol amaçlı üretim 

yöntemi tanımlanmamış olan Outcome 1 çıktısını 3 boyutlu baskı yöntemiyle prototip 

imalatının yapılmasına karar verildi. Prototip imalatımızın ilk aşamasında modelimizi Cura 

dilimleme programına aktararak baskıya hazır hale getirilmiştir. Bu aşamada aşağıdaki baskı 

ayarlarını programa tanımlanmıştır. 
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Şekil 16: Aracın baskı ayarları 

Kullandığımız Ender 3 pro yazıcının tabla boyutunun basabileceği maksimum büyüklükte 

modelimizi ölçeklendirerek %10 doluluk oranında PLA malzeme kullanarak ilk prototip 

baskımız için modelimizi hazırladık.  

 

Baskı aşamasında ilk iki baskımızda hatalar aldık. Bu hataların sebepleri yazıcının hava 

sirkülasyonunun fazla olduğu yerde bulunmasından dolayı malzemenin gereğinden hızlı 

soğumasından kaynaklı ve tabla ayarının sabitlenememesinden olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 17: Şase prototip üretimi 

Hataya sebebiyet veren bu durumlar çözülerek modelimiz tekrar baskıya alınmıştır. 
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Şekil 18: Hatalı baskı örneği 

En son başarılı olan baskı aşamamızdan sonra destek malzemesi çıkarılarak hazır hale 

getirilmiştir. 

 

Şekil 19: Çıkarılan destek malzemesi 
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Bu prototipleme aşamasında şase geometrimizin 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilebilir olduğu 

görülmüştür. 

 

Şekil 20: Şase prototipi son hali 

 

Şekil 21: Araç prototipinin ön ve alt görünüşü 

4.2.1.1. İtici Motor Şase Tasarımı 

İtici motorlarımız hazır bir modelden alınarak şasemizin tasarımına ve montajlanmasına uygun 

olması için modifiye edilmiştir. Bu tasarım modelinde şasemizde bulunan motor yuvalarına sıkı 

geçmesi ve yukarıdan civata yardımıyla sabitlenmesi planlanmıştır. 

 

Şekil 22: Motorun ilk bağlanış senaryosu 
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İlk montaj aşamasında verimli sonuç alınamayacağına karar verildi. Bunun üzerine yeni bir 

sabitleme yöntemi geliştirildi. Bu yöntemde motor karşılıklı iki taraftan cıvata ve somun 

yardımıyla şaseye monte edildi. 

 

Şekil 23: Nihai montaj aşaması 

Tasarladığımız motorlarımızı 3 boyutlu baskı yöntemiyle imal etmek için Cura dilimleme 

programında baskıya hazır hale getirdik. Belirlediğimiz parametreler prototip almak amacıyla 

hazırlandığından dolayı baskı kalitesi ve dolgu oranları düşük olarak girilmiştir. Aldığımız 

baskılar sayesinde itici motorumuzun montajının yapılması ve gerçek boyutlarının incelenmesi 

fırsatı bulunmuştur. 

 

Şekil 24: İtici motorun 1:1 şase prototipi 

4.2.1.2. Kelepçe Tasarımı  

Kelepçe tasarımı elektronik sistemin bulunacağı akrilik tüpün şaseye zarar vermeden 

bağlanması için oluşturulmuştur. Ön ve arka taraftan kelepçelenen akrilik tüpün sabitlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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Şekil 25: Kelepçe tasarımı 

 

Şekil 26: Kelepçenin montajlanmış hali 

 

Şekil 27: Kelepçenin araç üzerindeki gösterimi 

 

Şekil 28: Kelepçenin 3 boyutlu baskı prototipi 

Aracımızın nihai hali aşağıdaki şekillerde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 29: Aracın üst görünüşü 

 

Şekil 30: Aracın alt görünüşü 
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Şekil 31: Aracın yan görünüşü 

 

Şekil 32: Aracın ön görünüşü 

 

Şekil 33: Aracın izometrik görünüşü 

 

Şekil 34: Aracın şasesinin teknik resmi 
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4.2.2. Malzemeler 

Aracımız yekpare bir şase yapısına sahiptir. Araç üzerine gelecek olan ikinci bileşenimiz 

motorlardır. Bu iki yapı takımımız tarafından tasarlanıp üretilecektir. Sualtı aracımızın tasarım 

aşamasında malzeme seçimi için çeşitli araştırmalar yapılmış olup bir kısmı hazır alınacaktır, 

bir kısmı ise sıfırdan üretilecektir. Araçta kullanılacak olan elektronik malzeme ve bileşenlerle 

ilgili ayrıntılı detaylar Elektronik Tasarım Süreci bölümünde belirtilmiş olup elektronik 

malzeme listesi aşağıdaki gibidir: 

• 1 Adet Jetson Nano 

• 1 Adet Arduino Mega 

• 1 Adet Raspberry Pi V2 Kamera 

• 1 Adet BMP180 Sıcaklık ve Basınç Sensörü 

• 1 Adet Hidrofon 

• 1 Adet Lipo Batarya 

• Led (6 Adet Kontrol için + Görüntü için) 

• Voltaj Ölçüm Sistemi 

• 1 Adet Pil Şarj Cihazı 

• 1 Adet JSN-SR04T Su Geçirmez Mesafe Sensörü 

• 8 Adet Sigorta 

• 1 Adet Acil Durdurma Butonu 

• 8 Adet ESC 

• 8 Adet Motor 

• 1 Adet LM1117 (3.3V) Doğrusal Voltaj Regülatörü 

• 1 Adet LM1117 (5V) Doğrusal Voltaj Regülatörü 

• 1 Adet Tasarlanan 5V/4A Doğrusal Voltaj Regülatörü 

4.2.2.1. Şase Malzemeleri 

Aracımızın şase tasarımı AUTODESK FUSION 360 programı Generative Design modülüyle 

yapılmış olup malzeme seçimi için programdan alınan çıktılar değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 35: ABS malzeme ile şase tasarımı 

Bu değerlendirmeler sonucunda aracın şasesi için ABS filament kullanılmasına karar 

verilmiştir. Darbe dayanımı yüksek, kolay işlenebilir, maliyeti düşük olması bu malzemeyi 

seçmemizin diğer nedenleri arasındadır. ABS filamentin mekanik özellikleri Tablo 7’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 7: ABS malzeme özellikleri 

Yoğunluk 1,05-1,07 

Çekme Dayanımı (MPa) 40,7 

Darbe Dayanımı (J/m) 320,28 

Elektriksel Yalıtkanlık Dayanımı(V/mm) 15169 

Gevşeme Sıcaklığı (℃ ) 110-125 

Erime Sıcaklığı (℃ ) 210-240 

Gerilme Kuvveti ( MPa ) 60-70 

 

 

Şekil 36: Kullanılan ABS filament 

4.2.2.2. İtici Motor Şase Malzemesi 

İtici motorların şaseleri araç şasemize montajlanabilmesi için Fusion 360 programında özel 

olarak tasarlanmıştır. Motorlarımızın üretiminde PLA malzeme kullanılmıştır. Tasarlanan itici 

motorun plastikleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 37: İtici motor plastikleri 

Su altı aracımızın elektronik ekipmanlarını barındıracak olan akrilik tüpün kelepçesi, itici motor 

profilleri ve pervaneler için PLA filament tercih edilmiştir. Biyolojik olarak parçalanabilen bir 

termoplastik olan PLA (Polilaktik Asit), mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik 

bir biyopolimer ve termoplastiktir. Bu nedenle, insan sağlığına zararlı değildir. Sert bir yapıya 

sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. PLA Filamentinin teknik özellikleri aşağıdaki 

Tablo 8’de gösterilmektedir. 
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Tablo 8: PLA malzeme özellikleri 

 Yoğunluk 

(g.cm-1)  

Erime 

Noktası 

(°C) 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 

Modülü 

(MPa) 

Kopma Uzaması 

(%) 

PLA 1.21-1.125 150-162 21-60 350-3500 2.5-5 

 

 

Şekil 38: PLA filament 

 

Şekil 39: Motorun 1:1 ölçekli prototipi 

4.2.2.3. Elektronik Sistem Tutucu 

Elektronik sistem elemanlarının tüp içerisinde sabitlenmesini sağlayan hazne içi aparat 

sayesinde elektronik materyaller klips ile bağlanır. Elektronik sistem tutucunun üretim 

malzemesi PLA’dır. Elektronik sistem tutucusuna ait fotoğraf Şekil 40’ta gösterilmektedir. 
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Şekil 40: Elektronik sistem tutucu 

4.2.2.4. Temin Edilecek Malzemeler 

4.2.2.4.1. Su Geçirmez Sualtı Motoru 

Görevler doğrultusunda aracın hareket sistemi için en önemli sorumluluğu üstlenen itici 

motorlar, su altı aracımız için hazır tedarik edilecek malzemeler arasındadır. Hazır alınan M1 

Su Geçirmez Sualtı Motorlarının şasesi tarafımızca üretilip modifiye edilecektir. Motor şasesi 

ayrıntıları üretim yöntemleri bölümünde yer almaktadır. İtici motorlar, ön tasarım raporunda 

belirttiğimiz gibi toplamda 8 adet kullanılacak olup bu motorların 4 tanesi aracın dalma-çıkma 

hareketlerinin ehemmiyet taşıması sebebiyle yüzeye paralel, diğer 4 tanesi ise manevra 

hareketleri için aracın 4 köşesine 45 derecelik açılarla yerleştirilecektir.  

Malzeme seçimi için yaptığımız araştırmalar sırasında uygun bulduğumuz diğer motorlarla 

kıyaslandığında, geniş voltaj aralığına sahip olması, daha uygun fiyatlı olması ve 30A akıma 

kadar dayanması bu motorları seçmemizde etkili olmuştur. İtici motorların teknik özellikleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şekil 41’de kullanacağımız itici motor gösterilmektedir. 

Tablo 9: İtici motorların teknik özellikleri 

Voltaj Aralığı 3s-6s (12v – 24v) 

Sürekli Akım 11A 

Peak Akım 40A 

Voltaj-Devir İlişkisi 350 kV 

 

 

Şekil 41: İtici motor [1] 
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4.2.2.4.2. Akrilik Tüp 

Su geçirmez akrilik tüp, içerisinde Jetson Nano ve geri kalan elektronik bileşenleri barındıran 

ve bu donanımların dışarıyla bağlantısını kesip muhafaza eden bölüm olduğundan oldukça 

önemlidir. Dolayısıyla kullanacağımız tüpün; sızdırmaz, yüksek sıvı basıncına karşı dayanıklı 

ve sağlam olması gerekmektedir. Bu doğrultuda elektronik bileşenlerin boyutları da göz önüne 

alındığında 125 mm çapında ve 350 mm uzunluğunda bir tüp kullanılmasına karar verilmiştir. 

