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1. Rapor Özeti

Gallipoli XI Takımı 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup su altı 

sistemleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Takım kurulduğu günden bu yana ülkemizde ve 

dünyada ürünleşmiş, Ar-Ge süreci devam eden tüm su altı projelerini yakından takip 

etmektedir. Takım, farklı mühendislik dallarında öğrenim gören toplamda 9 kişiden 

oluşmaktadır. 

Takımın nihai hedefi bir multi-fonksiyonel insansız su altı aracı geliştirmek ve ülkemizde 

bulunan diğer kaynaklara katma değer sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için takımda 

bulunan her üye istek ve yetenekleri doğrultusunda görevlendirilmiştir. Takım üyeleri yalnızca 

bilgi birikimleri doğrultusunda değil kendilerini geliştirmek istedikleri noktalarda da 

desteklenmektedir. Takım, proje süresince analitik düşünme, hızlı karar alma ve problem 

çözme gibi yetkinlikler kazanmıştır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde mevcutta bulunan su kaynaklarımız bizler için büyük 

önem arz etmektedir ve onları korumak yegâne görevimizdir. Bununla birlikte son dönemlerde 

özellikle Marmara Denizi çevresinde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununda ya da deniz altı 

araştırmalarında kullanılmak üzere bir su altı cihazı geliştirilmelidir. Takım olarak bu gibi çevre 

sorunlarını da göz önüne alarak projeyi geliştirmeyi hedeflemekteyiz.  

Aracın üretim aşamasına gelinmeden önce, yerli ve yabancı olmak üzere birçok literatür 

taraması yapılmıştır. Piyasada mevcut olan ürünlerin incelemesi sürdürülmektedir.   

Araştırmalar sonucunda; 

 Başta milli kaynaklar kullanılarak üretilecek,

 Düşük maliyetli ve aynı zamanda çevre dostu,

 Hareket kabiliyeti yüksek bir araç tasarımına karar verilmiştir.

Yapılan tasarımın her bir parçası bilgisayar ortamında (CAD çizimi ile) modellenip, montaj 

işleminden sonra araç simülasyona hazır hale getirilmiştir. Simülasyonlar sonucunda araçta 

planlanan çok yönlü hareket sistemi başarılı olmuş ve araç 8 yönde hareket edebilmiştir. Proje, 

ekibin istekli ve planlı adımlarıyla, yarışma kapsamındaki görevleri başarıyla tamamlayacak 

şekilde emin adımlarla ilerlemektedir.  



2 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Biz Kimiz? 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teknofest 21’yarışmasının İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategorisi’ne yapılan başvuru için 

gönderilmiş olan Ön Tasarım Raporu (ÖTR), uzman hakemler tarafından değerlendirilmiş ve 

100 puan üzerinden puanlanarak 81 puan almıştır. ÖTR’nin değerlendirilmesinin ardından 

puan kaybedilen noktalar belirlenip, dikkatlice incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda rapor 

formatında ve araç ön tasarımında bazı değişikliklere gidilmiştir.  

Ön değerlendirme raporunun sonucunda önemli yerlerden puan kaybedildiği görülmüş ve 

bunlar hakkında detaylıca araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarla birlikte raporun daha 

akademik bir biçime çevrilmesi planlanmıştır. İlk hedef okunması zor tabloları, eksiksiz ama 

daha okunabilir bir hale getirmektir. Ardından uzun paragraflar halinde yazılan, okunması zor 

yerler tablo haline getirilerek daha kolay okunması amaçlanmıştır. 

3.1 Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 

Tasarım sürecinde farklı araç modelleri çıkartıldı. Tablo 1’de görünen kriterler açısından 

tasarımlar değerlendirilip güncel tasarım olan Şekil 9’da bulunan tasarıma karar kılındı. 

Tablo 1: ÖTR Ve KTR Araç Karşılaştırma Tablosu 
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3.1.1 Şasi 

 

ÖTR aracında tasarlanan şasi elemanının pratik montaj, kütle ve hacim gibi açılardan 

geliştirilebilir olduğu görülüp Kritik Tasarım Raporu (KTR) sürecinde değişime gidilmiştir. 

Özellikle montaj anlamında kolaylık sağlayacağı belirlenen kelepçe sistemi, tasarımın 

geliştirilmesinde büyük bir etken olmuştur.   

Belirtilen koşullara bağlı olarak yapılan değişiklikler sonrasında aracın KTR sürecinde 

kullanılan şaside fiziki tasarım değişikliklerinde bulunup yeni motor montaj elemanlarına 

uyumu sağlanmıştır. 

                                
Şekil 2 : Eski Şasi – Yeni Şasi 

       

3.1.2 Motor Montaj Elemanı 

 

Ön tasarım sürecinde araçta kullanılması hedeflenen motor montaj elemanının üretimi zor 

olacağından yeni tasarıma geçilmesine karar verilmiştir. Nihai motor montaj elemanı olarak 

daha sağlam ve daha kolay üretilebilir bir tasarıma geçilmiştir. Tasarlanan yeni montaj elemanı 

şasi ile uyum sağlamakla birlikte üretilecek her türlü motorla beraber de kullanılabilmektedir.   

 

 

Şekil 3 : Eski Motor Montaj Elemanı - Yeni Motor Montaj Elemanı 
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3.1.3 Tüp İçi Düzenleyici 

Ön tasarım sürecinde araçta kullanılması planlanan tüp içi düzenleyici sistemi; değişen araç 

içi bileşenleri, elektronik bileşenlerin yerleştirilmesi ve iç hacmi daha verimli kullanabilmek 

amacıyla son tasarımda değişime gidilmiştir. Yeni tasarımın kayar sistemi sayesinde araç iç 

bileşenlerine daha hızlı ve kolay ulaşılması sağlanırken destek noktaları yardımıyla daha 

sağlam bir yapı oluşturulmuştur. 

 

                         

Şekil 4 : Eski Tüp İçi Düzenleyici- Yeni Tüp İçi Düzenleyici 

                     

3.1.4 Kapak 

 

ÖTR aracında tasarlanan tüp kapağının pratik montajının ve sızdırmazlığının geliştirilebilir 

olduğu görülüp KTR raporunda değişime gidilmiştir. Özellikle tasarlanacak olan kapak 

sisteminin sızdırmazlık anlamında kritik bir değer taşıdığı görülüp bu yönde iç içe geçecek olan 

yeni kapak tasarımının daha fazla avantaj sağladığı tespit edilmiştir.  Belirtilen koşullara bağlı 

olarak yapılan iyileştirmeler sonrasında KTR’de kullanılan kapakta, tasarım değişikliğinde 

bulunulmuş ve sızdırmazlık elemanlarının (o-ring, epoksi vb.) daha etkili kullanımına olanak 

sağlanmıştır.  

                         

Şekil 5 : Eski Kapak- Yeni Kapak 
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3.1.5 Motor 

 

Alışılagelmiş iticiler yerine ön tasarım raporunda da yer verilen GXI motorunun itiş gücünü ve 

enerji tüketimini daha verimli hale getirmek için pervane tasarımında geliştirmeler yapıldı. Su 

akışında girdap oluşumu ve çıkan su hattında kabarcıkların görüş menzilini etkilememesi 

üzerine çalışmalar yapılarak elde edilen tasarımla da daha uygun bir yapıya ulaşılmıştır.  

 

Şekil 6 : Eski Motor 

 

Şekil 7 : Yeni Motor 

 

3.1.6 Motor Hız Kontrolcüsü 

 

Tüp içi düzenlemesinde hacimden tasarruf sağlaması ve Arduinoyu besleyecek uygun çıkış 

gerilime sahip olması sebebiyle 8 adet tekli motor hız kontrolcüsü yerine 2 adet 4'lü motor hız 

kontrolcüsü tercih edilmiştir. 

 

3.1.7 Sensör Kartı 

 

Ön tasarım raporunda kullanılmasına karar verilen MPU6050 yerine (içerisinde üç eksenli 

manyetometre barındırması sebebiyle) MPU9255 çoklu sensör kartı seçilmiştir. Manyetometre 

sayesinde aracın dönüş açısı elde edilir. 

  

3.1.8 Pil Gerilimi 

 

Referans alınan motorun deneysel sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda pil gerilimi 

14,8V’tan 11,1V’a düşürülmüştür. 
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3.1.9 Güç Kesme Sistemi 
 

Ön tasarım raporunda kullanılmasına karar verilen çevirmeli acil durum güç kesme anahtarı 

yerine takım tarafından tasarlanmış “Acil Durum Elektrik Kesme Sistemi” kullanılacaktır.  

 

 

3.2 Ön Tasarım Raporu ve Kritik Tasarım Raporu Arasındaki Fark 

 

Takımın daha önceden kararlaştırdığı malzemelerin değişmesiyle ve kur farkının artmasıyla 

araç maliyeti artmıştır. Grup bütçesinin artması ve ÖTR sürecinde öngörülen maliyetten daha 

düşük bir maliyetle üretim yapılmış olması nedeniyle bütçe açığı azalmıştır. Bütçe karşılaştırma 

tablosu aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 2 : ÖTR- KTR Bütçe Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖTR KTR

Malzemelerin maliyeti ₺12.235,36 ₺13.641,23

Üretim maliyeti ₺3.952,00 ₺1.500,00

Grup bütçesi -₺500,00 -₺900,00

Sponsorluk -₺4.500,00 -₺4.800,00

Bütçe Açığı ₺11.187,36 ₺9.441,23

BÜTÇE KARŞILAŞTIRILMASI
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4. ARAÇ TASARIMI  

     

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Aracın sistem tasarım şeması Şekil 8’ de belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 8 : Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

4.2 Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

 

 

Şekil 9 : Araç Elemanlarının Aracın Üstünde Ayrıntılı Görünümü 
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4.2.1.1 Elektronik Hazne Seçimi 

Aracın elektronikleri koruyacağı koruyucu haznesini seçme sürecinde mevcutta 3 

farklı hazne tasarımı bulunmaktaydı. Belirlenmiş olan tasarımlar üzerinde üretim kolaylığı, 

sızdırmazlık kabiliyeti ve temin edilebilirlik bakımından incelemeler yapıldığında Tablo 3’te 

elde edilmiştir. 

