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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÖTR raporunun sonuçlarının açıklanmasının ardından puan kaybedilen kısımlar 

incelendi ve nerelerden kayıp olabileceği takım üyeleri arasında tartışıldı. Bu sayede hem 

projede hem de genel anlamda eksik olunan yerler belirlenmiş oldu ve bu alanların üstüne 

düşülmeye özen gösterildi. ÖTR raporundan alınan puanlar incelendiğinde mekanik, elektronik 

ve programlama kısımlarını içeren yerlerden yüksek puanlarla geçildiğini fakat güvenlik, 

özgünlük ve zaman planlaması gibi genel takım ve proje işleyişi ile ilgili kısımlardan diğer 

bölümlere nazaran düşük aldığımızı gördük. Bunun üstüne mekanik, elektronik ve 

programlama alanlarına gerekli önemi verirken takım ve proje işleyişi kısımlarını geliştirmeye 

önem verdik ve KTR raporu için yapılması gerekenler belirlendi ve görev dağılımları yapıldı. 

Bütçe, zaman ve risk planlamaları değişen durumlara göre tekrardan oluşturuldu. Planlamaların 

bitmesi ile birlikte KTR raporu hazırlık sürecine başlanmış oldu. KTR raporu hazırlanırken 

ÖTR’de yer alan boru kafes dizaynı, istenilen performansı sağlayamayacağına karar 

verilmesiyle birlikte havuz tabanında kayabilen ve görev elementlerine mesafe ayarlayabilen 

kızak tasarımıyla değiştirildi. Aynı zamanda ÖTR raporunda yer alan tasarımın mukavemet 

verilerini iyileştirmek için mukavemet hesaplamaları yapıldı. Bu doğrultuda aracın ölçülerinde 

revizyona gidildi. KTR rapor süreci sırasında hem yerliliğe katkısından hem de istediğimiz 

şekilde bulamadığımız için kendi pervanemizi tasarladık. Bunlarla beraber ÖTR’ye göre 

bütçemiz 1056.11 tl artış gösterdi. Bu değişimin sebepleri bütçeye yeni eklenen ışık, sıcaklık 

ve nem sensörü yerine derinlik ve sıcaklık sensörü alınması, ESC’nin fiyatının alacağımız yerde 

artmış olması ve  kendimiz yapacağımız için türbin almamıza gerek kalmaması ve listeden 

çıkmasıdır.  
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Su altı aracı tasarlanırken göreve uygunluk, üretim kolaylığı, bütçe, sürüş kolaylığı gibi 

faktörler baz alınmıştır. Önceki senelerin yarışmacıları ve piyasadaki yaygın tasarımlar göz 

önünde bulundurulduğunda tasarımda izlenecek çizgiler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Aracın 6 serbestlik derecesinde hareket kabiliyeti olması görev başarısı ve verimliliği

için kritik önem taşımaktadır.

2. Aracın puzzle parçalarını taşırkenki hareket kabiliyetinin en üst düzeyde olabilmesi için

manipülatör kol ağırlık merkeziyle aynı dikey eksende bulunmalıdır.

3. Bütçe kapsamında kaliteden taviz verilmeden mümkün olacak en az miktarda harcama

yapılmalıdır.

4. Araç hareket halinde değilken su altındaki kaldırma kuvveti ve ağırlığı birbirini

dengelemelidir.

4.2.1.1. Motor Konfigürasyonu/Kinematik Model 

Bu kriterler kapsamında ilk olarak aracın motor konfigürasyonu/kinematik hareket 

modeline odaklanılmıştır. Yarışmaya ve piyasaya bakıldığında 6 motorlu ancak 5 serbestlik 

derecesini kapsayan veya 8 motorlu ve 6 serbestlik derecesini de kapsayan tasarımlar 

görülmektedir. Dolayısıyla 6 motorlu bir tasarım seçildiğinde hareket veya dönme 

eksenlerinden birinin feda edilmesi gerekmektedir. Bir hareket ekseni puzzle parçalarını 

takarken kullanılabilirken ek bir dönme ekseni ise aktif doğrultma/stabilizasyon için 

kullanılabilir. Bu fonksiyonlar görev verimliliği için yüksek öneme sahiptir. 8 motorlu 

tasarımda ise görev kapsamında eksiksiz olsa da fazladan 2 motorun ve bu motorları sürecek 

elektroniklerin bütçeye ciddi bir eklemede bulunması söz konusu. Bu durumda 6 motor 

kullanılarak 6 serbestlik derecesinde de hareket sağlanması ideal tasarım olarak görülebilir. 
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Birinci Motor konfigürasyonu Tasarımı: 

Bilinenler bu seviyedeyken üzerinde durulan ilk tasarım aşağıdaki diyagram (Figür 

4.2.1.1.1) üzerinden açıklanabilir. Mavi ile gösterilen ana gövde tüpü ve turuncu olarak 

gösterilen motorlar göründüğü gibi yerleştirilmiştir. Koordinat düzlemi figürün sol üst 

köşesinde gösterildiği gibi kabul edilecektir. 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış olan 

motorların itki yönleri kırmızı oklar aracılığıyla verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 4.2.1.1.1: Birinci Tasarım 

Diyagramı 

Bu tasarımda aracın ön ve arkasına konuşlandırılmış olan M1 ve M2 motorları z 

eksenindeki ve yunuslama (pitch) eksenindeki hareketi sağlar. Aracın sağ ve solunda bulunan 

M3 ve M4 motorları x ekseninde ve dönme (yaw) ekseninde hareket sağlar. Son olarak aracın 

üst ve altında bulunan M5 ve M6 motorları x ekseni ve yunuslama (pitch) eksenlerinde hareket 

sağlarlar. Bu verileri ihtiyacımız olan eksenler ve bu eksenlere tekabül eden motorlar olarak bir 

tabloya dökecek olursak: 

Eksen x y z Yatış 

(Roll) 

Dönme 

(Yaw) 

Yunuslama 

(Pitch) 

Motorlar M3, 

M4, 

M5, M6 

- M1, 

M2 

- M3, M4 M1, M2, 

M5, M6 

Tablo 4.2.1.1.1: Birinci Tasarım Eksen Motor Eşleştirmesi 

Bu tabloda açık bir şekilde gözükmektedir ki motorlar 2 ekseni kapsamazken y ve 

yunuslama eksenlerine 4’er motor düşmektedir. Dolayısıyla y ekseni puzzle parçası yerleştirme 

görevinde kritik önem taşımaktadır. Bu eksen kullanılmadan görev tamamlanabilse de yeterli 

verimlilik sağlanamaz. Yatış (roll) ekseni aracın kendini pasif olarak doğrultamadığı 

durumlarda aktif olarak müdahale edilerek düzeltebilir ancak birinci tasarımda yatış (roll) 

ekseni için itki sağlayabilecek bir motor bulunmadığından bu şekilde bir düzeltme manevrası 

mümkün değildir. Hareket ve manevra kabiliyetindeki bu problemleri aşmak için ikinci bir 

tasarım hazırlanmıştır. 
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İkinci Motor konfigürasyonu Tasarımı: 

Aşağıdaki diyagramda ikinci tasarım gözükmektedir (Figür 4.2.1.1.2.). Figür 

4.2.1.1.1’deki ile aynı formatı kullanan bu görselde gövdenin arka tarafında kaldığı için M6 

motoru farklı bir renkte gösterilmiştir. Farklı bir eksene itki sağlayabilmek için yeri 

değiştirilmiş olan M1, ve M2 motorları ile yunuslama (pitch) ve dönme (yaw) eksenlerine daha 

fazla itki sağlayabilmek için tamamı merkez etrafında 45˚ kaydırılarak artık çaprazlarda 

bulunan M3, M4, M5, M6 motorları bu tasarımın öne çıkan değişiklikleridir. 

Figür 4.2.1.1.2: İkinci Tasarım Diyagramı 

Bu tasarımda aracın sağ ve soluna konuşlandırılmış olan M1 ve M2 motorları z 

eksenindeki ve yatma (roll) eksenindeki hareketi sağlar. Aracın sağ-üst, sol-üst, sol-alt ve sağ-

alt çaprazlarında bulunan M3, M4, M5, M6 motorları x ekseninde, dönme (yaw) ekseninde ve 

yunuslama (pitch) ekseninde hareket sağlar. Bu verileri ihtiyacımız olan eksenler ve bu 

eksenlere tekabül eden motorlar olarak bir tabloya dökecek olursak: 

Eksen x y z Yatış 

(Roll) 

Dönme 

(Yaw) 

Yunuslama 

(Pitch) 

Motorlar M3, 

M4, 

M5, M6 

- M1, 

M2 

M1, 

M2 

M3, M4, 

M5, M6 

M3, M4, 

M5, M6 

Tablo 4.2.1.1.2: İkinci Tasarım Eksen Motor Eşleştirmesi 

İlk tasarımla karşılaştırıldığında dönme (yaw) ve yunuslama (pitch) eksenlerine daha 

fazla motor itki sağlayabilmektedir, ayrıca yatış (roll) ekseninde de hareket mümkündür. Birinci 

tasarımdan daha iyi olsa da hala görev verimliliği için kritik olan y ekseninde hareket 

sağlanamamaktadır. Hareket ve manevra kabiliyetinden taviz verilmek istenmese de, yarışma 

görevleri kapsamında aracın hızlı gitmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla bazı hareket 

eksenlerine etki edebilen fazla sayıda motor olmasından taviz verilebilir. Bu da tasarımın hala 

gelişmeye açık olduğunu göstermektedir. 

 

Üçüncü Motor konfigürasyonu Tasarımı: 

Figür 4.2.1.1.3’te ve Figür 4.2.1.1.4’te gösterilen üçüncü tasarım ilk ikisinden ciddi 

derecede farklı olarak yarışmada ve piyasada 6 motorlu araçlar tarafından çok sık kullanılan bir 

konfigürasyonu benimser. Bu tasarımın öne çıkan tarafı daha fazla eksene itki sağlayabilmek 

için 45˙ açıyla yerleştirilmiş ön ve arka motor çiftidir. Üçüncü tasarım kullanım için daha ciddi 
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düşünülmüş olmasından dolayı hem ilk iki tasarıma benzer bir diyagrama (Figür 4.2.1.1.3) hem 

de CAD çizimine (Figür 4.2.1.1.4) sahiptir. 

 

Figür 4.2.1.1.3: Üçüncü Tasarım Diyagramı 

Figür 4.2.1.1.4: Üçüncü Tasarım CAD Görseli (Fusion 360) 

Bu tasarımda aracın sağ ve soluna konuşlandırılmış olan M1 ve M2 motorları z 

eksenindeki ve yatma (roll) eksenindeki hareketi sağlar. Aracın sağ-ön, sol-ön, sağ-arka ve sol-

arka çaprazlarında bulunan M3, M4, M5, M6 motorları x ekseninde, y ekseninde, ve dönme 

(yaw) ekseninde hareket sağlar. Bu verileri ihtiyacımız olan eksenler ve bu eksenlere tekabül 

eden motorlar olarak bir tabloya dökecek olursak: 

Eksen x y z Yatış 

(Roll) 

Dönme 

(Yaw) 

Yunuslama 

(Pitch) 

Motorlar M3, 

M4, 

M5, M6 

M3, 

M4, 

M5, M6 

M1, M2 M1, M2 M3, 

M4, 

M5, M6 

- 

Tablo 4.2.1.1.3: Üçüncü Tasarım Eksen Motor Eşleştirmesi 

İkinci tasarımla karşılaştırıldığında, hala yatış (roll) ekseninde manevra yapabilirken ek 

olarak y ekseninde de hareket mümkündür. Ayrıca motor itkileri eksenlere daha dengeli 

dağılmıştır. x ve y eksenlerinde 4’er motor gözükse de 45˚ açılı oldukları dolayısıyla bu 
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eksenlere maximum 
4

√2
≈ 2.8 motor gücünde itki sağlanmaktadır. Maalesef ki bu konfigürasyon 

uygulandığında y ve yatış (roll) eksenlerinin ikisinde de hareket kabiliyeti edinebilmek için 

yunuslama (pitch) feda edilmiştir. Yunuslama (pitch) ekseninde aktif düzeltme kabiliyeti 

özellikle puzzle parçası taşırken parçanın aracın kütle merkezini aşağı çekmesi sonucu ortaya 

çıkan aşağı yunuslama eğiliminin kompanse edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Tüm bu 

fikirler, problemler ve olası çözümleri göz önünde bulundurulduğunda 7 ve 8. motarların 

eklenmesiyle standart bir 8 motor 6 eksen konfigürasyonuna geçmek cazip gözükmektedir. 

Oysaki 6 motor ile 6 eksene kontrol sağlama ideal durumunu mümkün kılmak için cesur bir 

hamleyle, standartların dışında, ne piyasada ne de yarışmada daha önce rastladığımız bir motor 

konfigürasyonu üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Dördüncü (Nihai) Motor konfigürasyonu Tasarımı: 

Bu konfigürasyon üçüncü tasarımın bir türevi olarak değerlendirilebilir. Nitekim farklı 

olarak ön motor çifti yukarı, arka motor çifti ise aşağı kaydırılmıştır. Bu hamle ön ve arka motor 

çiftine z ekseninde bir moment kolu sağlayarak y ekseni üzerinde bir tork oluşmasını mümkün 

kılmıştır. Böylece yunuslama (pitch) eksenindeki hareket kabiliyeti elde edilmiştir. Dördüncü 

tasarım ilk üç tasarımın benzeri bir diyagram (Figure 4.2.1.1.5) ve detaylı bir CAD görseli 

(Figure 4.2.1.1.6) ile gösterilmiştir. 