Seçilen su geçirmez akrilik tüp anodize alüminyum ve krom malzemeden oluşup, 100 – 200 

metre azami derinliğe kadar dayanıklıdır. Muhafaza haznesi; ikişer o-ring, ikişer flanş, ikişer 

conta ve cıvatalarla birlikte temin edilecek ve araç şasesine montaj için tüp boyutuna uygun 

kelepçe üretilecektir. Kullanacağımız akrilik tüp Şekil 42’de, akrilik tüpün fiziksel özellikleri 

ise aşağıdaki Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10: Akrilik tüp teknik özellikleri 

 

 

Şekil 42: Akrilik tüp [2] 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

4.2.3.1. Mekanik Sistemler 

Autodesk Fusion 360 Programı ile tasarlanan su altı aracımızda kullanılacak malzemelerin bir 

kısmı raporun önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi hazır temin edilecek olup bir kısmı 

tarafımızca üretilecektir. Bu üretim sürecin öncesinde CAD programında modellenen aracımız 

ANSYS ve AUTODESK FUSİON 360 yazılımları kullanılarak statik ve fluent modülleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araç için sıfırdan üretilecek bölümler sırasıyla: 

• Araç iskeleti(şase) 

• İtici Motor Profilleri 

• Pervane 

Araç Şasesinin üretiminde şasemizin karmaşık geometriye sahip olmasından dolayı ve maliyet 

kavramı göz önünde bulundurulduğunda eklemeli imalat yöntemi olan 3 boyutlu yazıcı ile 

üretimi uygun görülmüştür. İtici motorların plastiklerinin üretilmesinde kendi üretimimiz 

olması ve maliyet unsurları değerlendirilerek 3 boyutlu yazıcı ile imalat uygun görülmüştür. 

Elektronik sistemin sabitlemesi için tüpün içine yerleştirilmek üzere tasarlanan profilin 
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üretiminde 3 boyutlu yazıcı ile imalat yöntemi seçilmiştir. Kelepçe vb. gibi diğer araç 

elemanları da eklemeli imalat yöntemi olan 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilecektir. 

4.2.3.1.1. 3 Boyutlu Baskı 

Aracın çok büyük bir kısmı için seçilen üretim yöntemi 3 Boyutlu Baskıdır. Üç boyutlu 

yazdırma aynı zamanda "masaüstü imalat" olarak da bilinmektedir. Eklemeli imalat, üç boyutlu 

geometrik verileri kullanarak malzemenin birbiri ardına katman katman eklenmesiyle, 

karmaşık geometrili fiziksel parçaların hızlı bir şekilde imalatını gerçekleştiren bir imalat 

tekniğidir. Bu teknikte parça, bilgisayar destekli tasarım (CAD) programları ile çizim, tersine 

mühendislik (TM), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi farklı yöntemlerle elde edilen 3 boyutlu 

modelden imal edilir [3]. Aracın üretim sürecinde; itici motor profilleri, pervaneler, akrilik tüp 

kelepçesi ve araç şase prototipi için FDM Kartezyen 3 Boyutlu yazıcı kullanılmıştır. FDM 

(Birleştirmeli Yığma Modeli), 3 boyutlu baskı için en çok tercih edilen ve kabul gören modeldir. 

Birleştirmeli yığma modeli olarak adlandırılan yöntem aslında bir baş bölümün üç eksen 

üzerinde yaptığı harekete göre geliştirilmiştir. Yatay ekseni temel alarak baş bölgenin üçüncü 

eksende yığma yaparak modeli oluşturmasıdır. Baş bölüm ısı ile polimer malzemeleri eriterek 

şekillendirmeyi yapmaktadır. Bu işlem için en çok tercih edilen polimer malzemeleri Polilaktik 

Asit (PLA) ve Akrilonitril Butadin Stiren (ABS)’dir. Plastik malzemeler grubunda en yüksek 

malzeme mukavemetine bu teknoloji ile ulaşılmaktadır [4]. 

 

Şekil 43: FDM kartezyen 3 boyutlu baskı makinesi 

4.2.3.2. Elektronik Sistemler 

4.2.3.2.1. PCB Devre Üretimi 

PCB (baskılı devre) elektronik devre elemanlarını lehimleyerek üzerine yerleştirilen 

plakalardır. Dayanıklılığı, daha az ısınması, kablo kullanımını azaltması gibi birçok avantajı 

mevcuttur. Ekibimizce özel olarak tasarlanan PCB devrenin basım şirketi aracılığıyla üretilmesi 

planlanmaktadır. Örnek PCB devre üretim aşaması Şekil 44’te yer almaktadır.  
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Şekil 44: PCB üretim aşaması [5] 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Su altı aracımızın şasesi; itici motorları, elektronik bileşenleri, vericileri, sensörleri ve diğer 

parçalarını barındıracak ve koruyacak, sızdırmazlığı ve basınç dayanımları sağlayacak, 

sürtünme yüzeyi düşük, araca yüksek hareket kabiliyeti sağlayacak şekilde Autodesk Fusion 

360 programı ile tasarlanmıştır. 

Aracın tasarımında 8 adet itici kullanılmıştır. Bu iticilerden dört tanesi dalma-çıkma hareketleri 

için yüzeye paralel olarak karşılıklı şekilde, diğer dört tanesi ise manevra hareketleri için aracın 

dört köşesine 45°lik açılarla yerleştirilmiştir. Motorlar et kalınlıkları 20 mm olan profillere 

montajlanacaktır. Akrilik tüpün geleceği araç şasesinin orta kısmının et kalınlığı ise 30 mm 

olarak tasarlanmıştır. Araç şasesine, motor profillerine ve akrilik tüp kelepçesine ait teknik 

çizimler aşağıda yer almaktadır.  

 

Şekil 45: Araç şasesine ait teknik resimleri 
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Şekil 46: Araç itici motor şase teknik resmi 

 

Şekil 47: Araç kelepçesinin teknik resmi 

 

Şekil 48: Elektronik sistem tutucusuna ait teknik resim 

Tablo 11’de aracın Autodesk Fusion 360 programından alınan teknik özellikleri 

gösterilmektedir. 
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Tablo 11: Aracın teknik özellikleri 

 

4.2.4.1. Aracın Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri  

CAD programları aracılığıyla tasarlanan modeller bizim de kullandığımız Ansys gibi 

yazılımlarla desteklenerek üretim aşamasına geçmeden önce karşılaşılacak sıkıntıları elde 

ettiğimiz verilerle en aza indirmemize yardımcı olur. Bu doğrultuda ATLASAUV’un bilgisayar 

ortamında modellendikten sonra Ansys Workbench Fluent modülü üzerinden CFD 

(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi alınmasına karar verilmiştir. CFD bir bilgisayar 

programı değil, sadece ANSYS gibi akış analiz programlarında bulunan bir metottur. CFD 

analizinde akışkan akışının incelenmesi, akışkanın hızı, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu ve 

viskozitesi gibi fiziksel özelliklerine göre gerçekleştirilir. 

Ansys Workbench Fluent modülü üzerinde analiz çıktıları alınması sürecinde öncelikle aracın 

daha önceden hazırlanmış olan 3 boyutlu modeli CAD programından ANSYS Workbench 

altındaki DesignModeler yazılımına aktarıldı; araç için akış hacmi oluşturuldu ve sınır şartları 

belirlendi. Su altı aracının hacmi, su hacminden çıkarılarak tek bir akış hacmi oluşturulmuştur. 

Bu işlem, modeli akışkanlar dinamiği simülasyonuna hazırlamak için gereklidir. ANSYS 

Workbench ‘DesignModeler’ üzerinden sınır şartları ve akış hacmi atanan aracın görüntüsü 

Şekil 49’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 49: ANSYS üzerinden sınır şartları ve akış hacmi atanan aracın görüntüsü 

Geometri tamamlandıktan sonra Fluent’in Mesher ara yüzünde akışkanlar analizi için modelin 

sonlu elemanlara ayrılması işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, Şekil 50’de simetri, akışkanın giriş-

çıkış yüzeyleri, duvarlar ve ATLASAUV’un yüzeyi isimlendirildi. 

Boyut 471x471 cm 

Alan 5.942e+05 mm² 

Hacim 3.562e+06 mm² 

Kütle 3.775.286 g 
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Şekil 50: Modelin sonlu elemanlara ayrılma aşaması 

Mesher işlemi gerçekleştikten sonra yine Fluent modülü içeresindeki ‘set-up’ bölümüne 

geçilmiş ve burada analizi başlatmadan önce gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Ağ yapısının 

oluşturulup ve doğru sınır şartlarının seçilmesinden sonra gerekli parametreler girilmiştir. 

Aracın hızı 0,2 m/s, suyun T = 300 K sıcaklığındaki yoğunluğu belirlenmiş ve y ekseninde yer 

çekimi kuvveti hesaba katılmıştır. Yapılan analizlerde aracın dalma-çıkma kabiliyetini baz 

alacağımız için parametreler y eksenine göre girilmiştir. Bir diğer önemli parametre de doğru 

türbülans modeli seçimidir. Akış türü yaygın ve etkin olarak kullanılan türbülanslı standart k-

epsilon modeli seçilmiştir.  

 

Şekil 51: ANSYS Workbench 18.1 Fluent ara yüzünde türbülans modeli seçilmesi 
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4.2.4.2. Standart k-ε Türbülans Modeli 

İki denklemli türbülans modelleri arasında ekonomikliği ve pek çok akış olayında kabul 

edilebilir doğrulukta sonuç vermesi açısından yaygın olarak kullanılan yarı ampirik bir 

modeldir. Türbülans kinetik enerjisi (k) ve dissipasyon oranı (ε) için yazılan iki adet transport 

denkleminin çözümünü ve türbülans viskozitesinin hesabını içerir [6]. Standart k-ε modelinde 

türbülans kinetik enerjisi (k) ve onun yayılma hızı (ϵ) olmak üzere türbülans viskozitesi ve 

türbülans iletkenliği (1) ve (2) numaralı denklemler ile ifade edilir [7]. 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
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𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 + 𝜌𝜖 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘          (1) 
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µ𝑡

𝜎𝜖
)

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜖

𝜖

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜖𝐺𝑏) − 𝐶2𝜖𝜌

𝜖2

𝑘
+ 𝑆𝜖     (2) 

Bu modelde R= 0 ve diğer ampirik sabitleri: C1ε = 1.44, C2ε = 1.92, Cµ= 0.09, k ve ε için 

tanımlanan türbülans Prandtl sayıları σk= 1.0, σε= 1.3’tür Bu değerler Şekil 51’de 

kullanılmaktadır. 

Set-up aşamasında tüm parametreler ve iterasyonlar girildikten sonra analiz çıktıları alınmıştır. 

Tasarımı yapılan aracın ANSYS Workbench Fluent programında analizi yapılıp araç üzerine 

etkiyen hız ve basınç noktaları belirlenmiştir. Akış özelliklerinin aracın hızına olan etkisine 

dikkat edilmiş ve yapılan hesaplamalar sonucu aracın suda matematiksel olarak dengede kaldığı 

görülmüştür. Dalma-çıkma hareket kabiliyetinin ehemmiyeti açısından y ekseni bazlı aldığımız 

analiz sonuçları Şekil 52’de verilmiştir. 

