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1. RAPOR ÖZETİ

Armada ROV Team Teknofest yarışmaları için farklı şehirlerden bir araya gelmiş

farklı eğitim düzeylerine sahip karma bir ekiptir. Tüm üyeler farklı yetkinlik ve donanıma 

sahip olduğundan proje süresince karşılaşılan sorunları farklı bakış açıları ile ele alarak 

çözüme kavuşturma yeteneğine sahiptir. Takımımız daha önce pek çok yarışmada 

yarışmış ve alanında tecrübe sahibi takım üyelerinden oluşmaktadır, “ ODTÜ Robot 

Günleri, MEB Uluslararası Robot Yarışması, TEKNOFEST- 2020 İnsansız Sualtı 

Sistemleri, CubeSat – EPS Design Project, Rocket Design and Analysis, Tübitak UAV 

Project ” yarışmalarında tecrübe edinen ve kendini geliştiren takımımız sualtı sistemleri 

üzerine çalışmalarına devam etmeyi düşünmektedir. İnsansız sualtı sistemleri farklı 

mühendislik multidisiplinlerini içerisinde barındırdığından olası sorunları çözebilmek için, 

farklı alanlarda donanıma sahip karma bir ekibimizin olması yapılan çalışmalarda bize 

avantaj sağlayacaktır. Bu alanda yarışma öncesinde uzun soluklu araştırmalar yapan 

ekibimiz insansız sualtı sistemlerinin kullanım alanları ve bu alanın önemi hakkında bilgi 

sahibi olmuştur. İnsansız sualtı araçları, zorlu görevlerde insan hayatı tehlikeye atılmadan 

ve bu görevlerin yerine getirilmesi için kullanılması amaçlanarak son yıllarda bu alanda 

yapılan çalışmalar hızlandırılmıştır [1]. Bu çalışmalarda pek çok sorunla 

karşılaşılmaktadır çalışmalarımızda bizim de karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri 

sızdırmazlık konusudur ancak son dönemlerde ki gelişmelerle insansız su altı aracı 

tasarımında ve üretiminde yaşanan pek çok zorluk hızlı bir şekilde çözüme 

kavuşturulmaktadır [2]. İnsansız sualtı sistemleri gerek askeri gerek sivil kullanımlarda 

oldukça geniş bir alana sahiptir. Ülkemizde bu alanda yaptığı çalışmalarla yerli ve milli 

sualtı araçları üretmektedir [3]. Bizde Armada ROV Team olarak bu alanda yerli ve milli 

sualtı araçları üretmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

Bu raporda insansız sualtı aracımızın yapımında kullanmayı planladığımız nihai 

elektronik alt sistemler, mekanik alt sistemler, algoritmalar, programlama dilleri ve 

arayüzler anlatılmış olup projenin yerli, milli ve özgün olabilmesi için geçirilen süreçler 

anlatılmıştır. Projenin yapımı temelde üç ana bileşen ve alt bileşenler esas alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu temel bileşenler; mekanik, elektronik ve yazılımdır. Bu temel 

bileşenlere ait alt bileşenler ise; mekanik sistem tasarımı, mekanik sistem analizi, 

haberleşme, elektronik sistem tasarımı, enerji iletim dağıtım, görüntü işleme ve otonom 

yazılım teknikleridir.     

Nihai mekanik sistem tasarımımızda aracın hareket ve manevra kabiliyetinin en üst 

düzeyde olması için 8 motorlu tasarım yapılmış olup. Araca dönüş hareketini sağlayacak 

olan 4 motor kanatlara 45⁰’ lik açılarla sabitlenecektir. Aracın batma ve çıkma hareketi ise 

kanatlara yatay olarak sabitlenen 4 motor ile gerçekleşecektir. Aracın ihtiyacı olan itki 

kuvveti 4 adet saat yönünün tersine 60 mm pervane ile ve 4 adet saat yönünde 60 mm ile 

gerçekleşecektir. Aracın şartnamede belirtilen minimum ölçülere sahip olacak şekilde 

tasarımını hazırladık ve üretim aşamasına geçerek buralardan maksimum puan almayı 

hedeflemekteyiz. Ayrıca geliştirilen su altı aracının kanat yapısı endüstride yaygın olarak 

kullanılan kestamit ile üretilmiştir. Su geçirmez haznemiz akrilik olarak belirlenmiş olup 

diğer geliştirilen muhafaza kutularımızın yapımında dayanıklılığı ile bilinen PETG 

filament kullanılmıştır. Aracımızın sızdırmazlığı silikonlu gress yağ ve o-ringler 

aracılığıyla sağlanmıştır. Yaptığımız her tasarım ve seçtiğimiz malzeme ABAQUS 

programı kullanılarak analizlere tabii tutulduktan sonra üretimi gerçekleşmiştir.  

Aracın motor kontrolü ise Arm mimarisine sahip Pixhawk PX4 kontrol kartı ile 

gerçekleşecektir.  Sualtı aracının yarışmada istenilen otonom görevleri yapabilmesi için 
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ise araç içerisinde Raspberry Pi mikroişlemci kartı kullanılacaktır. Pixhawk’ a bağlı olan 

basınç, ıslaklık sensörü ve ivmeölçer gibi sensörlerden alınan bilgiler Raspberry Pi’ ye 

iletilecek ve görüntü işleme kütüphaneleri devreye girerek otonom hareket için 

hazırladığımız algoritmalar çalışacaktır. Pixhawk ve Raspberry Pi arasındaki haberleşme 

Pymavlink protokolü üzerinden gerçekleşecektir. Aracın içerisinde Lattepanda mikro 

işlemci kartı ana bilgisayar görevini görecektir. Aracın çalışması için ise ihtiyaç duyduğu 

enerji Lityum Polimer batarya ile sağlanacak olup kullanılan güç dağıtım kartı ile 

donanımların enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Ana güç hattında ise anlık müdahaleleri kolay 

sağlamak için acil stop butonu bulunduracağız. Aracın görevleri daha rahat yapabilmesi 

için araç üzerinde anahtarlı basit LED devresi kullanmayı planlıyoruz. Testler ve teknik 

molalar için ise aracın dışında sızdırmaz IP68 standartlarına uygun bir Ethernet soketi ile 

gerektiğinde kontrol masası ile kablolu bağlantıyı sağlayacağız.  

Batarya yönetim sistemimizde 3S 10000 mAh 40 C Lityum Polimer batarya ile 

sağlamaktayız bu batarya seçiminde ise her motorun üzerine düşen yük ve çektiği akım 

dikkate alınarak tüm sistemin ihtiyaç duyduğu enerji hassas bir şekilde hesaplanmıştır. 

Güvenlik açısından her ihtimal düşünülerek bıçak sigorta ile ana hat kontrol altına alınmış 

ve her alt sistemin kendi içerisindeki sigortalar ile de ayrıca güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca 

kolay ulaşılabilir olması için uygun bir yere montajlanarak renkli bant ile fark edilebilirliği 

sağlanmıştır. Bataryanın doluluk durumunun sürekli takip edilebilmesi için şarj doluluk 

göstergesi dahil edilerek deşarj durumunda kritik seviyenin altına inmemesi ve şarj 

durumunda ise kritik seviyenin üstüne çıkmaması için takip edilebilirliği sağlanmıştır.  

Yazılımsal olarak geliştirilen algoritmalarda ve otonom yazılımda Python 

programlama dili kullanılacak olup aracın testleri sırasında kontrol masamızda Q Ground 

Control arayüzü kullanılacaktır. Aracın yapması gereken görevler gereği Tensor Flow, 

Keras gibi Pyhton’ un yapay zeka kütüphanelerinden faydalanılacaktır devamında ise 

görevler için hazırlayacağımız datasetleri kullanarak yarışma alanında bizi bekleyen 

otonom görevlere aracımızı hazırlamış olacağız. Ayrıca otonom görevlerimizde 

kullanılmak üzere temel bir hydrophone ekibimizce geliştirilmiş olup testleri devam 

etmektedir. 

Test aşamalarında kullanılması gereken ve fiyatları oldukça yüksek olan osiloskop 

cihazları bir üniversite takımı olmayıp karma bir yapıya sahip ekibimizde 

bulunmamaktaydı. Test aşamalarımızı gerçekleştirmek üzere basit frekans, gerilim (Vpp, 

Vp) ve akım değerlerini gözlemleyebileceğimiz osiloskop takımımız tarafından yapılarak 

gerekli osiloskop ölçümleri alınmıştır. Böylece hem yerlilik hem de özgünlük açısından 

çok ciddi bir avantaj yakalamış olduk. Diğer yandan aracımızın geliştirilmesinde 

kullanmak üzere ve gerektiğinde arayüz aracılığıyla müdahale edebilmek için kontrol 

istasyonumuzda özgün bir kontrol sistemi geliştirdik. Sadece aracımızı monitöre 

bağlayarak doğrudan arayüze erişebiliyor ve müdahale edebiliyoruz buda bize özgünlük 

kazandırırken diğer yandan aracımıza müdahale ederken hız kazandırmaktadır. 

Mevcut COVID- 19 pandemisi devam ettiğinden bütçe, üretim ve risk planlamalarımız 

A, B ve C planları olarak üç aşamalı olarak hazırlamış bulunmaktayız. Bütçe 

planlamalarımızı yerli kaynaklara ve üretime odaklı hazırladığımızdan uluslararası ticaret 

aksaması risklerini en aza indirmiş bulunmaktayız. Üretim planlamalarımızda ise takım 

üyelerinin sağlığını riske atmayacak şekilde atölye ortamının sterilizasyonu sağlanmış 

olup kademeli olarak üretim ve testlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Risk planlamalarımızda 

her ihtimali göz önünde bulundurarak projenin zaman planlamasına uygun şekilde 

üretilebilmesi için her şeye hazırlıklı olmayı amaçladık. Aracımızın üretiminde 

kullanmayı planladığımız hemen her alt sistemin kendi tasarımımız ve üretimimiz 
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olmasını amaçlıyoruz. Bu bizi hem yerlilik hem millilik hem de özgünlük konularında ön 

plana çıkaracaktır. Dışardan temin edilmesi planlanan malzemelerde ise yerli firmalara 

yönelerek yerlilik oranını en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktayız.  

Kritik tasarım raporu aşamasında çok büyük değişiklikler olmaması ile birlikte 

sistemde yapılan geliştirmeler ile mekanik sistem tasarımında ve elektronik sistem 

tasarımlarında değişimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin en başında hazırladığımız 

planlamalarda A planından B planına geçilmiştir. Bunun sebebi ana sisteme ayrılan 

bütçenin tamamen yerli imkanlarla üretilmesi ve temin edilmesi üzerine artan finansal 

kaynakların yedek parça temininde kullanılması için olmuştur. Yapılan değişiklikler 

sonucunda daha hafif ve yüzerliği yüksek bir mekanik tasarım ortaya çıkmış olup yapılan 

analizler ile gözlemlenmiştir. Elektronik sistemlerde geliştirilen soğutma sistemi, 

hydrophone ve güç dağıtım kartları sisteme eklenerek daha özgün ve yerli bir proje elde 

edilmiştir. Gerektiğinde kullanılacak olan veri aktarım hattı 2 hatta çıkarılarak çift yönlü 

haberleşme sağlanmış olup istenildiği anda kablolu ve kablosuz kullanıma hazır bir sistem 

elde edilmiştir. Ekibimiz tarafından geliştirilen iticilerin itki testleri yapılmış olup temel 

görev isterlerini fazlasıyla karşılayacağı gözlemlenmiştir. Geliştirilen aydınlatma sistemi 

sayesinde su altında yeterli aydınlık elde edilmiş olup özgün bir sistem olarak projemize 

dahil edilmiştir. Bütçe planlarımız ÖTR aşamasına göre güncellenmiş olup her iki raporda 

belirlenen bütçelerin karşılaştırılması yapılmıştır.  

Sonuç olarak yarışmada verilen görevleri eksiksiz yerine getirebilecek özgünlüğün, 

yerlilik ve milliliğin ön planda tutulduğu bir sualtı aracı milli teknoloji hamlesini kendine 

misyon edinmiş takımımız tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca şartnamede belirtilen 

minimum ölçülere sahip olması ve otonom hareket edilmesi gereken görevlerde özgün 

tasarımımız ve hazırladığımız algoritmalar sayesinde zorlanılmayacağı ön görülmektedir. 

Tasarıma bağlı olarak tahmini maliyetler hesaplanmış iş paketleri oluşturulmuş zaman, 

bütçe ve risk planları hazırlanmıştır. İlerleyen süreçlere malzemelerin tedarik edilerek tam 

üretim için gerekli hazırlıkların tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılan test ve üretim 

çalışmalarında bir projenin fikir aşamasından üretim sürecine kadar ki sürede sahada neler 

yapılması gerektiği nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda ekip olarak oldukça 

tecrübe kazanmış durumdayız. Elde ettiğimiz birikimler ile yarışma alanına 

çıkarabileceğimiz en iyi araçla çıkmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Ekip arkadaşlarımızın proje boyunca hangi alanda görev alacağı aşağıdaki blok 

şemada belirtilmiş olup her üyenin ilgi ve becerileri göz önünde bulundurularak görev 

dağılımı yapılmıştır. 
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Çizelge 1: Takım Üyeleri 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Ekip arkadaşlarımızın proje boyunca hangi alanda görev alacağı aşağıdaki blok 

şemada belirtilmiş olup her üyenin ilgi ve becerileri göz önünde bulundurularak görev 

dağılımı yapılmıştır. 

Şekil 1: Organizasyon Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu aşamasında hazırlanan bütçe planlamalarında Bütçe Planı A nihai

olarak kalmış olup ön görülenden daha az maliyetle projenin çıkarılması beklenmektedir. 

Ön tasarım raporu aşamasında yurtdışından temin edilmesi beklenen ürünlerin kritik 

tasarım raporu aşamasında sistemden çıkarılması ve ürünlerin yerine gerek ekip üretimleri 

gerek yerli kaynaklardan temin edilecek ürünlerin kullanılmasıyla bütçe, zaman ve risk 

planlamalarımızda ön tasarım raporu aşamasında belirlenen planlar nihai plan olarak 

öncelikle ele alınacaktır. Bu durumun bize sağladığı bir diğer avantaj ise yedek parça 

ihtiyacının temin edilme süresinin oldukça kısa sürmesi olacaktır.  



5 

Ekibimiz Ön Tasarım Raporu aşamasında yarışma şartnamesinde belirtilen temel 

görev isterlerini karşılayacak ve ebat puanlamasından maksimum puanı alabilecek şekilde 

tasarlanmıştı ancak yüzerlik bakımından geliştirilmesi bizi avantajlı bir noktaya 

taşıyacaktı. Bu avantajı elde etmek için aracın kepinde revizeler gerçekleştirilerek nihai 

mekanik sistem tasarımına ulaşılmış ve üretim sürecine gelinmiştir. Elektronik sistem 

tasarımında sonar ve lidar kullanılması planlansa da maliyeti çok yükseltmekteydi ve 

malzemelerin yurtdışından temin edilmesi gerekiyordu. Mevcut pandemi sürecinin 

uluslararası ticareti aksattığı için bize zaman kaybettirecekti ve verilen görevler sonar ve 

lidar olmadan da yapılabileceğinden dolayı bu malzemeleri sistemden çıkartarak bunların 

yerine hydrophone, basınç sensörü ve görüntü işleme aracılığıyla görevleri 

gerçekleştirmeye odaklandık. Ön tasarım raporu aşamasına ek olarak sistemimize 

hydrophone ekleyerek revize ettik böylece hem doğrudan görev isterlerini 

karşılayabileceğimiz hem de ucuza mal edebileceğimiz nihai elektronik sistem 

tasarımımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca elektrik dağıtım hattında kullanılması 

planlanan otomatik sigorta yerine ise bıçak sigorta kullanılmasına karar verilmiştir. 

Batarya olarak ön tasarım raporu aşamasında daha yüksek mAh değerine sahip bir Lityum 

Polimer batarya tercih edilmişti ancak sürüş süresi buna bağlı olarak daha kısa 

sürmekteydi çünkü kullanılan bataryanın mAh değeri yüksek olsa da ağırlığı da bir o 

kadar fazlaydı. Tasarımımız güçlü 8 motorlu tasarıma sahip olduğundan motor başına 

düşen yük göz önünde bulundurularak çektiği akım hesaplanmıştır ve diğer çevresel 

donanımların çektiği akımlar belirlenerek anlık olarak ihtiyaç duyulan akım değeri 

hesaplanmıştır. Bu sebeple yeterli sürüş süresini elde edebileceğimiz daha düşük mAh 

değerinde batarya seçilmiştir. Lipo batarya şarj seviyesini takibinin kolay olması için ise 

şarj seviyesi gösterge modülü eklenmiştir. Kullanılması planlanan kamera geniş açılı 

olmadığı için oldukça dar bir açıdan görüntü almamıza sebep olmaktaydı bu da alanı 

tarama süremizi artırmaktaydı ve görev süresinin uzun süresine sebep olmaktaydı.  

Su altı aracımızın güncel tasarımında ise aracımızın yüzerliğini oldukça artıran 

revizeler gerçekleştirilmiş olup ABAQUS programı ile yüzerlik analizleri yapılmıştır. Su 

altı aracımızın milimetrik hesaplamalar ile boyutları küçültülmüş olup tüm sivri köşelere 

Radius verilerek oval bir yapı kazandırılmıştır. Üretimi 3d yazıcı yöntemi ile 

gerçekleştirilecek olan itici plastiklerimiz ile alt ve üst tüp tutucularımızın doluluk oranı 

%100’ e çıkarılarak dayanıklılığı artırılmıştır. Böylece aracın yüzerliği artırılırken 

güvenlik açısından iyileştirilmiştir. Elektronik alt sistemlerde yapılan revizeler ile maliyet 

oldukça düşürülmüş olup tamamen yarışma görevlerine odaklı bir sistem ortaya 

çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikler ise şöyledir, batarya, hydrophone, balıkgözü lensli 

kamera, ikinci bir güç dağıtım kartı ve bıçak sigorta sisteme eklenmiştir. Hydrophone ile 

algılanan ses dalgaları gerilime dönüştürülerek hedef tespiti yapılması amaçlanmaktadır. 

Böylece sonar ve lidar sistemlerinin maliyetinden çok daha düşük maliyete hydrophone 

sistemini projemize kazandırdık. Ekibimiz tarafından geliştirilen basit hydrophone 

temelde algıladığı titreşimleri elektriksel gerilime çevirmektedir ve bu gerilimin izi 

sürülerek hedefin yerini tespit etmeyi amaçlamaktayız. Yaptığımız testlerde de gelen 

titreşimin kaynağına yaklaştıkça gerilim seviyesinin arttığını osiloskop ile gözlemledik. 

Balıkgözü lensli geniş açılı kameramız ile 120°’ lik bir görüş açısına sahip olunmuştur. 

Böylece daha geniş açıyı tarayarak görev süresini kısaltmayı amaçlıyoruz. Li-Po 

bataryamızın mAh değerini 13000 mAh değerinden 10000 mAh düşürerek daha fazla 

sürüş süresi yakalamış bulunmaktayız. Sürüş süresinin yanı sırada maliyet bakımından 

ucuz ve tedarik süreci bakımından kolay bulunabilir olmasıyla avantaj yakalamış olduk. 

Ayrıca Li-Po bataryaların kritik seviyelerde şarjını takip ederek bataryamızı verimli 

kullanmak için şarj seviyesi gösterge modülünü sistemimize dahil ettik. Diğer yandan 

güvenlik açısından kullandığımız otomatik sigortayı değiştirerek bıçak sigorta kullanmaya 
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karar verdik. Bu su altı aracımızın haznesinin içinde bize daha fazla alanda kazandırdı. Bu 

değişimler sonucunda ise nihai elektronik sistem tasarımımızı oluşturmuş olduk. Yapılan 

donanımsal değişimler sonucunda yazılımsal olarak revizelere gidilmiştir. Özellikle sonar 

ve lidar sistemlerinin çıkarılmasıyla önemli ölçüde yazılan satır sayısı azalmış ve kodların 

çalıştığı işlemcinin rahatlaması sağlanmıştır. Güvenlik için sızdırmazlık sorunu olduğunda 

tüm sistemi kapatacak bir güvenlik sistemi kurulmuştur. 