 

Figür 4.2.1.1.5: Dördüncü Tasarım Diyagramı 

 

Figür 4.2.1.1.6: Dördüncü Tasarım CAD Görseli (Fusion 360) 
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Bu tasarımda aracın sağ ve soluna konuşlandırılmış olan M1 ve M2 motorları z 

eksenindeki ve yatma (roll) eksenindeki hareketi sağlar. Aracın sağ-ön, sol-ön, sağ-arka ve sol-

arka çaprazlarında bulunan M3, M4, M5, M6 motorları x ekseninde, y ekseninde, dönme (yaw) 

ekseninde ve yunuslama (pitch) ekseninde hareket sağlar. Bu verileri ihtiyacımız olan eksenler 

ve bu eksenlere tekabül eden motorlar olarak bir tabloya dökecek olursak: 

Eksen x y z Yatış 

(Roll) 

Dönme 

(Yaw) 

Yunuslama 

(Pitch) 

Motorlar M3, 

M4, 

M5, M6 

M3, 

M4, 

M5, M6 

M1, M2 M1, M2 M3, 

M4, 

M5, M6 

M3, M4, 

M5, M6 

Tablo 4.2.1.1.4: Dördüncü Tasarım Eksen Motor Eşleştirmesi 

Bu nihai tasarımda, 6 motor ile 6 serbestlik derecesinin de kapsandığı görülmekte. 

Motorlar farklı kombinasyonlarda çalıştırıldığında farklı eksenlerde hareket sağlanabilmekte; 

yeterince gelişmiş bir kontrol algoritması kullanıldığında 3 boyutlu, komplike manevralar 

yapılabilmektedir. 

 

Dördüncü ve nihai tasarım hareket ve manevra kabiliyeti açısından taviz vermeden 8 

yerine 6 motor kullanarak, verilen görevler için ideal bir düzeyde bulunmaktadır. Ancak orijinal 

bir tasarım oluşturmanın getirdiği bazı zorluklar da mevcuttur. İlk olarak bu yeni motor 

konfigürasyonunu kontrol edebilecek bir kontrol algoritması hiçbir önceden hazırlanmış 

platformda bulunmamaktadır, dolayısıyla özgün bir kontrol algoritması geliştirilmelidir. İkinci 

olarak ise bu tasarımın doğru çalışabilmesi ve istenilen manevraları yapabilmesi için 

türbinlerinin ileri ve geri aynı itki kuvvetini sağlamaları gerekmektedir. Bu durum ise simetrik 

pervaneler gerektirmektedir. Yine piyasada seyrek, erişimi zor veya hazır alımda tam olarak 

yarışma ihtiyaçlarını karşılaması zor olan bu pervane türünün görevlere özelleştirilmesi, ve 

istenilen davranışları göstermesi özgün bir pervane tasarım süreci gerektirmektedir. 

 

4.2.1.2. Türbin & Pervane Tasarımı 

 Aracın motor konfigürasyonu nedeniyle, simetrik itki uygulayabilecek türbinlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Piyasada bu çeşit bir motor bulmak zor olduğundan takıma özgü bir türbin 

dizaynı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yaklaşımla pervaneler, aracın ihtiyaçları ve görevlerin 

gereksinimlerine göre optimize edilebilmektedir. Bu optimizasyon 3 adet simulasyon bazlı 

deney üzerinden yürütülmüştür. Bu deneyler şu şekilde sıralanabilir: Pervane Kanatçık Sayısı, 

Kanatçık Şekli, Pervane Çapı, Kanatçık Uzunluğu, Kanatçık Açısı. 

 

Deney 1: Pervane Kanatçık Sayısı 

Deney Açıklaması: 3 kanatçıktan 9 kanatçığa kadar 1’er artışlarla 7 tasarım üzerinden farklı 

dönüş hızlarında oluşturdukları itki kuvveti incelenmiştir. 

Teori: Kanatçık sayısı arttıkça önce itkide bir artış olacak ancak bir süre sonra kanatçık sayısı 

kanatçıkların birbirlerinin su akımlarını etkileyeceği düzeye gelecek ve itki düşecektir. 
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Tablo 4.2.1.2.1: Kanat Sayıları ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 

 
Grafik 4.2.1.2.1: Kanat Sayıları ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 

Sonuç: Verilerin geneline bakıldığında 6 kanatçık en iyi performansı göstermiştir. 

 

Deney 2: Kanatçık Kesit Şekli 

Deney Açıklaması: Paralel kenar ve aerofoil kanatçık kesit şekilleri karşılaştırılacaktır. 

Teori: Aerofoil şekli daha yüksek bir performans gösterecektir. 
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Tablo 4.2.1.2.2: Kanat Sayıları ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 

Sonuç: Airfoil kesit şekli paralel kenardan daha yüksek performans göstermiştir. 

 

Deney 3: Pervane Çapı 

Deney Açıklaması: Pervanenin çapı 60mm den 80mm’ye 2.5 mm aralıklarla 9 tasarım 

incelenmiştir ve farklı dönüş hızlarındaki itki kuvvetleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Teori: Çap arttıkça itki kuvveti artacaktır. 

 

Tablo 4.2.1.2.3: Pervane Çapı ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 
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Grafik 4.2.1.2.2: Pervane Çapı ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 

Sonuç: 72.5mm çap grafiğin genelinde göründüğü gibi en yüksek performansı göstermiştir. 

Deney 4: Kanatçık Uzunluğu 

Deney Açıklaması: Kanatçıkların kesit alanına bakıldığında suyla ilk temas ettikleri noktadan 

son temas ettikleri noktaya kadar bir uzunluk, pervane performansında etkili olacaktır. Bu 

uzunluk bakış açısına göre kanatçığın kalınlığı olarak da değerlendirilebilir. Kanatçık 

uzunluğunun 19, 22, 27, 30, 33, 36, 39mm değerlerinde dönme hızına göre oluşan kaldırma 

kuvvetleri incelenmiştir. 

Teori: Kanatçık uzunluğu arttıkça itki kuvvetinde artacaktır. 

 

Tablo 4.2.1.2.4: Kanat Uzunluğu ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 
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Tablo 4.2.1.2.3: Kanat Uzunluğu ve Dönüş Hızlarına Göre Oluşan İtki Kuvvetleri (N) 

Sonuç: 30mm’lik kanat uzunluğu en iyi performansı göstermiştir. 

Deney 5: Kanatçık Açısı 

Deney Açıklaması: 1 dereceden 60 dereceye kadar 1 derece aralıklarla tane tasarım üzerinden 

sürtünme katsayısı ve itki grafiği çıkarıldı. 

Teori: En fazla su hareket ettirilirken sürüklenmenin minimal olduğu ideal bir açı bulunacaktır. 
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Tablo 4.2.1.2.5: Hücum Açılarına (Angle of Attack) Göre Oluşan Kaldırma Kuvvetleri (N) ve 

Su Dirençleri (N) 
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Grafik 4.2.1.2.4: Hücum Açılarına (Angle of Attack) Göre Su Direnci 

 

 
Grafik 4.2.1.2.5: Hücum Açılarına (Angle of Attack) Göre Kaldırma Kuvveti 

Yukarıdaki grafiklerde verilen kaldırma kuvvetleri ve su direnci birbirine göre grafiğe 

döküldüğünde optimal bir hücum açısına (angle of attack) ulaşılabilir. 

 
Grafik 4.2.1.2.6: Kaldırma Kuvvetine Göre Su Direnci 

Grafik 4.2.1.2.6’e bakıldığında en optimal kaldırma kuvveti 0.27’dir. 0.27 Newtonluk 

kaldırma kuvvetine denk gelen hücum açısı (angle of attack) 19 derecedir 

19 derece, aracın motorlarının kullanması planlanan 2000RPM, ve yine aracın seyretmesi 

planlanan 0.2m/s değerleri pervanelerin başlangıç ve uç hucüm açılarını (angle of attack) 

bulmak için kullanılan bir fonksiyona yerleştirildiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkmakta: 
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Tablo 4.2.1.2.7: Kanatçık Başlangıç ve Uç Hücum Açıları (Angle of Attack) 

Sonuç: Başlangıç açısı 49.2˚ uç açısı da 61.6˚ olan bir pervane tasarlanacaktır. 

 

Pervane Ar-Ge Süreci Nihai Tasarım Tercihleri: 

Kanatçık Sayısı: 6 

Kanatçık Uzunluğu: 30mm 

Pervane Çapı: 72.5mm 

Kanatçık Başlangıç Hücum Açısı: 49.2˚ 

Kanatçık Uç Hücum Açısı: 61.6˚ 

 

4.2.1.3. Yapısal/Şase Tasarımı 

Aracın yapısal kompozisyonu merkezde bulunan ve elektronikleri içinde barındıran 

Watertight Enclosure for ROV/AUV (4″ Series) akrilik tüpünü temel alır. Bu bileşen üzerine 

UHMWPE’den CNC Router tezgah ile kesilmiş halkalar gelmekte. Bu halkalar aracın üzerine 

bağlanması gereken tüm diğer bileşenleri monte edebilmek amacıyla tasarlanmışlardır. 

Türbinler, manipülatör kol ve alüminyum kızaklar bu UHMWPE halkalara sabitlenecektir. 

Aracın üzerinde bulunan toplam 5 şase halkası ikişer parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar iki 

adet M6 civata ve somun yardımıyla akrilik tüpü ortada sıkıştıracak şekilde birbirlerine 

bağlanır. 5 halkanın da montajda aynı eksende olması ve darbe halinde akrilik tüp üzerinde 

kayarak dönmemesi için aralarına 5mm dış çaplı (1mm materyal kalınlığı) alüminyum borular 

konulmuştur. Bu UHMWPE halkaların tasarımında simülasyon (SolidWorks) üzerinden 

incelenen mukavemet verileri testler (6.1 Mekanik Testler) bölümünde sunulmuştur.  

Şasenin tüm bileşenleri Figür 4.2.1.1.6’da görülebilmektedir. 

4.2.1.4. Manipülatör Kol Tasarımı 

Yarışma çevresinde takımlar yaygın olarak hazır robot kol satın almaktadır. Bu yaklaşım hızlı 

kolay ve elde üretilen bir ürüne kıyasla daha güvenilir olmakla beraber yarışmanın sunduğu 

görevlere uygun olmamaktadır. Uygun olmamasının iki temel sebebi şu şekilde sıralanabilir: 

1- Kolların ucunun bir kıskaç ile bitmesi 

2- Kolun yere paralel uzanacak şekilde monte edilmesi 
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İlk olarak, kıskaçlı bir kol tutabileceği bir noktası olan her nesneyi tutmak için tasarlanmıştır. 

Bu çok kullanımlı tasarım yarışma görevlerince gerekli değildir. Yarışma boyunda kavranması 

gereken tek obje çeşidi puzzle parçasıdır ve bu parçaların tümünün tutulacağı nokta aynı boyut 

ve şekildedir. Bir kıskacın çok alanda kullanım için feda ettiği verimlilik, görev için özel dizayn 

edilmiş bir manipülatör kol ile sağlanabilir. İkinci noktaya bakılacak olursa, çoğu takımın 

manipülatör kollarını robotun önüne uzanacak şekilde yere paralel olarak monte ettiği 

görülmekte. Bu durum, kol bir nesneyi tuttuğunda, araç üzerinde nesnenin ağırlığından dolayı 

oluşan bir torkla sonuçlanmaktadır. Bu tork çoğu takım için aracın öne yatma eğilimi 

göstermesi ile hareket kabiliyetinde düşüşe neden olurken, bazı takımlarda aracın tamamen öne 

yatması ile hareket kabiliyetinin kaybına sebep olmaktadır. Böyle bir problemden kaçınmak 

amacıyla robot kol aracın ağırlık merkeziyle aynı dikey eksende bulunmalıdır. 

Tasarım: 

 

Figür 4.2.1.1.7: Manipülatör Kol CAD Görseli (Fusion 360) 

Yukarıdaki şekilde (Figür 4.2.1.4.7) de gözüktüğü gibi kanca uçlu tek eklemli bir kol 

tasarlanmıştır. Bu kolda gözüken metal kancaların uçları dışarı eğimli olduğundan aşağı doğru 

çeken bir kuvvet altında daha sıkı kapanma hareketi gerçekleşecektir. Bu fonksiyon, puzzle 

parçalarının ağırlığının servo motora yüklenmemesi için seçilmiştir.  

Manipülatör kolda bulunan ikinci bir bileşen kancaların ötesine uzanan iki adet plakadır. 

Bu plakaların temel olarak iki görevi vardır: Birincisi, kol kapandığında puzzle parçalarının 

tutma halkasının iki yanına baskı uygulayarak parçanın araçla aynı yönde kalmasını 

sağlamaktır. Böylelikle puzzle parçalarının yerleştirilmesi kolaylaştırılır. İkincisi ise hokey 

pakını kaleye ulaştırmak için yerde sürümek. 

Manipülatör kolun parçası olarak kabul edilebilecek üçüncü bileşen ise aracın altına 

uzanan kızaklardır. Gövde halkalarına direkt bağlanmış olan bu iki alüminyum büküm boru üç 

işleve sahiptir: İlk olarak aracın en kırılgan parçası olan manipülatör kolu çarpmalardan 

korurlar. İkinci olarak ise kancaları ve plakaları puzzle parçasının üzerine yaklaşıldığında 

olmaları gereken derinliklere hizalarlar. Üçüncü olarak ise yine plakaları hokey pakını 

sürüklemek için gereken derinliğe hizalarlar. 