Tablo 3 : Elektronik Hazne Karşılaştırma Tablosu 

 

 

Tablodan anlaşılacağı üzere silindir şekilli haznenin öne çıkan özellikleri nedeniyle ön tasarım 

raporu sonrasında haznenin değiştirilmeme kararı alındı. Nihai tasarımda kullanılacak hazne 

silindirik şekilli bir tüp olacaktır. Yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucunda kullanılacak 

elektronik malzemelerin hacimleri hesaplanarak tüpün boyutlarına karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 10 : Tüpün Teknik Resmi 
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4.2.1.2 Kapak Seçimi 

Kapak tasarımında en önemli kriter yalıtımdır. Olası acil müdahalede araç içine hızlı ulaşılmalı 

ve işlem sonrası yalıtım ilk seferki kadar işlevli kalabilmelidir. Tekrarlı açma kapama 

işlemlerinde deformasyon en az seviyede olmalıdır. Kapak üstündeki girişlerin tüp içinde 

karmaşaya sebep olmaması gerekmektedir.  

 

Şekil 11 : Kapak Çizimi 

Belirlenmiş olan sistemde iki parçalı bir tasarım seçildi. Sabit kapak tüpün açık kısmına teğet 

olacak şekilde yalıtımı ve montajı sağlanarak sabitlendi. Hareketli kapak ise sabit kapağın iki 

yüzeyi ile temas etmektedir. Kapaklar cıvata-perçin sistemi kullanılarak birbirleriyle sabitlenip 

o-ringler ile sızdırmazlığı sağlandı. Kapağın üstündeki rakor sistemi sayesinde de araç iç ve dış 

kablo bağlantıları yalıtımlı olarak sağlandı. Sızdırmazlık adına ek olarak kapaklarda o-ring 

eklemeleri için kanal açılıp montaj için olanak sağlandı. Silikon ile kapak ve tüpün birbirine 

sabitlenmesi istenen yerler silikon vasıtasıyla desteklendi. Elektronik haznenin boyutları 

referansında kapak ölçüleri belirlenmiştir. 

 

Şekil 12 : Hareketli Kapak Teknik Resmi 
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Şekil 13 : Sabit Kapak Teknik Resmi 

 

4.2.1.3 Tüp İçi Düzenleyici 

Tüp içine kolay erişmenin çok önemli olduğu göz önüne alınarak ön tasarım raporunda yapılan 

tüp içi düzenleyiciyi değiştirilmiştir. Yenilenen tüp içi düzenleyiciyi tasarlanırken tüp 

boşluğunun daha verimli ve işlevsel kullanılması amaçlanmıştır. 

 

Şekil 14 : Tüp İçi Düzenleyici 

Tüp içindeki elektronik parçaların yerleştirilmesi ve parçalara ulaşımın kolaylaştırılması için 3 

boyutlu yazıcı ile üretilecek bir sistem tasarlanmıştır. Amaç doğrultusunda tüpün içine kolay 

erişebilmek için ray sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem ile içerideki elektronik parçaların 

bulunduğu düz zemini çekerek kolay bir şekilde elektronik elemanlara ulaşılacaktır. Ayrıca 

düzenleyiciden düşme veya kayma gibi bir durumla karşılaşmamak adına parçalar 

düzenleyiciye sabitlenmiş durumda olacaktır. Kullanılacak haznenin boyutlarına göre ölçüleri 

belirlenmiştir. 



 

15 
 

 

Şekil 15: Tüp İçi Düzenleyici Teknik Resmi 

 

Şekil 16 : Tüp İçi Düzenleyici Statik Analizleri 

4.2.1.4 Motor Topolojisi 

Aracın mekanik tasarım sürecinde görevler ve otonom sürüş gözetilerek, motor dizilimi üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Aracın havuz içerisinde farklı yönlerde rahat hareket edebileceği bir 

motor konumlandırması hedeflenmiştir. Yapılan topoloji araştırmalarında görevlere uygunluk 

ile birlikte motor sayısına bağlı maliyetin ve güç tüketiminin de olabildiğince düşük tutulması 

sağlanmıştır. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılan motor topolojileri Tablo 4’de 

karşılaştırılmıştır. 

Tablo 4 :Motor Topolojisi Puanlama Tablosu 

 



 

16 
 

Örnek tasarımların dinamik analizleri kullanılarak 4 adet dikey ve 4 adet yatay olacak şekilde 

motor topolojisi belirlenmiştir. Yatay iticilerin açılı olması sayesinde 4 iticinin senkron 

çalışması sonucu tek doğrultuda ilerleme sağlanmışken, iticilerin zıt gruplu çalışması ile de 

farklı yönlere rotasyon yapması hedeflenmiştir. Dikey iticiler ise aracın derinlik kazanmasında 

rol oynamaktadır. Dikey iticilerin 4 adet olması dolayısıyla yük yığılmasını önleyerek dikeyde 

dengeli iniş kalkış yapabilmesi hedeflenmiştir.   

 

Bu istekleri karşılayan ve araca en uygun olan motor diziliminin tabloda en yüksek puanı alan 

topoloji olduğuna karar verilmiştir.  

 

 
Şekil 17 :Araç Yön Komut Fizibilite 

 

 
Şekil 18 : Araç Yön Komut Fizibilite 
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Şekil 19 :Araç Yön Komut Fizibilite 

 

4.2.1.5 Şasi Seçimi 

Aracın şasi parçaları birbirlerine vidalar yardımı ile takılıp çıkarılabilir şekilde tasarlanmıştır. 

Bir hasar durumunda değiştirilmesi ve/veya tamir edilmesini kolaylaştıran tasarım aynı 

zamanda üretimi de kolaylaştırmaktadır. Modüler tasarım sayesinde araç üzerinde kolay bir 

şekilde ekleme yapılabilmektedir. 

 

Şekil 20 : Şasi 

  

Ön ve arkada bulunan dairesel şasi ile tüpün bağlantısı sağlanırken yanal 

kirişler de sabitlenmektedir. Öte yandan araçta tüpe gelebilecek darbeleri karşılaması ve 

koruma yapması hedeflenmiştir. Yanal kirişler ile motorların konumu sabitlenmiş olup ekleme 

yapmaya uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kelepçe sistemi sayesinde olası bir durumda 

(tüp değişimi vb.) kolay bir şekilde şasi, motor ve motor montaj elemanlarının gövdeden 

ayrılmasını kolaylaştırmaktadır. Tüpün belirlenen son boyutları doğrultusunda şasinin 

ölçülerine karar verilmiştir.   
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Şekil 21 : Şasi Teknik Resmi 

 

 

 

 

4.2.1.6 Motor Montaj Eleman Seçimi 

Ön tasarım raporunda belirtilen motor montaj elemanının üretim zorluğu göz önüne alındığında 

daha kolay üretilebilecek bir montaj elemanı tasarımına geçilmiştir.  

 

Şekil 22 : Motor Montaj Elemanı 

Aracın havuz yüzeyine çarpmasıyla şasi üzerinde oluşabilecek hasarlarda sönümleyici etkisi 

yapması amaçlanmıştır. Motorların şasiye bağlanmasını kolaylaştırmak ve montajın hatasız 

gerçekleşmesini sağlamak adına, şaside açılan deliklere oturacak biçimde bir montaj ara 

elemanı tasarlanmıştır. Motorun ölçüleri belirlendikten sonra o ölçüleri referans alarak üretim 

sürecine geçilmiştir.  
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Şekil 23 : Motor Montaj Elemanı Teknik Resmi 

 

Şekil 24 : Motor Montaj Elemanı Statik Analizleri 

 

 

 

4.2.1.7 Motor Seçimi 

Birçok takımın da yaygın olarak kullandığı T100 iticileri Gallipoli’de de 3 senedir 

kullanılmaktaydı. Ancak bu sene tarafımızca Ar-Ge çalışmaları sürdürülen iticiler 

kullanılacaktır. 2018 yılından beri katıldığımız Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışmasındaki gözlemlemelere göre üretimi hedeflenen iticilere benzer bir tasarıma 

rastlanmamıştır. 

 

Ar-Ge çalışmaları sürdürülen iticinin stator tasarımı sayesinde ısınma sonucu oluşan enerji 

verimsizliği en aza indirilmiştir ve alışılagelmiş motorlara oranla özellikle kütle, hacim ve güç 

tüketimi bakımından avantaj sağladığı gözlemlenmiştir. Maliyet ve üretim kolaylığı gibi 

parametreler de göz önünde bulundurulmuştur.  