Sonuç olarak mekanik alt sistemlerde ve elektronik alt sistemlerde yapılan revizeler 

sonucunda maliyet düşürülmüş olup tamamen görev isterlerine odaklı olarak nihai 

tasarımlara ulaşılmıştır. Üretimi yapılacak ve hazır temin edilecek alt sistemlerimizin 

tamamı yerli firmalardan karşılanacak olması projemizin yerlilik oranını oldukça 

yükseltmiştir. Donanımsal değişimlerin büyük çoğunluğunun ekibimiz tarafından yapılan 

analizler sonrası üretiminin gerçekleşmesi maliyet bakımından ve özgünlük bakımından 

ekibimize avantaj sağlamıştır. Diğer yandan yedek parça ve arızaya müdahale konularında 

ekibimizi kısıtlayan bir durum kalmamıştır. Yapılan donanımsal değişimlere uygun olarak 

yazılımsal revizelerimizde devam etmektedir. Özellikle sonar ve lidarın sistemden 

çıkarılmasıyla yazılan satır sayısı oldukça azaltılmış ve böylece işlemci performansı 

maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Görevler tam otonom olduğundan en önemli 

noktalardan biri olan işlemci performansı odaklandığımız nokta olmuştur. Bunun bize en 

önemli göstergesi ise görüntü işleme uygulamalarında yaptığımız testlerde elde ettiğimiz 

fps değerleri ve çalışma süresine bağlı olarak işlemcinin önceki testlere göre daha az 

ısınma durumu olmuştur. 

Ön tasarım raporu aşamasında belirlenen malzemelerin büyük çoğunluğunun 

ekibimizce üretilmesi ve şu an hazır temin edilecek olan malzemelerin tamamının yerli 

firmalardan alınmasıyla Bütçe Planı A’ dan Bütçe Planı B’ ye geçilmesine gerek 

duyulmamıştır. Bütçe planlarının karşılaştırılması çizelgesinden de anlaşılacağı üzere 

maliyetimiz oldukça düşmüştür.  

Çizelge 2: Bütçe Planlarının Karşılaştırılması 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Testler için ve gerektiğinde sisteme bağlanabilmek için kullanacağımız kontrol 

istasyonumuz ve ilk sistem tasarımlarımız ve nihai sistem tasarımlarımız aşağıdaki 

gibidir.  

Şekil 2: Ön Tasarım Raporunda Hazırlanan Sistem Tasarımı Ve Test Kontrol 

İstasyonu 
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Şekil 3: Ön Tasarım Raporu Aşamasında Hazırlanan Elektrik Dağıtım Şeması 

 

Kritik Tasarım Raporu aşamasında geliştirilen ve yarışma alanında kullanılması planlanan 

nihai sistem tasarımı ve elektrik dağıtım şeması aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 4: Nihai Sistem Tasarımı Ve Test Kontrol İstasyonu 

 

 
 

Şekil 5: Nihai Elektrik Dağıtım Şeması 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik Tasarım süresince ekibimizde bulunan mekanik alt sistemler ekibimiz aracın 

tasarımı için doğadan ilham alarak yaptığı projenin özgünlüğünü ve de yapısal olarak su 

altındaki durumunu göz önünde bulundurarak farklı tasarımlar deneyip en uygun olanına 

karar vermiştir. Aracın dijital ortamda oluşturulup birleştirilmesinden önce aracın genel 

görünümü geçtiğimiz senelerdeki yayınlanan şartnamelerde bulunan maksimum alınabilecek 

puanlar göz önünde bulundurulmuş ve sonradan 3B tasarıma başlanmıştır. Bu aşamada kara 

kalem, 3B modelleme, render(sahnelemelerimiz) ve analizlerimizi hayata geçirmek için 

AUTODESK FUSION 360,  SOLIDWORKS ve ABAQUS programları kullanılmıştır. 

Kanat Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız sualtı aracımızın kanat modeli tasarım süreci 7 aşamada meydana gelmiştir. 

Şekil 6’da görülen ilk aşamada aracımızı bir arada tutmaya yarayacak olan şase yani kanatlar 

hayal ettiğimiz şekle göre kara kalem taslak modeli çizilmiştir. Bu taslak doğrultusunda 

SolidWorks programı üzerinden katı model 3B tasarıma başlanmıştır. Tasarıma başlamadan 

önce imalatta kolaylık sağlayacak ve yapılması gereken görevlere bakıldığında kestamit 

malzemesinin kullanılması, imal edilmesi ve işlenmesi hem ekonomik olarak hem de özellik 

olarak sağladığı imkanlar bakımından tercih edilmiştir. Bu malzemenin seçilmesinde en etkili 

olan etkenler; çeliğe göre yaklaşık olarak 1/8 oranda hafif olması, darbelere dayanımının 

yüksek olması, aşınma ve basmaya karşı yüksek dayanıklı bir yapıya sahip olması, sürtünme 

katsayısının diğer düşünülen malzemelere kıyasla daha düşük olması, çevre temizliği 

açısından yağsız çalışma özelliği ve yüksek çekme çekme dayanımına sahip olmasıdır. 3B 

tasarım yapılırken geçmiş yıllarda belirtilen boyut ölçü sınırlamaları baz alınarak yamuk 

şeklindeki kanat parçamızı belli oransal ölçüler eşliğinde tasarlayıp ikinci aşamada görülen 

tasarım elde edilmiştir. Tasarımımıza kestamit malzemesi atama işlemi yaptığımız zaman 

şasemizin ağırlığının istediğimiz ağırlık oranlarından fazla olduğu gözlemlendi. Bu aşamada 

Abaqus Cae programında gerekli statik analizleri yaparak parçanın mukavemetini 

etkilemeden orta kısmında parça çıkarma işlemi yapıp üçüncü aşamada görülen tasarım 

analizler sonucu dördüncü aşamadaki tasarım görünümüne ulaşmış oldu. Üçüncü aşamada 

kanatların sağında ve solunda bulunan deliklerin su altı aracının üstüne montajlanacak olan 

kepin uçlarına denk gelmesi ve 3D yazıcıdan çıkacak olan tüp tutucularının boyunun tabla 

ölçülerine göre kısalacağı göz önüne alınıp yeniden tasarlandığı için uzun kenarında bulunan 

dikdörtgen şekline benzer boşluğun boyunun kısalması gerekiyordu. Aynı zamanda da tüp 

tutucu ayaklarının kanada tam montajlanması için açılacak olan M3 deliklerin yeri yeniden 

ayarlandı. Üretim öncesi aracımızın tam ölçüleri ile nasıl görüneceğini anlamak için dördüncü 

aşamada görülen köpük maketi yapıldı. Köpük maket yapımından sonra su altı aracımızın 

suya batması için gerekli olan su kanallarının açık olmadığı fark edildi. Aracımızın suya 

batmasında ve istediği gibi hareket etmesinde önemli rol oynayan bu kanallar beşinci aşamada 

görülen motor tutucu deliklerinin sağ ve soluna açıldı. Üretime tamamen hazır olan parçamız 

5 eksenli CNC makinesine mengene yardımı ile bağlandı ve parçamız altıncı aşamada 

görüldüğü üzere işlendi. CNC makinesinde kullanılan matkap ucunun yeterli hassasiyette 

çalışmamasından kaynaklı kanat parçasının tüp tutucuya sabitlenecek olan kenarlarında bir 

matkap ucuna sarılan zımpara yardımı ile fazlalıklar temizlendi. Parçamız yedi aşamanın 

sonunda montaj işlemine hazır hale geldi.  
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Şekil 6: Kanat Modeli Tasarım Süreci 

Tüp Tutucu Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız sualtı aracımızın tüp tutucu modeli tasarım süreci beş aşamada 

gerçekleşmiştir. Tasarıma başlanmadan önce aracımızda kullanacağımız elektronik 

ekipmanları muhafaza edecek olan tüp haznesinin yarıçapı baz alınarak Şekil 7 ‘de birinci 

aşamada görülen kara kalem taslak model çizilmiştir. Taslak model baz alınarak tüpümüzün 

ölçülerine uygun ikinci aşamadaki görselde görünen 3B model tasarlanmıştır. Tüp tutucunun 

önemi ve nerede kullanılacağına bakılınca tüm su altı aracımızda en kilit parçalardan biri 

olduğunu anlıyoruz. Modelimiz hayata geçirilirken hem göze hoş görünen bir estetik yapıya 

sahip olması açısından hem de şartnamede belirtilen 8 kg ağırlık sınırlaması göz önüne 

alınaraktan tüp tutucu kenarlarında üçgene benzer parça çıkarma işlemi yapılmıştır. Tüp 

tutucu üretilmeden önce kanat modeli üzerindeki görüntüsünü görebilmek için beyaz 

köpükten üçüncü aşamada görülen model oluşturulup üretimden çıkan kanat parçasına montaj 

edilip genel duruşuna bakılmıştır. Daha sonrasında tüp tutucumuzun üretiminde kullandığımız 

PETG filamentin baskı kalitesini test etmek için elimizde bulunan kırmızı filamentten 

dördüncü aşamada görülen baskı alınmıştır. Su altı aracımızın hem kanatları hem de tüpünü 

birleştiren kısaca aracı bir arada tutan parçalar olan tüp tutucular baskı kalitesi bakımından 

son derece kusursuz olmalıdır.  Bu sebeple baskı kalitesinin ve tasarımın tüpe uygunluğu tüp 

yüzeyinde test edilmiştir. Testin sonucunda tasarımın tüpe her açıdan uygun olduğu 

gözlemlendi ve beşinci aşamada görülen kanatlara monte edilmiş olan siyah tüp tutucu baskısı 

tasarım doğrultusunda üretilmiştir. 
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Şekil 7: Tüp Tutucu Modeli Tasarım Süreci 

Ayak Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız su altı aracımızın taşıyıcı görevi gören ayak tasarımı beş aşamada 

tasarlanmıştır. İlk aşamada istediğimiz tarzda bir ayak hayal edilip kara kalem taslak model ile 

ayak şekline karar verilmiştir. Aynı zamanda su altı aracımıza monte edilecek olan bu iki adet 

ayağın aracın ağırlığını taşıması ve aynı zamanda aracın kanat altında bulunan itici motor 

plastiklerini herhangi bir şekilde oluşabilecek deformasyonlara karşı korumak için alttan 

yüksekliğini arttırması hedeflenmiştir. İkinci aşamada ise tasarımımız katı 3B modeli 

SolidWorks ortamında kara kalem taslak modeline benzer fakat daha estetik ve kanat 

ölçülerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan ilk ayakların kanatlara montajını 

sağlarken açılan M3 deliklerin kanatta açılan deliklerle aynı doğrultuda olması çok önemlidir. 

Üçüncü aşamada ise 3B tasarıma uygun ve A3 kağıdına alınan detaylı teknik çizimlerle 1:1 

ölçeğinde oluşturulan birebir köpük maket araca uygunluğu açısından ve boyutsal uygunluğu 

test edilmiştir. Dördüncü aşamada görülen PETG filamentin baskı kalitesini %100 

doygunlukta test etmek için elimizde hali hazırda bulunan PETG filamentten baskı alındı. 

Deneme baskısı olarak ayaklar araca monte edildi ve aracı dengeli bir şekilde taşıdığı 

filamentin aracın ağırlığına dayandığı ve herhangi bir delik uyuşmazlığının olmadığı 

gözlemlendi. Son baskı alınmadan önce ayaklarda bulunan sert köşeler Radius verilerek 

yumuşatıldı. Bu tasarım değişikliğinde ki amaç aracımızın oluşturacağı ve aracımızda 

oluşabilecek bir kazayı önlemektir. Bu aşamadan sonra su altı aracımızın ayakları artık bir 

güvenlik tehtidi oluşturmamaktadır. Son tasarım aşamasında aracımızın rengi olan siyah 

filamentten son tasarım baskımız alındı. 
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Şekil 8: Ayak Modeli Tasarım Süreci 

Kep Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız su altı aracımızın beynini korumak, suyun altında daha yumuşak hareketler 

yapmasını, suyun altına dalmasını kolaylaştıran ve özgün tasarımıyla da güzel görüntü 

sahnelemesini sağlayan kep tasarımımız beş aşamada tasarlanıp üretilmiştir. İlk aşamayı 

incelemeden önce su altı robotumuzun üst kısmında bulunan aracımızın beyni diyebileceğimiz 

elektronik kısmı içeren tüpün darbelere ve oluşabilecek kazalara karşı korunması çok 

önemliydi. Tüp tutucu parçalarımızın hâlihazırda üstüne binen stresi göz önünde bulundurarak 

aracımızın üstüne koruyucu bir kep tasarlamamız gerektiğini anladık ve aracımızın üstüne 

aynı zamanda ağırlık merkezimizin sadece belirli bir tolerans aralığında kaydıracak şekilde bir 

tasarım yapılmasına karar verildi. İlk kep tasarımımız ortaya çıktığında ağırlık ve uyumlu bir 

montaj yakalanamaması açısından mekanik ekibimizin isteklerini ve beklentilerini 

sağlamıyordu. Bu aşamadan sonra yapılması gereken tasarlanan kep tasarımını istenilen 

parametrelerde yeniden tasarlamak için gereken adımlar; kanatta açılan delikler doğrultusunda 

ve 3D yazıcının tolerans oranını düşünerek deliklerin açılması, üretim safhasında 

kullanacağımız 3D yazıcı için çok keskin ayrıtları olan yerleri öncelikle güvenlik açısından ve 

üretilebilirlik açısından yumuşatma çalışması yapıldı. Üretim aşamasına geçilmeden önce 

genel analizler tamamlandığında yani üçüncü aşamamızda ise Şartname’ ye göre belirtilen 

ağırlık sınırlandırılmasından dolayı kepimizin yeniden tasarlanması gerekiyordu. Gerekli olan 

analizlerden sonra ağırlık açısından sıkıntı yaşamamak için kepimizin üstünde bulunan kısmı 

kestik ve kanatla bağlantı amacıyla bulunan M5 delikler için kep üzerinde montajı daha rahat 

bölgeler seçildi. 3D yazıcıdan çıkan kepimizi incelediğimizde kanatlarımızda bulunan 

dalmamızı kolaylaştırmak amacıyla açılan boşlukların yeterli olmadığını gördük ve bu da bizi 

beşinci ve son aşamamıza getirdi. Son aşamamızda ise kestamit kanatlarımızda bulunan tüm 

delikleri kepte de açma kararı alıp tasarım ekibimiz tarafından yeniden tasarlandı. 
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Şekil 9: Kep Modeli Tasarım Süreci 

 

İtici Motor Plastikleri Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız su altı aracımızı ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirme görevi gören itici 

motor plastiklerimiz beş aşamada tasarlanmıştır. İlk aşamada aklımızda piyasada çoğu takım 

tarafından kullanılan hazır motor plastiklerinden kullanmak bize zaman bakımından kazanç 

sağlayacağı öngörüldü. Fakat bu plastiklerde bulunan su altı aracımızın montajının yapılacağı 

birleşim yerlerinin tasarıma uygun olmadığı karar verilince bu fikirden vazgeçildi. İkinci 

aşamada ise özgünlüğe verilen önem düşünüldüğünde kara kalem taslak şeklinde çizilen itici 

motor plastikleri özgün bir tasarıma sahip değildi. Bu aşamada itici motor plastiklerinin aracın 

kanatlarında birleşim yuvaları düşünülerek uygun bir tasarım yapılması gerekmekteydi. Bu 

yuvaların su altı aracımızın kolay sökülebilir ve takılabilir olması için kolay ve pratik bir 

tasarıma ihtiyacı vardı. Üçüncü aşamada ise tasarımımız katı 3B modeli SolidWorks 

ortamında çizildiğinde kanatlarda herhangi bir montaj ya da yuvaya oturmama sorunu 

gözlemlenmedi ve dördüncü aşamaya geçildi. Bu aşamada itici motor plastiklerimiz önceden 

üretilmesi gerektiği planlanan şekilde siyah PETG filamentten baskı alınmıştır. Alınan 

baskının tahmin edilenden biraz daha fazla kalın olması ve içine yerleştirilecek olan motorun 

rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacak olan motor çapının toleransının az verilmesi 

sebebiyle üretilen bu parçadan yüksek bir verim alınamadı. Bu da bizi son aşama olan beşinci 

adıma götürdü. Beşinci aşamada üretilen itici motor plastiklerinin direk nokta atışı olarak 

belirlenen eksiklikleri ve yanlışlıkları giderilerek son tasarıma getirilmiş ve siyah PETG 

filamentten son tasarım baskımız alındı. 
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Şekil 10: İtici Motor Plastikleri Modeli Tasarım Süreci 

 

Kanat Motor Plastikleri Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız su altı aracımızı aşağı ve yukarı hareket ettirme görevi gören kanat motor 

plastiklerimiz beş aşamada tasarlanmıştır. İlk aşamada itici motor plastiklerinde olduğu gibi 

piyasada çoğu takım tarafından kullanılan hazır motor plastiklerinden kullanmak bize zaman 

bakımından kazanç sağlayacağı öngörüldü. 3B tasarım süreci su altı aracımız için tasarlanan 

itici motor plastiklerinde olduğu gibi aynı aşamaları içermektedir. Farklılık olarak 

bakıldığında kanat motor plastiklerinin, itici motor plastiklerinde olduğu gibi herhangi bir 

montaj yuvasına ihtiyaç duymadığı ortadaydı. Kanat motor plastiklerini, kanada hareket 

etmeyecek şekilde montajlamak için en uygun yerin kanadımızın şekli göz önünde 

bulundurulduğunda yamuk şeklinin kısa kenarına açılması uygun görülmüştür. Bunun nedeni 

uzun kenara konulduğunda montajlanma durumunda bize zorluk çıkartmasıdır. Bazı önemli 

durumlarda örneğin bir arıza durumunda su altı aracımızın sorunsuz bir şekilde demonte 

edilip hızlıca monte edilmesi çok önemli bir konudur. İtici ve kanat motor plastiklerinin tüm 

montaj delikleri motor plastiklerinin içinden dışarıya doğru gitmektedir. Bunun temel sebebi 

montajda kullanılacak olan cıvataların sabitlenmeleri için gereken somunların motor 

plastikleri içindeki pervaneye engel olmasıdır. İtici motor plastiklerinin aksine kanat motor 

plastikleri fazladan montaj yuvasına ihtiyaç duymamaktadır. Bu sayede kanatlarda ve kepte 

açılan boşluklara sorunsuzca monte edilebilecektir. Sonraki aşamada alınan baskının itici 

motor plastiğinde olduğu gibi baskının tahmin edilenden biraz daha fazla kalın olması ve içine 

yerleştirilecek olan motorun rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacak olan motor çapının 

toleransının az verilmesi sebebiyle üretilen bu parçadan yüksek bir verim alınamadı. Bu da 

bizi son aşama olan beşinci adıma götürdü. Beşinci aşamada itici motor plastiklerine benzer 

olarak üretilen kanat motor plastiklerinin direk nokta atışı olarak belirlenen eksiklikleri ve 

yanlışlıkları giderilerek son tasarıma getirilmiş ve siyah PETG filamentten son tasarım 

baskımız alındı. 



16 
 

 

Şekil 11: Kanat Motor Plastikleri Modeli Tasarım Süreci 

 

Tüp İçi Raf Sistemi Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

İnsansız su altı aracımızda bulunan tüpün içine yerleştirilecek olan elektronik kartlar, 

bataryalar ve elektronik kabloların düzgün ve birbirine zarar vermeyecek şekilde 

yerleştirilmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra oluşabilecek muhtemel bir darbe halinde 

içerideki elektronik kısmın muhafazası ve koruması su altı aracımız için hayati önem 

taşımaktadır. Geliştirilen bu raf sistemi yukarıda sayılan sebeplerden ötürü tasarımına 

başlanmış olup üretimi yapılmamıştır. Bunun başlıca sebepleri su altı aracımıza 

montajlayacağımız tüpün iç hacminin çok sınırlı olması ve bahsi geçen raf sisteminin ağırlık 

şartları bakımından bize dezavantaj sağlayacak olmasıdır. 

 

 
Şekil 12: Tüp İçi Raf Sistemi Modeli Tasarımı 

Hidrophone Kutuları Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

Su altı aracımıza takılacak olan hidrophone muhafazasını sağlaması amaçlı tasarlanan 

bu kutular sensöre gelebilecek olan herhangi bir hasarı engellemek ve su geçirmemek için 
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tasarlanıp kırmızı PETG filamentten üretimi tamamlanmıştır. M2 vida delikleri açılarak 

elektronik sistem içeri konulduktan sonra kolayca montajlanacaktır. 