Bu kolun hareketi su geçirmezliği, metal dişlileri ve yüksek tork kapasitesi nedeniyle 

seçilen bir adet Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo ile aşağıdaki şekilde (Figür 4.2.1.1.8) 

gösterildiği gibi 4 barlı bir bağlantı üzerinden gerçekleşmektedir. 
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Figür 4.2.1.1.8: Manipülatör Kol Mekanizması CAD Görseli (Fusion 360) 

 

4.2.2. Malzemeler  

UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) 

 UHMWPE, aracın temel şasesini oluşturan halkalar için kullanılmaktadır. CNC Router 

tezgahı ile işlenmesi planlanan bu materyal aşağıdaki nedenler gerekçesiyle seçilmiştir. 

● Su emişinin düşük olması 

● Yoğunluğunun suya yakın olması 

● Çekme kuvvetinin ve elastisite modülünün yeterince yüksek olması 

Tablo 4.2.2.1: PMMA Genel Materyal Özellikleri 

Özellik Değer 

Yoğunluk (g/cm^3) 0.945 

Elastisite Modülü (MPa) 758.4 

Çekme Kuvveti (MPa) 21.4 

Su Emişi (%) eser miktarda 

PMMA (Polymethyl Methacrylate) (Akrilik) 

PMMA, elektronikleri barındıracak tüp ve tüpün ucundaki kubbe için kullanılacaktır. 

Genel özellikleri aşağıdaki tabloda (Tablo 4.2.2.2) gösterilen PMMA in seçilme nedenleri şu 

şekilde sıralanabilir. 

● Su emişinin düşük olması 

● Yoğunluğunun alternatifi olan alüminyuma kıyasla daha düşük olması 

● Eğilme modülünün, basma ve çekme kuvvetlerinin diğer bileşenleri yapısal olarak 

desteklemeye uygun olması 

● Kuvvet altında deformasyonu düşük olması nedeniyle su geçirmez bir kompartıman 

oluşturmaya uygun olması 
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● Hem elektronik tüpü hem de tüpün ucundaki kubbeye kamera konulması için uygun 

şekilde saydam olması 

Tablo 4.2.2.2: PMMA Genel Materyal Özellikleri 

Özellik Değer 

Yoğunluk (g/cm^3) 1.18 

Yüzey Sertliği RM92 

Elastisite Modülü (MPa) 2855 

Basma Kuvveti (MPa) 117 

Çekme Kuvveti (MPa) 70 

Su Emişi (%) 0.3 

Alüminyum (AA1050A Alaşımı) 

Alüminyum, aracın şase halkaları arasındaki stabilizasyon için konulan borularda ve 

aracın altındaki kızaklarda kullanılmakta. Bu malzeme korozyona dayanıklı, ucuz, hafif, 

sağlam, ve darbeler karşısında esneyip kırılmama özelliğine sahip olması nedeniyle seçilmiştir. 

Tablo 4.2.2.3: Alüminyum Genel Materyal Özellikleri 

Özellik Değer 

Yoğunluk (g/cm^3) 2.71 

Elastisite Modülü (MPa) 71000 

Çekme Kuvveti (MPa) 145 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

ABS plastiği 3D basım ile üretilecek olan manipülatör kol dişlileri, servonun bağlantı 

parçası ve elektronik tablası için kullanılacaktır. Genel özellikleri Tablo 4.2.2.4’te gösterilen bu 

plastiğin seçilme nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

● Bu malzemeyle üretilmesi planlanan bileşenlerin 3 boyutlu ve komplike yapısı 

nedeniyle plastikten basılmasının uygun görülmesi 

● ABS, yüksek streslerde plastik olarak deforme olur bu nedenle malzeme çok yüksek 

streslerde dahi kırılmayabilir. 

● Su emişinin düşük olması, su altında korozyona veya genleşmeye maruz kalmaması 

● Yoğunluğunun düşük olması 

Tablo 4.2.2.4: ABS Genel Materyal Özellikleri 

Özellik Değer 

Yoğunluk (g/cm^3) 1.06 

Yüzey Sertliği RR107 
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Elastisite Modülü (MPa) 2400 

Basma Kuvveti (MPa) 55 

Çekme Kuvveti (MPa) 42 

Su Emişi (%) 0.3 

 

Çelik  

Çelik, manipülatör kolların kancaları ve civatalar için kullanılacaktır. Özellikle 

civataların çeşitli yerlerden temin edilmesinden dolayı tek bir çelik alaşımının verilmesi çok 

uygun olmaz dolayısıyla ortalama değerler verilmektedir. Genel özellikleri Tablo 4.2.2.5’te 

gösterilen çeliğin seçilme nedeni mukavemetinin yüksek olmasıdır. 

Tablo 4.2.2.5: Çelik Genel Materyal Özellikleri 

Özellik Değer 

Yoğunluk (g/cm^3) 8.00 

Elastisite Modülü (MPa) 200000 

Çekme Kuvveti (MPa) 350 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

CNC Router 

CNC Router makinesi robotun UHMWPE’den oluşan şase parçalarını işlemek için 

kullanılmaktadır. Bu üretim yönteminin seçiminde kullanılmak istenen materyal, işleme süresi, 

işleme kalitesi ve makineye erişimin kolay olması etkili olmuştur. Kullanılacak olan tezgah 

Arion CNC IMM1100 olarak seçilmiştir. İşleme tablası 1100x560 mm olan bu tezgahın 

kullanılacak olduğu parçalar tasarlanırken bu tezgahın limitasyonları göz önünde 

bulundurulmuştur. İşlem sonrası rötuş olarak yüzey kenarları eğelenerek keskin noktalar ve 

çapaklar temizlenecektir. 

 

 
Figür 4.2.3.1: CNC Routerda İşleme İçin Dizilmiş Şase Halkaları 
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3D Printing 

3D Printing üretim metodu, küçük alanda ve hassas işleme gerektiren parçaların 

üretiminde kullanılacaktır: pervane, pervane kanalları (duct), manipülatör kol bağlantı dişlileri, 

servo bağlantı parçası ve elektronik tablası Bu üretim tekniğinde kullanılacak olan Makerbot 

5th Gen makinesinin sağladığı 100 micron’a kadar olan katman hassaslığı sayesinde CNC gibi 

makinelerde yeterli hassaslıkta işlenemeyecek kadar küçük boyutlu parçalar ABS den 

üretilebilmiştir.  Kullanılacak olan cihaz FDM teknolojisini kullanmakta ve 9,492 

santimetreküp basım alanına sahiptir. Makerbot’ta basılan parçalar tamamlandıktan sonra 

destek materyalleri kesilip parça üzerindeki çapak ve pürüzler zımparalanacaktır. 

 

 Boru Bükme 

Araç üzerinde kullanılacak kızaklar (dış çapı 7.5mm içi boş, materyal kalınlığı 1mm 

alüminyum boru) ve manipülatör kolun kancaları (dış çapı 3mm çelik çubuk) bükülerek 

istenilen şekle getirilecektir. Bu yöntem basit ve etkili olduğu için seçilmiştir. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Tablo 4.2.4.1: Aracın Ek Ağırlıksız Genel Fiziksel Özellikleri 

Özellik Değer 

Kütle (g) 4594.07 

Hacim (mm^3) 6282575 

Uzunluk (mm) 389.84 

Genişlik (mm) 462.16 

Kalınlık (mm) 441.54 

Kütle Merkezinin x 

Ekseninden Uzaklığı 

(mm) 

0.07 

Kütle Merkezinin y 

Ekseninden Uzaklığı 

(mm) 

8.44 

Kütle Merkezinin z 

Ekseninden Uzaklığı 

(mm) 

-14.66 

Yüzerlik (N)1 16.58 

Su altı aracının ek ağırlık takılmamış verileri yukarıdaki tabloda gözüktüğü gibidir. 

Ancak tasarım kriterlerinden biri olan aracın nötr yüzerliğe sahip olması, hareket kabiliyeti ve 

 
1 https://bluerobotics.com/learn/buoyancy-calculator/ 
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yarışma performansı açısından önemlidir. Bu nedenle aracın yüzerliğini 0 N’a eşitlemek için 

gövdenin altında bulunan kızaklara çelik veya kurşundan üretilmiş 1.69 kilogramlık ağırlıklar 

takılacaktır. Bu durum hem pasif doğrultma/stabilizasyon’a yardımcı olurken hem de aracın 

yeni yüzerliğini 0 N’a eşitlemektedir. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 
Diagram 4.3.1.1: Elektronik Diyagramı 

Sistem Tasarım Süreci 

Elektronik sistem tasarlanırken robotun mekanik ihtiyaçları ve elektronik sınırlamalar 

göz önünde bulundurulmuştur. Robotun mekanik sistemi tamamlandıktan sonra bu ihtiyaçlar 6 

tane BLDC motor ve 1 Servo olarak belirlenmiştir. Bu motorlardan istenilen performans 

değerlendirildikten sonra motorlar belirlenmiştir ve bu motorları tam kapasitede çalıştırmak 

için gerekli motor sürücüleri seçilmiştir. Motorlardan sonra robotta bulunması istenilen 

sensörler ve kameralar belirlenmiştir. Elektronik sistemin parçaları belirlendikten sonra bu 

sistemin kontrol bölümü belirlenmiştir. Bu bölümde anakart-yardımcı kart olarak kullanılacak 

olan 2 kart Raspberry Pi4 ve Pixhawk PX4 olarak belirlenmiştir. Raspberry Pi4 robotun asıl 

beyni olup sensör ve kamera gibi parçaları kontrol edip Yer Üstü Kontrol İstasyonuyla iletişim 

sağlarken, Pixhawk kartı motorlardan sorumlu olacaktır ve böylece işlem gücü gereksinimleri 

dağıtılacaktır. Bütün sistemin gerilim ve akım ihtiyacı hesaplandıktan sonra kullanılacak olan 

25 metrelik kabloda maksimum yükte olacak olan gerilim düşümü de hesaba katılarak güç 

kaynağı belirlenmiştir. Bütün elektronik sistemin yerleşimi planlanırken özellikle ana güç 

kablosunun oluşturacağı elektronik gürültünün etkisini olabildiğince indirgemek için sensörler, 

güç kablolarından mümkün olduğu kadar izole edilecektir. Oluşabilecek elektronik gürültünün 

engellenmesiyle özellikle otonom süreçte oluşabilecek sorunlar minimalize edilmiştir.   

Sensörler 

Kameralar 

Robotta, bir geniş açı ve bir normal açı lensli olmak üzere, 

iki tane kamera kullanılması uygun görülmüştür. Geniş açı lensinin 

bulunduğu kamera Raspberry PiCam olarak seçilmiştir ve sağladığı 

görüş açısı sayesinde robot kolunu kolaylıkla kullanmakta 

kullanılacaktır. Aynı zamanda aracın alt kısmını görüntülemede 
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yardımcı olacaktır. Kullanılacak olan diğer kamera Microsoft 

Lifecam olarak belirlenmiştir. Bu kamera robotun vision sisteminde 

ve ana sürüş kamerası olarak kullanılacaktır. 

Jiroskop 

Robotta kullanılacak olan jiroskop Pixhawk kartının 

üzerindeki entegre jiroskoptur. Bu sensör aracın oryantasyon 

optimizasyonu ve görüntülemesinde kullanılacaktır. Aynı zamanda 

aracın sürüş algoritmasında bulunan otonom kısımlarda heading ve 

pitch gibi bilgilerin toplanıp işlenmesinde kullanılmaktadır. 

Kullanılan Pixhawk kontrol kartında yeterli performans ve 

hassasiyete sahip bir sensör bulunmaktadır ve ek bir cihaz 

kullanılmayacaktır. 

Basınç ve Sıcaklık 

Kullanılacak olan basınç ve sıcaklık sensörü BlueRobotics 

Bar30 High-Resolution 300m Depth/Pressure Sensor olarak 

seçilmiştir. Kullanılacak olan sensör seçilirken sensörün hassasiyeti 

en etkili faktör olarak belirlenip ona istinaden bir seçim yapılmıştır. 

Seçilen sensörün 2 mm'ye kadar olan hassasiyeti kullanılacak 

olduğu alanlar için, otonom ve ROV süreçte sabit bir derinlik tutma 

ve aktif bir şekilde görüntüleme olmak üzere, yeterli görülmüştür. 

Aynı zamanda cihaza entegre olan sıcaklık sensörü ekstra yer 

kaplamadan sıcaklık verisinin ±1°C’ye kadar izlenmesini 

sağlamaktadır. 

Motorlar 

BLDC Motor 

Robotun pervanelerinde kullanılacak olan motorlar Emax 

XA2212 820KV olarak seçilmiştir. Bu motorlar suya dayanıklı 

olacak şekilde gerekli değişiklikler yapılıp kullanılacaktır(Motor 

içindeki sarmallar epoxy ile kaplanacak, terminaller heat shrink 

tüpler ve epoxy ile su geçirmez hale getirilecek). Kullanılması 

planlanan motorlar çalıştırılmak istendiği voltaj (18-24V) aralığında 

istenilen performansı verecek şekilde seçilmiştir. Motor başı 

çekilmesi planlanan Amper maksimum yükte 3 Amperdir ve 

çalıştırılacak RPM 2000-2500 aralığındadır. 

