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1. RAPOR ÖZETİ 

İnsansız su altı araçları, denizin altında insanın ulaşmasının güç olduğu bölgelerde 
belirlenen görevleri yerine getirmek üzere üretilir. Başlıca kullanım alanları keşif, arama- 
kurtarma, çeşitli araştırmalar, askeri eylemlerdir. Meftun-u Derya takımı, insansız su altı 
araçları ve bu araçların tasarımı için çözümler üreten bir takımdır.  

Ön Tasarım Raporu aşamasında gösterilen yüksek efor karşılığını vermiş, kritik 
tasarım süreci başarılı ilerlemiştir. Aracın parçalarının takım tarafından üretilmesi süreci 
planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu raporda, takım tarafından geliştirilen insansız su altı 
aracı hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.  

Mekanik tasarım süreci, su altı aracının tasarım ve imalatının anlatıldığı kısımdır. 
Aracın konsept tasarımı yapılırken amaca yönelik ve üretilebilir olması hedeflenmiş ve 
yapılan analizlerin sonucuna göre iyileştirmeler yapılmış olunup raporun ilerleyen 
kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Nihai tasarımda karar kılındıktan sonra tasarım baz 
alınarak imalat aşamasına geçilmiştir. Aracın üzerinde bulunan çeşitli parçaların üretim 
yöntemleri ve malzeme seçimleri özgün olması amaçlanmış ve raporun ilgili kısımlarında 
gelişen süreçler anlatılmıştır. Aracın su altında olduğu zaman, su ile elektrik devrelerin 
arasında bariyer görevi gören su geçirmez haznenin sızdırmazlık testleri ve sızdırmazlığı 
sağlayan parçalar detaylı olarak belirtilmiştir. Son olarak, aracın nihai tasarımı gösterilmiş ve 
ilerleyen süreçlerde üretilecek kısımların özgünlük ve yerliliği açıklanmıştır. 

Elektronik tasarım süreci, su altı aracında kullanılan ve çalışabilmek için enerjiye 
ihtiyaç duyan parçalara gerekli enerjiyi sağlayan sistemi ve su altı aracının görevleri yerine 
getirebilmek için ihtiyaç duyduğu verileri dış dünyadan toplayıp ilgili birimlere ileten yapıyı 
anlatmaktadır. Raporun ilgili kısımlarında üretimleri tamamlanan bataryanın ve kontrol 
kartının özellikleri ve tasarım süreçleri anlatılmış, geri kalan donanımsal bileşenlerin görevleri 
ve özellikleri belirlenmiş, üretimi yapılacak olanların tasarım planları ortaya koyulmuştur. 
Bütün bu donanımsal yapının hangi bağlantılarla birbirileri ile nasıl bir etkileşim içerisinde 
olacağı açıklanmıştır. Bu kısımdaki en önemli hususlardan biri olan elektriksel güvenlik 
konusu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yapılan ve yapılacak olan tasarımların özgün ve yerli 
kısımları belirtilmiştir. 

  Yazılım tasarım süreci; verilen görevlerin tamamlanması, araca stabil bir hareket 
kabiliyeti kazandırılması ve kullanılacak olan sensör verilerinin iletilmesini kapsamaktadır. 
Görevleri gerçekleştirmek adına tasarlanan yazılımlar Python ve C programlama dilleri ile 
kodlanmaktadır. Python dilinin kullanılmasının sebebi, araçta kullanılacak görüntü işleme, 
derin öğrenme, paralel programlama, multi-threading gibi teknolojilerin programlanmasına 
yatkın olmasıdır. Aracın içerisindeki işlemlerin hızlı ve verimli gerçekleşmesi adına thread’ler 
kullanılarak özgün bir yazılım mimarisi oluşturulmuştur. Thread yapısının kullanılma nedeni, 
veri akışını kontrol etmek ve kod parçacıklarını paralel bir şekilde çalıştırmaktır. Bu süreçte 
işlem yükünün tek bir yere binmemesi, parçalanarak işlem gördükten sonra tekrar birleştirilip 
kullanıma sunulması için NVDIA’nın C programla dili üzerinde eklenti olarak kullanılabilen 
CUDA adlı teknoloji kullanılacaktır. Görüntü işleme sürecinin yetersiz kaldığı yerlerde araçta 
derin öğrenme kullanılacaktır. YOLO algoritması kullanılarak takım tarafından eğitilen derin 
öğrenme modelleri araç yazılımına entegre edilmektedir. Araç yazılımının test edilmesi 
işlemleri takım tarafından geliştirilen UNITY3D ortamında gerçekleşmektedir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 
2.1. Takım Üyeleri 

 

 

SEMİH KORKMAZ 
⋅ Takım Danışmanı 
⋅ Gazi Üniversitesi Doktora Öğrencisi 
⋅ TUSAŞ-Tasarım Mühendisi 

 

HİKMET CAN KARA 
⋅ Takım Kaptanı - Elektronik Ekip Üyesi 
⋅ Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. 

Sınıf 

 

AHMET ERDEM BULUT 
⋅ Elektronik Ekip Üyesi 
⋅ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

 

AHMET FURKAN GÜRSOY 
⋅ Elektronik Ekip Üyesi 
⋅ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

 

HARUN ÇEVİK 
⋅ Elektronik Ekip Üyesi 
⋅ Gazi Üniversitesi Elektrik Elketronik Mühendisliği 3. 

Sınıf 

https://www.linkedin.com/in/hikmet-can-kara/
https://www.linkedin.com/in/ahmet-erdem-bulut-8b853a194/
https://www.linkedin.com/in/ahmet-furkan-g%C3%BCrsoy-418029208/
https://www.linkedin.com/in/haruncevik/
https://www.linkedin.com/in/semih-korkmaz-a1522493/
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ENES GÜLER 
⋅ Yazılım Ekip Üyesi 
⋅ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

2. Sınıf 

 

HÜSEYİN ARSLAN 
⋅ Yazılım Ekip Üyesi 
⋅ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

3. Sınıf 

 

MEHMET EREN BULUT 
⋅ Yazılım Ekip Üyesi 
⋅ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği 3. Sınıf 

 

CİHAT KÜRŞAT KALKAN 
⋅ İletişim Sorumlusu - Mekanik Ekip Üyesi 
⋅ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. 

Sınıf 

 

MUSA ETHEM HAKSEVER 
⋅ Mekanik Ekip Üyesi 
⋅ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. 

Sınıf 

 

NURULLAH GÖZÜBÜYÜK 
⋅ Mekanik Ekip Üyesi 
⋅ Gazi Üniversitesi İmalat Mühendisliği 3. Sınıf 
⋅ Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme (ÇAP) 

Mühendisliği 3. Sınıf 

 

https://www.linkedin.com/in/enes-g%C3%BCler-143448175/
https://www.linkedin.com/in/h16arslan/
https://www.linkedin.com/in/mehmet-eren-bulut-599897192/
https://www.linkedin.com/in/cihat-k%C3%BCr%C5%9Fat-kalkan-606985195/
https://www.linkedin.com/in/musa-ethem-haksever-06a84a174/
https://www.linkedin.com/in/nurullah-g%C3%B6z%C3%BCb%C3%BCy%C3%BCk-587001165/
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
2.2.1. Organizasyon Şeması 

 Proje sürecinin ilerleyişini düzenli bir hale getirmek ve insan kaynağını dengeli 
kullanabilmek adına organizasyon 4 ana başlık altında oluşturulmuştur. Organizasyon şeması 
detaylı olarak Şekil 2.2.1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2.2.1 Organizasyon Şeması 
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2.2.2. Görev Dağılımı 

 Yapılan projede, takım üyelerinin kolektif çalışmalarının sonuçlarının yüksek verime 
sahip olması birincil hedeftir. Bu yüzden bireylerin kendi uzmanlık alanlarında çalışmaları 
gerekir. Sonuç olarak projede, mekanik, elektronik ve yazılım olarak 3 ana başlık altında 
çalışmaların yürütülmesi planlanmış olup, görev dağılımları her bir başlığın gereksinimleri ve 
iş yükü düşünülerek yapılmıştır. 

 
Şekil 2.2.2 Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 
 Ön Tasarım Raporu’nun teslim edilmesinin ardından aracın mekanik, elektronik ve 
yazılım anlamında nihai tasarıma ulaştırılması ve bu tasarımların gerçekleştirilmesi süreci 
başlamıştır. 2020 yılı itibarıyla devam eden pandemi süreci Meftun-Derya takımını da 
olumsuz etkilemiştir. Takım üyelerinin birbirlerinden uzakta çalışmalarını yürütmesi 
nedeniyle birtakım aksaklıklar yaşanmıştır. Bu aksaklıklara rağmen geliştirmelere devam 
edilmiş, temmuz ayında takım üyelerinin bir araya gelişinden önce üretime geçilmiştir. Bu 
süreçte aracın daha kararlı çalışması adına yapılan ve halihazırda yapılması planlanan 
değişikliklerden yazının devamında bahsedilmiştir. 

• ÖTR raporunda gösterilen konsept tasarımda bulunan alt ve üst plakalar kaldırılmış, 
yerine daha kolay üretilebilir, düşük maliyetli ve işlevsel modüler şasi parçaları ile 
değiştirilmiştir. 

• ÖTR raporunda elektronik devrelerin bütünlüğü ve sızdırmazlığını sağlayan su 
geçirmez haznede kullanılacak malzemenin pleksiglas olduğu belirtilmiştir. Malzeme 
kullanımında değişiklik yapılarak mukavemeti daha yüksek ve maliyeti daha düşük 
olan PVC malzemesi kullanılmıştır. 

• ÖTR'de piyasadaki T200 itici takımının pervane ve motor ikilisinin değiştirileceği 
bahsedilmiştir. Otonom sürüş için her iki yönde özdeş bir itki istenildiği için takım 
tarafından özel bir itici takım tasarımı yapılmıştır. 

• ÖTR’de belirtilen EMAX XA2212 –820KV motoru, birçok yönden daha avantajlı 
olan F2838-350KV motoru ile değiştirilmiştir. 

• Sığ sularda hassas ölçüm yapamayan DFRobot SEN0257 basınç sensörü yerine çok 
daha hassas ölçüm yapabilen Gy-MS5837-02 basınç sensörü modülü kullanılmıştır. 

• Otonom hareket için çok daha iyi performans sağlayacağı belirtilen ancak 
maliyetinden ötürü tercih edilemeyen Nvidia Jetson Nano, gerekli sponsor desteğinin 
sağlanmasının ardından takım envanterine dahil edilmiştir. 

• Raspberry Pi yerine Jetson Nano’nun tercih edilmesi nedeniyle Jetson ile uyumlu 
IMX219 kamerasının kullanımına karar verilmiştir. 

• Hedef tespiti görevinde kullanılabilecekleri belirtilen ürünlerin bu proje için makul 
olmadıkları anlaşılmış bu ürünlerin yerine hidrofon kullanılmasına karar verilmiştir. 

• Ön tasarım raporunda bahsedilmeyen ancak aracın su altında çalışabilmesi için gerekli 
olan aydınlatma sistemi rapora dahil edilmiştir. 

• ÖTR’de kontrol, navigasyon ve güdüm algoritmalarının bir arada olduğu genel bir 
akış şeması verilmiştir. Bu raporda her bir görev için ayrı ayrı hedef tespiti 
algoritmaları oluşturulmuş ve anlatılmıştır. Derinlik sabitleme, tarama, güdümleme 
algoritmaları farklı görev senaryolarına uygun olacak şekilde tasarlanmış ve akış 
şemaları sunulmuştur. 

• Yazılım tasarımında izlenen yol ÖTR’de belirtilen şekilde ilerlemiştir. Hedef tespiti 
kodları optimize edilmiş ve bunun yanında farklı derin öğrenme modelleri 
geliştirilerek doğruluğu arttırmak amaçlanmıştır. Yapılan testler doğrultusunda multi-
threading yöntemini daha verimli hale getirecek bir mimari oluşturulmuştur. Araçta 
derin öğrenme kullanılacak olması, işlemlerin en yüksek hızda gerçekleşmesinin 
beklenmesi nedeniyle ana bilgisayar seçimi Jetson Nano olarak güncellenmiştir.  

 Mekanik ve elektronik tasarımda kullanılacak malzemelerde yapılan güncellemeler 
sonucunda aracın maliyetinde artış gerçekleşmiştir. Bu artış, sağlanan sponsor desteğiyle 
hafifletilmeye çalışılmışsa da kurdaki yükseliş ve malzemelerdeki fiyat zamları bu desteğin 
üzerine çıkmıştır. Son durumda aracın güncel bütçesinin ÖTR’de belirtilenden 1777.36 ₺ 
kadar fazla olması beklenmektedir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 
4.1. Sistem Tasarımı 

 Şekil 4.1.1’de sistemin ihtiyaçlara optimum çözümleri sağlayacak şekilde planlanmış 
ve tasarıma dönüştürülmüş güncel haline yer verilmiştir. Aracın görevleri tamamlayabilmesi 
için otonom hareket edebilmesi, doğru kararları vermesi ve verdiği kararları sorunsuz 
uygulayabilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlara cevap verecek mekanik, elektronik ve yazılım 
tasarım süreçleri ayrı ayrı yürütülmüştür. Yürütülen süreçlerde aracın tarama ve güdüm 
yetenekleri, pil ömrü, su altı şartlarına uyumu için geliştirmeler yapılmıştır. Ayrıca kısa devre 
ve çarpışma ihtimallerine karşı güvenlik çözümleri üretilmiştir. 

 Üç ayrı alanda yürütülen çalışmalar kritik tasarım süreci içerisinde bir araya getirilerek 
test edilebilir, geliştirilebilir ve üretilebilir bir İSAR tasarımı ortaya çıkarılmıştır. 

 
Şekil 4.1.1 Sistem Ön Tasarım Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1.1. Çalışma Prensibi 

 Çalışma Prensibi İSAR’ın (İnsansız Su Altı Robotu) özkütlesine bağlı olarak su 
içindeki davranışlarının analiz edildiği ve elde edilen verilere göre aracın tasarımsal ve 
yazılımsal iyileştirme sürecine verilen isimdir.  

 Daha önceki ÖTR raporunda aracın su içindeki konumuna göre Şekil 4.2.1’de 
gösterildiği gibi üç durumla (drov>dsu, drov<dsu, drov=dsu) karşılaşılmakta olduğunu ve 
planlamaların drov=dsu çalışma prensibi üzerine kurgulandığı belirtilmişti. 

 

 

 

 

 

 

                        drov > dsu                                                 drov < dsu                                             drov = dsu 

 
Şekil4.2.1 Çalışma Prensibi 

1. Çalışma Prensibi (drov>dsı): Aracın suda serbest bırakıldığı zaman aracın özkütlesinin 
suyun özkütlesine baskın gelmesi sonucu dibe batmasının gözlemlendiği çalışma prensibidir.  

2. Çalışma Prensibi (drov<dsu): Aracın suda serbest bırakıldığı zaman suyun özkütlesinin 
aracın özkütlesine baskın gelmesi sonucu aracın suyun yüzeyine çıktığının gözlemlendiği 
çalışma prensibidir. 

3. Çalışma Prensibi (drov=dsu): Aracın suda serbest bırakıldığı zaman aracın özkütlesi ile 
suyun özkütlesinin birbirine baskın gelememesi ve aracın suda askıda kalmasının 
gözlemlendiği çalışma prensibidir. 

 ÖTR raporunda belirtilen hedefe bağlı kalınarak aracın özkütle hesabı yapılmış ve 
suyun özkütlesine eşitlenmesi amacıyla tasarıma yüzdürücüler ve batırıcılar eklenmiştir.  

4.2.1.2. Geometri 

 ÖTR raporunda aracın tasarımının doğadan esinlenerek (biyotaklit) yapıldığı 
belirtilmişti. Habitatları su olan canlıların fizyolojik özellikleri incelendiği ve tasarımın bu 
incelemelere bağlı kalınarak ortaya çıktığı ifade edilmişti. Ortaya çıkan konsept tasarım Şekil 
4.2.1.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.1 ÖTR Raporundaki Konsept Tasarım 

 Bu tasarımda bulunan pervanelerin deniz kaplumbağasının yüzgeçlerinden, alt plaka 
ise deniz kaplumbağalarının karın bölgesinden esinlenerek ve aracın havuzun zeminine daha 
dengeli bir şekilde yerleşim yapabilmek amacıyla tasarlandığı belirtilmişti. Üst plaka kısmının 
ise köpekbalığının sırt yüzgecinden esinlenerek tasarlandığı ve aracın daha hızlı gitmesinin 
hedeflendiği gösterilmişti. Aracın önünde bulunan su geçirmez haznenin kamera kısmı 
canlıların kafa kısmına benzetilerek oval bırakılmıştır.  

 Biyotaklit yani doğadan esinlenerek tasarım yapma fikrine sadık kalınmıştır. İlk 
tasarımın ilham kaynağı olan canlılardan biri olan kaplumbağa Şekil 4.2.1.2’de gösterildiği 
gibi revize edilen araç içinde tasarımında ilham alınan canlı olmuştur. 

 
Şekil 4.2.1.2 Biyotaklit-Kaplumbağa 

 Çeşitli araştırma ve denemeler sonucunda konsept tasarımda bulunan alt ve üst 
plakanın üretimi zor ve maliyetli olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analizler sonucu 
plakaların üretiminde çekilecek zorlukların karşılığında alınacak katkının yeterli düzeyde 
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olmadığına karar verilmiş olunup konsept tasarımdan çıkarılması uygun görülmüştür. Şekil 
4.2.1.3’te konsept tasarımın yeni hali paylaşılmıştır. 

 
Şekil 4.2.1.3 Aracın Yeni Konsept Tasarımı 

 

4.2.1.3. İtici Takım Konumlandırması 

 Aracın hareketini etkileyen en önemli parametrelerden birisi itici takımların şasi 
üzerindeki konumunun doğru yapılmasıdır. İtici takımların konumlandırılmasındaki en önemli 
husus, itici takımların negatif ve pozitif izdüşümlerinin uzantılarında herhangi bir engelle 
karşılaşmamasıdır. Bunun sebebi ise izdüşümlerinde bulunan herhangi bir engel, pervanenin 
suyu çekmesini ve dolayısıyla verimli çalışmasını engelleyecektir. 

 İtici takım konumlandırılmasındaki bir diğer önemli husus iticilerin izdüşümlerinin 
birbiri ile çakışmamasıdır. Çünkü aynı anda çalışan itici takımlar birbirinin suyunu çekmeye 
çalışacaktır ve su türbülansları (girdap) meydana gelecektir. Bu durum İSAR’ın performansını 
direkt etkileyebileceği gibi aracın alabora olmasına sebebiyet verecek ciddi bir durum da söz 
konusu olabilmektedir. Yukarıda bahsedilen huşular ÖTR’de de bahsedilmiştir. 

 İtici Takım konumlandırılmasında yatay itici takımların 45 derecelik açı ile 
yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bunun sebebi ileri ve sağ-sol dönüş hareketlerinde itici 
takım vektörlerinin iki eksen içinde aynı olmasıdır. Yatay itici takımların ileri hareket etkisi 
cos45o vektörünü, sağ-sol hareket etkisini ise sin45o vektörü ile sağlamaktadır.  

 Yatay İtici Takım konumlandırılması Şekil 4.2.1.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.4 Yatay İtici Takımların Su Geçirmez Hazne ile 45 derece açılı konumlandırılması 

 Düşey İtici Takımların yatay eksendeki konumları su geçirmez haznenin ağırlık 
merkezinin hemen sağı ve solu olarak tercih edilmesi ve bunun sebebinin yukarı ve aşağı 
harekette daha dengeli ve stabil bir yer değiştirme istenmesi olduğu ÖTR’de bahsedilmiştir. 

 Düşey İtici Takımlar yatay veya dikey eksende ağırlık merkezinin sağında ve solunda 
bulunmalıdır. Tasarlanan aracın ağırlık merkezi yaklaşık olarak su geçirmez haznenin yatay 
eksendeki hizasındadır. Bu yüzden düşey itici, takımları dengeli bir şekilde tork 
oluşturabilmesi için haznenin sağına ve soluna konumlandırılmıştır. Ayrıca aracın alabora 
olmaması için ağırlık merkezi yani su geçirmez hazne kesitinin tam hizasına 
konumlandırılmıştır. Yüzdürücü ve batırıcıların eklenmesi ile ağırlık merkezi kaymaları 
oluşabilmektedir.  Düşey itici takım tutucu ve şasiye bağlanan kelepçelerin yeni ağırlık 
merkezine göre tasarlanması ile aracın stabilizasyonu sağlanması mümkündür. 

 Düşey İtici Takım konumlandırılması Şekil 4.2.1.5’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.5 Düşey İtici Takımların, Su Geçirmez Haznenin Yatay Eksendeki Merkezi ile aynı hizada olacak şekilde 
konumlandırılması 
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4.2.1.4. Hareket Kabiliyeti 

 Bir cismin üç boyutlu uzayda hareket edebileceği üç adet eksen (X, Y, Z) vardır. Bu 
uzayda bulunacak olan aracın hedeflenen konumlara gidebilmesi için eksenler üzerinde ileri 
ve geri hareket edebileceği “X, Y, Z eksenleri hareket kabiliyeti”, yönünü değiştirmeden iki 
yanına gidebileceği “Sağ ve Sol Hareket Kabiliyeti” ve olduğu yerde yönünü değiştirebileceği 
“Dönme Hareket Kabiliyeti” olmak üzere üç hareket kabiliyetinin araca kazandırılmasının 
hedeflendiği daha önce ÖTR raporunda bahsedilmişti. ÖTR raporundaki aracın nihai tasarım 
üzerinde sadeleştirmeler yapılmıştır. Final tasarımı üretilmeye başlanıldıktan sonra ÖTR de 
bahsedilen hareket kabiliyetlerine sadık kalınmıştır. Hareket kabiliyetlerinin 
gerçekleşebilmesi için araçta toplam 6 adet F2838-350KV motoru kullanılmıştır. Kullanılan 
motorlar düz ve ters itki modunda 2 kgf itki sağlamaktadır. Aracın hareket kabiliyetleri 
incelenirken Newton’un ikinci yasası olan ∑�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚�⃗�𝑎  denkleminden yararlanılmıştır.  