Motor yalıtımı ise stator üzerine uygulanmış olan epoksi sayesinde suyla temasını keserek 

yapılmıştır. Suda paslanabilen çelik yatakların yerine kanatçık yapısının da bağlı olduğu rotor 

bölümü seramik yataklama kullanılarak daha az sürtünme kuvvetine maruz kalacak şekilde 

tasarlanmıştır. Pervane tasarımında da etkili akış yolunu sağlamak ve kavitasyon değerini 

azaltmak için dıştan destekli bir tasarıma karar verilmiştir.  
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Şekil 25 : GXI Teknik Resmi 

Ön tasarım raporunda belirtilmiş olan tasarımı düzenleyerek pervane ve itici boyutlarında 

değişikliğe gidilmiştir. Bunun yanında iticinin montaj bağlantı noktası yeniden tasarlanarak 

kararlı bir yapıya ulaşılmıştır. 

 

Şekil 26 : Eski Motor Tasarımı- Yeni Motor Tasarımı 

                       

 

GXI iticilerinin yarışma tarihine kadar sürüş denemeleri ve sızdırmazlık kontrolleri devam 

edecektir. Ancak itici sistemi yeni bir tasarım olduğundan yarışma anına kadar istenilen 

değerlere ulaşılamadığı takdirde tekrardan eski tip iticilere de benzeyen bir diğer 

itici kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 27 : GXI Prototipi 
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Yedek planda tutulacak motorun adı GLP olmakla beraber farklı gövde ve pervane tasarımları 

üzerine çalışılmıştır. Üzerine çalışmaları yapılmış olan tasarımlar aşağıdaki şekillerde 

gösterilmiştir.   

 

Şekil 28 : GLP Tasarımı 

               

 

Şekil 29 : GLP Aday Tasarım 

             

 

Farklı tasarımların denenmesi sonucunda yedek itici olarak Şekil 28’de belirtilen GLP itici 

belirlenmiştir. Yedek motoru seçerken yine verim, maliyet ve üretim kolaylığı gibi parametreler 

göz önünde bulundurulmuş ve bir prototip üretilerek denemeler sonucu elde edilen verilere 

göre seçim tamamlanıp, üretim aşamasına geçilmiştir.  

 

Şekil 30 : Tasarımların 3 Boyutlu Yazıcı İle Basılması 
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4.2.2 Malzemeler 
Araçta kullanılan malzemelerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu bölümde aracın 

üretiminde kullanılan malzemelerin incelemesi yapılacaktır. 

Tablo 5 : Malzeme Listesi 

 

 

Polietilen (HDPE)  

Şasi malzemesi olarak kullanılacak polietilen; dayanım, suya dayanıklılık ve kolay montaj 

edilebilirlik gibi birtakım özellikler kriter alınarak yapılan araştırmalarda polietilen 

malzemenin avantajlı olduğu görülmüş ve şasi için kullanılmasına karar verilmiştir. Polietilenin 

ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Yoğunluk 0.95 g/cm3  

 Akma mukavemeti: >19 N/mm²  

 Talaşlı imalata uygunluk   

 Düşük maliyet  

 Kimyasal Etkilere Karşı Direnç  

 Elektrik izolasyon kabiliyeti  

  

 

 

MALZEME ADI ADET 

Filament 2

Sızdırmazlık Elemanları (Conta, Silikajel, O-ring, Rakor) 1

Akrilik Cam 1

ABS 1

Polietilen 1

Kestamit 1

Motor 8

Kill Switch- Hall Effect 1

Görev Seçici Buton 1

DC-DC Voltaj Regülatörü 1

 Görev Başlatıcı Buton 1

Sigorta 200Amp 1

 Sızıntı Sensörü 1

Raspberry Pi Kamera 1

ESC 2

Derinlik Sensörü 1

 Batarya 1

Realsense Derinlik Kamerası 1

Ping SONAR 1

Hidrofon 1

MPU9255 9 Eksenli Gyro 1

Arduino Mega 2560 R3 1

JETSON NANO 1
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Kestamit  

Kapak malzemesi olarak kullanılacak kestamitin dayanım, kütle, suya dayanıklılık ve montaj 

edilebilirlik gibi kriterler doğrultusunda, kapak için en ideal malzeme olduğuna karar 

verilmiştir. Kestamitin ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Özgül Ağırlık 1.15 gr/cm3  

 Su emme (doymuş)  %7  

 Talaşlı imalata uygunluk  

 Kimyasal direnci daha fazladır.  

 Dayanımı yüksek.  

  

Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS)  

Motor montaj elemanında kullanılacak ABS’nin dayanım, suya dayanıklılık, ağırlık, hacim gibi 

kriterler göz önünde bulundurularak ABS malzeme kullanılmasına karar verilmiştir. ABS’nin 

ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Yoğunluğu 1,04 g/cm³   

 Esnek bir yapıya sahiptir.   

 Üretimi kolay.   

 Dayanımı yüksek.   

 Çevreye zarar vermeyen polimer maddedir.  

 İyi elektriksel yalıtıma sahiptir.  

 Kimyasal direnci daha fazladır.   

 Su ve rutubetten etkilenmez.  

  

Polimetil Metakrilat (PMMA)   

Tüp için kullanacak PMMA; dayanım, kütle, suya dayanıklılık ve montaj edilebilirlik gibi 

kriterler doğrultusunda elektronik haznemiz için en ideal malzemenin akrilik olduğuna karar 

verilmiştir. PMMA’nın ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Yoğunluk 1.18 g/cm3   

 Suyu emme özelliği düşük   

 Düşük maliyet   

 Yüksek şeffaflık   

 Mor ötesi ışıklara ve hava koşullarına karşı iyi direnç   

 Aşırı yüksek yüzey sertliği   

 Kimyasallara karşı iyi direnç   

 Kolay ısıl şekillendirme  

  

 

PP GF30 Filament  

Motor gövdesi, motor pervanesi ve tüp içi düzenleyici için kullanacak PP GF30 filament; 

dayanım, kütle, suya dayanıklılık ve montaj edilebilirlik gibi kriterler doğrultusunda en ideal 

malzemenin olduğuna karar verilmiştir.  Filamentin ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Yoğunluk 1.21 g/cm3  

 Akma mukavemeti: 115MPa  

 Kolay basılır  

 Tok yapıdadır  

 Düşük nem alımı  

 Kimyasal direnci fazladır  

 Yüksek sıcaklık dayanımı  

 UV dayanımı 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri    

 

Su altı aracında kullanılacak elemanların görevleri farklı olması sebebiyle değişik üretim 

yöntemlerinin kullanılması uygun görülmüştür. Bu çeşitli yöntemler; Lazer kesim CNC, 

zımparalama işlemi, üç boyutlu yazıcı, plastik kaynağı (sıcak hava kaynağı) ve frezelemedir. 

Maliyete ve zamana uygunluğa göre yöntemin seçimi yapılacaktır.  

 

4.2.3.1 Lazer Kesim / CNC  

  

“Polietilen malzemenin kesimi için lazer kesim veya CNC kullanılması planlanmaktadır. 

Araç gövdesi ile iskelet sisteminin birleşme yüzeyi kavisli olduğundan lazer kesim veya CNC 

tercih edilmiştir. Diğer metal kesim teknolojileri ile karşılaştırıldığında lazer kesim polietilen 

için oldukça hızlı ve verimli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Kesim sonrası yeterince temiz 

ve pürüzsüz yan yüzeyler ve düzgün köşeler sunarak, kesim işleminin ardından gerek 

duyulabilecek ikincil işlemleri yeterince azaltır.” (2020, İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması, İleri Kategori, Gallipoli ROV Takımı) 

 

 

 
 

Şekil 31 : Teknofest 2020 Araç Parçasının CNC İşlemi 

 

4.2.3.2 3 Boyutlu (3D) Baskı  

  

Akrilik tüpün iç kısım düzenleyicisi, motor montaj elemanları, motor gövdeleri ve 

pervanelerin üç boyutlu baskı ile yapılmaktadır. Parçaların elde edilme maliyeti ve hızı göz 

önünde tutulduğunda baskı yöntemi ve ardından yapılabilecek yüzey işlemleri uygundur. 

Katmanlı üretim için kullanılacak malzemeler olarak; yüksek sertlik kabiliyeti, yüksek 

dayanıklılık ve hafif olması sebebi ile Sert PLA filament kullanılmasına karar verilmiştir. 
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Şekil 32 : 3 Boyutlu Baskı 

 

4.2.3.3 Frezeleme Yöntemi  

  

“Aracın iskelet ve kapak kısımlarındaki farklı boydaki ve türdeki deliklerin matkap 

tezgâhında açıldıktan sonra frezeleme yöntemi ile yüzeyi işlenmesi planlanmaktadır.” (2020, 

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Gallipoli ROV Takımı) 

  

  

 
Şekil 33 : Teknofest 2020 Aracı İçin Matkap Tezgahının Kullanılması 

 

4.2.3.4 Epoksi Uygulaması  

  

“Bir çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli 

duruma dönüştürür. Çatlağın her iki yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve 

gerilme birikimlerini önler. Su ile etkileşime girmesini önlemek için de kullanıma uygundur. 

Su altı aracının sızdırmazlık işleminde ve motor yalıtımında kullanılması planlanmaktadır.” 

(2020, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Gallipoli ROV Takımı)  

  

 
Şekil 34 : Epoksi Uygulanmış Kapak 
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4.2.3.5 Plastik Kaynağı (Sıcak Hava Kaynağı)  

 

“Elektronik kartların ve kameranın korunması için kullanılan akrilik malzeme ısıyla 

yumuşayabilen bir reçine türüdür. Akrilik tüpün (PMMA) alt kısmının kapatılması için sıcak 

hava kaynak yöntemi ile kaynaklanması uygun bir yöntemdir.” (2020, İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Gallipoli ROV Takımı) 

 

 

Şekil 35 : Teknofest 2020 Aracı İçin Yapılmış Olan Plastik Kaynak 
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4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

Aracın fiziksel anlamda yapılan son değişikliklerden sonraki hali aşağıda “Araç Fiziksel 

Özellikler’’ tablosunda belirtilmiştir.  