Servo Motor 

Kullanılacak olan Servo Motor Emax ES3005DE 

motorudur. BLDC motorların aksine Servo motorların içinde hassas 

dişliler bulunması sebebiyle hazır olarak su geçirmez olan bir motor 

seçilmiştir. Bu motor robot kolun operasyonunda kullanılacaktır ve 

motorun dışında kola takılırken bir set dişli daha takılacaktır. 
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ESC 

BLDC motorların sürücüleri olarak Deringezen markasının 

35A Programlanabilir ESC – Çift Yönlü Motor Sürücü olarak 

seçilmiştir. Bu ESC seçilirken çalışma geriliminin 6s yani 24 Volt’a 

kadar dayanabilmesine dikkat edilmiştir (Robotun ana elektrik 

girdisi 20-24 volt kadar olacaktır). Aynı zamanda ESC’nin çift 

yönlü olması robotun kinematik modelinin çalışması için 

zorunludur. ESC’lerin içindeki step-down modülü kullanılarak 

Raspberry Pi4 ve Pixhawk kartlarına güç verilecektir böylece 

robotun içinde bir transformer ihtiyacı giderilmiştir. 

Kontrol Kartları 

Raspberry Pi4 

Raspberry Pi4 kartının sağladığı üstün işlem kabiliyeti 

robottaki 2 kamera çeşitli sensörler ve vision yazılımını sorunsuz bir 

şekilde çalıştırabilmesini sağlayacaktır ve Arduino gibi kartların 

arasından seçilme sebebidir. 5 Volt ile çalışabilen Raspberry Pi4 

güçlü bir işleme kabiliyeti sunmanın yanında düşük gerilim ve 

akımda çalıştığı için elektrik kaynağına de ağırlık yapmamaktadır. 

Kontrol sisteminde vision işlemi, sensör verisi alıp işleme, 

komünikasyon gibi ağır görevleri bu kart yapacaktır ve sistemin 

Master kartıdır. 

Pixhawk PX4 

Pixhawk PX4 uçuş kartı kullanım kolaylığının yanında 

birçok motoru sorunsuz bir şekilde kontrol edebildiği için 

seçilmiştir. Hem servo hem de BLDC motorlarının kontrolünü 

sağlayacak girişleri ve işleme kabiliyeti olduğu için ekstra bir 

kontrolcüye ihtiyaç bulunmamaktadır. Kontrol sisteminde Slave 

kartı olan Pixhawk, motorların kontrolünü tamamen devralmak için 

kullanılarak Raspberry Pi üzerindeki yükü bölmüştür. Aynı 

zamanda bir uçuş kartı olduğu için üzerinde bir jiroskop 

bulundurmaktadır ve bu entegre jiroskop robotun içinde alan, 

elektrik ve Raspberry Pi üzerinde girişlerden tasarruf etmeyi 

mümkün kılmıştır. 

Kumanda 

Kumanda olarak Logitech F310 kumandası kullanılacaktır. 

Bu kumandanın takım arasında daha önceden çokça kullanılması ve 

güvenilir olması seçiminde etkili olmuştur. Aynı zamanda robotun 

kinematik modelinden tamamen yararlanabilecek kadar tuş 

bulundurması da başka bir kumanda gereksinimini elemiştir. 
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Kablolar 

Güç Kabloları  

Güç kabloları 25 metrede yaşanacak olan gerilim düşüşünü 

hesaba katarak 8 AWG (10𝑚𝑚2 kesit alanı) kablolar olarak 

seçilmiştir. Kablolar suya dayanıklı olmaları için silikon kaplamalı 

olacaktır.  

İletişim Kablosu 

Robot ve Yüzey Kontrol İstasyonu arası iletişimin 25 

metrelik bir CAT6 kablo ile sağlanması planlanmaktadır. CAT6 

kabloların sağladığı veri transferi hızı sorunsuz bir şekilde iletişim 

kurulmasını sağlayacaktır. 

Güç Kaynağı 

Güç kaynağı olarak 24V çıkışı olan ve 500 Watt gücünde bir 

kaynak seçilmiştir. Güç kaynağı, 25 metrelik bağlantı kablosuna 

bağlı olacağından bu uzunlukta oluşacak voltaj kaybını düşünerek 

seçilmiştir. 8 AWG kabloda bu uzunlukta oluşacak voltaj düşüşü 

yaklaşık (20A yükte) 2.06V olarak hesaplanmıştır. Bu seçimler 

sayesinde gerilimde oluşacak düşüşü kompanse ederek robotun 

içinde bir regülatör kullanılmadan elektronik sistemi kurulmuştur. 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Tigers Robotics Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması için tasarlanan 

araçta kullanılacak algoritmalar üçe sınıfta incelenebilir. Bu algoritmalar sırası ile kontrol, 

güdüm ve optimizasyon algoritmalarıdır.  

Kullanılacak algoritmalardan ilki olan kontrol algoritması, robotu kontrol etme ve 

pilotun komutlarına göre robotun hareketlerini belirleme üzerinedir. Bu bağlamda 

incelendiğinde kontrol algoritması esasında robotun pilotundan gelen joystick verilerini 

kullanarak hangi motorların ne kadar süre ne kadar güçle hareket edeceğini belirleyen 

algoritmadır. İçerisinde yer alan PID optimizasyon algoritması ile robotun tam anlamıyla 

istenilen yere ulaşmasını sağlamaktadır. Kontrol algoritması QGround Control yazılımı ile 

hazırlanmıştır. Ek olarak Ardusub kullanılarak su altı aracının özgün hareket modeli için 

“custom frame” oluşturulmuştur. Arayüz gereksinimleri QGround Control üzerinden 

sağlanmıştır. 

İkinci algoritma ise robotun otonom gidebilmesi için geliştirilen güdüm algoritmasıdır. 

Temelde güdüm algoritması, görüntü işleme tekniklerini kullanarak robotun hedefe ulaşmasını 

sağlayan hedefleme algoritması ve bu algoirtmadan gelen verileri kullanan hareket 

algoritmasından oluşur. Bu iki algoritma birbirlerine geribildirim vererek optimal rotayı 

oluştururlar ve aracı yarışmanın otonom aşamasında hareket ettirirler. Hareket algoritmasının 

içerisinde yer alan PID optimizasyon algoritması ile robotun tam anlamıyla istenilen yere 

istenilen hızda varmasını sağlamaktadır. Otonom hedefleme algoritması için Python 

programlama dili ile OpenCV kütüphanesi kullanılmış hareket algoritması için de MAVLINK 
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protokolü kullanılmıştır. Son olarak otonom sistem için özel bir arayüz Java dili kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

Üçüncü algoritma sınıfı ise araçta yer alan optimizasyon ve yardımcı yazılım 

algoritmalarıdır. Bu algoritmalar, robota yerleştirilen sensörlerden gelen verilerin en verimli 

şekilde işlenmesini, işlenen verilerin hata payını en aza indirerek pilotun tam anlamıyla 

kusursuz ve tutarlı hareketler yapmasını sağlar. Bu optimizasyon ve yardımcı yazılım 

algoritmaları algoritmaları sırasıyla jiroskop algoritması, kalibrasyon-checkup algoritması, 

PID algoritması, veri filtreleme algoritması, renk işleme kalibrasyon algoritması ve su altı 

görüş algoritması olmak üzere 6 temel sınıfta incelenebilir. Bu algoritma sınıflarının tamamı 

Python programlama dilinde yazılmıştır. 

4.3.2.1 Kontrol Algoritması Tasarımı 

Su altı aracının kontrol algoritması, daha önce de bahsedildiği üzere pilotun verdiği 

girdiler bağlamında su altı aracını hareket ettiren algoritmadır. Kontrol algoritmasının temel 

amacı yarışma içerisinde aracın 6 eksenli hareketini 4 ekseni oyun kontrolcüsünden(joystick) 

alınan veriler ile kontrol etmektir. Kontrol algoritması gerekli hareket işlemlerini 

gerçekleştirirken raporun 4.3.2.3.3 kısmında anlatılan PID Algoritmasını yol planlama için 

kullanmaktadır.  Bu kontrol algoritmasının tasarımı Diagram 4.3.2.1.1’de gösterilmiştir. 
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Diagram 4.3.2.1.1: Kontrol Algoritması Akış Diagramı 

4.3.2.2 Otonom Güdüm Algoritması Tasarımı 

 Su altı aracının otonom güdüm algoritması, 4.3.2.1 Kontrol Algoritması Tasarımı 

bölümünde aktarılan algoritmadan farklı olarak pilot girdisine gerek duymaz. Otonom 

algoritmasının temel amacı yarışma içerisinde bulunan otonom kapı görevi kısımlarını 

tamamlamaktır. Bu görev bağlamında bakıldığında aracın suyun altında RAL 1026 renk kodlu 

bir hedefi tespit etmesi gerekmektedir. Bu tespit işlemi hedefin HSV değerleri üzerinden yapılır. 

Raporun 4.3.2.3.4 Renk İşleme Kalibrasyon Algoritması bölümünde bahsedilen kalibrasyon 

yazılımı sayesinde üst ve alt HSV değerleri elde edilir. Sonrasında bu değerler arasında yer alan 

pikselleri gruplar ve maskeler. Son olarak bu gruplardan en büyük olanın merkez noktasını 

belirler, mesafe ve dönme açısını hesaplar. PID ve hareket algoritması kullanarak kendini 

merkez noktasına doğru hizalar ve harekete geçer. Bu işlem Diagram 4.3.2.2.2’de 

gösterilmiştir. 
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Diagram 4.3.2.2.2: Otonom Güdüm Algoritması Akış Diagramı 
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4.3.2.3 Optimizasyon ve Yardımcı Yazılım Algoritmaları Tasarımı 

4.3.2.3.1 Jiroskop Algoritması 

Su altı araçlarının dengeleri external forces (harici kuvvetler) nedeniyle bozulabilir. 

Dengenin bozulması robotun istenmeyen bir yere sapıp hasar almasına ve görevlerin 

tamamlanamamasına sebep olur. Bu sebepten ötürü aracın denge merkezi ve bu dengenin ve 

oriantasyonunun korunması oldukça önemlidir. Herhangi bir sapmayı telafi etmek ve aracı 

tekrardan istenilen rotaya ve oryantasyona sokmak için, jiroskop algoritması geliştirilmiştir. 

Jiroskop algoritması robotun dengesi bozulursa bunu anlar ve pilota bir sinyal gönderir. 

Ayrıca belirlenen rotadan sapma açısına göre gerekli motorlara daha fazla veya az güç vererek 

robotu dengeler. Jiroskop algoritması aynı zamanda 4.3.2.3.3 PID Algoritması kısmında 

bahsedilen PID algoritması da bu süreçte etkin bir rol oynamaktadır. PID algoritması jiroskop 

verileri üzerinden türev, integral ve orantı üzerinden hesaplamalar yapar ve yaptığı 

hesaplamalar sonucunda bir geri bildirim döngüsü içerisinde aracın istenilen duruma gelmesini 

sağlar. Görsel 4.3.2.3.1.1’de  genel bir jiroskop şeması gösterilmiştir. 

Görsel 4.3.2.3.1.1: Jiroskop Modeli 4.3.2.3.1 Kalibrasyon Algoritması 

4.3.2.3.2 Kalibrasyon-Checkup Algoritması 

Kalibrasyon-Checkup algoritması robotun motorlarının, alt sistemlerinin ve elektronik 

devrelerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden algoritmadır. Dahası robot suya indirildiği 

anda arayüzden gelen kalibrasyon komutu ile ilk GPS verisi referans noktası olarak tanımlanır. 

Benzer bir şekilde kalibrasyon esnasında yükseklik anlık verisi referans yüksekliği (0m) olarak 

tanımlanır. 

Checkup algoritması ise robot ilk suya indirildiğinde kalibrasyon algoritması bütün 

sistemlere sinyal göndererek bütün sistemlere çalışma komutu verir. Daha sonra sistemlerin 

çalışıp çalışmadığını tam olarak anlamak için robotun sistemlerinden geri bildirim verir. İlk 

çalıştırıldığında bütün sistemler çalışıyor ancak motorlardan herhangi birine gereğinden daha 
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fazla akım gidiyorsa checkup algoritması ekip üyelerini bu konuda uyarır ve bu sorunun 

düzeltilmesi için onlara yol gösterir. Bu veriye dayanarak araçta gerekli ayarlamalar yapılabilir.  

4.3.2.3.3 PID Algoritması 

PID Algoritması, su altı robotunun kontrol sisteminin yol planlama ve geribildirim 

algoritmasıdır. PID algoritması, kontrol sürecinde istenilen değer ile ortaya çıkan değeri 

karşılaştırarak hata payını orantı(P), integral(I), türev(D) kullanarak hesaplar ve bu değerleri 

işleyerek robotun hareketlerini istenilen değere göre ayarlar. Örnek olarak, robotun 10 metre 

ilerlemesi gerekirken 7 metre ilerlediği PID algoritması tarafından tespit edilir ve buna göre 

robotun hareketleri istenilen değere göre ayarlanarak hata kaybının giderilmesi sağlanır. PID 

algoritması aradaki hata payını bularak olması gereken değeri hesaplar ve hedefe en doğru ve 

optimal şekilde ulaşmasını sağlar.  

PID Algoritması sensörlerden gelen verilere göre robotun motorlarının hareketi ile altı 

serbesti derecesi üzerinden verileri işler. Bu veriler: 

➢ Pitch (yunuslama) 

➢ Yaw (sapma) 

➢ Roll (yalpa) 

➢ Sağ/Sol 

➢ Yukarı/Aşağı  

➢ İleri/Geri  

şeklinde listelenebilir. 

PID algoritmasını her yöne ve her hareket çeşidine uygulamak, hataları her yönde 

engellenmesini ayrıca olası zincirleme hatalar büyümeden o hataların engellenmesini sağlar. 

Ek olarak sistem kendine geribildirim verecek şekilde tasarlandığından olası hataları ve hata 

payını hesaplayıp hata büyümeden engelleyerek zincirleme hataların da önüne geçer.  