1. X, Y, Z eksenleri hareket kabiliyeti 

 Aracın eksenler üzerindeki ileri ve geri hareketini sağlayacak olan hareket 
kabiliyetidir. Hareket kabiliyetinin vektör diyagramı Şekil 4.2.1.6’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.6 X, Y ve Z Eksenleri Hareket Kabiliyeti 

Kabiliyetin uygulanması esnasında oluşacak; 

2 kgf = 19.61 N 

X ve Z eksenleri için başlangıç ivmesi: 

 Fnet= 2 × (19.61 × cos(45º)) + 2 × (19.61 × sin(45º)) = 55.47 N 

m = 4.63 kg 

∑�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚�⃗�𝑎;  

�⃗�𝑎 = 11.98 m/s2  
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Y ekseni için başlangıç ivmesi:  

Fnet = 2 × (19.61) = 38.22 N 

m = 4.63 kg 

∑�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚�⃗�𝑎; 

�⃗�𝑎 = 8.25 m/s2  

2. Sağ ve Sol Hareket kabiliyeti 
 

 Aracın ileri ve geri gidebileceği eksenini değiştirmeden sağına ve soluna hareket 
edebileceği hareket kabiliyetidir. Yarışmadaki otonom görevlerden “Kapıdan Geçiş Görevi” 
görevinde çerçevelerden temassız geçilmesi hedeflenen aracın çerçeveyi bulduktan sonra 
kendini çerçeveye hizalamasında kolaylık sağlanması amacıyla bu kabiliyet araca 
kazandırılmıştır. Hareket kabiliyetinin vektör diyagramı Şekil 4.2.1.7’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 4.2.1.7 Sağ ve Sol Hareket Kabiliyeti 

Kabiliyetin uygulanması sırasında oluşacak başlangıç ivmesi: 

Fnet= 2 × (19.61 × cos(45º)) + 2 × (19.61 × sin(45º)) = 55.47 N 

m = 4.63 kg 

∑�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚�⃗�𝑎; 

�⃗�𝑎 = 11.98 m/s2  
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3. Dönme Hareket Kabiliyeti 
 Aracın olduğu yerde eksenini değiştirebilmesini sağlayan hareket kabiliyetidir. 
Hareket kabiliyetinin vektör diyagramı Şekil 4.2.1.8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2.1.8 Dönme Hareket Prensibi 

Kabiliyetin uygulanması esnasında oluşacak moment: 

∑M=0;   4 × [(0.23378 m) × (19.61 × sin(79.93º)) ] = 18.06 N.m 

 

4.2.1.5. Su Geçirmez Hazne 

Su geçirmez hazne, içerisinde elektronik bileşenlerin bulunduğu, kablolar sayesinde 
elektronik bileşenler ile haznenin dışından bulunan ekipmanlar (motorlar, ışık, basınç sensörü 
gibi) arasındaki bağlantıyı sağlayan, sudan etkilenebilecek her bir bileşeni haznenin içine 
yerleştirerek sudan izole eden malzemeler bütünüdür. 

Bir İSAR tasarımı yapılırken en önemli bölümlerden ilki su geçirmez haznedir. Çünkü 
aracın gerek elektronik gerekse de yazılımsal olarak tüm yönetim sistemlerinin bulunduğu 
kısımdır. Bir insan vücudundaki beyin nasıl bir öneme sahip ise İSAR’lardaki su geçirmez 
hazne de aynı öneme sahiptir benzetmesi yapılabilir.  

Su Geçirmez Hazne tasarlanırken; 

• Sızdırmazlık 
• Elektronik ekipmanların konumlandırılması için haznenin iç geometrisi 
• Suda hareket edecek olan aracın az sürtünmeye maruz kalması için haznenin dış 

geometrisi 
• Kameranın bulunacağı kısmın şeffaf ve en iyi görüntü için göz merceği gibi küresel 

bir yapıya sahip olması  

Parametrelerine mutlaka dikkat edilmelidir. 
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 ÖTR’deki hazne tasarımının üzerinde ufak değişiklikler yapılmıştır. Son olarak 
üretilmesine karar verilen su geçirmez hazne tasarımının gerçek görüntüsü ve iç bölümünün 
gözükmesi için şeffaf görüntüsü Şekil 4.2.1.9’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.9 Su Geçirmez Hazne ve İçinin Şeffaf Görünümü 

Su Geçirmez Haznenin içerisine konumlandırılacak olan elektronik bileşenlerin 
ölçülerine göre haznenin ölçüleri de belirlenmiştir. Elektronik bileşen konumlandırmaları 
sonucunda haznenin boyutları 383.3 mm uzunluk ve 125mm dış çap sahip olması gerektiğine 
hesaplanarak karar verilmiştir. Su Geçirmez Haznenin boyutları teknik resim üzerinde Şekil 
4.2.1.10’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1.10 Su Geçirmez Haznenin Boyutları 

Su Geçirmez Hazne tasarımı detaylı bir şekilde ilgili başlıklar altında açıklanacaktır. 

I. Elektronik Bileşenlerin Konumlandırılması 

Üretilmesi planlanan haznenin içerisinde: 

• 2 adet sekizli Pil grubu (Toplam 16 adet pil) 
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• 6 adet ESC  
• 1 adet Güç Dağıtım Kartı 
• 1 adet Kontrol Kartı 
• 1 adet NVIDIA Jetson Nano 
• 1 adet SG90 Servo Motor 
• 1 adet Kamera 

 Üretilmesi planlanan haznenin dışında: 

• 1 adet Basınç Sensörü 
• 1 adet Acil Durum Butonu 
• 2 adet Aydınlatma 

 Kullanılması planlanmaktadır.  

 Elektronik Bileşenleri konumlandırırken hazne içerisini en optimum şekilde 
doldurmak, gereksiz boşluklardan kaçınmak ve haznenin boyutunu olabildiğince küçültmek 
birincil hedefler olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda haznenin ortasında 
bulunacak olan elektronik tepsinin her iki tarafının da kullanılmasına karar verilmiştir. 

I.a. Elektronik Tepsi Üst Bölüm 

 ÖTR’de bahsedilen ESC kitaplığı aynen kullanılmaya devam edilmektedir. ESC 
kitaplığının hemen önünde ESC kablolarının bağlanacağı takım tarafından tasarlanan ve 
üretilen kontrol kartı yer almaktadır. Kontrol kartının önünde ise kameradan gelecek verileri 
işleyip kontrol kartına aktaracak olan NVIDIA Jetson Nano yer almaktadır. Bu yerleşimler 
yapılırken yerden tasarruf edilmesi ve kartların gruplanmış bir şekilde bir arada durmasını 
sağlayan bir tasarım yapılmıştır.  

 Elektronik Tepsinin Üst Bölümü Şekil 4.2.1.11’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.11 Elektronik Tepsi Üst Bölüm 
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I.b. Elektronik Tepsi Alt Bölüm 

 Elektronik bileşenlere dışarıdan destek verecek bir güç kaynağı olmadığı için 
elektronik tepsinin altında bu ihtiyacı karşılayacak ve gereğinde şarj olabilecek bir batarya 
bulunacaktır. 

 ÖTR’de tercih edilen hazır lityum iyon bataryadan vazgeçilip takım tarafından batarya 
üretilmesine karar verilmiştir. Yeni batarya (8 tane lityum iyon pil) ağırlık merkezini 
bozmaması için tepsinin sağına ve soluna birer tane olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu 
bataryalar tepsinin üzerinde kelepçe yardımı ile sabitlenecektir.  

 Bataryaların hemen ortasında ise bataryalardan gelecek olan enerjiyi tepsinin üst 
bölümündeki elektronik bileşenlere aktaracak olan güç dağıtım kartı bulunmaktadır.  

 Tepsinin alt bölümündeki batarya paketleri gram olarak ağır olması aracın ağırlık ve 
denge merkezlerinin değişmesine sebebiyet vermektedir. Bu yüzden bataryalar 
konumlandırılırken dengeli yerleştirilmesine özen gösterilmiştir.  

 Elektronik Tepsinin Alt Bölümü Şekil 4.2.1.12’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1.12 Elektronik Tepsi Alt Bölüm 

II. Elektronik Tepsi Plakası ve Plaka Kapakları 

 Elektronik tepsinin her iki yüzünün kullanılmasına daha önceki bölümde karar 
verilmiş ve elektronik bileşenlerin konumlandırılması gerçekleştirilmiştir. Elektronik tepsinin 
altındaki ve üstündeki elektronik bileşenler birbirleriyle kablo ile bağlanabilmesi, kablaj 
sırasında daha esnek hareket edilebilmesi ve kabloların tek bir noktada yığılmaması için 
tepsinin kenarlarında 8 adet kablo boşluklar oluşturulmuştur.  

 Tasarlanan Elektronik Tepsi Plakasının görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.13’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.13 Elektronik Tepsi Plakasının Görüntüsü ve Teknik Resmi 

 Elektronik tepsi plakasının haznenin içinde sabitlenmesi için tepsinin başına ve sonuna 
üzerinde kare kanallar bulunan kapaklar tasarlanmıştır. Bu kapaklar elektronik tepsi 
plakasının başındaki ve sonundaki erkek parçalara sıkı geçerek sabitlenmektedir. Elektronik 
tepsi plakası kapakları ile Şekil 4.2.1.14’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.14 Kapaklı Elektronik Tepsi Plakası 

 Bu kapakların amacı tepsinin hazne içerisinde dönme ve yatay hareketini 
engellemektir. Bunun için haznenin içine kapakların üzerinde bulunan kare kanalların 
kaymasını sağlayan çubuklar yerleştirilmiştir. Bu çubuklar sayesinde tepsinin hazne içerisinde 
dönmesi önlemiştir.  
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 Tepsinin hazne içerisinde dönme hareketi engellendikten sonra çubukların üzerinde 
kayan kare kanalların oluşturduğu yatay hareketin istenildiğinde engellenmesi hedeflenmiştir. 
 Bu hedef doğrultusunda çubukların boyu tepsinin kapakları dahil yatay boyundan 
2mm daha kısa tasarlanıp çubukların son kısmına vida için delikler açılmıştır. Vida ile 
sabitleme yaparken tepsinin kapağına baskı yapıp yatay hareketi engellemek amacıyla özel 
pul tasarımı yapılmıştır. Tepsinin hazne içerisinde dönme ve yatay hareketlerinin engellendiği 
Şekil 4.2.1.15’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.15 Tepsinin Hazne İçerisinde Dönme ve Yatay Hareketlerinin Engellenmesi 

 İstenildiği zaman haznenin içerisine sabitlenebilen tepsi tasarımı aynı zamanda da 
istenildiğinde haznenin içerisinden kolayca alınması istenmektedir. Çünkü elektronik veya 
yazılımsal bir sorunda haznenin içerisindeki elektronik bileşenlere müdahale edilebilmesi 
ihtimali her zaman vardır. Herhangi bir müdahalede elektronik bileşenlerin hepsi bir düzen 
içerisinde hazneden dışarı çıkması her açıdan pratiklik kazandırmaktadır. Elektronik Tepsi 
Plakasının üzerinde elektronik bileşenler mevcutken hazneden nasıl dışarıya çıkarıldığı Şekil 
4.2.1.16’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1.16 Üzerindeki Elektronik Bileşenlerle Beraber Tepsinin Hazneden Dışarıya Çıkışı ve Geri Girişi 
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III. Gövde ve İç Bölümü 
 Su Geçirmez Haznenin Gövdesi aracın su içerisinde hareket ederken daha stabil ve 
akışkan olabilmesi için silindir geometrisi şeklinde tasarlanmıştır. Haznenin gövde 
bölümünün opak olacağı daha önce ÖTR’de de bahsedilmiştir. Haznenin gövdesinin 
görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.17’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.1.17 Hazne Gövde Görüntüsü ve Teknik Resmi 

 Gövdenin ön bölümünde kubbenin ve içerideki çubukların sabitlenebileceği bir parça 
bulunmaktadır. Bu parça kubbenin hazne ile bağlantısını sağladığı gibi tepsinin yatay hareket 
için gerekli olan çubukları da parçanın üzerindeki dişi bölme sayesinde montajlanabilmesini 
sağlar. Bahsedilen gövde bağlantı parçası Şekil 4.2.1.18’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.18 Gövde Bağlantı Parçası 

 Gövde Bağlantı Parçasının üzerindeki dişi bölüme yerleştirilecek olan çubuktan üst 
bölümlerde de bahsedilmiştir. Kare Çubuğun görüntüsü Şekil 4.2.1.19’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.19 Gövdenin İçerisindeki Çubuk 

IV. Kubbe ve Kamera Mekanizması 

 Kubbe geometrisi kameralı sistemlerde ışığın kırılmasını minimize etmek adına en 
doğru geometridir. Bu yüzden haznenin ön bölümünde bulunan kameranın daha iyi bir görüş 
performansı sağlaması için haznenin ön kısmına şeffaf bir kubbe tasarlanmıştır. Bu kubbe 
görüş olarak iyi bir performans vermesinin yanında hidrodinamik olarak da suyun içerisinde 
merminin havayı yarıp geçmesindeki gibi ileri harekette suyu yarmaktadır. Kubbenin 
görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.20’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.20 Kubbe ve Teknik Resmi 

 İSAR’ın görevler esnasında karar mekanizmasına etkisi en yüksek olan sensör kamera 
olacaktır. Kameranın sabit bir açıdan dış dünyayı taraması İSAR’ın tüm manevra 
kabiliyetlerini etkileyeceği için kameranın hareket ettirilebileceği bir düzenek tasarlandığı 
daha önce ÖTR’de belirtilmiştir. Tasarlanan kamera mekanizmasında ÖTR’de de bahsedilen 
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 Tower Pro SG90 servo motorun kullanımına devam edilmektedir. Servo motor ile 
kamera arasına L şeklinde bir parça düşünülüp tasarlanmıştır. Kamera mekanizmasının nasıl 
çalıştığı Şekil 4.2.1.21’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.21 Servo Motor Yardımıyla Hareket Eden Kamera Mekanizması 

V. Sızdırmaz Kapak 

 Su Geçirmez Haznenin en can alıcı noktalarından birisi sızdırmaz kapaktır. Sızdırmaz 
Kapak Haznenin dışında bulunan ekipmanların içeriye kablolar yardımı ile ulaşmasını 
sağlarken suyun içeri girmesini de engellemektedir. Sızdırmaz Kapağın görüntüsü ve teknik 
resmi Şekil 4.2.1.22’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.2.1.22 Sızdırmaz Kapak ve Teknik Resmi 

 Sızdırmaz Kapak tasarımı yapılırken sızdırmazlığın sağlanması için O-ring 
kullanılacaktır. O-ring seçimi yapılırken gövdenin iç çapı dikkate alınmaktadır. 118.4 mm iç 
çapa sahip olan gövdeye en uygun O-ring seçimi yapılan denemeler sonucunda 110x4 
ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir. O-ring seçiminden sonra kapağın üzerine statik standart 
O-ring kanal ölçüleri baz alınarak kanal açılmıştır. Haznenin içerisinin sudan izole bir şekilde 
yani sızdırmaz olması çok büyük bir öneme sahip olduğu için kapakta emniyeti arttırmak 
adına çift o-ring kullanılmıştır. Kapak üzerindeki O-ring kanalı Şekil 4.2.1.23’te 
gösterilmiştir.  
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Şekil 4.2.1.23 Sızdırmaz Kapak O-ring ve Kanal Ölçüleri 

 Sızdırmaz Kapağın üzerinde haznenin içerisindeki elektronik bileşenlerden haznenin 
dışarısındaki bileşenlere kablo gitmesi sebebiyle giriş-çıkış delikleri bulunmaktadır. Kapağın 
üzerindeki deliklerin hangi bileşen için gerekli olduğu Şekil 4.2.1.24’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1.24 Sızdırmaz Kapak Üzerindeki Kablo Giriş ve Çıkışları 
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4.2.1.6. İtici Takım 

İtici Takım, İSAR’ların hareket etmesini sağlayan sistemdir. Aracın tamamı bir insan 
bedenine benzetilirse itici takımlar insanın bedenindeki kaslara benzetilebilir. İtici Takım 5 
ana bileşenden oluşmaktadır. Bileşenler sırası ile şu şekildedir: 

• Dış koruma 
• Pervane 
• Motor 
• Ayaklı Braket  
• Konik uç 

 ÖTR’de Bluerobotics firmasına ait olan itici takım tasarımı seçilmiştir. Yapılan detaylı 
incelemeler sonucunda Bluerobotics firmasına ait olan T200 itici takımının otonom sürüş 
şartlarında verimli olmayacağına karar verilmiştir. Bundan dolayı takım tarafından yeni bir 
itici takım tasarımı yapılması planlanmıştır.  

 İstenilen itici takımın özellikleri: 

• Saat yönü ve saat yönünün tersi dönüşlerde aynı itkiyi vermesi  
• İtici takımın seçilen motora göre boyutlarına karar verilmesi 
• Dış korumasının tam orta noktasında su çekilmesinin arttırılabilmesi için çapın 

daralması  
• Suyu yaracak olan ayaklı braketin ve dış korumanın üzerindeki 90 derecelik 4 tane 

desteğin 120 derece olacak şekilde 3 tane ile de mümkün olduğudur. 

 Tasarlanan iticinin en önemli özelliği otonom sürüşte her iki yöne de özdeş bir şekilde 
itki vermesidir. Özdeşliğe direkt etki eden dış koruma bileşeninin kesiti ve iki taraftaki konik 
uçtur. Her iki yöndeki uzunluğunun eşit olduğu Şekil 4.2.1.25’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.25 İki Yönde Özdeş İtici Takım 

 Dış korumanın özel kesit geometrisi sayesinde pervane hizasında itici takımın iç çapı 
azalır bu sayede su sıkışır ve arka tarafa daha hızlı itilir. Çapın tam merkezde daraldığı Şekil 
4.2.1.26’da gösterilmiştir.  
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Şekil 4.2.1.26 İtici Takım Dış Koruma Kesiti 

Tasarlanan yeni itici takımın tüm bileşenleri Şekil 4.2.1.27’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.27 İtici Takım Montaj Patlatma 

 
Şekil 4.2.1.28 İtici Takım Üst, Ön ve İzometrik Görünüşü 
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4.2.1.7. Şasi 

 Sistemin yükünü taşıyan ve su geçirmez hazne ile itici takımların birbiri ile 
bağlantısını sağlayan iskelete şasi denir. ÖTR’de bahsedilen büyük ve tek parça şeklindeki 
şasi tasarımından 3B baskı üretimi zor ve zahmetli olduğu için vazgeçilmiştir.  

 Yeni Şasi tasarımı yapılırken modülerlik, kolay üretilebilirlik ve hafiflik 
hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda tasarlanan yeni şasi 5 farklı parçadan toplamda ise 
20 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar sırası ile incelenecektir. 

I. Yatay İtici Kelepçesi 

 Yatay itici kollar ile hazne arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Alt ve üst olmak üzere 
bu parçadan iki tane kullanarak haznenin üzerine sabitlenmektedir. Sabitlenen kelepçenin 
sağına ve soluna üst ve alt kollar montajlanır. Kelepçenin üzerinde üst ve alt kolların 
montajlanabilmesi için somun-cıvata delikleriyle beraber dişi-erkek birleşimi için yuva 
bulunmaktadır. Şasinin tamamında 4 adet kullanılmaktadır. Yatay İtici Kelepçe görüntüsü ve 
teknik resmi Şekil 4.2.1.29’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.29 Yatay İtici Kelepçe görüntüsü ve teknik resmi 

II. Yatay İtici Üst Kol 

 Kelepçe ile yatay itici takım arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Kelepçenin sağına ve 
soluna yerleştirilmektedir. Yerleşim yapılırken somun-cıvata bağlantısı ile dişi-erkek birleşimi 
kullanılmaktadır. Bu kollar itici takımların 45 derecelik açı ile konumlanması için aynı açı 
değeri ile tasarlanmıştır. Şasinin tamamında 4 adet kullanılmaktadır. Yatay İtici Üst Kol 
görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.30’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.30  Yatay İtici Üst Kol görüntüsü ve teknik resmi 

III. Yatay İtici Alt Kol 

 Bu parçanın üst koldan tek farkı aracın zemine konumlanması sırasında daha dengeli 
ve stabil bir konumlanma için masanın dört ayağı benzetmesindeki gibi aracın zemine temas 
edeceği ayakları bulundurmaktadır. Şasinin tamamında 4 adet kullanılmaktadır. Yatay İtici 
Alt Kol görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.31’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.31 Yatay İtici Alt Kol görüntüsü ve teknik resmi 
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IV. Düşey İtici Kelepçe 
 
 Düşey itici kol ile hazne arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Alt ve üst olmak üzere 
bu parçadan iki tane kullanılırken arasına da düşey itici kol koyularak haznenin üzerine 
sabitlenmektedir. Şasinin tamamında 4 adet kullanılmaktadır. Düşey İtici Kelepçe görüntüsü 
ve teknik resmi Şekil 4.2.1.32’de gösterilmiştir. 
 

 

 
Şekil 4.2.1.32 Düşey İtici Kelepçe görüntüsü ve teknik resmi 

V. Düşey İtici Kol 

 Kelepçe ile düşey itici takım arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. 2 tane düşey itici 
kelepçenin arasına somun-cıvata bağlantısı ile sıkıştırılarak sabitlenmiştir. Düşey itici 
takımların haznenin sağında ve solunda paralel bir şekilde bulunması gerektiği için bu 
parçada bu gereksinimi karşılayacak geometridedir. Şasinin tamamında 4 adet 
kullanılmaktadır. Yatay İtici Alt Kol görüntüsü ve teknik resmi Şekil 4.2.1.33’te 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.33 Yatay İtici Alt Kol görüntüsü ve teknik 
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4.2.1.8. Bileşenlere Genel Bakış 

 İnsansız Su Altı Aracının montaj patlatma ile 2 boyutlu düzlemde elde edilen genel 
görüntüsü şu şekildedir: 

 
Şekil 4.2.1.34 Montaj patlatma ile elde edilen görüntü ve bileşenlerin isimleri 
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4.2.1.9. Final Tasarımı 

 Yukarıdaki başlıklarda da bahsedildiği üzere ÖTR raporundaki konsept tasarım 
üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Nihai tasarım modülerlik, hafiflik, kolay üretilebilirlik ve 
düşük maliyet kriterleri baz alınarak oluşturulmuştur. Final tasarımın şeması Şekil 4.2.1.35’te 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.35 Final Tasarım 

 

4.2.2. Malzemeler 
4.2.2.1. İtici Takım 

 İtici Takım aracın hareket etmesini sağlayan sistemdir. Araçta 4 tane yatay hareket için 
2 tane düşey hareket için itici takım kullanıldığından dolayı 6 tane itici takım üretimi 
yapılacaktır. İtici Takımın motor bileşeni hariç 3B yazıcıdan üretimi yapılacaktır. Üretimi 
yapılmış bir itici takım Şekil 4.2.1.36’da gösterilmektedir.  