 

 

Şekil 13: Hidrophone Kutuları Modeli Tasarımı 

 

LED Kutusu Modeli Tasarım ve Üretim Süreci 

Su altı aracımızın altına yerleştirecek olan LED lambaların muhafazasını sağlayacak 

olması amacıyla tasarlanan bu kutunu tasarımı oldukça basit olup iki adımda tamamlanmıştır. 

Dijital ortamda tasarımı tamamlanıp kırmızı PETG filamentten baskısı alınmıştır. M2 vida 

delikleri açılarak elektronik sistem içeri konulduktan sonra kolayca montajlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

                              

    

 

Şekil 14: 

LED Kutuları Modeli Tasarımı 

 

Elektronik Koruyucu Kart Modeli Tasarımları ve Üretim Süreçleri 

 ÖTR (Ön Tasarım Raporu)’ de belirttiğimiz bu koruyucu kart kutularının tasarımları 

tamamlanmış ve üretime hazır hale olmuş olmalarına rağmen üretim aşamasına geçilmemiştir. 

Bunun temel sebepleri ise kullanılacak olan tüpün içindeki çok sınırlı hacim sorunu ve tüm 

kartların fiziksel şekillerinden kaynaklanan yerleştirme sorunudur. 
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Şekil 15: Muhafaza Kutuları Modeli Tasarımı 

 

4.1.2. Malzemeler  

Motorlar 

İnsansız su altı aracımızda kullanılacak olan motorlar ve adet sayısı şartname ve yarış 

şartları dikkate alınarak özenle seçilmiştir. Aracımızda 8 adet motor kullanılacaktır. 

Bunlardan 4 tanesi kanat kısmına dik olarak montajlanacak ve aracın dikey eksende hareket 

etmesi sağlanacaktır. Kalan 4 adet motor ise 45⁰’lik açı ile kanatların alt kısımlarına 

yerleştirilerek aracın yatay eksende hareketini sağlayacaktır. 8 adet motor kullanmamızın 

sebebi aracın manevra kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmaktır. İtme, akım, voltaj ve 

verimlilik gibi özellikler değerlendirildiğinde ve piyasadaki fiyat ve performansı da dikkate 

alındığında Emax Xa2212 820Kv fırçasız motorlarının bu kriterlere uygun olduğu görülmüş 

olup kullanılacaktır. Motorların su altında bozulmaması ve uzun ömürlü olması için epoksi 

kaplama yapılmıştır ve tuzlu suya dayanıklı rulmanlar ile revize edilmiştir. 

 

 

Şekil 16: Epoksilenmiş Fırçasız Motor 
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Şekil 17: Tuzlu Suya Dayanıklı Rulmanlar 

 

Tablo 3: Emax Xa2212 820Kv Fırçasız Motorlarının Teknik Özellikleri 

Emax Xa2212 820Kv Fırçasız Motorlarının Teknik Özellikleri 

KV  820Kv  

Voltaj  3 S  

Ağırlık  50g  

Akım  12A  

 

 

Şekil 18: Emax Fırçası 820 Kv Motor [4] 

 

Şekil 19: Emax Fırçasız Motor Teknik Çizimi [5] 
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Pervane 

Aracımız bu yıl bataryalı olduğundan ihtiyacımız olan sürüş süresinde pervaneler etkin 

rol oynamaktadır. Dört bıçaklı pervaneler revize edilerek toplam 8 adet kullanılacaktır. 4 adet 

saat yönünde ve 4 adette saat yönünün tersi yönde Emax fırçasız motorlarla birlikte 

kullanılarak aracın ihtiyacı olan itki kuvveti sağlanacaktır. Pervanelerin toplam kanat 

uzunluğu 60mm’dir. 

 

Şekil 20: Pervane [6] 

Su Altı Haznesi 

Kullanmayı planladığımız akrilik tüp içerisinde elektronik alt sistem malzemelerimiz 

bulunacağından sızdırmazlık ve basınca dayanıklılık bizim için en önemli konulardır. 

Takımımız araştırma ve geliştirme çalışmalarını bu alanda henüz tamamlamadığından yerli bir 

firmadan hazır temin edilmesine karar verilmiştir. Kullanacağımız su altı haznesinin dahili 

alüminyum flanş kapakları vardır ve o-ringler ile sızdırmazlığı sağlanmıştır. 

Çizelge 4: Su Altı Haznesi Teknik Özellikleri [7] 

Su Altı Haznesi Teknik Özellikleri  

İç Çap  90 mm  

Dış Çap  100 mm  

Derinlik 100 metre  

Malzeme Alüminyum ve krom  

  

 

Şekil 21: Su Altı Haznesi [7] 
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Şekil 22: Su Altı Haznesi Teknik Çizimi [7] 

O-ring conta 

O-ring silikon gres ile beraber kullanılarak su altı haznesinde su geçirmezliği sağlamak 

amacıyla kullanılacaktır. 

 

Şekil 23: O-ring conta [8] 

PETG Filament 

Aracın mekanik parçalarının 3D yazıcı ile üretiminde kullanmak üzere dayanıklılığı ve 

işlemeye elverişli olmasından dolayı PETG filament kullanmaya karar verildi. Seçim 

yaparken fiyat performans ürünü olmasına dikkat edildi. Aracımızın ilk prototipleri üretilmiş 

olup görselde ifade edilmiştir. 

 

Şekil 24: PETG Filament [9] 
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Şekil 25: PETG Filament Kullanılarak Alınan Baskılar 

 

Çizelge 5: Filamentlerin Karşılaştırılması [10] 

 

Epoksi Reçine 

Aracımızın sızdırmazlığını sağlarken kullanmayı planlamaktayız. Özellikle motorların 

stator sargılarının kaplanmasında etkin rol oynayacaktır. 

 

Şekil 26: Epoksi  [11] 

 

 

                Malzemeler            

 

Malzeme Özellikleri 

PC  
 

PETG 
 

PLA  
 

Sertlik  Yüksek  PC>PETG>PLA  Düşük  

Esneklik PETG>PC>PLA  Yüksek  Düşük  

Dayanıklılık  PETG>PC>PLA  Yüksek  Düşük  

Uygunluk  Rijit parça ve cama 

alternatif güç  

Yüksek darbe ve 

gerilimli parçalar  

Prototipleme  



23 
 

Kestamit Levha 

Aracımızın kanatlarının üretimi için CNC işleme yöntemini tercih ettik. Bunun için 

hem işlenebilirliği hem de maliyetinin düşük olması sebebi ile kestamit kullanmaya karar 

verdik. 

Çizelge 6: Kestamit Teknik Özellikleri [12] 

Kestamit Teknik Özellikleri 

Yoğunluk 1.15 gr/cm3  

Su Emme  % 2,5  

 

 

Şekil 27: Kestamit Levha [12] 

Kanatlar 

Su altı aracının kanadı, üretimde kullanılacak olan akrilik tüpü koruması ve aracın yüzerliğine 

doğrudan etki edeceğinden dolayı su ile temas edecek yüzeylerin dik olmamasına dikkat 

edilmiştir. Çünkü hareket esnasında suyun uygulayacağı direnci minimum seviyeye 

indirmemiz gerekiyor. Oluşabilecek herhangi bir darbeye karşı uçların ve kenarların deforme 

olmamaları için sivri uçlu ya da kenarlı bir tasarımdan kaçınılmış aynı zamanda olabilecek 

herhangi bir güvenlik sorununun da önlenmesi düşünülmüştür. Genel olarak tasarlanan araca 

bakıldığında kilit noktalardan bir diğeri de kanatlar ve akrilik tüp tutucularıdır. Kanat tasarımı 

aracın üstündeki kepe ve akrilik tüpe uygun olmalıdır. Malzeme seçimi konusunda da 

hedeflenen ağırlığa dikkat edilmesi gerekir. Yüksek mekanik dayanım, düşük ağırlık ve kolay 

işlenebilir olması sebebi ile kanat için en uygun malzeme kestamit olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

  

 

Şekil 28: Su Altı Aracının Kanatları 
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Tüp Tutucular 

Akrilik tüp tutucuların ise mekanik bakımdan kolay üretilebilir, montajı ve imalatı kolay 

olmalı idi. Tutucuların imalatında düşünülen malzeme ise su altında dayanıklı olması ve kolay 

üretilebilir olması nedeni ile PETG filament olarak belirlenmiştir. Ayrıca üretim yönteminin 

3D printer olmasına karar verilmiştir. Mekanik alt sistem içerisinde yer alan her alt parçanın 

tasarımı yapılırken kolaylıkla sökülüp takılabilir olmasına özen gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Tüp Tutucular 

Ayaklar 

Mekanik tasarım sürecinin sonunda ise aracımızın zeminle temasa geçtiğinde motorların yere 

paralel bir şekilde durmasını sağlayan ve muhtemel darbeleri önlemek amacı ile aracın 

ayakları tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 30: Aracın Ayakları 

Kep 

Aracın kep kısmı aracın tüpünü dış etkenlere karşı korumak ve estetik görünümü ile göze 

hitap etmek amacıyla aracın uzunluk puanlaması da göz önünde bulundurularak 

tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Aracın Kepi 

Motor Plastikleri 

Özel tasarlanan motor plastiklerinde ise esas amaç dayanıklılıktır. Tasarımdaki bir diğer 

kolaylık ise dayanıklılığının yanında kolay sökülüp takılır olmasıdır. Kullandığımız fırçasız 
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motorların en, boy ve yükseklik ölçüleri dikkate alınarak tasarlanan motor plastiklerinin 

üretiminde 3D printer yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: İtici Plastikleri 

 

Aracın Tüm Mekanik Alt Sistemleri 

Mekanik alt sistem parçalarımızın büyük çoğunluğu tarafımızca üretilmektedir. Talaşlı imalat 

ve 3d printer kullanarak oldukça hassas bir şekilde üretimleri gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

Şekil 33: Aracın Tüm Mekanik Alt Sistemleri 

Nihai Malzeme Listesi 

Su altı aracımızın yapımında kullanacağımız ve kullandığımız nihai malzeme listemiz 

çizelgede gösterilmiştir. 
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Çizelge 7: Nihai Malzeme Listesi 

Malzeme Adet / Ölçü Temin Durumu 

Aracın Kanatları 2 Adet ÜRETİLDİ 

Alt Kemer 1 Adet ÜRETİLDİ 

Üst Kemer 1 Adet ÜRETİLDİ 

Aracın Ayakları 2 Adet ÜRETİLDİ 

Kep 1 Adet ÜRETİLDİ 

Su Altı Haznesi 1 Adet ALINDI 

İtici Plastikleri 8 Adet ÜRETİLDİ 

Motor 8 Adet ALINDI 

Pervane 8 Adet ALINDI 

Servo 1 Adet ALINACAK 

ESC 8 Adet ÜRETİLECEK 

Pixhawk PX4 1 Adet ALINACAK 

Pixhawk Power Modül 1 Adet ALINACAK 

Raspberry Pi 3b 1 Adet ALINACAK 

Lattepanda 1 Adet ALINACAK 

Kamera 1 Adet ALINACAK 

Armada MCU 1 Adet ÜRETİLECEK 

Gimbal 1 Adet ALINACAK 

Voltaj Regülatörü 4 Adet ÜRETİLDİ 

Güç Dağıtım PCB’ si 1 Adet ÜRETİLECEK 

Veri Aktarım PCB’ si 1 Adet ÜRETİLECEK 

Batarya 1 Adet ALINACAK 

Acil Stop Butonu 1 Adet ALINACAK 

Motor güç Kablosu 24 Metre ALINACAK 

Basınç Sensörü 1 Adet ALINACAK 

Epoksi 1000 Gram ALINDI 

Kestamit Levha 1000mm x 1000mm ALINDI 

Filament 5 Kg ALINDI 

O-ring 20 Adet ALINDI 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımız AUTODESK FUSION 360 ve Solidworks programları kullanılarak 

tasarlanmış olup Ultimaker Cura dilimleme programında aracımızın ağırlık ve maliyeti 

hesaplanmıştır. Üretime uygunluğu ve test aşamalarında güvenli ve emniyetli sonuçlar 

alabilmeyi öngörmek için Abaqus programında gerekli analizler yapılmıştır.  

Üretimi yapılacak parçaları ortalama en düşük maliyet ile yüzey kalitesi yüksek, 

minimum su emme özelliğine sahip ve yüksek dayanımı olan malzeme seçerek verimli bir 

üretim gerçekleştirilmiştir. 3D baskıları alınan parçaların daha kaliteli çıkması için oda 

sıcaklığı sabit tutulmuştur. Hedeflenen boyut ve toleransta üretim yapabilmek için dijital 

kumpas kullanılmıştır. 

Talaşlı İmalat  

Şase için seçilen kestamit malzeme belirlenen ölçülerde 5 eksen CNC ve tesviye talaşlı 

imalat yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Üretildikten sonra delik delme işlemleri yapılarak 

şaseye montajlanacak parçalar için uygun bağlantı noktaları açılmıştır. Parça geldiğinde tüp 

tutucunun montajlanacağı yerler CNC ile açılmadığı için 150 ve 180 kumluk zımparalar ile 

denk gelecek yerler açılmıştır. 

 

 

Şekil 34: CNC’ den Çıkan Araç Kanadı 

 

Şekil 35: Zımparalanmış Kanatlar 
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3d Printer Yöntemi 

Aracımızın pek çok parçasının üretiminde bu yöntemi kullandık. Üretim malzemesi 

olarak PETG filament kullanılmıştır. Kullanılan 3d printer 20x20’lik tablası üzerinde 

üretimler gerçekleşmiştir. Bu yöntemin kolay olması ve tarafımızca bizzat yapılabilmesi 

tercih nedenimiz olmuştur. Ayrıca düşük maliyette hızlı bir üretim yöntemi olması bir başka 

tercih sebebimiz olmuştur. 

 

Şekil 36: Aracın 3d Printerden Çıkan Montajlanmış Parçaları 

 

Kaplama 

Kepin görünen yüzeylerine zımpara ve sızdırmazlığı sağlamak amacıyla epoksi 

uygulanmıştır. Bu nedenle kötü görünümü gidermek için karbonfiber ile kaplanmıştır. Daha 

sonra kalıcı birleştirme yöntemi olan yapıştırma yöntemi ile birleştirilmiştir. Parçalar arasında 

kalan boşluklar silikon ile doldurulmuştur 

 

       

Şekil 37: Kepin Kaplama Süreci 
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4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

Su Altı Aracının Muhtemel Boyutu 

Mekanik tasarım sürecinin sonunda ortaya çıkan muhtemel su altı aracının ölçüleri aşağıdaki 

gibidir; 

                        Şekil 38: Tasarımı Biten Aracımızın Muhtemel Ölçüleri 

Su altı aracımızın muhtemel kütlesi 6,5 kg olup, muhtemel hacmi ise 0.0062127903 m³’dür. 

Bu muhtemel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda Yarışma Şartnamesinde belirtilen 

puanlamalardan tam puan hedeflenmektedir.                                           

Şekil 39:  Döndürme Momenti Etkisi 
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Su altı aracımızın üzerindeki ağırlık merkezi ve kaldırma kuvvetinin etkisi Şekil 40’ da 

gösterilmiştir.

 

 

Şekil 40: Ağırlık Merkezi ve Kaldırma Kuvveti Etkisi 

Analizler 

Aracımızın parçaları Abaqus Cae programı üzerinde Von Mises ve Tresca hipotezlerine 

göre analiz edildi. Von Mises Hipotezi maksimum şekil değiştirme enerjisi hipotezidir. Bu 

hipoteze göre kırılma birim hacme düşen şekil değiştirme enerjisi belirli bir değeri aşınca 

meydana gelir. Tresca Hipotezi ise maksimum kayma gerilmesi hipotezidir. Bu hipoteze göre 

karşılaşılan en büyük kayma gerilmesi malzemenin belirli bir mukavemet sınır değerini 

aşmasıyla meydana gelir. Bu bilgiler doğrultusunda analizlerimiz yapıldı. 

 

 

Şekil 41: Von Mises ve Tresca [13] 

Tüm bu hipotezlerle birlikte doğru ve hassas bir statik analiz yapmak için meshi düzgün 

atamak çok önemlidir. Parçalarımızın asimetrik olmasından kaynaklı parçalarımıza tetra mesh 

atanmıştır. Daha sonra parçamıza malzeme özelliği olarak PETG malzeme özellikleri 

tanımlanmıştır. 

Aracımızın taşıyıcı parçası olan Ayaklara Şekil 42’ de ki gibi 15400 adet C3D10 türünde 

quadratic tetrahedral element atanmıştır. Analizimiz iki farklı aşamada yapılmıştır. İlk 

analizde aracımız vida deliklerinden sabitlenip parçamızın üzerine 4 MPa basınç 

uygulanmıştır. 10 metre suda 0.1 MPa basıncın etki ettiği bilinmektedir. 4 MPa basıncın 

uygulanmasının nedeni parçamızı havuz şartlarından ziyada 400 m derinlik baz alınmıştır.
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Şekil 42: C3D10 Türünde Quadratic Tetrahedral Element 

 

Çıkan analiz sonucuna göre parçamız yorumlandığından max stresin Şekil 43’ de yarı kesiti 

gösterilen şeklin vida deliğinin içinde meydana geldiği gözlemlendi. Max stress değerimiz 

11.9 Mpa’ dır.  

 

 
Şekil 43: Ayak Parçası Max Von Mises Stres Analiz Sonucu 

 

PETG malzemesinin yield strength değeri Şekil 45’ da belirtildiği üzere 47.9 Mpa’ dır. Yield 

strength max stresse böldüğümüz zaman güvenlik kat sayımız 4.02 çıkmaktadır. Genellikle 

1.5 alınan güvenlik kat sayısı değeri bizim parçamızda oldukça yüksektir. Bu da 

malzememizin havuz şartlarına fazlasıyla dayanıklı olduğunu ve ilerleyen projelerde 

parçamızın et kalınlığını incelterek malzeme tasarrufu yapabileceğimizi gösteriyor. 

Parçamızın yer değiştirme analiz sonucu Şekil 44’ daki gibidir. Üst vida deliklerinden 

sabitlenen parçamız aşağı yönde 5.584x10
-2

 mm yer değiştirmiştir. 
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Şekil 44: Ayak Parçası Yer Değiştirme Analiz Sonucu 

 

 
Şekil 45: PETG Malzeme Özellikleri [43] 

İkinci olarak ayak parçamız deliklerden sabitlenmiş ve üzerine 5 kg yük uygulanıştır 5 kg yük  

49.04 Newtona eşittir. Temas ettiği yüzey alanı ise 1750 mm
2
 dir. 5 kg yük parçanın her 

noktasına eşit dağılacağı için Newton cinsine çevrilip temas edilen yüzey alanına 

bölünmüştür. Gerekli işlemler yapıldığında parçamıza 0.028 Mpa basıncın etki ettiği 

hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre Şekil 46’ de de görüldüğü üzere max stress 

2.826 Mpa değerinde deliğin iç kısmında meydana gelmiştir. Yield strength değerimiz 47.9 

Mpa olduğunu düşündğümüzde güvenlik kat sayımız yaklaşık olarak 17’ dir. Bu da 

parçamızın yarışma formatında belirtilen max yük olan 8 kg’ lık yükü iki ayağa eşit 

böldüğümüzde 4 kg’ lık bir yükü fazlası ile taşıdığını göstermektedir.  

 
Resim 46: Ayak Parçası Max Von Mises Analiz Sonucu 

Parçamızın yer değiştirme analizine bakıldığı zaman vida deliklerinden sabitlendiği için 

deliklerde bir kayma meydana gelmemiştir. Fakat sabit olmayan ayak uç noktalarında Şekil 

47’ de kırmızı ile gösterilen yerlerde 7.924 x 10
-3

 mm yer değiştirme meydana gelmiştir. 
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Şekil 47: Ayak Parçası Yer Değiştirme Analiz Sonucu 

 

Aracımızın elektronik sistemini koruyan tüp aşağıdan ve yukarıdan olmak üzere kanat 

parçamıza tüp tutucularla sabitlenmiştir Bu nedenle bu parçanın statik analiz edilmesi çok 

önemlidir. Analiz sırasında malzeme özelliği olarak PETG malzemesinin mekanik özellikleri 

tanımlanmıştır. Parçamıza mesh atılırken şeklinden kaynaklı 37806 adet C3D10 türünde 

quadratic tetrahedral element atanmıştır. Tüp tutucunun kanata bağlandığı noktalardan tüp 

tutucu sabitlenmiştir ve her yüzeyine 4 Mpa basınç uygulanmıştır. 