 

Tablo 6 : Araç Fiziksel Özellik Tablosu 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

Şekil 36 : Aracın Elektronik Malzeme Şeması 

 

 

4.3.1.1 Derinlik Kamerası 

Araçta iki farklı çeşit kamera kullanılacaktır. Bu kameralardan biri Intel Realsense D435 

Derinlik Kamerasıdır. Bu kameranın görevleri, derinlik verilerini ROS ortamıyla birlikte 

kullanarak aracın ve tespit edilen nesnenin konumunu bulmak ve çevrenin RGB olarak dürbün 

görüntüsünü almaktır. Kamera binoküler görüntüleri derinlik haritasına dönüştürmek için 

entegre edilmiş VPU kullanır. VPU bir görüntü işleme birimi olup, makine öğrenimini ve 

yapay zekâ teknolojilerini hızlandırmayı amaçlayan bir tür mikroişlemcidir. Bundan farklı 

olarak bulunduğu konumun perspektifinden ortamdaki nesnelere olan uzaklığını hesaplayarak 

renk skalasına göre görüntüyü değiştirir. Gerçek zamanlı nesne tespiti aşamasında 

Intel Realsense derinlik kamerasının kullanılmasındaki en önemli sebepler bu özelliklerdir.  

 

Şekil 37 : Intel Realsense D435 
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4.3.1.2 Raspberry Pi Kamera  

  

Raspberry Pi kamera modülü aracın alt kısmında kullanılacaktır. Kameranın Raspberry Pi 

üzerindeki CSI (Camera Serial Interface) portu ile uyumlu olması, kamera kayıtlarında 

1080p30, 720p60 ve 640x480p (60/90 fps) çözünürlüğü desteklemesi ve fotoğraflar için 2592 

x1944 çözünürlükte ayarlanabilmesi, bu kameranın seçiminde rol oynamıştır.  

 
Şekil 38 : Raspberry Pi 

  

  

4.3.1.3 Jetson Nano  

  

  

NVIDIA Jetson Nano, robotun ana beynini oluşturan bilgisayardır. Araçtaki tüm alt verilerin 

toplanıp değerlendirildiği bölümdür. Ana kartta işlenen veriler tekrar alt birimlere aktarılır. 

Aynı zamanda yapay zekâ uygulamalarına olanak sağlaması sayesinde daha sonra 

yapılabilecek olan projelerde robotun derin öğrenme, gerçek zamanlı nesne tespiti gibi 

otonom kabiliyetler kazanmasını kolaylıkla sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 39 : Jetson Nano 

 

 

4.3.1.4 Derinlik Sensörü  

  

Derinlik verisini almak için BAR30 sensörü kullanılacaktır. Sensör 5V ile çalışmaktadır ve 300 

metre derinlikteki basınca dayanabilmektedir.  

 
Şekil 40 : Derinlik Sensörü 
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4.3.1.5 Sızıntı Sensörü  

 

Sızıntı sensörü, sızıntıyı tespit etmek ve uyarı sağlama amacıyla tasarlanmış elektronik bir 

cihazdır. Cihaz, sızıntı tespit ettiğinde sinyal vererek sesli bir alarm verir.  

 

 
Şekil 41 : Sızıntı Sensörü 

  

  4.3.1.6 Ping SONAR 
  

Otonom navigasyonda aracın su altında herhangi bir engele çarpmadan hareket etmesini 

sağlamak amacıyla bulunmaktadır. Tercih edilmesindeki sebeplerden bazıları; 300 metre 

derinlik derecesi, açık kaynaklı bir yazılım arayüzü bulunması ve seçilen yazılım dili 

olan Python’a ait kütüphane barındırmasıdır. Ayrıca 115 kHz'lik bir dönüştürücü frekansı 

kullanır.  

 
Şekil 42 : Ping SONAR 

  

 4.3.1.7 MPU 9255   

 

Sensörden alınan verilere göre aracın dengede durması ve belli açılarda sabit kalması 

istendiğinden dokuz eksene sahip olan bu sensör tercih edilmiştir. Çalışma gerilimi 3-5V 

arasında kullanılabilmektedir. Üzerinde 3 eksenli Gyro, 3 eksenli manyetometre ,3 

eksen açısal ivme ölçer bulunan çoklu sensör kartıdır. I2C protokolünü kullanarak 

haberleşmektedir. Bu nedenle de araç içerisinde kullanılan Arduino ile uyumludur.  

   

 
Şekil 43 : MPU 9255 
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4.3.1.8 Batarya  

  

Ni-Cd, Ni-MH ve Li-ion pillere göre çok daha yüksek şarj ve deşarj oranlarına sahip olması, 

bu pillere göre daha hafif, istenilen boyutlarda ve kapasitelerde üretilebiliyor olması nedeni 

ile Lityum Polimer batarya tercih edilmiştir. Araçta bulunan elektroniklerin çalışma 

gerilimleri göz önünde bulundurularak Li-Po bataryanın gerilim seviyesine karar verilmiştir. 

Sistemde yer alan motor ve diğer elektroniklerin harcadıkları enerji miktarları, teorik ve 

deneysel hesaplamaların sonucunda elde edilip, bu sonuçlara göre de bataryanın kapasitesi 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 44 : Batarya 

  

4.3.1.9 Hidrofon  

  

Hidrofon, su altındaki hareketlerin yaymış olduğu titreşim ve ses dalgalarını algılayarak 

düşük voltajda elektrik akımına dönüştüren su altı mikrofonudur. Elektrik enerjisini mekanik 

enerjiye ya da mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürebilen piezoelektrik malzemelerden üretilir. Çevresinde algıladığı basıncı akım 

olarak iletir ve hareketliliğin nereden ve ne kadar şiddette olduğu hakkında bilgi sağlar. 

Belirlenen frekans aralığındaki ölçümler ile geniş bant hassasiyetli yönelim modelleri sağlar.  

 

 
Şekil 45 : Hidrofon 

  

4.3.1.10  Yedi Parçalı Gösterge  

  

Görev seçim anında kaçıncı görevin seçileceğini görüntülemek amacıyla kullanılacaktır. 

Düşük güç tüketiminin olması ve çalışması için uygun olan voltaj aralığında ekstra bir 

dönüştürücü gerektirmeden halihazırda kullandığımız güç dağıtım kartının 5V çıkışından 

güç alabilecek olması sebebiyle tercih edilmiştir.  

 

 
Şekil 46 : Yedi Parçalı Gösterge 
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4.3.1.11   Sigorta  

  

Sigorta, devreden geçen akımın belirlenen değerin üzerine çıkması durumunda devredeki akımı 

keserek devre elemanlarının güvenliğini sağlar. Temel bileşeni, içinden çok fazla akım 

geçtiğinde eriyen ve böylece akımı durduran veya kesen bir metal tel veya şerittir. Evler, iş 

yerleri, arabalar, uçaklar ve gemiler başta olmak üzere elektriğin olduğu her yerde sigorta 

kullanılır. Hayati bir önem teşkil eder. Devre elemanlarının çekebileceği maksimum akım 

değeri göz önünde bulundurularak 200 amperlik sigorta tercih edilmiştir.  

 

 
Şekil 47 : Sigorta 

  

        4.3.1.12 4'lü Motor Hız Kontrolcüsü  

 

Motor hız kontrolcüleri mikrokontrolcülerden alınan komutlara göre motorun hareketini 

sağlayan devre kartlarıdır. Motor hız kontrolcüsünün seçiminde motor sayısı, motorun ihtiyacı 

olan akım ve gerilim çıkışına sahip olması gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. 8 adet 

tekli motor hız kontrolcüsü yerine iki adet 4’lü motor hız kontrolcüsünün tercih edilme 

sebepleri ise tüp içi düzenleyicide hacimden tasarruf sağlaması ve Arduino’yu besleyecek 

uygun gerilime sahip olmasıdır. 

 

 

 
Şekil 48 : Motor Hız Kontrolcüsü 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

 

Üç görevin de gereklilikleri göz önünde bulundurularak tasarlanan navigasyon ve genel görev 

planlaması algoritma şemaları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 49 : Kapıdan Geçiş Görevi 
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Şekil 50 :Denizaltının Tespiti Ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi 
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Şekil 51 : Hedef Tespiti Ve İmhası Görevi 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracın ön tasarımında da görüldüğü gibi hareket kontrol, sensör verilerinin toplanıp 

filtrelenmesi gibi işler kontrol kartı olan Arduino tarafından yapılacaktır. PID algoritmaları 

aracılığı ile Arduino kullanılarak gerekli motor ve sensör konfigürasyonları 

gerçekleştirilecektir. Kontrol kartı ve yazılım, istenilen performansı ve algoritmaları yazma 

kolaylığı sebebiyle seçilmiştir. Geniş kullanım alanı ve sağladığı geliştirme olanakları sebebiyle 

platform olarak ROS (Robot Operating System) seçilmiştir. Arduino ve Jetson Nano arasında 

Arduino, Jetson Nano'ya sensör verileri aktarılırken, Jetson Nano'dan Arduino'ya aracın nasıl 

hareket edeceğiyle ilgili verileri aktaracaktır. Jetson Nano içerisinde yarışma görevleri de göz 

önüne alındığında 3 görev planlaması yapılacaktır. Derinlik kamerası kullanılarak görüntü 

işleme algoritmaları, hidrofon kullanılarak da ses işleme algoritmaları Jetson Nano üzerinde 

çalışacaktır. Geliştirme dilleri olarak Python ve C++ dilleri seçilmiştir. ROS ortamının sunduğu 

Gazebo ve RViz simulasyon ortamlarında yapılan çalışmalarla aracın test aşamasında tespit 

edilen sorunlarını fiziksel bir zarara uğramadan çözmek hedeflenmiştir.  