 
Şekil 4.2.1.36 Baskısı alınmış bir İtici Takım 
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 Bir tane İtici Takımın 3B yazıcı ile üretimi yaklaşık olarak 20 saat sürmektedir. Örnek 
olarak İtici Takımın dış korumasının Ultimaker Cura programındaki dilimlenmiş hali Şekil 
4.2.1.37’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.37 İtici Takım Dış Koruma Baskısı Ön izleme 

4.2.2.2. F2838-350KV Fırçasız Motor 

 Motorlar su altında araca hareket kabiliyeti kazandırmak ve dengesini korumak için 
kullanılmaktadır. Tasarlanan su altı aracında 2 adet Z ekseninde ve 4 adet X-Y düzleminde 
olmak üzere toplam 6 adet motor kullanılmaktadır. Kullanılacak motor için en son F2838-
350KV’de karar kılınmıştır. F2838-350KV ÖTR’de belirtilen EMAX XA2212 –820KV 
motorunun yerine tercih edilmesinin sebebi bu motorun maliyetinin düşük olmasının yanı sıra 
daha yüksek voltaj beslemesi ile çalışmasıdır. Bu yüksek voltaj beslemesi daha yüksek devir 
elde edilmesine neden olur. Böylece motorlardan daha güçlü tork yani yüksek itki elde edilir. 
Bu duruma ek olarak F2838-350KV su geçirmez özelliğe sahiptir. Bu özellik, istenmeyen bir 
durumda motorun suyla temas etmesi halinde elektrik kaçağı ve zaman içerisinde motorun 
bozulmasına sebebiyet verebilecek olan korozyon riskini ortadan kaldırır. 

 
Şekil 4.2.1.38 F2838-350KV Fırçasız Motor 

Tablo 4.2.1.1 F2838-350KV Teknik Özellikleri 

Özellikler F2838-350KV 

Çalışma Gerilimi 12-24V 

KV Değeri 
 350 KV 

Sürekli Akım 8A 

Maksimum Akım 12A 10s 

Güç 150W 

İtki 2.4 kg 
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4.2.2.3. Şasi 

 Şasi 3B yazıcı ile üretilecektir. Şasi 3B yazıcı ile üretilecektir. 3B yazıcılarda filament 
türlerinden en çok tercih edilenler ABS, PLA ve PETG’dir. Su altı araçları için en uygun 
filamentlerden birisi PLA’dır. PLA üretimi kolay ve doğaya zarar vermeyen bir malzemedir. 
Şasi tasarlanırken 3B yazıcı baskı alanı göz önünde bulundurularak bir tasarım yapılmıştır. 
Şasinin 5 farklı parçasının üretimi yapılıp Şekil 4.2.1.39’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.39 Baskısı alınmış Şasi parçaları 

 Şasinin tamamının 3B yazıcı ile üretimi yaklaşık olarak 80 saat sürmektedir. Örnek 
olarak Şasinin Yatay İtici Kelepçe parçasının Ultimaker Cura programındaki dilimlenmiş hali 
Şekil 4.2.1.40’tda gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.40 Yatay İtici Takım Kelepçe Baskısı Ön izleme 
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4.2.2.4. Su Geçirmez Hazne 

 Su Geçirmez Haznenin gövde ve kubbe kısmı hariç diğer tüm bileşenleri 3B yazıcı ile 
üretilecektir. Gövde bileşeni PVC boru malzemesinden üretilecektir. Gövdenin görüntüsü 
Şekil 4.2.1.41’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.41 Su Geçirmez Hazne Gövdesinin PVC borudan üretilmiş hali 

 Su Geçirmez Haznenin kubbe bileşeni ise pleksi malzemesinden üretilecektir. 3B 
yazıcıdan üretimi yapılmış bir elektronik tepsi ve sızdırmaz kapak Şekil 4.2.1.42’de 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.2.1.42 Baskısı Alınmış Elektronik Tepsi ve Sızdırmaz Kapak 

Su Geçirmez Hazne üzerinde 3B yazıcı ile üretilecek olan tüm parçaların toplam üretimi 
yaklaşık olarak 48 saat sürmektedir. 

 
Şekil 4.2.1.43 Elektronik Tepsi Baskısı Ön İzleme 
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4.2.2.5. Yüzdürücü ve Batırıcılar 

 Aracın istenilen yoğunluğa gelmesi için kullanılan bileşenlerdir. Üretilmesi planlanan 
aracın yoğunluğunun yapılan hesaplamalara göre suyun yoğunluğundan düşük olduğu 
bilinmektedir. Bu yüzden yüzdürücü ekleme ihtiyacı oluşmayacaktır. Batırıcı olarak ise 
yoğunluğu çok yüksek olan (dEPÇ =8000 kg/m3> dsu = 997 kg/m3) paslanmaz çelik 
malzemesi tercih edilmiştir. Bu malzeme özel olarak kestirilip aracın alt kol ayaklarının altına 
aracın yoğunluğu suyun yoğunluğu ile eşit olana kadar eklenecektir. Tasarlanan paslanmaz 
çelik sac Şekil 4.2.1.44’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.2.1.44 2mm kalınlığında paslanmaz çelik sac 

4.2.2.6. Sızdırmazlık Elemanları 

 Sızdırmazlık elemanları o-ring ve epoksi kaplama olmak üzere 2 bölümden 
oluşmaktadır.  

 O-ring statik veya dinamik sistemlerde açılan kanal sayesinde sızdırmaz olması 
istenen bölgeye uygulanarak sıvıdan izole bir ortam oluşumuna katkı sağlamaktadır. Su 
Geçirmez Haznedeki sızdırmaz kapak üzerinde 110x4 ölçülerinde çift o-ring kullanılmaktadır. 
O-ringler Şekil 4.2.1.45’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.2.1.45 110x4 O-ring 

 Epoksi kaplama genellikle nemli ortamların sudan izole olması istenildiğinde 
uygulanan endüstriyel bir yöntemdir. İSAR’da kullanılması planlanan ve sızdırmaz olması 
istenen parçalar 3B yazıcıdan üretilmektedir. Fakat 3B yazıcıdan üretilen parçalar katman 
katman üretildiği için %100 doluluk oranıyla dahi baskı alındığı zaman sızdırmaz parçaların 
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aslında suyu sızdırdığı gözlemlenmiştir. Bu noktada çözüm olarak sızdırmaz olması istenen 
bileşenlerin yüzeyleri epoksi kaplama yapılarak sızdırmazlık özelliği kazandırılmaktadır.  

 Epoksi kaplama uygulaması yapılmadan önce 3B yazıcıdan üretilmiş olan parçanın 
yüzeyleri pürüzsüz olacak şekilde temizlenir. Daha sonra epoksinin A ve B bileşeni belirli 
oranlarda karıştırılarak karışım hazırlanır. İyice karıştırıldıktan sonra parçanın üzerine sürülür 
ve kuruması beklenilir. Epoksi A ve B Bileşeni Şekil 4.2.1.46’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1.46 Epoksi A (Reçine) ve B (Sertleştirici) bileşenleri 

 Sızdırmaz Kapak üzerine epoksi uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda 
parçanın sızdırmazlık özelliği kazandığı gözlemleniştir. Örnek bir epoksi kaplama yapılmış 
sızdırmaz kapak Şekil 4.2.1.47’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.47 Epoksi Kaplama Yapılmış Sızdırmaz Kapak 
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4.2.2.7. Bağlantı Elemanları 
I. İmbus Civata ve Somun 

 Mekanik bileşenlerde genel olarak kullanılan bağlantı elemanlarındandır. İmbus başlı 
olması sebebiyle daha kolay sıkılıp gevşetilebilir. Araç tasarımında deliklerin bulunduğu 
noktalarda somunla bağlantı sağlama amacı ile kullanılacaktır. 

 
Şekil 4.2.1.48 İmbus Civatalar ve Somunlar 

II. Havşa Başlı Vida 
 
 Civata ve somun gibi yaygın olarak kullanılan bağlantı elemanıdır. Cıvata ve somunun 
kullanılamadığı kör deliklerde kullanılacaktır. Kendi dişleri sayesinde diş açar ve malzemeyi 
delerek tutuculuk sağlar. 

 
Şekil 4.2.1.49 Havşa Başlı Vidalar 

 

 

 



 
 

39 
 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 İnsansız Su Altı Aracı için yarışma süresince kullanmış olduğumuz ve bundan sonraki 
aşamalarda da kullanılacak olan üretim metodları ile birlikte üretime destekleyici proseslerden 
yararlanılmıştır. Soyuttan başlayan tasarım serüveni aşağıda açıklamaları yapılan üretim 
metodları sayesinde somut hale bürünmüştür. 

Polimer Eklemeli İmalat Metodu 

 Eklemeli İmalatın ne olduğunu kısaca özetlemek gerekirse; tasarlanan geometriyi 
bilgisayar destekli ortamda STL dosya formatı ile parçayı mikron ölçüde dilimlere ayrılır. 
Ardından bu dosya formatı ile her bir dilimin konumunu sayısal olarak bir dizi komutlara 
işleyen G-kodlarını referans alarak malzeme üzerine katman katman eklemeler yapan bu 
metodu kullanan sistemlere 3 boyutlu yazıcılar denir. 

 Genel şasi yapısını oluşturan iskelet parçalar, PLA malzemesi ile 3B yazıcılarda 
“Fused Deposition Modelling” metodu kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca takım olarak 3 
boyutlu yazıcımızın eksenel hareketlerinin daha stabil olması için eksen hareketlerini 
destekleyici mekanizmalar eklenilmiştir. Bu sayede üretilmek istenen parçaların hem 
malzeme özelliğinde hem de yazıcının tek mil üzerinde hareket eden eksenlerini çift mil 
olarak revize edildikten  sonra almış olduğumuz baskıların daha homojen yapıda olduğunu ve 
ince kesitli parçaların üretiminde hassasiyetini belirli bir seviyede koruyabildiğini 
gözlemlenebilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.50 3 Boyutlu Yazıcı ve yazıcı ile üretilen itici takım 

 
Şekil 4.2.1.51 Ultimaker Cura Slicer Programı ile baskıya hazırlanma aşaması 
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Polimer Kaynağı 

 Araçta ağırlıklı olarak PLA (Poliaktik asit) malzemesi kullanıldığı için oluşabilecek 
herhangi darbe sonucu kırılmalar ve çatlamalar için plastik kaynak metoduna hakim 
olunacaktır. Yapıştırıcı reçineler ile çözülemeyecek birleştirmeler için PLA malzemesine 
yakın ergime sıcaklığına sahip olan başka bir polimer ile kaynakları yapılabilecektir. 

 
Şekil 4.2.1.52 Plastik kaynağın uygulanması örnek gösterim (WELDY) 

 
Şekil 4.2.1.53 Plastik parçaların birbirleri ile yakın ergime sıcaklığa sahip başka plastik malzemesi ile yapılan Kaynak hattı 

örnek gösterimi 

Talaşlı İmalat Metodu 

 Önemli bir geleneksel imalat yöntemi olan Talaşlı İmalatın genel çerçevesiyle ne 
olduğunu ifade etmek gerekirse; belirli bir ölçüye veya teknik resime göre referans alınan 
malzemeyi kesici takımlar vasıtasıyla malzemeden malzemeyi kopartarak şekil verme 
işlemidir.  İnsansız Su Altı Aracının batırıcı parçaları ve sızdırmaz haznenin önünde 
konumlanmış olan pleksiglass ya da akrilik olarak adlandırılan malzemenin tasarımda da 
görüldüğü üzere yarım küre şeklini alabilmesi için aynı ölçülerde ahşap kalıbın üretiminde 
talaşlı imalat metodu kullanılmıştır.  
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Şekil 4.2.1.54 Talaşlı İmalata Örnek Gösterim 

 
Şekil 4.2.1.55 İSAR pleksi kubbe gösterimi 

 
Şekil 4.2.1.56 Gerçekleştirilen Şeffaf Küre Kalıbı İmalatı Aşamaları 

 Şekil 4.2.1.56’da görüldüğü üzere İnsansız Su Altı Aracımızda görüntüyü alacak olan 
kamerayı muhafaza eden ve ülkemizde üretimi oldukça kısıtlı olan Pleksiglass Kubbe Parça, 
hazır satın alınmak yerine takımımıza çeşitli üretim yeteneklerini kazandırmak adına mekanik 
ekibi tarafından tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Solidworks programıyla tasarımı 
yapılan yarım küre/kubbe formundaki parça için “CAM” işlemi yani (Computer Aided 
Manufacturing) Bilgisayar Destekli İmalat yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede CNC Freze 
tezgahında bulunan kesici takımın hangi komutlar ile malzemeye şekil vereceğini sayısal 
komutlara döken G kodlarının üretilip CNC tezgâha aktarılmıştır. Küresel uçlu parmak freze 
kesici takımı ile CNC freze tezgahında işlenmesiyle üretilen ahşap kalıbın bundan sonraki 
üretim aşaması termoform vakum makinesinde olacaktır. 
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Termoform Vakum Şekillendirme 

 Termoform, sıcak şekillendirme ya da vakum plastik; kısaca, ekstruder levha hattından 
istenen ebatlarda çıkan levhanın, rezistanslar aracılığıyla ısıtıldıktan sonra kalıpların üzerine 
vakumlanarak şekillendirilmesi yöntemidir [19]. 

 
Şekil 4.2.1.57 Termoform Vakum Şekillendirme Makinesinin Örnek Gösterimi (FORMECH) 

 
Şekil 4.2.1.58 Pleksiglass Levhanın Şekillendirilme Süreci 

 Şeffaf küre parçası için pleksiglass levhanın şekillendirilmesinde termoform vakum 
şekillendirme metodu kullanılacaktır. Hazırlanan kalıp geometrisinde bir vakum çeviriminde 
aynı anda 4 adet küre basılabilmesi için çoklu kalıp oluşturulmuştur. Bu sayede seri üretim 
bilgisi kazanan Meftun-u Derya Takımı, İnsansız Su Altı Sistemleri alanında gerekli 
ekipmanların yerlileşmesinde katkı sunmuş olacaktır. Bununla birlikte diğer yarışmacıların 
şeffaf küre satın almak için yurtdışındaki üreticilere maruz kalmamaları konusunda destekçi 
olunacaktır. Şeffaf küre için tasarımdan imalatına kadar yürütülmüş olan tüm aşamalar, 
takımın mekanik ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki aşama olan 
vakum şekillendirme sürecinde iletişim kurulan sanayicinin vakum makinesi son anda arıza 
yaptığı için şeffaf kürenin vakumlanıp üretilmesi KTR raporu tesliminden itibaren 
gerçekleşebilecektir. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 Solidworks programında detaylı bir şekilde çizilen 3D modellemeye malzeme ataması 
yapılarak aracın muhtemel boyut, ağırlık, hacim ve ağırlık merkezi bilgisi elde edilmiştir. 

I. Boyut 
 
Detaylı bir şekilde tasarlanıp çizilen aracın boyutları (Yükseklik x En x Boy) 
149x361x452mm’dir. 
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Şekil 4.2.1.59 Aracın en, boy ve yükseklik ölçüleri 

II. Kütle, Hacim ve Kütle Merkezi 

Kütle = 4712.73 gram 

Hacim = 2883299.54 milimetre küp 

Yüzey alanı = 1413665.37  milimetrekare 

Kütle merkezi: ( milimetre ) 

 X = 141.91 

 Y = -6.40 

 Z = 0.06 

Birincil atalet eksenleri ve birincil eylemsizlik momentleri: ( gram *  milimetrekare ) 

Kütle merkezinden alınmış. 

  Ix = ( 1.00,  0.00, -0.01)    Px = 38611068.65 

  Iy = (-0.01,  0.00, -1.00)    Py = 72629047.76 

  Iz = ( 0.00,  1.00,  0.00)    Pz = 100693681.08 

Atalet momenti: ( gram *  milimetrekare ) 

Kütle merkezinden alınmış ve çıktı koordinat sistemi ile hizalanmış. 

 Lxx = 38615446.06 Lxy = 147625.40 Lxz = -370083.50 

 Lyx = 147625.40 Lyy = 100693328.72 Lyz = 5159.09 

 Lzx = -370083.50 Lzy = 5159.09 Lzz = 72625022.72 
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Atalet momenti: ( gram *  milimetrekare ) 

Çıktı koordinat sisteminden alınmış. 

 Ixx = 38808501.70 Ixy = -4132706.95 Ixz = -328800.25 

 Iyx = -4132706.95 Iyy = 195603544.60 Iyz = 3297.27 

 Izx = -328800.25 Izy = 3297.27 Izz = 167728258.33 

 
Şekil 4.2.1.60 Kütle Merkezi Koordinatları 

 
Şekil 4.2.1.61 Kütle Merkezi konumu üst görünüş 

III. Yüzerlik 

 Aracın yoğunluğunun suyun yoğunluğu ile aynı olması hedeflendiği ÖTR’de de 
söylenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucu aracın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan düşük 
olduğu görülmüştür. Bu durumda batırıcı malzemeler eklenerek aracın yüzerliği nötr duruma 
getirilmesi planlanmaktadır.   
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 Yüzdürücü malzemeler eklenirken (center of buoyancy- center of mass) ağırlık 
merkezinin izdüşümünde, yukarıda belirli bir mesafe de olacak şekilde ve batırıcı malzemeler 
eklenirken ise tam tersi şekilde ağırlık merkezinin izdüşümünde, aşağıda belirli bir mesafede 
olacak şekilde batma merkezinin oluşturulduğu daha önce ÖTR’de bahsedilmiştir. Araç suda 
yüzeceği için ağırlık merkezinin altında şasinin kollarına batırıcı (paslanmaz çelik sac) 
malzemeler eklenecektir. Bu sayede araç stabil bir şekilde su içerisinde asılı kalarak manevra 
ve hareket kabiliyeti yönünden avantajlı konuma gelecektir. 

 
Şekil 4.2.1.62 Kaldırma Kuvveti ve Ağrlık Merkezi 

 
 

 

  



 
 

46 
 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

 Elektronik tasarım süreci, İSAR’ın değişken şartları sahip olduğu sensörlerle tanıması, 
yazılan algoritmasıyla anlamlandırması ve kararlar vermesine olanak sağlayan sistemlerin 
tasarlandığı süreçtir. Elektronik sistemler, aracın yarışma boyunca bütün görevleri yerine 
getirebilmesi için gerekli olan enerjiyi ve bilgiyi sağlar. Elektronik bileşenler ve birbirleriyle 
bağlantıları Şekil 3.3.1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.3.1 Elektronik Sistem Tasarımı 
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 Raporun bu kısmında; aracın elektronik tasarımına ait resimlere yer verilecek, tercih 
edilen elektronik bileşenlerden ve bu bileşenlere ait tasarım süreçlerinden bahsedilecektir.  

Aracın elektronik planlamasında, kritik tasarım süreci boyunca hedeflenenler şunlardır: 

• İhtiyaçları en optimum şekilde karşılayan 

• Maliyeti uygun 

• Test edilebilir 

• Geliştirilebilir 

• Üretilebilir bir tasarıma sahip olmak. 

 Bu hedefler doğrultusunda, kritik tasarım sürecinde verilen kararlar aşağıda 
listelenmiştir. Verilen her karar ve tercih edilen her sensör ile ilgili detaylı bilgi raporun ilgili 
kısımlarında bulunabilir. 

• Aracın ana bilgisayarı görevini Nvidia Jetson Nano görür. Aracın sualtında otonom 
hareketi için yapacağı görüntü işleme algoritmalarının iş yükü düşünülerek bu karar 
verilmiştir.  

• STM32 mikroişlemcisi içeren kontrol kartı tasarlanmıştır. Bu kart sayesinde aracın 
sahip olduğu sensörler ile iletişimi daha özgün, daha planlı ve daha kontrollü bir 
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

• Araç 9 DOF’a sahip MPU9255 ataletsel ölçüm aracına sahiptir. Sensörden edinilen 
bilgiler stabilizasyon işlemlerinde kullanır. Ters dönme, alabora olma gibi durumları 
önlemek ve hareket hassasiyetini artırmak gibi işlerde bu sensörden yararlanılır. 

• Basınç sensörü olarak MS5837-02BA tercih edilmiştir. Bu sensör ölçüm aralığının 
uygunluğu ve hata payının az oluşu sebebiyle tercih edilmiştir.  

• Araç görüntü işleme için IMX219 kamerası kullanır. Bu kamera aracın ana bilgisayarı 
görevini gören Nvidia Jetson ile uyumluluğu yüzünden seçilmiştir. Kameranın 
maliyeti, güvenilir bir görüntü işleme için gerekli FPS değeri, performansı 
değerlendirilerek araçta kullanılmasına karar verilmiştir. 

• Su altı aydınlatması için aydınlatma kartı tasarlanacaktır.  

• Aracın görevleri esnasında harcayacağı güç hesaplamaları yapılarak takım üyeleri 
tarafından Li-Ion piller kullanılarak özgün batarya tasarlanmıştır. 

• Aracın farklı ihtiyaçlarına göre kablo tercihleri yapılırken izolasyon güvenliği, akım 
kapasitesi ve maliyetler karşılaştırılmıştır.  

 Alınan tüm bu kararlar, test edilebilir ve üretilebilir bir İSAR için gerekli elektronik 
altyapıyı oluşturmaktadır.  
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4.3.1.1. Kontrol Kartı 

Elektronik ön tasarım bölümünde de bahsedildiği üzere kontrol kartı elektronik ekip 
üyeleri tarafından tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrol kartının amacı, jiroskop ve basınç 
sensörlerinden gelen verileri okuyup işlemek, servo motoru kontrol ederek kameranın 
pozisyonunu ayarlamak, Nvidia Jetson ile haberleşmeyi sağlamak ve buradan aldığı komut ile 
ESC’ler üzerinden motorları sürmektir. 

