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Semboller ve Kısaltmalar 

MPGK: Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü                     

AUV: Otonom sualtı aracı- 

ROV: Uzaktan Kumandalı Su Altı aracı 

ÖTR: Ön Tasarım Raporu 

KTR: Kritik Tasarım Raporu 

ROS: Robot İşletim Sistemi 

İMU: Atalet Ölçü Birimi 

ESC: Elektronik Hız Kontrolcüleri 

Li-Ion: Lityum İyon 

Li-Po: Lityum Polimer 

DC:Doğru Akım 

GND:Toprak 

VCC:Voltaj-Kollektör-Köllektör 

Hz:Hertz 

RAM:Rastgele erişimli bellek+ 

Kg:Kilogram 

V:Volt 

A:Amper 

g:Gram 

Ah:Amper saat 

m:Metre 

P:Basınç 

h:Derinlik 

d:Yoğunluk 

g:Yer Çekimi ivmesi 

MPa:Mega Paskal 

PID:Orantısal İntegral Türevsel 

 Kp:Orantısal katsayı 

Ki: İntegral Katsayı 

Kd:Türevsel katsayı 

IEEE:Elekrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü 

SDF:Simülasyon Betimleme Formatı  

OLED:Organik Işık yayan diyot 

USB:Evrensel Seri Veriyolu 

CNC:Bilgisayar Sayısal Kontrolü 

TIG:Atıl Tungsten Gazı 

TL:Türk lirası 

UART:Evrensel Asenkron Alıcı/Verici 

GPIO:Genel Amaçlı Giriş/Çıkış 

CSI:Kamera Seri Arayüzü  

HDMI:Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi 

 MIPI:Digital Video Bağlantı Arabirimi 

 GPU: Grafik İşleme Birimi 

 CPU: Merkezi İşleme Birimi 

 SD: Güvenli Sayısal Kart 

 SDA: Seri Veri 

 SCL: Seri Kontrol Sinyali 

 LCD:Sıvı kristal ekran 

RGB:Kırmızı Yeşil Mavi 

 FS:Kayıp Önleme 

 €:Euro 

SSD: Tek Atım Dedektörü 

 𝐵:geniş bant perde ışığı 

 𝐼𝑐 :Zayıflatılmış sinyalli renkli resim 

 𝐽𝑐 : Zayıflatılmamış sinyalli renkli resim 

 LOS:Görüş hattı 

VGG:Görsel Geometri Grubu 

𝑧:Görüş mesafesi 

BEC:Batarya İzolasyon devresi 

𝐷:Doğrudan iletilen ışık 

𝑐:Renk kanalları(kırmızı,yeşil,mavi)

CNN:Evrişimli Sinir Ağı 

gau:Gauss meter 

bit:İkili Basamak 
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1.Rapor Özeti

Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü (MPGK); Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

mühendislik bölümü öğrencileri tarafından kurulan bir kulüptür. Ülke ve toplum yararına 

projelerin geliştirildiği bir topluluktur. Katılmış olduğumuz TEKNOFEST 2021 yarışması biz 

mühendislik öğrencileri için çok değerli olduğunu ve bu bağlamda elimizden geldiğince bütün 

verimimizi ortaya koyup, iyi bir proje çıkartmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizde savunma 

sanayisine verilen önemin farkında olarak, üreten bir Türkiye için çıktığımız bu yolda, savunma 

sanayisinin su altı alanına katkı sağlayabilecek olmanın verdiği gurur ile projemizi başarıyla 

tamamlama gayesindeyiz. Genç mühendis adayları olarak tüketen değil üreten bir toplum için, 

değer ve farkındalık yaratmayı kendine ilke edinmiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarından 

elde ettiği bilgiyi ve tecrübeyi, ülkesi ve toplumu yararına kullanma vizyonuyla çıktığımız bu 

yolda motivasyonumuzu asla kaybetmeden emin adımlarla ilerlemekteyiz. 

İnsansız Su Altı projemize “DORLION” adı verildi. Dorlion adını kullanmamızın 

sebebi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri olarak Eskişehir’in Latince eski adı 

“Dorylaeum” ve en eski antik yerleşim olan “Dorlion” dan etkilenmemizdir. 

 Ön tasarım kısmını başarı ile geçtikten sonraki süreçte bu kısımda ne gibi hatalar yaptık, 

daha iyi nasıl yapabiliriz gibi soruları kendimize sorup bir akış belirlendi. Yapılan değişiklikler 

ve güncellemeler 3.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi kısmında gösterildi. 

Dorlion ’un tasarlarken ülkemizde endemik bir tür olan ve yumurtlama bölgeleri 

ülkemizde bulunan Caretta Carettalar’ dan esinlenildi. Detaylı görseller 4.2.4. Fiziksel 

Özellikler kısmında belirtilmiştir. 

Ön tasarım raporundan sonra yarışma süresinin de yaklaşmasıyla birlikte bazı 

bileşenlerimiz üretilmeye başlandı. Parçalarımızın bir kısmının imalatı tarafımızca yapıldı, 

bazılarını ise okulumuzun atölyelerinde veya 3D yazıcı kullanarak yerli olarak üretildi. Detaylı 

bilgileri 4.2.3. Üretim Yöntemleri kısmında belirtilmiştir.  

Dorlion projesinin dış ortamdan alınan veriler ve hareket kabiliyeti arasındaki 

bağlantının sorunsuz sağlanması için bağlantıların titizlikle düşünülmesi ve güç değerlerinin 

tüm sistemleri yüksek verimle çalıştıracak şekilde hesaplanması gerekti. Detayları ilerleyen 

bölümlerde verilmiş olan itki sisteminin ve mikroişlemcilerin koordine çalışması, elektronik 

tasarımdaki inceliğin yanında doğruluğu tekrar tekrar kanıtlanan hesaplamalarla yapıldı. 

Dorlion projesinin elektronik sistemi, motorlar için daha yüksek kapasite ve voltaj değerine 

sahip bir Li-Po batarya ve motorlara oranla çok daha az güç kullanan elektronik sistem için 

düşük voltaj ve kapasiteye sahip ikinci bir Li-Po batarya olmak üzere iki farklı batarya ile 

beslenmektedir. Bahsedilen 2 farklı batarya sistemi kullanılarak yüksek akım çeken motorların 

oluşturabileceği dalgalanmaların, elektronik kartlar üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınıldı. 

Motorların kontrolü elektronik hız kontrolcüleri (ESC’ler) tarafından sağlandı. Detaylı bilgiler 

4.3.1. Elektronik Sistem Tasarımı kısmında belirtilmiştir.  

Dorlion projesi tamamen otonom olup, yapay zekâ ile görevleri ve yarışmayı 

tamamlaması hedeflenmiştir. Üç görev için de ayrı ayrı algoritmalar tasarlandı. Simülasyon 
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ortamında bu görevler en hızlı ve en güvenli şekilde tasarlanıp, simüle edildi. Detaylı bilgiler 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci kısmında belirtilmiştir.  

Araç testleri, Bütçe/Zaman/Risk planlamaları, Dorlion’ un özgün ve yerli kısımları gibi 

bölümler ilgili alanlarda anlatılmıştır. 

2.Takım Şeması

2.1. Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

2.2.1. Organizasyon Şeması 

Yapılan iş akışlarının düzenli hale getirilmesi ve hataların en aza indirilmesi için bir 

organizasyon ve görev şeması oluşturuldu. Bu şemaya uyularak işlerin düzenli yürümesi ve 

ilerlemesi sağlandı. 

Şekil 1 Organizasyon Şeması 
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2.2.2. Görev Dağılım Şeması 

3.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Projenin mevcut durumunda; ön tasarım raporu kısmı başarıyla tamamlandıktan sonra 

takım olarak her hafta yapılan düzenli toplantılardan ilki gerçekleştirildi. Bu toplantıda ön 

tasarım raporunda ne gibi hataların olduğu, hangi kısımlardan tam puan alınamadığı gibi 

konular tartışılıp beyin fırtınası yapıldı. Daha sonra gantt şemamızı düzenleyip aylık planlar 

yapıldı. Bu planlamalar sonucunda, tasarım ve ön çalışmalar nihai olarak tamamlandı. Ön 

tasarımdan sonraki süreç boyunca yapılan araştırmalara dayanarak, ön tasarım süresine kadar 

olan çalışmanın sağlıklı ve doğru olduğu gözlemlendi. Rapor puanlaması baz alınarak raporda 

eksik görülen noktalara hassasiyet gösterildi.  Ön tasarım raporundan sonraki süreçte tasarım, 

elektronik ve yazılım alanlarında iyileştirmeler yapıldı. Araç tasarımında, elektronik 

komponentlerin yerleştirilmesi ve düzenlemesinde nihai kararlar verildi ve üretim yöntemleri, 

malzeme seçimi ve planlamalar yapıldı. 

Şekil 2 Görev Dağılım Şeması 
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Mekanik alanda yapılan değişiklikler:  

• Motor koruyucu kapak 

• Hazne koruyucu parça 

• Haznedeki küresel bölümün çıkarılması 

• Haznede boyutsal değişiklikler 

• Alt plaka, plaka, hazne et kalınlığının azaltılması 

• Köprü genişliklerinin inceltilmesi  

• Kelepçede boyut artışı 

Elektronik alanda yapılan değişiklikler: Elektronik donanımında bileşenler ve projeler 

hakkında yapılan araştırmalar doğrultusunda çeşitli değişikliklere gidildi. Finansal durumların 

da etkili olduğu değişimler başlıca şunlardır: 

• Li-Ion bataryadan daha ucuz ancak yüksek akım değerli Li-Po bataryaya geçilmesi, 

• İki bataryalı sisteme geçilmesi, 

• Acil durum kapatma butonunun özgün tasarımla değiştirilmesi, 

• Detayları belirtilen sebeplerden dolayı sigortaların projeden çıkarılması, 

• Voltaj regülatörlerinin devreden çıkarılarak güç dağıtım kartına geçilmesi, 

• Özgün acil durum kapatma devresi tasarımının projeye entegre edilmesi, 

• Yeni tasarımda iki adet kullanılan sızıntı sensörünün bire indirilmesi, 

• Tasarıma hidrofon eklenmesi, 

• Bluerobotics R3 ESC’den, Hobbywing Xrotor 30A Micro ESC’ye geçilmesi, 

• Detayları ilgili bölümde belirtildiği üzere, Arduino 2560 yerine Pixhawk PX4 kartına 

geçilmesi, 

Şekil 3 Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi Akışı 
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• Yerli denetim kartı tasarımımızın batarya monitörleme sistemi ile projeye dahil 

edilmesi. 

Ön tasarımda planlanan Arduino2560 Pro Mini yerine Pixhawk PX4 tercih edilmiştir. 

Yerli ve yabancı kaynaklarda yapılan araştırmalar sonucu bu değişikliğe karar verilmiştir. 

Pixhawk PX4’ ün işlem gücü ve kapasitesinin Arduino2560 Pro Mini’nin üzerinde olduğu, 

Pixhawk PX4 ve ROS ile kurulan sistemlerin daha verimli çalıştığı ve uyumun arttığı 

görülmüştür. Sonuç olarak, sistem değişikliği yapılıp Pixhawk PX4 ile çalışmaya başlanmıştır. 

Elektronik alanında yapılan değişiklikler; maliyetin azaltılması, bileşen sayısında 

azaltmaya gidilmesi, tasarım sadeliği ve stabilitenin sağlanması gibi hedeflere hizmet 

etmektedir. Daha hafif, daha sade ve daha az güç harcayan bir sistemin kurulmasının yanında, 

projenin çalışmasına herhangi bir engel oluşmaması adına ekibimizce özen gösterilmiştir. 

Değişiklikler yapılırken eksiltilen etkenlerin yarattığı boşluk mühendislik hamleleriyle 

doldurulmuştur. 

Yazılım alanında yapılan değişiklikler:  

• Algoritmaların geliştirilmesi, 

• Simülasyon oluşturulup, araç ve görevlerin en verimli bir şekilde kullanılması, 

• Yerli ara yüz oluşturulması, 

• Stereo kamera ve hareket kalibrasyonu, 

• Yapay zekanın alt dalı olan derin öğrenme ile veri seti oluşturma, 

• Sea-Thru algoritması. 

Bu kısımda maddeler halinde anlattığımız mekanik, elektronik ve yazılım alanındaki 

değişiklikler ve güncellemeler detaylı olarak ilgili konu baslığı altında anlatıldı. 

 

Bütçe Karşılaştırılması: Bazı ürünlerin yeterli verimde olmaması, istediğimiz ölçülerde 

bulunmaması ve bunların yanı sıra yerli ve milli malzemelerin üretimini yapma isteğimiz 

bütçemizde azalma meydana getirmiştir. Özellikle Dorlion ’un mekanik kısmında birçok yerli 

üretim yapılmıştır. Bunların detayları 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci ve 10.Yerlilik 

başlıklarında anlatıldı. Ön tasarım raporuna göre planlanan bütçede 630 TL azalış olmuştur.  

 

Simülasyon: Pandemi sürecinde testlerin bilgisayar ortamında yoğunlaştırılması zorunluluğu 

oluştu. Bu süreçte evlerimizde farklı programlar ve yazılımlar araştırarak farklı simülasyonlar 

oluşturuldu. Yarışmanın görevleri, Dorlion aracımızın özellikleri ve diğer kriterler de ele 

alınarak en uygun ve en özgün simülasyon ortamı oluşturuldu. Yarışma havuz ortamı “Gazebo” 

isimli simülasyon arayüzü ile sağlanarak algoritma test süreleri hızlandırılmıştır. Simülasyon 

ile ilgili detaylı bilgiler 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci kısmında anlatılmıştır. 
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4.Araç Tasarımı 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

Mekanik tasarım ekibi olarak tasarımımızın görev ve maliyet açısından uygun olması 

hedeflenmiştir. Dorlion; 6 adet motor, su sızdırmaz hazne ve şasiden oluşmaktadır. Aracın 

tasarım sürecinde yumurtlama bölgesi ülkemizde bulunan ve endemik bir tür olan Caretta 

Caretta’dan (Deniz Kaplumbağası) esinlenilerek farkındalık yaratması da istenmiştir. Aracın 

alt tarafında bulunan plaka, haznemizin darbelerden korunmasını sağlayarak kabuk vazifesi 

Şekil 4 Sistem Tasarım Şeması 
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görmüştür. Ön tasarım raporu sonrasında takımımızın bütün ekiplerinde devam eden yoğun 

çalışmalar, tasarımda bazı değişiklikler yapmamıza neden olmuştur. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Güvenlik bölümünde yaptığımız iyileştirmeler sonucunda motorlar için tasarlanan 

koruma kapakları olası parmak yaralanmalarının önüne geçmiştir. Hazneyi çarpmaya karşı 

korumak için şasi bölümüne monte edilmek üzere yeni parça tasarlanmıştır. Stereo kamera 

kullanılmasının kararlaştırılması sonucunda hazne kabuğunun önünde bulunan küresel 

bölümden vazgeçilmiştir. Stereo kameraya geçişle birlikte çift merkezli kürenin üretiminin 

zorluğu ve oluşturacağı maliyet, hazne kabuğunda düzlemsel yüzeyin tercih edilmesinde 

önemli rol oynamıştır. Batarya seçimlerinde yapılan değişimler, hazne plakasında sağlanması 

gereken alanda artışa sebep olmuştur. Hazne çapı büyütülerek gerekli alan sağlanırken boyu 

kısaltılarak hacmi korunmuştur. Boyda yaşanılan kısalma çapın artmasıyla plakada sağlanan 

yeni alanla telafi edilmiştir. Yapılan boyutsal büyümeler sonucunda parçanın ağırlığında oluşan 

artış sebebiyle simülasyon ortamında testler yapılmıştır. Testlerin sonucunda plaka, hazne ve 

alt plaka bölümlerinin et kalınlıklarında inceltme yapılmıştır. Hazne çapının artmasıyla z 

ekseninde hareketi sağlayan motorların boyut sınırları dışına çıkması sebebiyle köprü 

genişliklerinde inceltme işlemine gidilmiştir. Bu işlem sonucunda oluşan yeni köprü yüzey 

alanı, vida bağlantı yönlerinde de değişikliğe gitmemize neden olmuştur. Hazne çapının artması 

sonucunda kelepçelerin iç çapında büyütme işlemi yapılırken, köprüde yaşanan boyutsal 

küçülme sonucunda kelepçe bağlantı yönünde de değişiklik yapılmıştır.  Değişen komponentler 

ve getirdiği gereksinimler, yarışmadaki tam puan şartları da değerlendirilince oluşan sınırlı 

alanda yapılan yoğun çalışmalar bizleri nihai tasarıma ulaştırmıştır. 