 

 
Şekil 48: Tüp Tutucu - C3D10 Türünde Quadratic Tetrahedral Element 

Yapılan statik analizin Şekil 49’ de ki sonucuna göre max stress tüp tutucunun kanata bağlantı 

noktalarının sivri köşelerinde meydana gelmiştir. Max stress değeri 5.104 Mpa’ dır. PETG 

malzemesinin Yield strength değeri max stresin 9.36 katıdır. Bu değer güvenlik katsayısını 

bize verir. Güvenlik katsayısının 1.5 dan fazla olması yaptığımız tasarımın ortam şartlarına 

oldukça dayanıklı olduğunu göstermektedir. 

 



34 
 

 
Şekil 49: Tüp Tutucu Parçası Max Von Mises Analiz Sonucu 

 

Tüp tutucu Şekil 50’ de kanata sabitlenen noktalardan yukarı gövde merkezine doğru bir yer 

değiştirme hareketi göstermiştirdir. Parçamızda analiz sonucunda belirtilen Şekil 50’ de ki 

kırmızı noktada 6.598x 10
-2

’lik bir yer değiştirme meydana gelmiştir. 

 

 
Şekil 50: Tüp Tutucu Parçası Yer Değiştirme Analizi Sonucu 

 

Aracımızın en önemli parçası olan kanat parçası statik analizi yapılarak incelenmiştir. Kanat 

parçamız kestamit diğer bir adıyla PA6G malzemesinden tasarlanmıştır.  Kanat parçasına 

119610 adet C3D10 türünde quadratic tetrahedral element atanmıştır. Parçamız üst kısmından 

aracımızın kepine sabitlenmiştir. Bu nedenle analizde de parçamızın her yüzeyine 4 Mpa 

basınç uygularken parçamız üst kısmından sınır koşuluyla sınırlandırılıp sabit kabul 

edilmiştir. 
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Şekil 51: PA6G Malzeme Özelliği [44] 

 

 
Şekil 52: Kanat – C3D10 Türünde Quadratic Tetrahedral Element 

 

Statik analiz sonucunda Şekil 53’ de ki gibi kanatın köşe iç noktasında max von misesin 

oluştuğu gözlemlendi. Max Von mises değeri 5.687 Mpa dır. Kullanılan kestamit 

malzemesinin yield strength değeri 80 Mpa’dır. Bu da güvenlik katsayımızın yaklaşık olarak 

14 olduğunu göstermektedir. Parçamızın kalınlığı ve etkisi altında bulunduğu basınç değeri 

analizler sonucunda havuz şartlarına uygun olduğu hatta ağırlık sorunu yaşamamız 

doğrultusunda güvenlik katsayımız 1.5 olacak şekilde parçamızı inceltebileceğimizi tespit 

ettik. Kanat parçamızın Şekil 54’ da görülen motor boşluklarının kenarlarından dışarıya doğru 

kırmızı ile renklendirilen kenarlarda 1.227 x 10
-2

 mm yer değiştirme meydana gelmektedir.  

 
Şekil 53: Kanat Parçası Max Von Mises Analiz Sonucu 
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Şekil 54: Kanat Parçası Yer Değiştirme Analizi Sonucu 

Yapılan parça analizlerinin sonucunda aracımızın bir bütün olarak 3 m’ lik havuz şartlarına 

uygun ve dayanıklı olduğu gözlemlendi. Aracımız 3 m den daha derin sulara dalabilmekte ve 

güçlü ayakları sayesinde kendi ağırlığından daha fazla yük taşıyabilmektedir.  

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik tasarım sürecinde, hareket kabiliyeti için gereken motorların, 

görüntü işleme ve veri aktarım için kullanılan kameranın, stabilizasyon için kullanılan 

sensörlerin, kontrol için kullanılan mikrodenetleyici kartların, bilgisayarların, ihtiyacı olan 

enerjiyi sağlamak için kullanılan bataryanın, testlerde kullanılmak üzere kontrol istasyonunun 

ve takımımız tarafından tasarlanıp üretilen elektronik kartların teknik özelliklerine, üretim 

yöntemlerine, avantaj ve dezavantajlarına yer verilmiştir. 

Araç üzerinde Raspberry Pi, Pixhawk PX4 ve LattePanda’ dan oluşan 3 adet işlem birimi 

bulunmaktadır. Raspberry Pi mikroişlemci kartı, otonom sürüş yazılımlarını kullanarak 

Pixhawk ile Pymavlink protokolüne bağlı RS232 haberleşmesi ile kullanılacaktır. Aracımızın 

kamerası bu karta USB yoluyla bağlıdır. Pixhawk kontrol kartı, aldığı verileri işleyerek harici 

birimlerin (motorlar ve sürücüleri, sensörler) yönetimini sağlar. LattePanda ise test ve yarışma 

alanındaki teknik molalarda içerisine yükleyeceğimiz arayüz ile kontrol istasyonuna 

bağlanarak kullanılmıştır. Raspberry Pi kartına Ethernet ile bağlantısı sağlanmıştır. 

Bu yapılar kendi içlerinde farklı güç tüketimi ve farklı akım gerilim tüketimi yapan 

bileşenlerdir. Bu sistemi oluşturan bileşenler hassas yapıda olduklarından dolayı güç 

aktarımını ve stabilizasyonunu bu nebze hassas yapmak için takımımız tarafından tasarlanan 

ve üretilen güç dağıtım kartlarının ve voltaj regülatörlerinin kullanılması amaçlanmıştır. 

Voltaj regülatörleri bataryadan gelecek 11.1V DC gerilimi sistem ihtiyaçlarına göre hem 12V 

DC’ ye yükseltip, hem de 5V DC’ ye düşürmektedir. Takımımız tarafından tasarlanan bu 

regülatör sayesinde bataryadan gelen gerilim kontrol altına alınarak sabit bir şekilde 

dağıtılması amaçlanmıştır. Dağıtım işleminde kullanılacak olan Güç Dağıtım Kartı üzerinde 

hem 12V DC, hem de 5V DC dağıtımını sağlayabileceğimiz pinler bulunmaktadır. Buda hem 

montaj kolaylığı hem de araç içerisinde kablo bağlantılarının düzenli şekilde bağlantısını 

sağlamıştır. 

Araç içerisinden dışarı çıkan kablolar ve test için kontrol istasyonundan araç içerisine gelen 

kablolar için veri aktarım kartı kullanılacaktır. Takımımız tarafından tasarlanan ve üretilen bu 

kart, tüpün iç çapına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu da ekstra sızdırmazlık ve kablo 

bağlantılarının montaj kolaylığını sağlamıştır. Bu kart üzerinde aracın ve çevrenin güvenliğini 



37 
 

sağlamak amacıyla, sistemin enerjisini kesen acil stop butonu ve basınç ölçümünü sağlaması 

amacıyla 30 Barlık basınç sensörü bulunmaktadır. Üretilen ve tasarlanan elektronik 

kartlarımızın test aşamaları devam etmektedir. Testleri tamamlanan kartlar araç içerisinde 

kullanıma hazır hale gelecektir. 

Şekil 50’ de ÖTR aşamasında belirlenen Elektronik Sistem Diyagramı görülmektedir. Sistem 

diyagramımızın ilk hali olduğundan pek çok eksik yapılan çalışmalarla fark edilmiştir ve 

geliştirme çalışmaları devam etmiştir. 

         
Şekil 55: Ön Tasarım Raporu Aşamasında Hazırlanan Elektronik Sistem Diyagramı 

Yapılan çalışmalar neticesinde İkinci Elektronik Sistem Diyagramımıza sigorta eklenmiştir. 

Eklenen sigorta başta otomatik sigorta olarak düşünülse de sonradan bıçak sigorta 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bıçak sigorta kullanılmasının sebebi ise araç içerisinde çok 

az yer kaplaması olmuştur. Ayrıca sistemi geliştirmek için yine pek çok eksiğimiz olduğunu 

düşündüğümüz için çalışmalarımıza devam ederek nihai sistem tasarımımızı oluşturmaya 

devam ettik. 
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Şekil 56: İkinci Elektronik Sistem Diyagramımız 

 

İkinci Elektronik Sistem Diyagramımızın olmamasının sebebi sistem tasarımında sigortanın 

yanlış yere koyulması ilk etken olmuştur. Devamında ise 12V 30A dağıtım yap güç dağıtım 

kartlarımızın sağladığı akım ve gerilim kullandığımız elektronik alt sistemlere çok fazla 

gelmekteydi. Diğer yandan kullanılan Li – Po bataryamızın şarj durumu araç içerisindeyken 

gözlemlenemediği için bu da bize ilerleyen zamanlarda oldukça sorun yaşatacaktı. Otonom 

görevlerde pingerlı görev için ilk aşamada yazılım ile yapılması planlansa da yapılan 

çalışmalar sonucu basit bir hydrophone geliştirilerek bununla görevin yerine getirilmesi 

düşünülmüştür. Bu sebeplerden dolayı sistem diyagramımızı yeniden tasarlama kararı aldık ve 

nihai sistem diyagramımıza ulaştık. Çalışmalarımız devam ederken su altı aracımızın enerji 

kaynağı olan Li – Po bataryamızın kapasitesi hesaplanarak kesinleştirilmiştir. İtki sistemleri 

ve güç sistemleri göz önünde bulundurularak sürüş süresi hesaplanmış ve hedeflediğimiz 

süreyi yakalamak için en uygun bataryanın 3S 10000 mAh değerinde olduğu görülmüştür. 

Nihai sistem diyagramımızda batarya çıkışına müteakip şarj gösterge modülü eklenmiştir 

devamında ise 30A bıçak sigorta, acil stop butonu, güç dağıtım kartları ve voltaj regülatörleri 

bulunmaktadır. Güç dağıtım kartları 2 adet olup bunlardan 1 tanesi motor sürücülere enerji 

sağlamaktadır diğeri ise kullanılan elektronik kartlara ve bunlara bağlı çevresel donanımlara 

enerji sağlamaktadır. Kullanılan elektronik kartlarımızın güç girişlerinde ise power devreleri 

bulunmakta olup aşırı akım, düşük gerilim korumaları da sistemlerinde mevcuttur.  
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Şekil 57: Nihai Elektronik Sistem Diyagramımız 

 

Su altı aracımızın sensörleri ile mikrodenetleyici ve mikroişlemci kartlarımız arasındaki seri 

haberleşme I2C protokolü sağlanacaktır. Kamera görüntü aktarımı analog sinyal üzerinden 

olacak olacak olup USB fiziksel arayüzü ile gerçekleşecektir. Servo motor ve ESC’ ler ile 

aradaki haberleşme ise PWM ile gerçekleşecektir. Raspberry Pi ile Pixhawk kontrol kartı 

arasında Pymavlink protokolüne bağlı olarak RS232 haberleşmesi sağlanacaktır. Lattepanda 

ve Raspberry Pi arasındaki haberleşme Ethernet üzerinden olacak olup gerektiğinde kontrol 

masası ile Lattepanda arasındaki bağlantı Ethernet/HDMI dönüştürücüler aracılığı ile 

sağlanacaktır. Böylece kontrol masasına koyacağımı monitörden araç içerisindeki görev 

bilgisayarımız arasında gereken HDMI bağlantı ile görüntü aktarımını sağlayarak Q Ground 

Control arayüzü ile teknik müdahalelerde bulanabileceğiz. Aşağıda ön tasarım raporu 

aşamasında hazırladığımız haberleşme blok diyagramımız görülmektedir.  

 



40 
 

 

Şekil 58: Ön Tasarım Raporu Aşamasında Hazırlanan Haberleşme Blok Diyagramı 

 

Ön tasarım raporu aşamasında hazırlanan sistem tasarımının geliştirilmesi ile yeni donanımlar 

eklenmiştir. Bu donanımların eklenmesiyle haberleşme blok diyagramımız güncellenmiştir. 

Sisteme eklenen hydrophone nihai sistem tasarımımıza eklenmiş olup Raspberry Pi kartı ile 

I2C haberleşmesi sağlayarak veri aktarımını gerçekleştirecektir. 

 

Şekil 59: Nihai Haberleşme Blok Diyagramı 

 

Ayrıca KTR aşamasında hem sistem hem de havuz ortamının güvenliğini en üst düzeye 

çıkarmak için güvenlik sistemi geliştirdik. Bu sistem röle, mikroişlemci ve ıslaklık sensörü 

üzerine kurulmuştur. Güvenlik devresi sistem şeması aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 60: Koruma Devresi 

 

Geliştirdiğimiz su altı aracımızın tüm elektronik alt sistemleri suya karşı ve olası dış etkenlere 

karşı epoksi, makaron vb. malzemelerle kaplanarak tamamen güvene alınacaktır. Takımımız 

elektronik tasarım sürecinde ise mikrodenetleyici kartı, güç aktarım kartı, voltaj regülatörleri 

gibi donanımları kendisi tasarlamış olup prototipleme aşamasına geçmiştir. 

 

Elektronik Kartların Tasarımları ve Üretim Aşamaları 

Sistemimizde kullanmış olduğumuz SMPS devrelerinin, güç dağıtım kartlarının, veri 

aktarım kartlarının ve voltaj regülatör devrelerinin, tasarım ve üretimlerini kendimiz 

gerçekleştirmekteyiz.  

Devrelerin tasarım sürecinde çeşitli ve Dünya çapında kullanılan elektronik tasarım 

otomasyon programlarını kullanmaktayız. Bu programlardan olan, Labcenter Electronic LTD. 

firması tarafından geliştirilen “Proteus Desing Suite” adlı programın 8.10 sürümünü ve daha 

önceden CADSOFT firması tarafından geliştirilen son zamanda AutoDesk tarafından satın 

alınan “Eagle” adlı elektronik tasarım programının 9.6.2 sürümünü aynı zamanda Render ve 

üretim öncesi görüntüler için de Fusion360 programını kullanmaktayız. Kolay arayüzleri, 

şematik ve board tasarım kolaylıkları, geniş kütüphane seçenekleri ve simülasyon imkanları 

bu programları seçmemizdeki en büyük etkenlerden olmuştur. Herhangi fiziksel ihtiyaca 

gerek duymaksızın akım, gerilim, PCB yol bağlantıları, sıcaklık ve motor kontrolü, tasarım 

kontrolü (electrical desing rule check, ERC) gibi tüm analog & dijital elektronik tasarımların 

simülasyon ve test imkanları sunulmaktadır.  

AutoDesk Eagle programına göre arayüzü ve kullanımı daha kolay olan Proteus Desing Suite 

programında tasarım yaparken, basit yapılı ve tek katmanlı olarak veri aktarım & güç dağıtım 

kartlarını tasarlamaktayız. Daha karmaşık yapıdaki, geniş kütüphane ve eleman kılıfları 

gerektiren, SMPS devrelerinin ve voltaj regülatör devrelerinin tasarımında ise AutoDesk 

Eagle programını kullanmaktayız. 

Tasarımı biten devrelerimizde tasarım kontrolünü (Electrical Desing Rule Check, ERC) 

kullanarak; devrede mevcut olan kısa devrelerin, bağlantısı yapılmamış elemanların, 

bacakların ya da yolların elektronik tasarım kurallarına ve elektrik standartlarına (IPC, MIL-

STD vs.) karşı kontrol edilmesini sağlamaktayız. 
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Şekil 61: ERC Çalıştırılan Hata Alınmayan ve Çeşitli Hata Alınan Devre 

 

Alınan hataları düzelttikten sonra ya da herhangi bir hata alınmadıysa devremizin Output 

dökümanlarını alarak baskı işlemine geçmekteyiz. Output görüntüler üzerinde yol bağlantıları 

aralıklarını, DIP malzeme bağlantı VİA’ larını tekrar kontrol etmekte fayda vardır. Ütüleme 

yöntemi ile baskı devre yapılacak ise devre üzerindeki yazıların, logoların ve eleman 

paketlerinin ayna görüntüsü alınması gerekmektedir. Ütüleme işleminden sonra ayna 

görüntüsü alınmış yazılar ya da logolar düz bir şekilde görünecektir. Aynı zamanda çift 

katman olan yol bağlantılarının da tek bir çıktı görüntüsü üzerine eklenmemesi gerekmektedir. 

Ekstra olarak üst katmanında çıktı görüntüsü alınmalıdır. 

 Şekil 62: Output Görüntüleri 

 

Alınan görüntülerin ardından lazer yazıcı ile yağlı kağıda baskı işlemi alınır. Kağıt üzerindeki 

mürekkebi plakete aktarmak için yağlı kağıt veya kuşe kağıt kullanılması gerekmektedir. 

Baskı alınırken koyu tonların daha koyu ve net bir şekilde ayarlanmasına dikkat edilmelidir. 

Rengi bozuk ya da düşük renkli görüntüler ütüleme işleminde bakır plakete tam 

yapışmamaktadır. Aynı zamanda asit işleminde kolayca erimektedir. Bu da kopuk 

bağlantıların oluşmasını sağlamaktadır. Alınan çıktı işleminden sonra ütüleme kısmına geçilir. 
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Şekil 63: Lazer Yazıcıdan Alınan Baskı Devre Görüntüleri 

 

Ütüleme işleminde, yazıcıdan alınan baskı kağıdı temiz bakır plaket üzerine ütülenmektedir. 

Plaketin temiz olması ütüleme işleminin daha kalıcı şekilde olmasını ve malzemelerin 

lehimlemesinde daha sağlam biçim oluşturmayı sağlar. Bakır yüzeyin üzerinde zamanla 

oksitlenme meydana gelmektedir. Bu oksitlenmeyi temizlemek ütüleme ve lehim işlemi için 

önemlidir. Bakır plaketteki oksitlenmeyi temizlemek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan 

bazıları cif kremle temizleme, zımpara ya da mutfak teli ile tellemektir. Ama bu işlem 

plaketin yüzeyinde kalıcı hasarlara, buda ekstra maliyete sebep olmaktadır. Daha kolay 

şekilde sadece tuz ruhu ile temizlemekteyiz. Asit karışımı için hazırlanan karışımdan önce 

sadece tuz ruhunun içinde 5 dakika bekletmek plaket üzerindeki oksitlenmeyi ortadan 

kaldırarak ütüleme ve lehim aşamalarında kolaylık sağlamaktadır. 

 

Şekil 64: Tuz Ruhu ile Temizlenmemiş ve Temizlenmiş Bakır Plaket 

 

Oksitlerinden ve kirlerinden arındırılmış bakır plakete, yazıcıdan aldığımız devre kağıdı ve 

ütü ile birlikte baskı devre işlemine geçilir. Ütünün maksimum derecesinde ilk olarak kağıdın 

plaket üzerine yapışması sağlanır. Yapışan kağıdın üzerine, ısıyı tüm yüzeylere iletmek için 

10 - 15 dakika boyunca ütü ile ısı aktarımı sağlanır. Kağıdın bir köşesinden kaldırarak işlemin 

tam anlamıyla gerçekleşip gerçekleşmediği gözlenir. Eğer kağıdın yapışmamış yüzeyi var ise 

aynı işlem tekrarlanır. 
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Şekil 65: Ütüleme İşlemi 

 

Kağıdın kenarlarında aktarılamayan ısıdan dolayı bakır yüzeyine yapışmayan yollar oluşabilir. 

Eğer var ise asetat kalemi ile üzerinden geçilir. 

 

Şekil 66: Asetat Kalemi ile Bağlantı Yollarının Çizimi 

 

Çizimlerden sonra hazır hale gelen devre kartımız için asit karışımımız hazırlanır. Bu asit 

karışımında 6’ ya 1 oranında tuz ruhu (hidroklorik asit, HCl) ve perhidrol (hidrojen peroksit, 

H2O2) kullanılır.  

6 Ölçek Tuz Ruhu + 1 Ölçek Perhidrol 

Asit karışımında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerekir. Tahriş edici etkiye sahip 

olduğundan dolayı maske, gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanları kullanmak, açık 

havada, solunmayacak şekilde yapılması önemlidir. 