 Kartta mikroişlemci olarak ARM M3 mimarisine sahip Stm32f103 kullanılmıştır. 
Bunun sebebi, işlemcinin ihtiyaç duyulan PWM ve haberleşme başta olmak üzere gerekli 
pinlere sahip olması, Atmel işlemcilere kıyasla daha hızlı çalışması, erişilebilir ve kaynağının 
bol olmasıdır. Mikroişlemcinin ihtiyaç duyduğu gerilim, güç dağıtım kartından ya da 
ESC’lerden alınan 5 voltun LM1117RS-3.3-HTC regülatöründe 3.3 volta düşürülmesiyle elde 
edilir. Mikroişlemciye sinyal üretecek kristal ise yapılan araştırmaların sonucunda RH100-
8.000-12.5-20150-E olarak belirlenmiştir.     

            

     
Şekil 4.3.2 Kontrol Kartı Tasarımı 

7 x 8.5 cm boyutlarına sahip olan kart 8 adet motoru aynı anda sürebilme kabiliyetine 
sahiptir. 2 farklı basınç sensörüyle çalışmaya uygundur. Ataletsel ölçüm birimi kart üzerine 
harici olarak yerleştirilmiştir. Reset butonu, boot pinleri ve boşta kalan dijital-analog pinler 
ihtiyaç halinde kullanılabilmeleri için karta eklenmiştir. Mikroişlemcinin dahili 12 bit 
çözünürlüğe sahip ADC birimini 16 bite yükseltmek amacıyla harici olarak ADS1115 modülü 
kullanılmıştır. Böylece analog sensörlerden daha yüksek çözünürlükte veriler alınması 
hedeflenmiştir. Kart, St-link vasıtasıyla harici olarak programlanacaktır. Kartın enerji ihtiyacı 
güç dağıtım kartından alınan 5 V ile sağlanmaktadır. Daha düşük gerilim beslemesine ihtiyaç 
duyan parçalar için LM1117RS-3.3-HTC regülatörü kullanılarak 3.3 V sağlanır. Kartta 
kullanılan parçaların listesine, şematik tasarıma ve dizgi işlemi tamamlanmış haline aşağıdaki 
tablo ve görsellerden ulaşılabilir. 
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Tablo 4.3.1 Kontrol Kartı BOM Listesi 
Parçalar İşaret Adet 
Buton B1 1 
Tantal - 10 uF  C1, C2 2 
Kapasitör 16pF C8, C9 2 
Kapasitör 0.1 uF C3, C4, C5, C6, C7, C10 6 
Header 2.54  J1, J2, J6, J16, J17, J18 6 
Boot J3 1 
Jack J13 1 
LED LED1 1 
Direnç 10K  R1, R2, R3, R4 4 
Direnç 1K  R5 1 
LM1117RS-3.3-HTC U1 1 
STM32F103 U2 1 
RH100-8.000-12.5-20150-E Y1 1 
Tunik J4, J5, J7, J8, J9, J11, J12, J14, 

J15, J20 
10 

ADS1115 J10 1 
MPU-9250 J19 1 
      

 
Şekil 4.3.3 Kontrol Kartı Şematik Tasarım - 1 
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Şekil 4.3.4 Kontrol Kartı Şematik Tasarım – 2 

 

                               
Şekil 4.3.5 Üretimi Tamamlanan Kontrol Kartı 
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4.3.1.2. Güç Dağıtım Kartı 

 
Şekil 4.3.6 Güç Dağıtım Sistemi 

 İSAR’ın kalite standartlarını yükseltme amacıyla, güç tüketimi ve batarya 
optimizasyonu, yüksek akım (kısa devre) güvenlik önlemi, donanımlara güç dağıtımı, 
hedeflenen ağırlık ve araç boyutlarına göre kablaj tasarımı faktörlerinin güç dağıtım kartı 
vasıtasıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kartın sahip olacağı özelliklerin detaylı 
incelemesi aşağıdadır. 

• Güç Tüketimi ve Batarya Optimizasyonu 
Üretilecek olan devre kartı sadece elektriksel bağlantıları gerekli kanallara 
yönlendirmekle kalmayıp, dahili sensör ve birimleriyle elektronik haberleşme yapma 
özelliği taşımaktadır. Sahip olduğu akım sensörü (ACS712), gerçek zamanlı olarak 
pilin tüm sisteme sağladığı akım değerini ölçerek, kontrol kartına analog giriş olarak 
aktarmaktadır. Aynı zamanda Batarya Yönetim Sistemi (BMS) vasıtasıyla Pilin voltaj 
değeri ölçülerek, kontrol kartına aynı yöntem ile aktarılacaktır. Verilerin aktarılması 
akım-gerilim ilişkisi üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda güç tüketiminin 
dolayısıyla pil ömrünün takip edilebilir olmasını mümkün kılacaktır. Bu özellikle 
beraber araç otonom bir şekilde bataryasının bitiyor olduğunu anlayabilir ve tepki 
üretebilir hale gelecektir. Son olarak, batarya içerisindeki pillerin aşırı derecede deşarj 
olmasının önüne geçilerek bataryanın daha uzun ömürlü bir şekilde kullanılması 
sağlanacaktır. 
 

• Donanımlara Güç Dağıtımı 
Sistem içerisindeki Nvidia Jetson, kontrol kartı ve ışık kaynağının ihtiyacı olan 5V 
besleme ESC’lerin sahip olduğu 5V/2A regülatörler vasıtasıyla sağlanacaktır. Güç 
dağıtım kartı, bu 6 regülatörün girişlerini paralel olarak toplayarak gerekli 
donanımlara çıkış üretmek amacıyla kullanılacaktır. 
 

• Kablaj Tasarımı 
Sızdırmaz Hazne, İSAR’ın boyutunu belirleyen temel unsurlardan birisidir. Sızdırmaz 
Haznenin boyutunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi de içerideki donanımların 
uygun düzende tasarlanmasıdır. Bu yüzden kablaj tasarımı sırasında yapılan optimum 
hatlar ve güç dağıtım kartının bu husustaki konumu ve boyutu önem arz etmektedir. 
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4.3.1.3. MPU-9250 

 İSAR’ın su altındaki oryantasyonunu en iyi şekilde ölçebilmek amacıyla 
MPU9250’nin araçta kullanılmasına karar verilmiştir. MPU9250 9 eksende ölçüm 
yapabilmektedir ve ölçtüğü veriler I2C haberleşme protokolü ile mikroişlemciye aktarılır. 
Bahsedilen 9 eksen; 3 eksen jiroskop, 3 eksen ivmeölçer ve 3 eksen manyetometre 
sensörleridir. Bu sensörlerden alınan veriler işlenerek aracın 3 eksende yaptığı açı değerleri 
hesaplanabilmektedir. Hesaplanan bu açı değerleri pitch, roll ve yaw olarak isimlendirilir. Bu 
açı değerlerinden roll değerinin stabil olması aracın alabora olmaması için gereklidir. Roll 
değeri PID kontrol mekanizmasına sokularak düşeyde bulunan 2 motorla birlikte kontrol 
edilecektir. Yaw değeri aracın sabit bir düzlemde hareket edebilmesi ve kendi ekseni etrafında 
tarama yapabilmesi için gereklidir. Yaw değeri PID kontrol mekanizmasına sokularak yatayda 
bulunan 4 motor ile kontrol edilecektir.  

 
Şekil 4.3.7 MPU9250 ve Eksenleri 

4.3.1.4. MS5837-02BA Basınç Sensörü 

 İSAR’ın yarışma esnasında bulunduğu derinlik bilgisini en iyi şekilde ölçebilmek için 
MS5837-02BA basınç sensörünün kullanımına karar verilmiştir. Sensörün standart çalışma 
aralığı 0.3-1.2 bar aralığındadır. Maksimum basınç dayanımı ise 10 bar’dır. Sensör, 
yarışmanın gerçekleşeceği havuz için ideal bir seçimdir. Sensörden alınan basınç verisi 
derinlik bilgisine dönüştürülecektir. Su da her 1mbar lık basınç değişimi yaklaşık olarak 1 cm 
derinlik değişimine denk gelmektedir. Bu noktada Şekil 3.3.8’de sensörün datasheet 
değerlerine bakıldığında 1000-1250 mbar aralığında 0.5 mbar gibi bir hata oranı 
görünmektedir. Bu hata ise görev şartları için yeterli bir orandır. Sensörden I2C haberleşme 
yoluyla veriler alınacaktır. Alınan basınç verisi derinlik bilgisine dönüştürüldükten sonra bu 
veri ile aracın su altında sabit derinlikte kalabilmesi sağlanacaktır. 

 
Şekil 4.3.8 MS5837-02BA Basınç-Hata Grafiği 
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4.3.1.5. Hidrofon 

 Hidrofon, sualtındaki titreşim ve ses dalgalarını algılayarak elektrik akımına 
dönüştüren sualtı mikrofonudur. Çoğu hidrofon temelde piezoelektrik olayına dayanır. 
Mekanik enerjiden voltaj üretimine piezo olayı denmektedir. Piezoelektrik kristal ve 
piezoelektrik seramikler; mekanik titreşimlerin elektrik dalgalarına, elektrik dalgalarının 
mekanik titreşimlere çevrilmesi istenilen elektromanyetik çeviricilerde kullanılır.  

 Hedef tespiti ve imhası görevinde pingerli hedefi tespit etmek amacıyla takım 
tarafında tasarlanan hidrofon kullanılacaktır. Hedefte bulunan pinger ultrasonik ses 
üretmektedir. Hidrofon sayesinde hedeften üretilen ses sinyali tespit edilebilecektir. Görüntü 
işleme algoritmaları sayesinde tespit edilen toplardan pingerli olan hidrofon sayesinde 
bulunabilecektir. Görevde kullanılacak olan pinger 45kHz, 1PPS, 10mS ses üretecektir. 
Tasarlanan hidrofonun bu ses sinyaline göre testleri yapılarak kullanıma uygun hale 
getirilecektir. Testler sonucunda, kullanılacak hidrofonun sayısına ve konumuna karar 
verilecektir. Takım tarafından tasarlanacak hidrofon Şekil 3.3.9’te COSEE TEK’in önermiş 
olduğu tasarım kullanılacaktır [14]. 

 
Şekil 4.3.9 Hidrofon Tasarım Şeması 
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4.3.1.6. NVIDIA Jetson Nano 

 Aracın otonom hareketinin hesaplanabilmesi için araçtaki ataletsel ölçüm birimi, 
basınç sensörü, hidrofon ve kamera gibi tüm verilerin birleştirileceği bir merkezi birime 
ihtiyaç vardır. Yüksek doğrulukta otonom hareket sağlanması için bu birim araçtaki tüm 
sensörlerle kesintisiz iletişim halinde olmalıdır.  

 Otonom hareket, kameradan gelen verilen ve sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ile 
hesaplanır. Görüntü işleme algoritmaları belirli hesaplamaların yüksek miktarda görüntü 
verisi üzerinde tekrarlanmasından oluşur. İşlemci birimi verileri yeterli hızla işleyemezse 
otonom hareket sekteye uğrar. Bunun için otonom hareket yazılımının çalıştırılacağı 
bilgisayar yüksek güçte CPU ve GPU içermelidir. Bu nedenle ÖTR de seçilen Raspberry Pi 
3B+ modelinden, düşük işlem gücünün olmasından dolayı vazgeçilmiştir. Onun yerine 
NVIDIA Jetson Nano kartının kullanımına karar verilmiştir. 

 Jetson Nano, yüksek işlem gücü kapasitesi ile görüntü işleme, yapay zekâ, derin 
öğrenme projeleri için uygun bir geliştirici kitidir. Jetson Nano, dört çekirdekli 64 bit ARM 
CPU ve 128 çekirdekli tümleşik NVIDIA GPU ile 472 GFLOPS işlem performansı sunar. 
Aynı zamanda 5 watt’lık düşük enerji tüketimine sahiptir. 

Teknik Özellikler 

• 128 Çekirdek Maxwell GPU @921 MHz 
• 64 bit dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU @1.43GHz 
• 4GB 64 bit LPDDR4 @ 1600 MHz 25.6GB/s 
• Video Kodlama: 4K 30fps | 4x 1080p 30fps | 9x720p 30fps (H.264/H.265) 
• Video Kod Çözümü: 4K 60fps | 2x4K 30fps | 8x1080p 30fps | 18x720p 30fps 

(H.264/H.265) 
• GPIO,3x I2C, I2S,2x SPI, UART 
• Kart Boyutu: 100 x 80 x 29 mm 

 
Şekil 4.3.10 NVIDIA Jetson Nano 

 



 
 

55 
 

4.3.1.7. EMAX BLHELİ 30A ESC 

 İSAR’ın gerçek zamanlı olarak gerçekleştireceği her hareket motor sürücüler 
tarafından motorlara güç sinyali olarak yönlendirilmektedir. Emax BLHELİ serisi ESC lerin 
İSAR’da kullanılması aşağıda sıralanan avantajları nedeniyle tercih edilmiştir.  

 
Şekil 4.3.11 Emax BLHeli 30A ESC 

 Bu avantajlar;  

• Aracın tam otonom hareket ediyor olması yüksek hıza dayanan hareketler yapma 
ihtimaliyle ters orantılıdır. Bu yüzden itici başına 30A limit akımı değeri uygundur. 

• Birden fazla motorun kullanıldığı bir sistemin tasarımında ESC’lerin PWM-Gaz 
ilişkilerinin sinerjik olması beklenir. EMAX BLHELİ serisi ürünler özdeş 
karakteristik göstermektedirler. Deadband aralığı yazılımsal açıdan optimize 
edilmiştir.  

• Şekil 3.3.11’de görüldüğü üzere ESC üzerinde, kapalı alanlarda ısınma etkisinin daha 
geniş yüzeye yayılabilmesi için alüminyum plaka bulunmaktadır.  

• Sürücü aynı zamanda dahili olarak BEC 5V/2A desteği sağlamaktadır. Bu özellik DC-
DC (4S-5V) dönüştürücü bulundurduğu anlamına gelir. Böylece güç dağıtım kartının 
tasarımında ekstra olarak DC-DC voltaj regülatörü içeren bir birim eklenmesine gerek 
kalmamıştır. Sahip olunan 6 ESC ile paralel bir şekilde dahili regülatörlerin 
kullanılmasıyla DC donanımlara toplamda 5V/12A‘e kadar güç sağlanabilmektedir.  
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4.3.1.8. Batarya 

 Aracın ihtiyacı olan tüm güç, Li-ion hücrelere sahip Sony Vtc6 pillerden meydana 
gelen batarya paketinden sağlanacaktır.  Batarya paketi dörtlü paralel hücrelerin yine dörtlü 
şekilde seri bağlanmasından meydana gelecektir.   

 Paralel Paketlerin amacı bataryanın ömrünü uzatmaktır. Sabit voltaj altında her bir 
hücrenin sahip olduğu 3000mah’lık ömür toplanarak toplamda 12000mah ömürlü bir batarya 
elde edilecektir. Seri Paketlerin amacıysa voltaj kazancını arttırmaktır. Böylece seri olarak 
bağlanan hedeflenen 16V(4S) gerilimi sağlayacak şekilde konfigüre edilmiş olacaktır. 

 

 
Şekil 4.3.12 Batarya Paketi Şeması 

 4S tercihi, seçilen motor sürücülere, motorlara ve bu elemanların güç tüketim 
karakteristiğine dayanarak yapılmıştır. Şekil 5.5.9’da yapılan testlere göre sistemin tüketeceği 
güç ilişkisi dikkate alınmıştır. Voltajın daha fazla artışı performans artışı olarak gözükse de 
İSAR için gerekli değildir. Çünkü tasarımın hedeflediği önemli konulardan birisi de yeterli 
performansı düşük maliyetle gerçekleştirmektir.  

 Batarya dahilinde Batarya Yönetim Sistemi (BMS) de bulunduracaktır. BMS, 
bataryanın sistem tarafından harcanan güç karşısında kontrollü bir şekilde deşarj olmasında 
rol oynayan istasyondur. Pil ömrü bataryanın kontrolsüz kullanımıyla doğrudan bağlantılıdır. 
Bu yüzden BMS, Li-Ion bataryaların nominal voltajını ve minimum voltajını takip ederek 
gerektiğinde gücü kesebilmektedir. Ayrıca batarya paketi içerisine eklenecek olan sıcaklık 
sensörü (LM35) ile kontrol kartına gerçek zamanlı veri yollayabilecektir. 

 Bu entegrasyon, bir güç kaynağı olmanın dışında elektronik olarak takip edilebilir, 
gerektiğinde merkezi birim tarafından müdahale edilebilir özellikleri bünyesine 
kazandıracaktır.  
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4.3.1.9. Aydınlatma Kartı 

 Ortamdaki ışığın gücü su altında derinlere inildikçe azalacaktır ve aracın su altında 
nesneleri daha rahat seçip görüntü işleyebilmesi için bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. 
İhtiyaç duyulan ışık kaynağı olarak elektronik ekip üyeleri tarafından tasarlanacak olan 
aydınlatma kartı kullanılacaktır. Kart, aracın en son geometrik yapısına uygun olarak 
tasarlanacaktır. Gerekli ışık miktarı geçmiş takımların tecrübelerinden faydalanılarak 1200-
1500 lümen olarak belirlenmiştir. Bu yüzden aydınlatma kartında ortalama 60 lümen ışık 
veren smd ledlerden 20-25 tane kullanılacaktır. Böylece 120-1500 lümen arasında ışık miktarı 
elde edilecektir. İlerleyen aşamalarda yapılacak testlere bağlı olarak gerekli durumda kart başı 
ışık miktarı düşürülüp kart sayısında artışa gidilecektir. 

4.3.1.10. Kablo 

Araçta pilden sağlanan gücün motorlara ve diğer elektronik cihazlara aktarılmasında 
birden fazla çeşit kablo kullanılmaktadır. Araç için güç kablolarını inceleyecek olursak su 
geçirmez hazne içinde ve dışında olmak üzere iki farklı kablo kullanılacaktır. Her kablo için 
izolasyon güvenliği, akım taşıma kapasitesi ve maliyeti ortak kriterlerdir fakat hazne içi ve 
dışı farklı çevresel faktörlere sahip olduğu için iki farklı kablo kullanılacaktır. Bu kablolar 
farklı koruma standartlarına sahip olmalıdır. 

Tablo 4.3.2 Kablo Karşılaştırılması 

Özellik\Model 
Marin Kablo Kalaylı 

3x1mm 
12 AWG Silikon Kablo 24 AWG Silikon Kablo 

Modülün 
Görseli 

 
  

İletken çapı 1 mm 2.05 mm 0.051mm 
Nominal kesit 0.79 mm2 3.31 mm2 0.205 mm2 
Uzunluğa 
özgü direnç 

20.95 mΩ/m 5.211mΩ/m 84 mΩ/m 

Sürekli akım 9 A 20 A 2.1 A 
Fiyat (m) 8 ₺ 21 ₺ 0.4 ₺ 
 

 Araç içerisinde bataryadan motor sürücülere (ESC) kadar olan kısımda 12 AWG 
Silikon kablo kullanılacaktır. Bunun nedeni silikon kabloların esneklik ve yüksek sıcaklıklara 
dayanımının olmasındandır. Marin kablo ise korozyona karşı yüksek dayanıklılığından dolayı 
motor sürücülerden motorlara kadar olan kısım için kullanılacaktır. 24 AWG kablolar ise 
elektronik sistemde sinyal kabloları için kullanılacaktır. Kullanılacak kabloların özellikleri 
Tablo 4.3.2’de verilmiştir. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 Bir otonom su altı aracının görevlerde başarılı olabilmesi için sahip olduğu donanımı 
efektif şekilde kullanan bir algoritma gereklidir. Araç su altında hedefi hızlı bir şekilde 
bulabilmelidir. 

 Araç için gerekli olan algoritmalar, gerçekleştirilecek görevlerin incelenmesi ve her bir 
görevin gereksiniminin anlaşılması ile belirlenmiştir. Bu gereksinimler ve onları karşılamak 
için oluşturulan algoritmalar aşağıda listelenmiştir: 

• Görevin tamamlanması için gerekli olan nesne veya nesnelerin su altı taranarak 
bulunması gerekmektedir. Tarama algoritması bu gereksinimi karşılar. 

• Hedef tespit edildikten sonra hedefe hızlı ve doğru bir şekilde yaklaşılmalıdır. 
Güdümleme algoritması bu gereksinimi karşılar. 

• Araçta senkronize çalışan birçok algoritma olduğundan, aralarındaki veri alışverişinin 
sağlanması gerekmektedir. İletişim algoritmasıyla threadler arası iletişim sağlanır. 

• Araç su altında istenen derinliğe hızlı bir şekilde getirilebilmeli ve istenen derinlikte 
sabit tutulabilmelidir. Bu gereksinimi derinlik stabilizasyonu algoritması karşılar. 

• Kamera verilerinin doğru işlenebilmesi için aracın havuzda her zaman uygun açılarda 
bulunması gereklidir. Aracın hareketlerinden ve eylemsizlik gibi etkilerin sebep 
olduğu açı bozulmaları düzeltilmelidir. Stabilizasyon algoritması bu gereksinimi 
karşılar. 

4.3.2.1. Tarama Algoritması 

 
Şekil 4.3.13Tarama Algoritması Akış Şeması 
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4.3.2.2. Güdümleme Algoritması 

 
Şekil 4.3.14 Güdümleme Algoritması Akış Şeması 

 Görevler bazında güdümleme detayları incelendiğinde; 

 İlk görev olan kapıdan geçiş görevinde hedef tespit edildikten sonra aracın kapının tam 
olarak karşısında konumlandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 
kullanılan veriler hedefin ekrandaki x ve y eksenlerinin piksel cinsinden değerleri ve gerekli 
matematiksel hesaplamalar yapılarak elde edilen hedefin bakış açısının radyan cinsinden 
değeridir. Açı değeri negatif olduğunda hedefin sol tarafa doğru; pozitif olduğunda ise sağ 
tarafa doğru belirtilen açı miktarınca eğik olduğu tespit edilebilmektedir. Bu sayede su altı 
aracına gerekli yönlerde hareket emirleri verilerek hedef karşısında konumlanma 
sağlanmaktadır. Güdümleme thread’i amacını gerçekleştirdiğinde kontrol kartına son bir 
sinyal göndererek görevin bitiş emrini vermekte ve su altı aracı kapı içerisinden geçip güvenli 
bir mesafe içerisinde durmaktadır. 