Hazne: Hazne; başta pleksiglas, içi boş silindir ve içi boş yarım küre haznelerin 

birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Daha sonraki safhada stereo kamera kullanımına karar 

Şekil 6 Yeni Tasarım Şekil 5 Eski Tasarım 
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verilmiş, bu da haznenin anatomisinde değişikliklere yol 

açmıştır. Hazne kabuğunun kapak ile montajını sağlamak 

için silindir haznenin üzerinde pleksiglas katı tabaka 

oluşturulmuştur. Montaj bağlantısının cıvatalar ile 

sağlanması planlanmıştır. Yarım küre hazne, başta 

kameranın ışığın kırınımından olumsuz etkilenmemesi için 

düşünülmüştür. Ancak stereo kamera kullanımına karar 

verildikten sonra bu plandan vazgeçilmiştir. Vazgeçilme 

sebebi ilkin odak probleminden, ikincil olarak imalata 

sağlayacağı faydasından olmuştur. Odak problemi, yan 

düzlemde yer alan çift kameranın merkezde yer alan tek 

odaktan istenilen ışığı elde edememesinden 

kaynaklanmıştır. Bu, haznenin ön cephesini düz tasarlamaya gerek kılmış, ayrıca imalata 

sağlayacağı kolaylık bu tasarım fikri için destekleyici unsur olmuştur. Ayrıca, detayları yazılım 

bölümünde akış diyagramında belirtildiği üzere, hareketli bir mekanizma kullanılmadan 

kamera plakaya sabitlenmiştir. Hazne, pleksi imalatı için standart pleksi boyutlarına 

uyarlanmış, bu da haznenin genişlemesine neden olmuştur. Böylece hazne, tam silindir şeklini 

almış, silindirik hazne ise araca daha çok sızdırmazlık ve daha verimli görüntü alım işlemlerine 

imkân sağlamıştır. Ön plakanın et kalınlığı (10mm) silindirin et kalınlığından (3mm) daha fazla 

belirlenmiştir. Böylece silikonlanacak yüzey alanı ve dolayısıyla sızdırmazlık artırılmıştır. 

Hazne; hazne kabuk, kapak ve plakanın montajlanmasıyla şekil bulmuştur. Haznenin arka 

cephesinde yer alan kapak, haznenin içine kendisine bağlı olan plakayı katmaktadır. 

Plaka: Plakada dayanım, hafiflik ve ısı iletim özellikleri iyi olduğu için alüminyum malzeme 

tercih edilmiştir. Plakada oluşturulmuş katlı yapı, elektrik komponentleri için ihtiyaç duyulan 

alanların oluşmasını sağlarken, komponentlerin daha düzenli bir şekilde konumlandırılabilmesi  

sağlanmıştır. Plakanın kapağa kaynaklanmasıyla elektrik 

komponentlerinde oluşan ısının suya aktarımı sağlanmış, test 

aşamasında elektrik komponentlerine ulaşımın kolaylaşması 

hedeflenmiştir. Plakada ısı üretimi fazla olması beklenen ESC’lerin 

kapağa yakın tutularak hazneden ısının mümkün olduğunca çabuk 

atılması amaçlanmış olup aralarına konulan alüminyum plakalar ile 

ESC’lerin temas yüzeyinin artırılması amaçlanmıştır. ESC’lerin 

önüne konulan alüminyum plaka ile gürültü oluşumu engellenmeye 

çalışılmıştır. Haznenin tasarım değişimine bağlı olarak, plakada da 

çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Seçilen bataryanın büyüklük 

sebebinden ötürü bataryayı sığdırabilmek için üst plakada değişiklik 

yapılmış, bu değişiklik açtığı alanın yanı sıra gürültü izolasyonunu da artırmıştır. Plakada yer 

alacak olan devrelerin yapılan optimizasyonda stabil kalabilmesi için plakanın önündeki 

desteğin yönü değiştirilmiştir. Başta, plakanın ön tarafında bulunan silindirik alüminyum parça, 

kameranın montajı için tasarlanmıştır. İlk aşamadaki tasarımımızın aksine, yeni yapılan 

düzenlemelerde bu parça ön taraf yerine plakanın yüzeyine yerleştirilmiş, üst plakaya destek 

sağlanmış, kamera için gerekli alan açılmış ve alt plakada boşluk oluşturulmuştur. 

 

Şekil 7 Hazne 

Şekil 8 Plaka 
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Şasi: Alt plaka, köprü, kelepçe ve motorlardan 

oluşmaktadır. Alt plakada dayanımı yüksek ve hafif 

malzeme olan polietilen tercih edilmiştir. Köprüde, 

dayanımı yüksek ve hafif bir malzeme olan alüminyum 

tercih edilmiştir. Köprü bölümü plaka ve hazne 

arasındaki bağlantının kelepçeler ile sağlandığı 

bölümdür. Bu bölümün bize sağladığı iki avantaj 

bulunmaktadır. Motor hazneden uzak tutularak 

hazneden gelen akımdan motorun minimum etkilenip 

daha efektif çalışması sağlanmıştır. Diğer avantaj ise 

sağladığı yükseklikle hacim merkezinin daha yukarıda 

oluşmasıyla birlikte hacim merkeziyle ağırlık merkezi 

arasındaki mesafeyi arttırarak dengeye yardımcı olmuştur.  Haznede yapılan değişiklikler 

sonucu şasi, çeşitli optimizasyonlara maruz kalmıştır. Köprü kalınlığı haznenin artan yatay 

uzunluğundan dolayı azaltılmış, köprünün hem kelepçe hem de alt plaka arasında yapılan vida 

bağlantısının yönü değiştirilmiştir. Hazneyi kapatan kapakta acil durum butonunun yanı sıra 

regülatör için de yeni bir delik açılmıştır. Genişleyen hazne sebebiyle kelepçe çapları artırılmış, 

yatay uzunluğu azaltabilmek için kelepçenin vidalarının konumu daha içeri alınmıştır. 

Kelepçeler haznenin köprüyle bağlantısının yapıldığı bölüm olup 3D yazıcıda üretilmesi 

planlanmaktadır. Motor için ise BlueRobotics’in T200 modeli tercih edilmiştir. X-Y ekseninde 

hareketi sağlamak için alt plakaya 45°açı ile 4 adet motor monte edilmiştir. Z ekseninde hareketi 

sağlamak için köprü bölümünde bulunan alüminyum plakaya 2 adet motor monte edilmiştir. 

 
 

 
Şekil 10 Silindir- Çap Optimizasyonu 

 

Aracın herhangi bir ek ağırlık veya yüzdürücü kullanmaksızın dengede kalması 

hedeflenmiştir. Bunun için öncelikle ağırlık tahmini yapılmalı ve gerekli çap, elektronik 

bileşenlere göre tespit edilmelidir. Sonrasında kalan tek parametremiz olan hazne boyu 

hesaplama sonucu bulunmuştur. Hazne içindeki en büyük boyutlara sahip olan elektronik 

bileşenin Jetson Nano Developer Kit (100mmX88mmX20mm) olduğu saptanmıştır. Bu 

boyutlardan hareketle, USB kablo girişleri de hesaba katılarak, 150 mm hazne çapı 

Şekil 9 Şasi 
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belirlenmiştir. 150 mm piyasada yaygın kullanılan bir boyut olması sebebiyle üretimde ekstra 

bir maliyet oluşturmamıştır. Ağırlık olarak da 7,5 kg tahmini yapılmış ve Arşimet prensibine 

göre bu ağırlığı engelleyecek hazne hacmi ve dolayısıyla hazne boyu bulunmuştur. 

Ağırlığımızın bu değeri aşmaması beklenmektedir. Ancak araç ağırlığı tahmin değerinin altında 

kaldığı takdirde aracın en alt kısmına ağırlık eklemesi yapılacaktır. Bu sayede ağırlık merkezi 

aşağı çekilmiş ve stabilizasyonu artmış olacaktır. 

4.2.2. Malzemeler 

 

Tablo 1 Malzeme Kıyaslama- 1 

Özellikler\Malzemeler 
Alüminyum 

6061 
Alüminyum 

7075 

Yoğunluk 5 4 

Mukavemet 3 5 

Korozyon Direnci 5 2 

Isıl iletkenlik 5 4 

Maliyet 4 3 

Toplam 22 18 

 

Yapılan kıyaslamada en yüksek puanı alan Alüminyum 6061 malzemesi kullanıma uygun 

olarak seçildi. 

Tablo 2  Malzeme Kıyaslama- 2 

Özellikler\Malzemeler PE300 PE1000 

Yoğunluk 4 5 

Mukavemet 5 4 

Su Emilimi 5 5 

Maliyet 5 3 

Toplam 19 17 

 

Yapılan kıyaslamada en yüksek puanı alan Polietilen 300 malzemesi kullanıma uygun olarak 

seçildi. 

Tablo 3  Malzeme Kıyaslama- 3 

Özellikler\Malzemeler Pleksiglas Polikarbonat Cam 

Yoğunluk 5 5 2 

Mukavemet 4 5 1 

Isıl iletkenlik 4 5 2 

Saydamlık 5 4 5 

Üretilebilirlik 4 3 2 

Maliyet 4 2 1 

Toplam 26 24 13 
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Yapılan kıyaslamada en yüksek puanı alan pleksiglas, hazne kabuğunda tercih edilmiştir.  

Pleksiglas: Piyasada daha çok “akrilik” olarak adlandırılan Pleksiglas, polimerler içerisinde 

termoplastikler grubuna dahil olmaktadır. Elektronik donanımların su geçirmesini önleyen, 

kamera için gerekli ışık geçirgenliğini sağlayan pleksiglas hazne kabukta tercih edilmiştir.  

Alüminyum: Düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, korozyon dayanımı, ısıl iletkenliği ve 

kolay işlenebilen bir metaldir. Aracımızın plaka, kapak ve köprü parçalarında gerekli tüm 

şartları sağlamakta olan alüminyum, tasarım ölçülerimiz dahilinde üretimde kullanılmaktadır. 

Polietilen: Yüksek mukavemet, düşük yoğunluk ve neme dayanımı iyi dirençli olan bir 

termoplastiktir. Ayrıca su tutmama özelliği de avantaj sağlamaktadır. Aracımızın alt plakasında 

gerekli tüm şartları sağlamakta olan polietilen, tasarım ölçülerimiz dahilinde üretimde 

kullanılmaktadır. 

Tablo 4 Malzeme Listesi 

  

MALZEME LİSTESİ 
 

ÜRÜN ADET 
 

 

M
EK

A
N

İK
 S

İS
TE

M
İ Alüminyum Köprü 2  

Alüminyum Plaka 1  

Pleksiglas Hazne 1  

Polietilen Plaka 1  

M6 Cıvata 20  

Penetrator 8  

EL
EK

TR
İK

-E
LE

K
TR

O
N

İK
 S

İS
TE

M
İ 

T200 Motor 6  

ESC 6  

4S Lityum Polimer Batarya 1  

2S Lityum Polimer Batarya 1  

Nvidia Jetson Nano 1  

Yerli Denetim Kartı 1  

Basınç Sensörü  1  

Sızıntı Sensörü 1  

Sıcaklık Sensörü 1  

Ultrasonik Sensör 1  

ArduCam Kamera 1  

Acil Durum Kapatma Butonu 1  

Dişi-Erkek Jumper Kablo 65  

Pixhawk PX4 Geliştirme Kiti 1  

Hidrofon 1  

Açma Kapama Butonu 1  

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın imalatında; tornalama, matkap, kaynak, CNC routing, taşlama, gerdirerek 

şekillendirme (strech forming), sac büküm ve katmanlı imalat yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca 
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geçici olarak kullanılan alüminyum kelepçe için merdane ile üretim yapıldı. Her parça için bu 

yöntemlerin nasıl kullanılacağı aşağıda detaylandırıldı.  

KAPAK: Uzunluk ve maksimum çap değerlerinin üzerine tolerans payı eklenerek ham 

malzeme (6061Alüminyum) satın alınacaktır. Parçaya kaba tornalama işlemi yapılarak dış 

formu verilecektir. Ardından matkapla delme işlemi yapılacaktır. Sonrasında delik kateri 

kullanılarak parçanın iç çapı genişletilecek ve istenen ölçüye getirilecektir. Dış çapta o-ring 

yerleştirmek için kullanılan yuvalara kanal açma yapılacak ve köşelerine pah kırılacaktır. Son 

olarak ince tornalama yapılacaktır. Parça torna tezgahından alındıktan sonra kapak ön yüzeyine 

pleksi hazne kabuğuna montaj için tasarlanan delikler matkapla açılacaktır. O-ring kanallarında 

sızdırmazlığın sağlanması ve o-ringin aşınmaya karşı korunması için kanalın yüzey 

pürüzlülüğü önemlidir [1]. İnce tornalama yeterli yüzey pürüzlülüğü sağlamaktadır [2] . Ancak 

emniyetli olması için o-ring kanalları taşlama işlemine tabi tutulacaktır.  

HAZNE KABUĞU: Bu parçanın üretiminde termoform 

yöntemlerinden olan gerdirerek şekillendirme (strech 

forming), lazer kesim ve CNC routing yöntemleri 

kullanılacaktır. Parça; silindir, ön dairesel plaka ve kapağı 

sabitlemek için kullanılan etek kısmı olmak üzere üç 

kısımdan oluşmaktadır.  

Silindir parça için ısıtılmış pleksi plaka silindirik 

kalıba serilir ve bir kelepçe yardımıyla tutturulur. 

Soğuduğunda silindirik şekli almış olur. Bu yönteme 

gerdirerek şekillendirme (strech forming) denir.[3] 

Lazer kesim ve CNC routing işlemlerinde ise, 

öncelikle parçaların teknik resimleri oluşturulur. Sonrasında 

parçanın kesimi için teknik resim aracılığıyla takımın 

yolunun, ilerleme hızının ve devrinin belirtildiği g-kodu elde 

edilir. G kodu nümerik kontrollü makinelere yapacağı işlemi 

aktarmak için kullanılan bir programlama dilidir. Pleksi plaka 

tablaya sabitlenir. Sonrasında g-kodu makineye aktarılarak 

kesim işlemi gerçekleştirilir. 

Şekil 11 Hazne Kabuk 
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Parçalar kesildikten sonra ön plaka silikonlanarak içine yerleştirilmiştir. Son olarak 

etek ve ön plaka kloroform kullanarak silindir yapıştırılmıştır. Pleksiglas, kloroform ile 

kimyasal tepkimeye girerek kuvvetli bir kaynaşma sağlar. Parça imal edildikten sonra 

sızdırmazlık testleri öncesi ön test yapılmıştır. Parça içinde su ile bir gün bekletilmiş ve 

sızdırma göstermemiştir. 

 

 

PENETRATOR: Cıvataya, torna veya matkap tezgahında boyuna delik açılma işlemi ile imal 

edilecektir.  