 

Şekil 52: Araç üzerindeki basınç dağılım analiz sonucu 
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Şekil 53: Araç üzerindeki hız dağılım analiz sonucu 

 

Şekil 54: Araç üzerindeki yoğunluk dağılım analiz sonucu 
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Şekil 55: Araç üst bölüm basınç dağılım analiz sonucu 

 

Şekil 56: Araç alt bölüm basınç dağılım analiz sonucu 
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Şekil 57: Araç ön kısmının basınç dağılımı 

 

Şekil 58: Araca ait basınç dağılımı 
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Şekil 59: Aracın statik basınç grafiği 

4.2.4.2.1. Statik Analizler 

• Kısıtlamalar 

-Sabit seçilen alanlar 

 

Şekil 60: Seçilen alanlar 

• Yükün geldiği Geometri Noktaları 

 

Şekil 61: Geometri noktaları 
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• Güvenlik faktörü 

0  8 

 

Şekil 62: Güvenlik faktörü 

• Basınç  

- Von Mises  

[MPa] 0  0.1652 

 

Şekil 63: Von Mises analizi 

• Üçüncü Prensip 

[MPa] -0.1138  0.0205 

 

 

Şekil 64: Üçüncü prensip analizi 



44 

 

• Birinci Prensip 

[MPa] -0.0405  0.1353 

 

Şekil 65: Birinci prensip analizi 

 

• Yer Değiştirme 

Toplam [mm] 0  0.004269 

 

 

Şekil 66: Yer değiştirme analizi 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

4.3.1.1. Güç 

Tercih edilmiş olan 3S 10000 maH 40C Lipo Batarya tarafından aracın enerjisi sağlanmaktadır. 

Bataryadan sağlanan enerji araç içerisindeki elektronik devre elemanlarına aktarılmadan önce 

akım kesici tuş ve sigortalardan geçmektedir. Böylelikle elektronik devre elemanlarının 

oluşabilecek olumsuz sonuçlara karşı korunması sağlanır. 
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Tasarlanan aracın hareket edebilmesi için kullanılan 8 adet motora 30A ESC üzerinden 11.1V 

besleme yapılmaktadır. Sensörlerden gelen verileri işleyen ve motorların kontrolünü sağlayan 

Arduino MEGA’ya batarya tarafından 11.1V enerji aktarılır. 

Araç içerisindeki enerji, her bir elektronik devre elemanın verimli çalışması ve arızalanmaması 

için gerekli gerilim değerlerine regülatörler aracılığıyla dağıtılmıştır. Görüntü işlemede 

kullanılacak olan Jetson Nano’nun verimli çalışması için 5V/4A, aracın engellere ve havuz 

içerisindeki kenarlara olan mesafesini ölçebilmek için kullanılacak olan JSN-SR04T Su 

geçirmez Mesafe Sensörünün gerekli olan 5V çalışma gerilimi ve araç içerisindeki sıcaklık 

hakkında bilgi vermesi için kullanılan BMP180 sensörü için 3.3V olan çalışma gerilimi 

regülatörler tarafından sağlanmaktadır. Böylelikle aracın enerji akışı gerçekleşir. 

 

 

Şekil 67: ÖTR’de tasarlanan güç şeması 
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Şekil 68: Nihai güç şeması tasarımı 

4.3.1.2. Veri Aktarımı 

Aracın otonom olarak hareket edebilmesi için görüntü işlemeden faydalanılacaktır. Görüntü, 

tercih edilen Raspberry Pi V2 Kamera tarafından alınarak Jetson Nano geliştirme kartına 

aktarılmaktadır. Elde edilen görüntü Jetson Nano aracılığıyla işlenerek otonom hareketin 

sağlanması için gerekli olan veriler Arduino MEGA kontrol kartına iletilir. Arduino Mega, 

Jetson Nano’dan gelen veriye göre araç içerisinde yer alan motorların kontrolünü gerçekleştirir. 

Bu sayede aracın otonom hareketi sağlanmaktadır. 

Aracın genel durumu hakkındaki bilgileri elde etmek için çeşitli sensörler ve gerilim ölçüm 

sistemi kullanılmıştır. Bu sensörlerin ve gerilim ölçüm sisteminin kontrolü Arduino MEGA 

tarafından yapılmaktadır. Kullanılacak olan bataryanın anlık voltaj değerinin görsel olarak 

aktarılması için; Arduino MEGA, sistemden gelen veriye göre dijital pinlerine bağlı olan 

LED’lere komut yollamaktadır. Bu sayede LED’ler yanmaktadır. Araç içerisindeki sıcaklık 

bilgisinin alınması için BMP180 sensörü tercih edilmiştir. Alınan sıcaklık değeri Arduino 

MEGA’ya iletilmektedir. Voltaj ölçüm sistemi için kullanılan LED ile görsel bilgi aktarma 

prensibinin aynısı sıcaklık değerlerinin gösterilmesi için kullanılmıştır. Havuz içerisinde aracın 

engellere ve havuz kenarlarına çarpmasını engellemek için Raspberry Pi V2 Kamera dışında 

JSN-SR04T Su geçirmez Mesafe Sensörü kullanılmaktadır. Sensör ile alınan veri, Arduino 

MEGA tarafından işlenmektedir. Bu sayede Arduino MEGA gerekli manevra hareketini 

sağlamak için kullanılan motorlara gerekli sinyali göndermektedir. 
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Şekil 69: ÖTR devre blok şeması 

 

Şekil 70: KTR devre blok şeması  
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Şekil 71: PCB blok şeması 

4.3.1.3 Yapılan Değişiklikler 

ÖTR teslim sürecinden sonra elektronik ekibi olarak yapılabilecek olan değişim ve geliştirmeler 

hakkında toplantılar düzenlenmiştir. Yapılan toplantılarda aracın verim, otonom sürüş kontrolü, 

batarya kontrolü gibi konularda gelişim ve değişimleri hakkında konuşulmuştur. 

Araç havuz içerisinde hareket halindeyken havuz kenarlarına ve havuz içerisinde yer alabilecek 

engellere karşı hasar almasını önlemek için JSN-SR04T Su geçirmez Mesafe Sensörü 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

Ön Tasarım Raporunda yer alan araç tasarımından farklı olarak, bu raporda araç içerisindeki 

sıcaklığın ve batarya durumunun geri bildirimini sağlamak için LED sistemi tercih edilmiştir. 

Ayrıca araç içerisinde yer alan ve görüntü işlemede kullanacak olan Raspberry Pi V2 kameranın 

görüş mesafesinin kalitesini arttırmak ve aydınlatma için LED kullanılmıştır. 

Ön tasarım raporundaki tasarımda Jetson Nano’ya ve BMP180 sensörüne ESC’de bulunan BEC 

çıkışlarından güç sağlanmaktadır. BEC çıkışları 5V/2A sağlamaktadır. Jetson Nano’yla yapılan 

denemelerde, Jetson Nano’ya 5V/4A değerinde bir güç sağlandığında performansının arttığı 

gözlemlendi. ESC’de bulunan BEC çıkışları yerine 5V/4A sağlayan bir regülatör devresi 

tasarlanmıştır. Bataryadan gelen güç tasarlanan devrede regüle edildikten sonra Jetson Nano’ya 

aktarılmaktadır. BMP180 sensörü içinde 11.1V-3.3V değerinde olan LM1117 doğrusal voltaj 

regülatörü tercih edilmiştir. 

Yeni malzemelerin eklenmesine karar verildikten sonra oluşacak olan bileşen ve kablo 

karışıklığını engellemek için baskı devre kartı tasarlanmasına karar verilmiştir. 

4.3.1.4. Kullanılan Elektronik Malzemeler 

4.3.1.4.1. PCB 

Akrilik tüp içerisinde bulunacak elektronik bileşenlerin dağınık bir şekilde bulunmasının tüp 

içerisinde kablo karışıklığına ve düzensizliğe yol açacağını düşünerek Jetson Nano ve 

Raspberry Pi V2 Kamera modülü dışındaki diğer elektronik bileşenlerin bir baskı devre kartı 
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üzerinde konumlandırılmasına karar verilmiştir. Baskı devre kartı, elektronik ekibi tarafından 

EAGLE tasarım programı üzerinden devresi çizilip, tüp içerisinde kartın konumu göz önüne 

alınarak bileşenlerin kart üzerindeki yerleri belirlenmiştir. Akrilik tüpün boyutu göz önüne 

alınarak uygun PCB ebatları 23x11 cm olarak belirlenmiştir. Fusion 360 programı ile 3D yapısı 

elde edilmiştir. Baskı devre kartında yer alan elektronik bileşenler; 

• Arduino MEGA 

• LM1117 (3.3V) DC Voltaj Regülatörü 

• LM1117 (5V) DC Voltaj Regülatörü 

• XL4015 (5V/5A) Regülatör Devresi 

• Sıcaklık Ölçüm Sistemi 

• Voltaj Ölçüm Sistemi 

• Motor Kontrol Sistemi 

• Batarya Giriş Pini 

• JSN-SR04T Mesafe Ölçüm Sistemi 

 

Şekil 72: PCB tasarım bağlantı şeması 

 

Şekil 73: PCB devre şema tasarımı  
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Şekil 74: PCB devre şeması ön kısmı 

 

Şekil 75: PCB devre şeması alt kısmı 

PCB üzerinde hareketi sağlayacak motorlar, Jetson Nano ve JSN-SR04T mesafe sensörü için 

gerekli olan gücü sağlayan çıkış soketleri bulunmaktadır. Ayrıca motor hareketi için gerekli 

olan PWM çıkışları, mesafe sensöründen işlenmesi için Arduino MEGA’ya gelen bilgi pinleri 

ve akrilik tüpün içerisinde bulunan bütün bileşenler için gerekli olan topraklama pinleri 

bulunmaktadır. Ekibimizin logosu baskı devre kartının her iki yüzünde de yer almaktadır. 

Batarya giriş pininden sigortalara giden bakır yollarının zarar görmemesi için ve yeterli akımı 

sağlayabilmesi için PCB üzerinde bakır yolları düzenlendi. PCB’nin üst yolundaki bakır 

kalınlığı 0.8 mm olarak belirlendikten sonra motorların maksimum 30A çekeceği öngörülerek 

yapılan hesaplama sonucunda gerekli iz genişliği 1.43mm olarak hesaplandı. 
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Şekil 76: PCB 3D Gösterimi - 1 

 

Şekil 77: PCB 3D Gösterimi - 2 

4.3.1.4.2. ESC  

Sualtı aracımızda bulunan motorlar saat yönü ve saatin tersi yönlerinde olacak şekilde çift yönlü 

çalışmaktadırlar. Motorların dönüş hızının ve yönünün verimli olarak ayarlanabilmesi için ESC 

kullanılmıştır. Motora gidecek olan enerjinin doğru şekilde aktarılması veya yansıtılması 

konusunda önemli bir etki sağlamaktadır. Motora aktarılan gücü Pulse Width Modulation 

(PWM) metodu ile ayarlamaktadır. 
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Seçilen ESC’ler de BEC devresi bulunmaktadır. BEC devreleri harici olarak +5 Volt gerilim 

ve toprak hattı sağlamaktadır. Bu hatlar ile araçta bulunan BMP180 basınç ve sıcaklık 

sensörüne güç sağlanmaktadır. Aynı zamanda BEC devresinde bulunan PWM kablosu 

sayesinde Arduino MEGA tarafından ESC’ye motor kontrolünü sağlaması için gerekli olan veri 

gönderilmektedir. 

Tek yönlü çalışan bir ESC ile motoru çift yönlü olarak döndürebilmek için ESC’de bulunan 

çıkış hatlarını değiştirmemiz gerekmektedir. Bu işlemi manuel olarak yapamayacağımız için 

H-köprüsü kullanılabilir fakat ESC’nin ihtiyaç duyduğu geri besleme frekansı nedeniyle 

pratikte H-köprüsü kullanmak mümkün değildir ve ESC’ye bağlı bulunan elektronik modüller 

zarar görebilmektedir. Bu sebepten ötürü çift yönlü ESC tercih edilmiştir. 