Oluşturulan asit karışımı, kendi aralarında tepkimeye girerek, sıvı veya katı haldeki 

organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir. Gaz halindeki karışımın solunumu 

baştan sonra tüm solunum sistemini tahrip etmektedir. Bunun için karışımın açık havada 

yapılması önemlidir. Sıvı halde de döküldüğü çoğu yüzeyi eritmektedir. Bu karışımla 

çalışırken; eldiven, maske ve koruyucu ekipmanların giyilmesi, asit karışımından 

kaynaklanabilecek tahribatlardan korunmak için önemlidir. 
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Şekil 67: Baskı Devre İçin Asit Karışımı  

 

Asit karışımından alınan bakır plaketi suyun altında yıkayıp asitten arındırdıktan sonra, 

mutfak teli ya da zımpara ile üzerindeki mürekkep kalıntılarından arındırma işlemi yapılır. 

Ortalama 10 dakika süren bu işlem sonucunda bakır yollar ortaya çıkmaktadır. Temizlenen 

bakır plakette oluşan yollarda DİP malzeme yerleri DRİLL ile açılır. Tam anlamıyla 

hazırlanan bakır plaket üzerine malzemeler montaj edilerek devre kullanıma hazır hale gelir. 

 

 

Şekil 68: Telleme, Drill, Lehimleme ve Montaj İşlemi 

 

Veri Aktarım Kartları 

Ön tasarım raporu sonrası tasarlanan ve üretilen bu kartlar, araç dışından tüp içerisine girecek 

kabloların ve araç içinde aktarım yapılacak kabloların bağlantısını sağlamak amacıyla, 

kullandığımız hazne ile uygun boyutlarda tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde Proteus8 Isis/Ares 

programı kullanılmıştır. 1. Aktarım kartı 90mm çapında olup su altı haznesinin iç çapına ve 

sızdırmazlık koşuluna uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca üzerindeki 30barlık basınç sensörü 

sayesinde aracımızın su altında bulunduğu derinliği ölçmemiz sağlanacaktır. Tüp içerisinde 

kullanılacak 2. Aktarım kartı ise 60mm x 35mm boyutlarında tüp içinde fazla yer 

kaplamayacak şekilde tasarlanmıştır. Araç içerisindeki karmaşık kablolamayı ortadan 

kaldırmak amacıyla üzerinde çoklu yollar ve dişi/erkek pinler bulunmaktadır. 

Basınç Sensörü: 1. Veri aktarım kartı üzerinde bar30 sensörü kullanılmıştır. 30 bar düzeyinde 

çalışan bu sensör aracımızın su altında bulunduğu derinliği bize bildirmektedir. 

Kullanacağımız mikrodenetleyici kartlar ile uyum içinde ve I²C bus protokolü ile 

haberleşmektedir.  



46 
 

 

 
 

Şekil 69: Bar30 Sensörünün ISIS Programında Devre Şeması 

 

Şekil 70: Bar30 Sensörünün Datasheet İçerisinde Bulunan Devre Şeması [16] 

 

1.3V ve 3.6V aralığında çalışan bu sensör için ekstra voltaj kontrol devresi hazırlanmıştır. Bu 

devre içinde 5V girişi 3.3V’a dönüştüren MIC5365 voltaj regülatörü kullanılmıştır. 

 

Şekil 71: MIC5365 Voltaj Regülatörünün Datasheet İçerisinde Bulunan Devre Şeması [17] 
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Şekil 72: Tüp Girişinde Kullanılacak 1.Veri Aktarım Kartı ve BAR30 Sensörü İle 2. Veri 

Aktarım Kartı ARES Görüntüsü 

 

 

Şekil 73: Tüp Girişinde Kullanılacak 1.Veri Aktarım Kartı ve BAR30 Sensörü İle 2. Veri 

Aktarım Kartı 3d Modellemesi 

 

 

Şekil 74: Veri Aktarım Kartlarının Üretim Öncesi OUTPUT Görüntüleri 
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OUTPUT Görüntülerinde ve tasarımlarda, yazıların ve logoların ters olmasının sebebi; bakır 

plakete bu tarafının yapışmasıdır. Ütüleme işleminden çıkan plakette düzgün görüntü 

oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 75: Veri aktarım kartının ve Basınç Sensörünün üretim görüntüleri 

 

Armada Güç Dağıtım Kartı 

Güç dağıtım kartı tek katmanlı bir yapıya sahiptir. 12 adet ESC’ ye 12V/30A güç 

aktarımını sağlamaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan 12 adet 5V dağıtım hattı ve data pinleri de 

sistemimizde bize sağladığı avantajlardandır. Sadece ARES programını kullanarak 

tasarladığımız güç dağıtım kartı üzerinde toplam 24 adet aktarım hattı ve bu hatların data 

pinleri bulunmaktadır. Bu hatlar kullanacağımız motorlara, mikrodenetleyici ve mikroişlemci 

kartlarımıza ayrıca çevresel donanımlara gereken akım ve gerilimi sağlayacaktır. Minimal 

boyutundan dolayı araç üzerinde kolay yerleşim imkânı sağlaması da göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli etkenlerden olmuştur. 

 

Şekil 76: Güç Dağıtım Kartının PCB Şeması 
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Şekil 77: Güç Dağıtım Kartının 3D Modellemesi Ön Yüz 

 

Armada MCU Mikrodenetleyici Kontrol Kartı 

     ATMEGA168P mikrodenetleyicisi kullanılarak tasarladığımız, üzerinde hem dijital hem 

analog pin bulunan kendi tasarımımız olan kartımızla araç üzerinde birçok işlemi 

gerçekleştirmemiz mümkün.  Üzerinde bulunan 13 Digital ve 8 Analog pinler sayesinde çoklu 

sensör ve daha birçok işlemi gerçekleştireceğiz. Şu an ki sistemimizde prototip aşamasında 

olan bu tasarımımızı ilerleyen zamanlarda üretime geçirerek gerekli dizgi işlemlerini 

sağlayacağız. 

Üretim ve dizgi aşamasından sonra bu kartımıza Bootloader yüklemesi yaparak tamamen 

kendimize özgü bir Kontrol Kartı inşaa etmiş olacağız. Kart üzerinde barınan ve 

ayarlandığında bilgisayar portlarıyla seri haberleşmemizi sağlayan ATMEGA168P işlemcisi 

üzerinde değişiklik yaparak, Arduino IDE programı üzerinden yüklemelerimizi 

uygulayabileceğiz. DFU Yazılımı olan Atmel Flip, sağlamış olduğu UART protokolüyle 

ATMEGA328P ve ATMEGA168P üzerinde bulunan ICSP portlarıyla bağlantı kurmamızı 

sağlayacak. Yazılım sayesinde ISP protokolünü işlemciye yükleyerek, Arduino IDE programı 

üzerinden istediğimiz ayarlamaları rahatlıkla yapabileceğiz. Aktarılan Bootloader sayesinde 

kendimize özgü çalışmalara başlayabileceğiz. Üzerine entegre edeceğimiz LCD Display ile 

basınç ve tüp içi sıcaklık sensöründen okunan verileri anlık olarak bize sunmasını 

sağlayacağız. 

 

 
Şekil 78: Mikrodenetleyici Kontrolcüsünün Ve Power Kısmının Bağlantı Şeması 
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Şekil 79: Pinlerin Ve Şeması USB Programlayıcının Bağlantı Şeması 

 

 
 

Şekil 80: Armada MCU Mikrodenetleyici Kartının PCB Şeması 

 

 
 

Şekil 81: Armada MCU Mikrodenetleyici Kartının Ön Tasarım Görüntüsü 
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Şekil 82: Armada MCU Mikrodenetleyici Kartının Render Görüntüsü 

Armada Voltaj Regülatörü 

15-20 DC gerilim kaynağını 1-20V DC aralığında istediğimiz şekilde çıkış olarak 

alacağımız devredir. Ayrıca kullandığımız BD139 transistör ile çıkış akımını 0-10A aralığında 

istediğimiz şekilde almamız mümkün olacaktır. Gerilim potansiyometresi 1-20V DC 

aralığında, akım potansiyometresi ise 0-10A aralığında çıkış almamızı sağlayacaktır. 10 

Ampere kadar yüksek akım çektiğinden dolayı ısı artışı oluşacak güç transistörlerini soğutmak 

için ekstra olarak fan kontrol devresi tasarlanmıştır. 6V ile çalışan fanlar için ekstra regülatör 

devresi eklenmiştir. Hangi sıcaklıkta çalışacağını belirlemek için 5K Ohm’ luk trimpot 

kullanılmıştır. Güç transistörlerimizdeki ısıyı algılamak için NTC termistör kullanmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 83: Voltaj Regülatörünün Ve Fan Kontrol Devresinin Şemaları 

 

 

Şekil 84: Voltaj Regülatörü Ve Fan Kontrol Devresinin PCB Tasarım Görüntüsü 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 85: Voltaj Regülatörünün Ve Fan Kontrol Devresinin Render Görüntüsü 

 

Armada ESC 

Su altı aracımızda kullanacağımız motorların kontrolünü sağlamak için takımımız 

tarafından Eagle programı kullanılarak tasarlanan ESC’ ler kullanılan power hattı sayesinde 

2S-6S aralığı çalışma gerilimine sahip olacaktır. 3 fazlı motorlarımızın çift yönlü konrolünü 

sağlamak ve programlama için Atmega8A entegresi kullanılmış olup PWM ve I2C sinyal 

arayüzleri dahil edilmiştir böylece PWM pini ile programlama sağlanabilecektir. Aşırı akım, 

yüksek gerilim ve RPM sensörleri dahil edilerek durum LED’ leri ile geri bildirimler 

sağlanacaktır. Kullandığımız mosfetler ise 30A kadar akım çekmemize olanak sağlamaktadır. 

Daimi akım çekimi esnasında gerçekleşen sıcaklık artışı için ise 10 Kilo Ohm’ luk NTC 

termistör sıcaklık sensörü kullanılmıştır. 

 

Şekil 86: Armada ESC’ nin PCB Tasarımı 

 

 

Şekil 87: Armada ESC’ nin Render Görüntüsü 
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Armada Aydınlatma 

Su altı aracımızın çevre aydınlatmasında kullanmak üzere geliştirdiğimiz LED’ lerdir. Yüksek 

güçteki LED’ lerimiz 9-12V arası çalışmaktadır. 1100 lümen ışık akısı değerine sahip ve 

6500K renk sıcaklığına  LED’ ler sayesinde su altında yeterli aydınlığı elde ettik. Yüksek 

güçlü aydınlatma olduğundan soğutma problemini ise sıvı soğutma sistemi ile çözdük. Daha 

uzak mesafeleri aydınlatmayı ise ışığın su da kırılımına ve yansıma durumlarına göre en 

uygun olan mercek seçilerek sağlayacağız.  

 

 

Şekil 88: Armada Aydınlatma 

 

Hydrophone 

Yarışma şartnamesinde belirtilen pinger kullanılan görevi otonom olarak yerine getirebilmek 

için geliştirdiğimiz hydrophone yayılan ses ve titreşimleri algılayarak pingerın yerini tespit 

etmeyi hedeflemekteyiz. Yapımında ise piezo, çok damarlı 30 AWG kablo, pleksiglas ve kap 

kullanılmıştır. 

 

   

Şekil 89: Hydrophone 

 

Basit Osiloskop 

Yaptığımız test çalışmalarında kullanmak üzere osiloskop ihtiyacımız bulunmaktaydı. Ancak 

Armada Rov Team farklı bölüm ve üniversitelerde okuduğundan okullarımızda ki 

laboratuvarı kullanamıyorduk. Bunun için akım, gerilim, frekans gibi ölçümleri alabilmek için 

basit düzeyde bir osiloskop geliştirdik. Sistemimizde ses sinyalleri için birde yükselteç devresi 

kullanarak 0-10V arasında değerleri almayı başardık parazitleri önlemek amacıyla ise filtre 
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devresi dahil ettik. Özellikle hydrophone geliştirmelerimizde bize son derece kolaylık 

sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 90: Basit Osiloskop 

Malzemeler 

Pixhawk Px4 

Otonom sürüş sağlamak için kullanılmıştır. PX4 tarafından geliştirilerek gerçek zamanlı 

çalışma ve su altında zorlu koşullarda yüksek performans imkanı sunmaktadır. Qground 

Control adlı ara yüz uygulaması ile birlikte sunulan otopilot kartı, üzerinde bulunan sensörler 

(ivmeölçer/jiroskop, barometre, manyometre) sayesinde aracımız karşısında oluşacak tehditler 

veya bir görev doğrultusunda yapılacak şartları taşımasını sağladığı için aracımızda 

kullanılmıştır. Pixhawk otopilot kartı ihtiyacı olan enerjiyi ve iletişimi, Raspberry Pi model 

3B üzerinde bulunan USB girişinden ve USB kablosu üzerinden gerçekleştirmektedir. 

 

 

Çizelge 8: Pixhawk Px4 Teknik Özellikleri [18] 

Ana İşlemci STM32F765 

G/Ç İşlemcisi STM32F100 

Dahili Sensörler 

 

- İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

- İvmeölçer/jiroskop: BMI055 

- Magnetometre (pusula): IST8310 

 - Barometre (irtifa sensörü): MS5611 

Boyut 44x84x12mm 

Ağırlık 15.8gr 

 

 
 

Şekil 91:  Pixhawk PX4 [18] 
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Raspberry Pi - Model 3B 

Raspberry Pi model 3B, sistemimizde beyin görevi görmektedir. Otonom sürüş ve görüntü 

işleme yazılımlarını kullanıp Pixhawk ile haberleşen mikroişlemci kartıdır. Diğer Raspberry 

Pi modellerine nazaran Pixhawk PX4 kartı ile haberleşerek, uyumlu çalışmasından dolayı 

sistemimizde kullanılmıştır. Su altındaki görevlerde otonom sürüş ve görüntü işleme 

yazılımlarının yükleneceği kartımız, kullandığımız sensörler sayesinde toplanan bileşenler ile 

birlikte Pixhawk PX4 ile haberleşecektir. RS232 haberleşme protokolü uygulanarak 

mikroişlemci kartımıza gelen verileri tekrar yorumlayıp Pixhawk’ a gönderir. Otonom 

sürüşün devam etmesi ile birlikte gerekli görevleri yerine getirmesi sağlanacaktır.  

 

 

Çizelge 9: Raspberry Pi 3B Teknik Özellikleri [19] 

 

Chipset&CPU 

 

Broadcom BCM2837 / 1.2GHz 4 çekirdekli 64-bit 

ARM cortex A53 

Ethernet 10/100 Mbit 

USB Portları 4 adet USB 2.0 

Depolama MicroSD kart or via USB-attached storage 

Kablosuz 802.11n WiFi& Bluetooth 4.1 

GPIO 40 pinli header, güç giriş pinlerli 

Bellek 1GB LPDDR2-900 SDRAM 

Video Full HDMI 

Güç Mikro USB (maksimum 2.5A 5V) 

Grafik 400MHz VideoCore IV multimedia 

 

 

 

Şekil 92: Raspberry Pi 3B [19] 

 

 

LattePanda 

Aracımızın içinde bilgisayar olarak kullanılmıştır. QGroundControl arayüzünü çalıştırıp, 

Raspberry Pi ile Ethernet aracılığı ile haberleşecektir. İçinde yüklü olan arayüzü otonom test 

aşamalarında ve yarışma sırasında teknik molalarda kontrol masasına bağlanarak 

kullanacağız. 
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Çizelge 10: LattePanda  Teknik Özellikler[20] 

CPU Intel 7th Gen Core m3-7y30 

Çekirdek 1.6-2.6GHz Çift Çekirdekli 

Grafikler Intel HD Graphics 615, 300-900MHz 

RAM 8G LPDDR3 1866MHz Çift Kanal 

Kablosuz WIFI 802.11 AC, 2.4G ve 5G Bluetooth 4.2 Ethernet 

GPIO I2C, I2S, USB, RS232, UART, RTC dahil 2x50p GPIO 

Bellek  64GB eMMC V5.0l 

İşletim Sistemi Desteği Windows 10 Pro Linux Ubuntu 

Boyut 115mm x 78mm x 14 mm 

Ekran HDMI Çıkışı Tip-C DP Desteği  

 

 

Şekil 93: LattePanda [20] 

Raspberry Pi V2 Kamera 

Aracın su altında otonom olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla anlık veri akışını 

sağlayan kamera ile görüntü işlemi yapılması gerekmektedir. Sistemimizde ana beyin olarak 

Raspberry Pi Model 3B kullanıldığı için uyumsuzluk sorununu ortadan kaldıran, HD görüntü 

aktarabilme özelliği sağlayan, aynı zamanda da otomatik odaklanma yeteneğine sahip 

Raspberry Pi kamera modülü V2 kullanılmıştır. Kamera modülü üzerinde Sony tarafından 

üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı 

sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama kontrolü ve ortam ışığı 

algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

 

Çizelge 11: Raspberry Pi V2 Kamera Modülü Özellikleri [21] 

Lens Sabit Odak, 8 megapiksel Sony IMX219 

Video 1080p30, 720p60 ve 640x480p90  

Görüntü 3280 x 2464 

Ağırlık 3gr 

Boyut  5mm x 23mm x 9mm 
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Şekil 94: Raspberry Pi V2 Kamera [21] 

 

Acil Stop Butonu 

Su altı aracımızın ve çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla takımımızın tasarımı ve üretimi 

olan veri aktarım kartı üzerinde kullanılmıştır.  

 

Şekil 95: Acil Stop Butonu [22] 

 

Basınç Sensörü 

ÖTR’den farklı olarak kullandığımız basınç sensörü sudan izole edilmiş ve su geçirmez bir 

muhafaza içine kurulmaya hazır, yüksek basınçlı, yüksek çözünürlüklü bir basınç sensörüdür. 

Fiyat bakımından avantajından ziyade, sistemimizde kullandığımız otopilot kartı Pixhawk 

başta olmak üzere tüm mikrodenetleyici kartlar ile uyumlu şekilde çalışmaktadır. Bu sebeple 

otonom ve manuel sürüşte suyun altında bulunduğu derinliği gerçeğe en yakın şekilde ölçmesi 

amacıyla kullanılmıştır. 

 

 

Çizelge 12: Basınç Sensörü Teknik Özellikleri [23] 

 

Basınç Ölçüm Aralığı 0 ~ 1.6mPa 

Giriş Gerilimi +5V DC 

Çıkış Gerilimi 0,5V ~ 4,5V DC 

Su Geçirmezlik IP 68 

Tepki Süresi < 2,0ms 

Nominal Akım 2,8mA 

Nominal Çalışma Basıncı < 2.0mPA 
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Şekil 96: Basınç Sensörü [23] 

 

Servo Motor 

Servo motoru; aracımızda görüntü işlemede kullanılan kamerayı, X ekseninde 100 – 120 

derecelik açı ile tarama yapma görevinde kullanmak üzere entegre edeceğiz. Bu tarama için 

MG995 servo motoru aracımızda kullanılmıştır. 10 kg ağırlığa kadar tork gücüne sahip 

olması, 0,12-0,20 saniye aralığında çalışması da ekstra tercih etme sebebimiz olmuştur. 

 

 

 

Şekil 97: MG995 Servo Motor [24] 

 

 

 

 

Bıçak Sigorta 

Aracımızın ana güç hattından çıkan akımı kontrol için kullanılmıştır. Sigorta akım değerini 

seçerken tek fazlı sistemlerde kullanılan  I = P / U formülü devreye girmiştir. 

12V 30A’de çalışacak sistemimiz için bu formül göz önünde bulundurulduğunda 360W’lık 

bir güce ihtiyacımızın doğacağı anlaşılmıştır. 

P = Güç , I = Akım , U = Gerilim  

P = U x I  

P = 12 x 30 

P = 360 Watt 

Bu sebeple 30A’de çalışacak sistemimize konutlarda kullanılan ve akım kesme süresi 

(Iₐ=5.In) (Iₐ = Açma akımı, In = Nominal Akım) çok hızlı olan B tipi 32A değerinde otomatik 

sigorta kullanılmıştır. Ayrıca sistemimizdeki peek akım değerleri göz önünde 

bulundurulduğunda tolerans değerleri içinde bulunmaktadır. 
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Şekil 98: Bıçak Sigorta [25] 

 

Silikonlu Prob Kablosu 

Bağlantıyı sağlamak amacıyla ve araç içindeki kontrol kartı ile motor sürücü kartları ve 

motorlar arasındaki bağlantıları yapmak için kullanılmıştır. İletkenler çok damarlı yapıda 

olduklarından dolayı veri kaybı en aza inmektedir. Ayrıca esnek yapısı, düşük bükülme çapı, 

yüksek ısıya dayanıklılığı, sağlamlığı ve hafifliğinden dolayı silikonlu prob kablosu 

seçilmiştir. 