 

Şekil 52 : ROS Control Akış Şeması 
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5. GÜVENLİK 

 

Ekibin ve aracın güvenliği takım için en önemli kriterdir. Çalışma ortamında veya yarışma 

esnasında bir kazaya sebebiyet vermemek için çeşitli güvenlik önlemleri alınmıştır.  

  

Bu güvenlik önlemleri aşağıda belirtilen kategorilerde incelenmiştir:  

1. Çalışma Ortamı Güvenliği  

2. Mekanik Güvenliği  

3. Elektrik- Elektronik Güvenliği  

  

Çalışma Ortamı Güvenliği  

 Bulunulan atölyenin hijyen ve temizliğine dikkat edilmiştir.  

 Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışılan ortamlarda maske ve mesafe 

kuralları dikkate alınmıştır.  

 Çıkabilecek herhangi bir yangına karşılık ekibimize yangın anında 

yapılacakların eğitimi verilmiştir. (Ortamda yangın söndürme tüpü bulunmaktadır.)  

 Çalışma ortamında ilk yardım çantası bulunmaktadır.  

 Oluşabilecek yaralayıcı kazalar sonucunda müdahale etmek için ilk yardım 

eğitimleri alınmıştır ayrıca gitmek için atölyeye en yakın sağlık kuruluşları tespit 

edilmiştir.  

 Kesici aletlerin ve kabloların etrafta dağınık bir biçimde bırakılmamasına özen 

gösterilmiştir.  

 Görevleri bittikten sonra kullanılan elektrikli aletler prizden çekilmiştir.  

 

 

 
Şekil 53 : Yangın Söndürme Tüpü 

 

Şekil 54 : İlk Yardım Seti 
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Mekanik Güvenliği  

 Üretim sırasında herhangi bir kesici alet kullanımında ve epoksi uygulanmasında 

eldiven takılmıştır. 

 Üretim aşamasında fırlayabilecek parçacıkların gözümüze kaçmasını önlemek 

ve aynı zamanda sanayide iskelet üretimi gibi tehlikeli olabilecek durumlarda baret 

ve gözlük kullanılmasına dikkat edilmiştir.  

 Aracın çevreye zarar vermemesi için sivri olabilecek her köşesi yuvarlatılmıştır.  

 Araçta kullanılan motorların etrafını çevreleyecek bir gövde kullanarak açık sivri 

uç bırakılmamıştır.  

 Tüp içerisine suyun sızmasını engellemek amacıyla çeşitli sızdırmazlık 

malzemeleri kullanılmıştır. (Örn epoksi, o-ring vb.)  

 Hassas elektroniklerin ısıdan zarar görmemesi için tüp içi düzenleyici buna göre 

tasarlanmıştır.  

 

 
Şekil 55 :Üretimde Kullanılan Koruyucu İş Eldiveni 

Şekil 56 :Üretimde Kullanılan İş Gözlükleri 

  

  

 

 

Elektrik- Elektronik Güvenliği  

 Elektronik ekipmanlar çalıştırılmadan önce verilecek güç değeri kontrol 

edilmiştir.  

 Araçta olabilecek kalıcı elektronik arızasını önlemek için güç kesme anahtarı 

bulundurulmuştur.  

 Hayati açıdan 42 Volt ve 30mA üstü gerilim ve akımlar hayatı tehlike arz 

etmektedir. Bu sebepten dolayı, fazla akım geçişinin önlenmesi için aracımıza 

sigorta bağlanmıştır.  

 Elektrik kablolarının yalıtımı yapılmıştır. Açıkta kablo bırakılmamıştır.  

 Motorlarının su geçirmezliği sağlanmıştır.  

 Elektroniklerin üzerine korozyon önleyici sprey sıkılmıştır.  

 Aracın içine herhangi bir su sızmasına karşılık sızıntı sensörü kullanılmıştır.  

 Pili muhafaza ederken yanmaz kumaştan olan Lipo-Pil çantası kullanılmıştır.   
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Şekil 57 : Sigorta 

  

Kontrol Tablosu  

 

Araç, suya girmeden ve sudan çıkarılmadan önce kontrol tablosu (Tablo 7) ile takip edilir. 

Olumsuz durumların oluşmasını engellenmeyi amaçlamaktadır.  

 

Tablo 7 : Güvenlik Kontrol Tablosu 
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Çalışma sırasında güvenlik önlemleri kontrolü için hazırlanmış tablo aşağıdaki (Tablo 8) 

gibidir. 

Tablo 8 : Çalışma Alanı Güvenlik Tablosu 

 

 

“Tablo 7 ve Tablo 8” (2020, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Gallipoli 

ROV Takımı) 
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6.TEST 

 

1) İtici Güç Ve Yalıtımı Testi  

 

Senaryo: Motorların havuzda çalışması esnasında sağlanan elektrik akımının sıvı ile teması 

sonucunda kısa devre olup-olmadığı kontrol edilecektir. Bu aşama başarı ile sağlandıktan sonra 

motor ve pervane uyumunda elde edilen itki kuvvetinin seviyesi tespit edilecektir.  

 

Test: Test için pandemi kısıtlamaları sürecinde havuzlara erişimde zorluk yaşanacağından 

uygun hacme sahip bir deney düzeneği yapıldı. İlk aşamada su dışında kısa devre olmadığını 

teyit edilen motoru uygun enerji ile destekleyip olağan değerler dışında akışı kesecek sigorta 

sistemi ile de güvenlik sağlandıktan sonra su içinde kontrolü yapıldı. İkinci aşamada ise motor 

ve pervane bileşenlerinin montajı sağlandıktan sonra bir mile belirli bir uzaklıkta sabitlendi. 

Motora farklı enerji seviyeleri vererek devir sayıları elde edildi. Farklı devir sayılarına göre de 

mile bağlı olan sensörden veriler alındı. 

 

Sonuç: Gözlemlenen durumlar ve elde edilen veriler doğrultusunda motorda herhangi bir 

yalıtım sorunu olmadığı ve itki kuvvetinin yeterli olduğu sonucuna ulaşıldı.  

 

   
Şekil 58 : Motor Testleri 

   

 

2) Sızdırmazlık  

 

Senaryo: Araç su içine konulduğunda tüpün kaynak kısımları ile kapak sisteminin o-ring 

ve epoksi uygulamaları sonrasında sızdırmazlığı kontrol edilecektir.  

 

Test: Test için uygun hacme sahip bir deney düzeneği hazırlandı. Tüpün içine su doldurularak 

içeriden kaynak sebepli sızdırmazlık ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı süreye bağlı 

olarak denendi. Tüp için herhangi bir sorunla karşılaşılmaması üzerine, tüp ile kapak montajını 

yapıp tüp içerisi tamamen kurulandıktan sonra vakumlaması yapıldı. Vakumlanan tüp ve kapak 

montaj sistemini süreye bağlı su altında tutarak sızdırmazlığı kontrol edildi. 

Sonuç: Sızdırmazlık sorunu yaşanan malzeme/bölgelerde, malzeme değişimine veya 

iyileştirmeye gidilmesine karar verildi. 
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Şekil 59 : Test İçin Kapağa Epoksi Sürülmesi 

 

 

Şekil 60 : Sızdırmazlık Testi 

 

                                                  

Şekil 61 : Su Sızdırmamış Tüp 

 

 

 

 



 

43 
 

3) Parça Mukavemet Testi   

 

Senaryo: Aracın havuz içinde çarpması ya da stanttan düşmesi durumunda 3 boyutlu yazıcıda 

üretilen itici gövdesinin maruz kalacağı dinamik kuvvet ve de tüp içi düzenleyiciye 

gelen statik kuvvetlerin etkileri ölçülecektir.  

 

Test: Üretilen 3 boyutlu baskı numunesine parçaların maruz kalacağı 

kuvvetleri farklı düzlemler ve sürelerde uygulandı. Uygulanan kuvvetler sonucu oluşan 

deformasyonları değerlendirilerek parça dolgunluk oranlarını uygun duruma getirilmeye 

çalışıldı. Dönen parçalarda ise parçanın süreye bağlı olarak çevirecek bir sistem ile yorulma ve 

buna bağlı şekil değiştirme verileri elde edildi. 

 

 
Şekil 62 : Mukavemet Testi 

 

 Sonuç: Dayanıklılık bakımından sorun yaşanılan parçalarda parça değişimi 

veya dolgunlaştırmaya gidilirken deformasyon yaşanan parçalarda gerekli bölgelere destek 

atıldı.  

 

4) Aerodinamik Akış Testi  

 

Senaryo: Kabuk ve pervanenin kanatçık yapılarının, verilen eğim, kalınlık ve kanatçık 

sayılarına bağlı olarak motorun itki kuvveti ve araç akış durumuna etkileri test 

edilecektir. Farklı geometrik yapılara sahip olan tüplerin su içerisindeki hareketleri esnasında 

su tarafından göreceği tepki, yani sürtünme kuvveti miktarları ölçülecektir. 