ESC’nin yanmaması ve arızalanmaması için kapasitesinin, seçilmiş olan motorun 

kapasitesinden büyük olması gerekmektedir. ESC kapasitesinin motorun çekebileceği 

maksimum değerinden %20 fazlası olması gerektiği ve araçta fırçasız motorlar kullanılmakta 

olduğu göz önünde bulundurularak Fırçasız 30A Çift Yönlü ESC tercih edilmiştir. 

Tablo 12: ESC Teknik Özellikleri [8] 

 

4.3.1.4.3. Arduino MEGA  

Jetson Nano üzerinden elde edilen görüntülerin işlenmesinden sonra otonom sürüşü kontrol 

etmesi için Arduino Mega işlemci kartı seçilmiştir. Seçilen işlemci de öncelikle motor kontrolü 

için yeterli PWM çıkışına sahip olması göz önünde bulundurulmuştur. Arduino Mega’nın 15 

PWM çıkışına sahip olması ve aynı anda birden fazla işlem yapabilme kapasitesi ile birlikte 

açık kaynak kodları sayesinde ulaşılabilen kütüphane sayısı Mega’yı ön plana çıkarmaktadır. 

Mega’nın Jetson Nano ile kolayca haberleşebilmesi de Mega’nın büyük avantajlarından biridir. 

Gerekliliklere uyan birçok kart bulunmaktadır. Bu kartların seçilmeme nedeni ise otonom 

sürüşün Arduino Mega üzerinden ekibimiz tarafından hazırlanan kod ile otonom sürüşün 

sağlanması istenmektedir. Böylece daha özgün bir otonom sürüş planlanmaktadır. 

 

Şekil 78: Arduino Mega 
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Tablo 13: Arduino Mega Teknik Özellikleri [9] 

 

4.3.14.4. Jetson Nano 

Aracın otonom sürüş ve görüntü işleme uygulamalarını gerçekleştirmesi için Jeton Nano tercih 

edilmiştir. Jetson Nano, modern yapay zeka ve robotik uygulamalarında kullanılan küçük ve 

güçlü bir bilgisayardır. Projenin beyni olarak çalışan, işletim sistemini çalıştıran, derin öğrenme 

işlemlerini gerçekleştiren, Arduino UNO ile haberleşen ve ona komutlar gönderen, böylece hem 

manuel hem de otonom sürüş yapılmasını sağlayan gömülü bir karttır. 

Jetson Nano muadillerine göre çok daha güçlü bir işlem kapasitesine sahip olmasına rağmen 

ekonomik olarak da uygundur. Örneğin fiyatı daha uygun olan Raspberry Pi, Jetson Nano kadar 

güçlü bir işlem gücüne sahip olmadığı için tercih edilmemiştir. Google Coral Board, Jetson 

Nano'dan daha iyi görünse de, Jetson Nano’nun bu projeye çok daha uygun olduğuna karar 

verilmiştir. 
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Şekil 79: Jetson Nano 

 

Şekil 80: Jetson Nano Giriş Çıkış Pin Gösterimi 
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Tablo 14: Jetson Nano Teknik Özellikleri [10] 

 

4.3.1.4.5. Batarya  

Lityum Polimer bataryaların kısaltılması ile Li-Po terimi ortaya çıkmıştır. Sıvı elektrolit yerine 

polimer elektroliti kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya çeşididir.Lipo piller 

hücrelerden oluşurlar. S hücre sayısını, C kapasitelerini temsil eder. 

Bir hücreli Lipo pil 3.7V gerilime sahiptir. Hücre sayısı arttıkça 3.7V’un katı olarak gerilim 

değeri artar. Örneğin; 3S 11.1V gibi. Lipo piller yaygın olarak RC araçlarda (uzaktan kumandalı 

araba, drone vb.) ve robotik uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Ayrıca akıllı telefonlarda, 

laptoplarda, Airsoft hobi silahlarında da kullanılırlar. 

Li-Po bataryalar ile Li-Ion (Lityum İyon) bataryalar arasındaki temel farklılıklar; LiPo battery 

teknolojisi daha gelişmiş bir teknoloji olduğundan dolayı Li-İyon pillerden daha hafif ve istenen 

şekli alabilen bir yapıya sahiptirler. LiPo bataryalar daha pahalı oldukları için günümüzde akıllı 

telefonlarda çok da tercih edilmiyorlar. Daha ufak ve hafif bir yapıya sahip olsalar da daha fazla 
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enerji depolayabiliyorlar. Tabi bu özellik ile doğru orantılı şekilde Li-Po bataryalar Li-İyon 

bataryalara göre daha uzun şarj ve deşarj sürelerine sahiptirler. 

 

Şekil 81: 3S 10000 mAh 40C Lipo Batarya 11.1V 

 

Şekil 82: Batarya Deşarj Eğrisi [11] 

4.3.1.4.6. Voltaj Regülatörü 

LM1117 lineer voltaj regülatörleridir. LM1117 akım sınırlaması ve termal kapatma sunar. 

Pozitif voltaj düzenlemeleri için kullanılır. Geçici tepki ve stabiliteyi geliştirmek için çıkışta 

minimum 10 µF tantal kapasitör gereklidir [12]. 
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LM1117 (5V) regülatör , batarya tarafından sağlanan 11.1V gerilim değerini regüle ederek , 

araç içerisinde yer alan JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik Mesafe sensörünün çalışması için 

gerekli olan 5V voltaj değerini sağlaması için kullanılmıştır. 

LM1117 (3.3V) regülatör ise araç içerisindeki sıcaklık değerlerinin ölçülmesi için kullanması 

planlanan BMP180 sensörünün 3.3V çalışma gerilimini sağlaması için kullanılmıştır. 

JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik Mesafe sensörü ve BMP180 sensörünün çalışması için 

gerekli olan gerilim değerleri, Arduino MEGA’nın çalışma verimini düşürmemek için Arduino 

MEGA’nın besleme pinleri yerine doğrudan bataryadan alınıp LM1117 regülatörleri tarafından 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 83: LM1117 Doğrusal Voltaj Regülatörü 

Görüntü işleme için kullanılacak olan Jetson Nano geliştirme kartının çalışma gerilimi ve akımı 

5V/4A olarak saptandı. LM1117 (5V) regülatör çıkış akımı olarak maksimum 800mA sağladığı 

için Jetson Nano’nun beslemesini verimli sağlayamamaktadır. Ekibimiz tarafından Jetson Nano 

Geliştirme kartının verimli çalışması için XL4015 entegreli 5V/4A sağlayacak bir regülatör 

devresi tasarlandı.  

Tasarlanmış olan devre, sabit frekanslı bir osilatör ve bir hata amplifikatörü gibi temel 

yapılardan oluşturulmuştur. Harici kova dönüştürücü konfigürasyonunu beslemek için gerekli 

olan Osilatör frekansı diyot, indüktör ve kapasitör gibi devre elemanları ile sağlanmıştır. Bu 

frekans değeri SW pininde üretilmektedir. XL4015 entegresinde yer alan FB pini, kararlı bir 

çıkış voltajı elde etmek için kullanılır. FB pini çıkış voltajının 5V değerinden fazla olmamasını 

sağlayan gerilim bölücü devreye bağlanmaktadır. Gerilim bölücü devre, çıkış voltajının 5V 

değerini geçmemesi için kullanılmıştır. 

 

Şekil 84: Tasarlanan Regülatör Devresi 
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4.3.1.4.7. BMP180 

Sıcaklığın artması sonucunda kullanılan elektronik cihazlarda istenmeyen durumlar 

oluşabilmektedir. Araç içerisinde bulunan sistemin anlık sıcaklığı hakkında bilgi alınması 

gerekmektedir. BMP180 hem basıncı hem de sıcaklığı ölçerek dijital bir çıkış veren, I2C 

arayüzlü bir sensördür. Güç tüketiminin düşük olması, yüksek hızlı reaksiyonu, boyutunun 

küçük olması ve Arduino MEGA ile uyumlu bir şekilde çalışması tercih edilmesinde önemli 

etkenlerdir. BMP180, aracın içerisinde değişmekte olan sıcaklık değerlerini Arduino MEGA’ya 

göndermesi amacıyla kullanılmıştır. BMP180’den alınan veri, Arduino Mega tarafından 

işlendikten sonra, akrilik tüp içerisinde farklı renkte yer alan LED’leri sıcaklık değerine göre 

çalıştırarak kullanıcıya ve çevreye araç içerisindeki sıcaklık hakkında görsel bir şekilde bilgi 

vermesi hedeflenmiştir. Bu sayede herhangi bir olumsuzluk durumunda müdahale edilebilir. 

Tablo 15: BMP180 Özellikleri [13] 

 

Jetson Nano’nun çalışma sıcaklığı -10 ~ +45°C, dayanma sıcaklığı -20 ~ +70°C olarak 

belirtilmiştir. Lipo pillerin içindeki aseton benzeri katyon ve anyon arasında elektron akışını 

sağlayan kimyasal madde 65 derecede tutuşup alev alır. Lipo bataryalardan maksimum 

performansı alabilmek için 35°C civarında kullanılması tavsiye edilir. Bu değerler göz önünde 

bulundurulmuştur. Kullanıcı araç içerisindeki sıcaklığı, tasarımda kullanılacak LED’ler 

sayesinde görebilmektedir. Araç içerisindeki sıcaklık değerlerine göre aşağıda belirtilmiş olan 

tabloya bağlı kalınarak LED’ler yanmaktadır. 

Tablo 16: Sıcaklık-LED Tablosu 

 

4.3.1.4.8. JSN-SR04T Mesafe Sensörü  

Ultrasonik sensörler mesafeleri ölçmek amaçlı kullanılır ve bunun için yüksek ses duvarı 

kullanılır. Bu doğrultuda ultrasonik sinyaller dışarıya yüksek bir ses dalgası gönderir. 

Gönderilen ses dalgaları bir cisme ulaşması ile beraber darbe üzerinden tekrar geri döner. Bu 

doğrultuda sinyalin gönderilip geri gelmesi üzerinden hesaplama yapılır ve ölçüm 

gerçekleştirilir. Bunun için hız formülü değerlendirilir ve böylece ultrasonik sensör ile 



59 

 

hesaplama yapılır. Ultrasonik sensör kullanma sebebi ise su altında ses dalgalarının lazer 

ışınlarına göre daha stabil olmasından dolayı seçilmiştir. 

 

Şekil 85: Ultrasonik Mesafe Sensörü JSN-SR04T [14] 

4.3.1.4.9. Voltaj Ölçüm Sistemi  

Kullanılacak 3S 10000 maH 40C Lipo 11.1V Bataryanın gerilimi hakkında anlık olarak bilgi 

almak için voltaj ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Böylelikle kullanıcıya Sualtı aracında bulunan 

bataryanın durumu hakkında bilgi verilebilmektedir.  

Görev esnasında araç ile kullanıcı arasında haberleşme olmaması sebebiyle batarya durumunun 

pratik bir şekilde görülebilmesi için LED sistemi ile görsel bilgi aktarılmaktadır. 