HAZNE İÇİ PLAKA: Elektronik bileşenlerin yerleştirilmesi için kullanılan bu parça 6061 seri 

alüminyum sac parçaların kaynaklanması ile elde edilecektir. Son aşamada bu plaka ve kapak 

kaynatılacaktır. Kaynak yöntemi olarak alüminyumlar için uygun olan TIG (Tungsten Inert 

Gas) kaynağı kullanılacaktır [4].  

Şekil 12 CNC-Routing Sabitleme Şekil 13 CNC-Routing İşlemi Şekil 14 Lazer Kesim İşlemi 
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POLİETİLEN PLAKA: Seçilen Polietilen CNC routing işlemi için makineye 10mm pay 

bırakılacak şekilde tedarik edildi. Parça tezgâha çivi yardımıyla sabitlendi. Sabitlenen parça 

üzerinden makineye sıfırlama işlemi yapıldı. Yüzeyden 1 mm talaş kaldırılıp delik açılacak 

yüzeyler belirlendi. Parçanın dış iskeleti ikinci kesici takım işlemi sonucunda çıkarıldı. Talaş 

kaldırılan yüzeyler matkapla delinerek parçanın son haline 

ulaşıldı.  

 

 

KÖPRÜ: Sac büküm ile imal edilecektir. Polietilen 

plakaya bağlantı için, köprü ayaklarına matkap ile delik açılacaktır. Tek parça haline üretilecek 

olan köprü geçici olarak kaynak bağlantısı ile imal edilmiştir. 

KELEPÇE: Tasarımı takımımıza ait olan kelepçe, okulumuzda 3D yazıcı ile üretilecektir. 

Geçici olarak alüminyum kelepçe kullanılmıştır ve daha sonra değiştirilecektir. 

 

Şekil 17 Kelepçe 

 

Şekil 15 CNC Routing İşlemi 

Şekil 16 Polietilen Plaka 
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Acil Durum Kapatma Butonu Mekanik Tasarımı 

Ekibimizce tasarlanan yerli ve milli penetratorlar acil durum kapatma butonunda da 

önemli parçalardan biridir. Buton tasarımı yapılırken penetratorlardaki tasarım mantığı 

korunmuştur. Penetratorun içine yerleştirilen düğme alüminyumdan imal edilmekte ve 

çevresine açılan kanallara o-ringler yerleştirilmektedir. Böylece düğme hem ileri geri hareketini 

sağlayabilmekte hem de sızdırmazlığı sağlamaktadır. Penetratorun diğer tarafına yine bir o-ring 

yuvası yapılmış ve bunun kapağın iç yüzeyiyle temas ederek sızdırmazlığı desteklemesi 

amaçlanmıştır. Butonun mekanik aksamı ile elektrik aksamı birleştirilmiş ve acil durum 

kapatma butonu tasarımı ortaya çıkmıştır. Butonun güncel fiyatı 11 €’dur (güncel kur ile 116 

TL) ve ithal bir üründür. Bu ürün kendi tasarımımızla tamamen yerli ve millileştirilmiştir. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 
 

Aracımızın tasarımı ve patlatma görselleri aşağıdaki gibidir. Özgün tasarımımız olan 

Dorlion, yaklaşık olarak 7.5kg ağırlığında ve 413x462x202.50 boyundadır. Sınıfının en verimli 

ağırlıklarında olan Dorlion’ un yarışma şartnamesindeki ağırlık sınırını aşmaması için özenle 

tasarlanmış, elektronik bileşenler hazneye ağırlık merkezi de baz alınarak yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 18 Aracın Fiziksel Özellikleri 
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Şekil 19 Patlatma Görünümü -1 

 

Şekil 20 Patlatma Görünümü -1 
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Şekil 21 Araç Tasarımı     Şekil 22 Araç Prototipi 

 

Araç ve hazne animasyonu aşağıdaki QR kodlara tanımlanmıştır. Animasyonları 

izlemek için kodu taratmanız yeterlidir. 

 

Şekil 23 Araç Animasyon QR Kodu 

                    

 

 

Şekil 24 Hazne Animasyon QR Kodu 

https://youtu.be/BbmC8EAAX-I
https://youtu.be/IpeBBvT6AXg
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Şekil 25  Elektriksel Tasarım Şeması 

 

4.3.1.1. Elektroniğe Genel Bakış 

Dorlion aracımızda senkronize çalışması gereken sistemlere bakıldığında sensörler, 

bilgisayarlar/mikroişlemciler, itki sistemleri ve bu sistemleri besleyecek bataryalar 

görülmektedir. Ekibimizce uygun görülen iki bataryanın; sistemimizdeki bileşenleri zarar 

vermeden, stabil ve yüksek performanslı çalışmaya uygun bir şekilde beslemesi için doğru 

bağlantılar, doğru yalıtımlarla yapılmalı ve bileşenlerin yerleşimine uyarlanmalıdır. Kullanılan 

mikroişlemciler ve sensörler belirli giriş akımları ve gerilimlere sahip oldukları için güç, en 

uygun düzeyde sağlanmalıdır aksi takdirde bileşenlerde hasara yol açacaktır. 

 Mekanik kısmında detayları belirlenmiş olan ağırlık ve boyut değerlerini en uygun 

performansta çalıştıracak motorlar seçilmiştir. Bu motorların senkronize çalışması ve güç kaybı 

yaşamaması, ESC’ler ve mikroişlemcilerin koordinasyon içinde çalışmasıyla sağlanmıştır.  

 Mikroişlemciler motorlar ve bataryalar arasındaki elektriksel enerji ve hareket enerjisi 

dönüşümünü amaca uygun sağlamak için sensörlerden veri toplamanın yanında kamera 

doğrultusunda alınan görüntülerden sonuçlar elde edilecektir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda araç şartnamesinde de belirtilen görevleri en uygun şekilde yerine getirmesi 

amaçlanmıştır. 

 İlgili kısımda belirtilen amaçlara yönelik tüm bileşenler sıradaki bölümlerde 

detaylandırılmıştır. 
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4.3.1.2. Tasarım Felsefesi 

Tüm bileşenlerin senkronize ve kayıpsız çalışması için maksimum verimlilik 

hedeflenmiştir. Batarya kısmında detaylandırıldığı üzere güç konusunda yeterli ve verimli 

bataryalar seçilirken, maliyeti azaltmak amacıyla sensörler arasında geliştirilen koordinasyon 

sayesinde bileşen sayısı azaltılmıştır. Robotun mekanik özelliklerine uygun bir şekilde 

elektriksel tasarımı ve kablo bağlantıları yapılmıştır. Kullanılan sistemlerin amaca uygun 

çalışması amaçlanırken, acil durumlardaki azami güvenliğin sağlanması için mekanik 

çözümlerin yanında acil kapatma butonu sisteme eklenmiştir. 

4.3.1.3. Bileşenler 

 

İtki Sistemi 

Aracın mekanik kısmında bahsedilen özelliklerine karşın, gerekli gücü sağlayabilmesi 

için yeterli itki kuvvetini sağlayabilen, verimli ve kalite standartları kanıtlanmış motorlara 

ihtiyaç duyulmuştur. Farklı AUV takımları tarafından da kullanılan, piyasada lider konumda 

görülebilecek motorlardan olan Blue Robotics T200, aracımız için ekibimizce uygun 

görülmüştür. Mekanik kısmında verilen boyut ve ağırlık bilgileri, Görsel 6’daki T200 

Voltaj/İtki Kuvveti grafiği de göz önünde bulundurulduğunda, T200 motorunun uygunluğu ve 

gereken voltaj açıkça görülebilmektedir. 

 

Şekil 26 BlueRobotics T200 Voltaja Göre İtki Kuvveti Grafiği 

 Tüm özellikler ve projenin ihtiyaçları göz önüne alındığında, teknik özellikleri Şekil 

27’da belirtilen BlueRobotics T200, proje için uygun görülmüştür. 
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Şekil 27 BlueRobotics T200 Su Geçirmez Motor 

 

ESC  

Elektronik hız kontrolcüsü (ESC) mikro denetleyici karttan aldığı 

PWM sinyallerini yorumlayarak motorun tam olarak istenilen hızda 

sürülmesini sağlayan bir sürücü kart modülüdür. Yarışmada, çok daha iyi gaz 

tepkisi sağlayarak Dorlion ‘un dengede kalmasına katkı sağlayacak 

BL_HELİ_S yazılıma sahip XROTOR 30A micro ESC seçildi. Aynı 

zamanda seçim yapılırken saate 24 amper çeken T200 iticilerimizi rahatlıkla 

besleyebilmesine ve su altındaki hareket kabiliyetimiz için hayati öneme 

sahip ileri-geri harekete olanak vermesine dikkat edildi. Buna ek olarak 

kullanıldığımız ESC opto özelliğine sahip yani 5 V çıkışı vermeyen bir ESC 

olduğundan, üstünde fazladan bir regülatör bulundurmamaktadır. Böylelikle 

ESC’lerde istenmeyen bir sorun olan ısı probleminden kaçınılmıştır. 

Teknik Özellikler 

Sürekli / Pik akımı:  30A / 40A 

Giriş Voltajı:   2-4S Li-Po 

BEC Çıkışı:   Yok 

İleri-geri çalışma:  Destekliyor 

 

Şekil 28 ESC 
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Hidrofon 

Hidrofon, su altındaki sesleri kaydetmek ya da dinlemek 

için kullanılan bir su altı mikrofonudur. Hidrofonun çalışma 

prensibi piezoelektrik özelliğine dayanır. Piezoelektrik, bazı 

maddelerin (kristal vb.) basınç karşısında elektrik alan ve 

elektrik potansiyellerini değiştirme yeteneğidir.  İnsansız su altı 

yarışmamızdaki, pingerli top görevinde topun yaydığı ses 

dalgaları hidrofona çarptığında, mekanik bir basınç oluşturacak 

ve piezoelektrik özelliği sayesinde elektrik potansiyeli 

değişerek robotumuzun ana kontrol kartına sinyal yollayıp, pingerli topu bulmamıza çok büyük 

katkı sağlayacaktır. Yüksek frekanslı ses dalgalarını ölçmek adına oldukça iyi olan B&K 8103: 

Minyatür Hidrofon uygun görüldü. 

Teknik Özellikler 

20°'de kablo ile voltaj hassasiyeti:  30 uV/Pa ± 8 uV 

Bütünleşmiş kablo ile kapasitans:  3850 

Frekans aralığı: 

250 Hz 0,1 Hz- 20 kHz (+1/–1,5 dB) / 0,1 Hz - 180 kHz           

(+3,5/−12,5 dB) 

Maksimum çalışma statik basıncı:  252 dB = 4 × 10^6 Pa 

Boyutlar:   50 mm 

Ultrasonik Sensör 

 Dorlion’ un havuzun sınırlarını bilebilmesi ve otonom olarak 

daha bilinçli hareket edebilmesi adına JSN-SR04T su altı ultrasonik 

sensörü uygun görüldü. Ultrasonik sensörler belli bir yöne ses dalgası 

atışı yapar ve daha sonra engellerden geri dönen yankıları dinler. 

Yankıların dönüş süresi ve su altındaki sesin hız bilgisine sahip 

olduğumuzdan “YOL=HIZ*ZAMAN” formülü ile engellerin yeri ve 

uzaklığı bilgisine ulaşılır.   

 Teknik Özellikler 

Çalışma Voltajı: 5V DC 

Bekleme akımı: 5mA 

Çalışma akımı: 30mA 

Akustik emisyon frekansı: 40kHz 

Maksimum mesafe: 4.5m 

Minimum mesafe: 25cm 

Şekil 29 Hidrofon 

Şekil 30 Ultrasonik Sensör 
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Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, GND 

Hassasiyet: ~0.5cm 

Görüş açısı: <50° 

Su Altı Basınç Sensörü 

Batimetre, suyun derinliğini basınç değişiminden 

faydalanarak ölçer. Bu prensibe dayanarak su altındaki basınç 

ölçülür. Daha sonra “P=h*d*g” formülünden yararlanılıp “h” 

yani su altındaki derinliğimiz bulunur. Su altındaki basıncı 

hassas bir şekilde ölçerek derinliğimizi bulmak adına DFRobot 

analog su altı basınç sensörü kullanıldı. Kontrol kartlarımızla 

uyumlu olan bu sensör aynı zamanda 1.6 Megapaskal (MPa) ya 

da yaklaşık 163 metre su derinliğine kadar ölçüm 

yapabildiğinden Dorlion için uygun su altı basınç sensörü oldu. 

  

Teknik Özellikler 

Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-GND) 

Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 Mpa 

Giriş Voltajı: +5 VDC 

Çıkış gerilimi: 0.5 ~ 4.5 v 

Ölçüm Hassasiyeti: %0,5 ~% 1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) 

Su geçirmez seviyesi: IP68 

Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 

Tepki süresi: <2.0 ms 

Jetson Nano 

NVIDIA Jetson Nano, Dorlion ‘un otonom hareketleri için 

yazılan yapay zekâ, derin öğrenme ve görüntü işleme gibi yüksek CPU 

ve GPU performansı isteyen algoritmaları en hızlı ve en verimli bir 

şekilde işler. Görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarını daha iyi 

uygulamak adına ihtiyaç duyulan sensör verileri Jetson Nano kartının 

üzerinde bulun 40 adet GPIO pini ve 2 adet CSI kamera 

penetratorlarıyla sağlanır. Ayrıca küçük yapısı ve düşük güç tüketimi 

ile insansız su altı aracımız Dorlion için en uygun kart olarak seçildi. 

Geliştirme safhasında bilgisayar ile iletişimi sağlayan Ethernet ve USB 

girişleri bulunduran Jetson Nano aynı zamanda yarışma anında olası 

teknik molalarda hızlı müdahale imkânı da sağlamaktadır. 

Şekil 31 Su Altı Basınç Sensörü 

Şekil 32 Jetson Nano 
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1) Ana depolama alanı için microSD kart slotu 

2) 40-pin genişletme başlığı (GPIO) 

3) 5V Güç girişi veya veri aktarımı için Micro-USB 

portu 

4) Gigabit Ethernet portu 

5) USB 3.0 portları (x4) 

6) HDMI çıkış portu 

7) DisplayPort penetratoru 

8) 5V güç girişi için DC Barrel jakı 

9) MIPI CSI kamera penetratorları (x2) 

 

Teknik Özellikler 

GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4 

Depolama: Micro SD kart yuvası (harici minimum 16G TF kart gerektirir) 

Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265) Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 

Arabirimler: Ethernet: 10/100 / 1000BASE-T otomatik anlaşma Fotoğraf Makinesi: 12-ch (3x4 

VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) Ekran: HDMI 2.0, DP (DisplayPort) USB: 4x 

USB 3.0, USB 2.0 (Mikro USB) Diğerleri: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

Güç: Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A) 

Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm Bütün takım: 100mm × 80mm × 29mm 

 

Yerli Arduino Baskı devre kartı  

Dorlion’a Pixhawk ve Jetson Nano’ dan farklı olarak robotun elektriksel güvenliğini 

denetleyecek bir kart geliştirilmesi düşünüldü. Bunun üzerine yerli ve tasarımı bize ait olan 

baskı devre kartı Proteus Professional programı kullanılarak tasarlandı. 

Şekil 33 Jetson Nano 
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Baskı devre kartı Arduino Nano’ ya uygun olacak şekilde planlandı. Arduino Nano 

güçlü ATmega 328p işlemcisi ve kolay programlanabilir açık kaynaklı kod dünyası sebebiyle 

seçildi. Baskı devre kartı, Arduino Nano’yu çok daha kolay kullanışlı olması için tasarlandı. Bu 

sebepten dolayı özellikle batarya monitörü için gerekli olan VCC, GND, SDA, SCL pinleri ve 

diğer sensörler için gerekli dijital-analog pinler kolay ulaşılabilecek şekilde yan yana konuldu. 