  

Test: Tek model motor üzerinden kanat yapısı, açısı, şekli ve kanatçık sayısı gibi özellikler 

üzerinde değişiklikler yapılarak farklı modeller tasarlayıp üretildi. Prototipler elde edildikten 

sonra motor iç yapısıyla montajı sağlanarak, farklı varyasyonlara sahip olan motorlar arasında, 

içi su dolu deney düzeneğinin içerisinde akış testlerini gerçekleştirildi.  

Tüp modelini belirlemek için belirli derinliğe sahip olan içi su dolu deney 

düzeneğinde geometrik yapıları farklı olan tüplerin, çeşitli açılardan su yüzeyine 

bırakılarak dibe çökme sürelerinin ölçülmesi ve bu sayede su tarafından tüpe gösterilen direncin 

tespit edilmesi sağlandı. 
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Sonuç: Motor veriminin, yukarıda 

belirtilen değişiklikler sonucunda etkilerini gözlemleyerek motorların itki verimi konusunda 

en avantajlı elemanların seçilmesine karar verildi. Su tarafından en az dirence maruz kalan tüp 

modelleri belirlenip diğer alternatiflerde göz önünde bulundurularak tüp tercihi belirlendi.  

 

5)   Acil Durum Elektrik Kesme Sistemi Testi   

  

Senaryo: Araç yarışma alanındayken acil durdurma gerekeceği bir durumda ‘‘Acil Durum 

Elektrik Kesme Sisteminin’’ çalıştırılması ile araç içindeki elektrik akışının tamamen kesildiği 

kontrol edilecektir.  

 

Test: Modellenen sistemin 3D baskı ile çıkarılan prototipin bağlantıyı kesip 

kesmediği ampermetre ile ölçümlendi. Sistemin çalıştığı teyidinin üzerine test birçok kez daha 

tekrar edilerek ileride sistemin bozulma süresi öngörülmeye çalışıldı.  

 

Sonuç: Test esnasında sistemin yapılan tekrarlara bağlı olarak aşınması ve bozulması 

sebebiyle; kullanılacak sistemin düzenli bakımının yapılmasına ve yedek bir sistemin hazır 

durumda tutulmasına karar verildi. 

 

6) Motor Testi  

 

Senaryo: Geliştirilen motor kontrol yazılımının gerçek uygulamadaki performansı ve motor 

hız kontrolcülerinin kalibrasyon kontrolleri gerçekleştirilecektir.  

         

Test: Geçen sene üretilen aracın üç boyutlu baskıyla üretilmiş parçalarını ve elektroniklerini bu 

sene hazırlanırken yazılmış olan motor kodlarını test etmek için kullanıldı.        

  

Sonuç: Geliştirilen motor kontrol yazılımındaki eksik noktalar tespit ederek iyileştirildi ve 

performansı maksimum seviyeye taşıyarak, yazılımın kararlılığı sağlandı.  

 

 

Şekil 63 : Motor Ve ESC Kalibrasyonu 

 

 7) Simülasyon Testleri 

 

Senaryo: Geliştirilmekte olan navigasyon algoritmalarının testi, derinlik kamerası ve ping 

SONAR gibi eklentilerin araç modellemesine dahil edilmesiyle, oluşturulan olası senaryolarla 

birlikte simülasyon ortamında testleri gerçekleştirilecektir. 
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7. TECRÜBE 

 

 3 boyutlu yazıcıdan almak istenen parçalar için deneme yapılırken dolgunluğunun hatalı 

ayarlanması sonucu parça daha yazıcıdan ayrılırken bir bölümü kırıldı. Sonrasında 

yapılan basım işleminde kolay kırılabilecek noktalara daha çok dolgunluk verilerek 

baskı kolay bir şekilde yüzeyden ayrıldı. 

  

 
       Şekil 64 : Yazıcıdan Aldığımız Bozuk Baskılar 

 

 Baskı parçalarının fazla olması sebebiyle senkron parçaları farklı kalitedeki yazıcılardan 

alınması sonucu parçalar arasında uyum problemleri oluştu ve daha sonra bu problemler 

yüzey işleme ile giderildi. 

 

 Çeşitli epoksi karışımlarının kullanımı sırasında bileşen oranlarının hatalı tayin edilmesi 

sebebiyle bir müddet sonra yapıda sızdırmazlığı olumsuz yönde etkileyen çatlamalar ve 

bozulmalar yaşandı. Bu hataları kullanılacak bölgeye göre uygun oranda karışım 

oluşturularak ve de uygun kurutma işlemleri yapılarak giderildi. 

 

 2018 yılında kullanılan kapak sistemini 2020 yılında da kullanılması planlanıyordu 

ancak 2020 yılında kapak ve tüpü ürettikten sonra kestamitin su alıp şişmesi ve hava 

koşullarında akrilik tüpün büzüşmesinden kaynaklı kapak tüpe sıkıştı. Kapağı tak-çıkar 

işlemlerinde tüp ve kapak zarar gördü. Sonrasında kapak tasarımı yarışmaya kısa bir 

süre kala değiştirildi ve karşılaşılan sorun başarıyla giderildi. 2021 yılındaki araçta da 

en son yapılan (Şekil 11’de belirtilen) kapak kullanıldı. 

 

 

 Pervaneleri basılması planlanan SLA malzemenin ve basım tekniğinin istekleri 

karşılamaması nedeniyle SLA malzemeden vazgeçilip PLA filament ile üretilmesi 

kararlaştırıldı. 
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      Şekil 65 : PLA ile Üretilen Prototip 

 Korona Virüs salgını süresince çalışmalara uzaktan devam edildi. Toplantılar ve 

çalışmalar belirlenen zaman planlamasına göre yapıldı. Çevrimiçi ortamda proje 

yürütme ve takım adaptasyonu gibi çeşitli konularda da tecrübe kazanıldı. Uzaktan 

yürütülen çalışmalara ek olarak, prototip modelleme ve test aşamalarında takım üyeleri 

ile atölye çalışmaları sürdürüldü. 

 

 

 Gerçek hayat ve simülasyon ortamındaki testler arasındaki farkı minimuma 

indirebilecek çözüm arayışı içindeyken, ROS Control kullanımıyla bu soruna büyük 

ölçüde çözüm üretildi. 

 

 Prototip model olarak üretilmiş olan iticilerin su ile temas halindeki testleri 

sonrasında stator çevresinde paslanma ve motor gövdesinde deformasyon meydana 

gelmiştir. Bu durum neticesinde statora epoksi uygulaması ve gövde kısmına yüzey 

cilalama işlemleri yapılmıştır. 

 

 

 Daha önce kullanılan iticilerden alınan verimin araç için yeterli görülmemesi nedeniyle 

fırçasız DC motorlarla ilgili Ar-ge ve tasarım çalışmaları yapılıp uygun  stator ve rotor 

yapısıyla ilgili bilgiler edinildi. 

 

 Motor yapılırken parçaların yataklanması sırasında yüzeyde deformasyona sebep 

olmayacak, uzun ömürlü çözümler ararken malzeme uyumlarını araştırıldı ve seramik 

yataklama tecrübe edildi. 

 

 

 Araç mekanik tasarımının yapılmış olduğu CAD programları ile araç simülasyonunun 

yapılacağı paket programının farklı olması sebebiyle kullanılacak dosya formatlarında 

meydana gelen uyuşmazlıkları gidermek için ara programlar kullanıldı. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1 Zaman Planlaması 

Aracın üretimi ve tasarımından Teknofest finaline kadar geçecek süre için yapmış olduğumuz 

zaman planlaması Tablo 9’ da gösterilmiştir. 

Tablo 9 : Zaman planlaması 

 

Tablonun net görünebilmesi adına takvim ikiye bölünerek aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 10 : Aralık-Nisan Ayları Arasındaki Zaman Planlaması 

 

 