Bataryanın çıkışları, Arduino MEGA’da bulunan Analog Pinlere bağlanmaktadır. Arduino 

MEGA’nın giriş pinleri 0-5V değerleri arasında sınırlıdır. Kullanılan bataryanın gerilim değeri 

11.1 V olmasından dolayı Arduino MEGA’nın zarar görmemesi için Gerilim bölücü devre 

kullanılmıştır. Gerilim Bölücü devrede R1=10k Ohm ve R2=1.5k Ohm olarak seçilmiştir.  

 

Şekil 86: Gerilim Bölücü Devre 
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Batarya enerjisinin tamamen bitmesini beklemeden şarj edilmesi gerekmektedir. Bu tüm lityum 

bileşikli bataryalar için kuraldır. Tamamen tüketilmeye çalışılması batarya hücrelerinin iç 

direncini yükselterek ömrünü sonlandırmaktadır. Araç için kullanılan 3S 10000 maH 40C Lipo 

11.1V bataryanın kritik değeri 10.5 V, full şarj edildiğinde yaklaşık gerilim değeri 12.6V 

olduğu saptanmıştır. Arduino MEGA, bataryanın gerilim değerlerine göre aşağıda belirtilmiş 

olan tabloya bağlı kalarak LED’leri yakmaktadır. Böylelikle kullanıcı batarya hakkında bilgi 

sahibi olabilmektedir. 

Tablo 17: Gerilim-LED Tablosu 

 

4.3.1.4.10. Sigorta  

Araç içinde güç kaynağı olarak kullanılacak 3S 10000 mah 40C Lipo Bataryadan gelen enerji, 

sigorta üzerinden geçip tasarlanan güç dağıtım kartında toplanmaktadır. Böylelikle aşırı 

yüklenme durumunda kartın zarar görmesinin önüne geçilmesi planlanmıştır. Cam sigorta 

tercih edilmiştir. Pratik bir şekilde değiştirilebilmesi ve erişebilir olması cam sigortanın tercih 

edilmesinin sebeplerindendir. Seçilen sigorta, güç dağılım kartında devreye bağlı cihazların 

zarar görmesini, olası kaza ve arızalara karşı koruma sağlamaktadır. Belirtilen durumlarda 

enerjiyi kesmektedir. Güç dağılım kartında yer alan Motor-ESC bağlantısının her birinde 

kullanılmaktadır. 

4.3.1.4.11. Acil Durdurma Butonu 

Acil durumlarda araç üzerinde güç akışını kesebilmek için acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. Araçta istenmeyen durumlar (su sızıntısı, devre arızası vs. gibi) yaşanması 

halinde acil durdurma butonuna basılmasıyla araca giden tüm güç kesilerek müdahale 

edilmektedir. Araç, su altı aracı olduğu için acil durdurma butonu su geçirmez özellikte 

seçilmiştir. 

4.3.1.4.12. Raspberry Pi V2 Kamera Modülü 

Araç tasarımında, görüntünün alınması için Raspberry Pi V2 kamera modülü kullanılması 

planlanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü görüntü algılaması ve büyük verileri işleyebilecek 

kapasiteye sahip olması Raspberry Pi V2 kamerayı ön plana çıkarmaktadır. Raspberry Pi 

Kamera Modülü V2, Sony IMX219 8 megapiksel sensöre sahiptir. En popüler CSI-

2 kameralardan biridir. Bu nedenle görüntü işleme uygulamaları için Raspberry Pi V2 kamera 

modülü tercih edilmiştir 
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Şekil 87: Raspberry Pi V2 kamera modülü 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın otonom sürüşü davranışsal klonlama yöntemi ve görüntü işleme uygulamaları 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kamera tarafından alınan anlık görüntüler ile o görüntüye 

ait açı değeri eşleştirilir. Ardından bu açı değeri Jetson Nano tarafından Arduino MEGA’ya 

PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) olarak gönderilir. Daha sonra ise Arduino MEGA aracın 

sağa, sola, ileriye ve geriye dönmesi için gerekli komutları motorlara gönderilir. Bu sayede araç 

otonom olarak sürüş işlemini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, üzerinde çalışmış 

olduğumuz AtlasAUV adlı kütüphane ile aracın otonom sürüş performansı iyileştirilmeye, yerli 

ve millî bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Aracın güdüm algoritma şeması Şekil 88’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 88: Güdüm algoritması 
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4.3.2.1. Kapıdan Geçiş Görevi  

ÖTR raporunda bu görev için davranışsal klonlama (behavioral cloning) yönteminin 

kullanılacağını belirtmiştik. Ancak, gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda OpenCV 

kütüphanesini kullanarak kenar tespit işlemi ile görevin gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. 

Bu sebeple, kenar tespit işlemini gerçekleştirmek üzere canny edge detection olarak bilinen 

algoritma kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 89: Kapıdan geçiş görevi algoritması 

4.3.2.1.1. Canny Kenar Tespit Algoritması 

Kenar algılanması ve tespiti işlemleri bilgisayarlı görü ve görüntü işleme uygulamalarında 

kullanılan en temel adımlardan bir tanesidir [15]. En popüler kenar tespit algoritmalarından biri 

olan, Canny kenar tespit algoritması proje içerisinde kapı kenarlarını tespit etmek için 

kullanılmaktadır. Canny kenar tespit algoritması 4 farklı maddede incelenmektedir [16]. Bunlar 

sırasıyla: 

1. Yumuşatma: Bu işlem görüntü içerisindeki gürültüleri gidermeye ve bulanıklaştırmaya 

yarar. Bu işlem için Gauss filtresi kullanılmaktadır. 
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Şekil 90: Görüntü yumuşatma işlemi 

2. Gradyantları Bulma: Görüntünün gradyantlarının çok büyük olduğu yerlerde kenarlar 

işaretlenmektedir. Sobel operatörü OpenCV kütüphanesindeki gradyant bulma operatörüdür. 

 

Şekil 91: Gradyantları bulma yöntemi 

3. Maksimum Olmayan Bastırma: Bu kısımda yalnızca yerel maksimumlar kenar olarak 

işaretlenmektedir. Aşağıda gösterilen şekildeki işlemi açıklayacak olursak; A noktası kenar 

üzerinde bulunan bir pikseldir, C ve B noktaları ise A’nın gradyant yönündeki komşularıdır. 

Eğer A, C ve B piksellerinden küçükse bastırılır. 
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Şekil 92: Maksimum olmayan bastırma işlemi 

4. Histerezis Eşiği: Bu aşamada, algılanan kenarların hangilerinin gerçekten kenar 

olduğuna karar verilmektedir. minVal ve maxVal olarak belirlenmiş iki farklı değer sayesinde 

karar verme işlemi sağlanmaktadır. maxVal’den daha büyük yoğunluk gradyantına sahip olan 

tüm kenarlar kesinlikle kenarken, minVal’den daha büyük olanlar ise kesinlikle kenar değildir.  

 

Şekil 93: Histerezis eşiği örneği 

 

Şekil 94: Kenar tespit algoritması örneği 

4.3.2.1.2. Mesafe Ölçüm Algoritması  

Araç ile kapı arasındaki mesafeyi ölçmek için OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır. Bu 

kütüphane sayesinde kamera yardımıyla kapı ile araç arasındaki mesafeyi belirlemek için üçgen 

benzerliğinden yararlanılmaktadır. Üçgen benzerliğini ele alacak olursak; U objenin kameraya 

olan uzaklığı, G objenin genişliği, P objenin piksel genişliği ve O ise kameranın algılanan odak 

uzaklığı olsun. Varsayalım ki genişliği(G) bilinen bir nesnemiz olsun. Bu genişliği bilinen 
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nesneyi U mesafesine yerleştirmiş olalım. Ardından, kamera kullanarak nesnenin resmini 

çekelim ve bu sayede piksel genişliğini (P) ölçelim. İşte bu sayede kamera ile nesne arasındaki 

ölçüm işlemini gerçekleştirebiliriz, yani algılanan odak uzaklığını (O) bulabiliriz. Üçgen 

benzerliği yöntemi aşağıdaki formülde ifade edilmektedir [17]. 

O=PU / G 

4.3.2.2. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

ÖTR raporunda, çember ve denizaltı aracının tespiti yapılırken YOLO algoritmasından, 

Tensorflow uygulama iskeletinden ve OpenCV kütüphanesinden yararlanılacağından 

bahsedilmiştir. Ancak, alınan kararlar doğrultusunda SSD MobileNet V2 modelinin 

kullanılması uygun görülmüştür. Aynı zamanda, görev için davranışsal klonlama (behavioral 

cloning) yöntemi kullanılmaktadır. Görev için oluşturulmuş olan algoritma şeması Şekil 95’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 95: Denizaltı tespiti ve konumlanma görevi algoritma şeması 
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4.3.2.2.1. Davranışsal Klonlama  

Davranışsal klonlama, insan alt bilişsel becerilerinin bir bilgisayar programında 

kaydedilebileceği ve yeniden üretilebildiği bir yöntemdir. İnsan özne beceriyi yerine getirirken, 

eylemi, eylemi ortaya çıkaran durumla birlikte kaydedilir. Bu kayıtlar bir öğrenme programına 

girdi olarak kullanılır. Öğrenme programı, yetenekli davranışı yeniden üreten bir dizi kural 

çıkarır. Bu yöntem, klasik kontrol teorisinin yetersiz olduğu karmaşık görevler için otomatik 

kontrol sistemleri oluşturmak için kullanılabilir. Eğitim için de kullanılabilir. 

Davranışsal klonlama yöntemi insan operatörünün kontrolünde olan bir tür sağlayabileceğini 

varsayar. Bu fiziksel bir sistem veya simülasyon olabilir. Bir insanın su altı aracı veya arabayı 

kumanda yardımıyla doğru zamanda gerekli tuşlara basarak kontrol ettiği ve bu tuşların kayıt 

edildiği deneysel bir ortam oluşturulabilir. Bu ortam simülasyon veya gerçek bir parkur olabilir. 

Kayıtların her biri bulunan durumdan yapılacak eyleme bir eşleştirme örneği olarak görülebilir 

[18]. 

 

Şekil 96: Davranışsal klonlama yöntemi 

4.3.2.3. Hedef Tespiti ve İmhası  

Bu görevde hedefi tespit etmek için hidrofon olarak bilinen bir denizaltı sensöründen ve buna 

ek olarak derin öğrenme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Hidrofon su altındaki titreşimleri 

ve ses dalgalarını algılar, bunları elektrik sinyallerine çevirir. Piezoelektrik malzemelerden 

üretilir, elektrik enerjisini mekanik enerjiye ya da mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürmektedir. Araç çevresindeki basınç hidrofon sayesinde algılanır ve bu basınç akım 

olarak iletilir. Bu sayede su altındaki hareketliliğin konumu ve şiddeti belirlenir. Akustik 

seslerin algılanmasında oldukça başarılıdır. Hidrofonun ses dalgalarını algılaması işlemine ait 

görsel Şekil 97’de gösterilmektedir [19]. 
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Şekil 97: Hidrofon ile ses dalgalarını algıma işlemi 

Hedef tespiti ve imha görevinde topların tespiti için kameradan anlık görüntünün alınması ile 

süreç başlar. Daha sonra, alınan görüntüler belirli filtrelerden geçmektedir ve elde edilen filtreli 

görüntüler üzerinden derin öğrenme yöntemi ile nesne tespiti işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Topun tespit edilmesinden sonra hidrofon tarafından tespit edilen pingerli top bulunur ve imha 

edilir. Eğer, pingerli top tespit edilmez ise etraf tekrar taranır ve pingerli top bulunana kadar 

tarama işlemi devam eder. 