Çizelge 13: Prob Kablosu Teknik Özellikler [25] 

İç iletken 128 adet bükümlü 0,10mm Tavlı bakır tel 

Nominal Çap 1,40mm 

Nominal Kesit 1,00mm
2
 

Yalıtkan PVC 

Maksimum sertlik SHORE A 60 

Nominal yalıtkan kalınlığı 0,80mm 

Çap 3,00mm 

Dielektrik dayanımı 1500V  

Yalıtım direnci 20MΩ 

İletken direnci 19,84 Ω 

Alev dayanıklılığı IEC 60332-2-1 

 

  

Şekil 99: Prob Kablo [26] 
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Islaklık Sensörü 

Araç içerisinde güvenliğimizi en iyi düzeyde sağlamak amacıyla kullandığımız 

sensörlerdendir. Olası bir sızdırma durumunda su altı aracının mikroişlemcisine göndereceği 

bilgiler doğrultusunda buzzer ve LED’ li uyarı sistemimiz devreye girerek bize sorun 

olduğunu bildirecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 100: Arduino Islaklık Sensörü [27] 

 

Pixhawk Güç Modülü 

Pixhawk kontrol kartına stabil güç sağlamak için kullanacağımız modüldür. Bu modül 30V 

90A kadar besleme girişini desteklemekte olup, 5.3V 3A BEC anahtarlamalı regülatör devresi 

sayesinde sabit çıkış sağlamaktadır. Ayrıca araç içerisinde kullanılacak sensörlerin 

beslemesinde de kullanılabilmektedir. 

 

 

Şekil 101: Pixhawk Power Modülü [28] 

 

Batarya 

Su altı aracının yapımında bu yıl şartname gereği tam otonom ve kablosuz bir aracı 

yapacağız. Su altı aracının sudaki ağırlığı, motor sayısı ve toplam itki gücü gibi faktörler göz 

önüne alınarak aracımızın yüzme süresi hesaplanmıştır. Güvenlik şartları da göz önünde 

bulundurulduğu için güvenilir bir marka olan 3S 10000 mAh 40C batarya kullanılmasına 

karar verilmiştir. 
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Şekil 102: Li-Po Batarya [29] 

 

Şarj Takip Modülü 

Su altı aracımızda kullanılacak olan Li-Po bataryanın şarj seviyesini anlık olarak 

gözlemleyebilmek için kullanılacaktır. Böylece şarj seviyesini kontrol etmek için bataryayı 

araç içerisinden çıkarma sorununu ortadan kaldırmış olduk. 

 

 

Şekil 103: Li-Po Şarj Gösterge Modülü [30] 

XT 90 Konnektör 

Patlama yapmamasıyla bilinen bu konnektörleri hem güvenlik açısından hem de muz pinlerle 

bağlantıların kolaylığı için kullanmaktayız. 

 

 

Şekil 104: XT 90 Konnektör [31] 

 

Batarya Yönetim Sistemi 

İnsansız su altı aracımızın güç kaynağı olarak 3S 10000 mAh Lityum Polimer (Li-Po) batarya 

kullanılacaktır. LiPo bataryalar, boyut ve ağırlıklarına göre yüksek enerji yoğunluğuna 

sahiptir. Bu özellikleri ile LiPo bataryalar otonom araçlarda büyük avantaj sağlar. Su altı 

aracımızda kullandığımız batarya itki sistemi, servo ve diğer elektronik alt sistemleri 
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beslemektedir.  Batarya tercihi yapılırken su altı aracımızın içerisinde bulunan elektronik alt 

sistemlerin kaldırabileceği akım gerilim değerlerine öncelikli olarak dikkat edilmiş olup sürüş 

süresi hesaplarken de batarya özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Batarya tercihi yapılırken itki sistemimize bağlı olarak pervane çapı, motor başına düşen 

ağırlık ve buna bağlı olarak çektiği akım, elektronik alt sistemlerin harcadığı güç ve toplam 

araç ağırlığı gibi hususlara dikkat edilmiştir. Kullanılacak olan batarya 10000 mAh’ tır birim 

zamanda 10A kadar akım verebildiğinden 8 motorlu ve 60 mm çapa sahip pervanelerimizle 

rahatlıkla kullanılabilecektir. Diğer yandan bataryamız 40 C değerine sahiptir. Bataryamızın 

anlık verebileceği akım değeri ve tahmini sürüş süresi hesaplamaları şöyledir:  

Bataryamızın saatte verebileceği akım: 

10000 mAh = 10A’ dir. 

Örneğin: 10A sürekli tüketim yapan bir cihazı 1 saat boyunca çalıştırabilir. 

Su altı aracımızın çektiği akım ortalama olarak su da çektiği akım değeri 20A’ dir.  

10A = 60 dakika 

20A = 30 dakika stabil bir sürüş sağlanabilmektedir. 

Bataryamızın anlık olarak kalkınma anında verebileceği maksimum akım ise: 

10000 mAh 40C pilimiz 

10000 mAh = 10A 

10A x 40C = 400A  

1 saat (dakika) sürekli 10A veren pilimiz daimi olarak 400A kaç dakika verebilir 

(60x10)/400 = 1,5 dakika, yani 1,5 dakika boyunca 400A akım verebilmektedir.  

Bataryamızın şarj takibini lipo batarya şarj gösterge modülü ile anlık olarak dışardan 

sağlayabileceğiz. Ayrıca şarj ihtiyacı durumunda 2S – 6S Li – Po şarj aleti kullanılacaktır. 

Aracımızın bataryasının şarj seviyesi %15’ den az %85 doluluktan fazla olmaması bataryanın 

ömrü için son derece önemlidir. Bunun için batarya şarj edilirken balance modda şarj edilecek 

olup şarj aletininde ekranından anlık olarak takibini sağlayacağız. Bataryamızı şarj ederken 

ise daimi olarak 1A değeri ile şarj etmeyi planlamaktayız.  

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma tasarım sürecinde araç üzerindeki birimler için geliştirilen yazılımların 

algoritmaları anlatılmıştır. Kontrol algoritması aracın dikey eksende hareketini sağlamak 

amacıyla kanat kısmında dik olarak montajlanan 4 motor ve yatay eksende hareketini 

sağlamak amacıyla 45°’lik açı ile kanatların alt kısımlarına yerleştirilen 4 motorun eş zamanlı 

olarak kontrolünü sağlamak için tasarlanmıştır. Pixhawk otopilot kartı ile aracın otonom sürüş 

özelliği sağlanacaktır. Pixhawk otopilot kartı QGroundControl isimli arayüz uygulaması ile 

kullanılmaktadır. Böylece stabil bir otonom sürüş sağlanmaktadır. Algoritmaların daha hızlı 

çalışması için Pixhawk otopilot kartı ile uyumlu Raspberry Pi Model 3B+ mikroişlemci 

bileşeninin haberleşmesi sağlanıp otonom sürüş ve görüntü işleme yazılımları 

gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi ile Ethernet aracılığıyla haberleştirdiğimiz Lattepanda mini 

bilgisayarını görev bilgisayarı olarak kullanmaktayız. Lattepanda içerisinde yüklü halde 
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bulunan arayüz ile aracı test ederken ve yarışma alanında teknik molalarda aracın veri aktarım 

kartında bulunan IP68 Ethernet soketine takılabilen Ethernet kablosu ile doğrudan araç ile 

iletişime geçilebilmektedir. 

 

Şekil 105: Kartların Haberleşmesi Ve Arayüze Erişim 

 

Görev Algoritmalarının Tasarımı 

Yarışma kapsamında görevlerin tümünün otonom olarak geçekleştirilmesi 

beklenmektedir. Bu nedenle algoritma tasarımı sürecinde araca otonom özelliği kazandırırken 

insan davranışlarının istenen görevlerdeki tepkileri öngörülüp, insan davranışlarını görevler 

gereğince taklit edebilecek tamamen otonom hareket sağlayan çeşitli algoritmalar 

geliştirilmiştir. Görevlerin tümünde aracın havuzu kısa sürede taraması, nesne ya da hedefi 

tespit etmesi ve en kısa yoldan görevi gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Arama algoritmaları 

görevler için değerlendirilmiştir; Rastgele arama algoritması, doğrusal arama algoritması, A* 

algoritması. 

Rastgele arama algoritması ile havuzun şekli veya araç konumu önemsiz olup aracın rastgele 

hareket ederek nesneyi tespit etmesi mümkündür ancak bu işlem fazla zaman alacaktır. 

Doğrusal arama algoritması ile dikdörtgen şeklindeki havuzda araç önüne nesne çıkana kadar 

tarama yapar. Bu yöntem ile sonuç daha hızlı alınır. 

A* arama algoritması ile hedef noktaya en az maliyetli yol bulunarak kaynaklardan en etkin 

kullanım sağlanır. Ön tasarım raporunda da anlatılan bu arama algoritması yöntemi görevler 

için hızlı cevap sağlayacaktır. 

Arama algoritması araştırmaları sonucunda, aracın kendi etrafında nesne görene kadar 360° 

döndürülmesi ve ardından tespit edilen nesne dikdörtgen içine alınıp dikdörtgenin merkezine 

en kısa rotanın oluşturulması ile görevlerde en hızlı cevabı vereceği görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 106: A* Algoritması [32] 

PID Kontrolör 

PID kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın kullanılan bir 

kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır [33 ]. Hata değeri hesaplanarak PID kontrolcü 

çalışmaktadır. Kontrol girişi ile hata en aza indirgenerek sabit tutulmaya çalışılır. Üç farklı 

sabit parametre üzerinde çalışır. Algoritmanın hesapladığı oran P, integral I ve türev bilgileri 

D ile belirtilir. P tespit edilen hata, I hesaplanmış hataların toplamı ve D ise oluşabilecek 

hataların tahminidir. Bu üç kontrol aşaması ile değer istenilen seviyede tutularak algoritma 

doğru sonuçları vermektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 107: PID Çıkış Frekansı Hesabı [33] 

Bu yöntemde e(t) hata sinyalinin KP oransal terimle, hata sinyalinin integralinin KI integral 

terimiyle ve hata sinyalinin türevinin KD türevsel terimle çarpılıp toplanmasıyla u(t) kontrolör 

çıkışı elde edilir. [33] 
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Şekil 108: PID Kontrol Algoritması [33] 

Kapıdan Geçiş Görevi  

Görev için tasarlanmış kapının üst bölmesinden aracın en kısa sürede temassız 

geçmesi hedeflenmiştir. Araç suya konulduktan sonra konumundan bağımsız olarak nesne 

görene kadar kendi etrafında 360° dönüş yapacak ve nesnenin tespit edilmesi ile bulunduğu 

konumdan en kısa sürede nesnenin merkezini hedef alarak ilerleyecektir. 

 

Şekil 109: Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 
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Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi  

Su altı aracı, zemindeki çemberlerin ve denizaltının kendisinden yararlanarak arama 

algoritması ile tespit edilecek daha sonra da deniz altına en yakın konuma en kısa yoldan 

konumlanacaktır. 

 

Şekil 110: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritması 

Hedef Tespiti ve İmhası Görevi 

Su altı aracının, üzerinde top bulunan pingerli hedefi tespit edip, hedefteki topu 

düşürmesi hedeflenmiştir.  

 

Şekil 111: Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım sürecinde su altı aracının görevleri gerçekleştirmesi için geliştirilmiş 

algoritma yazılımları anlatılmıştır. Yazılım geliştirme süreci görüntü işleme, gerçek zamanlı 

nesne tespiti ve otonom hareket yeteneği olmak üzere 3 aşamada ilerletilmiştir. Yazılım dili 

olarak geliştirme kolaylığı, literatürde fazla kaynak bulunması, görüntü işleme ve nesne tespiti 

için içerisinde barındırdığı paketlerden dolayı Python yüksek seviyeli programlama dili tercih 

edilmiştir. 

 ArduSub Yazılımı 

ArduSub yazılımı ile QGroundControl arayüzü aracılığıyla kod yazmadan geri bildiri 

kontrolü, derinlik, rota tutma, otonom navigasyon özelliklerinden yararlanılabilmektedir. Bu 

yazılım ile görev planlama talimatları gerçekleştirebiliriz. QGroundControl arayüzü ile araç 

bileşenleri kolayca kalibre edilebilir ve simülasyon ile testi gerçekleştirilebilir. 

Görüntü İşleme 

Aracın görevleri gerçekleştirmesi için bütün görevlerde nesne tanıma gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. Su altı aracının, Raspberry Pi Kameradan aldığı görüntüleri Python’ un 

OpenCV kütüphanesinden yararlanarak işlemesi sağlanmıştır. Görüntü işleme Raspberry Pi 

üzerinden gerçekleşecektir. Raspberry Pi minibilgisayarını daha az yormak ve daha kısa 

sürede nesneleri doğru şekilde algılayabilmek için filtreleme, boyut indirgeme gibi veri işleme 

yöntemleri uygulanmıştır. Su altı koşulları, ışığın su altında ilerlerken kırılma, saçılmaya 

uğraması ve farklı renk tonlarının farklı miktarda soğurulması nedeniyle kara ortamına göre 

daha çetin problemleri bünyesinde barındırır. Işık tayfında var olan farklı dalga boylarının 

suyun içinde yoğun miktarda bulunan parçacıklara çarpması, renk bozulmasına sebep 

olur.[34] Bu nedenle nesne tespitinin doğru sonuç vermesi için kameradan alınan görüntülerin 

netliği önem arz etmektedir. Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda Derya Akkaynak’ ın 

geliştirmiş olduğu Sea-Thru, fizik tabanlı yeniden renk yapılandırma algoritması [35], su 

altında nesne tespitini önemli seviyede etkilediği görülmüştür. Tespit edilen nesne dikdörtgen 

içine alınıp dikdörtgenin merkezine rota oluşturulması sağlanmıştır.  

 Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti 

Görevlerin tamamlanması için hazır veri setleri ile çalışmak gereksiz olduğundan nesne tespiti 

için üretilen prototip nesneler ile veri setleri oluşturulmuştur. Veri seti elde etmek için 

görevlerdeki nesnelerin prototipleri ile su atında Raspberry Pi kamerasından alınan görüntüler 

etiketlenmiştir. Oluşturulan veri setinin eğitim ve test kümeleri için yetersiz olması 

durumunda görüntü işleme teknikleri kullanarak veri çoğaltılabilir. Veri setine ön işleme 

işlemleri uygulanarak kısa sürede gerçek zamanlı nesne tespiti için model eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Nesne tespiti için literatürde ismi bolca geçen CNN (Convolitional Neural 

Network, Konvolüsyonel Sinir Ağları) algoritması görüntü ve videolar üzerinde nesneleri 

algılamak için kullanılan bir algoritmadır. CNN algoritması verilen görüntüleri birbirinden 

ayırt etmek için görüntü üzerindeki nesnelerin benzersiz özelliklerini kullanır.[36] CNN 

görüntüyü çeşitli katmanlarla işler. Bu katmanlardan olan konvolüsyonel katmana 

(Convolitional Layer) CNN’in yapı taşı diyebiliriz. Bu katman resmin özelliklerini 

algılamaktan sorumludur. Görüntüdeki düşük ve yüksek seviyeli özellikleri çıkarmak için 

resme bazı fitreler uygular. Filtreler genellikle çok boyutludur ve piksel değerleri içerirler. 

(5x5x3) 5 matrisin yükseklik ve genişliğini, 3 matrisin derinliğini temsil eder.[37] Filtre 

uygulanmış görüntünün çıktı matrisi özellik haritası olarak isimlendirilir ve filtre tarafından 

temsil edilen özellikte görüntünün bulunduğu yeri gösterir. Kısacası, filtreyi görüntü 

üzerinden hareket ettirerek ve basit matris çarpımını kullanarak, özellikler tespit edilir.[38] 
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Genellikle, birden çok özelliği tespit etmek için birden fazla filtre kullanılır, yani bir CNN 

ağında birden fazla konvolüsyonel katman bulunur.[38] CNN algoritmalarının R-CNN, Fast 

R-CNN ve Faster R-CNN olarak farklı versiyonları geliştirilmiştir. Su altı aracında, nesne 

tespiti için CNN algoritması altyapısı ile çalışan ancak ondan daha hızlı sonuç veren YOLO 

V4 algoritmasını kullanılmıştır. YOLO (You Only Look Once) konvolüsyonel sinir ağları 

kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmasıdır. İsminden de anlaşıldığı üzere nesne tespitini 

oldukça hızlı bir şekilde tek seferde yapabilmektedir. Başka bir deyişle YOLO resmi tek 

seferde nöral bir ağdan geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin 

edebilir. Yani bu tahmin işleminin temeli, nesne tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele 

almasında yatıyor. Bunu yapmak için ilk önce girdi resmini SxS‘ lik ızgaralara bölüyor. Bu 

ızgaralar 3x3 5x5 19x19 vs. olabilir. Her bir ızgara kendi içinde, alanda nesnenin olup 

olmadığını, varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta noktası da içindeyse 

uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmakla sorumludur. Buna göre YOLO 

her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturur. Bunların her birinin içinde; güven skoru, 

modelin geçerli ızgara içinde nesne bulunup bulunmadığından ne kadar emin olduğunu 

gösterir. (0 ise kesinlikle yok 1 ise kesinlikle var) Eğer nesne olduğunu düşünürse de bu 

nesnenin gerçekten o nesne olup olmadığından ve etrafındaki kutunun koordinatlarından ne 

kadar emin olduğunu gösterir. Bx, nesnenin orta noktasının x koordinatını, By nesnenin orta 

noktasının y koordinatını, Bw nesnenin genişliğini, Bh nesnenin yüksekliğini ve bağlı sınıf 

olasılığı, modelimizde kaç farklı sınıf varsa o kadar sayıda tahmin değerini verir. [39]  

Literatür araştırmalarından elde edilen bilgilerle veri seti oluşturma, veriyi işleme ve model 

eğitimi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştıracak şekilde gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan 

veri setinde model eğitiminde kullanılmayan test için ayrılmış verilerde nesne tespiti test 

edilmiş ve yüksek oranda başarıya ulaşılmıştır.  

Otonom Hareket Yeteneği 

Aracımıza otonom yeteneği kazandırmak için Mavlink protokolünün bir python uygulaması 

olan PyMavlink kullanılmıştır. PyMavlink üzerinden araç içerisinde bulunan sensörler ile 

ilgili bilgileri okumak veya araca hareket, bir alana yönelme gibi işlemleri gerçekleştirebilmek 

için python komutları oluşturulmuştur. Pixhawk otopilot kartı ile otonom yazılımın iletişim 

kurabilmesi için kodumuza pymavlink içerisindeki mavutil import edilecektir. Mavutil 

içerisindeki mavlink_connection fonksiyonu çağrılarak UDP port bağlantısı gerçekleşmiştir. 

Aşağıdaki resimde gerekli işlemeleri görülmektedir: 

 

 

Şekil 112: Mavlink Prokolünün İmport Edilmesi 

Su altı aracına hareket komutları iletebilmek için PWM sinyalleri kullanılmıştır. Bu durumdan 

dolayı PyMavlink içerisinde bulunan channel id numaraları ile komutlar gerçekleştirilmiştir. 

Burada her bir channel id numaraları birbirinden farklı komutlara karşılık gelmektedir. 

Örneğin aracımıza ileri komutu göndermek istediğimizde channel id numarası olarak beşe 

karşılık gelmektedir. 