 İkinci görev olan denizaltı maketinin tespiti ve su altı aracının konumlanması 
görevinde; aracın, testler sonucu önceden belirlenen derinliğe inerek tespit edilen hedefe karşı 
yaklaşması sağlanmaktadır. Hedef kameranın görüş açısından çıkmayacak kadar hedefe 
yaklaşıldığında güdümleme thread’i görevini tamamlayarak kontrol kartına son bir emir 
göndermekte ve görevin tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu emir aracın, yine daha önce 
testleri yapılarak belirlenen mesafe kadar ileri yönde hareket etmesini ardından havuzun 
tabanına inerek konumlanmasını sağlamaktadır. Kapı görevinin aksine bu görevde hedefin 
açısının tespit edilmesine gerek duyulmamıştır. Çünkü su altı aracının hedefin neresinde 
konumlandığı önemsenmemektedir. Tek amaç su altı robotunu denizaltı maketine 
olabildiğince yakın bir şekilde konumlandırmaktır. 
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 Üçüncü görev olan hedef tespiti ve imhasında hedefin tespit edilmesinin ardından, 
hedefin imha edilebileceği daha önceden belirlenmiş olan derinliğe inen su altı aracı hedefe 
doğru yaklaşmakta ve hedefe çarparak üzerindeki topu düşürmektedir. Güdümleme kodları; 
hedefin tespitinden, görevin tamamlanmasının ardından hedefin kamera açısından çıkışına 
kadar çalışmakta ve sonunda da aracı durdurmaktadır. 

4.3.2.3. Hedef Tespiti Algoritması 

 
Şekil 4.3.15 Hedef Tespiti Algoritması Akış Şeması 

 Görevler bazında hedef tespiti kodları detaylıca incelendiğinde; 

 Birinci görev olan kapı tespiti görevinde kapının renginin siyah olması nedeniyle elde 
edilen görüntü üzerinde maskeleme işlemleri uygulanıp siyah objeler tespit edilmektedir. 
Ardından maskelenmiş görüntü üzerinde kontur işlemleri uygulanarak şekil tespiti yapılmakta 
ve köşe sayısı uygun olan kısım hedef olarak kabul edilip tespit edilmektedir. Elde edilen 
verilerle gerekli hesaplamalar yapılarak hedefin merkez koordinatları ve açısı hesaplanmakta 
sonrasında static olan thread communication class’ı üzerinden güdümleme kodlarına 
gönderilmektedir.  

 İlk görev için kullanılması planlanan bir diğer alternatif yöntem ise derin öğrenme ile 
görüntü işlemeyi bir arada kullanmaktır. Bunun için önce maskeleme ve konturlama işlemleri 
uygulanıp elde edilen siyah beyaz görüntü üzerinden makine öğrenimi modeli ile hedefin 
tespit edilmesi planlanmaktadır. 

 İkinci görev olan denizaltı maketinin tespiti ve su altı aracının konumlanması 
görevinde maketin sahip olduğu kırmızı renkten faydalanarak maskeleme işlemi 
uygulanmaktadır. Maskelemeyi renk üzerinden yapabilmek amacıyla BGR formatında 
okunmuş olan görüntü HSV formatına çevrilerek sadece kırmızı rengi ayırt edecek şekilde 
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maskeleme işlemi uygulanmaktadır. Ardından hedef objenin görüntüdeki konumuna bağlı 
olarak uzaklık hesabı yapılmakta ve elde edilen veriler güdümleme kodlarına yönlendirilerek 
görevin tamamlanması sağlanmaktadır. 

 Üçüncü görev olan hedef imhası görevinde de ikinci görevde olduğu gibi çubukların 
sahip olduğu sarı renk sayesinde hedef tespit edilebilmektedir. Alınabilecek en yüksek puan 
hedeflendiğinden görüntü işleme kodlarının yanında sensör verileri de kullanılarak doğru 
hedefin tespiti sağlanmaktadır. Ardından güdümleme kodları çalıştırılarak su altı robotu 
pingerli hedefe doğru yöneltilmektedir. 

 İkinci ve üçüncü görevlerde de tıpkı birinci görevde olduğu gibi görüntü işleme ile 
maskeleme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen iki renkli görüntü, derin öğrenme modelinden 
geçirilerek hedef tespit edilebilmektedir. Fakat bu yöntemin kullanılması kesin değildir. 
Temmuz ayında yapılacak olan testler sonrasında hangi yöntemin kullanılacağı 
belirlenecektir. Fakat haziran ayı itibarıyla her iki yöntemin kodları da hazırlanmış ve 
geliştirilmeye devam edilmektedir. 

4.3.2.4. Derinlik Stabilizasyonu Algoritması 

 
Şekil 4.3.16 Derinlik Stabilizasyonu Algoritması Akış Şeması 

 Bu algoritma ile derinlik seviyesi sürekli kontrol edilerek görevlerin beklenmedik 
şekilde başarısız olmasının önüne geçilmiştir. Her bir görev için farklı bir derinlik değeri 
önceden belirlenmiştir. 

4.3.2.5. Derinlik PID Algoritması (STM32F1) 
 Aracın sabit derinlikte kalabilmesi ve kendi ekseni etrafında belirli bir derecede 
dönebilmesi için PID algoritmalarından yararlanılmaktadır. Araç, sabit bir derinliğe ulaşması 
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gerektiğinde basınç sensöründen bulunduğu konum verisini alır. Jetson Nano’dan alınan hedef 
noktaya doğru yaklaşmak için PID algoritmasını çalıştırır ve kendini o noktaya sabitler. 

 
Şekil 4.3.17 Derinlik Sabitleme PID Algoritması 

4.3.2.6. Stabilizasyon Algoritması 

 
Şekil 4.3.18 Stabilizasyon Algoritması Akış Şeması 
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4.3.2.7. İletişim Algoritması 

 
Şekil 4.3.19 İletişim Algoritması Akış Şeması 

 Python ile çalıştırılan thread’ler görevlerini yerine getirip iletişim threadi üzerinden 
verilerini sürekli olarak kontrol kartına göndermektedir. Fakat gönderilen her veri kontrol 
kartı tarafından işleme tabi tutulmamalıdır. Çünkü yapılan her bir hareket belirli bir süre 
dahilinde gerçekleşmekte ve sonuçlanmaktadır. Aracın belirli bir mesafeyi kat etmesi için 
sadece bir kez hareket emri gelmesi yeterliyken yapılan testlere göre görüntü işleme 
kodlarının 95 kare hızı ile çalışması dolayısıyla aynı emir saniyede 95 kez gönderilmektedir. 
Bu durum da buffer üzerinde bir veri yığılmasına sebep olmaktadır. Araca anlık olarak sağa 
git emri gönderilse bile işleme tabi tutulacak bir sonraki veri halen bir önceki verinin aynısı 
olacaktır. Bu da daha ilk çalıştırma emriyle birlikte çok fazla sayıda ileri git emrinin 
gelmesiyle birlikte aracın havuzun karşı duvarına çarpmasına sebep olacaktır. Veri 
yığılmasının bir diğer olumsuz etkisi ise buffer alanının aşılması sonucu programın çalışmayı 
sonlandırmasıdır. 

 Bu problemi çözmek adına geliştirilen yöntem ise kontrol kartında veri okunmasına 
her ihtiyaç duyulduğunda eldeki veri yığınının tamamının okunması ve en son okunan verinin 
en güncel kabul edilip araç üzerinde çalıştırılması şeklindedir. Bu algoritma görevin bitimine 
kadar çalışmaya devam edecektir. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Aracın yazılımı Nvidia Jetson Nano tarafında Python dilinde ve kontrol kartında C 
dilinde yazılacaktır. Eş zamanlı programlama (threading), görüntü işleme (OpenCV) ve 
paralelizasyon (CUDA için numba) için kaliteli kütüphanelere sahip olduğundan Python dili 
tercih edilmiştir. Kontrol kartında geliştirme arayüzü sunup konfigürasyon kolaylığı 
sağladığından CubeMX programından yararlanılmıştır. Ayrıca derinlik ve denge 
stabilizasyonu algoritmalarının, verimli sonuçlar almak adına kontrol kartında 
çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Kontrol kartına sensörlerden gelen veriler Jetson Nano’ya 
gönderilmekle zaman kaybedilmeden işlendiği için araç, stabilizasyonundaki bozulmalara 
daha hızlı tepki verebilmektedir. 

 Şekil 4.3.20’de, bir görevin tamamlanması için senkronize şekilde çalışan algoritmalar 
gösterilmiştir. Şekil 4.3.21’de ise çalışan algoritmaların birbirleri ile iletişimi 
şemalaştırılmıştır. 

 
Şekil 4.3.20 Paralel Çalışan Algoritmalar 

 
Şekil 4.3.21 Algoritmaların Kendi Aralarındaki İletişimi ve Veri Akış Yönleri 
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4.3.3.1. Derinlik Stabilizasyon Process’i 

 Otonom aracın verilen görevleri başarıyla tamamlayabilmesi için istenen derinliğe 
sabitlenebilmesi gerekmektedir. Bu thread aracın istenen derinlikte tutulmasını temin eder. Su 
altı aracının derinliği talep edilen seviyeye getirilir ve o seviyede tutulur. 

 Derinlik stabilizasyon işlemini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilmek adına, bu 
algoritma Nvidia Jetson Nano’da çalıştırılmak yerine takımın tasarladığı kontrol kartında 
çalıştırılmaktadır. 

 Bu amacı yerine getirmek için daha önceden takım tarafından hesaplanan ve test 
edilen derinlik seviyesi her bir görev için ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece görevlerde derinliği 
sabit tutarak 3 boyutlu eksen yerine 2 boyutlu eksende algoritma tasarlayarak süreci 
kolaylaştırmak hedeflenmiştir. 

4.3.3.2. Stabilizasyon Process’i 

 Otonom araç, 3 boyutlu hareket yapacaktır. Bu hareketlerinin sonucunda oluşan 
eylemsizlik kuvveti; aracın sapma (yaw), yunuslama (pitch) veya yatış (roll) yapmasına yol 
açmaktadır. Aracın açısında oluşan bu dengesizliğinin düzeltilmemesi, kameranın su altındaki 
nesnelere doğru açıyla bakamamasına yol açar. Bu durum görüntü işleme ve cisim tanıma 
algoritmalarının hatalı çalışmasına neden olur. 

 Bu thread, aracın her zaman uygun açıda kalmasını sağlar. Bu sayede araç 
kamerasından alınan görüntülerin stabil olması sağlanır. 

 Bu algoritma, aksamalara uğramadan akıcı bir şekilde çalışabilmesi için kontrol 
kartında çalıştırılmaktadır. 

4.3.3.3. Communication (İletişim) Thread’i 

 Su altı aracının tüm operasyonları Nvidia Jetson Nano bilgisayarı ile takım tarafından 
tasarlanan kontrol kartının aktif çalışmaları ve aralarında gerçekleşen veri alışverişi yoluyla 
sağlanır. Bu thread, algoritmaların ihtiyaç duyduğu verilerin sağlayıcısı ve saklayıcısı olarak 
görev yapar. Verileri Meftun-u Derya kontrol kartından alıp, gerekli algoritmaların erişimine 
açar. 

 Kontrol kartı ile Nvidia Jetson Nano, UART protokolü aracılığıyla iletişim 
kurmaktadır. İletişimde veri yığılmalarının önüne geçecek bir tasarım yapılmıştır. Veri 
yığılması sorununu çözen algoritma, 4.3.2.7 İletişim Algoritması başlığı altında şematize 
edilmiş ve açıklanmıştır. 

4.3.3.4. Bombsight (Güdümleme) Thread’i 

 Her görev için özelleştirilmiş bir versiyonu bulunan bu thread’in görevi, tespit edilmiş 
olan hedefe karşın en uygun konumlanmayı sağlamak ve görevin bitirilebilmesi için son 
hazırlıkları yapmasıdır. Hedef tespit edildiği andan itibaren çalışmaya başlayacaktır. Bu amacı 
gerçekleştirecek olan kodların algoritma şeması 4.3.2.2 Güdümleme Algoritması başlığı 
altında gösterilmiş ve detayları incelenmiştir. 

4.3.3.5. Scan (Tarama) Thread’i 

 Önceden belirlenmiş bir rota-emir çizelgesi üzerinden hedef tespiti yapabilmek adına 
robotun havuz içerisinde gezmesi için yazılmış kodlardır. Başlangıçtan hedefin tespit edildiği 



 
 

66 
 

ana kadar çalışacaktır. Ardından güdümleme kodları başlatılacaktır. Tarama algoritmasının 
şeması 4.3.2.1 Tarama Algoritması başlığı altında gösterilmiştir. 

 ÖTR’de belirtilen tarama algoritmaları üzerine çalışmalar devam etmekte olup 
Meftun-u Derya takımı olarak temmuz ayında başlayacak olan testlerle birlikte gerek 
duyulduğu takdirde farklı tarama rotaları üzerinde de geliştirmeler yapılacaktır. 

4.3.3.6. Mission Executer (Görev Çalıştırıcısı) 

 Su altı aracının çalışması için gerekli olan ana dosyadır. Girilecek parametrelere bağlı 
olarak hangi görevin kodlarının çalıştırılacağına ve bu görevin gerçekleştirilebilmesi için 
hangi tarama algoritmasının çalışması gerektiğini belirleyen ve süreci başlatan kodları 
bulundurur.  

 Parametrelerin nasıl verileceği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Olası yöntemler 
robotun üstüne buton koymak, görevlerden önce dosyayı manuel olarak güncellemek olarak 
değerlendirilmektedir. Güvenlik ve güvenilirlik göz önünde bulundurularak en uygun seçim 
yapılacaktır. 

 Kodlar Şekil 4.3.22’de gösterilmiştir 

 
Şekil 4.3.22 Mission Executer Kod Parçası 

4.3.3.7. Thread Communication (Thread’ler arası iletişim) 

 7. bölümde Paralel Programlama Yöntemleri başlığı altında sebepleriyle birlikte 
bahsedildiği üzere, kod parçacıklarını paralel olarak çalıştırabilmek amacıyla multi-threading 
yöntemi kullanılmaktadır. Açılan thread’lerin kendi arasında iletişim kurabilmesi için birden 
fazla yöntem olmakla birlikte, en uygun görülen yöntem static bir class üzerinden iletişimi 
sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu sayede herhangi bir gecikme ve veri yığılması sorunu ile 
karşılaşılmadan thread’ler arası iletişim problemi çözülmektedir. 

 Static class içerisinde tanımlanan private değişkenler ve bu değişkenlerin getter-setter 
metodları sayesinde gerekli thread’ler içerisinde ilgili değişkenlerin değerleri 
değiştirilebilmektedir. Uygulanan encapsulation yöntemleri sayesinde verinin güvenliği de 
sağlanmaktadır. 
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4.3.3.8. Hedef Tespiti 

 Hedef tespiti yazılımı geliştirilirken farklı teknolojiler üzerinde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Python dilinin OpenCV kütüphanesi ile Meftun-u Derya yazılım ekibi 
tarafından geliştirilmiş kodların yanında, derin öğrenme üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. 
Derin öğrenme çalışmaları YOLO algoritması üzerinden gerçekleştirilmektedir. Derin 
öğrenme modelinin eğitimi sırasında oluşturulan veri seti için gereken görüntüler, takım 
tarafından geliştirilen simülasyon ortamından edinilmiştir. Görüntü işleme ve derin öğrenme 
kodlarının çıktıları arasında performans farkları gözlenmiştir. Bu nedenle Nvidia’nın 
geliştirdiği ve satın alınan Jetson Nano cihazı tarafından desteklenen CUDA teknolojisi aktif 
bir şekilde kullanılarak derin öğrenme algoritmasının kare hızı değerinin arttırılması 
hedeflenmektedir. CUDA teknolojisinden başlık 4.3.3.10.1’de bahsedilmiştir. 

 Derin öğrenme modelinin doğruluk oranı 97% gibi yüksek bir değere sahip olsa da 
daha kaliteli bir tespit yapılabilmesi amacıyla görüntü işlemeyle birlikte kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

4.3.3.9. The Mission 

 4.3.3.6 Mission Executer başlığı altında bahsedildiği üzere her bir görev için farklı bir 
ana dosya bulunmaktadır. Bu dosyalar içerisinde ilgili görev ile alakalı işlemlerin farklı 
thread’ler üzerinden çalıştırılması sağlanmakta ve ana algoritma belirlenmektedir. 

4.3.3.10. Yazılım Tasarımında Kullanılan Teknolojiler 
4.3.3.10.1. CUDA 

 CPU, genel hesaplamaları yapmakta iyi olan bir birimdir. GPU ise daha özelleşmiş 
hesaplamaları yaparken yüksek performans gösterir. Dolayısıyla GPU’nun özelleşmiş olduğu 
işlemleri GPU’da çalıştırmak, programın performansını arttırır. 

 Paralel hesaplama; bir işlemin bağımsız küçük parçalara bölünüp her bir parçanın 
eşzamanlı şekilde hesaplanmasıdır. Daha sonra parçalar birleştirilir. Bir programın kaç 
parçaya bölünebileceği, programın çalıştırıldığı birimin çekirdek sayısı ile doğrudan 
ilişkilidir. Tipik bir CPU’da 2, 4 veya 8 çekirdek bulunabilirken bir GPU’da onlarca çekirdek 
bulunabilir. Bu sebeple GPU’lar paralel hesaplamalarda CPU’lardan çok daha başarılıdır. 

 
Şekil 4.3.23 CUDA'nın Farklı Çekirdek Sayılarıyla GPU Üzerinde ve CUDA Olmadan CPU Üzerinde Çalıştırılmasıyla Elde 

Edilen Hızlarının Karşılaştırması 



 
 

68 
 

 Nvidia GPU’ları paralel programlamaya elverişlidir ve bu Nvidia’nın sağladığı CUDA 
yazılımı ile gerçekleştirilir. Araçta kullanılan Nvidia Jetson Nano bilgisayarı 128 CUDA 
çekirdeğine sahip bir ekran kartına sahiptir. 

 Derin öğrenme, birçok matris işlemi içerdiğinden paralelleştirilmeye son derece 
elverişli bir uygulamadır. Bu sebeple araçta derin öğrenme kullanılan kısımlarda CUDA 
yazılımından yararlanarak işlemler hızlandırılmıştır. 

4.3.3.10.1.1. Derin Öğrenme 

 Derin öğrenme, bilgisayarların deneyimlerden öğrenmesini ve dünyayı bir kavramlar 
hiyerarşisi üzerinden anlamasını mümkün kılan bir makine öğrenmesi biçimidir. Bilgisayar, 
tüm verileri tecrübe ederek bir araya getirmektedir. Bu nedenle de bilgisayarın ihtiyacı olan 
bu verileri özelleştirmek adına bir insana ihtiyaç duyulmaz. Kavramlar hiyerarşisi; 
bilgisayarın karmaşık kavramları, onları daha basit olanlardan inşa ederek öğrenmesini sağlar. 
Bu hiyerarşinin grafiği birçok katman içerebilmektedir. Derin öğrenmenin yaygın kullanım 
alanları arasında; yüz, obje ve ses tanıma sistemleri, araçlarda kullanılan otopilot sistemleri, 
sağlık sektöründe başta kanser olmak üzere hastalık tespiti sistemleri yer almaktadır. 

• Evrişimli Sinir Ağları 

Evrişimli Sinir Ağları (Convolution Neural Network-CNN) çok katmanlı 
algılayıcıların (Multi Layer Perceptron-MLP) bir türüdür. Görme merkezindeki 
hücreler tüm görseli kapsayacak şekilde alt bölgelere ayrılmıştır. Basit hücrelerin; 
kenar benzeri özelliklere, karmaşık hücrelerin ise daha geniş alıcılarla, tüm görsele 
yoğunlaştığı düşünülmektedir. İleri yönlü bir sinir ağı olan CNN algoritması da 
hayvanların görme merkezinden esinlenilerek ortaya atılmıştır. Buradaki matematiksel 
evrişim işlemi, bir nöronun kendi uyarı alanından uyaranlara verdiği cevap olarak 
düşünülebilir. CNN, bir veya daha fazla evrişimli katmandan, altörnekleme 
(subsampling) katmanından ve bunun ardından standart çok katmanlı bir sinir ağı gibi 
bir veya daha fazla tamamen bağlı katmandan oluşur. 

4.3.3.10.1.2. YOLO (You Only Look Once) 

 YOLO; 2015 yılında Joseph Redmon tarafından yayınlanan makalede açıklanan, 
evrişimli sinir ağları kullanarak gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen bir algoritmadır.  
YOLO’nun yüksek hızda çalışma nedeni diğerlerine nazaran basit olmasıdır. Alınan görüntü 
448x448 olacak şekilde yeniden boyutlandırılır ve tek bir evrişimli sinir ağından geçirilir. 
Ardından elde edilen algılamalar modelin güven değerine göre eşiklenir. 

• Ağ Tasarımı 

 Bu model evrişimli sinir ağı olarak oluşturulmuş ve PASCAL VOC algılama 
veri seti üzerinde uygulanmıştır. Ağ özütündeki tamamen bağlı katmanlar çıktı 
olasılıklarını ve koordinatlarını tahmin ederken ağın ilk evrişim katmanları, 
görüntüdeki özellikleri ortaya çıkarmaktadır. Ağ mimarisi, GoogLeNet’in görüntü 
sınıflandırma modelinden ilham almıştır. Ağ, 24 evrişimli katman ve onu takip eden 2 
tam bağlı katmana sahiptir. GoogLeNet tarafından kullanılan başlangıç modülleri 
yerine, Lin et aI ile benzer şekilde 1x1 indirgeme katmanları ve onları takip eden 3x3 
evrişimli katmanlar kullanılmıştır. Ağın tamamı Şekil 4.3.24’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.3.24 YOLO Ağ Mimarisi 

 Takım tarafından OpenCV kütüphanesi kullanılarak geliştirilen görüntü işleme 
yazılımı belirli bir verimlilikte çalışsa da görev algoritmalarının doğruluk yüzdesini en yüksek 
düzeye çıkarmak adına derin öğrenme kullanılmasına karar verilmiştir. R-CNN, Fast R-CNN, 
Single Shot Detector gibi nesne tanıma algoritmaları yerine YOLO’nun seçilme nedeni ise 
diğerlerine nazaran daha yüksek hız ve verimde çalışmasıdır. 