 

Şekil 98: Hedef tespiti ve imhası görev algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1. Derin Öğrenme 

Derin Öğrenme; nesne tanıma, konuşma tanıma, doğal dil işleme gibi alanlarda çok katmanlı 

yapay sinir ağlarını kullanan bir yapay zeka yöntemi olup makine öğrenmesinin çeşitlerinden 

biridir. Derin Öğrenme, geleneksel makine öğrenmesi yöntemlerinden farklı olarak kodlanmış 

kurallar ile öğrenmek yerine; resim, video, ses ve metinlere ait verileri simgelerinden otomatik 

olarak öğrenebilmektedir [20]. 

4.3.3.2. Python 

Python, okuması ve öğrenmesi kolay basit bir programlama dilidir. Ücretsiz olarak dilediğiniz 

gibi kullanabileceğiniz açık kaynaklı bir yazılımdır. Python, özellikle makine öğrenimi ve veri 

biliminde olmak üzere bilimsel alanlarda sıklıkla kullanılır. Python, yüksek performansı ve 

sayısal hesaplamalar ve istatistiksel işlemler için mükemmel kitaplıkları (örneğin NumPy ve 

SciPy) nedeniyle, veri bilimi alanında sağlam bir konuma sahiptir. Python arayüzleri sağlayan 

Caffe, Tensorflow ve PyTorch gibi derin öğrenme çerçevelerinin omurgası olarak sıklıkla 

kullanılır [21]. Bu projede Python programlama dilinin kullanılma sebebi, yapay zeka alanında 

oldukça fazla kaynağa sahip olması ve elverişli bir kullanıma sahip olmasıdır. 

4.3.3.3. Tensorflow 

TensorFlow; günümüzde çok yaygın olarak kullanılan, Google tarafından geliştirilen açık 

kaynak kodlu bir makine öğrenmesi sistemidir. Çalışma biçimi basitçe açıklanacak olursa, 

Tensor olarak adlandırılan skaler, vektör veya n-boyutlu diziyi girdi olarak alır ve bir çıktı 

üretir. Tensorflow’da tüm işlemler Graph adı verilen art arda gerçekleşen bir hesaplama 

kümesinde gerçekleştirilir. TPU’lar (Tensor processing unit- Tensör işleme üniteleri) sadece 

Tensorflow ile kullanılabildikleri için bu çalışmada Tensorflow kullanılmaktadır [22]. 

4.3.3.4. Nesne Tespiti 

Nesne tespiti, bir video dizisi çerçevesinde nesneleri konumlandırmak ve etiketlemek için 

bilgisayarla görme tekniklerine yönelik genel bir terimdir. Hareketli nesneleri veya hedefleri 

tespit etmek ve bunları gerçek zamanlı olarak izlemek çok önemlidir ve zorlu bir görevdir. 

Algılama mekanizmasında şimdiye kadar birçok metodoloji izlendiğinden , yine de doğruluk 

seviyesi işarete bağlı değildir [23]. 

4.3.3.4.1. Single Shot MultiBox Detector Modeli 

Nesne tespit etmenin iki yolu vardır. İlki, R-CNN gibi önerilen alanlara dayanan iki aşamalı bir 

algoritmadır; diğeri, YOLO ve SSD gibi regresyona dayalı tek aşamalı bir algoritmadır. 

Özellikle SSD, ortak bir tek seviyeli nesne algılama algoritmasıdır. SSD, nesne algılamayı 

işleme için basit bir gerileme problemine dönüştürmek için YOLO'nun gerileme fikrini kullanır. 

Aynı zamanda SSD, piramit özellik seviyesine dayalı algılama yöntemini benimser ve 

Multiscale özellik görüntülerinde softmax sınıflandırmasını ve konum regresyonunu 

gerçekleştirir [24]. 

Şekil 99’da gözüktüğü üzere, SSD'nin ağ mimarisi esas olarak ön uçtaki temel ağ bölümünden 

ve arkadaki ek özellik çıkarma bölümünden oluşur. Temel ağda, temel özellikleri çıkarmak için 

VGG-16'nın evrişim ağı kullanılır. Ek özellik çıkarma kısmı, nesnenin gelişmiş özelliklerini 
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çıkarmak için kullanılan bir dizi evrişimli ağdır. VGG-16 modelinde, evrişim katmanı, konv 6 

ve konv 7, sırasıyla fc 6 ve fc 7'nin aşağı örnekleme yöntemleriyle modifiye edilir ve bu da 

büyük miktarda hesaplamayı azaltır. Gerisi, özel olarak oluşturulmuş evrişim katmanıdır. Her 

grup önce 1 evrişimli çekirdek iniş kanalı kullanır ve ardından kanal sayısını artırmak için 3 

evrişimli çekirdek kullanır [24]. 

 

 

 
Şekil 99: SSD'nin Ağ Mimarisi [24] 

Bir önceki raporda YOLO modelinden yararlanılmak istenmiştir ama SSD modelinin gerçek 

zamanlı nesne tespiti işlemlerinde saniye başına alınan kare sayısının fazla olmasından ve 

doğruluk oranlarının daha iyi seviyelerde olmasından dolayı tercih edilmektedir. 

4.3.3.4.2. MobileNet 

MobileNet, Google tarafından önerilen yeni nesil evrişimli sinir ağlarıdır. Model, düşük 

donanım yapılandırmasına ve nispeten zayıf bilgi işlem gücüne sahip gömülü sistemler gibi 

mobil platformlarda dağıtım için çok uygun olan performans ve akıcılığı dengeler. Geliştirilmiş 

bir mimariye dayanan MobileNet V2, derinlemesine ayrılabilir evrişimler uygular. MobileNet 

V2, hafif ve derin bir ağ oluşturur ve gecikme ile doğruluk arasında verimli bir şekilde daha iyi 

bir denge sağlayan iki hiper parametre sunar [24]. 

MobileNet V2, aynı zamanda hafif bir evrişimli sinir ağı olan MobileNet V1'in bir 

geliştirmesidir. MobileNet V2, tersine çevrilmiş artık yapıdan tam olarak yararlanır. ReLU'nun 

(Rectified Linear Units) özelliğe zarar vermesini önlemek için, kanal numarası azaldıktan sonra 

Rely'nin doğrusal olmayan aktivasyonunu değiştirmek için MobileNet V2'de doğrusal katman 

kullanılır [24]. 

4.3.3.5. Veri Etiketleme  

Derin öğrenme modellerinin uygulanması için veri etiketlenmesi gerekmektedir. Yapay zeka 

ve makine öğrenimi modelleri için büyük miktarda veriye ihtiyaç vardır. Bir yapay zeka 

modelinin uygulanabilmesi için belirli bilgileri anlaması ve eğitim işleminin gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Veri etiketleme yapılarak derin öğrenme modelleri için kullanılacak verilerin 

model için anlamlı hale getirilmesi sağlanır. Kullanılacak veriler gerçekleşmesi öngörülen 

duruma uygun şekilde etiketlenmeli ve sınıflandırılmalıdır. 

Veri etiketlenmesi, robotların ve bilgisayarların ham görüntüyü anlaması ve yorumlayabilmesi 

için çok önemlidir. Veriler etiketlenerek bilgisayarlı görü, nesne tespiti, yüz tanıma gibi 
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alanlarda uygulamalar gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen uygulamaların eğitiminde meta veriler 

tanımlayıcılar,başlıklar ve anahtar sözcükler şeklinde görüntülere verilmelidir. Otonom sürüş 

gerçekleştiren araçların eğitilmesinde, nesnelerin tespit edilmesi, robotik uygulamalarında 

derin öğrenme modellerinin eğitilmesi için çok yüksek miktarda etiketlenmiş veri 

gerekmektedir. Verilerin etiketlenmesi, derin öğrenme modellerinin yüksek performanslı bir 

biçimde eğitilmesini ve doğruluk değerlerinin istenen değerlerde olmasını sağlar [25]. 

4.3.3.5.1. LabelImg 

LabelImg görüntülerin etiketlenmesini sağlayan bir araçtır. Arayüzün tasarımı Python ve Qt 

kullanılarak yapılmıştır. Etiketlenen verilerin açıklamaları birden fazla formatta kayıt 

edilebilmektedir. Bu projede SSD Mobilenet-v2 kullanıldığından dolayı verilerin 

açıklamaları XML dosyası halinde PASCAL VOC formatında kaydedilmiştir. LabelImg’in 

kullanımı kolay bir araç olması derin öğrenme modelinin eğitimi için etiketlenecek veri 

sayısının da artmasına neden olmuştur. Şekil 100’de Denizaltı aracının tespiti için yapılan 

etiketleme örneği gösterilmiştir.  

 

Şekil 100: Denizaltı aracının etiketlenme aşaması 

4.3.3.6. OpenCV Kütüphanesi 

OpenCV, Intel tarafından 1999 yılında geliştirilen açık kaynak kodlu görüntü işleme 

kütüphanesidir. C, C++, Python ve Java arayüzleri bulunan OpenCV, Windows, Linux, Mac 

OS, iOS, Android gibi farklı platformlarda çalışabilmektedir . BSD (Berkeley Software 

Distribution) lisansı sayesinde her türlü projede ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. OpenCV, 

hesaplama verimliliğini artırmak ve gerçek zamanlı uygulamalar için tasarlanmıştır [26]. 

OpenCV kütüphanesi CV, MLL, HighGUI ve CXCore şeklinde isimlendirilen 4 adet ana 

bileşenden oluşmaktadır.  

• CV bileşeni: Görüntü işleme ve yüksek seviyeli görüntü işleme algoritmalarını içerir. 

• MLL bileşeni: Birçok istatistiksel sınıflandırıcı ve kümeleme aracı içeren makine öğrenme 

komutlarını içerir.  
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• HighGUI bileşeni: Video ve görüntülerin saklanması ve yüklenmesi için I/O işlemlerini ve 

fonksiyonlarını içerir.  

• CXCore bileşeni: Temel veri yapıları ve içeriğini, resim çizme gibi bölümleri içerir. 

Biz bu yarışmada, OpenCV kütüphanesini kapıdan geçiş görevinde, kapının tespiti ve takibi 

algoritmaları için kullanacağız. Bu algoritmaları gerçekleştirebilmek için OpenCV 

kütüphanesinin, canny kenar tespidi, hought dönüşümü, sobel operatörü gibi bir çok 

operatörünü kullanacağız. 

4.3.3.7. AtlasAUV Kütüphanesi 

Atlas Sualtı olarak geliştirmeye yeni başladığımız, uygulanmasının basit ve pratik bir şekilde 

olmasını planladığımız otonom sürüş kütüphanemiz ile otonom sürüş görevlerindeki görevleri 

eksiksiz bir şekilde yapmayı planlamaktayız. Bu kütüphane Python programlama dili ile 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
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5. GÜVENLİK 

ATLAS takımı olarak güvenliği öncelik olarak görmekteyiz. Bu hassasiyetle takımımız alacağı 

önlemleri en üst seviyede tutmaya özen gösterecektir. Yarışma Şartnamesindeki güvenlik 

ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler incelenmiş olup bunlara göre güvenlikle ilgili 

planlamalar yapıldı. 