Temel Tasarım Planlaması ve Pazar Araştırması

Konsept Tasarım Aşaması 

Solidworks Çizim

Üretim Sonrası Oluşabilecek Hata Tespit Aşaması 

Malzeme Seçimi

Son Tasarım

Yapı Analizi

Akış Analizi

Malzeme Listesi Hazırlama

Malzeme Tedariği

Şase Üretimi

Yalıtımın Sağlanması

Literatür Araştırması 

Eğitim

Motor Kontrolleri ve PID Algoritması

Nesne Tespiti İçin Veri Seti Toplanması

Toplanılan Datasetlerle Model Eğitimi

Modelin Test Edilmesi

Modeli Başarı Yüzdesinin Arttırılması

Modelin Simülasyon Ortamında Denenmesi

Sinyal Kazancı ve Yeniden Yapılanma

Kalite Arttırma

Sinyal Sıkıştırma

Tespit Doğruluğu Artırma

Komponent Araştırması

Komponent Seçilmesi

Komponent Üretimi

Komponent Tedariği

Ön Tasarım Raporu Süreci

Kritik Tasarım Rapor Süreci

Final Rapor Süreci

KONTROL SÜRECİ Kontrol Süreci

ÜRETİM

ANALİZ

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYISAKSİYON ADIMLARI

RAPORLAMA 

SÜRECİ

GÖRÜNTÜ 

İŞLEME 

YAZILIM VE 

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

MEKANİK

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

SES İŞLEME 

TASARIM

Temel Tasarım Planlaması ve Pazar Araştırması

Konsept Tasarım Aşaması 

Solidworks Çizim

Üretim Sonrası Oluşabilecek Hata Tespit Aşaması 

Malzeme Seçimi

Son Tasarım

Yapı Analizi

Akış Analizi

Malzeme Listesi Hazırlama

Malzeme Tedariği

Şase Üretimi

Yalıtımın Sağlanması

Literatür Araştırması 

Eğitim

Motor Kontrolleri ve PID Algoritması

Nesne Tespiti İçin Veri Seti Toplanması

Toplanılan Datasetlerle Model Eğitimi

Modelin Test Edilmesi

Modeli Başarı Yüzdesinin Arttırılması

Modelin Simülasyon Ortamında Denenmesi

Sinyal Kazancı ve Yeniden Yapılanma

Kalite Arttırma

Sinyal Sıkıştırma

Tespit Doğruluğu Artırma

Komponent Araştırması

Komponent Seçilmesi

Komponent Üretimi

Komponent Tedariği

Ön Tasarım Raporu Süreci

Kritik Tasarım Rapor Süreci

Final Rapor Süreci

KONTROL SÜRECİ Kontrol Süreci

ÜRETİM

ANALİZ

ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSANAKSİYON ADIMLARI

RAPORLAMA 

SÜRECİ

GÖRÜNTÜ 

İŞLEME 

YAZILIM VE 

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

MEKANİK

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

SES İŞLEME 

TASARIM
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Tablo 11 : Aralık-Nisan Ayları Arasındaki Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi dolasıyla haftada en az iki kez çevrimiçi toplantılar yaparak ve birkaç ayda bir yüzyüze 

toplanarak çalışmalar sürdürüldü. Haziran ayı itibari ile tamamen yüzyüze çalışmaya başlandı. 

 

Şekil 66 : Çevrimiçi Toplantıdan Bir Fotoğraf 

Temel Tasarım Planlaması ve Pazar Araştırması

Konsept Tasarım Aşaması 

Solidworks Çizim

Üretim Sonrası Oluşabilecek Hata Tespit Aşaması 

Malzeme Seçimi

Son Tasarım

Yapı Analizi

Akış Analizi

Malzeme Listesi Hazırlama

Malzeme Tedariği

Şase Üretimi

Yalıtımın Sağlanması

Literatür Araştırması 

Eğitim

Motor Kontrolleri ve PID Algoritması

Nesne Tespiti İçin Veri Seti Toplanması

Toplanılan Datasetlerle Model Eğitimi

Modelin Test Edilmesi

Modeli Başarı Yüzdesinin Arttırılması

Modelin Simülasyon Ortamında Denenmesi

Sinyal Kazancı ve Yeniden Yapılanma

Kalite Arttırma

Sinyal Sıkıştırma

Tespit Doğruluğu Artırma

Komponent Araştırması

Komponent Seçilmesi

Komponent Üretimi

Komponent Tedariği

Ön Tasarım Raporu Süreci

Kritik Tasarım Rapor Süreci

Final Rapor Süreci

KONTROL SÜRECİ Kontrol Süreci

MEKANİK

YAZILIM VE 

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

RAPORLAMA 

SÜRECİ

HAZİRAN TEMMUZAKSİYON ADIMLARI

TASARIM

ANALİZ

ÜRETİM

GÖRÜNTÜ 

İŞLEME 

SES İŞLEME 

ELEKTRİK & 

ELEKTRONİK

AĞUSTOS EYLÜLMAYIS

Planlanan Süre 

Rapor Sonucu                                     

Rapor Süreci 

Sınav Dönemleri                   

Analiz sürecinde ve malzeme tedariğinde 

yaşanan sıkıntılar süreci değiştirebilir. 



 

49 
 

 

 

Şekil 67 : Yüz Yüze Çalışmadan Bir Fotoğraf 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

Tablo 5’teki malzemelerimizin alış fiyatları aşağıdaki Tablo 12’de belirtilmiştir. Bu fiyatlara 

bağlı olarak bütçe planlaması yapılmıştır. 

Tablo 12 : Malzemelerin Fiyat Tablosu 

 

MALZEME ADI ADET FİYAT TOPLAM FİYAT

Filament 2 100,00 ₺ 200,00 ₺

Sızdırmazlık Elemanları (Conta, Silikajel, O-ring, Rakor) 1 132,90 ₺ 132,90 ₺

Akrilik Cam 1 150,00 ₺ 150,00 ₺

ABS 1 150,00 ₺ 150,00 ₺

Polietilen 1 315,00 ₺ 315,00 ₺

Kestamit 1 434,36 ₺ 434,36 ₺

Motor 8 - -

Kill Switch- Hall Effect 1 2,17 ₺ 2,17 ₺

Görev Seçici Buton 1 2,24 ₺ 2,24 ₺

DC-DC Voltaj Regülatörü 1 15,28 15,28

 Görev Başlatıcı Buton 1 26,11 ₺ 26,11 ₺

Sigorta 200Amp 1 100,00 ₺ 100,00 ₺

 Sızıntı Sensörü 1 248,75 ₺ 248,75 ₺

Raspberry Pi Kamera 1 388,40 ₺ 388,40 ₺

 ESC 2 520,00 ₺ 1.040,00 ₺

Derinlik Sensörü 1 618,36 ₺ 618,36 ₺

 Batarya 1 813,49 TL 813,49 ₺

Realsense Derinlik Kamerası 1 1.911,18 ₺ 1.911,18 ₺

Ping SONAR 1 2.395,66 ₺ 2.395,66 ₺

Hidrofon 1 3.140,02 ₺ 3.140,02 ₺

MPU9255 9 Eksenli Gyro 1 9,70 ₺ 9,70 ₺

Arduino Mega 2560 R3 1 358,17 ₺ 358,17 ₺

JETSON NANO 1 1.189,44 ₺ 1.189,44 ₺

13.641,23 ₺

13.641,23 ₺

GALLİPOLİ XI 2021 MALZEME LİSTESİ

Toplam
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***Hidrofon (300 Euro) ve ABS (14 Euro) ,Euro kurunun 10.47 TL olduğu, 

derinlik sensörü (72 Dolar), sızıntı sensörü (29 Dolar) ESC (27 Dolar) ve sonar (279 Dolar), 

Dolar kurunun 8.58 TL olduğu gün hesaplanmıştır.  

 

Motor takım tarafından üretileceği için alış fiyatı bulunmamaktadır, üretim maliyeti bütçe 

planlamasına eklenmiştir.  

 

Takımın Gider Bütçe Planlaması Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13 : Gider Bütçe Planlaması 

 

 

 

 

Takımın Oluşturulan Bütçesi Tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo 14 : Oluşturulan Bütçe 

Oluşturulan Bütçe Planlaması 

Grup Bütçesi 900,00 ₺ 

Sponsorluk  4.800,00 ₺ 

Toplam Bütçe  5.700,00 ₺ 

 

Takımın Bütçe Açığı Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15 : Bütçe Açığı Planlaması 

Bütçe Açığı Planlaması 

Oluşturulan Bütçe Planlaması 5.700,00 ₺ 

Gider Bütçe Planlaması 15.141,23 ₺ 

Bütçe Açığı  9.441,23 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gider Bütçe Planlaması 

Aracın Üretimi için Gerekli Malzemelerin Maliyeti 13.641,23 ₺ 

Üretim Maliyeti 1.500,00 ₺ 

Toplam Maliyet 15.141,23 ₺ 
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8.3 Risk Planlaması 

 

Risk Planlaması Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 16 : Risk Planlaması 

 

 

 

Tablo 17 : Risk Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

Etki Olasılık

4 3

4 3

4 2

3 2

3 2

2 1

2 3

2 4

2 4Üretilen GLP motorunun kullanılmaması. (Telafi edici)Risk 9: GXI motorunun AR-GE aşamalarının bitmemesi

Riskler Risklere Verilen Cevap

Risk 1: Tüpün buğu yapması sonucunda kameranın görüntü alamaması.

Risk 2: Aracın veri setindeki nesneler ile yarışma 

esnasında karşılaşılacak 

nesnelerin farklı olması sonucunda aracımızın nesneleri tanıyamaması

Aracın veri setini farklı açılar ve renk skalaları kullanarak genişletmek.( Önleyici)

Elektrikli levha fanlar veya peltier plaka kullanmak. ( Önleyici)

Slikajel kullanımı. ( Önleyici)

Risk 5: Kelepçelerin kayması sonucunda hareket kabiliyetinin kaybolması.

Risk 6: Pilden kapasitesinin üzerinde akım çekilmesi sonucunda pilin 

ısınması.

Risk 7: Tüpün buğu yapması sonucunda elektroniklerin nemden dolayı 

oksitlenmesi

Risk 8: Aracın engellere çarpması sonucunda mekanik donanımının zarar 

görmesi ve dengesini kaybetmesi
Kontrol algoritmalarının geliştirilmesi ve etkin sensör kullanımı. ( Önleyici)

Epoksi ve yalıtım malzemelerinin kullanımının arttırılması.( Önleyici)

Ekibin sızdırmazlık eğitim alması. ( Önleyici)

Risk 3:Tasarlanan mekanik parçaların iyi yalıtılmaması sonucu elektrik- 

elektronik donanımının zarar görmesi

Motorlarımızın yedeklerini üretmek. ( Telafi Edici)

Motor koruyucusuna darbe emilimi özelliği kazandırılması. ( Önleyici)

Kelepçelerin kapak sistemine vidalar ile montajlanması. ( Önleyici)

Kauçuk malzemeyle kelepçelerin sabitlenmesi. ( Önleyici)

Sigorta kullanılması. ( Tespit Edici)

Elektrikli levha fanlar veya peltier plaka kullanmak. ( Önleyici)

Vakum için valf veya sibop kullanılması. ( Önleyici)

Pas önleyici sprey kullanılması. ( Önleyici)

Rİsk 4: Motor gövdelerinin hasar alması sonucunda denge ve hareket 

kabiliyetinde düzensizlik.