4.3.3.11. Kontrol Kartı Tasarımı 
 Kontrol kartında bulunan STM32F1 mikrodenetleyicisi sensör verilerini 
anlamlandırmak ve motorları kontrol etmekle sorumludur. Araçta bulunan IMU ve basınç 
sensörleri I2C haberleşme protokolü ile mikrodenetleyiciye verileri göndereceklerdir. Kontrol 
kartında harici olarak ADC birimi bulunmaktadır. Bu birim sayesinde araçta bulunan akım 
sensörü gibi analog sensörlerin okunmasında daha hassas ölçümler yapılabilecektir. ADC 
birimi mikrodenetleyici ile I2C protokolü ile haberleşerek verileri iletecektir. 

 Mikrodenetleyici araçta bulunan 6 adet motoru sürmekle sorumludur. Motorlardan 4 
adeti yatay eksende aracı hareket ettirirken diğer 2 adeti düşey eksende batma ve çıkma 
hareketini yapmakla sorumludur. Mikrodenetleyici Jetson Nano’dan aldığı komutlara göre bu 
motorları sürmekle sorumludur. Gerekli kontrol algoritmalarını çalıştırarak motorları sürmek 
için PWM sinyali üretecektir. PWM üretimi için mikrodenetleyici üzerinde bulunan TIMER 
biriminden yararlanılacaktır. 

 Araç için 8 farklı hareket komutu belirlenmiştir. Bunlar; ileri, geri, sol, sağ, batma, 
çıkma, kendi ekseninde saat yönünde dönme ve kendi ekseninde saat yönünün tersinde dönüş 
hareketleridir. Jetson Nano tarafından gönderilen bu hareket komutlarına göre 
mikrodenetleyici, motorları doğru konfigürasyonda sürmektedir. Mikrodenetleyiciye yön 
verisiyle birlikte gaz verisi de gelmektedir. Bu veriye dayanarak motorların hızları da 
ayarlanabilmektedir. 

4.3.3.12. Filtreleme 

 Araçta kullanılan sensörler gerçeğe yakın değerler ölçse de kendi ölçüm hataları ve dış 
gürültülerden dolayı etkilenebilmektedir. Ölçüm hatalarını en aza indirip doğru ölçümler 
alabilmek ve gürültüden az etkilenmiş veriler elde edebilmek için sensör verileri filtreleme 
işleminden geçirilmelidir. 
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 Bu noktada kalman filtresinin kullanımına karar verilmiştir. Kalman filtresi sistemin 
durumu hakkında optimize edilmiş bir tahmin sağlayan algoritmadır. Algoritma, gürültülü bir 
gözlem veri akışı üzerinde gerçek zamanlı, özyinelemeli çalışarak hatayı en aza indirecek 
şekilde filtreleme yapar. 

 Şekil 4.3.25’te basınç sensörünün gürültü ürettiği bir ortamda kalman filtresinin 
çalışması gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.3.25 Kalman Filtre Uygulaması 
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5. GÜVENLİK 

 Güvenlik Mefun-u Derya takımının ilk önceliğidir. Tüm takım üyeleri çalışma 
ortamında oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı sıkı bir iş güvenliği eğitimi alarak 
çalışmalara başlar. Takım iş güvenliği protokollerini ve ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle 
uygulamaktadır. Bu konuda takımca ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi standartlarını kendimize örnek alırız. Bu bağlamda takım üyeleri şu hususlarda 
bilgilidir: 

• İş sağlığı ve güvenliği politikalarının gereklilikleri  
• İş sağlığı ve güvenliği politikalarına bağlı kalmanın muhtemel etkileri  
• İş sağlığı ve güvenliği politikalarının başarısına muhtemel katkısı   

 Aracın üretimi birçok süreci kapsamaktadır. Bu üretim süreçleri gerçekleşirken insan 
sağlığını tehlikeye atacak birçok durum oluşabilmektedir. Bu tehlikeli durumlardan 
kaçınabilmek için şu maddelere kesinlikle uyulmalıdır: 

• Dikkatli ve temkinli davranılmalıdır. 
• Aceleci davranmak yerine sakin kalınmalıdır. 
• İki düşün bir hareket et felsefesiyle işler yürütülmelidir. 
• Kişi tarafından daha önce hiç kullanılmamış bir makine öğrenilmeden 

kullanılmamalıdır. 
• Uykuluyken ve dikkatsizken çalışmalara ara verilmelidir. 
• Herhangi bir tehlike durumunda yetkili kişilere haber verilmelidir. 

 Yukarıda bahsedilen maddeler tüm güvenlik süreçlerinde kabul edildiği varsayılmıştır. 
Diğer teknik konular beş ana başlık şeklinde incelenecektir. 

5.1. Mekanik Güvenlik 
5.1.1. İtici Takım 

 İtici Takımın parçaları içerisinde güvenlik açığına sebep olabilecek tek parça 
pervanenin kanatlarıdır. Pervanenin kanatları suyu yarıp bize daha fazla itki verebilmesi için 
keskin hatlardan oluşmaktadır. Kanatların keskin uçları herhangi bir güvenlik açığına 
sebebiyet vermemesi için itici takımın dış koruması içinde konumlandırılmıştır.  

 İtici Takımın testlerinde su içerisinde çalıştırılmadan önce karada çalıştırılırken 
pervanenin kanatlarının kopması sonucu testi yapan kişi zarar görebilir. Bu yüzden 
pervanenin kanat et kalınlıkları motor döndüğünde oluşacak dönme kuvvetine dayanıklı bir 
şekilde tasarlanacaktır. 

5.1.2. Şasi 

 Şasi diğer mekanik başlıklar göre daha az güvenlik açığına sahiptir. Hareket 
kabiliyetlerinde su içerisinde avantaj sağlaması için şasinin belli noktaları keskin şekillere 
sahip bir biçimde üretilecektir. Bu keskin kısımlar hem üretilirken hem de montajlanırken 
insan sağlığı açısından riskler oluşturabilir. Bu yüzden bu aşamalar yapılırken iş eldiveni 
kullanılmalı ve ekstra dikkat edilmelidir. 
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5.1.3. Su Geçirmez Hazne 

 Haznedeki en büyük güvenlik sebebi içine su almaması yani sızdırmaz olmasının 
istenmesidir. Bu yüzden haznenin sızdırmazlık özelliğini koruması için birçok güvenlik 
önlemi almaktayız. Bunlar sırası ile şu şekildedir: 

• Haznenin su almaması için yüzeyi epoksi kaplanmış sızdırmaz kapak kullanılacaktır. 
• Sızdırmaz kapak üzerinde emniyetli olması açısından çift O-ring kullanılmıştır. 
• Hazne havuzun maksimum derinliğinde (2m) meydana gelecek su basıncına karşı 

dayanıklı olmalıdır. Bu yüzden hazne gövde malzemesi PVC (tesisat borusu) 
malzemesinden üretilecektir. Ayrıca oluşacak maksimum su basıncına dayanacak et 
kalınlığına sahip olacaktır. 

• Haznenin sızdırmazlığı suya koyulmadan önce sızdırmazlık test sistemi sayesinde 
yapılacaktır. Bu sayede güvenlik açıkları hazne suya koyulmadan önce görülüp 
müdahale edilecektir. 

5.2. Elektriksel Güvenlik 
5.2.1. Kablo 

 Aracımıza enerji iletimini sağlamak için kullanacağımız kabloların yalıtımı güvenlik 
konusunda en fazla dikkat ettiğimiz hususlardandır. Kablo bağlantılarını yaparken herhangi 
bir açıkta kablo bulunmaması için bağlantı noktalarının su ile temasını kesmek için ısı ile 
daralan makaronlar kullanılacaktır. Isı ile daralan makaronlar bağlantı noktalarını korumak ve 
yalıtmak amacıyla kullanılır. Daralma miktarı ısı oranına bağlı olarak değişir. Araçtaki 
elektronik donanımları korumak amacıyla ise su geçirmez bir hazne bulunacaktır. Hazne 
kapağında ise kablo giriş ve çıkışının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için su geçirmez 
konektörler kullanılacaktır. 

5.2.2. Acil Durumda Güç Kesme 

 Araç sisteminde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda aracın gücünü dışarıdan 
bir müdahale ile kesebilmek için araç üzerinde kolay ulaşılabilir olacak şekilde IP56 
standardına uygun su geçirmez bir anahtar bulunacaktır. Bu anahtar doğrudan batarya ve güç 
dağıtım kartı arasında konumlandırılacaktır. Böylece anahtar kapatıldığında ana güç hattıyla 
bağlantı koparılacak ve bütün sistemler çalışmayı durduracaktır. Pilden fazla akım çekilmesi 
durumunda, özellikle motor ve diğer elektronik ekipmanların zarar görmesini önlemek 
amacıyla devreye 25A cam sigorta eklenecektir. Böylece istenmeyen bir yüksek akım çekimi 
durumunda devredeki güç otomatik olarak kesilecektir. Ayrıca bataryada anormal voltaj 
değişikliklerinden ve sıcaklık değerlerinden dolayı oluşabilecek sorunları önlemek için BMS 
modülü kullanılacaktır. Bu önlemler sayesinde araç elektriksel anlamda yüksek güvenlikli 
hale gelmektedir. 

5.3. Atölye Güvenliği 

 Meftun-u Derya Takımının çalışma atölyesi, takımın ihtiyacı olan güvenli ve rahat 
çalışma ortamı ihtiyacını karşılamaktadır. Takım üyelerinin çalışma sırasında güvenliğini 
sağlayabilmek için sıkı tedbirler alınmış ve takımca bu tedbirlere uymaya özen gösterilmiştir.  
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Bu tedbirler; 

• Covid-19 nedeni ile atölyede önlemler hijyen, maske ve mesafe önlemlerine dikkat 
edilmektedir. 

• Atölyeye giriş sırasında takım üyeleri dezenfektan kullanması zorunludur. 
• Atölyede bulunulan süre boyunca maske kullanımı zorunludur. 
• Atölyede kalabalık gruplar halinde bulunulmaması için haftalık çizelge dahilinde 

takım üyeleri atölyede çalışmalarını yürütmektedir. 
• Atölyede ilk yardım çantası ve tüpü bulundurulmaktadır. 
• Gözlük maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmaktadır. 
• Çalışma ortamı düzenli ve temiz kullanılmaktadır. 
• Atölyede bulunan aletler uzmanı olmayan kişilerce kullanılmamaktadır. 
• Her ekip üyesi atölyede farklı ekipmanlardan sorumludur. Bu sayede ekipmanların 

güvenliği sağlanırken daha düzenli bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. 
• Atölyenin farklı bölümlerinde gerekli uyarı levhaları bulunmaktadır. 
5.4. Üretim Güvenliği 

 Mekanik ve elektronik olarak araç için birçok parça tarafımızca üretilecektir. Bu 
üretim aşamalarını gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken riskler mevcuttur. Bu riskleri en 
aza indirebilmek için şu güvenlik tedbirleri alınmalıdır: 

• Mekanik üretim yapılırken kullanılacak olan 3B yazıcının nozzle ve tablası yüksek 
sıcaklıklara sahiptir. Bu yüzden çıplak elle asla dokunulmamalıdır. Dokunulması 
gerektiği durumlarda yüksek ısılara dayanıklı izole eldiven kullanılmalıdır. 

• Taşlama veya kesici aletler kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Göz sağlığı için 3M 
iş gözlüğü, el sağlığı için kesilmeye karşı dayanıklı eldiven kullanılmalıdır. 

• Montaj yapılırken kullanılacak aletlerin keskin uçları sebebiyle ellerimizi koruma 
amaçlı PU 10 Montaj eldiveni kullanılmalıdır. 

• Prototip elektronik kart üretiminde asit kullanımından dolayı oluşabilecek zehirli 
gazlara karşı 3M yarım yüz maske, 3M iş gözlüğü ve önlük gibi güvenlik ekipmanları 
kullanımına özen gösterilmiştir. 

• Üretim aşamasına sorumlu kişiler dışında müdahalede bulunulmamaktadır. 
• Elektronik teçhizatların prototipleme sırasında gücünün kesildiğinden emin 

olunmaktadır.  
• Atölyede bulunan güç kaynağında kısa devre koruması bulundurulmaktadır. Bu 

sayede takım üyelerinin güvenliği sağlanırken elektronik komponentlere zarar 
gelmesinden korunulmaktadır. 

5.5. Araç Test Güvenliği 

 Mekanik, elektronik ve yazılımsal olarak araç birçok test aşamalarından geçecektir. Bu 
test aşamalarında güvenliği sağlanması için araç; 

• Test edilmeden önce acil durum butonunun çalışır olduğundan emin olunmalıdır. 
• Havuza girmeden önce açıkta bağlantı noktasın olmadığından emin olunmalıdır. 
• Havuza sokmadan önce su almayacağından emin olunmalıdır. 
• Havuz içerisindeyken kimsenin suyla temas etmediğinden emin olunmalıdır. 
• Sudan çıkarıldıktan sonra kuruyana kadar beklenmelidir. 
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6. TEST 
 

Bilgisayar Destekli Analiz 

 Tasarlanan İnsansız Su Altı Aracı için Bilgisayar Destekli Akış Analizi ile aracın 
ortalama ulaşabileceği hız öngörülmeye çalışılmıştır. 1 m/s başlangıç sınır koşulu olarak 
tanımlanan akışkan analizinde ortalama ulaşabileceği aracın hızı 2.34 m/s olarak 
öngörülmüştür. 

 
Şekil 5.5.1 Aracın akışkan analizinde hız dağılımı 

 Yapılan analiz sayesinde araç üzerinde oluşan akış profilleri içerisinde türbülanslı akış 
bölgeleri tespit edilmiştir. Aracın kararlı hareketini engelleyen türbülanslı bölgeler için 
tasarım üzerinde köklü değişiklikler yapmadan iticileri tutan iskeletlerin konumları 
geometrilerinde daha radyüslü formlar kullanarak türbülanslı akış azaltılmaya çalışılacaktır.  

 
Şekil 5.5.2 Aracın Laminer ve Türbülanslı Akış Profilleri 
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 İtici takımlar için hem 2 kanatlı hem de 3 kanatlı pervane tasarımları yapılmıştır. 
Pervaneler için hangisinin kullanımı daha uygun olduğunun öngörüsü yapılmıştır. Yapılan 
analiz sonucu tasarlanılan 3 kanatlı pervanenin kullanılan motorun sunabileceği 7000 rpm 
sınır şartıyla pervanenin kazandırabileceği ortalama hız 8.755 m/s olmuştur. 

 

     
Şekil 5.5.3 Tasarlanan Pervanelerin Ortalama Hız Performansı    

 Bilgisayar destekli analiz sayesinde, İnsansız Su Altı Aracı ve pervane 
mukayeselerinin analizleri sonucunda yüksek mesh oranında analiz yapılamadığı için 
analizlerin hassasiyetleri düşük olmuştur. Çalışmalarımıza biraz daha ışık tutabilecek olan 
araç üzerinde oluşabilecek türbülans bölgelerinin öngörülebilmesiyle birlikte 3 kanat ve 2 
kanatlı pervanelerin birbirlerine az farkla yakın değerde sonuç vermeleri bundan sonraki 
deneysel çalışmalarımızda katkıda bulunmuş olacaktır.  
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Su Geçirmez Hazne Sızdırmazlık Testi 

 Henüz tasarımı yapılan su geçirmez haznenin sızdırmazlık testinin sağlanabilmesi için 
kurulacak deney düzeneği sayesinde “Difüzyon-Konveksiyon-Basınç Farkından Dolayı” gibi 
kaçak türlerini önceden tespit edebilme imkânı sağlanacaktır. Sızdırmazlık testi herhangi bir 
hava kaçağının tespiti için hazneye kompresör yardımı ile hava basımı gerçekleştirilecektir. 
Basılan havanın miktarını ölçebilmek için manometre ile kontrolü sağlanacaktır. Basit 
düzeyde 1 Barlık hava basıncı oluşturulduktan sonra hava kompresörünün girişi tapa ile 
kapatılacaktır. Manometredeki değer işaretlendikten sonra yaklaşık olarak 24 saat 
beklenilecektir. Beklemenin ardından manometrede işaretlenen değerin aynısı okunması 
takdirde Su geçirmez haznenin sızdırmazlığının sağlandığına kanaat getirilecektir. Bu sayede 
henüz suya koyulmadan sızdırmazlığı test edilen haznenin olası bir su kaçağı durumunda 
içerisindeki elektronik ekipmanların zarar görmesinin önüne geçilecektir. 

 
Şekil 5.5.4 Kompresör yardımı ile haznenin içerisine hava verilmesi 

 
Şekil 5.5.5 Hava verilen haznenin tapa ile kapatılarak 1 bar basıncın manometreden okunması 
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İtici Takım Test Sistemi 

 İtici Takım Test Sistemi, İSAR’da kullanılacak olan itici takımın suyun içerisinde 
çalıştırılarak ne kadar itki (thrust) alındığını gram cinsinden ölçülmesine imkân sağlayan bir 
sistemdir. Bu sistemin kullanılmasının amaçları şunlardır:  

• Farklı kanat sayılarına sahip pervanelerin karşılaştırılması  
• Aynı kanat sayısına sahip fakat farklı kanat eğim açılarına sahip pervanelerin 

karşılaştırılması  
• Aynı itici takımda fakat farklı motor kullanılarak motorların verimlerinin 

karşılaştırılması 
• Motor ve kanat dışındaki itici takımdaki dış koruma, ayaklı braket ve konik uç 

tasarımlarında yapılacak mekanik değişikliklerin sağlayacağı etkilerin karşılaştırılması 

 Test sistemde istenilen amaçlar doğrultusunda literatür taraması yaparak suyun altında 
çalıştırılan itici takımdan alınan itkinin ölçüldüğü birçok farklı test sistemi olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu konuyla alakalı en kapsamlı makale [13] okunduktan sonra test 
sisteminin mekanizmasının tasarımıyla birlikte üretimi yapılmıştır. 

İtici Takım Test Sistemi; sigma profil, mil, rulman ve loadcell (yük hücresi) elemanlarından 
oluşmaktadır. Dikdörtgen şeklinde tasarlanan sigma profilli sistem akvaryumun üzerinde 
cama baskı uygulayarak istenilen konuma yerleştirilebilir. Bu sabit sistemin üzerine 2 tane 
yatay yataklı rulman yerleştirilir. Sigma profilden oluşturulan L parçanın dış köşesine bir 
yataklı rulman sabitlenir. L parçanın uzun tarafı suyun içerisinde kalacak şekilde yataklı 
rulmanların yataklarına mil takılır. L parçanın kısa kenarı ile sabit profilin arasına loadcell 
montajlandıktan sonra gerekli elektronik işlemler yapılır. Bu adımlardan sonra test sistemi 
hazır hale gelmiştir.  

L parçanın uzun kısmının ucuna itici takım bağlandıktan sonra suyun içerisindeki itici takım 
çalıştırılır. L parça mil ve yataklı rulman sayesinde gelen itkiyi loadcell e aktararak itici 
takımın sağladığı itki ölçülebilmektedir.  

      
Şekil 5.5.6 İtici Takım Test Sistemi 
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Şekil 5.5.7 İtki Grafiği 

 
Şekil 5.5.8 Güç(W) Grafiği 

 
Şekil 5.5.9 Akım Grafiği 
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 Üretimi tamamlanan itici test sisteminde 2 kanatlı ve 3 kanatlı pervane tasarımlarının 
en verimli sonucu verebilmesi için testler yapılmıştır. Grafiklerde de görüldüğü üzere 2 
kanatlı bir pervane, düşük akımlarda 3 kanatlı pervaneye göre oldukça yüksek bir itki kuvveti 
sağlamaktadır. Bununla beraber 2 kanatlı pervanede yüksek itki kuvvetini sağlayan akım 
değerinde oluşan güç değeri ise 3 kanatlı pervaneye göre oldukça düşük bir sonuç 
vermektedir. 

 Pervanelerin, İnsansız Su Altı Aracına sunacağı hız ve manevra kabiliyetlerinin hangi 
oranda birbirlerinin zayıflıklarını kapatabileceğinin daha doğru saptanabilmesi için aracın tüm 
ekipmanlarıyla su altına girebileceği durumunda çeşitli testler ve deneysel çalışmalar 
yapılacaktır. 

Jiroskop-İvmeölçer Testi 

 Aracın su içindeki yönelimini ve dengesini ayarlamak amacıyla jiroskop ve 
ivmeölçerden alınan veriler işlenerek pozisyon açı değerleri elde edilmektedir. İlerleyen 
çalışmalarda farklı filtrelemeler ve manyetometre devreye sokularak daha stabil değeler elde 
edilmeye çalışılacaktır. 

 
Şekil 5.5.10 Açısal Eksen Değerleri 

Basınç Sensörü Testi 

 MS5837-02BA basınç sensörünün iki farklı kapta derinlik testleri yapılmıştır. İlk kap 
8cm derinliğinde olup, sensörün hassasiyeti test edilmiştir. Şekil 5.5.11’de görüldüğü üzere 
sensör çok hassas bir şekilde derinlik verisini bizlere sunmaktadır. İkinci kap ise 32cm 
derinliğinde olup sensörün hata oranı test edilmek istenmiştir. Test sonuçları Şekil 5.5.13’te 
görüldüğü gibidir. Sensörün ±0,5cm ölçüm hatasının olduğu gözlemlenmiştir.  
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Şekil 5.5.11 Basınç Senörü Test Grafiği    Şekil 5.5.12 Basınç Sensörü Test Görüntüsü 

 

 

 
Şekil 5.5.13 Basınç Sensörü Test Verileri 

 

Pil Test 

 Tasarımı geçen batarya paketinin imal edildiğinde beklenilen özelliklerin ne kadar 
sağlanacağını anlamak için fotoğraf x’deki test bataryası tasarlanmıştır. Testin amacı Li-Ion 
hücrelerin tam şarj ve deşarj voltajını ölçmek, BMS bağlantısının yapılarak her bir hücrenin 
dengeli şarj ve deşarj edilmesi datasheet verilerinin yüzde kaç verimle pratikte elde edildiği 
konularında tecrübe edinmektir.  
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Şekil 5.5.14 Tasarlanan Pil ve Test Düzeneği 

 Test sonucunda; dengeli bir şarj sonucunda her bir hücre 4.05 Volt ile tam 
kapasitelerine ulaşmış olup toplamda 16.2 Voltluk bir batarya oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 
Kullanılan pilin, Sony Vtc6, datasheet’ine göre pillerin her biri sürekli 30A altında güç 
üretimi sağlayabilmektedir. Testler sırasında pil 10A akım çeken bir motorla 30 dakika da 
Şekil 6.11’deki voltaj değerine kadar deşarj edilmiş olup herhangi bir şekilde performans 
kaybı ve ısınma gözlemlenmemiştir. Böylece Li-Ion hücrelerle meydana gelecek olan bir 
batarya paketinin gerekli ısıl koruma kaplamasının da yapılmasıyla, güvenilir ve kararlı bir 
karakterinin olduğu anlaşılmıştır. 