Dorlion ‘un yerli batarya monitörü ve sıcaklık sensörü yerli denetim kartına bağlı 

olacak. Dolayısıyla denetim kartına az güç tüketen güçlü ATmega 328p işlemcisi ve kolay 

programlanabilir açık kaynaklı kod olması sebebiyle Arduino Nano mikro denetleyici olarak 

seçildi. Bundan dolayı denetim kartı Arduino Nano ya uygun olacak şekilde planlandı. Ayrıca 

denetim kartı, Arduino Nano’yu hem daha kullanışlı hale getirdi hem de daha az kablo 

kullanılmasına olanak sağlayarak hazne içi karışıklığı önledi. Özellikle batarya monitörü için 

gerekli olan VCC, GND, SDA, SCL pinleri ve diğer sensörler için gerekli dijital-analog pinler 

kolay ulaşılabilecek şekilde yan yana konuldu. Denetim kartı kullanışlı yapısı sayesinde 

Dorlion’daki asıl görevinin dışında su altı basınç ve ultrasonik sensörlerinin test edilebilmesi 

için de kullanıldı.   

Yerli Batarya Monitörü 

Dorlion ’un elektronik sistemlerini besleyen Li-Po pilin verimli kullanılması için hücre 

voltajlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 2S Li-Po pil en az 7.4 V en fazla 

ise 8.4 V değerinde olmalıdır. Bu değerlerin dışına çıkılması Li-Po pilin hem ömrünü hem de 

verimini büyük ölçüde düşürmektedir. Bu sorunun çözülmesi adına yerli kartımıza gelen 

akımın gerilimi ölçülerek I2C ara yüzü ile OLED LCD ekranında gösterilecektir. Böylelikle Li-

Po pilin güvenli ve verimli voltaj aralığında tutulması kolaylaştırılacaktır. 
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Şekil 35 Yerli Batarya Monitör Ekranı 

                

Sızıntı Sensörü 

Herhangi bir sızıntı olduğunda tüm gücü kesmek hem elektrik 

kaçağını önleyecek hem de elektronik parçaların güvenliğini 

sağlayacaktır. Kritik öneme sahip bu sensör için SOS Sızıntı sensörü 

kullanılmıştır. Hassas bir şekilde suya duyarlı olan fitilleri olası sızıntı 

olabilecek yerlere konulması uygun görülmüştür. 

 Teknik Özellikler 

Çalışma Voltajı 3.3- 5 V 

Maksimum akım  20 mA 

Çıkış konektörü 3 pin 0.1" header 

Çıkış konektörü  4 x 2 pin JST-GH 

 

Sıcaklık Sensörü 

Aracımızda, görev esnasında yüksek işlemci gücü isteyen 

algoritmalar kullanılması sebebiyle hazne içindeki sıcaklık kritik seviyelere 

gelebilmektedir. Jetson Nano’nun üstüne konulan fan yerli denetim kartına 

bağlanılarak sıcaklık değerine göre fan gücü ayarlanması planlanmıştır. 

Böylelikle hem güç verimliliği elde edilecek hem de Jetson Nano’nun daha 

verimli çalışması sağlanacaktır. Hassas sıcaklık ölçümü yapabilen LM35DZ 

Dorlion için en uygun sıcaklık sensörü olarak uygun görülmüştür. 

  

 

Şekil 36 Sızıntı Sensörü 

Şekil 37 Sıcaklık 

Sensörü 
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Teknik Özellikler 

Pin Sayısı   3 

Giriş Gerilimi   4V - 30V 

Akım Değeri   60uA den daha düşük akım tüketir. 

Sıcaklık Hassasiyeti  ± 0.4 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı -40°C - +110°C 

 

PİXHAWK PX4 

 

Pixhawk PX4 otopilot kartı ileri seviye bir karttır. 

PX4 tarafından geliştirilmiş olup gerçek zamanlı çalışma 

ve zorlu koşullarda yüksek performans imkânı 

sunmaktadır. İnsansız hava kara ve deniz araçlarında 

(Döner kanat, İHA, sabit kanat, Rover, ROV/AUV) 

kullanılması için gerekli yazılım yamaları ve hazır 

iskeletler ile kullanılabilmektedir. 

 

Mikro işlemci Jetson Nano ile iletişimi ROS (Robot 

İşletim Sistemi) düğüm (node) yapısı ve mavROS kütüphanesi ile sağlanacaktır. Pixhawk 

PX4’ün içinde bulunan ve bağlı olan sensörler sayesinde elde edeceğimiz sensör bilgileri ROS 

topic (konu) ile mikro işlemcimize aktarılıp, işlemlerden sonra motor verileri tekrardan 

Pixhawk PX4’e aktarılacaktır. İçinde bulunan hazır sensörlerden oluşan bir sistem olması ,ROS 

ile iletişiminin MavROS kütüphanesi sayesinde hızlı ve etkili olması Pixhawk PX4 otopilot 

kartını seçmemizde belirleyici etkenler olmuştur.  

Pixhawk PX4 Teknik Özellikler: 

İşlemci: STM32F427 180 MegaHertz ARM® Cortex® M4  

RAM: 256 kilo bayt SRAM  

Sensörler: 

• ST Micro L3GD20H 16 bit jiroskop, 

• ST Micro LSM303D 14 bit ivmeölçer / manyotometre, 

• MPU 6000 3-eksen ivmeölçer/jiroskop, 

• MEAS MS5611 barometre 

 

 

Şekil 38 Pixhawk PX4 
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Pixhawk Power Sense Modülü: 

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

enerji miktarı maksimum enerji (5W) miktarından daha fazla olacağından dolayı Pixhawk 

Power sense modülünü kullanılacaktır. Ayrıca bu modül Pixhawk kartına ve dolaylı olarak da 

ara yüze anlık akım ve voltaj bilgisi göndermektedir. Böylece olası bir yüksek akım veya düşük 

güç durumlarında erken müdahale sağlar. 

Pixhawk PX4 İçindeki Sensörler: 

Pixhawk PX4 kendi içinde IMU (Inertial Measurement Unit), barometre ve sistem için 

gerekli giriş-çıkışları barındırmaktadır. Kısaca IMU; içinde 3 özgürlük derecesi ölçebilen 

ivmeölçer, özgürlük derecesi ölçebilen jiroskop ve özgürlük derecesi ölçebilen manyetometre 

olmak üzere toplamda 9 özgürlük derecesi bulunduran bütünleşmiş bir sensördür.  IMU’dan 

gelen veriler bazı filtreler kullanılıp işlenerek sürüş ile ilgili veriler elde edilebilir. Bu 

değerlendirme robotun konumu ve açısını tahmin etmek açısınan kritik önem taşımaktadır. 

İletişim MavROS sayesinde mikro işlemciye aktarılıp işlemcide değerlendirilecektir. Pixhawk 

PX4 içindeki sensörlerin detaylı açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

MPU 6000 

 Hareket ve yönelim ölçümlerini sağlayan Inertial Measurement Unit (IMU) 

birimlerinin, 6 eksenli ve yaygın olarak kullanılan örneklerindendir. Ölçüm yapabildiği 6 eksen, 

3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçerden gelmektedir. Bu 6 eksen üzerindeki ölçümler, 

MPU 6000 biriminde dijital olarak yapılmaktadır. I2C ve SPI arabirimleri ile 24 pin üzerinden 

haberleşme sağlamakta, 3,3 volt ile çalışmaktadır. 

 

Şekil 39 MPU 6000 

İvmeölçerlerde, bir kütlenin sahip olduğu hızın zamana göre değişimi ölçülür. Kütlenin 

yaptığı hareket ve yer çekimi ivmesi (g değeri) arasındaki karşılaştırma üzerinden hesaplama 

yapılır. Yaygın olarak piezoelektrik ve kapasitif ivmeölçerler kullanılmaktadır.  

Piezoelektrik ivmeölçerler, içerisinde bulundurduğu mikroskobik boyuttaki kristaller 

üzerine etkiyen g kuvvetine bağlı olarak bir gerilim üretir ve bu gerilim aracılığıyla ivmeyi 

ölçerken; kapasitif ivmeölçerler ise içinde barındırdığı iyonize plakaların arasındaki bir diğer 
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plakanın, iki iyonize plaka arasındaki yaklaşma – uzaklaşma hareketine bağlı olarak ivme 

ölçümü yapmaktadırlar. 

Jiroskop sensörleri açısal hız ilkesine dayanan sensörlerdir. Üç eksendeki dönme 

miktarlarını, dönüş yönünü ve hızını ölçer. Jiroskopik hareketin temeli temel fizik kanunlarına 

ve merkezkaç kuvvetine dayanmaktadır. 

 

HARİCİ IMU VE ARDUINO NEDEN KULLANILMADI? 

Yazılım bölümünde belirtilen sebeplerden dolayı Arduino 2560 Pro Mini yerine 

Pixhawk kontrol kartına geçildi. Pixhawk’ın içinde hali hazırda bulunan istikrarlı ve güvenilir 

2 tane IMU sensörü olması sebebiyle daha önce ÖTR’ de kullanılması planlanan UM7-LT IMU 

sensörüne ihtiyaç kalmamıştır. 

 

 

Şekil 40 İMU’ daki 6 Eksenli Serbestlik Dereceleri 

 Pixhawk PX4 içerisindeki IMU, işlevleri doğrultusunda Pixhawk’ın bulunduğu 

gövdenin yöneliminin ve hareketinin algılanmasını sağlar. 6 eksenden alınan veriler, 

bünyesinde bulundurduğu diğer sensörlerle koordine çalışarak Pixhawk PX4 kartının hareket 

ölçümlerine katkıda bulunur. 

MEAS Barometrik Basınç Sensörü 

 Hava ve su ortamlarında, ortamın basıncını; basınç dolayısıyla yüksekliği ölçebilen 24 

bitlik basınç sensörüdür. I2C ve SPI arabirimi ile haberleşme sağlayan sensör altimetre ve 

variometrelerde yaygın olarak kullanılır. Üzerindeki kanallar üzerinden ortamla temas 

sağlayarak üzerine etkiyen kuvveti, havanın oluşturduğu statik basınç ile oranlayarak 

yüksekliği feet, basıncı ise Pascal cinsi üzerinden hesaplayarak çalışır. 
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Şekil 41 MEAS MS5611 Basınç Sensörleri 

 

Şekil 42 Pixhawk’ta Dijital Olarak Yürütülen Altimetre Ölçümünün Mekanik Mantığı 

 

 Pixhawk bünyesinde bulunan basınç sensörü, kullanıldığı proje dahilinde lastik hava 

basıncı, iç ortam navigatörü, yükseklik ölçümü gibi projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Altın PCB yapısı sayesinde iletim tutarlı ve hızlı olarak yapılırken donanımdaki diğer 

sensörlerle uyumlu haberleşme protokolü koordine çalışmayı kolaylaştırmaktadır. 

ST Micro L3GD20H 16 Bit Jiroskop: L3GD20H, düşük güçlü üç 

eksenli açısal hız sensörüdür. Dijital ara yüz (I2C/SPI) aracılığıyla dış 

dünyaya ölçülen açısal hızı sağlayabilen bir algılama elemanı ve bir 

bütünleşmiş devre ara yüzü içermektedir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Çıkış biçimi (I²C / SPI): Eksen başına bir 16-bit okuma 

Çalışma gerilimi: 2.5 V- 5.5 V 

Çalışma Akımı: ~6 mA 

Hassasiyet aralığı (ayarlanabilir): ± 245 ° / s, ± 500 ° / s veya ± 2000 ° / s 

Şekil 43 ST Micro 

L3GD20H 16 Bit Jiroskop 
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ST Micro LSM303D 14 Bit İvmeölçer / Manyetometre 

LSM303D içinde 3 eksen ivme ölçer ve 3 eksenli manyetometre bulunan bir çoklu 

sensör ünitesi kartıdır. I2C ara yüzü sayesinde 6 ekseninde ölçümlerini mikro kontrol kartına 

gönderebilmektedir. Önceki bileşenlerde bahsedildiği üzere jiroskop ve ivme ölçere ek olarak 

manyetometre de IMU kartlarının çoğunda bulunan bir sensördür ve manyetik alanın değerini 

ve yönünü bulmada kullanılmaktadır.  

Jiroskop ivme ölçer ve manyetometre tek başlarına stabil ve güvenli veriler 

sağlayamazlar ama IMU birimi içinde birbirlerini referans alarak kullanılınca güvenilir hız ve 

yön bilgilerini verir. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Giriş Voltajı: 2.5V-5.5V 

Besleme Akımı: 10mA 

Data Çıkışı: I²C 

İvme Ölçer: Eksen başına 12 Bit çözünürlük 

Pusula (Manyetometre): Eksen başına 12 Bit çözünürlük 

Hassasiyet Aralığı: 

İvme Ölçer: ± 2, ± 4, ± 8 veya ± 16 g 

Pusula (Manyetometre): ± 1.3, ± 1.9, ± 2.5, ± 4.0, ± 4.7, ± 5.6, veya ± 8.1 gau 

 

 

Kalman Filtresi: 

 Dorlion’ un daha tutarlı ve doğru veriler alabilmesi için kalman filtresini uygulayan bir 

algoritma kullanılacaktır. Bu algoritma, gürültülü ve kesin olmayan sensör verilerini kullanarak 

gerçeğe oldukça yakın tahminlerde bulunur. Kalman filtresi ile işlediğimiz gerçeğe yakın 

veriler, insansız su altı aracımızın optimum performans göstermesini sağlayacaktır. Aşağıdaki 

şema kalman filtresinin işlem basamaklarını göstermektedir. 

 

Şekil 44 ST Micro LSM303D 14 Bit 

İvmeölçer 
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Kalman filtresinin faydalarını daha rahat görebilmek adına ROS kullanılarak lazer, 

konum ve pozisyon verileri içeren bir grafik hazırlanmıştır. Bu grafikte verilerimizin gürültülü 

ve tutarsız olduğu görülmektedir.   

 

Şekil 46 MPGK-AUV Kalman Filtresiz Veri Grafiği 

  

Kalman filtresini uyguladıktan sonra verilerimizin gürültülerden arındığını ve çok daha 

tutarlı bir grafik çizdiği görülmektedir. 

Şekil 45 Kalman Denklemleri 
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Şekil 47 MPGK-AUV Kalman Filtreli Veri Grafiği 

 

ROS VE PIXHAWK PX4  

 

Şekil 48 MPGK – AUV ROS ve Pixhawk İletişim Şeması 

 

Bu şemada, motorlar dahil edilmeden ROS ve Pixhawk PX4 bağlantıları 

görselleştirilmiştir. Stereo kameradan alınan nesneye uzaklık ve konum bilgileri Yol Planlayıcı 
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düğüm sayesinde yol planlayıcısına iletilir. Aynı zamanda Pixhawk PX4’ ten gelen sensör 

verileri de sensör düğümü sayesinde yol planlayıcısına iletilir. Yol Planlayıcısı kendine gelen 

tüm verileri değerlendirerek robotun hareketi için gerekli komutları verir. Bu komutlar Mavros 

düğümü sayesinde Pixhawk PX4’ e ulaşır. 

PID 

PID (Proportional Integral Derivative- oransal-integral-türevsel) denetleyici kontrol döngüsü 

yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde ve robotlarda yaygın olarak kullanılan bir kontrol 

algoritmasıdır. Bir PID algoritması sürekli olarak bir hata değerini, yani amaçlanan hedef nokta 

ile şimdiki nokta arasındaki farkı hesaplar. Algoritma sistem girdilerini ayarlayarak hatayı en 

aza indirmeye çalışır. PID algoritması hata değerini azaltmak için üç ayrı parametreyi 

değerlendirir. Bunlar; oransal, P ile gösterilir; integral I ile gösterilir, türev değerleri, D ile 

gösterilir. 

 

 

 

 

 

P(Orantısal): 

PID algoritmasının ilk bileşeni olan p-kontrolör ya da oransal kontrol, en basit anlaşılan 

ve kontrolör performansı için en önemli kontrol sistemidir. P kontrolörün algoritması aşağıdaki 

gibidir.  