Risk 

Analizi

Değer 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

Etki

Olasılık
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

Önceki yarışmalarda edinilen tecrübelerle bu sene yazılım ve tasarım konusunda özgünlüğe 

daha da önem vererek kolay taşınabilen, gelişime açık ve günümüz teknolojilerinden 

yararlanılmış inovatif bir araç üzerine çalışıldı. 

   

Mekanik alanındaki özgünlükler takımı kurulum, üretim, taşıma ve görevler konusunda 

rahatlatırken yazılımdaki ve elektronikteki özgünlükler daha endüstriyel bir araç olmasına 

olanak sağladı.  

  

9.1 Motor  

 

Araçta kullanılan motorlar bu sene takım tarafından tasarlanmış olup üretimine 

geçilmiştir. Motorlara GXI adı verilmiştir. Motorun gövdesi ve pervaneleri 3 Boyutlu 

yazıcıda filament kullanılarak üretilmektedir.  

  

9.1.1 GXI   

 

GXI isimli motorlar, alışılagelme iticilerden farklı olarak pervane konumlandırması, 

yataklandırılması ve stator tasarımı sayesinde etkili ve verimli bir tasarımdır. Tasarlanan bu 

motorun şimdiye kadar Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışmaya katılan 

araçlarda kullanılan motorlardan farklı bir yapıya sahip olmasıyla özgünlük yaratacağı ve 

dikkat çekeceği düşünülmektedir.  

  

                                                   

Şekil 68 : GXI Tasarımı 

 

9.1.2 GLP  

 

GLP isimli yedek olarak tasarlanan motorların ise stator kısmının hazır alınması ile beraber 

gövde ve destek elemanları takım tarafından yapıldı. Farklı pervane ve kabuk 

kombinasyonları ile istenilen itki kuvvetinin daha avantajlı hale gelmesi yönünde 

kıyaslamalar yapıldı.   
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Şekil 69 : GLP Tasarımları 

9.2 Kapak Sistemi  

 

Tüp kapağında, içeriden destekli bir sabit kapak ve tüp içine erişebilenden fazla sızdırmazlık 

sağlayan hareketli ikili kapak tasarımı kullanıldı. Bu tasarımı yaparken, akrilik tüpe fazla 

baskı uygulayarak tüpü kırma ve/veya hasar verme olasılığı azaltılmış oldu.  

 

9.3 Motor Montaj Elemanı  

 

Motorların şasiye montajını kolaylaştırmak ve montajın hatasız gerçekleşmesini sağlamak 

adına, şaside açılan deliklere oturacak biçimde bir montaj ara elemanı tasarlandı. Ayrıca 

aracın engel ve duvarlara çarpması ile oluşabilecek hasarlarda, sönümleyici etki yapması ve 

şasi üzerinde deformasyonu engelleyici etki yapması hedeflendi. 

  

9.4 Tüp İçi Düzenleyici  

 

Kullanılacak elektronik bileşenler göz önünde bulundurularak ergonomik şekilde 

yerleştirilebilecek bir tüp içi düzenleyici tasarlandı. Kabloların geçebileceği alanları boş 

bırakarak kabloların sıkışması önlendi. Araç içine kolay erişim sağlamak için de raf 

sistemi tasarlandı.    

  

9.5 Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti  

 

Gerçek zamanlı nesne tespiti için YOLO algoritmasının kullanılmasına karar verildi. 

YOLO konvolüsyonel sinir ağları kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır. Nesne 

tespitinde YOLO algoritmasını kullanılmasının sebebi diğer algoritmalara göre daha hızlı 

olmasıdır. Hızlı olmasının sırrı ise resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor 

olmasıdır. Non-max Suppression algoritması görüntü üzerinde tespit edilen nesneler için 

çizilen bounding boxlardan güven değeri en yüksek olanı ekrana çizer. Hem internet 

üzerinden toplanılan su altı görüntüleri hem de yarışma ortamını simüle ederek kaydedilecek 

görüntüler ile veri setini oluşturmak ve bu veri setini kullanarak modeli eğitmek hedeflendi. 
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Şekil 70 : YOLO Algoritması İle Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti 

 

 

 

 

 
Şekil 71 : OpenCV ile Hedef Nesnelerin Öne Çıkarılması 
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9.6 Kontrol Yazılımı 

 

9.6.1 Kontrol Sistemi 

 

Şekil 72 : Kontrol Sistemi 

 

9.6.2 Baş Açısı 

 

 

Şekil 73 : Baş Açısı 
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ROS, robotlarda oldukça yaygın kullanılan yazılımdır. Robotun dış dünyadan sensörler 

aracığıyla aldığı verileri işleyip tekrar robota komut olarak göndermeyi sağlayan arayüzdür. 

Burada da simülasyon ortamının önemi ortaya çıkmaktadır. ROS ile tam uyumlu çalışan 

simülasyon ortamına ilk örnek olarak Gazebo ve Rviz ortamları verilebilir. Gazebo içerisinde 

barındırdığı birçok kütüphanesi, hazır 2D ve 3D cisimlerle geliştiricilere geniş bir çalışma alanı 

sunmaktadır. ROS hakkında yabancı kaynaklara kıyasla yeterince Türkçe kaynak olmadığını 

gördüğümüz için aracımızın tüm kontrol yazılımlarını ROS tabanlı ve özgün bir şekilde takım 

tarafından geliştirilip ROS ekosisteminin ülkemizde daha fazla kişiye ulaşmasını 

hedeflenmektedir. 

 

 

Şekil 74 :Gazebo Simülasyon Ortamında Aracımızın 1.Görev Görünümü 

 

 

Şekil 75 : OpenCV ile Hedef Nesnelerin Öne Çıkarılması 
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Şekil 76 :Gazebo Simülasyon Ortamında Aracımızın 2.Görev Görünümü 

 

 

 

 

 

Şekil 77 : Yazılım Mimarisi 
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10. YERLİLİK 

 

Projenin, gelecek teknolojilerin gelişimi ülkemizin savunma sanayi, su altı araştırmaları ve 

denizdeki güvenliği gibi ihtiyaçları doğrultusunda faydalı bir inovasyon çalışması 

olması amaçlandı. Bu projede üretilebilen ve tasarlanabilen, her ürünü tasarlamak ve 

Türkiye’de üretmek hedeflendi. Böylece yerli ve milli ürünlerin ortaya konulması sağlandı. 

 

10.1 GXI Motor 

 

Araçta kullanılması planlanan GXI motorunun tasarımı, üretimi ve mekanik hesaplamaların 

tamamı takım tarafından yapıldı. Motorun üretilmesinin bize sağladığı en büyük avantajlardan 

biri ise ithal motor başına ödenecek 500 Euro minvalindeki ücretin neredeyse %10’una tekabül 

edecek ücret ile motorun mâl edilmesi planlandı. Böylelikle ülkemizde neredeyse hiç 

bulunmayan bir motorun ar-ge çalışmalarının ilk adımını atmakla beraber bu su 

altı iticisini yaparak yerli değerlere GXI su altı iticisinin katılması hedeflendi.  

 

10.2 Motor Montaj Elemanı 

 

Motorları monte edebilmek için geliştirilen motor montaj elemanlarının tasarımı ve mekanik 

hesaplamaları takım tarafından yapılmıştır. Üretiminde ise 2020 yılında yarışmaya katılan yerli 

aracın yan plakaları kesilip israfın önüne geçilerek geri dönüşümün önemi vurgulanmak 

istenmiştir.  

 

10.3 Tüp ve Tüp İçi Düzenleyici  

 

Kullanılacak tüp ve tüp içi düzenleyici için piyasada birçok alternatif bulunmasına rağmen 

parçaların tasarımı, mekanik hesaplamaları ve üretiminin yapılmasına takım tarafından karar 

verilerek dışa bağımlılık azaldı.  

 

10.4 Tüp Kapağı 

Kullanılacak olan kapak sisteminin yerliliğini sağlamak adına, rekabet piyasasında bulunan 

diğer tasarımlardan bağımsız olması amaçlandı. Takım tarafından tasarım, malzeme ve 

sızdırmazlık başlıklarında gerekli gereksinimleri karşılayabildiğine dair testlere ve analizlere 

sokularak Türkiye’de üretimine başlandı. 

 

10.5   Acil Durum Elektrik Kesme Sistemi  

 

Çalışmalar doğrultusunda gerek elektronik & yazılım, gerek ise mekanik anlamda çıkabilecek 

sorunlara karşı acil durumlarda aracın tüm elektrik (enerji) iletiminin durdurulması 

sağlandı. Sistem takım tarafından tasarlanmış olup gerekli testlere ve analizlere sokularak 

Türkiye’de üretilmesine karar verildi 
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10.6 Navigasyon Algoritmaları   

 

Daha önce algoritma şemalarıyla belirtilmiş olan görev planlarında her görev için ayrı bir 

navigasyon planı bulunmaktadır. Bug 0,1,2 algoritmaları öncelikli olmak üzere reaktif 

navigasyon algoritmaları incelenerek görev isteklerine uygun yerli algoritmalar tasarlandı.   
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