Güvenliğe olan yaklaşımımızı çalışma alanımıza odakladık. Araçla ilgili yapacağımız 

çalışmalarda güvenliği üst seviyede tutmak ve çevreye yapacağımız her türlü gürültüden 

kaçınmak için ekipçe belirlediğimiz atölye ortamını kullanacağız.  

Atölye ortamında bulundurduğumuz koruyucu ekipmanlar; 

• Koruyucu gözlük 

• Kauçuk eldiven 

• Koruyucu ayakkabı 

• Can yeleği 

• Maske 

• Kulak tıkacı 

• Diğer teknik ekipmanlar 

şeklindedir. Koruyucu ekipmanların kullanıma uygunluğu ekip üyelerimiz tarafından kontrol 

edilmektedir. Güvenlik önlemlerinin alınması gereken atölye ve test ortamları için aldığımız 

riskler Tablo 18’ de gösterilmektedir. 

Tablo 18: Atölyedeki riskler ve alınan önlemler 

Atölye Ortamındaki Güvenlik Riskleri ve Önlemler 

Fiziksel hasarlar Elektrik 

çarpması. 

Yangın Kimyasal madde 

kaynaklı tehlikeler. 

Ergonomik 

tehlikeler. 

Koruyucu 

ekipmanların 

kullanılması. 

Ekipmanların 

mümkünse 

kutularında 

saklanması. 

Tasarımda 

keskin noktalar 

ve sivri uçlar 

bulundurmamak.  

Topraklama 

hattı ve aşırı 

akım 

koruma 

rölelerinin 

kullanılması. 

Tüm 

kabloların 

elektrik 

yalıtımı 

sağlanması. 

Yangın 

söndürme tüpü 

bulundurulması 

ve tozların 

bulundurulması. 

Koruyucu ekipman 

kullanılması. 

Ortamın yeterince 

havalandırılması 

Ortam 

ışıklandırılması. 

Atölye’deki 

ekipman, 

malzemeler 

tezgahlar ve 

oturakların 

ergonomik bir 

düzene sahip 

olması. 
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Test Ortamındaki Güvenlik Riskleri ve Önlemler 

Fiziksel 

hasarlar. 

Boğulma Elektrik 

çarpması. 

Yangın 
 

Koruyucu 

ekipmanların 

kullanılması. 

Can 

yeleğinin 

giyilmesi ve 

uyarıcı 

levhaların 

bulunması. 

Topraklama 

hattı ve aşırı 

akım koruma 

rölelerinin 

kullanılması 

(Ters bağlantı 

olmamalı). 

Yangın söndürme 

tüpü 

bulundurulması ve 

tozların 

bulundurulması. 

 

 

Takım üyelerimiz COVID-19 salgını nedeniyle maske ve mesafe önlemi almaktadır. Çalışma 

ortamında aynı esnada azami 4 kişi çalışmaktadır. 
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6. TEST 

Bu bölümde sualtı aracımızın yazılım, mekanik ve elektronik çalışmaları yapılırken test 

süreçlerinden bahsedilmiştir. Sualtı aracımızın bütün görevleri eksiksiz tamamlaması için 

gerçekçi ve uygun testlerin yapılması düşünülmüştür. 

• SSD MobileNet V2 modelini test etmek için hazır bir veriseti kullanılarak maske tespit 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı olarak test edilen maske tespiti işleminde 

%99 başarı oranı sağlanmıştır. 

 

Şekil 101: Maske tespiti 

  

• Maske tespit işleminden sonra SolidWorks üzerinden denizaltı görevi için oluşturulan 

veriseti kullanılarak SSD MobileNet V2 modeli ile eğitilmiştir ve denizaltı tespiti işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 102’de görüleceği üzere %82 doğruluk oranı sağlanmıştır. 

  

Şekil 102: Denizaltı aracı tespiti 
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• Eğitilen derin öğrenme modellerinde öğrenme parametrelerinin en optimum seviyelere 

getirilmesi sonucunda her aşamadaki doğruluk ve kayıp değerleri Tensorflow Board 

kullanılarak grafik haline getirilmiştir. Şekil 103’te eğitilen derin öğrenme modellerinin 

doğruluk değerleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 103: Model doğruluk değerleri 

• Yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler sonucunda daha başarılı çıktılar elde edebilmek için 

model tekrar eğitilmiştir. Bunun sonucunda elde edilen doğruluk değerlerinin 

karşılaştırılması gösterilmiştir. 

 

Şekil 104: İyileştirilmiş doğruluk değerleri 

• Modelin kayıp değerinin en aza indirilebilmesi için üzerinde çalışılmıştır ve bunun 

sonucunda Şekil 105.’te derin öğrenme modellerinin kayıp değerlerinin 

karşılaştırmaları grafik ile gösterilmiştir., 
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Şekil 105: Modelin kayıp değerleri 

• Şartnamede belirlenen görevlere uygun olarak Unity oyun motoru kullanılarak 

simülasyon ortamı oluşturulacaktır. Bu sayede otonom sürüş test edilebilecek ve daha 

düzgün bir sürüş sağlanmış olacaktır.  

• Şekil 106’da görüldüğü gibi ekibimiz tarafından motor kontrolü denemeleri yapıldı. 

Gelen komuta göre motor gruplarının (sağ-sol-yukarı-aşağı) dönüş hızı ve kontrolü 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 106: Motor kontrol aşaması 

•  Tasarımda kullanılması planlanan, bataryanın anlık olarak gerilim değerini saptamak 

için yapılan voltaj ölçüm sisteminin denemesi yukarıda gösterilmiştir. Yapılan deneme 

sonucunda bataryanın anlık gerilim değeri elde edilmiştir. 

 

•  Mesafe sensörünün ölçebileceği maksimum ve minimum uzaklıklar test edilmiştir. 

Ayrıca kullanılacak olan bataryanın görev süresince gerekli olan gücü sağlayabildiği 

test edilmiştir. 
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Şekil 107: Mesafe sensörü test aşaması 

 

• Aracın şasesinin su altındaki performansını görebilmek adına analizleri yapılmıştır. 

 

• Şaseye yapılan analizler sayesinde auv üzerinde elde edilen basınç, hız dağılımı, 

yoğunluk dağılımı ve aracın maruz kaldığı basınç dağılımı test edilmiştir. 

 

• Aracın üzerine bağlanacak motorların şase üzerindeki etkisi görülmek üzere statik 

analiz yapılmıştır. Bu analizler sonucu aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Şekil 108: Şase analizi-1 

 

Şekil 109: Şase analizi-2 
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Şekil 110: Şase analizi-3 

  



79 

 

7. TECRÜBE 

• Denizaltı tespiti ve konumlanması görevi için oluşturmuş olduğumuz veri setinin yeterli 

olmamasından dolayı modelin başarı oranı oldukça düşüktü. Daha sonrasında verinin 

artırılması ile model tekrar eğitilmiştir, daha yüksek doğruluk oranları ile denizaltı tespit 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

• Aracın hareketini sağlayacak olan motorların Arduino MEGA ile kontrol edilmesinin 

testleri sırasında aynı voltaj değerlerinin farklı motorlarda aynı devirde dönmelerini 

sağlayamadığı fark edildi ve Arduino üzerindeki kod bu durum göz önüne alınarak 

yazıldı. 

 

• İnsansız sualtı aracımızın tasarımını yaparken aracımızın boyutlarını minimum 

seviyede tutmak için oldukça uğraştık. Bu aşamada piyasada bulunan veya gelişmekte 

olan sualtı araçlarını inceledik. Denemek istediğimiz yeni bir tasarım yaklaşımını 

aracımız üzerinde uygulamak oldukça zorlu bir süreçti. Çıkardığımız ürün tasarımının 

üretilmesi imkansız geometrilere sahip olması ve yaptığımız analizler sonucunda 3 

boyutlu yazıcı ile imalat yöntemiyle üretilemeyecek olması bizi hayal kırıklığına 

uğratmıştı. Fakat biz bu analiz sonuçlarının uygulamadaki doğruluğunu görmek için 

aracımızın prototipini 3 boyutlu yazıcı ile baskısını alarak imal etmeyi başardık.  

 

Şekil 111: Prototipin destek malzemesini çıkarırken yaşanan iş kazası. 

Aracımızın üretiminde baskı sürecinde yaşadığımız aksilikler dolayısıyla zaman ve 

malzemeden kayıplar yaşadık. Yaşadığımız bu sorunlardan sonra üretim aşamasına geçmeden 

önce daha kontrollerimizi arttırdık ve üretim yapacağımız alanın koşullarını önceden hazırladık. 

Kelepçe üretiminde yazıcının tabla ayarının bozulması ve hava sirkülasyonunun fazla olması 

nedeniyle aldığımız hatalı baskı Şekil 112’de gösterilmektedir. 
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Şekil 112: Hatalı baskı 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

Aracımızı tamamlamak için yarışma başvurusundan yarışma tarihine kadar yaptığımız ve 

yapmayı planladığımız faaliyetler ve bu faaliyetlerinin tahmini tamamlanma sürelerini gösteren 

Gantt çizelgesi Şekil 113’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 113: Zaman planlaması 

Ayrıca, zaman planlamasında belirlediğimiz faaliyetleri QM for Windows yazılımını 

kullanarak, CPM (Kritik yol metodu) hesabı ile önemli faaliyetleri diğerlerinden ayırt etmek 

istedik. CPM metodu bize, aracımızı yarışmaya hazır hale getirmemiz için esnetilmemesi 

gereken, kritik önem taşıyan faaliyetleri sağladı. Yazılımın çıktısı olan Şekil 114’te, 

numaralandırılmış faaliyetler arasından kırmızı çizgi üzerinde gösterilen bu kritik faaliyetler 

görülebilir. Numaralandırılmış bu faaliyetler sırasıyla “Malzeme Seçimi”, “Malzemelerin 

tedarikinin sağlanması”, “Aracın montajı”, “Aracın hareket kabiliyeti ve sızdırmazlık testleri 

yapılması ve yarışmaya hazır hale getirilmesi” şeklindedir. 