Bu yarışma kapsamında hazırlanan PID algoritmasının akış diagramı Diagram 

4.3.2.3.3.1’de  gösterilmiştir. 

 

 
Diagram 4.3.2.3.3.1: PID Akış Diagramı 

4.3.2.3.4 Filtreleme Algoritması 

Su altı araçlarında toplanan verilerin doğruluğu oldukça önemlidir. Çünkü kullanılan 

veriler araçların kritik kararlar almasını sağlamaktadır. Bu sebepten ötürü toplanan verilerde 

istatsitiksel hiçbir aykırı değer, outlier,  bulunmaması şarttır. Bunu engellemenin çeşitli yolları 

vardır. Toplanan verinin ortalamasının alınması, toplanan verinin modunun alınması ve 

toplanan verinin medyanının alınması bu yollara örnektir. Bu proje için zaman kompleksliği 
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için O(n) (daha az hesaplama) gerektirdiğinden ötürü ve çok daha kesin-doğru değerler 

döndürdüğünden ötürü verilerin ortalamasının alınması tercih edilmiştir.  

Ortalama alma ile çalışan filtreleme algoritması saniyede 50 adet veri toplamakta ve bu 

toplanan verilerinin ortalamasını alarak belirtilen saniyeye özel ortalama bir değer 

yansıtmaktadır. Bu sayede elde edilen veriler filtrelenmiş ve optimize edilmiş olunur. 

 

4.3.2.3.4 Renk İşleme Kalibrasyon Algoritması 

 Raporun 4.3.2.2 Otonom Güdüm Algoritması Tasarımı kısmında da belirtildiği üzere 

tasarlanan su altı aracı renkleri ayırt ederek ve gruplayarak işlemler gerçekleştirmektedir. 

Yardımcı yazılım olan renk işleme kalibrasyon algoritması OpenCV kütüphanesini ve Python 

programlama dilini kullanarak Yüksek ve Düşük olmak üzere 6 adet HSV(Hue Saturation 

Value) belirlemek için kullanılmaktadır. Böylece Yüksek-Hue(Ton), Yüksek-

Saturation(Doygunluk), Yüksek-Value(Değer) ve Düşük-Hue(Ton), Düşük-

Saturation(Doygunluk), Düşük-Value(Değer) verileri elde edilebilir. Bu algoritma için yazılan 

kod 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci başlığında detaylıca incelenmiştir. 

 

4.3.2.3.5 Su Altı Görüş Algoritması 

Raporun 4.3.2.2 Otonom Güdüm Algoritması Tasarımı kısmında da belirtildiği üzere 

tasarlanan su altı aracı renkleri ayırt ederek ve gruplayarak işlemler gerçekleştirmektedir. 

Yardımcı yazılım olan renk işleme kalibrasyon algoritmasına ek olarak ikincil bir yardımcı 

yazılım algoritması hazırlanıştır. Su Altı Görüş Algoritmasının temel amacı suyun altında ışığın 

kırılma indisi, suyun mavi filtresi ve netlik gibi problemleri ortadan kaldırmaktır. Bu sayede 

araç çok daha uzağı görebilmekte ve daha yüksek bir doğrulukta kararlar alabilmektedir.  

Tigers Robotics olarak yaptığımız literatür taramasında Sea-Thru modelinin gerek 

çözünürlük gerekse de doygunluk anlamında en optimal model olduğuna karar verdik. Ancak 

Sea-Thru modelinin kodları açık kaynaklı olmadığından ötürü implementasyon 

gerçekleştirilemedi Bu sebepten ötürü OpenCV kütüphanesini ve Python programlama dilini 

kullanarak Dark Channel Prior Algorithm modeli araştırılmış ve implemente edilmiştir. Bu 

geliştirilen algoritma 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci başlığında detaylıca incelenmiştir. 

  

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Raporun bu kısmında tasarlanan güdüm ve kontrol algoritmaları için gerekli olan 

yazılımlar incelenmiştir. Bu kullanılan yazılımlar github.com/7228TigersFan/eye-of-the-

tiger.git adresinde açık kaynaklı olarak paylaşılmıştır. Bu sayede dünya çapında herkes bu 

kodları kullanabilecektir.  

 

4.3.3.1 Kalibrasyon Yazılımı 

 Tigers Robotics Teknofest 2021 Sualtı yarışması için kullanılacak olan güdüm 

algoritmasının temel araçlarından biri olan kalibrasyon kodu Python programlama dili ve 

OpenCV kütüphanesi ile yazılmıştır. Bu kalibrasyon kodu esasında açık kaynaklı ve ücretsiz 

olarak Github üzerinden paylaşılmıştır. 

Kalibrasyon kodu şekil işleme yerine renk işlemeye yönelik bir koddur. Zira hedefi ayırt 

edici kılan renk aralıklarının belirlenmesini sağlamakatadır.  Görüntü işleme kategorisine giren 

bu kalibrasyon kodu, adından da anlaşılacağı üzere su altı aracının suya indirildiği andaki ışık 
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koşullarına göre kendini kalibre etmesini sağlar. Bu sayede RAL 1026 renk kodu için gereken 

yüksek ve alçak HSV limitlerini ayarlanması sağlanır ve rengin maskeleme işlemi gerçekleşir. 

Kalibrasyon algoritması HSV limit ayarlamalarını OpenCV içerisinde yer alan 

createTrackbar fonksiyonu ile yapmaktadır. Bu sayede yüksek HSV ve düşük HSV değerleri 

için olmak üzere 6 adet kullanıcı girdisi alınmaktadır. Bu girdiler sonrasında ayrı bir arayüzde 

gösterilmektedir. Ek olarak aynı kalibrasyon kodu 4.4 Dış Arayüzler bölümünde otonom 

arayüzünün backend kodu olarak çalışmaktadır. Python’da yazılan bu kod Kod 4.3.3.1’de 

gösterilmiştir. 

 
Kod 4.3.3.1.1: Kalibrasyon Kodu 

 

 

Kod 4.3.3.1.1’de belirtilen kalibrasyon kodunun çalışması için gerekli olan OpenCV 

ve Numpy kütüphanelerinin kurulması şarttır. Python 3.6 programlama dili üzerinden 

çalıştırılan kod Figür 4.3.3.1.2 ve Figür 4.3.3.1.3 çıktılarını üretmektedir. Figür 4.3.3.1.2 

daha önce de bahsedilen limit girdi arayüzüdür. Figür 4.3.3.1.3 ise bu arayüzden alınan 

değerler çerçevesinde maskelenmiş görüntüdür. Soldaki görüntü RAL 1026 renk kodunun 

gösterildiği gerçek zamanlı video iken, sağdaki bu rengin maskeleniş görüntüsüdür. Bu satede 
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yüksek bir başarı ile hedefleme algoritması için gereken limitler belirlenmiş olunur. 

Programın döndürdüğü limitler Figür 4.3.3.1.4’da yer almaktadır. 

 
Figür 4.3.3.1.2: Limit Belirleme Arayüzü 

 

 
Figür 4.3.3.1.3: Maskeleme Görüntüsü(Sağdaki Maskeleniş Soldaki Gerçek Görüntü) 

 

 
Figür 4.3.3.1.4: Kalibrasyon Algoritması Çıktısı 

4.3.3.2 Hedefleme Yazılımı 

 Tigers Robotics Teknofest 2021 Sualtı yarışması için kullanılacak olan güdüm 

algoritmasının temel araçlarından bir diğeri olan tespit kodu Python programlama dili ve 

OpenCV kütüphanesi ile yazılmıştır. Bu hedef tespit algoritması esasında açık kaynaklı ve 

ücretsiz olarak Github üzerinden paylaşılmıştır. 

Tıpkı kalibrasyon algoritması gibi hedefleme algoritması da şekil işleme yerine renk 

işlemeye yönelik bir algoritmadır. Zira hedefleme algoritması, kalibrasyondan gelen HSV 

limitlerine göre hedefleri maskeleyen ve bu maskelenmiş parçaları gruplayıp hedefin merkezini 

tespit etmektedir.  Bilgisayar biliminde görüntü işleme kategorisine giren bu hedefleme 

algoritması, adından da anlaşılacağı üzere su altı aracının otonom görev esnasında hedefi tespit 

etmesini sağlamaktadır. Bu algoritma RAL 1026 renk kodu olan hedefin, kameraya göre 

kordinatlarının hesaplanmasını sağlar. Sonrasında hareket algoirtması ile hedef ile araç 
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arasındaki açı ve mesafe yaklaşık olarak bulunur. En son aşama olarak yine hareket algoritması 

aracın hesaplanan noktaya hesaplanan sürede ulaşmasını sağlar. 

Kalibrasyon kodundan farklı bir biçimde hedefleme algoritması kullanıcıdan herhangi 

bir girdi almamakta sadece hareket algoritması için veri döndürmektedir. Hedefleme 

algoritması sadece bir alçak bir de yüksek olmak üzere iki adet HSV değer limitine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu limitler de 4.3.3.1 böülümde tanımlanan kalibrasyon algoritması aracılığıyla 

elde edilir. Python’da yazılan bu kod Kod 4.3.3.2.1’de gösterilmiştir. Kod 4.3.3.2.1’de gereken 

HSV limitleri Figür 4.3.3.1.4’de gösterilen limitler olarak tanımlanmıştır 

 
Kod 4.3.3.2.1: Kalibrasyon Kodu 

Kod 4.3.3.2.1’de belirtilen algoritma için gerekli olan imutils, OpenCV ve Numpy 

kütüphanelerinin kurulması gerekmektedir. Kütüphane kurulumları sonrasında Python 3.6 

programlama dili üzerinden çalıştırılan kod Figür 4.3.3.2.2 çıktısını üretmektedir. Figür 

4.3.3.2.2’den de görülebileceği üzere algoritma başarılı bir şekilde gerçek zamanlı olarak 

RAL 1026 renk kodunu ayrıştırmış ve etrafına hedefi işaret eden bir dikdörtgen çizmiştir. 

Hedefleme algoritmasının döndürğü hedef kordinat verileri Figür 4.3.3.2.3’te gösterilmiştir. 

Hedefleme algoritması Github’da açık kaynaklı olarak takımımız tarafından paylaşılmıştır. 
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Figür 4.3.3.2.2: Hedefleme Algoritması Gerçek Zamanlı Çıktısı 

 

 
Figür 4.3.3.2.2: Hedefleme Algoritması Kordinat Çıktısı 

4.3.3.3 Su Altı Görüş Yazılımı 

 Tigers Robotics Teknofest 2021 Sualtı yarışması için kameradan gelen veriler oldukça 

önemlidir. Zira kameradaki herhangi bir çözünürlük düşüklüğü hem pilotu hem de otonom 

algoritmasını etkilemektedir. Benzer bir şekilde suyun içerisinde bulunan bir kameranın, suyun 

kırıcılık indisinden kaynaklı, hem netlik sıkıntıları yaşaması hem de mavi filtre katmanı 

sebebiyle cisimleri olduklarından daha mavi olarak aktarması olasıdır.  

Tigers Robotics Programlama ekibi bu netlik ve mavi filtre sorunlarınıçözmek için 

literatür taraması yapmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda en hassas çıktıları veren 
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algoritmanın Derya Akkaynak ve Tali Treibitz tarafından hazırlanan “Sea-thru: A Method For 

Removing Water From Underwater Images” algoritması olduğuna karar verilmiştir. Ancak açık 

kaynaklı paylaşılmayan ve henüz test aşamasında olan bu model kullanılamamıştır. Bunun 

yerine “Sea-thru: A Method For Removing Water From Underwater Images” makalesinde 

matematiksel olarak belirtilen algoritma sıfırdan Tigers Robotics tarafından yazılmaya 

başlanmıştır. Sea-thru’dan farklı bir şekilde yapay zeka kullanmayan bu model OpenCV 

kütüphanesi ve Python 3.6 programlama dili ile yazılmıştır. Yapılan testler sonucunda Dark 

Channel Prior algoritmasının en düzgün ve ayırt edilebilen sonuçları veridiği tespit edilmiş ve 

bu sebepten dark channel prior algoritması seçilmiştir. 

Henüz geliştirme aşamasında olan Su Altı Görüş algoritmasının çıktıları Figür 4.3.3.3.1, 

Figür 4.3.3.3.2 ve Figür 4.3.3.3.3’te verilmiştir. Belirtilen figürlerden de görülebileceği üzere 

su altı görüş algoritması renklerin daha kolay ayırt edilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca soluk 

ve bulanık bölgeleri daha parlak ve tespit edilebilir şekle getirmiştir. 

 

Figür 4.3.3.3.1: Su altı Görüş Algoritması İlk Test 

 

 

Figür 4.3.3.3.2: Su altı Görüş Algoritması İkinci Test 

 

Figür 4.3.3.3.2: Su altı Görüş Algoritması Üçüncü Test 
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4.4. Dış Arayüzler 

Tigers Robotics takımı otonom ve pilot kontrollü yarışma etapları için iki farklı arayüz 

geliştirmiştir. Bunlardan ilki olan otonom arayüzü Java programlama dili kullanılarak 

yazılmıştır. Takımın kendisinin tasarladığı bu arayüz sayesinde otonom hedefleme 

algoritmasının maskeleme verileri ve kalibrasyon arayüzü erişilebilir hale gelmiştir. Bahsedilen 

otonom arayüzü Figür 4.4.1’de verilmiştir. Figürde de gösterildiği üzere kalibrasyon, 

hedefleme ve su altı görüş algoritmalarını arkada çalıştıran arayüz programı robotun gerçek ve 

maskelenmiş kamera verisini takım üyelerine sağlamaktadır. Ek olarak robotun hedeften 

uzaklığı ve robot ile hedef arasındaki açı gibi kritik bilgileri de göstermektedir. 