Veri Yığılması 

 Nvidia Jetson Nano bilgisayarı ile kontrol kartının iletişimleri sırasında; veri gönderme 
hızı, veri işleme hızından fazla olduğundan veri yığılması ile karşılaşılmıştır. Bu problemin 
önüne geçmek için bulunan ilk çözüm veri işleme hızı ile aynı hızda veri göndermek şeklinde 
olmuştur. Fakat bu durumda da simülasyon ortamında yapılan testlerde aracın görevleri 
yeterince hızlı tamamlayamamasına sebep olmuştur. Daha sonra bulunan çözüm ise veri 
gönderim hızını değiştirmeyip sürekli veri göndermek ve kontrol kartında veri okunmaya 
ihtiyaç olduğunda buffer’ı boşaltıp elde edilen son veriyi kullanmak şeklinde olmuştur. Bu 
algoritmanın detayları 4.3.2.7’de akış şeması ile ifade edilmiş ve açıklanmıştır. 

Jetson Güç Testleri 

 Takım tarafından eğitilen iki derin öğrenme modeli, farklı güç kaynakları ile test 
edilmiştir. 1.2A 5V’luk USB güç adaptörüyle iki modelden de 0.9 FPS değeri alınmıştır. 4A 
5V’luk DC adaptörü ile 2 modelden sırasıyla ortama 6.5 ve 2 FPS değeri alınmıştır. 
Sonuçların ekran görüntüleri Şekil 5.5.15 ve Şekil 5.5.16’de gösterilmiştir. Bu durum, güç 
dağıtım kartının tasarımında dikkate alınmıştır. 

 
Şekil 5.5.15 İki farklı modelin 2A 5V altındaki FPS değerleri 
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Şekil 5.5.16 İki farklı modelin 4A 5V altındaki FPS değerleri 

 

 Derin Öğrenme Doğruluk Oranı Testleri 

 OpenCV kütüphanesi kullanılarak hazırlanan görüntü işleme yazılımı test edilmiş ve 
nesne tanımanın doğruluğunu arttırmak amacıyla iki adet derin öğrenme modeli eğitilmiştir. 
Bu modellerden ilkinin yüksek kare hızıyla birlikte nispeten düşük doğruluk oranına, 
diğerinin ise çok yüksek doğruluk oranına ve düşük kare hızı değerine sahip olduğu yapılan 
testlerle ölçülmüştür. Bu testler doğrultusunda aracın hareket algoritmaları en doğru sonuca 
en hızlı ulaşacak şekilde düzenlenmiştir. 

 
Şekil 5.5.17Anlık olarak elde edilmiş düşük doğruluktaki sonucun ekran görüntüsü 

 
Şekil 5.5.18 Düşük kare hızı, çok yüksek doğruluğa sahip derin öğrenme modelinin ekran görüntüsü 
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Görüntü İşleme Maskeleme Eşik Değeri (Threshold) Testleri 

 Görüntü işlemenin en doğru sonucu vermesini sağlayan parametreler simülasyon 
ortamından alınan fotoğraflar üzerinde yapılan testler sonucu belirlenmiştir. Farklı uzaklık ve 
açılardan çekilmiş fotoğraflar üzerinde maskeleme eşik değeri testi yapılmıştır. Yapılan farklı 
değerlerdeki eşikleme testlerinden ikisi Şekil 5.5.19 ve Şekil 5.5.20’de gösterilmiştir. 

      
Şekil 5.5.19 Eşikleme değeri 100'ken alınmış başarısız sonuç       Şekil 5.5.20 Eşikleme değeri 65'ken alınmış başarı sonuç 

Hedef Açısı Hesaplama Testleri 

 ÖTR’de bahsedilmiş olan hedefin açısını hesaplama algoritması Unity3D simülasyon 
ortamında test edilmiştir. Araç ile hedef arasındaki mesafe kısaldıkça hata oranı düşmektedir. 
Kullanılacak olan tarama algoritması göz önüne alındığında görüntü işleme algoritmalarının 
başlama anından itibaren hiçbir zaman hedef ile araç arasındaki mesafenin 5 metreden fazla 
olması beklenmemektedir. 5 metre ve altındaki hata oranı incelendiğinde gerçek açı ile 
hesaplanan açı arasındaki sapma miktarı algoritmanın doğru çalışmasına engel değildir. 
Aracın boyutu göz önüne alınarak yapılan hesaplara göre hedefin 40 derecelik bir açıda 
olması görevin risksiz bir şekilde tamamlanması için yeterlidir. Hesaplanan açı değerinde 
oluşacak sapma miktarı da düşünülerek bu değerin 30 derece olmasına karar verilmiştir. 
Testin detayları Şekil 5.5.21’deki  grafikte gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.5.21 Gerçek Açı ve Hesaplanan Açı Değerlerinin Uzaklığa Bağlı Grafiği 
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7. TECRÜBE 

 Meftun-u Derya takımı geçtiğimiz yıl da Teknofest İnsansız Su Altı araç yarışmasına 
katılmış ve ÖTR’de 6.’lık elde etmiştir. Ancak takım karantinada çalışma şartlarına uyum 
sağlayamamış ve KTR’de başarısız olmuştur. Alınan bu başarısızlıktan çıkartılan dersler 
neticesinde takım uzaktan çalışma ve iletişim becerilerini edinmiş ve bu sene, bu becerileri 
etkili bir şekilde uygulamaya koymuştur. En büyük öğrenimin kazanılan farkındalık olduğunu 
kabul ederek, planlı ve programlı çalışmaya önem verilmiş, haftalık toplantılar yapılarak 
pandemi döneminde takım arasındaki bağlar koparılmamaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar 
ışığında elde edilen deneyimler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

3D Baskı Tecrübesi 

 Aracın üretimi yapılırken en fazla kullanılan üretim yöntemi 3B yazıcı ile baskı 
almaktır. Tasarım yapılırken parçalarda dişi-erkek birleşimi veya cıvatanın gireceği delikler 
açılmaktadır. 3B yazıcı makinelerinin çok hassasları olduğu gibi evlerde kullanılacak kadar da 
ortalama hassasiyete sahip cihazlarda mevcuttur. Takım olarak kullanılan 3B yazıcı 
üretimlerinde makinenin tolerans değerleri uzun kullanımlar sonucu keşfedilmiştir. 
Makineden alınan ilk baskılarda dişi erkek parçaların çaplarının büyük olması veya bağlantı 
yapılması için açılan civata deliklerine çapın az olması sebebiyle cıvatanın girmemesi gibi 
problemlerle karşılaşılmıştır. Yani CAD ortamında milimetrik olarak çizilen tasarımlar gerçek 
imalata geçildiği zaman milimetrik olarak birebir ölçüleri elde etmek çok zordur. Yapılan 
birçok baskı sonucunda takım tarafından kullanılan 3B yazıcının var olan delikleri normalden 
0.1-0.2 mm daha dar ürettiği ve deliğe girecek olan erkek parçaların ise normal boyutundan 
0.1-0.2 mm daha geniş ürettiği gözlemlenmiştir. Bu tolerans değerleri öğrenildikten sonra tüm 
CAD çizimleri bu tolerans değerlerine göre yapılmıştır. 

Parça Mukavemet Tecrübesi 

 Parçalar tasarlanırken bazen taşıması gereken yükler hesaba katılmadan üretilmiştir. 
Canlı üretimler sonucu yapılan montaj adımlarında sağlıklı olmayan et kalınlıkları, yanlış 
metrik cıvata seçimi gibi hatalar yapılmıştır. Bu hatalar sonucunda et kalınlıkları ve civata 
çapları araç emniyetli olana kadar arttırılmıştır.  

 Bir yüzeye delik açılması gerektiğinde o yüzeyin minimum ne kadar genişliğe sahip 
olacağı sürekli deneme yanılma yoluyla yapılmaktadır. Yapılan literatür taramalarından sonra 
delik açılması istenen yüzeyin üzerindeki çap d ise o yüzeyin genişliğinin minimum 4d+2 
olması gerektiği bilgisi öğrenilmiştir.  

O-Ring Kanal Tecrübesi  

 Su geçirmez haznenin sızdırmaz kapağı tasarlanırken başlangıçta üzerine göz kararı ile 
o-ring kanal ölçüleri açılmıştır. Bu açılan kanallar ile farklı o-ringler kanala yerleştirilerek 
sızdırmazlık test edilmiş ve başarısız olunmuştur. Daha sonra sanayi kültüründen öğrenilen 
bilgiler ile her o-ring e ait standart kanal ölçüsünün var olduğu tespit edilmiştir. Statik duruma 
göre seçilen o-ring ve seçilen o-ringin standart kanal ölçülerine göre sızdırmaz kapak tasarımı 
yenilenmiştir. Daha sonra yapılan sızdırmazlık testlerinde başarılı olduğu gözlemlenmiştir ve 
o-ring kanal ölçüsünün önemi bizzat tarafımızca teyit edilmiştir.  
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Epoksi Kaplama Tecrübesi 

 3B yazıcıdan üretilen parçalar katmanlı imalatın dezavantajı sebebiyle yüzey 
katmanları arasında suyu yavaş yavaş da olsa geçirmektedir. Bu durumun önlenebilmesi için 
epoksi kaplama yapılması raporda da değinilmiştir. Epoksi kaplama yapılırken A maddesi 
yani epoksi reçine ve B maddesi yani sertleştirici belirli oranlarda birbirine karıştırılarak 
kimyasal reaksiyonun başlaması sağlanmaktadır. Bu karışım yapılırken cilt sağlığı için iş 
eldiveni ve solunum sağlığı için kapalı ortamda yapılmamalıdır. Takım tarafından epoksi 
kaplamanın ilk uygulaması yapılırken pandemi şartları nedeniyle ev ortamında yapılmıştır. 
Epoksi karışımının insan solunumunu rahatsız edecek kadar keskin bir kokuya sahip olduğu 
tarafımızca ilk uygulamada tecrübe edilmiştir. Bundan sonraki epoksi uygulamaları yapılırken 
havalandırmaya çok dikkat edilmektedir. 

PCB Üretim Tecrübesi 

 Kontrol kartı üretim aşamasında mikroişlemcinin lehim pedleri arasındaki mesafenin 
olması gerekenden daha az olduğuna dair üreticiden uyarı alınmıştır. Alınan uyarı 
doğrultusunda tasarımda gerekli düzenlemeler yapılmış ve tekrar üretime gönderilmiştir. 
Üretimi tamamlanan kontrol kartının dizgi işlemleri esnasında, belirlenen bazı 
komponentlerin stoğunda sıkıntı yaşanmıştır. Örnek olarak tasarımda belirlenen 
STM32F103C8T6 mikrodenetleyicisi gösterilebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için 
piyasada hazır olarak satılan geliştirme kartlarından temin edilmiş, denetleyici bu kart 
üzerinden sökülmüştür. Sökülen denetleyici takımın kendi kontrol kartına lehimlenmiştir. 
 
Basınç Sensörü 
  
 Takım olarak ön tasarım raporunda seçimi yapılan basınç sensörü yeterli görülmüştür 
ve temin edilmiştir. Ardından sensörden test aşamalarında istenilen hassasiyette veriler 
alınamamıştır. Sensörün analog bir sensör olmasında dolayı daha hassas veriler elde 
edebilmek için harici 16 bitlik ADC (Analog Digital Converter) alınarak sensör tekrar test 
aşamalarından geçirilmiştir. Bu test sonuçlarına göre de istenilen sonuçlar elde edilememiştir. 
Bunun sonucunda farklı bir sensör satın alımına gidilmiştir. Elde edilen tecrübeler sonucunda 
istenilen hassasiyette doğru sensör seçimi yapılmıştır. Bu sensör ise test aşamalarında 
istenilen değerleri sağlamıştır. 
 
Paralel Programlama Yöntemleri 
 

 Su altı aracının görevleri sorunsuz tamamlayabilmesi için aynı anda birçok 
algoritmanın senkronize bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu algoritmalar ihtiyaç halinde 
birbirleriyle iletişim kurabilmelidir. Bu gereksinimi sağlamak için iki temel çözüm yöntemi 
bulunmaktadır: Multi-threading ve multi-processing. Python, iki yöntem için de 
kütüphanelere sahiptir. İkisi arasındaki en büyük fark multi-process ile birden fazla işlem 
çalışırken multi-thread ile birden fazla işlem parçacığının çalışmasıdır. Multi-processing, 
işlemler arasındaki iletişim için IPC yöntemlerini kullanmaktadır. Multi-threding ise aynı 
hafıza bölgesini kullandığı için işlem parçacıkları arasındaki iletişim daha kolaydır. 
Programın başlangıç hızı hususunda değerlendirme yapıldığında multi-threading daha iyi bir 
sonuç vermektedir. Ayrıca thread’ler process’lere göre daha az kaynak kullanmaktadır. İkisi 
arasındaki farklar takım tarafından detaylı olarak incelenmiş ve problemin çözümü için multi-
threading yöntemi kullanılmıştır. 
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Makine Öğrenmesi Tecrübeleri 
  
 Makine öğrenmesi modelleri geliştirirken etkisi göz ardı edilen; kare hızı, veri setinin 
büyüklüğü gibi kavramların önemi anlaşılmıştır. Testlerin ardından yapılan değişikliklerle 
birlikte modelin araç yazılımına entegrasyonu sağlanmıştır. 
 
Görüntü İşleme Tecrübeleri 
  
 Görüntü işleme yöntemleri kullanılarak nesne tespiti yazılımı geliştirirken kenar 
sayısı, köşe sayısı gibi farklı referans noktaları üzerinden denemeler yapılmıştır. Bunun 
yanında derin öğrenme yöntemleri de kullanılarak nesne tespiti alanında farklı bakış açıları 
kazanılmış ve tecrübe edinilmiştir. 
 

Yazılım Geliştirme ve Proje Yönetimi Tecrübeleri 

 Projenin geliştirilmeye ilk başlandığı zamanlarda versiyon kontrol sistemlerini 
kullanmamanın getirmiş olduğu takım içerisindeki uyumsuzluğun farkına varılmış ve 
yazılımın Github üzerinden geliştirilmesine karar verilmiştir. Beraber kod yazmayı gerektiren 
durumlarda tıpkı iş hayatında stajyerlere uygulandığı gibi pair-programming yöntemleri 
kullanılmıştır. Bunun için Jetbrains’in Pycharm IDE’sine 2021 güncellemesiyle birlikte gelen 
pair-programming eklentisi kullanılmıştır. 
 
 Proje yönetimi yapılırken ilk aşamalarda haftalık toplantılar düzenleyip nelerin 
yapılması gerektiğine karar verip bu konular üzerinde tartışarak süreç yönetilmiştir. Fakat bu 
esnada çok küçük ayrıntılar üzerinde çok fazla zaman harcayarak zaman yönetiminden 
uzaklaşıldığı farkedilmiştir. Bu problemin çözümü için de basitten karmaşığa doğru ilerleyen 
bir yazılım süreci ele alınmış, yazılım küçük parçalara bölünerek ekip üyeleri arasında 
paylaşım yapılmıştır. 
 
 Bu süreçte kazanılan tecrübeler zamanın verimli kullanılmasına ve sağlam temelli bir 
yazılım mimarisi oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca her bir ekip üyesi proje yönetim 
yöntemlerini bizzat deneyimleyerek iş hayatına daha hazır hale gelmiştir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
8.1. Zaman Planlaması 

 

Meftun-u Derya 
Elektronik 

Komponent Seçimi 
Kontrol Kartı Tasarımı 
Kontrol Kartı Baskısı ve Dizgisi 
Güç Dağıtım Kartı Tasarımı 
Güç Dağıtım Kartı Baskısı ve Dizgisi 
Kontrol Kartının Kodlanması 
Sensör Testleri 
Pil Kullanım testleri 
Motor Kontrol Algoritmalarının geliştirilmesi 
Motor kontrol Algoritma Testleri 

Tasarım 
İtici takım Tasarımı 
Su Geçirmez Hazne Tasarımı 
Şasi Tasarımı 
İtici Takım için Motor Seçimi 
İtici Takım ve Farklı Pervane Baskıları 
İtici Takım Montajı 
İtici Takım İtki Testleri 
Elektronik Tepsi Baskısı 
Su Geçirmez Hazne İçin Malzeme Seçimi 
Su Geçirmez Hazne İmalatı 
Su Geçirmez Hazne Sızdırmazlık Testi 
Şasi Baskıları 
Araç Genel Montajı 
Araç Yüzerlilik Testi 
Hareket Kabiliyeti Testi 
Performans ve Verimlilik İyileştirmeleri 

Yazılım 
Görüntü işleme algoritmaları ve optimizasyonu 
Yapay zeka algoritmaları ve optimizasyonu 
Rota izleme algoritmaları 
Makine öğrenmesi ile hedef tespiti 
Haberleşme kodları 
Sensör verilerinin işlenebilir hale getirilmesi 
Hareket kodlarının tamamlanması 
Havuz ortamında genel testlerin yapılması 

 3/21    4/21     5/21    6/21     7/21    8/21    9/21  

1134 21 28 4 11  18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

Bu projeye olan katkıları için Mimar Sinan Mühendisler Birliğine, INTECRO Robotik 
A.Ş.’ye, KURVALF VANA A.Ş.’ye ve bahsi geçen tüm sponsorlarımıza Meftun-u Derya 
takımı olarak teşekkürlerimizi sunarız.  

Bölüm Sıra 
no Malzeme Tedarik 

Edilen Yer 
Ade

t 
Birim 
Fiyat Fiyat 

EL
EK

TR
O

N
İK

 &
 Y

AZ
IL

IM
 T

AS
AR

IM
 

1 F2838 350KV 3-4S sualtı fırçasız DC 
Motor Aliexpress 6 121.58 729.48 

2 Emax 30A BlHeli ESC F1Depo 6 117.96 707.76 
3 Sony Vtc6 3000 MAH 18650 n11 9 70.00 1120 
4 Nvidia Jetson Nano Geliştirici Kiti  Aliexpress 1 1750 Sponsor  

5 Jetson Nano NVIDIA Xavier NX 
Kamera Banggood 1 254.03 254.03 

6 Bms 4s 40A Hepsiburada 1 28.15 28.15 
7 Ataletsel Ölçü Birimi MPU9250 Direnc.net 1 70.02  70.02  
8 Akım Sensörü Robotistan 1 19.77 19.77 
9 Analog Basınç Sensörü Aliexpress 1 98.52 98.52 

10 Sıcaklık Sensörü Roboshop 4 8.31 33.24 
11 Piezo Disk 7x0.5mm Steminc 2 161.4 322.80 
12 Tower Pro SG90 Servo Motor Robitshop 1 12.18 12.18 
13 XT60 konnektör Robitshop 2 28.78 57.56 
14 Güç kablosu 3x1mm (1metre) n11 6 77.31 463.86 
15 Silikon kablo (1metre) Roboshop 6 11.94 71.64 
16 24 AWG silikon kablo Robotistan 1 17.23 103.38 
17 Elektronik Devre Elemanları Özdisan 3 150 450 

18 Elektronik Kart baskı maliyeti (5 
adet) PCBWay 3 200 600 

M
EK

AN
İK

 T
AS

AR
IM

 

18 1kg PLA Filament Mikron3D 5 125.08 625.40 

19 125∅*300*3.2mm PVC Atık Su 
Borusu  EvpaYapı 2 20.03 40.06 

23 O-Ring 110*4mm Kurvalf Vana 
A.Ş. 4 - Sponsor  

24 Kubbe Dörtlü Kalıp 105∅mm SevincModel 2 300 Sponsor 
 Kubbe Pleksi Vakum Şekillendirme BursaTabela 1 150 Sponsor 
 1kg Epoksi Reçine ve Sertleştirici  MasterEpoksi 1 200 Sponsor 
 Würth Yapıştırıcı + Sızdırmaz Würth 2 70 140 

25 Mekanik Bağlantı Elemanları 
(Civata, Somun,Vida,Kelepçe) ÇEMASAN  2 - Sponsor  

27 Paslanmaz Çelik Sac (Ck 75) 2,00 
mm Metalavm 2 41.62 83.24 

28 Paslanmaz Çelik Sac Kesim Yücecengiz 
Metal - - Sponsor  

  TOPLAM:6031.09 ₺ 

https://tr.aliexpress.com/item/4001123796811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37414c4d4tJRA7
https://www.f1depo.com/urun/emax-blheli-series-30a-esc-2s-4s-surucu-one-shot
https://urun.n11.com/pil/sony-vtc6-pil-100-orjinal-3000-mah-18650-vtc-6-P451767409?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYqjBfoAQg5wIJKBdpbUT6qr_X60ZLgrqzN7w-cDm0KbYZb9bMbURvYaAlvTEALw_wcB
https://tr.aliexpress.com/item/1005001571500372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37414c4d4tJRA7
https://tr.banggood.com/HBVCAM-HPLCC-8M-160-for-Jetson-Nano-NVIDIA-Xavier-NX-Camera-8-Million-Pixels-IMX219-Fisheye-160-Degrees-p-1724990.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1
https://www.hepsiburada.com/myrobotech-bms-4s-40a-standart-versiyon-lityum-batarya-bms-koruma-karti-lipo-pm-HB00000UMQGN
https://www.direnc.net/mpu-9250-9-eksen-gyro-hizlandirici-manyetometre-sensor-modulu
https://www.robotistan.com/acs712-akim-sensoru-current-sensor-carrier-30-to-30a
https://tr.aliexpress.com/item/33053533496.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37414c4d4tJRA7
https://www.roboshop.com.tr/lm35-lm35dz-sicaklik-sensoru-entegresi-fiyati-datasheet?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYqUo9k8lw4S9muToN9ThegAse8cHMbEJ1jYCc_-W2SUkYg_Csr7vOIaAlIPEALw_wcB
https://www.steminc.com/PZT/en/disc-7x05mm-r-wire-leads-4-mhz
https://www.robitshop.com/urun/tower-pro-sg90-rc-mini-9gr-servo-motor-1
https://www.robitshop.com/urun/xt60-plug-60a-li-po-konnektor-takim
https://m.n11.com/tekne-karavan-tesisat-kablosu-marin-kablo-kalayli-3x1mm-P446107114
https://www.roboshop.com.tr/12awg-silikon-kablo
https://www.robotistan.com/22-awg-1-metre-siyah-ve-kirmizi-silikon-kablo?language=tr&h=089f09c4
https://ozdisan.com/
https://www.pcbway.com/
https://www.mikron3d.com/
http://evpayapi.com.tr/urun/firat-125lik-pvc-dublex-boru
https://kurvalf.com/tr/ana-sayfa/
https://kurvalf.com/tr/ana-sayfa/
https://sevinc-makina-model.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.bursatabela.com.tr/
https://masterepoksi.com/
https://eshop.wurth.com.tr/tam-katalog/Konstrueksiyon-yapstrc-yapstrc-szdrmaz/31313005041106.cyid/3131.cgid/tr/TR/TRY/
https://www.linkedin.com/company/cemasan-celik-makina-sanayi-a-s/about/
https://metalavm.com/paslanmaz-sac-2mm-1000x2000
https://yucecengiz.com/
https://yucecengiz.com/
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8.3. Risk Planlaması 

 Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk 
teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını içeren işlemler sürecine Risk Yönetimi denir. Risk kavramı ile iki temel özellik 
anlatılmaktadır. Bu özellikler; kayıp ve olasılıktır. Kayıp ifadesiyle; zaman, para, itibar, kalite 
gibi konularda karşılaşılacak tehlikeler; olasılık ifadesi ile bu tehlikelerin oluşma potansiyeli 
anlatılmaktadır. Projelerde karşılaşılan riskleri sınıflandırmak, proje yönetimi açısından riskin 
etkilerini azaltabilmek için önemli bir çalışmadır. 