PWM sinyalleri ile su altı aracımızı hareket komutları gönderebileceğimiz bir fonksiyon 

oluşturduk. Kullanacağımız fonksiyon aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 
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Şekil 113: PWM Sinyal Kontrolü Kod Parçası 

 

Artık kodumuz içerisinde pwm_gonder fonksiyonunu çağırarak motorları hareket ettirebiliriz 

ama bu durum için motorların arm olması gerekmektedir. Daha sonra ise ESC’ lerin uygun 

pwm değerleri belirtilerek işlem tamamlanır. Bu durumu için ise kullanılan ESC’ ler 1100-

1900 değer aralığını almaktadır. Burada belirtilen 1100 değeri tüm güç geri, 1900 değeri tüm 

güç ileri ve 1500 değeri ise nötrü temsil etmektedir. Aşağıda ise motorları arm etme ve 

oluşturduğumuz fonksiyonun nasıl kullanacağımız gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 114: Motorların Arm Edilmesi 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Su altı aracının sensörler aracılığıyla topladığı bilgileri göstermek ve su altı aracının 

kontrolünü kolaylaştırmak için arayüz olarak yer istasyonunda QGroundControl yazılımı 

kullanılacaktır. Merkezi bilgisayarımız ve aracımız arasındaki veri haberleştirmesini Ethernet 

kablosu üzerinden yapmaktadır. Arayüz sayesinde canlı video akışı, anlık telemetri verilerini 

görüntüleme ve araç kontrol işlevlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Ayrıca arayüz ile araç 

bileşenlerinin kalibrasyonları kolayca yapılabilmektedir. 

 

Şekil 115: Q Ground Control Arayüzü [40] 
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Arayüz ve Pixhawk tarafından aktarılan mesaj setleri .xml türündedir. Xml mesaj 

tanımlamaları oluşturmak ve her birini kontrol edebilmek için MavLink kütüphanesi 

tarafından desteklenen Python yazılım dili kullanılmıştır. QGroundControl ve Python 

bağlantısı için yer istasyonunda mavproxy kullanılmıştır. Python üzerinde veri aktarımı 

mavlink ile yapılacaktır 

5. GÜVENLİK 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda önce emniyet sonra hareket prensibiyle çalışmalarımızı 

ilerletmekteyiz. Çalışma ortamında gerçekleşmesi muhtemel tüm senaryolar öncesinden 

düşünülerek gerekli önlemler üretim öncesi alınmaktadır. Çalışma ortamında koruyucu giysi, 

gözlük ve eldiven kullanırken çeşitli ergonomik ve ortopedik hususlara da dikkat etmekteyiz. 

Kazaya mahal verebilecek olayları önlemek adına çalışma ortamında gerekli gördüğümüz 

yerlerde uyarıcı levhalar ve bilgi içeren yazılar kullanmaktayız. Ayrıca IP standartları gibi 

uluslararası kabul görmüş standartlara dikkat edilerek çalışmalar yürütülecektir. Yapmakta 

olduğumuz projemizde, şartnamede bizden istenen tüm güvenlik hususlarını yerine getirilecek 

şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz .IP Standartları: IP koruma sınıfı elektrikle çalışan 

aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC - 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir 

standarttır. Temelde üretilen elektronik alt sistemlerin suya ve toza karşı dayanıklılıkları için 

oluşturulan kabul görmüş standartlardır. [41] Hem kendi güvenliğimiz hem aracın güvenliği 

hem de su altında karşılaşılması muhtemel canlıların güvenliği için sağlamaya çalıştığımız 

başlıca hususlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

Çizelge 14: Araç Üzerinde Alınan Güvenlik Önlemleri 

• Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda oluşabilecek istenmeyen akım ve gerilim 

yükselmelerini karşı konumlandırılmış sigortaların ve rölelerin bulunması. 

• Araç içerisinde aracın elektronik aksamını aşırı akıma karşı oluşabilecek bir arıza ve 

arızaya bağlı kazadan korumak için kullanılan aşırı akım koruma rölesi 

bulunmaktadır. 

• Aracı olası bir sorunda kolayca kapatmak için acil stop butonu bulunmaktadır. 

• Araç içerisinde fazla akımı önlemek amacıyla bıçak sigorta bulundurulacaktır. 

• Kullanılan Li - Po pil taşıma esnasında Li – Po pil güvenlik torbasında taşınacaktır. 

• Kullanılan Li – Po pil yarışma şartnamesi gereği 3S (11.1V) ile sınırlı tutulmuş olup 

50 V DC’ den düşüktür ve bütün sistemler bunun üzerine tasarlanmıştır. 

• Li – Po pil araç içerisinde farkedilebilir renkli bant ile kaplanmıştır ve kolay 

ulaşılabilir bir noktadır. 

• Araç içerisinde ve dışında izolasyonu sağlanmamış hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. 

• Araç içerisinde ESC, güç dağıtım kartları, batarya ve güç modülleri XT 90 patlamaz 

konnektör ile montajlanmıştır. Gerekli yerlerde IP68 konnektörler kullanılmıştır. 

• Her hangi bir sızdırmazlık sorunu olması durumunda araç içerisindeki ıslaklık 

sensörüne bağlı hazırlanan güvenlik sistemi devreye girerek tüm sistemin enerjisini 

kesecektir. 

• Aracın batarya seçimi yapılırken güvenliği göz önünde bulundurarak güvenilir bir 

üreticiden temin edilmiştir. 

• Elektronik alt sistemler epoksi gibi malzemeler ile kaplanacaktır. 

• Mekanik montajlar tamamen şartnamede belirtildiği gibi yapılacak olup kullanılacak 

vida somun gibi malzemeler Loctite ile tamamen sabitlenecektir. 

• Su altı aracının tüm keskin hatları ovalleştirilerek tamamen güvenli bir hale 

getirilmiştir. 
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Çizelge 15: Atölye Ortamında Alınan Güvenlik Önlemleri 

 

 Atölye ortamında koruyucu kıyafetler kullanılmaktadır. (Gözlük, eldiven, ayakkabı) 

 Atölye ortamında uyarıcı levhalar ve “Önce Emniyet Sonra Hareket” prensip şeması 

bulundurulmaktadır. 

 Statik elektrik önlemek amacıyla antistatik bileklikler kullanılmaktadır. 

 Elektrik hatlarının olduğu yerlerde kauçuk tabanlık bulundurulmaktadır. 

 Gerektiğinde kaza anında müdahale edebilmek için atölye ve test ortamında ilk yardım 

çantası ve can simidi bulundurulmaktadır. 

 Epoksi gibi kaplama işlemlerinin yapılması için atölye ayrı sürekli havalandırılan bir 

ortam kullanılmaktadır. 

 Kesici, delici, yakıcı tüm aletler sınıflandırılmıştır ve tezgahları ayrı tutulmuştur. 

 Çalışma ortamına gelen elektrik hattı kontrol edilmiş olup binada aşırı akım koruma 

rölesi ve yeni takılan değerlere uygun sigortalar kontrol edilmiştir. 

 Atölye içerisinde oluşabilecek kazaları önlemek amacı ile gıda tüketimini kısıtlanarak 

takım içerisinde kurallar getirilmiştir.  

 Atölye içerisinde ergonomiye mümkün mertebe dikkat edilmektedir. 

 Atölye içerisinde makine ve elektrik hatlarının olduğu noktalarda uyarıcı levhalar 

konulmuştur. 

 Havuz ortamında uyarıcı levhalar kullanılmıştır ayrıca sızdırmazlık testi yapılmayan 

hiçbir malzeme suya indirilmemektedir. 

 Her takım üyesi farklı şehirden geldiği için ve mevcut pandemi devam ettiği için 15 gün 

karantina süreci tamamlamayan üyelerin üretime katılmasına izin verilmemektedir. 

 Mevcut pandemi sebebiyle çalışma ortamında üyeler sosyal mesafeye olabildiğince 

dikkat ederek çalışmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

6. TEST 

Bu sene verilen görevlerin tamamen otonom olarak yapılması gerektiğinden testlerimiz 

ağırlıklı olarak yazılım alanında olacaktır. Ancak mekanik alt sistemler ve elektronik alt 

sistemler içinde testler yaparak tamamen kusursuz çalışan bir sistem çıkarmayı 

hedeflemekteyiz. Testlerimizin büyük çoğunluğu yapılmamış olup aracın üretimi 

esnasında parça bazlı testler yapılmıştır. Üretim sonrası ise yazılım testleri ile birlikte 

aracın bütününün testleri de gerçekleşecektir. 

Mekanik Alt Sistem Testleri: 

 

Mekanik alt sistemlerde ağırlıklı olarak basınç ve sızdırmazlık testleri yapmayı 

planlamaktadır. 

Mekanik alt sistemler yapılan testler şöyledir: 

 

1. Su altı haznesinin 3 metre basınca dayanım testi ve üretilen her bir mekanik 

parçanın basınca dayanım testi. 

2. Mekanik alt sistemler için üretilmiş kaplanmış parçaların suyu emme testi. 

3. Üretilen ve birleştirilen şasinin dayanım testi. 

 



72 
 

Mekanik alt sistemlerde yapılması planlanan testler şöyledir. 

1. Aracın basınca dayanım ve sızdırmazlık testi. 

2. Aracın sudaki denge, yüzerliği, hareket ve manevra kabiliyeti testleri. 

3. Sızdırmazlığı sağlanan motorların tuzlu su testleri. 

Yapılmış Olan Mekanik Alt Sistem Testleri Ve Sonuçları 

1. Su altı haznesinin 3 metre basınca dayanım testi ve üretilen her bir mekanik 

parçanın basınca dayanım testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Aracın parçaları uzun süreli suda farklı derinliklerde 

kaldığında herhangi bir deformasyona uğrayıp uğramadığını gözlemlemektir. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

  

Uygulama: Yapılan testler üç aşamalı olup önce tüm parçalar su altına 1 metre 

indirilmiştir. Yaklaşık olarak 1 Bar’ lık basınç 10 metre derinlikteki suya denk 

gelmektedir. Yani kademeli olarak parçalar 0.1, 0.2 ve 0.3 Bar’ lık yaklaşık 

basınca maruz bırakılmıştır. Her bir test süresi 4 saat olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Sonuç: 

4 saat sonunda ise beklediğimiz gibi hiçbir çatlama, deformasyon 

gözlemlenmemiştir. 

 

 
Şekil 116: Basınç Testinden Çıkarılan Mekanik Parçalar 

 

2. Mekanik alt sistemler için üretilmiş kaplanmış parçaların suyu emme testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Özellikle aracın kepi gibi yüzey alanı büyük ve epoksi 

reçine üzerine kaplama yapılan parçaların uzun süreli suda kaldığında 

deformasyona uğrayıp uğramadığını gözlemlemektir. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Yapılan testler üç aşamalı olup önce tüm parçalar su altına 1 metre 

indirilmiştir. Yaklaşık olarak 1 Bar’ lık basınç 10 metre derinlikteki suya denk 
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gelmektedir. Yani kademeli olarak parçalar 0.1, 0.2 ve 0.3 Bar’ lık yaklaşık 

basınca maruz bırakılmıştır. Her bir test süresi 4 saat olarak gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç: 

4 saat sonunda ise beklediğimiz gibi hiçbir kabarma ve deformasyon 

gözlemlenmemiştir. Ayrıca kaplama yapıldığından her hangi sıvı emme durumuna 

rastlanmamıştır. 

 

   
Şekil 117: Emme Testinden 4 Saat Sonra Çıkarılan Mekanik Parçalar 

 

3. Üretilen ve birleştirilen şasinin dayanım testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Tek tek suyu emme ve basınca dayanım testleri 

yapılan parçalarımızın birleştirildikten sonra darbelere ve çarpmalara karşı 

dayanıklılıklarını gözlemlemek için yapılmıştır.  

 

Test alanımız şöyledir: Üretim atölyemizin duvar yüksekliği 3,5 metredir. Duvara 

kurulan basit bir düzenek ile beton zemine aracın mekanik parçaları birleştirilmiş 

bir şekilde  asılarak 3.5 metreden serbest düşüşe bırakılarak gerçekleşecektir.  

 

Uygulama: Kasanın ağırlığı toplamda 4.8 kg gelmektedir. Yer çekimi ivmesi 

9,80665 m/s² ‘dir. Cismin 3.5 metreden 0 metreye kadar geçen süre 0.8449 saniye 

olup hızı ise 8.2853 m/s olmaktadır. Buna bağlı olarak cismin kinetik enerjisi 

çarpma etkisine dönüşeceğinden KE = 0.5 x 4.8 x (8.2853) ² ‘den 164,751 joule 

sonucuna ulaşılır. Bu hesaptan sonra asılı olarak düzeneğe kaldırılan araç şasisi 

serbest düşüşe bırakılmıştır. 

 

Sonuç: 

0.85 saniyede gerçekleşen testimizin sonucunda aracın kanatlarında hafif çizikler 

oluşsa da herhangi bir çatlama kırılma durumu gerçekleşmemiştir. Çünkü kestamit 

dayanımı yüksek ve endüstri tarafından sıkça kullanılan bir malzemedir ve aracı 

çevrelediğinden en içteki tüpe, kasa içerisinde kalan motorlara zarar 

gelmemektedir.  
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Şekil 118: Dayanım Testi Sonrası Oluşan İnce Deformasyonların Görünümü 

 

Mekanik alt sistemlerde yapılması planlanan testler şöyledir. 

1. Aracın basınca dayanım ve sızdırmazlık testi. 

Bu testimizdeki amacımız: Aracın bütün olarak uzun süreli suda farklı 

derinliklerde kaldığında herhangi bir deformasyona uğrayıp uğramadığını 

gözlemlemektir. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

  

Uygulama: Yapılan testler üç aşamalı olup araç su altına 1 metre indirilecektir. 

Yaklaşık olarak 1 Bar’ lık basınç 10 metre derinlikteki suya denk gelmektedir. 

Yani kademeli olarak araç 0.1, 0.2 ve 0.3 Bar’ lık yaklaşık basınca maruz 

bırakılacaktır. Test süresi 4 saat olarak gerçekleşecektir.  

 

2. Aracın sudaki denge, yüzerliği, hareket ve manevra kabiliyeti testleri. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Araç otonom görevleri istenilen şekilde 

gerçekleştirmesi için kusursuz bir denge ve yüzerliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu 

testte aracın suda ki dengesini ayarlayıp, yüzerliğini test ederek hareket ve 

manevra kabiliyetini gözlemlemeyi amaçlıyoruz. 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

  

Uygulama: İlk olarak araç suya indirildiğinde orta noktasından bir askı sayesinde 

aracın ağırlık merkezinin hangi tarafta olduğu ve dengelemek için hangi tarafa 

yüzdürme köpüğü ya da balast ağırlık koyulacağı belirlenir. Sonrasında ise aracın 

serbest halde sudaki hareketi gözlemlenir. Son olarak manuel kontrollerde aracın 

sağa, sola, yukarı ve aşağı hareketleri gözlemlenir. Bu kabiliyetlere ek olarak 

eksen arası hareketleri gözlemlenerek ne kadar hassas hareket edebildiği 

konusunda genel bir kanıya varılır. 

 

3. Sızdırmazlığı sağlanan motorların tuzlu su testleri. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Sızdırmazlığı sağlanmış fırçasız motorların 

rulmanları tuzlu suya dayanıklı rulmanlarla üretim esnasında değiştirilmişti. Tuzlu 
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suda test ederek korozyona karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözlemlemek 

amacıyla testimizi gerçekleştireceğiz. 

 

Test alanımız şöyledir: Trabzon Limanı, Karadeniz Trabzon / Türkiye 

  

Uygulama: Su altı aracının hareket ve manevra kabiliyetine benzer bir test olacak 

olup tuzlu suda 3 saat kadar serbest sürüş gerçekleştirilecektir. 

 

Elektronik Alt Sistem Testleri: 

 

Elektronik alt sistemlerde test yapması mekanik sistem testlerine göre nispeten hızlı ve 

kolaydır. Genel olarak geliştirilmesi yapılan motorlar, aydınlatmalar ve hydrophone 

üzerine testler yapılmıştır. 

Elektronik alt sistemler yapılan testler şöyledir: 

 

1) Geliştirilen motorların farklı voltaj değerlerinde RPM testi. 

2) Geliştirilen aydınlatma sisteminin çalışma süresine bağlı ısınma testi. 

3) Mikroişlemci için geliştirilen soğutma sistemi testi. 

4) Hydrophone su içinde ses algılama testi. 

Elektronik alt sistemlerde yapılması planlanan testler şöyledir. 

1) Geliştirilen motorların araç suya indikten su altındaki RPM ve itki testleri. 

2) Geliştirilen aydınlatma sisteminin su içindeki etki testi. 

3) Mikroişlemci için geliştirilen soğutma sisteminin kapalı tüp içindeki testleri. 

4) Hydrophone su içinde farklı uzaklıklardan ses algılama testi. 

5) Sürüş süresi testi. 

 

 

Yapılmış Olan Elektronik Alt Sistem Testleri Ve Sonuçları 

1) Geliştirilen motorların farklı voltaj değerlerinde RPM testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen motorların farklı voltaj değerleri 

verildiğinde RPM değerlerini gözlemek. 

Test alanımız şöyledir: Çalışma masası üzerine motorlar sabitlenmiştir. 

  

Uygulama: Sabitlenen motorların üzerine reflektör yapıştırılarak RPM metre 

aracılığıyla sırasıyla 9V, 10V, 11V ve 12V değerlerinde 1’er dakika ölçümler 

alınmıştır ve grafik haline getirilmiştir. 

 

Sonuç: 

Geliştirilen motorlar 1’er dakikalık ölçümler sonucunda ortalama olarak 9V 

gerilimde 11100 devir atmıştır, 10V gerilimde 11500 devir, 11V’ da 12100 devir 

atmış ve 12V gerilimde net 13000 devir atarak başarılı bir sonuç alınmıştır. 
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Şekil 119: Geliştirilen Motorların RPM Testleri 

 

Şekil 120: Voltaj Değerlerine Göre RPM Grafiği 

2) Geliştirilen aydınlatma sisteminin çalışma süresine bağlı ısınma testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen aydınlatmaların sabit voltaj değeri 

verildiğinde gerçekleşen ısınma sorunun sıvı soğutma ile ne kadar önün 

geçilebileceğini gözlemlemek. 

 

Test alanımız şöyledir: Çalışma masası üzerinde 12V 5A değerinde bir konvertör. 

Buna bağlı anahtarlanmış aydınlatma ve soğutma sistemi. 

  

Uygulama: Yüksek güçlü geliştirilen aydınlatma sistemine bağlanmış soğutma 

sisteminin kısmi olarak suya maruz bırakılarak 10 dakika çalışması sağlanmıştır. 

 

Sonuç: 

10 dakika kesintisiz çalışan aydınlatma sistemi belli bir sıcaklık değerinin üzerine 

çıkamamıştır ve yarışma alanı için oldukça başarılı olacağı görülmüştür. 
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Şekil 121: Geliştirilen Aydınlatma Sisteminin Kısmi Olarak Suda Bırakılması 

 

3) Mikroişlemci için geliştirilen soğutma sistemi testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen soğutma sistemimizin daha önce 

beklediğimizden erken ısınıp kendini kapatan mikroişlemci kartımızı ne kadar süre 

soğuk tutup kesintisiz çalışmasını sağlayabilecek. 

 

Test alanımız şöyledir: Çalışma masası üzerinde çalışır vaziyette bulunan 

elektronik alt sistem ve buna bağlı çalışır vaziyette olan mikroişlemci kartımız. 

  

Uygulama: Sistemi çalışır hale getirdikten sonra soğutma sistemi de çalıştırılarak 

beklemek. 

 

Sonuç: 

Daha önce 10 dakika içerisinde kendini ısınmadan dolayı kapatan mikroişlemci 4 

saat kesintisiz çalışmış ve dokunarak işlemci ısısı kontrol edildiğinde oldukça 

soğuk olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 122: Sistem Aktifleştirildikten 4 Saat Sonra Alınan Görüntü Kalitesi 
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4) Hydrophone su içinde ses algılama testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen temel hydrophone su içinde iken yakından 

gelen sesi algılayıp algılamadığı gözlemlemek. 

 

Test alanımız şöyledir: Çalışma masası üzerinde çalışır vaziyette bulunan 

hydrophone ve buna bağlı geliştirdiğimiz osiloskop ile bir miktar su..  

 

Uygulama: Geliştirilen hydrophone bir miktar suyun içine bırakılarak kapın 

çevresine metal çubukla vurduğumuz da sesin algılanıp algılanmadığını osiloskop 

ile gözlemlenmiştir. 

 

Sonuç: 

Yakın mesafeden gelen seslerin çıktısı osiloskop ile gözlemlenmiştir. Sistem 

çalışır durumdadır. Daha öncede su dışında testleri sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 123: Geliştirilen Hydrophone’ un Testleri 

Elektronik alt sistemlerde yapılması planlanan testler şöyledir. 