 
Figür 4.4.1: Otonom Arayüzü 

 

 Robotun pilot kontrolünde olacağı etap için ise QGround Control kullanılmış ve araç 

ile iletişim için Ardusub programı tercih edilmiştir. Seçilen Arayüz örneği Figür 4.4.2’de 

gösterilmiştir. Figürden de anlaşılacağı üzere QGroundControl ve Ardusub entegrasyonu, 

aracın pilotuna istediği güç, voltaj, jiroskop, pusula, sıcaklık, yükseklik, ve kamera görüntüsü 

gibi çeşitli verileri sağlamaktadır. 
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Figür 4.4.2: Ardusub ve QGround Conrol Kullanılarak Hazırlanmış Pilot Arayüzü 

 

Qgroundcontrol yazılımının tercih edilmesindeki esas sebep, robotun sensörlerinden 

gelen verileri görüntüleyebilen ve sisteme yeni sensörleri ayarlayabilen, kamera ile iletişim 

kurabilen, robottaki motorların aldığı voltaj ve akımın görülebileceği, robotun şeklini 

belirterek, şema olarak motor yerleştirmesinin yapılabileceği, robotun güvenlik sistemlerinin 

kontrol edilebileceği,  joystick kontrollerinin ayarlanabildiği ve robotun sistemlerinin 

kalibrasyon algoritması ile kalibre edilebileceği, bir yazılım olmasıdır.  

QGroundControl, robotun tüm sistemlerini her alanda incelenerek bütün sistemlerinin 

doğru şekilde kontrol edilmesini sağlar. QGroundControl içindeki joystick bölümünde  

joystick’in her tuşuna bir komut atılır. QGroundControl paneli ise tuşa basıldığında, tuşa 

atanmış komutu çalıştırır. Bunun yanında sensörlerden alınan veriler ile pilota, robotu hareket 

ettirirken yardım eder. Ayrıca program, safety(güvenlik) bölümü sayesinde robotta oluşan 

sorunlar ve tehlikeleri saptar ve takım üyelerini bu konuda uyarır. Bunun sayesinde tehlikeleri 

önceden sezip önüne geçebiliriz.  

Ardusub programının kullanılmasındaki temel sebep ArduSub yazılımının 

QGroundControl ile entegre bir biçimde çalışmasıdır. Ardusub, QGroundControl programının 

su altı araçları ile birlikte çalışmasını sağlar. ArduSub yazılımı QGroundControl bu programı 

bir su altı aracını kontrol etmek için özelleştirir. Örneğin ArduSub bulunmayan bir 

QGroundControl programı sadece İHA ve hava araçları için şemalar içermektedir. ArduSub 

yazılımı bu bileşenlere su altı araçları şemaları ve özellikleri ekleyerek  QGroundControl 

programını su altı araçları için de kullanabilmesini sağlar. Ancak takımımızın hareket modeli 

özgün olduğundan ötürü özelleştirilmiş bir hareket modeli Ardusub kullanılarak hazırlanmış ve 

sisteme entegre edilmiştir. Tamamen özgün olan bu sistem aracın istenildiği gibi çalışmasını 

sağlamıştır.  
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5. GÜVENLİK 

5.1 Güvenlik Önlemleri 

Çalışırken takım üyelerinin ve etraftaki insanların güvenliğini sağlamak için önlemler 

alınmalıdır. Güvenlik önlemleri  ana başlık altında incelenebilir.  

5.1.1. Elektronik Güvenlik 

● Güç kesmek için, kullanılan güç kaynağı 30 amper limitli olması ile birlikte 25 amperlik 

bir sigorta olmalıdır. 

● Pilot yanında ve kontrol istasyonunda gücü manuel olarak kesmek için acil durum 

kapatma butonu yerleştirilmelidir. 

● Özellikle suyla temas eden yerlerin su geçirmezliği sağlanmalı ve su geçirmez olduğu 

her sürüş öncesi kontrol edilmelidir. 

● Elektronik kartlar, devreler, kablolar vb. robotun merkezinde bulunan akrilik tüpün 

içine yerleştirilmelidir. 

● Açıkta elektrik bağlantısı olmamasını sağlamak için kablolar su geçirmez soketler ile 

birbirlerine bağlanmalıdır. 

● Elektrik kaçağı ihtimallerini düşürmek için soketlerin kablolara bağlandığı noktalar 

ısıyla daralan makaron ile yalıtılmalıdır. 

● Bütün sistem 24 volt gerilim ile çalışmalıdır.  

● 25 amper sigorta olmalıdır. 

5.1.2. Mekanik Güvenliği 

● Robotun tasarımında pervaneler dışında ucu sivri veya tehlike yaratabilecek bir bölge 

bulunmamalıdır, pervaneler ise törpülenip tehlikesiz hale getirilmelidir. 

● Öğrenciler atölyeye girerken, güvenlik için gerekli olan eldiven, gözlük ve maske 

ekipmanları kullanılmalıdır. 

● Üretim sürecinde kullanılacak CNC Router ve benzeri ağır makinalar, danışman 

öğretmen dışında, öğrenciler tarafından kullanılmamalıdır. 3D yazıcı ise, yetkili ve 

kullanımda tecrübeli öğrenciler tarafından yine gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

kullanılmalıdır. 

● Robot havuza konulduktan sonra görevli kişi dışında herkes havuzdan uzak kalmalıdır. 

5.2. Atölyede Alınacak Önlemler 

Buradaki güvenlik önlemleri, MEB’in mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalinden alınmıştır.  
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5.2.1. Temizlik Önlemleri  

● Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, bu alanlar 

olabildiğince temiz tutulmalıdır. 

● Çalışan takım, tezgah ve makine, işin tamamlanmasından sonra mutlaka 

temizlenmelidir, kullanılan gereçler yerine konulmalıdır. Örneğin yarışma sürecinde 

dokunulan bilgisayar ve el aletleri gibi araçların temiz ve dezenfekte bırakılması 

sağlanacaktır.  

● İş atıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

● Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri 

hemen temizlenmelidir. 

 

5.2.2. El Aletleri Kullanım Esnasında Alınacak Önlemler 

● El aletlerini kullanacak kişinin gerekli doğru bilgiye sahip olmalıdır. Eğer sahip değilse 

ilgili kişilerden destek alarak aleti kullanmasını öğrenmelidir. 

● El aletlerini, iş yapılırken ve iş bitiminde güvenli bir yere kullanılmalıdır. 

● Sapları kırılmış, biçimi bozulmuş, kopmuş, körlenmiş çekiç, eğe vb. aletler 

kullanılmamalıdır.  

● El aletleri kullanılırken ellerin yağlı, kaygan ve ıslak olmamasına özen gösterilmelidir. 

 

5.2.3. Elektrikli Alet ve Makineler Kullanılırken Alınacak Önlemler 

● Yapılacak işe uygun elektrikli alet kullanılmalı ve riskleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmalıdır. 

● Elektrikli el aletleri kullanırken koruyucu teçhizat giyilmelidir. 

● Alet kullanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. 

● Kablo kullanılmadığı zaman dikkatlice sarılmalı, bir raf üzerine konulmalı ya da uygun 

bir askıya asılmalıdır. Örneğin yarışmada kullanılması beklenen 25 metrelik veri 

yollama kablosu, yarışma sürecinde hem robot hem de takım üyeleri için risk 

oluşturduğundan düzgün sarılı bırakılmasına özen gösterilecektir.  

● Elektrikli el aletleri nemli ya da ıslak durumda olan yerlere konulmamalıdır. 

 

5.3. Yarışma Esnasında Alınacak Önlemler 

Yarışma sırasında da hem kendi hem de alandaki diğer insanların güvenliğini sağlamak için 

ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır.  Bu önlemlere robotun bütün sistemlerinin kontrol 

edilmesiyle başlanmalıdır. Hem mekanik hem de elektronik sistemlerin kontrol edilmesi 

gerekir. Bu sayede hem robotun güvenliği sağlanmış olur hem de olabilecek herhangi bir sorun 

önceden tespit edilip düzeltilebilir. Elektronik aletlerin konumlarına ve çalışıp çalışmama 

durumlarına dikkat edilmelidir. Bu sayede istenmeyen kazalardan kaçınılır. Ayrıca yangın tüpü, 
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ilk yardım kiti gibi acil durumlara müdahale edebilecek ekipmanlar da alanda bulunmalıdır. 

Son olarak yarışma esnasında kaza yaşanmaması için robotu kullanacak kişinin (pilotun) 

dikkatinin dağıtılmamalıdır, pilotun bütün dikkati robotta olmalıdır. 

 

5.4. Covid-19 Önlemleri 

Ülkece içinde bulunulan pandemi sebebiyle bütün önlemlere ek Covid-19’dan korunmak için 

özel önlemlerin de alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin en başında maske kullanımı 

gelmektedir. Bütün yarışmacılar yarışma alanında maskesini takmalıdır ve her yarışmacı 

yanında yedek maske bulundurmalıdır. Maske takamayacak durumda olan kişilerin ise 

koruyucu siperlik kullanılması zorunludur. Bütün takım üyelerinin sosyal mesafe kurallarına 

uyması gerekmektedir. Bilgisayar gibi farklı takım üyelerinin sürekli temas halinde olduğu 

araçların yüzeyleri periyodik olarak dezenfekte edilmelidir. Takım tarafından atölyede ve 

yarışma alanında dezenfektan bulundurulmalıdır.  

5.5 Güvenlik Kontrol Listesi 

 

Başlık Yapılması Gerekenler Sorumlu Kişi Yapıldı 
Yapılmad

ı 

Genel 
Acil durumlar oluştuğunda basılması gereken güç 

kapatma butonunun yerini biliyor mu? 
Duru Çomuoğlu   

Genel 
Aletler kullanılmadığı zamanlarda uygun şekilde 

saklanıyor mu? 
Duru Çomuoğlu   

Genel 
Güvenlik aletleri ve korumalar olması gerken 

yerde ve kullanıma uygun mu? 
Kaan Erdoğu   

Genel Ekipmanlar belirlenen alan içinde mi? Kaan Erdoğu   

Genel 
Acil durumda toplanmak için uygun alan 

belirlenmiş mi? 
Kaan Fırat   
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Genel Ekipmanlar belirlenen alan içinde mi? Kaan Fırat   

Genel 
Alan kayma ve takılma tehlikelerinden arınmış 

mı? 
Melis İzgi   

Genel Malzemelerin depolanması düzenli mi? Kaan Erdoğu   

Genel Çalışma yüzeyleri düzgün ve düzenli mi? Erdem Akder   

Genel 
Kişisel güvenlik ekipmanları her üyede mevcut 

mı? 

Adasu 

Kahraman 
  

Genel 
Kişisel güvenlik ekipmanları bütün üyeler 

tarafından takılıyor mu? 
Kaan Fırat   

Genel 
Kişisel güvenlik ekipmanları uygun bir yere 

kaldırılıp korunmuş mu? 

Hakan Can 

Gürbüz 
  

Genel Herkes korona önlemlerine uyuyor mu? Kaan Fırat   

Genel Acil bir duruma karşı yangın tüpü hazır mı? Kaan Erdoğu   

Genel 
Bütün üyeler uzun pantolon ve kapalı ayakkabı 

giymiş mi? 
Kaan Fırat   

Genel Uzun saçlı bireyler, saçlarını toplamış mı? Kaan Fırat   

Halkla 

İlişkiler 

Bütçe artış veya azalma durumu takip ediliyor 

mu, ve buna göre liste güncelleniyor mu? 
Kaan Fırat   
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Halkla 

İlişkiler 

Hataların düzeltilmesi veya ekleme yapılması için 

robotun test anında video ve fotoğraf çekildi mi? 
Kaan Fırat   

 

 

Başlık Yapılması Gerekenler Sorumlu Kişi Yapıldı 
Arayüz 

Kontrolü 

Elektronik Güç ve kontrol kabloları bağlı mı? 
Hakan Can 

Gürbüz 
  

Elektronik 
Acil durum butonu çalışıyor mu ve erişilebilir bir 

yerde mi? 

Hakan Can 

Gürbüz 
  

Elektronik Acil durum butonunun kapakçığı kapalı mı? 
Hakan Can 

Gürbüz 
  

Elektronik 
Elektrik prizleri aşırı yüklenmiş mi? (1 güç şeridi 

çıkış başına kullanılır) 

Hakan Can 

Gürbüz 
  

Elektronik 
Bütün sensörler yarışma sona erdikten sonra 

kapatıldı mı? 
Deniz Süsler   

Elektronik Uygulanan güç gereğinden az veya fazla mı? Deniz Süsler   

Elektronik 
Aşınmış ya da açıkta duran herhangi bir kablo 

var mıdır? 
Deniz Süsler   

Mekanik Gerekli olan bakım tüm parçalara yapıldı mı? Erdem Akder   

Mekanik 
Yanlış yere takılmış ya da hasara uğramış 

herhangi bir parça var mı? 

Adasu 

Kahraman 
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Mekanik 
Sıkılmamış ya da gevşemiş herhangi bir somun 

ya da vida var mı? 
Duru Ortaç   

Programla

ma 

Alıcı-verici arasındaki tüm bağlantılar sağlıklı bir 

şekilde çalışıyor mu, eksik veya yanlış yere giden 

bir sinyal var mı? 