 

Şekil 114: CPM metodu ile kritik faaliyet analizi hesabı 
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8.2 Bütçe Planlaması 

Tablo 19: Bütçe planı tablosu 

MALZEME 

 ADI 
ADET 

BİRİM 

FİYAT (₺) 

TOPLAM 

FİYAT 

(₺) 

DURU

M 

Jetson Nano 1 1.219,18  1.219,18 Alındı 

Arduino Mega 1 412,12 412,12 Alındı 

Raspberry Pi V2 Kamera 1 391,96 391,96 Alınacak 

Akrilik Tüp 1 2000 2000  Alınacak 

ABS Filament 4 100 400 Alınacak 

Hidrofon 1 2075,12 2075,12 Alınacak 

BMP180 Sıcaklık ve Basınç 

Sensörü 
1 

45,54 45,54 Alınacak 

Lipo Batarya 1 830 830 Alınacak 

 LED (Kontrol+ Görüntü) 6 0,50 3 Alınacak 

 Pil Şarj Cihazı 1 112,83 112,83 Alınacak 

JSN-SR04T Su Geçirmez 

Mesafe Sensörü 

1 73,86 73,86 Alınacak 

Sigorta 8 10 80 Alınacak 
Acil Durdurma Butonu 1 40 40 Alınacak 

ESC 8 98 720 Alınacak 

Motor 8 369 2952 Alınacak 

LM1117 (3.3V) Doğrusal 

Voltaj Regülatörü 

1 5,60 5,60 Alınacak 
LM1117 (5V) Doğrusal 

Voltaj Regülatörü 

1 3,26 3,26 Alınacak 
XL4015 Entegre 1 22,19 22,19 Alınacak 
220 Ohm Direnç 10 0,5 5 Alınacak 

10k Ohm Direnç 2 0,51 1,02 Alınacak 
1.5k Ohm Direnç 1 1,5 1,5 Alınacak 
3.3k Ohm Direnç 1 1,5 1,5 Alınacak 
33nF Kapasitör 1 1 1 Alınacak 
10uF Kapasitör 4 1 4 Alınacak 
220uF/50V Kapasitör 1 3 3 Alınacak 
1uF Kapasitör  3 3 9 Alınacak 
330uF/25V Kapasitör 1 1 1 Alınacak 
47uH/5A İndüktör 1 5 5 Alınacak 
MBRD1045G Schottky Diyot 1 10 10 Alınacak 
Vida somun ve diğerleri - 10 10 Alınacak 
Üretim Toplam Maliyeti = 1300 TL Alınacaklar Maliyeti = 9807,38 ₺  

5445,77 

 
 Toplam Maliyet = 11107,38 ₺  
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 Sponsorumuz şu an için 

bulunmamaktadır. 

Fiyatlar dolar kuru: 1 USD = 8,63₺ 

üzerinden hesaplanmıştır.  

 

8.3 Risk Planlaması 

Proje için hazırlanan risk analizi Tablo 21’de gösterilmiştir. Her bir risk, ortaya çıkma olasılığı 

ve derecesi açısından ekip tarafından değerlendirildi. Risk için bir tetikleyicinin yanı sıra bir 

önleyici faaliyet ve acil durum planı oluşturuldu. Ayrıca riskin olası meydana gelme zamanı 

belirtildi. Risk planlamada risk, renge (kırmızı, sarı ve yeşil) göre kategorize edilir. Tablo 20, 

ortaya çıkma olasılığı ve derecesi açısından, bu iki özniteliğe dayalı olarak renk kodlama 

açıklamasını göstermektedir. 

Tablo 20: Riskin ortaya çıkma derecesi 

 

O
la

sı
lı

k
 

5      

4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

 Risk derecesi 

 

Tablo 21: Risk analizi 

Risk İçeren 
Durum 

Risk 
Derecesi 

Olasılık Etki 
Önleyici 
Faaliyet 

Acil Durum 
Planı 

Tetikleyici 
Durum 

Ne Zaman 

Kullanılan 
yazılımlar 
düzgün 

çalışacak mı? 

 1 5 

Projeye 
başlamadan 
önce yazılımı 
test etmek. 

Yazılımı 
yeniden 

yüklemek 

Yazılım 
kullanılamıyor 

Tasarım 

Tüm bilgiler 
proje 

boyunca 
ulaşılabilir 
olacak mı? 

 3 2 

Her revizyon 
sonrası 

belgelerin bir 
kopyasını bulut 

ortama 
aktarmak. 

Yeni bir 
toplantı 

düzenlemek 
Veri kaybı 

Tüm 
Süreçler 

Prototip ve 
Ürün 3 
boyutlu 
baskıları 
sırasında 

yazıcı uygun 
şekilde 

çalışacak mı? 

 3 3 

Kullanmadan 
önce bakım 

yapmak, 
gereksinimlerin 

kontrolünü 
sağlamak. 

Teknik destek 
almak veya 
baskıda dış 

kaynak 
kullanmak. 

Çıktıların 
kalitesi düşük 

Üretim 
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Üye ya da 
üyelerin 

birbirlerinin 
eksikliklerini 
kapatabilece
k yetkinliği 

var mı? 

 1 3 

Ekibe alımda 
ilgili program 

bilgisi 
gereksinimini 
dahil etmek. 
Düzenli bir 

şekilde Ekip içi 
eğitimler 
yapmak. 

Ekibe dahil 
edilmemiş 
ama ekiple 

çalışan 
destek 

ekibinden 
yardım 
almak. 

Bilgi ve kişi 
eksikliğinden 
kaynaklanan 
gecikmeler 

Tüm 
Süreçler 

Satıcı 
parçaları 

sağlayamıyor 
 2 4 

Parça başına en 
az 3 satıcıdan 
fiyat almak. 

Diğer satıcıya 
yönelmek. 

Tedarikçi 
parçanın 

stokta 
olmadığını 

iletir. 

Tedarik 

Parçalar 
zamanında 
ulaşmadı 

 2 4 

Satın alırken 
belirli bir 

teslimat tarihi 
belirlemek, 

teslimat 
gecikecek ise 

seçilen bir 
başka satıcıyı 

denemek. 

Hızlı teslimat 
için ödeme 

yapmak. 

Satıcı 
planlanan 
tarihi aşan 

teslimat tarihi 
veriyor. 

Tedarik 

Parçaların 
temin 

edilmesi 
planlanan 

süreden daha 
uzun zaman 

alacak 

 4 5 

İmalata 
başlarken 

tedarik ve ön 
testlere yer 

vermek. 

Tedarik 
aşamasını 
uzatmak. 

İmalat başladık 
fakat alınan 
tüm parçalar 

ulaşmadı. 

Tedarik 

Tedarik 
edilen tüm 

parçalar testi 
geçecek mi? 

 3 5 

Tedarik edilen 
tüm parçalar 
için garanti 

ve/veya kalite 
sertifikası şartı 

aramak. 

Parça iadesi 
ve yeni 
sipariş 

oluşturma. 

Test hatası. Ön test 

Tüm elektrikli 
aletler veya 
diğer gerekli 
ekipmanlar 

mevcut 
olacak ve 
düzgün 

çalışacak mı? 
 

 2 4 

Gerekli tüm 
ekipmanların 
ön montaj ve 

imalat 
başlamadan 
önce mevcut 

olduğunu 
doğrulamak. 

Mevcut 
değilse 

kiralamak. 

Üretime 
başlamak için 
gerekli araç ve 

gereçler 
çalışmıyor. 

Üretim 
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Bilgisayar 
ortamında 

tasarımı 
yapılan 

aracın üretim 
aşamasında 

tasarım 
kaynaklı bir 

sorunu 
çıkacak mı? 

 3 5 

Tasarımların 
çok dikkatli 

olarak gözden 
geçirilmesi ve 
imkân varsa 

simülasyonların 
yapılması. 

Üretimin 
yeniden 

yapılması ve 
maliyetin 

takım 
tarafından 

temin 
edilmesi 

Aracın montaj 
ve deneme 

aşamalarında 
sorun 

çıkarması. 

Üretim ve 
Tasarım 

Aracın test ve 
yarışma 

aşamasında 
bir sorunu 

çıkacak mı? 

 1 5 

Sızdırmazlık 
testleri 

yapılmış olup 
güvenli çalışma 

koşulları 
sağlanması. 

 

Acil durum 
anında 
uzaktan 
sistemin 
gücünü 

kesmek üzere 
müdahale 

edilecektir. 

Akrilik tüp 
içerisine su 

sızması sonucu 
aracın 

istenilmeyen 
şekilde 

hareket etmesi 

Testler ve 
Yarışma 
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9. ÖZGÜNLÜK 

• Şase Tasarımı: 

İnsansız sualtı aracımızın tasarımını yaparken kullanmak istediğimiz generative design 

modülünde yapay zeka ve insanın ortak ürünü olan bir tasarım ortaya çıkardık. Yarışmada 

beklenen görevlere göre bir tasarım oluşturmaya çalışırken estetik görüntüsünden de ödün 

verilmemiştir. Bu tasarım, belirlediğimiz parametreler ile yapay zeka tarafından üretilmiştir. Bu 

sayede yekpare bir parçadır. Tasarımımız birebir herhangi bir araç ile karşılaştırılamaz. 

Tasarımımız doğadan görüntüler sunmaktadır ve ağaç yapısıyla dikkat çekmektedir. 

Çıkardığımız bu ürün ile tasarım mühendisliğinin alışılagelmiş geleneksel yapısından 

uzaklaşmış ve yenilikçi bir bakış açısı getirmiştir. Aracımızın şase, motor ve kelepçe kısmı 

tarafımızca üretimi yapılacaktır. Araç içindeki elektronik sistemin sabitlenmesi için platformlar 

tasarlanmıştır. 

• Baskı Devre Kartı(PCB) Tasarımı: 

Aracın içerisindeki kablo karışıklığını azaltmak ve dağınık görünümüne engel olmak için 

elektronik ekibi tarafından EAGLE tasarım programı üzerinden devresi çizilip baskı devre kartı 

tasarımı yapılmıştır. Kartın üzerinde bulunan elektronik bileşenler özenle konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 115: Baskı devre kartı 

• Regülatör Tasarımı: 

Jetson Nano’ya gereken gücü sağlaması için 5V/4A regülatör kullanılmasının daha verimli 

olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden bu gücü sağlayacak olan regülatör devresi elektronik ekibi 

tarafından tasarlanmıştır. Devre için kullanılacak elektronik bileşenler, simülasyon programı 

yardımıyla yapılan hesaplamalar ile seçilmiştir. 

• Gerilim Ölçüm Sistemi: 

Bataryanın fazla ısınarak akrilik tüp içerisindeki elektronik bileşenlerin zarar görmesini 

engellemek için Voltaj ölçüm sistemi ile dışarıdan görsel olarak bilgi alınması sağlanmıştır. Bu 

sistem gerektiğinde erken müdahale edilebilmesi için elektronik ekibi tarafından tasarlanmıştır. 
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• Veri Seti: 

Projede kullanılan veriseti tamamen kendimizin bilgisayar ortamında oluşturmuş olduğu bir 

verisetidir. KTR sürecinden sonra bilgisayar ortamında oluşturulan veriler (denizaltı vb.) 

gerçeklenip, bu sayede daha düzgün bir veriseti elde edilmesi planlanmaktadır. 

• Atlas AUV Kütüphanesi: 

AtlasAUV adını vermis olduğumuz otonom görevler için gerekli olan fonksiyonlara sahip bir 

kütüphane oluşturulmaktadır. 

10. YERLİLİK 

Aracımızın mekanik aksamlarının satın alınacak; motor, akrilik tüp gibi bileşenlerinin 

temininde DEGZ ve Lenta Marin gibi yerli firmalar tercih edilmiştir. 

Takım olarak öncelikli hedefimiz yerli ve millî olan ürünler kullanmaktır. Gerekli olan 

bileşenleri alırken yerli üretim olmasına dikkat edilmiştir. Araç için elektronik ekibimiz 

tarafından tasarlanan baskı devre kartının üretiminin Türkiye’de yapılması planlanmaktadır. 

Tamamen yerli ve millî bir otonom sürüş kütüphanesi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu 

kütüphane sayesinde su altı araçlarının kontrol edilmesi işlemleri daha pratik ve uygulanması 

daha kolay olacaktır. Tamamen açık kaynaklı olarak oluşturmaya başladığımız kütüphanemiz 

herkes tarafından kullanılabilecektir. 
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