 

P-kontrolörü hata ile orantılı bir çıktı verir. Ortaya çıkan hata, çıktıyı elde etmek için 

orantılı bir sabitle çarpılır. Hata değeri sıfır ise, bu kontrolör çıkışı sıfır olacaktır. Bu kontrolör 

tek başına kullanıldığında manuel sıfırlama gerektirir, çünkü asla kararlı hâl durumuna 

ulaşamaz. 

I(İntegral): 

PID algoritmasının ikinci bileşeni ise zaman içinde bir şeyler biriktirmek anlamına gelen 

integrali temsil eder. I bileşeni zamanla oluşan hatayı biriktirir. Bu birikmiş hata daha sonra 

integral katsayısı ile çarpılıp bize çıktıyı verir. 

 

Bu işlem sistemdeki herhangi bir sabit durum hatasını ortadan kaldırır. Çünkü hatayı zaman 

içinde biriktirir ve hatanın anlık görüntüsüne bir anda bakmak yerine, onu telafi eder. 

D(türevsel): 

I-kontrolör hatanın gelecekteki davranışını tahmin edemez, ancak D-kontrolör bunu 

tahmin edebilir. Hatanın zamanla değişimi ile türevsel kontrolün etkisi de değişecektir. Hata 
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artışı fazla ise Türevsel kontrolün etkisi de fazla olacaktır. Hata değişimi sıfır ise Türevsel 

kontrolün sonucu da sıfır olacaktır. 

 

 

Şekil 49 MPGK-AUV  ROS PID Ara yüzü 

 

Batarya 

Araçta kullanılacak iki farklı batarya seçilirken, ekibimizce göz önünde bulundurulan 

en temel iki husus, talep edilen değerler ve verimliliktir. Diğer bileşenler tarafından talep edilen 

gerilim ve akım değerleri üreticilerin resmi kaynaklarından alınıp gerekli hesaplarda 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 50 BlueRobotics T200 Motorlar İçin Voltaja Bağlı Akım ve Güç Değerleri 

 

 Şekil 50’de gösterilen değerler doğrultusunda uygun voltaj aralığı belirlenmiş ve bu 

voltaj aralığında şekil 51’deki voltaja bağlı verimlilik grafiğindeki veriler göz önünde 

bulundurularak motorları besleyecek uygun batarya seçilmiştir. 
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Şekil 51 Voltaja Bağlı Verimlilik Grafiği 

Üreticiden alınan ve şekil 50’da gösterilen veriler doğrultusunda, bataryaların hücre 

değerleri de göz önünde bulundurulduğunda 4S (14.8V) ya da 5S (18.5) bataryaların uygun 

aralıkta olduğu görülmektedir. Bu gerilim değerleri arasındaki seçim şekil 51’deki voltaja bağlı 

verimlilik grafiğine göre 14.8V’tan yana yapılmıştır. 

 

Şekil 52 İlgili Voltaja Göre Güç Hesabı 
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 Şekil 52’de gösterilen hesaplar, verimlilik amacıyla seçtiğimiz 14.7V geriliminde 

ekibimizce öngörülen çalışma süreleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak olan batarya 

kapasitesine yöneliktir. Motorlarımızın ilgili gerilim değerindeki çalışma akımı ve süreyle 

yapılan hesaplamalar doğrultusunda en az 5000 mAh bir batarya uygun görülmüştür. 

Kullanmayı uygun gördüğümüz Li-Po bataryaların özellikleri de göz önünde 

bulundurulduğunda yaklaşık 15 dakikalık çalışma süresi için şekil 53’deki 8000 mAh Li-Po 

batarya uygun görülmüştür.  

 

Şekil 53 İtki Sistemi İçin Uygun Görülen Batarya 

 Ön tasarım raporunda belirtilen Li-Ion bataryanın yerine maliyeti düşürmek, verimliliği 

artırmak ve pazardaki ürün seçeneklerinin yelpazesini genişletmek için Li-Po bataryalara 

geçilmesi uygun görülmüştür. Bu sebepler ve bahsi geçen hesaplar doğrultusunda motorlar için 

uygun görülen batarya şekil 53’teki gibidir. 

 Motorlar yarışma süresince 8000 mAh değerindeki batarya ile beslenirken, bu motorları 

ve diğer bileşenleri kontrol edecek olan elektronik tertibat ise ayrı bir batarya ile beslenecektir. 

İkinci batarya seçilirken kullanacağımız mikroişlemcilerin, bilgisayarların ve sensörlerin 

ihtiyaç duydukları gerilim ve akım değerleri göz önünde bulundurulmuştur. IEEE tarafından 

yayınlanan ve Stephen Cass tarafından yazılmış olan, NVidia Jetson Nano ve kullanımına dair 

makaledeki değerler referans alınmış, geliştireceğimiz güç dağıtım sisteminde bu kaynak temel 

alınmıştır (CASS, 2020). Yine IEEE tarafından yayınlanan ve Pixhawk PX4 kartını konu alan, 

Duffy ve Louis tarafından yazılmış olan makalede Pixhawk PX4 kartının diğer kontrolcülerle 

kullanımı, güç dağıtım mantığı ve gereken güç değerleri projemizde batarya seçiminde kaynak 

olarak kullanılmıştır (DUFFY, LOUIS, 2019). Gereken güç değerleri doğrultusunda şekil 

54’teki batarya projemiz için uygun görülmüştür. 

 

Şekil 54 Elektronik Tertibat İçin Uygun Görülen Batarya 

Asgari Kapasite: 8000 mAh 

Hücre Sayısı: 4S (14.8V) 

Sürekli Akım Değeri: 12C 

Zirve Akım Değeri: 24C 

Kütle: 752g 

Boyut: 145 x 51 x 52 mm 

Şarj Portu: JST-XH 

Kullanım Portu: XT90 

Asgari Kapasite: 3000 mAh 

Hücre Sayısı: 2S (14.8V) 

Sürekli Akım Değeri: 20C 

Zirve Akım Değeri: 40C 

Kütle: 167g 

Boyut: 132 x 44 x 15 mm 

Şarj Portu: JST-XH 

Kullanım Portu: JST & Futaba 
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 Pixhawk PX4 kartı ile elde edilen Holybro PM07 güç dağıtım kartıyla, bataryalardan 

sağlanan gücü motorlara ve elektronik tertibata iletmek Pixhawk mikroişlemcisinin üreticisi 

tarafından önerilen başlıca yoldur. Güç dağıtım kartının teknik özelliklerinde de belirtildiği 

üzere 6S (22,2) gerilime kadar giriş alıp, 5V’a kadar çıkış verebilmektedir. Bu sayede 

bataryalarla beslenen Pixhawk kartı ile Jetson Nano kartının da beslenmesi sağlanabilecektir. 

Kart üzerindeki regülatörler, proje için seçilen bataryalar ve elektronik sistemler arasındaki 

uyumu sağlayabileceğinden ön tasarım raporunda belirtilen regülatörlerin kullanılmasına 

ihtiyaç kalmamıştır. Giriş voltajı, Holybro PM07 kartı üzerinden rahatlıkla sistemlere uygun 

voltaja dönüştürülmektedir. 

 

Şekil 55 Holybro PM07 Güç Dağıtım Kartı  

 

Acil Durum Kapatma ve Açma Kapama Butonu Tasarım Felsefesi 

Proje şemasında da gösterilen tüm bileşenler gerekli haberleşme ve güç bağlantılarıyla 

birbirlerine bağlanmıştır.  Bu bağlantıların aktifliği tasarımı MPGK AUV ekibine ait olan iki 

adet buton ile yine ekibimizce tasarlanmış olan devre ile kontrol edilmektedir. Butonların ikisi 

de kapalı olduğu halde güç bağlantısı sağlanmamaktadır. Kontak açıldığında devrelerin 

tamamlanması doğrultusunda itki, kontrol ve sensör sistemleri güç ile beslenir ve araç 

çalışmaya başlar. İhtiyaç duyulduğu halde acil durum kapatma butonuna basıldığında acil 

durum kapatma devresi aktifleşir. Aktif olan acil durum kapatma devresi kontak butonunun 

durumunu tamamen geçersiz kılarak güç bağlantılarını keser. Butonların tasarımı ve üretimi; 

diğer bileşenlerin üzerinden geçen akım, aralarında oluşan gerilim gibi değerler göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. 

 

 

 

PCB Akımı: 120A (En Yüksek) 

UBEC 5V Çıkış Akımı: 3A 

UBEC Giriş Voltajı: 7 - 51V 

Kütle: 47.5g 

Boyut: 68 x 50 x 10 mm 

Vidalama Boşlukları: 45 x 45 mm 
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Acil Durum Açma- Kapatma Devre Simülasyonu 

 

Şekil 56 Acil Durum Kapatma Butonunun Pasif ve Aktif Olduğu Durumlar 

 Simülasyonda, projedeki bileşenleri temsilen eklenmiş lambalar aracılığıyla devrenin 

aktifliği gösterilmiştir. Kontak butonu iki durumda da aktiftir. Bunun üzerine sağdaki görselde 

acil durum kapatma butonunun aktifleştirilmesiyle, temsili lambaların tamamının güç bağlantısı 

röle aracılığıyla kesilmiştir. Doğru direnç kullanımıyla acil durum kapatma butonu aktifken 

bataryaların ani yük boşalması önlenecektir. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
 

Simülasyon Ortamının Oluşturulması 

Simülasyon ortamının en büyük avantajları zaman kazancı ve olası bir güvenlik açığının 

önlenmesidir. Özellikle bu pandemi sürecinde oluşan olumsuz durumlar; otonom 

algoritmalarımızın denenmesinde gecikmeler oluşturduğu için simülasyon çok büyük önem arz 

etmektedir. Ekibimiz tarafından TEKNOFEST Yarışmasına tamamen uygun şekilde havuz 

ortamı oluşturulmuştur. Bu havuz ortamı gereken tüm fiziksel özellikleri ve yarışma görevlerini 

bulundurmaktadır. Oluşturulan algoritmalar simülasyon ile daha kolay, hızlı ve özellikle 

güvenli bir şekilde test edilebilmektedir. Testler aracımızda oluşabilecek herhangi olumsuz bir 

durumda maddi ve manevi herhangi bir kayıp yaşatmayarak çok avantaj sağlamaktadır. 

Yaptığımız yerli simülasyon ortamımız diğer takımların da faydalanabilmesi için 

paylaşılacaktır. 

Yarışma ortamının olimpik havuz olacağı varsayılmıştır. Bu sebepten dolayı havuz 

ortamını 25m x 50m x 2m boyutlarında oluşturmak için öncelikle Blender programı 

kullanılarak 3B modelleme yapılmıştır. 
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Daha sonra havuz ortamına görüntü işleme ve nesne tespit algoritmalarının testini daha 

verimli bir şekilde görebilmek amacıyla havuza dokular eklenmiştir. 

 

Ayrıca üç farklı havuz ortamımız bulunmaktadır. Yarışma havuzunun yarı olimpik havuz 

olabileceği de düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı iki farklı havuzumuz da bulunmaktadır.  

       Şekil 57 Simülasyon Ekran Görüntüsü 

Şekil 58 Simülasyon Ekran Görüntüsü 
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Havuz ortamının Robot İşletim Sistemi’ne aktarılarak havuza gerekli su parametreleri 

ile ortama su ve su fiziği eklenmiştir. Daha sonra görevlerimizin üç boyutlu çizimleri de 

tasarlanıp ortama eklenmiştir. Bu nesnelerin aktarılabilmesi için SDF’ye (Simulation 

Description Format- Simülasyon Betimleme Formatı) dönüştürülmelidir.  Aşağıda birinci 

görevimizin formatı görülebilir. 

Şekil 59 Simülasyon Ekran Görüntüsü 

Şekil 60 Simülasyon Ekran Görüntüsü 
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Şekil 61 Birinci Görevimizin Formatı 

Daha sonra çalıştırma dosyası ile havuz dünyasına görevde kullanılacak objeler aktarılarak 

ortam oluşturulur. 
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Şekil 62 Simülasyon Ortamındaki Havuz Görüntüsü 1 

Şekil 63 Simülasyon Ortamındaki Havuz Görüntüsü 2 

Şekil 64 Simülasyon Ortamındaki Havuz Görüntüsü 3 



52 
 

Son olarak Havuz ortamımıza robotumuz aktarılarak üzerinde algoritmalar 

denenmektedir. Ek olarak robotumuz simülasyon ortamında daha rahat görülebilmesi amacıyla 

kırmızı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 65 Simülasyon Ortamındaki Havuz Görüntüsü 4 

Şekil 66 Simülasyon Ortamındaki Havuz Görüntüsü 5 
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Aşağıdaki akış diyagramı yarışmanın 1.görevi olan “Kapıdan Geçiş” için tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 67 1.görev Akış Diyagramı 

 

 

 



54 
 

Aşağıdaki akış diyagramı yarışmanın 2.görevi olan “Denizaltının Tespiti ve Su Altı Aracının  

Konumlanması” için tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 68 2.görev Akış Diyagramı 
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Aşağıdaki akış diyagramı yarışmanın 3.görevi olan “Hedef Tespiti ve İmhası” için 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 69 3.görev Akış Diyagramı 
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ROS: Robot İşletim Sistemi (ROS), bilgisayar üzerinden robot bileşenlerin kontrol edilmesini 

sağlayan BSD lisanslı bir yazılım sistemidir [5]. Çok çeşitli Robotik platformlarda karmaşık ve 

sağlam robot davranışı oluşturma görevini basitleştirmeyi amaçlayan araçlar, kütüphaneler ve 

paketlerden oluşan bir platformdur. 

 

 

Şekil 70 ROS 

 

Gazebo: Gazebo ODE fizik motorunu, OpenGL oluşturmayı, sensör simülasyonu ve aktüatör 

kontrolü için destek kodunu entegre eden açık kaynaklı bir 3B Robotik simülatörüdür.[6] 

Ayrıca gazebonun sensörleri sayesinde gürültülü veri elde edilebilir. Teknofest insansız su altı 

sistemleri yarışmasında simülasyon aşamasında gerçeğe yakın olması açısından bu sayede 

pingerli top görevinde kullanılacak hidrofon sensöründen veri alınması mümkündür. 

 

Şekil 71 Gazebo 

İnsansız Su Altı Simülatörü: Esas olarak AUV ve ROV gibi insansız sualtı araçlarını simüle 

etmeyi amaçlayan ROS paketidir [7]. Gazebo eklentileri ve birkaç ROS düğümü içerir ve sualtı 

araçları için karmaşık simülasyon ortamlarının inşasına yardımcı olmak için modüler olarak 

inşa edilmiştir. Biz de MPGK-AUV ekibi olarak aracımızda yapılacak olan testlerden 

olabildikçe gerçeğe yakın olmasını amaçladığımızdan dolayı insansız su altı simülatörünü 

kullanarak aracımızın su altında sorunsuz bir şekilde hareketi sağlanmıştır. 

Simülasyonda aracımızın su altı hareket fonksiyonlarının ve hidrodinamik etkilerinin 

gerçeğe daha yakın olması için aracımızın kütle, hacim, ağırlık merkezi, sensör ve aktüator 

konumları gibi parametrelerin aracın tasarımlarının yapıldığı programlardan (solidworks, 

blender) alındı, gerekli konfigürasyonlar yapıldıktan sonra aracımız Dorlion oluşturuldu. 

Rqt_graph: Robot işletim sisteminde düğümlerin ve konuların bağlantısını görselleştiren bir 

GUI eklentisidir. Bileşenler genel hale getirilir, böylece grafik gösterimi elde etmek istediğimiz 

konuları ve düğümleri görülebilmektedir.  