 
Şekil 8.3.1 PUKÖ Döngüsü 

 Projede, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) standardına göre PUKÖ (Planla, 
Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü kullanılacaktır. Bu döngü risk temelli düşünmeyi 
içeren bir süreçtir. Takımımız çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren risk tespitlerini ve 
analizlerini PUKÖ döngüsü üzerinden gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki süreçte de PUKÖ 
döngüsü takip edilerek risklerin öngörülmesi sağlanacaktır. Yapılan risk tespitleri, riskin 
önemi, olasılığı ve çözüm önerisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 8.3.1 Risk Tablosu 

Riskin Tanımı Riskin Önemi Olasılık Çözüm Önerisi 

Gerekli parçaların tedarik 
sıkıntısı 

Yüksek Düşük 

Malzeme seçiminde tedarikçilerin 
stoklarına dikkat edilmiştir. Ayrıca, 
birden fazla tedarikçi bulunması 
veya parçanın kendi imkanlarımızla 
üretilmesi riski önleyecek 
çözümlerdendir. 

Elde bulunan ürünlerin 
bozulması ya da kırılması 

Yüksek Orta 
Ürün tamir etmeye çalışılır olmaz ise 
yeni bir ürün tedarik edilir. 

Sualtı aracının su almaya 
başlaması.  

Yüksek Düşük 
Elektronik parçalar yerleştirilmeden 
önce akrilik tüp su içine konularak 
test edilir. 

Takım üyelerinin zarar 
görmesi 

Yüksek Düşük  
Acil durum müdahalesi yapılır. Bu 
gibi durumların yaşanmaması için 
gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

Pilin şarj ve deşarj 
geriliminin dışına çıkması 

Yüksek Orta 
Pilin anlık gerilim değerleri takip 
edilerek sınır noktalara ulaşıldığında 
güç kesimine gidilir. 

Robotun yanlış bir 
komutla rotadan 
sapması ve doğru rotaya 
tekrar dönememesi 

Orta Orta 
Haritalama metotlarıyla rota ile ilgili 
problemler çözülebilir. 

Kapı tespitinde görüntü 
işleme esnasında duvar 
gibi istenmeyen objelerin 
kapıymış gibi algılanması 

Yüksek Düşük 
Görüntü verisi üzerinde renk 
işlemleri yapılarak istenmeyen 
objeler ayırt edilemez hale getirilir. 

Maket tanıma görevinde 
hedefin görüntü işleme 
yöntemleriyle ayırt 
edilememesi 

Yüksek Düşük 
Makine öğrenimi yöntemiyle büyük 
veri setleri üzerinde çalışılarak hata 
en aza düşürülebilir. 

Robotun alabora olması Yüksek Düşük 

IMU’dan gelen verilerin işlenmesine 
öncelik verilerek dengeleme 
hareketlerini sürekli kılmak robotun 
sürekli dengede kalmasını 
sağlayacaktır. 
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Robotun beklenmedik 
davranış, hareket 
yapması 

Düşük Düşük 

Robotun içinde bulunabileceği her 
durumun testleri yapılarak yazılımsal 
olarak beklenmedik fonksiyonların 
çalışmaması için önceden 
belirlemeler yapılabilir. 

Robotun havuz duvarını 
görsel olarak tespit 
edemeyip duvara 
çarpması ve fiziksel hasar 
alması 

Yüksek Orta 

Havuz boyutları önceden bilindiği 
için haritalama algoritmalarıyla 
bulunulan konum anlık olarak tespit 
edilip duvara çarpması önlenebilir. 

Pilin ısınması sonucu 
hazne ve elektronik 
tepsinin zarar görmesi 

Yüksek Düşük 
Hazne içerisinde bulunan ısı sensörü 
ile yüksek sıcaklık değerleri 
algılandığında güç kesimine gidilir. 

Pervanenin kanatlarının 
kopması Yüksek Düşük 

Pervanelerin itici takım test 
sisteminde önceden zor şartlar 
altında çalıştırılarak sonuçlar 
gözlemlenip, pervaneler dayanıklı 
hale getirilir.  

Hazne malzemesinin su 
basıncından dolayı tahrip 
olması 

Yüksek Düşük 

Haznenin yarışma koşullarındaki 
maksimum havuz derinliğinin etki 
edebileceği basınca göre daha 
önceden test edilerek dayanıklı hale 
getirilir. 

Şasinin yarışma sırasında 
engel veya havuz 
duvarlarına çarpma 
sonucu zarar görmesi 

Orta Düşük 
Şasinin test sürüşlerinde 
mukavemetinin ölçülebilmesi için 
çarpma senaryoları gerçekleştirilir. 

Mekanik bağlantı 
elemanlarının tahrip 
olması 

Orta Orta 

Gerekli mekanik bağlantı elemanları 
çift sayıda montaj yapılarak önlem 
alınır. Montaj yapılırken tüm 
bağlantı elemanları en az iki sefer 
kontrol edilir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Şasi Özgünlüğü 

 Tasarımı yapılan şasi biyotaklit ve modülerlik yaklaşımları referans alınarak 
yapılmıştır. Biyotaklit özelliği ile su içerisinde hidrodinamik ve hidrostatik olarak iyi 
özellikler gösteren su kaplumbağası canlısından esinlenilmiştir. Bu canlıların doğal 
ortamlarında hayatta kalabilmeleri fizyolojik olarak barındırdıkları pozitif özellikler 
sayesindedir. Bu pozitif özellikler aracımıza suyun içerisinde stabil konumlanma ve hızlı 
manevralarda dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır.  

 Şasinin bir başka özgün tarafı ise modüler oluşudur. Kelepçeli sistem sayesinde yatay 
ve düşey motorlar hazne üzerinde istenilen konuma getirildikten sonra civata-somun 
yardımıyla sabitlenebilmektedir. Kelepçelerin üzerindeki kollar modüler özelliği sayesinde 
kol uzunluğu veya kol açısı değişikliği istenildiğinde yeni bir kol imal edilerek eski kolun 
yerine cıvata-somun yardımı ile montajlanabilmektedir. Şasinin üzerinde hasar meydana 
gelmesi sonucunda tüm şasi yerine sadece hasarlı parça sökülüp yerine yenisi takılarak 
onarım sağlanabilmektedir. Tüm şasi parçaları gerçek imalat teknikleri göz önünde 
bulundurularak takımın 3B yazıcı baskı alanına göre tasarlanmıştır. Tüm parçalar takım 
tarafından üretileceği için özgünlük açısından destek olmaktadır.  

İtici Takım Özgünlüğü 

 Piyasada ticari olarak satılan birçok itici takım bulunmaktadır. Bu itici takımların 
çoğunluğu yurtdışı ürünü olduğu için yüksek maliyetlidir. Fiyatlarının ve teminatının zor 
olması dezavantajına rağmen bu durumun avantaja dönüştürülebilmesi amaçlanmıştır. İtici 
Takımın motor bileşeni piyasadan temin edileceği raporda bahsedilmiştir.  

 ÖTR’de Bluerobotics firmasının itici takımı olan T200’lerin takım tarafından 
değişiklikler yapılarak üretileceği söylenmiştir. Fakat daha sonra otonom sürüş için her iki 
yönde de eşit itki sağlaması hedefiyle yeni bir itici takım tasarımı yapılmıştır. İtici Takımın 
dış koruma, pervane, ayaklı braket ve konik uç seçilen motora göre yepyeni bir tasarım ortaya 
çıkarılmıştır. İtici takımın motor bileşeni hariç tüm bileşenler 3B yazıcıdan üretilecektir. 
Burada ortaya koyulan özgünlük seçilen motora göre itici takımın sahip olması gereken tüm 
bileşenler dünyadaki hiçbir itici takım ile birebir aynı değildir.  

Su Geçirmez Hazne Özgünlüğü 

 Su geçirmez hazne özgünlük adına birçok çalışmanın yapıldığı bileşenlerdendir. 
Hazne içindeki elektronik tepsinin kablo geçişlerini sağlayan kablo boşluklarının tasarımı 
farklılığa destek sağlamaktadır. Elektronik Tepsinin dengede kalmasını sağlayacak olan tepsi 
kapakları ve haznenin gövde iç duvarlarından bulunan çubuklar özel olarak tasarlanmıştır. Bu 
çubuk ve tepsi kapaklarının üzerinde bulunan kanallar tepsinin dönme hareketini ve 
istenildiğinde yatay hareketini önlemek için özel olarak düşünülmüştür. Elektronik tepsinin 
hazne içerisinde dışarıya alınması istenildiğinde yatay hareketi engelleyen pullar söküldükten 
sonra elektronik tepsi çekmecenin açılması gibi çubuk üzerinde kanalları sayesinde kayarak 
dışarı çıkabilmektedir. 

 Su geçirmez haznenin boyutunu gereksiz büyütmemek ve hazne içi boşlukları daha 
verimli kullanmak adına kitaplıklardan esinlenilmiş ve ESC kitaplığı ismi verilen bir tasarım 
ortaya çıkmıştır. Daha önce benzeri görülmemiş olan ESC kitaplığı tasarlanırken özgünlük, 
pratiklik ve verimlilik birincil öncelikler olmuştur. 
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  Yapılan literatür taramaları sonucunda su geçirmez hazne gövdelerinin pleksi gibi hep 
aynı malzemeden üretildiği görülmüş ve malzeme seçimi konusunda özgünlük katılabileceği 
düşünülmüştür. Malzeme karakteri olarak mukavemetli olan ve daha önce incelenmiş 
tasarımlarda karşılaşılmamış bir malzeme olan PVC maddesi hazne gövdesinde kullanılması 
planlanmıştır.  Haznenin ön kısmında bulunan ve kameranın veri alabilmesi için saydam, 
hareket edebilmesi içinse oval olması planlanan yarım daire şeklindeki kubbe parçanın 
malzeme seçimi ve üretim yöntemi bakımından özgünlük katılması hedeflenmiştir. Bu yüzden 
MDF malzemesinde kubbenin kalıbı çıkarılmıştır.  Amaçlanan hedefler doğrultusunda 
malzemenin pleksi olmasına karar verilmiştir. Bu kalıp sayesinde pleksi malzemesine termal 
vakum şekillendirme yöntemi uygulanarak tamamen istenilen ölçülere göre üretimi açısından 
özgün bir kubbe elde edilecektir. 

Test Sistemleri Özgünlüğü 

 ÖTR’de tasarımı bahsedilen itici takım test sistemi gerçek olarak imal edilmiştir. Bu 
itici takım test sistemi tasarlanan farklı itici takımların suyun içerisinde ne kadar itki ürettiğini 
ölçmeye yaramaktadır. Bu ölçümü sağlayan test sistemi tamamen özgündür. Amacı itici takım 
bileşenlerindeki yapılan değişikliklerin deneysel veri olarak elde edip en verimli ve en fazla 
itkinin sağlandığı itici takım seçimi için tasarlanmıştır. Bu özgün tasarım her türlü akvaryuma 
montajlanabilme özelliğinden dolayı modüler, pratik ve uygun maliyetli bir sistemdir. Böyle 
bir sistem ticari olarak piyasada satılmadığı için tarafımızca ticari olarak pazarlanması 
planlanmaktadır. 

 Diğer test düzeneği olan sızdırmazlık test düzeneği hazneyi suya koymadan 
sızdırmazlığının kontrolünün yapılmasını sağlar. Haznenin içerisine hava verilip içerideki 
basınç değişimi belirli bir zaman aralığında kontrol edilerek sızdırmazlığı hakkında bilgi 
sahibi olunabilmektedir. Bu test sistemi su geçirmez hazneyi suya koyarak sızdırmazlığını test 
etme yönteminde elektronik bileşenlerin bozulması riskini ortadan kaldırdığı için takım olarak 
özgünlük konusunda avantaj sağlamaktadır. Bu test sistemi de ticari olarak piyasada 
satılmadığı için tarafımızca üretilecektir. Henüz gerçeği imal edilmemiş olan bu test sistemi 
araç suya koyulmadan önce mutlaka üretilecektir. 

Kontrol Kartı 

 Kontrol kartının işlevselliğini artırmak ve elektronik parçaların sızdırmaz hazne 
içerisindeki konfigürasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, hazır bir kontrol kartı almaktan 
ziyade, kontrol kartı Altium Designer programı kullanılarak sıfırdan özgün bir biçimde 
tasarlanmıştır. Böylece hazır alındığında birbirlerinden ayrı bir şekilde bulunan 
mikrodenetleyici kartı, ataletsel ölçü birimi, analog – dijital dönüştürücü bileşenleri bütüncül 
bir kontrol kartı üzerinde toplanmıştır. 

Güç Dağıtım Kartı 

 Su altı aracında kullanılacak olan güç dağıtım kartının elektronik parçalara gerekli 
elektriksel bağlantıları sağlamasının yanı sıra bataryadan çekilen akım değerini ölçmesi ve pil 
seviyesini kontrol etmesi beklenmektedir. Bu sebeplerden ötürü hazır bir güç dağıtım kartı 
alınması yerine kartın elektronik ekip üyeleri tarafınan tasarlanmasına karar verilmiştir. 
Bahsedilen gereklilikleri sağlayan güç dağıtım kartı Altium Designer programı kullanılarak 
tasarlanacaktır. 

Batarya 

 Su geçirmez hazne içerisinde bulunacak olan batarya Lityum-İyon pillerin seri ve 
paralel sentezi olacak şekilde tasarlanmıştır. Teknolojinin günden güne gelişmesiyle beraber, 
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çeşitli element çiftleriyle, örneğin Lityum-Polimer, elde edilen yüksek verimlilik veya 
performans sağlayan, ihtiyaca göre şekillendirilmiş piller de bulunmaktadır. Burada yeterli 
gücü veren batarya, daha makul bir fiyat karşılığında ihtiyaç ölçüsünde ve daha az yer 
kaplayacak şekilde üretilmiştir. Özgün tasarım sayesinde hem hazne içerisinin verimli 
kullanımı ön plana çıkarken, hem de fiyat/performans açısından optimize edilmiş bir ürün 
ortaya koyulmuştur. 

Aydınlatma 

 Aydınlatma kartı aracın su altında daha rahat görüntü alması için kullanılacağından 
araç üzerindeki pozisyonu ve kameraya göre konumlandırılması önem arz etmektedir. Aracın 
fiziksel özellikleriyle uyumlu olan ve belirtilen şartları sağlayan aydınlatma kartı Altium 
Designer programı kullanılarak özgün bir şekilde tasarlanacaktır.  

Hidrofon 

 Hedef tespiti ve imhası görevinde 45kHz sabit frekansta akustik sinyali tespit edilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen frekanstaki sinyali tespit edebilen piyasadaki hidrofon sayısı sınırlı 
olmakla birlikte sinyal tespiti yapabilen bu sınırlı sayıdaki ürünlerin fiyatları da oldukça 
yüksektir. Belirtilen bu kısıtlamalardan dolayı araçta kullanılacak hidrofon takım tarafından 
piezoelektrik malzemeler kullanılarak tasarlanıp üretilecektir. 

Derin Öğrenmede Jetson’ın İş Yükünün Azaltılması 

 Derin öğrenme modelinin sürekli çalıştırılması Nvidia Jetson Nano’nun iş yükünü çok 
arttırıyordu ve elde edilen düşük kare sayısından dolayı araç akıcı bir görev süreci 
gerçekleştiremiyordu. Takım tarafından geliştirilen algoritma; derin öğrenme modelinin 
hedefe yalnızca belirli uzaklık seviyelerindeyken çalıştırılmasıyla aracın akıcı ve hızlı hareket 
etmesini sağlamıştır. 

Derin Öğrenme Modelinin Eğitimi 

 Kullanılan derin öğrenme modeli takım tarafından oluşturulan simülasyon ortamından 
alınan fotoğraflar ile eğitilmiştir. Modelin eğitimi takım tarafından yapılmıştır. Gerçek havuz 
ortamından alınan görüntülerle model tekrar eğitilerek daha yüksek doğruluk oranına ulaşmak 
hedeflenmektedir. 

Kontrol Kartında Algoritma Çalıştırmak 

 Sensörlerden alınan verilere bağlı algoritmalar, Nvidia Jetson Nano yerine Meftun-u 
Derya kontrol kartında çalıştırılmıştır. Bu sayede veri akışı en aza indirilmiştir ve programa 
hız kazandırılmıştır. 

Tarama Algoritmaları 

 Aracın uyguladığı tarama algoritması, çeşitli algoritmaların takım tarafından test 
edilmesi sonucu belirlenmiştir. Üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. 

Ekran Kartında Kod Çalıştırmak 

 Jetson Nano’nun da desteklediği Nvidia’nın geliştirdiği CUDA teknolojisinin 
avantajlarından yararlanılmıştır. Bu teknoloji sayesinde kodlar ekran kartı üzerinde 
çalıştırılmakta ve program çok büyük oranda hızlanmaktadır. Detayları 4.3.3.10.1’de 
açıklanmıştır.  
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10. YERLİLİK 

Mekanikte Yerlilik 

 Fiziki üretim fazla olduğu için yerlilik açısından en fazla katkı sağlanan bölüm 
olmuştur. Mekanik ekip olarak seçimi yapılan bileşenlerin satın alımına karar verilmeden 
önce her zaman şu düşünce ile hareket edilmektedir. “Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde 
olabilmesi için akranlarımızın değil Türkiye'de  Dünya çapında kim neyi yapabilmiş ise 
mutlaka o seviye referans olarak üretimin her safhasında kendi alın terimiz olmalı! “Felsefesi 
ile o bileşeni fiziki olarak bu topraklarda üretebilmek için yetkinlikler ve imkanlar 
araştırılmıştır. Bu vizyon ile mekanik olarak yerliliğe direkt katkı sağlayan ürünler şunlardır: 

• İtici Takımın tüm mekanik bileşenleri 3B yazıcı ile yerli olarak üretilmiştr. 
• İtici Takım Test Sistemi tamamen Türk firmalardan temin edilen yerli ekipmanlar ile 

üretimi gerçekleştirilmiştir.  
• Şeffaf Pleksi Kubbenin yarım küre şekline bürünebilmesi için gerekli olan ahşap 

kalıbın tasarlanıp Bilgisayar Destekli İmalatında gerekli olan kesici takım 
fikstürlerinin G kodları vasıtasıyla üretilip vakum şekillendirme aşamasına kadar 
getirilmesinde yer alan; malzeme tedariği, tezgâh kullanımları ve üretim proseslerinin 
hepsinde yerli imkanlar kullanılmış olup kendi öz vizyomuzla da hayata geçirilmiştir.  

• Su Geçirmez Hazne Türk firmalarının kendi üretimi olan PVC malzemesinden yerli 
olarak üretilmiştir. 

• Haznenin diğer bileşenlerinden olan elektronik tepsi tarafımızca 3B yazıcıdan 
üretilerek yerlilik oranına katkı sağlanılmıştır.  

• Haznenin kapaklarını oluşturan alüminyum flanşlar Türk firmalarının CNC 
makinelerinde işleme yaparak yerli üretim olarak sunduğu bir bileşendir.  

• Şasi’nin tamamı 3B yazıcı ile üretilerek yerlilik ifadelerine sahip çıkılacaktır. 

Elektronik Yerlilik 

 Günümüzdeki piyasa ve üretim koşulları sebebiyle araçta kullanılan elektronik 
parçaların birçoğu yurtdışından gelmektedir. Bununla birlikte araçta maksimum yerliliği 
sağlayabilmek için bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar şu 
şekilde sıralanabilir: 

• Ürettirilen kontrol kartının baskı dizgi işlemi elektronik ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tasarlanıp ürettirilecek olan aydınlatma ve güç dağıtım 
kartlarının da baskı dizgi işlemleri ekip tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Hedef tespiti görevinde önemli rol oynayacak olan hidrofon, yurtdışından alınmak 
yerine gerekli malzemeler kullanılarak baştan sona takım tarafından üretilecektir. 

• Araçta kullanılan batarya pil hücreleri kullanılarak elektronik ekip tarafından 
üretilmiştir.    

Yazılımda Yerlilik 

 Yazılım sürecinde herhangi bir intihal yapılmayıp, tüm koordinasyon, güdümleme ve 
tarama yazılımı, veri ve güç tasarrufu açısından en uygun şekilde olmak şartıyla ekip 
tarafından yapılmıştır. Test ortamları da ekip tarafından oluşturulmuştur. 
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