Doğu Boran 

Şentürk 
  

Programla

ma 

Kullanılan arayüz sağlıklı bir şekilde bilgi ve 

görüntü sağlıyor mu? 

Doğu Boran 

Şentürk 
  

 

 

6. TEST 

6.1. Mekanik Testler 

Gerçek bileşenlere yapılacak olan testler pandemi nedeniyle aksamıştır. Bunun yerine 

bileşenlerin mukavemetlerinin simulasyon üzerinden teste tabii tutulması kararı alınmıştır. 

Mekanik Test 1 (Yapıldı): Elektronik Tüpü Basınç Dayanım Simulasyonu 

Bu test aracın elektronik kompartımanının su basıncına ne kadar dayanıklı olduğunu 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Simulasyon kapsamında 10m ve 20m derinliklerde ölçümler 

alınmış ve aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

 
Figür 6.1.1: Elektronik Tüpü Simülasyon Görüntüsü 



 
 

52 

 

 
Tablo 6.1.2: Elektronik Tüpü Simülasyon Verileri 

 

 
Tablo 6.1.3: Elektronik Tüpü Simulasyon Güvenlik Faktörleri 

Simülasyondan alınan verilere bakıldığında, 2m için tasarlanmış bu araçta 10m’de 28-

48 bir güvenlik faktörü, 20m içinse 57-97 arası bir güvenlik faktörü görünmekte. Bu sonuçlara 

bakarak elektronik kompartımanının basınç dayanımının yeterli olduğu kanısına ulaşılabilir. 

Mekanik Test 2 (Yapıldı): Pervane Yapısal Dayanım Simülasyonu 

 Pervanelerin aracın ağırlığına karşın uyguladıkları itki kuvveti altında kırılmaları aracın 

hareket kabiliyetinde siddetli bir düşüşe ve dolayısıyla görevin başarısız olmasına neden 

olacaktır. Bu nedenle pervanelerin söz konusu strese dayanması kritiktir. Pervanenin 26N 

(Ortalama Çalışma Hızı) ve 45N (Maximum Çalışma Hızı) için maruz kalacağı kuvvetler 

incelenmiştir. 
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Figür 6.1.2: Pervane Simülasyon Görüntüsü 

Tablo 6.1.4: Pervane Simulasyon 26N Verileri 

Tablo 6.1.5: Pervane Simülasyon 45N Verileri 
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Tablo 6.1.6: Pervane Simülasyon Güvenlik Faktörleri 

Yukarıdaki tablolarda da gözüktüğü gibi, pervaneler 25N’da 6.9-7.7 arasında 45N’da 

da 4.0-4.5 arasıda bir güvenlik faktörü mevcut. Bu simulasyon sonucu seçilen ABS plastiği ile 

üretilen pervanelerin yeterince sağlam olduğu sonucuna varılmıştır. 

Mekanik Test 3 (Yapıldı): Şase Halkaları Yapısal Dayanım Simulasyonu 

Şase halkaları motorların itki kuvvetini aracın geri kalanına iletmekle sorumludur. Bu 

işlevin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için şase halkalarının motorların 

uygulayabileceği kuvvetlere dayanmaları gerekmektedir. Bu simülasyonda motorların 26N ve 

45N güç uygulamaları halinde şase halkalarına binen stresler incelenmiştir. 

 
Figür 6.1.3: Şase Halkaları Simülasyon Görüntüsü 
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Tablo 6.1.7: Ön-Arka Şase Halkaları Simülasyon Verileri 

 

 
Tablo 6.1.8: Ön-Arka Şase Halkaları Simülasyon Güvenlik Faktörleri 

 
Tablo 6.1.9: Orta Şase Halkaları Simülasyon Verileri 

Tablo 6.1.10: Orta Şase Halkaları Simülasyon Güvenlik Faktörleri 

Yukarıda mevcud olan tablolar özetlendiğinde: 
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- Ön ve arka halkalarda 26N kuvvet altında 5.5-7.0 arasında bir güvenlik faktörü 

görünürken, 2.5-3.1 arasındadır. 

- Orta halka için 26N kuvvet altındaki güvenlik faktörü 3.2-3.6, 45N kuvvet altındaki 

güvenlik faktörü ise 1.8-2.1’dir. 

Bu verilere göre tüm şase halkaları istenilen performansı göstermektedir. 

Mekanik Test 4 (Yapıldı): Araç Hidrodinamiği 

Bu testte aracın su içerisinde ilerlerken karşılaşacağı su direnci akış simülasyonu 

üzerinden incelenmiştir. 

 

Figür 6.1.4: Hidrodinamik/Akış Simülasyonu Verileri 

 

Grafik 6.1.1: Hidrodinamik/Akış Simülasyonu Verileri 

Aracın ortalama hızı 0.2 olarak kabul edilirse, elde edilen değerlerin küçük olduğu 

görülmekte. Bu koşullar altında araç su altında hareket ederken bir sıkıntı yaşamayacağı 

kanısına ulaşılabilir. 

6.2. Elektronik Testler 
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Elektronik Test 1 (Yapılacak): Parça Fonksiyonellik Testleri 

Metod: Alımı yapılan her parça çalışıp çalışmadığını test etmek için bir düzeneğe takılır ve 

çalıştırılır. 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Parçalar Çalışıyor/Çalışmıyor 

Veri Yorumu: Çalışmayan ya da istenilen performansı vermeyen parçalar değiştirilir ya da 

tamir edilir. 

Elektronik Test 2 (Yapılacak): Sensör Veri Doğruluğu Testi 

Metod: Alımı yapılan sensörler belirli bir veriyle kıyaslanarak alınan verinin doğruluğu 

ölçülür. 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Alınan Veri Doğru/Yanlış 

Veri Yorumu: Alınan veri doğru ise sensör olduğu gibi kullanılır,  yanlış ise gerekli 

kalibrasyonlar yapılır. 

Elektronik Test 3 (Yapılacak): Tam Sistem Testi (Robot Dışında) 

Metod: Elektronik Sistem Şase dışarısında tamamlanıp her parça test edilir 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Parçalar Çalışıyor/Calışmıyor 

Veri Yorumu: Parçalar çalışıyor ise Robot İçerisinde olan teste geçilir, çalışmıyor ise 

bağlantılar kontrol edilir ve hatalı bağlantılar tamir edilir. 

Elektronik Test 4 (Yapılacak): Tam Sistem Testi  (Robot İçinde) 

Metod: Elektronik Sistem Şase içerisinde tamamlanıp her parça test edilir 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Parçalar Çalışıyor/Calışmıyor 

Veri Yorumu: Parçalar çalışıyor ise su sızdırmazlık testlerine geçilir, çalışmıyor ise 

bağlantılar kontrol edilir ve hatalı bağlantılar tamir edilir. 

6.3. Algoritma Testleri 

Algoritma Testi 1 (Yapılacak): Sensör Kütüphane Testi  (Robot Dışında) 

Metod: Elektronik sensörler teker teker çeşitli kütüphaneler ile test edilecek ve en optimal 

sensör kütüphanesi bulunacaktır 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Veri Doğru Mu, Değil Mi 

Veri Yorumu: Hatalı veri döndürülüyorsa başka bir kütüphane denenecek ve en hassas 

kütüphane ceçilecektir. 

Algoritma Testi 2 (Yapılacak): Sensör Çalışma Testi  (Robot Dışında) 

Metod: Elektronik sensörler teker teker seçilen kütüphaneler ile bir araya getirilecek ve 

uart/i2c protokollerinde herhangi bir sinyal alma-verme sorunu olup olmadığı kontrol 

edilecektir 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Veri Var Mı, Yok Mu 

Veri Yorumu: Hatalı veri döndürülüyorsa, veya hiç veri döndürmüyorsa başka bir kod 

tasarlanacak sorun düzelmezse yeni bir kütüphane seçilecek en son aşamada yeni bir sensör 

denenecektir. 
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Algoritma Testi 3 (Yapılacak): Görüntü İşleme Testi  (Robot Dışında) 

Metod: Tasarlanan kodun ve elde edilen alçak-yüksek HSV değerlerinin doğru olup olmadığı 

gerçek zamanlı görüntü ile kontrol edilecektir 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Renk maskelendi mi, maskelenmedi mi 

Veri Yorumu: Maskelemede hata varsa kalibrasyon kodu tekrardan çalıştırılacak ve hata 

devam ederse yeni hedefleme ve kalibrasyon algoritması tasarlanacaktır 

 

Algoritma Testi 4 (Yapılacak): Veri Filtreleme testi  (Robot Dışında) 

Metod: Tasarlanan algoritmalarda verinin filtrelenmesi için kullanılacak olan mod-medyan-

ortalama algoritmaları teker teker denencek ve en tutarlı ve hassas veriyi üreten filtreleme 

algoirtması seçilecektir 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Veri hassas mı değil mi, veri tutarlı mı değil m, 

Veri Yorumu: Saniyede 50 veri toplayıp 50 veri noktasının medyan, mod ve ortalaması 

hesaplanacaktır 

6.4. Manipülatör Kol İşlevsellik Testi 

Metod: Manipülator kol ile puzzle parçasını temsil eden bir çisim tutulacaktır. 

Lokasyon: Üsküdar Amerikan Lisesi Atölyesi 

Veri: Kolun tutuş sertliği ve güvenilirliği 

Veri Yorumu: Kolun yeterince sert tutamadığı veya düzgün kapanıp açılamadığı tespit 

edildiğinde tasarımda ve üretimde bu soruna sebep olan durum düzeltilecektir. 

 

6.5. Su Sızdırmazlık Testi 

Metod: İçi hava dolu elektronik tüpü havuzda 2m derinliğe daldırılarak 5dk bekletilecektir. 

Lokasyon: Hamidiye Mah. Ağaoğlu MyCountry Sitesi Havuzu, Çekmeköy/İstanbul 

Veri: Elektronik tüpünün içinin kuruluğu. 

Veri Yorumu: 5 dakikanın sonunda sudan çıkarılan elektronik tüpü açılıp içi kağıt havlu 

yardımıyla ıslaklık için kontrol edilecektir. Islaklık bulunmadığı takdirde elektronik tüpü su 

sızdırmaz kabul edilecektir. Islaklık bulunması ihtimalinde bu sorunun nedeni için ayrıntılı bir 

inceleme başlatılacak ve gerek görüldüğünde elektronik tüpünün değişimi göz önünde 

bulundurulacaktır. 

 

6.6. Yüzme Testi 

Metod: Tamamen monte edilmiş araç havuza bırakılarak pilot aracılığıyla kontrol edilecektir. 

Bu test kapsamında aracın genel hareket kabiliyeti yanısıra 6 eksendeki hareketi teste tabi 

tutulmaktadır. 

Lokasyon: Hamidiye Mah. Ağaoğlu MyCountry Sitesi Havuzu, Çekmeköy/İstanbul 

Veri: Aracın 6 eksende hareket kabiliyeti 

Veri Yorumu: Araç 6 eksende de rahat hareket etmek için tasarlanmış olduğu için böyle bir 

davranış beklenmektedir. Beklenen performansın altındaki her durum bir sorun olarak 

nitelendirilecektir. Bu çeşit bir sorunun birçok nedeni olabileceğinden ayrıntılı bir inceleme 

başlatılacaktır. 

7. TECRÜBE 

Tasarımda ilk planlanan motor konfigürasyonları 4 motorlu ve 3-4 serbestlik 

derecesinde hareket edebilmek için konuşlandırılmıştı. Yarışma ve sektördeki tasarımlar 
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incelendiğinde bu yaklaşımın çok düşük bir performans göstereceğine karar verilmiştir. Bu 

noktadan sonra tasarım öncelikleri arasına 6 serbestlik derecesinde de türbin ile hareket 

sağlanması alınmıştır. 

Özgün pervane tasarımı için yürütülen süreçte, pandemi nedeniyle çevrimiçi 

buluşabilmenin de katkıda bulunduğu bir iletişim problemiyle karşılaşılmıştır. Bu problem 

takım olarak çalışma verimimizi ve hızımızı düşürmekteydi. Çözüm olarak Ar-Ge sürecinde 

izlenecek bir düzen ve her takım üyesinin görev tanımını bildiği bir sistem izlenmesi kararı 

alınmıştır. Bu düzeltme sonrasında süreç çok daha hızlı ve pürüzsüz geçti. 

Yine pervane tasarımında ilk olarak genel ve plansız bir yaklaşım ile bir Ar-Ge süreci 

yönetilmiştir. Bu durum sürecin başarılı olma ihtimalini düşürmektedir. Daha detaylı bir 

araştırma ve yurtdışında uzay mühendisliği okuyan bir mezunumuzla gerçekleştirdiğimiz 

söyleşi üzerine daha bilinçli bir yaklaşıma geçilmiştir. 

Robot kol için geliştirilen ilk fikirlerde genel ve çok kullanımlı bir kol planlanmıştır. Bu 

çeşit bir yaklaşım kapsamında manipulatör kol birçok alanda, oryantasyonda ve araç üzerindeki 

pozisyonda kullanılabilmektedir. Cazip gözükse de bu şekil bir tasarımda olası 

optimizasyonlardan kaçınılmaktadır. Çok kullanışlı bir kol yerine göreve özelleştirilmiş, 

verimlilik ve güvenilirlik konusunda optimize edilmiş bir kol tasarımı yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Pandemi nedeniyle üretim yapılamaması nedeniyle bu alanda bir hatanın ortaya çıkması 

söz konusu değildir. Ancak üretim sürecinin yarışmaya kadar gerçekleşebilmesi için atölyeye 

erişimi olan danışman hocamız ile bir üretim planı hazırlanmıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman 

Ülkece içinde bulunulan pandemi şartları sebebiyle bu projenin oluşumu çevrimiçi 

ortamlardan yürütüldü. Tigers takımını buluşmalarını Discord adlı platform üzerinden 

gerçekleştirildi. Discord üzerinden yapılan her toplantı sonrası toplantı kayıtları oluşturuldu. 