Dorlion ’un üzerindeki sensörlerin ve iticilerin bağlantılarını görebilmek için rqt_graph 

(düğüm diyagramı) kullanıldı. 
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Motorlarımızın “rqt_graph” şeması: 

 

Şekil 72 Motorlarımızın “rqt_graph” şeması 

Motorlarımızın konfigürasyonunun yapıldığı Xacro dosyası: 

 

Şekil 73 Xacro dosyası 
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Sensörlerimizin “rqt_graph” Şeması: 

 

Şekil 74 Sensörlerimizin “rqt_graph” Şeması 

Tüm Sistemin “rqt_graph” Şeması: 

 

Şekil 75 Tüm Sistemin “rqt_graph” şeması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 
Arducam Ov2311 Global Shutter Stereo Camera 

  

Şekil 76 Arducam Ov2311 Global Shutter Stereo Camera 

 Stereo görüntüleme sistemleri, robotlara, görüşlerindeki nesnelerin göreceli mesafesini 

tahmin ederek, onlara derinlik algılama becerisi kazandırır. Bu nedenle, stereo görüntüleme 

otonom araçlarda ve robotiğin birçok alanında kullanılmaktadır. 

 Ov2311 Global Shutter Stereo Kamera   Jetson Nano’nun MIPI CSI-2 penetratoruna 

doğrudan bağlanarak V4L2 kamera sürücüsü ile çalışabilmektedir. 2MP Stereo Kamera MIPI 

Modülü, iki senkronize monokrom global obtüratör OV2311 görüntü sensörlü (2x2MP) bir 

stereo kamera modülüdür. Tek renkli sensörün ayrıntı ve hassasiyet kapasitesi, derinlik 

bilgilerinin çıkarılmasında yüksek doğruluk ve kare hızları elde etmesini sağlamaktadır. 

 

 

Stereo görüntü işleme, pratikte iki kameradan alınan iki farklı noktaların birleştirilip 

mesafe hesabını yapıp ölçüm değerini veren tekniktir. İnsan gözünün çalışma prensibine 
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benzerliğiyle perspektif elde etmeyi mümkün hale getiren bu teknik, bilgisayar vasıtasıyla iki 

fotoğraftaki örtüşen noktalar belirlenmekte, kameralar arasındaki uzaklık ver örtüşen noktalar 

yardımıyla noktaların 3D koordinatları tespit edilmektedir.   

Dört başlıkta gerçekleşen bu süreç, radyal ve teğetsel lens bozukluklarının 

hesaplamalarla giderilmesi (undistortion), kameralar arasındaki açılara ve uzaklıklara göre 

düzeltme yapılması (rectification), sağ ve sol kamera görüntülerinde aynı cisimlerin tespit 

edilmesi (correspondence) ve son olarak üçgenleştirme ile derinlik haritasının çıkarılmasından 

(reprojection) oluşmaktadır. Stereo kullanmamızın sebebi kamera ile sadece görüntüyü işleme 

değil aynı zamanda derinlik hesabı gibi çıkış iletilerinin alınıp bunların değerlendirilmesidir. 

Stereo görüntüleme tekniği, ölçüm doğruluğunu artırmak ve gerçek zamanlı mesafe ölçümünü 

hızlandırmak için robotik endüstrisinde, otonom araçlarda, trafik sistemlerinde, akıllı şehir 

uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 77 Standart stereo görüntü işleme düzeni ve uzaklık bulma 

f = fl = fr   (f=Kamera odakları) 

d= x’
l – x’

r ( x=Görüntü düzlemleri arasındaki aykırılık) 

                                                                                                       𝑥 = |𝑥1| 

 𝑥𝑟 = |𝑥 − 𝐿| 

𝑥

𝑥𝑙
′ =

𝑧

𝑓
 (Z= Objenin kameralara olan dik uzaklığı) 

𝑧 =
𝑓⋅𝐿

𝑥𝑙
′−𝑥𝑟

′    (L= Kameralar arası uzaklık) 
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Şekil 78 Basitleştirilmiş stereo görüntü işleme düzeni  

 

 

             Şekil 79 Uzaklık bulma algoritması 

 

Görüntü İyileştirme 

Görüntü iyileştirme, görüntünün kenarlarının, sınırlarının ya da parlaklığının 

belirginleştirilmesi gibi bazı özelliklerinin görüntünün daha iyi analiz edilmesi veya 

görüntülenebilmesi için iyileştirilmesi olarak ortaya konulabilir. İyileştirme işlemi, veri 

içerisindeki doğal bilgi miktarını arttırmaz. Ancak, seçilen bir özelliğin kolayca anlaşılabilir 

olması için o özelliğin dinamik sınırlarını artırır.[8] 

 Havuz içerisinde kameramızdan alacağımız görüntüler gürültü içermektedir. Bu 

bağlamda şekil 80’de belirttiğimiz görüntü iyileştirme algoritmamız ile cisimlerin renklerini ve 

şekillerini daha belirgin kılarak ve görüntüdeki gürültüleri azaltarak nesne tespit 

algoritmamızın daha başarılı sonuçlar vermesi hedeflenmektedir. 
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Şekil 80 Görüntü İyileştirme Algoritması Akış Diyagramı 

   

 

 

Şekil 81 Görüntü İşleme Örneği 
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Şekil 82 Derya Akkaynak ile Zoom Toplantısı 

SEA THRU 

Sea-Thru algoritması, suyun su altı yaşamındaki renkleri solgunlaştıran ve 

donuklaştıran etkisini hesaplayıp görüntülerden çıkararak gerçek renklerine kavuşmasını 

sağlamaktadır. Sea-thru algoritmasını projemize entegre edebilmek için Blavatnik Genç Bilim 

İnsanı Ödülü sahibi Derya Akkaynak ile iletişime geçerek Sea-Thru algoritması hakkında 

bilgiler aldık. Bu bağlamda Derya Akkaynak’ın 2018’de yayınlanmış A Revised Underwater 

Image Formation Model makalesinde 20. Denklemini kullanarak su altındaki görüntünün 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

20. Denklem  [9] 

Sea-Thru yazılımını açık kaynak kodlu olarak paylaşılmamaktadır. Bu sebeple A 

Revised Underwater Image Formation Model makalesini kaynak alarak kendi yazılımımız 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda stereo kameramızdan su altındaki görüntünün derinlik haritası 

bilgisini almayı planlamaktayız. Alacağımız görüntü Şekil 83’teki gibi derinlik bilgisi haritası 

içermektedir. 
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                 Şekil 83        Şekil 84 

 

 

                                                                    Şekil 85 

Derinlik haritasını ve şekil 83’teki görselimizi geliştirdiğimiz yazılıma girdi olarak 

verdiğimizde şekil 85’teki görüntüyü elde edilmektedir. 

 

Şekil 86 Sea-Thru Algoritması Girdisi ve Çıktısı [10] 
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Yazılımımızı geliştirerek Sea-Thru algoritması kadar başarılı olmayı hedeflenmektedir. 

 

Derin Öğrenme 

Derin öğrenme, oluşturulan bir veri seti ile sonuçları tahmin eden ve katmanlardan 

oluşan bir makine öğrenmesi yöntemidir. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin; makine 

öğrenmesi ise yapay zekanın alt dalıdır. Bilgisayarlar, belirli programlama teknikleri olmadan 

verilen görevlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini anlamak için makine öğrenimi yaklaşımlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemler için bilgisayarların aldıkları bilgiden bir öğrenim 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu durumda devreye makine öğrenmesi algoritmaları girer. 

Görüntü işlemenin ise görüntüleri geliştirmek ve görüntüleri analiz etmek olmak üzere iki ana 

hedefi vardır. Bu işlemler sırasında kümeleme, sınıflandırma gibi teknikler dikkate alınır [11].  

Derin öğrenme, ağın karakterizasyonu ile derinlemesine ilgilenen birkaç gizli 

katmandan oluşan Şekil 87’da gösterildiği gibi geleneksel bir yapay sinir ağının (ANN) 

performansını artırmak için geliştirilmiştir [12]. 

 

 

Şekil 87 

Derin öğrenme algoritmalarının birçok alanda verdiği başarılı sonuçları su altı 

çalışmalarının zorlu şartlarında uğraşılan problemler için çıkış kapısı olmuştur. Bu problemlerin 

başında, bulanık ve arka plan gürültüsünün yoğun olduğu görüntülerde nesne tespitinin 

yapılması gelmektedir. Dolayısıyla bulanık ve arka plan görüntüsünün yoğun olduğu sularda 

nesnelerin tespit edilmesi, tanınması ve doğru yolların izlenmesi aşılması gereken önemli bir 

eşik olarak ortada durmaktadır [13]. Buna yönelik çalışmamızda, kendi elde ettiğimiz 

görüntüler ile oluşturduğumuz veri setini uygun bir şekilde etiketleyerek, modelimiz özgün bir 

şekilde eğitilecektir. 

MobileNet-SSD (Single Shot Detector) v2 

Nesne tespiti yapılırken tercih edilen algoritmalar arasında en iyi sonuçların SSDLite 

MobileNetV2 ile alındığı tespit edilmiştir. Modele “Single Shot” denilmesinin nedeni, nesne 

tespitinin ve sınıflandırmanın tek bir ileri yönlü hesaplamada olmasıdır [14]. Bu algoritma ile 

su altındaki nesneleri tespit ederek görevlerin tamamlanması amaçlanmıştır.  
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SSD algoritması 2016 yılında geliştirilmiştir. İlk dönemlerinde SSD algoritması 

özellikle küçük nesneleri algılamada yetersiz kalırken, ilerleyen dönemlerde ve günümüzde 

eksiklikler büyük ölçülerde giderilerek ve geliştirilerek en iyi sonuçları almak hedeflenmiştir 

[15]. 

SSD, çok ölçekli ayrık dikdörtgen kutu üreten regresyon tabanlı bir algoritmadır. Şekil 

88'de gösterildiği gibi, SSD kayıp fonksiyonuna göre optimizasyonu gerçekleştirmek için 

ağırlıkları ayarlayacaktır. Bu da SSD' nin her dikdörtgen kutu için güven skoru oluşturacağı ve 

nesneye en uygun nihai tahmin kutusunu çıkarmak için dikdörtgen kutunun konumunu sürekli 

olarak ayarlayacağı anlamına gelmektedir. 

 

Şekil 88 

 

SSD Mimarisi 

Şekil 89’de gösterildiği gibi, SSD iki bölümden oluşur: VGG-16 omurgası ve ekstra 

özellik katmanları. VGG-16 ağının arkasında da ekstra özellik katmanları bulunmaktadır. 

VGG-16, giriş görüntüsü üzerinde özellik çıkarımı gerçekleştirir. Ardından evrişimli sinir ağı 

(CNN), özellik haritasındaki özelliği tekrar çıkarır ve nesne sınıflandırılır.  

 

 

Şekil 89 

 

Şekil 89’da SSD’nin versiyonları arasında bazı karşılaştırmalar verilmiştir [9]. Projemizde V2 

kullanılacaktır. 
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Şekil 90 

Şekil 91 ve şekil 92’de ise bu algoritmaların bazı çıktıları verilmiştir [16]. Görüldüğü üzere bu 

çıktılardan da V2 modelinin daha iyi sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 91. SSDLite MobileNetV1 

 

 

Şekil 92. SSDLite MobileNetV2 
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Gerçekleştirilecek olan eğitimler Google’ın ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu 

GPU desteği sağladığı Google Colab üzerinden gerçekleştirilecektir.  

5. Güvenlik 
İş güvenliği her alanda olduğu gibi MPGK takımı için de daima önceliklidir. “Hiçbir 

şey kişisel güvenlikten daha önemli değildir ve takım arkadaşlarımızın güvenlik problemi 

nedeniyle aramızda olmamasını istemeyiz” mottosuyla hareket etmekteyiz. Takım üyelerimizin 

tamamı mühendislik öğrencisi olduğu için gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ 

verilmiştir. Proje başlangıcından itibaren çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmektedir. 

Aracımızın üretimi başlamadan önce güvenlik için yapmamız gereken bütün prosedürler 

uygulandı. Bu bağlamda ekip üyelerimizin görev ve sorumluluk bilinci verilmiş olup, atölye ve 

makine ekipman kullanımı, maske, iş elbisesi, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı konusunda bilinçlendirilmiştir. Üzerinde çalıştığımız malzemelerin çoğunu 

üniversitemiz altındaki atölyelerde ürettiğimiz için atölye ortamında olması gereken uyarı 

levhaları ve makine ekipman kullanımı, acil durum talimatları asılmıştır. Üretim ortamımızda 

epoxy gibi yanıcı maddeler bulunduğu için depolama alanlarının yakınlarına yangın tüpleri 

bulunmaktadır.  

İnsansız su altı sistemleri yarışmasına ilk kez katılan bir takım olmamız sebebiyle 

Dorlion'un havuz içerisinde olası bir dengesizlik veya çarpışma durumundan kaçınmak için 

simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Bu simülasyon ortamını oluşturup başlatıldıktan sonra 

karşımıza çıkan problemleri kolaylıkla görüp, ekip arkadaşlarımız tarafından analizi 

yapılmıştır. Bu simülasyon sayesinde problemlere anında ve hızlı müdahale edilmiştir. Daha 

sonra simülasyon tekrar başlatılarak ortaya çıkan sorunlar minimum seviyeye indirilmiş olup 

gerçek havuz ortamında hatasız bir şekilde görevlerin tamamlanması hedeflenmiştir. 

Kullandığımız pervaneler üzerine gerekli çıkartmalar ile uyarı işaretleri yapıştırılmaktadır. 

Devre haznesinin içinde içeri giren suyu algılaması için sızıntı sensörü kullanılacaktır. 

Sızıntı sensörüyle ilgili detaylı bilgiler 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci kısmında verilmiştir. 

Dorlion’ da gereğinden fazla akım çekme problemi söz konusu değildir, çünkü 

seçtiğimiz ESC modelinde dahili bir sigorta yapısı bulunduğu için hem sigortanın oluşturduğu 

fazla ısı araçta bulunmayacak hem de ekstra bir sigortaya ihtiyaç duyulmayarak ağırlık ve 

maliyet tasarrufu sağlanacaktır. 

 

1)Acil Durum Kapatma Butonu 

Şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda Dorlion projesi güvenliği sağlamak için 

kontak butonundan ayrı olarak acil durum kapatma butonu bulundurmaktadır. Aracın gücü 

kesilerek kapatılması için kontak butonuna ihtiyaç duymadan devre bağlantısını kesebilen acil 

durum kapatma butonu, ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır. Acil 

durum kapatma butonu özgün olarak ekibimiz tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olup, 

mekanik ve elektriksel tasarım detayları ilgili bölümlere eklenmiştir. 

 



69 
 

 

Acil Durum Kapatma Butonuna İhtiyaç Duyulabilecek Durumlar 

Acil durum kapatma butonu, herhangi bir kontrol mekanizmasına bağlı olmadan, 

detayları elektriksel donanım bölümünde verildiği üzere doğrudan mekanik olarak tüm güç 

bağlantısını kesebilecek şekilde devreye konumlanmıştır. Öngörülen kullanım durumları şu 

şekildedir: 

-Kontak butonunun kapatma işlevini yerine getirememesi, 

-Elektrik kaçağı, 

-Aracın mekanik ya da elektriksel olarak kendini tehlikeye sokması, 

-Arızaların önlenmesi için acil müdahale 

Örneklenen durumlarda acil durum kapatma butonu aracılığıyla acil durumun oluşturacağı 

zararın en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Şekil 93 Acil Durum Kapatma Butonu 

2) Kavisli yüzeyler  

Mekanik güvenlik önlemleri olarak araç tasarımımızda da belirttiğimiz gibi, araçta 

keskin yüzey tasarımlarından uzaklaşılarak kavisli yüzey tasarımı yapıldı. Böylece hem 

kullanıcı yaralanmalarının meydana gelmesini önlemek hem de aracın su altında çarpma ve 

sürtmelerden kaynaklanabilecek zararları ortadan kaldırılmak hedeflendi. 
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3)Motor Koruyucu   

Dorlion ’da kullandığımız motorların zarar görmemesi için koruyucular üretildi. Yerli 

ve özgün olarak ürettiğimiz motor koruyucularımız sadece motoru korumak için değil aynı 

zamanda çevreye de zarar vermemesi amacıyla üretilmiştir. 

 

                                                                 Şekil 94 Motor Koruyucu 

4)Sızdırmaz Tüp 

Sızdırmazlık; su altı araçlarındaki en büyük problem olduğu için bu konuda daha da 

yoğun çalışmalar ve araştırmalar yapıldı. Su altı aracımızın bütün elektronik bileşenleri 

tamamen kendi üretimimiz olan yalıtılmış bir tüp içerisine konumlandırılarak meydana 

gelebilecek sızıntılardan etkilenmemesi sağlanmıştır. 

Sızdırmaz tüpün darbelerden korunmasını sağlamak için araç şasinin içinde kalacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

Korozyon direnci yüksek malzeme seçimi yapılmıştır. Bu sayede malzeme mukavemet 

değerleri korunmuş oldu.  
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Dorlion’ da kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı su geçirmezlik özelliği en yüksek 

olan IP68 sertifikasına uygun olarak seçilmiştir. Bu sınıflandırma örneği aşağıdaki görselde 

verilmiştir. 

 

Şekil 95 Sınıflandırma Örneği 

6. Test ve Analiz 

Motor İtki Test Düzeneği: Motor kataloğundan okunan itki değerlerinin farklı etkenlerden 

dolayı elde edilememesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Ayrıca motorların arasında itki 

farkları oluşabilmekte ve bu nedenle su altı aracının hareketinde istenmeyen durumlar 

oluşabilmektedir.  
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Şekil 96 Motor İtki Test Düzeneği    Şekil 97 Laboratuvar Test Aşaması 

 

Bu ve benzeri durumların tespiti amacıyla motorların test edilmesi önem arz etmektedir. Bu 

sebeple farklı deney düzenekleri araştırılmış ve motorun her iki yönde de çalışması durumunda 

itki ölçebilecek bir düzeneğin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu düzenek yukarıdaki görselde 

yer almaktadır. 

Deney düzeneğinin çalışma prensibi şu şekildedir: Motor tek eksende dönebilen bir 

çubuğa bağlanmıştır. Motor itki ürettiğinde çubuk, tankın üzerine yerleştirilen plakanın 

üzerinde moment oluşturmaktadır. Çubuğun ucuna bağlanan strain gauge sensörü ile bu kuvvet 

ölçülmekte ve oluşturulan itki tespit edilmektedir. Eğer motor tersi yönde çalıştırılırsa bu sefer 

ters istikamette bir moment oluşmakta ve çubuğa takılan ağırlığı hafifletici bir kuvvet etki 

etmektedir. Bu şekilde ters yönde de itki ölçülebilmektedir. 

Laboratuvarda yapılan çalışmalarda hız profilini elde etmek amacıyla farklı 

konumlardan hız ölçümü çalışması yapılmıştır. İlerleyen dönemde yukarıda belirtilen sistem 

kullanılarak testlere devam edilecektir. 
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Akış Analizi 

 

Şekil 98 Basınç Gradyanları 

 

Şekil 99 Hız Gradyanları

 

Şekil 100 Basınç Gradyanları 
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Şekil 101 Hız Gradyanları 

Yapılan analizler sonucunda motor dikey ve yanal hareketlerde maksimum 1,35 m/s 

hıza ulaşmaktadır. Bunun için, havuz içi basınç değeri de düşünülerek SolidWorks 2020 

yardımıyla analiz gerçekleştirilmiştir. Aracın hazne kısmında oluşan basıncın, araç düşük 

hızlarda hareket edeceği için verimini düşürmeyecek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Aracın 

hız değişiminde bu sonucu doğrular veriler elde edilmiştir. 

Plaka Gerilme ve Şekil Değişimi Analizi – Plaka Kalınlığı Belirlenmesi 

Plaka kalınlığının belirlenmesi özellikle ağırlığa olan etkisi nedeniyle önem arz 

etmektedir. 5mm ve 10 mm kalınlıklarında polietilen plakalar sıklıkla üretilen ebatlardır ve 

satışı fazladır. Bu iki değer özelinde Solidworks Simulation modülü üzerinden analizler 

yapılmıştır. Etkiyen kuvvetler; motor ve haznenin açılan deliklerine etki eden ağırlıklardır. 

Analizde plakanın iki ucunun ankastre olduğu durum simüle edilmiştir. Görev esnasında her ne 

kadar böyle bir durum ile karşılaşılmayacak olunsa da taşıma esnasında doğacak problemler 

göz önüne alınarak böyle bir yöntem tercih edilmiştir.  

Yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin akıma dayanıklılığı 23 MPa’dır.10 mm 

plaka kullanıldığında emniyet katsayısı değeri 6,92 olmaktadır. Bu insansız bir sistem için 

yüksek bir değerdir. 5 mm kalınlığında plaka kullanıldığında ise emniyet katsayısı değeri 2,27 

olmaktadır. Bu değerin yeterli olduğu düşünülmüştür. 5mm kalınlığında plaka kullanıldığında 

azami şekil değişimi 2,1 mm olmaktadır. Polimer malzemeler sıcaklıktan etkilenebilmekte ve 

sürünme etkisi ile daha düşük gerilmelerde kalıcı şekil değişimine uğrayabilmektedir.  Bu 

nedenle sıcaklığın yüksek olduğu durumlar dikkate alınmalıdır. Plaka şekil değişimi 

göstermiş bir halde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde plaka kalıcı 

şekil değiştirecek ve motorların oluşturacağı itkilerin yönleri değişerek istenmeyen durumlar 
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oluşacaktır. Plakanın güneş ışınlarına maruz kalması bu riski içeren en olası ihtimallerden 

biridir. Yapılan analizlere ait gerilme dağılımını gösteren azami gerilme değerleri verilmiştir.  

 

Şekil 102 Gerilme Dağılımı

 

Şekil 103 Deformasyon Dağılım 
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Şekil 104 Gerilme dağılımı 

7.Tecrübe  
MPGK-AUV takımı içerisinde TEKNOFEST 2020’ ye katılan ve farklı bir kategoride 

ikincilik derecesi elde etmiş arkadaşlarımızın bulunduğu bir takımdır. Bu sebepten ötürü 

yarışma platformu hakkında gerekli tecrübeye sahip bir takımdır. Bunun yanı sıra yeni 

kurulmuş ve TEKNOFEST’ e ilk kez bu kategoriden katılacak bir takım olduğumuz için her 

şeyi deneyerek bilgi sahibi olmamız ve tecrübe etmemiz bizleri daha ileriye taşımaktadır. 

Bu süreçte malzeme tedariki, sponsorluk, raporlama teknikleri, elektronik sistemler, 

mekanik tasarım süreci ve yazılım kısımlarında birçok problemle karşılaşılmış ve bunların 

üstesinden gelinmiştir. Bu sorunlar karşısında edinilen tecrübeler ve detaylı açıklamalar aşağıda 

yer almaktadır. 

GENEL SÜREÇ: Proje hakkında detaylı araştırmalar yapıldı ve detaylı bilgi sahibi olundu. 

Proje yönetimi, ekip çalışması, zaman yönetimi, sosyal medya sürecinin yönetilmesi, 

sponsorluk çalışmaları ve proje aşamalarının planlanması ve bu planlarda gerçekleşebilecek 

problemler karşısında alternatif çözüm yollarının üretilmesi ve iyi bir kriz yönetiminin nasıl 

yapılacağı tecrübe edildi. Seçtiğimiz motorların kontrolünü sağlayacak olan ESC birimlerinin 

projeye uygun bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için ekip üyeleri ile ESC programlama 

üzerine çalışmalar yapıldı. 
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Şekil 105 Zoom Toplantı Görseli 

PANDEMİ SÜRECİ: Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi koşulları sebebiyle malzeme 

tedariki, sponsorluk, üretim, imalat gibi alanlarda zorluklar yaşandı. Bazı ürünleri okulumuzun 

atölyesinde 3D yazıcı sayesinde yerli olarak kendimiz üretmeyi başardık. Bu ürünlerimizin 

detayları 9.Yerlilik bölümünde detaylı anlatılmıştır. Aynı zamanda sponsorluk alanında da 

yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bütçede kısıtlamalara gitmek zorunda kalındı. Buna çözüm 

olarak malzemelerin bazılarını kendimiz imal ederek maddi yönden kazanç sağlandı. 

RAPORLAMA: Genel olarak bu kısımda iyi bir proje raporunun nasıl yazılacağı, diğer 

literatür araştırmasının nasıl yapılacağı, gantt şeması, SWOT analizi, bütçe ve risk 

planlamasının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olundu. Teknofest ’in 

şartnamesi gereği raporlama bölümü; ön tasarım, kritik tasarım ve final raporu olmak üzere 3’e 

ayrılmaktadır. Başarıyla tamamladığımız ön tasarım raporundan sonra çok daha detaylı ve 

üstüne koyarak ilerlediğimiz kritik tasarım raporu ortaya konmuştur. Kendini tekrar etmeyen 

metinler, anlatım bozukluğu olmaması gereken cümleler yazmamız gerekti. Gerekli literatür 

araştırmaları yapılarak bu sağlandı. 

ELEKTRONİK SİSTEMLER: Elektrik-elektronik ekibince proje süreci boyunca batarya, 

motor, ESC vb. ekipmanların seçiminin yapılması gerekti. Bataryaların seçilmesi sırasında 

bataryalarla çalıştırılacak bileşenlerin değerlerinin araştırılıp bu ekipmanların resmi verileri 

doğrultusunda güç hesaplamalarının yapılması ve bu hesaplamalar doğrultusunda elde edilen 

verilerin piyasadaki ekipmanlarla karşılaştırılması, ekibimizce proje sürecinde kazanılan 

özelliklerden olmuştur. Seçtiğimiz motorların kontrolünü sağlayacak olan ESC birimlerinin 

projeye uygun bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için ekibimiz üyelerince olarak ESC 

programlama üzerine çalışmalar yapıldı. Dorlion ‘un geliştirilmesi sırasında özgünlüğün 

sağlanması için üzerinde çalışılan bileşenlerin bazıları ekibimiz tarafından tasarlandı ve üretildi. 

Bu tasarımların ve üretimlerin yapılması için PCB tasarımı yapılması ve baskı devre kartı 

çıkarılması üzerine proje süreci boyunca ekibimiz tarafından çalışmalar yürütüldü. 

MEKANİK TASARIM: Tasarımımızda ilk günden imal edildiği güne kadar çeşitli 

değişiklikler yaşanmıştır. Robotumuzun en önemli konularından biri olan sızdırmazlık 

konusunda, O-ring hesaplamaları öğrenilmiştir. Tasarladığımız penetratorlar, epoksileme 

yöntemi ile izole edilen kabloların sızdırmazlığını sağlamıştır. Okulda öğrendiğimiz teorik 

bilgiler, malzeme seçim ve üretim yöntemlerinin belirlenmesinde etkin rol oynamıştır.  Yapılan 

tasarım ve düşünülen parçaların gerçeklikteki uygunluğu, alınan eğitimler sonucunda 
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Solidworks yardımıyla analiz edilmiştir. Oluşan nihai tasarımın yüzerliği teorik bilgiler 

yardımıyla sağlanmıştır. Solidworks analiz eğitimleri alınmıştır. Teorik bilgilerimiz yüzerlik, 

malzeme seçimi ve üretim yöntemlerinde kullanılmıştır. 

YAZILIM 

• YAPAY ZEKA: Dorlion ’un yazılım süreci boyunca yapay zekâ, görüntü işleme, ROS 

ve algoritmalar üzerinde çalışıldı. Nesne tespiti için birden fazla nesne tespit 

algoritmaları incelendi ve bize en uygun olan algoritma seçilmeye çalışıldı. Bu 

bağlamda Jetson Nano üzerinde çalıştıracağımız nesne tespit algoritmamız olarak SSD 

Lite MobileNet-v2 belirlendi. Su altındaki görüntüyü netleştirmek, gürültüsünü 

azaltmak için görüntü işleme alanında yapılan çalışmalar araştırıldı. Okunulan 

makaleler neticesinde Sea-Thru algoritmasını uygulama safhasında ciddi çalışmalar 

yapıldı ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Pandemi sürecinde havuz içerisinde veri seti 

oluşturmakta güçlük çektik. Bu sebeple yapay zekâ modelini, verilen görevlere uygun 

bir şekilde eğitme anlamında yetersiz kaldık 

• ROS: Yaptığımız yerli ve yabancı kaynak taramaları sonucunda ROS'un gelişmiş 

robotların çoğunda kullanılan bir sistem olduğu fark edilmiştir. ROS'un aracımız için 

gerekli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ROS'un içerdiği simülasyonların ne kadar önemli 

olduğu gözlenmiştir. Gazebo'nun içerdiği simülasyonlar üzerinde araştırmalar 

yapılmıştır. Pandemi sürecinden dolayı oluşan gecikmeler bizleri gerçek fiziksel 

özellikleri içeren simülasyon ihtiyacını doğurmuştur. Bundan dolayı bu süreçte 

tamamen yerli ve özgün bir simülasyon oluşturmak için çalışmalar yapılmıştır. Üç ayrı 

havuz ortamı; olimpik, yarı olimpik ve daha küçük havuz ortamları yapılmıştır. Bu 

sayede açıklanacak olan havuz ortamına göre çalışmalar sürdürülecektir. Ayrıca bu 

havuz ortamlarına, tüm görevler eklenerek tamamen gerçeklik sağlanmıştır. Sonuç 

olarak simülasyon bizlere gerekli olan tüm algoritmaları hızlı ve güvenli bir şekilde test 

ortamı sağlamıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Şekil 106’da görülen zaman çizelgesi projeye başlanılan ilk günden itibaren oluşturuldu 

ve uyulmaya özen gösterildi. Ön tasarım raporunu geçtikten sonraki süreç adım adım planlandı. 

Pandemi koşullarında olduğumuzdan ötürü bir arada olamadığımız ekip arkadaşlarımızla 

birlikte belirli günlerde bir araya gelip malzeme tedariki, imalat, montaj, test gibi başlıklar 

tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 106 Gantt Şeması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

Tahmini bütçe 8639,48 ₺ olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan tutar döviz kuruna göre 

zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. 

Tablo 5 Bütçe Planlaması 

ÜRÜN MİKTAR BİRİM FİYAT TOPLAM 
 

Alüminyum  1 80 80  

Pleksiglas Hazne 1 400 400  

Polietilen Plaka 1 65 65  

M6 Cıvata 20 1,09 21,8  

Penetrator 8 25 200  

T200 Motor 6 179$ BAĞIŞLANMIŞTIR  

ESC 6 15$ 775,8  

4S Lityum Polimer Batarya 1 62$ 534,44  

2S Lityum Polimer Batarya 1 370 370  

Nvidia Jetson Nano 1 1448,3 1448,3  

Yerli Denetim Kartı 1 100,16 100,16  

Basınç Sensörü  1 152 152  

Sızıntı Sensörü 1 30$ 258,6  

Sıcaklık Sensörü 1 11,8 11,8  

Ultrasonik Sensör 1 75 75  

ArduCam Kamera 1 150$ 1293  

Acil Durum Kapatma Butonu 1 50 50  

Açma Kapama Butonu 1 50 50  

Dişi-Erkek Jumper Kablo 65 0,22 14  

Pixhawk PX4 Geliştirme Kiti 1 1800 1800  

Hidrofon 1 109$ 939,58  

TOPLAM     8639,48 

 

 

**Güncel dolar kuru 8,62 alınmıştır.  
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8.3 Risk Planlaması 

 Bu kısımda tasarım, üretim ya da yarışma sırasında ortaya çıkabilecek riskler ve bu 

risklere karşı alınacak tedbirler yer almaktadır. Oluşabilecek riskler değerlendirilirken matris 

risk analizi ve SWOT analizi yöntemi kullanılmıştır. 