Bu sayede yapılan işler takip edilebildi. İşlerin projenin başında oluşturulan takvime 

uygunluğuna göre anlık toplantı süresi ve sayılarında yapılan düzenlemelerle proje işleyişinin 

takvime sadık kalınması sağlandı. Toplantıdan toplantıya takım üyelerinin yapması gereken 

görevler belirlendi bu sayede bütün takım üyeleri projeye dahil olurken verimlilik maksimuma 

çıkarıldı.  
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Bütçe 

İsim Tür Birim Fiyat Adedi Satıcı Toplam 

Turbin 

Motoru(Kendimi

z yaparken 

kullanilacak 

motor) 

Emax XA2212 820KV 

Multikopter için Fırçasız 

Motor 

131.17 6 Direnc.net 787.02 

ESC 

35A Programlanabilir 

ESC – Çift Yönlü Motor 

Sürücü 

269 6 Deringezen 1614 

Ucus Karti 
Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş 

Kontrol Kartı Seti 
644.29 1 Robitshop 644.29 

Servo Motor 
Emax ES3005DE Su 

Geçirmez Servo 
149.86 1 Robotistan 149.86 

Derinlik ve 

Sicaklik Sensoru 

Bar30 High-Resolution 

300m Depth/Pressure 

Sensor 

624.1 1 BlueRobotics 624.1 

Electronics 

Housing 

Watertight Enclosure for 

ROV/AUV (4″ Series) 
1,633.74 1 BlueRobotics 1633.74 

Raspberry Pi 

Kamera Wide 

Angle 

Raspberry Pi Kamera - 

Balık Gözü Lens 
239.27 1 Direnc.net 239.27 

Işık 
3W Beyaz Power Led - 

130/150 Lümen 
7.67 4 Direnc.net 30.68 

Konnektor 

3 Pin IP68 16mm Su 

Geçirmez Konnektör 

Takım 

22.02 10 Direnc.net 220.2 

Raspberry Pi Raspberry Pi 4 - 4GB 599.34 1 Robotistan 599.34 

PSU 500 Watt PSU 190 1 n11 226.78 

Ethernet Kablosu 
Concord 25 Metre Cat6 

Ethernet Kablosu 
49.9 1 Hepsiburada 226.78 

Guc Kablolari 

(Elektrikciden 

Fiyat Alinacak) 

8 AWG 25 Metre Siyah 

25 Metre Kirmizi 
    

     6996.06 

 

Risk Planlaması 

Proje sırasında karşılaşılabilecek sorular öngörülerek bu sorunların üstesinden gelinebilmesi 

için planlar oluşturulmuştur. Bu çözümlerin başlıca amacı sorunun olabilecek en kısa sürede ve 

en az zayiatla üstesinden gelebilmektir. Bu amaçla Tigers Takımı karşılaşabilecekleri 

problemler için risk planlaması yapmıştır. Risk planlaması yapılırken uygulama öncesi ve 

sonrası olarak iki başlık altında oluşturulmuştur. Uygulama öncesi riskler takımın tasarım 

sürecinden yarışma anı arasında görülebilecek risklerdir. Bu risklerin telafisi genelde kolaydır 

http://direnc.net/
http://direnc.net/
http://direnc.net/
http://direnc.net/
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ve çözüme kavuşturmak için takımın daha fazla zamanı olduğu için çok problem yaratmazlar. 

Uygulama esnasındaki riskler, yarışma süresince meydana gelebilecek durumlardır. Ani bir 

çözüme ihtiyaçları vardır ve kritik riskler olarak görülürler. Bu tür risklerin telafisi zor ve etkisi 

yüksektir. Robot üzerinde yeterince test yapılırsa olasılık bakımında düşük olurlar ancak 

takımın yarışma sürecinde derin etkileri olmasından dolayı göz ardı edilmemesi gereken bir 

durumdur. 

 

-Aracın su alması (olma ihtimali: oldukça düşük) 

Elektronik parçaların su ile teması sonucu kısa devre ve korozyon oluşması 

Su altı aracının içerisinde bulunan sensörler sayesinde olası bir su sızması durumunda kontrol 

ekranına durumun uyarısı gelir. Aracın kontrolünden sorumlu takım üyesi bu uyarı üstüne acil 

durum butonuna basar, diğer takım üyelerini ve etraftakileri yaşanan durum hakkında 

bilgilendirir. Acil durum butonuna basılması sonucu su altı aracına giden bütün elektrik kesilir. 

Araca temasın güvenli hale gelmesinin ardından araç suyun içinden çıkarılır. Araç sudan 

çıktıktan sonra ilk olarak bütün elektronik parçalar araçtan sökülür ve kontrol edilir, hasarlı ya 

da bozulan parçalar ayrılır ve tamir edilebilirse edilir eğer edilemez durumda ise yenileriyle 

değiştirilir. Aracın bütün elektronik sistemi kontrol edilip tekrar birleştirilince sızıntının 

kaynağı araştırılır. Sızıntının kaynağı tespit edilince tamir edilir ve araç tekrardan birleştirilir.   

 

-Güç Kaynağında sorun oluşması (olma ihtimali: düşük) 

Su altı aracının yeterince ya da hiç güç alamadığı için kendini kapanması.  

İlk olarak AC güç girişi kontrol edilir ve prize sıkıca oturduğundan emin olunur. Ardından güç 

kaynağının DC güç çıkışı kontrol edilir. Eğer her iki bağlantı noktasında da sorun oluşturacak 

bir durum gözlenmezse anakart güç konnektörlerinin temas ettiğine ve gevşek vida olmadığı 

kontrol edilir. Son olarak multimetre kullanılarak güç kaynağının voltaj değerleri ölçülür eğer 

gerekli voltaj değerinin altında bir değere sahipse tam güçte başka bir güç kaynağı ile 

değiştirilir. Araçtan çıkarılan güç kaynağı şarj edilmeye başlanır.  

 

-Su altı aracının pilotunun yarışma anında sağlık sorunu yaşaması (olma ihtimali: düşük) 

Su altı aracının kontrolünün kaybı  

Öncelikle pilotun durumu stabil hale getirilmeye çalışılır ve sağlık personeli ile iletişime geçilir. 

Pilot ile ilgilenilirken eşzamanlı olarak da başka bir takım üyesi su altı aracının elektriğini 

kapatıp aracı güvenli duruma getirir. Yardımcı / yedek pilot gerektiği zaman aracının 

kontrolünü devralacaktır.  

 

-ESC kablosunun zarar görmesi (olma ihtimali: oldukça düşük) 

Aracın güç ya da kontrolünün kaybı 

Acil durum butonuna basılarak su altı aracına giden güç kesilir ve araç çevreye zarar 

vermeyecek şekilde sudan çıkarılır. Kabloda oluşan zarar tamir edilmek için incelenir Ardından 

duruma uygun olarak lehim uygulaması ve polimer plastik film yama ile kablo tamir edilir  
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-Su altı aracının elektronik ya da mekanik sisteminde hata oluşması (olma ihtimali: oldukça 

düşük) 

Araçta beklenmedik sorunlara sebebiyet verebilir.  

İlk olarak acil durum butonuna basılarak araca giden elektrik kesilir. Araca temas güvenli 

olduğu zaman eğer suyun içinde ise sudan çıkarılır eğer dışında ise hata tespit işlemine başlanır. 

Sistemdeki hata tespit edildikten sonra tamir işlemine başlanır. Gerçekleşen sorun kayıt edilir 

ve bir daha tekrarlanmaması için önlemler alınır.  

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Yarışmanın ana temalarından biri olduğu gibi, özgünlük, robot dizaynında önem verilen 

noktalardan biri olmaktadır. Bu robot üzerinde takım tarafından üretilen, kullanılan ve 

kullanılması planlanan parçalar aşağıdaki gibidir: 

Şase: 

Lazarus şasesi robotun orijinal kinematik 

modeline en optimal uyum için dizayn edilmiştir. 

Aynı zamanda hidrodinami ve mukavemet gibi 

konseptlere de dikkat edilmiştir. Şasenin 

UHMWPE parçaları tamamen takım tarafından 

CNC makinesinde üretilecektir. Şasenin 

alüminyum destek ve kayak parçaları takım 

tarafından kesilip bükülecektir. Böylece tamamen 

ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş özgün bir şase 

üretilmiştir. 

 

 

 

Pervaneler: 

Pervaneler orijinal kinematik dizaynıyla en iyi 

şekilde çalışıcak bir biçimde tasarlanmıştır. Uzun 

bir Ar-Ge sürecinden ve çeşitli tasarımlardan 

sonra nihaş olarak bu pervane seçilmiştir. 

Çalıştıracağımız devirde optimal tork sağlayıp 

aynı zamanda iki yönde de çalıştırılabilmektedir. 

Pervane ve pervane nozülünün tasarımı tamamen 

takıma aittir. Pervanenin bütün parçaları 3D 

basma kullanılarak üretilecektir bu da üretim 

fiyatını oldukça azaltmaktadır. 
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Robot Kol: 

Robot kolda tamamen özgün bir tasarıma gidilme 

sebebi piyasada bu yarışma çapındaki görevlerde 

kullanılmak için tasarlanmış bir robot kol 

bulunmamaktadır. Takım tarafından özellikle bu 

görevde kullanılmöak için yenilikçi bir robot kol 

tasarlama kararı alınmış ve böylece hem bizim 

robotumuza en uygun hem de verilen görevler 

için en verimli şekilde çalışacak bir nihai ürün 

ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda bu kolun 

üretiminin takım tarafından yapılması üretim 

fiyatlarını azaltmaktadır ve bütün parçalar 

Türkiye’den temin edilecektir böylece ekonomiye 

katkı sağlanmış olacaktır. 

 

 

 

Elektronik Kompartmanı: 

Robotun elektronik komponentlerinin kolaylıkla 

erişim sağlanabilecek bir kompartmana 

konulmasının gerektiği tespit edildikten sonra 

bütün komponentlerin sığacağı ve şase içerisinde 

kablo düzenlemeleri için yer de bırakacak bir 

tabla dizayn edilmiştir. Tamamen 3D basım 

parçalardan üretilecek olan kompartmanın üretim 

maliyeti de oldukça ucuz olmaktadır. 

 

Algoritma: 

Su altı aracının içerisinde yer alan algoritmalardan hedefleme algoritması, PID algoritması, 

hareket algoritması, kontrol algoritması, renk kalibrasyon algoritması, jiroskop algoritması, su 

altı hareket kalibrasyon algoritması takımımız tarafından yazılmıştır. Ek olarak takımımız 

Python, Ardusub ve QGround Control kullanarak hazırlanmış özelleştirilmiş hareket modeli 

takımımızın özgün tasarımı ile uyum içerisinde çalışmaktadır. Böylece özel olarak geliştirilmiş 

hareket modeli ile robot istenilen noktaya istenilen şekilde gitmektedir. Son olarak takımımız 

otonom etap için hazırladığı özel dashboard sayesinde maskeleme-hedefleme işlemlerini takip 

edebilmekte ve robotun kamerasını kalibre edebilmektedir. 
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10. YERLİLİK 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Robotik Kulübü olarak vizyonumuz her zaman ülkemize 

teknolojik ve bilimsel açıdan katkı sağlamak olmuştur. Yurt dışına giden sayısız 

mezunlarımızla birlikte sıkı bir şekilde çalışıp onların öğrendiklerini bize aktarmalarıyla Milli 

Teknoloji Hamlesine kuruluşumuzdan beri katkı sağlamaktayız. Her projemizde olduğu gibi 

Teknofest’e olan katılımımızda da bu değerlere sadık kalmış ve robotun yerli ve milli şekilde 

üretilebilecek her parçasını kendimiz üretmiş bulunmaktayız. Bu parçaları üretirken uzun Ar-

Ge süreçlerinden geçip her parçanın tasarımının bizim ihtiyaçlarımızı mükemmel bir şekilde 

karşıladığını garantilemiş olduk. Bahsedilen ilkeler ışığında, tasarımı yapılan Pervane gibi 

parçaların üretiminde tamamen yerli kaynakların kullanılması sağlanmış ve böylece milli 

ekonomiye destek olmuş bulunmaktayız. Danışmanımızın da bağlantılarını kullanarak bu 

parçaların temininde küçük işletmelere gidilmeye çalışılmıştır böylece bu zorlu zamanlarda bu 

gibi işletmelerin ayakta durabilmesine yardım etmeye çalışılmıştır. Orijinal kinematik 

dizaynımızın gerektirdiği kontrol algoritmaları bulunmadığından bu algoritmaları tamamen 

kendimiz sıfır noktasından itibaren geliştirdik. Bunun yanı sıra robotun otonom süreçte 

kullanacağı vision ve sensör işleme programları takımımız tarafından kullandığımız parçalar ve 

sistemlere en uygun şekilde en baştan yapılmıştır. Teknofest yarışması kapsamında takımımıza 

yeni üyeler alıp onlara mekanik, elektronik ve programlama alanlarında çeşitli eğitimler vererek 

gelecek nesilleri bilim ve teknoloji alanında geliştirip bu çeşit proje ve yarışmalara katılımın 

devamlılığını takımca sağlamış bulunmaktayız. Bu çeşit çalışmalarla yerliliğimizi olabildiğince 

yüksek tutmuş bulunmaktayız. 
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