 Risk değer hesaplanması ve risklerin sınıflandırılması için öncelikle bir olasılık tablosu, 

etki tablosu ve risk derecelendirme tablosu oluşturulmuştur. Matris risk analizi yönteminde 

risklerin derecelendirilmesi, risklerin ortaya çıkma olasılığı ve oluşturduğu etkinin sayısal 

değerlerinin çarpımı ile elde edilmiştir. Yani kısaca risk; olasılık ve etki değerlerinin çarpımıdır. 

Ortaya çıkabilecek riskleri belirlenmesi, oluşturulan risk tablosunun ilişkilendirildiği matris ve 

değerlendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tablo 6 Olasılık Tablosu 

 OLASILIK 
ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI 

İÇİN DERECELENDİRME 
BASAMAKLARI 

1 KÜÇÜK 
Çok az, sadece anormal 

durumlarda 

2 ORTA Az 

3 YÜKSEK Sıklıkla 

4 
ÇOK 

YÜKSEK 
Çok sıklıkla, normal çalışma 

şartlarında 

 

Tablo 8 Risk Matrisi 

RİSK SKORU ŞİDDET 

İHTİMAL 
(HAFİF)  

1 
(ORTA)  

2 
(CİDDİ)  

3 

(KÜÇÜK) 
1 

Düşük 
1 

Düşük 
2 

Düşük 
3 

(ORTA) 
2 

Düşük 
2 

Orta 
4 

Orta 
6 

(YÜKSEK) 
3 

Düşük 
3 

Orta 
6 

Yüksek 
9 

(ÇOK 
YÜKSEK) 

4 

Orta 
4 

Yüksek 
8 

Çok Yüksek 
12 

 

 ETKİ DERECELENDİRME 

1 HAFİF 
Olayın yürütülmesinde doğrudan bir 

etkisi olmamaktadır. Küçük ilk yardım 
hasarı veya ayakta tedavi görülür. 

2 ORTA 
Olayın işleyişini etkiler ancak sonucunu 

etkilemez. Hafif yaralanmalar veya küçük 
tıbbi tedaviler görülür. 

3 CİDDİ 
Olayın işleyişini olumsuz yönde etkiler. 

Ciddi yaralanmalar veya uzun süreli 
tedavi görülür. 

Tablo 7 Etki Tablosu 
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Elde edilen matris değerlendirme tablosunda bulanan skorların değerlendirmesinin 

yapıldığı tablo aşağıda verilmiştir. Risk Durum Tablosunda yer alan risk skorlarının 

değerlendirilmesi bu tablo yardımıyla yapılmaktadır. 

 

Tablo 9 Matris Değerlendirme Tablosu 

Tolare edilemez  
Katlanılamaz 

riskler  
(12) 

Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye 

düşürülünceye kadar robot 

çalıştırılmamalı eğer çalışır durumda iken 

ortaya çıkarsa hemen durdurulmalıdır. 

Alınan önlemlere rağmen risk 

azaltılamıyorsa, robotun çalıştırılması 

engellenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

Önemli Riskler  
(8,9) 

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar robot 

çalıştırılmamalı eğer çalışır durumda ise 

hemen durdurulmalıdır. Risk robotun 

çalışması ile ilgili ise acil önlem alınmalı 

ve bu önlemler sonucunda robotun çalışıp 

çalışamayacağına karar verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Orta Düzeydeki 
Riskler  
(4,6) 

Belirlenen riskleri düşürmek için 

faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma 

önlemleri zaman alabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Katlanılabilir 
Riskler  
(1,2,3) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için 

ilave kontrol proseslerine ihtiyaç 

olmayabilir. Ancak mevcut kontroller 

sürdürülmeli ve bu kontrollerin 

sürdürüldüğü denetlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

  

RİSK DURUM TABLOSU

2 Mekanik Aracın su alması

Aracın yapılacağı malzemenin pleksiglas tercih  

edilmesi ve araçta sızıntı sensörü kullanılması, 

çatlaması veya kırılması durumunda ise pleksiglas 

yapıştırıcı ve acil durum butonunun kullanılması

RİSK 

NUMARASI
DEPARTMAN RİSK ALINACAK TEDBİRLER RİSK SKORU

2

1 Mekanik
Elektronik devrelerin hazne 

içinde buğulanmaya sebep olması

Hazne içindeki kullanılan alüminyum plakala  

sayesinde araç içerisindeki dazla ısının dışarıya 

aktarılması

4

3 Mekanik
Testler sırasında fiziksel hasarlar ve 

yaralanmalar olması

Aracın mekanik tasarımı yapılırken sivri kenarlar 

bulundurmamaya özen gösterilmesi, koruyucu 

ekipmanlar kullanılması ve ortamda ilk yardım çantası 

bulundurulması

8

4 Mekanik
Kapakların sık sık açılması, o-

ringlerin zarar görmesi
O-ring değişimi 4

6 Elektronik Testler sırasında yangın çıkması Yangın söndürme tüpü bulundurulması 3

5 Elektronik Testler sırasında elektrik çarpması
Bu gibi durumlar için araç üzerinde  sigorta ve acil 

durum butonu bulundurulması
6

8 Elektronik
Akımın yetersiz olması ve 

motorların yetersiz çalışması

Uygun değerlere sahip çift batarya sistemine geçilmesi 

ve bataryaların izlenmesi
6

7 Elektronik
Kontrol kartının yanması ve aracın 

çalışamaz hale gelmesi
Yedek kontol kartı temin edilmesi 6

10 Elektronik
Bağlantılarda kısa devre sonucu 

bileşenlerin zarar görmesi
Bağlantıların kontrollerinin sürekli olarak yapılması 8

9 Elektronik
Elektrik bağlantıların temazssızlık 

sonucu bileşelerin zarar görmesi
Bağlantıların dikkatlı ve özanlı bir biçimde bağlanması 8

14 Yazılım
Haberleşmenin yavaş olması ve 

görevlerin veriminin düşmesi
Yedek haberleşme tekniklerinin kullanılması 9

12 Elektronik
Bileşen üretimi sırasında kimyasal 

zehirlenme meydana gelmesi 

Gerekli ekipmanların kullanılması ve ortamın 

havalandırılması
9

15 Genel
Sipariş edilen malzemelerin teslim 

sürelerinin gecikmesi

Malzemelerin önceden sipariş edilmesi ve böylece  

zamandan tasarruf sağlanması 
4

16 Genel
TEKNOFEST tarafından 

verilecek bütçenin yeterli olmaması

TEKNOFEST tarafından verilecek olan 

destek beklenmeyip gerekli sponsor 

arayışlarına başlanması ve bulunması

9

13
Fazla kablo sonucu karışıklık 

yaşanması
Klipslerle kabloları toplamak 3Elektronik

11
Teknik molalarda müdahalenin hızlı 

yapılamaması
Kablo planlamasının renklendirilerek yapılmasıElektronik 2

Tablo 10 Risk Durum Tablosu 
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9. Özgünlük 

Dorlion Ara yüz Yazılımı  

Otonom görevleri gerçekleştirmeden önce araca hangi görevleri yapacağımıza dair 

komutu C# dilinde geliştirmiş olduğumuz Dorlion Ara yüzü programı sayesinde vermiş 

olacağız. Havuza aracımızı bırakmadan önce ilgili görev seçilecek ve ilgili görevin kodları 

çalışmak üzere script dosyası hazır hale gelecektir. Sonrasında aracın dış bilgisayarla bağlantısı 

kesilecek ve araç suya bırakılacaktır. Seçilen görevle ilgili kodlarımız çalışacaktır. 

 

Şekil 108 MPGK AUV Yerli Ara Yüzü 

Strengths(Güçlü Yönler)

*Ekip içindeki koordinasyonun etkili ve kolay şekilde
sağlanıyor olması

*Grup üyelerinin ekip çalışmalarına olan yatkınlığı

*Güçlü zaman planlaması sayesinde eksiksiz iş planlaması

*Farklı alanlardaki mühendislik öğrencilerinin bir arada
çalışması

*Ekip üyelerinin bir kısmının TEKNOFEST 2020'de başarı
alması

Weaknesses(Zayıf Yönler)

*Pandemi süreci dolayısıyla atölye/laboratuvar 
kullanımının zor olması

*Takım üyelerinin farklı şehirlerde olmasından dolayı 
ekipman tedariği zorluğu

*Yeni bir AUV takımı olduğumuz için tecrübe eksikliği

Opportunities(Fırsatlar)

*Ekibimizle her hafta zoom toplantısı sayesinde iletişim
kopukluğunun giderilmesi

*Okulumuzun tek proje geliştirme kulübünün desteği

*Okulumuz atölyelerinde malzemelerimizin imal edilmesi.

Threats(Tehditler)

*Pandemi sürecinden ötürü ürün tedariklerinde yaşanan 
problem

*Sponsorluk görüşmelerimizın olumsuz sonuçlanmasından 
dolayı maddi yetersizlik

SWOT ANALİZİ

Şekil 107 Swot Analizi 
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Özgün Buton: Acil durum ve kontak olarak üretilen butonlardan 2 adet kullanılacaktır. Buton 

tasarımı tamamen ekibimize aittir. Su geçirmez ve tamamen aracımızın kimyasına uygun 

olarak tasarlanan butonumuzun detayları 4.3.1 Elektronik Tasarım Sürecinde anlatılmıştır. 

Özgün Simülasyon: Yerli ve özgün olarak oluşturduğumuz simülasyon ortamı, en hızlı bir 

şekilde havuz ortamını tanımak ve varsa güvenlik açıklarını daha önceden görüp olası bir 

tehlikeye karşı hazırlıklı olmak adına oluşturuldu. 

Özgün olarak tasarladığımız bu simülasyon, gereken tüm fiziksel özellikleri ve yarışma 

görevlerini içerisinde bulundurmaktadır. Oluşturulan görev algoritmaları simülasyon ile daha 

kolay, hızlı ve özellikle güvenli bir şekilde test edilebilmektedir. 

Yaptığımız yerli simülasyon ortamımız diğer takımların da faydalanabilmesi için 

paylaşılacaktır. Detaylı bilgiler 4.3.2 Algoritma Tasarım Sürecinde verilmiştir. 

 

Şekil 109 Simülasyon Görüntüsü 

 

Üretimlerimizin bir kısmını kendi üniversitemizin atölyelerinde tamamladık.  

Sensörlerimizi aracın ağırlık merkezine yerleştirerek, alınan verilerin verimliliği arttırılması 

planlanmıştır. 

Ağırlık veya dengede herhangi bir sorun olması durumunda, aracın üst ve alt silindirik 

bağlantı elemanlarında su içerisinde dengeyi sağlayabilmesi için ilave ağırlık veya yüzdürücü 

köpük takılabilecek alanlar olacaktır.  

SolidWorks ve Autodesk Fusion 360 programında yapılmış ve üretimi CNC routing ve 

lazer kesim kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dorlion’ da kullanılan pleksiglas tüp, yurtdışından 

tedarik edilmek yerine ekibimiz tarafından tasarlanmış ve kendi imkânlarımızla üretimi 

sağlanmıştır. 

10.Yerlilik 

Ülkemizin savunma sanayisinde özellikle yerli ve milli olarak üretilen araçlara verilen 

önem, bizi de kendi robotumuzu yerli olarak üretmek konusunda teşvik etti. Bu yüzden üretim 

aşamasında olduğumuz robotumuzun, yerli ve milli malzeme, donanım kullanılarak üretilmesi 

en önem verdiğimiz hususlardan birisi olmuştur. 

Kullandığımız ve ürettiğimiz yerli malzemeler aşağıda belirtilmiştir. 



86 
 

 

Şekil 110 Yerli Acil Durum / Açma- Kapama Butonu 

Açma Kapama (Kontak) Butonu: Detayları elektronik tasarım kısmında verildiği üzere, tüm 

elektronik sistemlerin bağlı olduğu devredeki gücün kontrolünü sağlayan bileşendir. Tasarımı 

MPGK AUV takımına ait olup, su geçirmez özelliğiyle sistemin gereksinimlerini 

karşılamaktadır. Butonun devrede doğru konumlandırılması ve imalat kalitesiyle, sistemin 

sağlamlığı veya stabilizesi bozulmadan açılıp kapatılması sağlanmıştır. Açma kapama 

butonunun detayları 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci kısmında anlatılmıştır. 

Acil Durum Kapatma Butonu: Projedeki tüm elektronik bileşenlerin, kontak butonunun 

durumuna bakmaksızın güç bağlantısını kesen bileşendir. Güvenlik kısmında belirtilen 

durumlarda, aracın kasasında bulunan bu buton aktifleştirildiğinde herhangi bir bileşene zarar 

gelmeden devre tamamen güçten kesilmektedir. Şartnamede belirtilen güvenlik şartlarını yerine 

getirecek şekilde projeye eklenmiştir. MPGK AUV takımı tarafından geliştirilen özgün buton 

tasarımı, açma kapama butonunda olduğu gibi acil durum kapatma butonunda da kullanılmıştır. 

Acil durum butonunun detayları 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci kısmında anlatılmıştır. 

Sızdırmaz Hazne: Dorlion’ un hazne kısmı araç için diğer bileşenlerden daha önemlidir. Hazne 

içerisinde elektronik bileşenler olduğundan en ufak bir hatada su almaya başlayacak bu da hem 

maddi hem güvenlik ve sağlık açısından bizi tehlikeye sokacaktır. Bunun için haznemiz 

tamamen su geçirmez olarak üretildi. Tasarımı ve üretim yöntemi tamamen MPGK AUV 

ekibine aittir.Haznenin detayları 4.2.3. Üretim Yöntemleri kısmında anlatılmıştır. 
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Şekil 111 Sızdırmaz Tüp Hazne 

Motor koruyucular ve Kelepçe:  

Kendi tasarımımız olan motor koruyucu ve kelepçeler, okulumuz atölyesinde 3D yazıcı 

ile üretilmiştir. Teknik resimler ve çıktı hali aşağıdaki görsellerdedir. Üretim aşamalarının 

detayları ise 4.2.3. Üretim Yöntemleri kısmında anlatılmıştır.  

    

 

Şekil 112 Motor Koruyucu Şekil 113 Motor Koruyucu Teknik Resmi 
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Şekil 114 Kelepçe      Şekil 115 Kelepçe Teknik Resmi 

 

 

 

Takımımız tarafında tamamen yerli olarak yapılmış “Devre Kartı” aşağıdaki görselde 

verilmiştir. Detaylı olarak anlatım 4.3.1 Elektronik Tasarım Sürecindedir. 

 

Şekil 116 Yerli Devre Kartı 

Penetrator:  

Yerli bir şekilde oluşturulan penetrator, BlueRobotics firmasının M10 modeli baz 

alınarak oluşturulmuştur. Tasarlanan penetrator, aracın su geçirmezliğini ve içinden geçen 

kabloların bağlantı yerlerine güvenle ulaşabilmesini sağlamaktadır. Ürün; içerik olarak somun, 

o-ring ve delikli cıvatanın birleştirilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Penetratorun somun ve delikli 

cıvatası AISI 304 paslanmaz çelik malzemesi ile bir araya getirilirken; o-ring olarak 70 shore 

NBR kullanılmaktadır. Bu da tasarlanan penetratoru IP-68 koruma derecesine dahil etmekte, 

onu yüksek basınç ve derinlik etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirmektedir. Penetratorun 

parçaları yerli ürün olarak temin edilecek, tarafımızca kendi belirlediğimiz ebatlarda delikler 

açılacaktır. Penetratorun baz alınan M10 modelinin birim fiyatı 4 dolar olup, araçta sekiz adet 

bulundurulması gerektiğine karar kılınmıştır. Yapılacak olan yerli parça alımları neticesinde, 

birim ve toplam tutarda kar edilecektir. 
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Şekil 117 Penetrator – 1                 Şekil 118 Penetrator- 2 
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