1) Geliştirilen motorların araç suya indikten su altındaki RPM ve itki testleri. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Su ve havanın yoğunluk farkından dolayı mutlaka 

atılan RPM değerinde değişim olacaktır. Buna bağlı olarak itkide de değişiklikler 

olacaktır. Su altındaki sürüklenebilen yük ve birim zamanda atılan devir sayısını 

gözlemlemek amacı ile yapılacaktır. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Motorlar suya indirilerek RPM ölçümleri alınacaktır. Devamında ise 

motorlara bağlanacak olan çeşitli balast ağırlıkları sürükleme durumu 

gözlemlenerek yapılan hesaplamalar ile karşılaştırılacaktır.  
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2) Geliştirilen aydınlatma sisteminin su içindeki etki testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Kısmi olarak soğutma sistemi suda tutularak 

çalıştırılan sistem bu kez tamamı suda iken test edilecektir. Ayrıca su altında iken 

aydınlattığı alan gözlemlenecektir. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Geliştirilen aydınlatma sistemi tamamen suya indirilecek olup 10 

dakika sonra çıkarılarak gerçekleşen ısınma bir önceki test ile karşılaştırılacaktır.  

 

3) Mikroişlemci için geliştirilen soğutma sisteminin kapalı tüp içindeki testleri. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Aracın elektronik alt sistemleri kapalı bir yapı 

içerisinde kalacağından ortam dışardakine göre daha çabuk ısınacaktır buna bağlı 

olarak soğutma işlemi zorlaşacaktır. Tamamen kapalı bir alanda mikroişlemci için 

geliştirilen soğutma sisteminin etkisi gözlemlenecektir. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Geliştirilen soğutma sistemi tamamen suya indirilecek olup sistem 

ısınmadan kaynaklı kapanana kadar süre tutulacak ve bir önceki test ile kıyaslama 

yapılacaktır. 

 

4) Hydrophone su içinde farklı uzaklıklardan ses algılama testi. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen ve ön testleri tamamlanan hydrophone 

havuza indiğinde ne kadar mesafeden ses algılayabildiğini gözlemlemek için 

yapılacaktır. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Geliştirilen hydrophone havuza tamamen indirilerek havuzun farklı 

yerlerinde olacak olan ses kaynaklarının yeri bulunmaya çalışılacaktır. Ayrıca 

etkili menzil çıkarılacaktır. 

 

 

5) Sürüş süresi testleri. 

 

Bu testimizdeki amacımız: Geliştirilen su altı aracının su içerisinde ne kadar 

süre faaliyet halinde kalabileceğini gözlemlemek. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Geliştirilen su altı aracı sürekli hareket halinde olacak şekilde suya 

bırakılarak ne kadar süre suda çalışır halde olacağı belirlenecektir. 
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Otonom Yazılım Testleri: 

 

Yazılım testleri görevler için hazırlanmakta olan düzenekler ile yapılacak olup sayıca az 

olsa da yarışma gününe kadar testlere devam edilecektir. 

 

Otonom yazılım için yapılması planlanan testler şöyledir: 

1) Su altında şekil tespiti ve yönelim. (Kapıdan geçiş görevi için) 

2) Su altında şekil tespiti ve konumlanma. (Denizaltı tespiti için) 

3) Hydrophone ile gelen veriler doğrultusun da yönelim. (Pinger görevi için) 

 

Otonom yazılım için yapılması planlanan testler şöyledir. 

 

1) Su altında şekil tespiti ve yönelim.  

 

Bu testimizdeki amacımız: Su altında kapının şeklini algılayarak konum alma ve 

içinden geçmek için yönelim yapmak için geliştirilen yazılım ve algoritmanın 

doğruluğunu kontrol etmek. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: PVC borulardan hazırlatılan kapı su içine yerleştirilerek aracın 

herhangi bir yerden kapıyı algılaması ve içinden geçmesi sağlanacak. Bu esnada 

eksikler belirlenerek yazılım geliştirme devam edecek.  

 

2) Su altında şekil tespiti ve konumlanma.  

 

Bu testimizdeki amacımız: Su altında denizaltının merkezinde konumlandığı 

çemberler algılanarak denizaltına en yakın noktaya konumlanmak için 

geliştirdiğimiz algoritma ve yazılımın doğrulunu kontrol etmek. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir. 

 

Uygulama: Belirtilen ölçülere uygun hortumlar alınarak hazırlanan çemberler 

içine yerleştirilecek olan denizaltı maketine su altı aracının en yakın şekilde 

konumlanması sağlanacak. Bu sırada eksikler belirlenerek yazılım geliştirme 

devam edecek.  

 

3) Hydrophone ile gelen veriler doğrultusun da yönelim.  

 

Bu testimizdeki amacımız: Su altı aracımıza eklediğimiz hydrophone ile elde 

edilen sinyaller doğrultusunda ses kaynağının bulunması için geliştirilen 

hydrophone ve yazılımın nasıl çalışacağını gözlemlemek için yapacağımız test. 

 

Test alanımız şöyledir: Testleri yaptığımız havuz ölçüleri 25m uzunluğunda 13m 

genişliğinde ve 3 metre derinliğe sahiptir.  
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Uygulama: Şartnamede belirtilen pingerlı göreve benzer düzenekler üretilerek 

havuzda konumlandırılacaktır. Araç havuzun herhangi bir yerinden suya 

bırakılarak otonom olarak görevi icra etmesi sağlanacaktır. Bu süre içerisinde 

eksikler belirlenerek yazılım ve donanım geliştirmeleri devam edecektir.  

     

Şekil 124: Otonom Testler İçin Üretilmiş Nesneler 

 

Şekil 125: Otonom Kapıdan Geçiş Görevi İçin Üretilen Nesne 

Yapılan Testlerle Aracın Uyumu 

Mekanik alt sistem testlerinden önce yaptığımız analizler de almış olduğumuz sonuçları 

yaptığımız testler doğrular nitelikte olmuştur. Gerek sızdırmazlık, gerek dayanım testleri 

beklediğimiz gibi sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda yapacağımız testlerde ve yarışma alanında 

mekanik sistemlerde herhangi bir sorun yaşamayı beklememekteyiz. 

Elektronik alt sistem testlerinden önce yaptığımız hesaplamalar ve simülasyonlara göre yapılan 

testlerden daha iyi sonuç aldık. Şu ana kadar yapılan testlerden aracın tüm elektronik 

sistemlerinin uyum içerisinde çalışması beklenmektedir. Ancak geliştirmeler devam edecektir.  

Otonom yazılım testleri henüz yapılmamış olup görüntü işleme ve model eğitiminde maksimum 

başarıyı yakalamak için yeteri kadar zaman kazanılmış olup ihtiyaç duyulacak olan test 

düzenekleri hazırlanmıştır. Bu bize yarışma alanında bizi bekleyen zorlukları önceden ön 

görmemizi sağlayarak hazırlık yapmamızı sağlayacaktır.  

Su altı aracının otonom görevleri yapmasında yazılım kadar elektronik alt sistemlerin başarısına 

da bağlıdır. Şu an için elektronik alt sistem testleri beklediğimizden daha başarılı olduğu için 

yazılım geliştirme sürecinin ve yarışma alanında görevleri yerine getirmede başarıyı 

yakalayacağımızı ön görmekteyiz.  
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Su altı aracı üzerinde şimdiye kadar yapılmış olan testlerin zaman planlaması ise şöyledir. 

 

Çizelge 16: Tamamlanan Testlerin Zaman Planlaması 

 

Su altı aracı tamamen üretildikten sonra yapılması düşünülen testler aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

 

Çizelge 17: Yapılacak Testlerin Zaman Planlaması 
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7. TECRÜBE 

Alt sistemlerde sponsorluk, üretim, test ve geliştirme çalışmalarında pek çok deneyim 

kazanılmıştır. Edindiğimiz tecrübelerimiz genel olarak aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Çizelge 16: Mekanik Alt Sistemlerde Edinilen Tecrübeler 

 Tasarım aşamasında yapılan tasarımların gerçek zamanlı üretime odaklı 

yapılmasının önemi anlaşılmıştır. 

 Gerek tasarım, gerek üretim dönemlerinde malzeme bilgisinin önemi görülmüştür. 

Üretim standartlarına göre tasarım yapılması son derece çünkü bu şekilde 

tasarlanmayan parçalara uygun malzemeler bulmakta zorlanılmıştır. 

 Üretim öncesi malzeme seçiminde fiyat performans ürünlerinin seçilmesi kadar 

malzemelerin kalitesini de göz önünde bulundurmanın önemi anlaşılmıştır. Uygun 

fiyatları temin edilen bazı parçalar kalitesiz çıkmıştır ve çabuk bozulmuştur. 

 Üretime verilecek tasarımlarda tolerans bırakılmasının önemi kavranmıştır. Tolerans 

bırakılmayan parçaların üretim ve montajında zorluklar yaşanmıştır. 

 Montajlama esnasında koruyucu ekipman kullanımının ve ilk yardım çantası 

bulundurulmasının önemi anlaşılmıştır. Bu bize ufak kaza ve yaralanmalarda anlık 

müdahale imkanı sağlamıştır. 

 Araç bir bütün haline getirilmeden önce her parçanın ayrı ayrı test ve analizlerinin 

yapılmasının önemi tecrübe edilmiştir. 

 

Çizelge 17: Elektronik Alt Sistemlerde Edinilen Tecrübeler 

 Tasarlanan sistemde her bir elemanın uyumlu çalışması gerek haberleşmesi gerek 

akım ve voltaj değerlerinin uyumlu olmasının önemi anlaşılmıştır. Haberleşmesi 

sağlanamaya ve yüksek gerilimden dolayı yanan malzemeler olmuştur. 

 Tasarlanan sistemde kullanılacak ara parçaların üretimde önemi görülmüştür. 

Özellikle bağlantıların sağlanmasında kolaylık yarattığı tecrübe edinilmiştir. 

 Geliştirilen her sistemin testlerinin yapılarak bir araya getirilmesinin alınan 

arızaların tespit edilmesinde kolaylık sağladığı görülmüştür. 

 Her bağlantının iyi izole edilmesinin önemi görülmüştür. İyi izole edilmeyen 

bağlantılarda kopmalar, kırılmalar ve bazen ark atma durumları gözlemlenmiştir. 

 Üretim döneminde hazır malzemeler almak yerine ihtiyaca odaklı kart tasarımı 

yapılıp üretilmesinin hem daha ucuza mal olduğu hem de sorunsuz çalıştığı 

anlaşılmıştır 

 

Çizelge 18: Yazılım Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

 Geliştirilen algoritmaların her birinin kod parçalarının olabildiğince sade 

yazılmasının sistem performansını doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Çok uzun 

yazılan kodların sistemi ısındırdığı ve geciktirdiği gözlemlenmiştir. 

 Geliştirilen sistemde farklı programlama dillerinin kullanılmasının sistemi çok 

rahatlattığı görülmüştür. Testler için yazılan kodlar C ile geliştirilirken görüntü 

işleme ve otonom yazılım kodları Phyton ile yazılmaktadır. 

 Her bir işlem için farklı alt programların olmasının önemi problem çözerken 

anlaşılmıştır. 
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Çizelge 19: Edinilen Diğer Tecrübeler 

 Karma okullar ve yabancı kişilerden oluşan bir ekibin uzaktan koordineli 

çalışabileceği görülmüştür. Ekibimiz farklı okullarda okuyan tanışmamış kişilerin 

bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Önemli olanın takım ruhu olduğu her sorunun 

çözülmesinde görülmüştür. 

 Bütün ihtiyaç duyulan malzemelerin öz kaynaklarla alınması yerine sponsorlar 

aracılığıyla temin edildiğinde kaynak sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Su altı aracımızın planlamalarını yarışma süreci başlamadan hazırlayan ekibimiz hem 

daha rahat bir üretim süreci geçirmek hem de yarışma süresine kadar yeteri kadar test yapmayı 

amaçlamıştır. Üretim sürecinde tamamen yerli kaynaklara yönelerek takımımız tarafından pek 

çok üretim gerçekleştirileceğinden bu konuya daha fazla zaman ayırmayı hedefledik. Üretim için 

temin edilecek malzemelerin sipariş sonrası gelme sürelerinde gecikmeler olabileceğinden bu 

süreyi biraz geniş tutmayı uygun gördük böylece olası krizlerin önüne geçmeyi hedefledik. Bir 

diğer amacımız raporlarımızı vaktinden erken tamamlayarak hazırlanabilen en kusursuz raporu 

hazırlamayı hedefledik rapor teslim dönemlerinde yaşanması olası sorunlarında önüne geçmeyi 

amaçladık. 

 

Şekil 119: Zaman Planlaması 
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Bütçe Planlaması 

Çizelge 20: Ön Tasarım Raporunda Hazırlanan Bütçe Planı 

Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Su Altı Haznesi 1 1750 TL 1750 TL 

Motor 8 124,73 TL 997,84 TL 

Kamera 1 356,36 TL 356,36 TL 

Monitör 1 500 TL 1000 TL 

HDMI/ETHERNET Dönüştürücü 2 101 TL 202 TL 

Lattepanda 8GB 1 4383,23 TL 4383,23 TL 

Raspberry Pi 3B 1 365,27 TL 365,27 TL 

Pixhawk 1 2289,49 TL 2289,49 TL 

Pixhawk Power Modül 1 80,93 TL 80,93 TL 

ESC 8 132,75 TL 1062 TL 

Servo 1 50 TL 50 TL 

Playstation 4 Kolu 1 357 TL 357 TL 

Batarya 1 994,98 TL 994,98 TL 

Basınç Sensörü 1 525 TL 525 TL 

Kestamit Levha 1 1500 TL 1500 TL 

Epoksi 1 75 TL 75 TL 

Batarya Şarj Aleti 1 404,63 TL 404,63 TL 

CAT6 ETHERNET Kablosu 30m 1 100 TL 100 TL 

HDMI Kablosu 3m 1 20 TL 20 TL 

24 metre motor kablosu 1 50 TL 50 TL 

Vida / Somun 1 100 TL 100 TL 

  TOPLAM 17041,71 TL 
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Çizelge 21: Nihai Bütçe Planlaması 

Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Su Altı Haznesi 1 1750 TL 1750 TL 

Motor 8 124,73 TL 997,84 TL 

Kamera 1 356,36 TL 356,36 TL 

Monitör 1 500 TL 1000 TL 

HDMI/ETHERNET Dönüştürücü 2 101 TL 202 TL 

Raspberry Pi 3B 1 365,27 TL 365,27 TL 

Pixhawk 1 2289,49 TL 2289,49 TL 

Pixhawk Power Modül 1 80,93 TL 80,93 TL 

ESC 8 132,75 TL 1062 TL 

Servo 1 50 TL 50 TL 

Playstation 4 Kolu 1 357 TL 357 TL 

Batarya 1 994,98 TL 994,98 TL 

Basınç Sensörü 1 525 TL 525 TL 

Kestamit Levha 1 1500 TL 1500 TL 

Epoksi 1 75 TL 75 TL 

Batarya Şarj Aleti 1 404,63 TL 404,63 TL 

CAT6 ETHERNET Kablosu 30m 1 100 TL 100 TL 

HDMI Kablosu 3m 1 20 TL 20 TL 

24 metre motor kablosu 1 50 TL 50 TL 

Vida / Somun 1 100 TL 100 TL 

  TOPLAM 12280,50 TL 

 

 Risk Planlaması 

 

 

 

Şekil 120:     Riskin Çalışma Ortamlarına Göre Dağılımı 
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Çizelge 22: Çalışma Ortamlarında Karşılaşılabilecek Riskler 

ORTAM RİSK ÖNLEM 

 

EV/ OFİS 

Bilgisayarların zarar 

görmesi. Korumalı priz kullanılmaktadır. 

Rapor dosyalarının 

silinmesi. Tüm dökümanların yedeklenmesi. 

COVID-19. Çalışma ortamında mesafenin korunması. 

 

 

 

 

 

 

ATÖLYE 

Elektrik çarpması. 

 

 

Elektrik hatlarının olduğu yerlerde kauçuk tabanlık 

bulundurulmaktadır. Elektrik hattında aşırı akım 

koruma rölesi vardır. Kullanılmayan şalterler 

kapatılmakta olup uyarıcı levhalar vardır. 

İş kazaları. 

Atölye ortamında koruyucu kıyafetler kullanılmaktadır. 

(Gözlük, eldiven vs.) Uyarıcı levhalar bulunmaktadır. 

Yangın. Talimatlar ve yangın söndürme tüpü vardır. 

Zehirlenme. 

Epoksi ile kaplama yapılan alan sürekli 

havalandırılmaktadır. 

Üretim hataları. 

Tüm elektronik ve mekanik üretimler için iş 

dökümanları hazırlanmıştır. 

Malzemelerin kaybolması. 

Tüm malzemeler setlerde tutulmaktadır ve tezgah 

üstünde yerleri belirtilmiştir. 

Statik elektrik sorunu. 

Elektronik montaj işlemlerinde anti statik bileklik 

kullanılmaktadır. 

Li – Po pilin hasar görmesi. 

Atölye içerisinde serin bir yerde güvenlik torbasında 

tutuluyor. 

Covid – 19. Çalışma yerlerinde sosyal mesafeler bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

TEST 

ORTAMI 

 

 

Aracın sızdırmazlık sorunu. 

Aracın tüm elektronik hatlarının epoksi ve slikon 

spreylerle kaplaması yapılmıştır. Mekanik sistemlerin 

ise o ringler ve slikonlu gres yağ ile sızdırmazlığı 

sağlanmıştır. Araç suya inmeden önce pek çok kez teste 

tabi tutulmuştur. 

 

Li - Po pil hasar görmesi. 

Li – Po pil renkli bir bantla kaplanmıştır ve araç 

içerisinde kolay ulaşılabilir bir noktadır. Araç dışında 

ise güvenlik torbasında tutulmaktadır. 

Anlık akım ve gerilim 

yükselmesi. 

Araç içerisinde pek çok güvenlik önlemi vardır. 

(Sigorta, regülatörler). Havuzun elektrik hatları ise 

korumalıdır. 

Mekanik parçaların araçtan 

düşmesi. 

Üretim esnasında her mekanik parça Loctite ile 

sabitlenerek sorun giderilmektedir. 

Boğulma. Havuz ortamında can yeleği ve can simidi vardır. 

Kazalar. Uyarıcı levhalar bulunmaktadır. 

YARIŞMA 

ORTAMI 

Üye eksilmesi. Ekibimizde her görev için yetkin en az iki kişi vardır. 

Teknik arızalar. Kullanılan her parçanın yedeği de temin edilmektedir. 

Kural değişikliği. Aracı tamamen yarışmaya hazır hale getirmek. 
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Çizelge 23: Proje Genelinin Risk Planlaması 

PROJE GENELİNİN RİSK PLANLAMASI 

RİSK ÖNLEM 

Nihai bütçe planı kadar kaynak temin 

edilememesi. 

Yedek bütçe planı devreye alınır. 

 

Birimlerin belirlenen görevleri zamanında 

yerine getirememeleri. 

Takım içerisinde temel görev dağılımlarının 

yanı sıra yedek görev dağılımları da 

yapılmıştır. Bu sayede iş sürekliliği 

sağlanmıştır. 

 

Yarışma sürecinde takımdan ayrılanların 

olması. 

Takım içerisinde yarışma başvurularından 

önce destek ekip kurulmuştur. Eksilme 

durumunda destek ekipteki arkadaşlar 

ayrılan arkadaşların yerini doldurmaktadır. 

Elektronik kartların herhangi bir sebepten 

dolayı arızalanarak kullanılamaz hale 

gelmesi. 

Kullanılan tüm kartlar açık kaynaklı 

olduğundan kısa sürede üretilebilir ya da 

yerli kaynaklardan temin edilebilir. 

Kullanılan mekanik alt sistemlerin 

montajında vida somun vs. düşmesi. 

Loctite kullanılarak montaj işlemlerinin 

sağlanması. 

Finansal kaynakların yetersiz kalması. Takıma ait web sayfası, sosyal medya 

hesapları üzerinden sponsor arayışlarının 

devam ettirilmesi. 

Karma bir ekip olduğumuzdan iletişim 

kopuklukları. 

Pek çok farklı iletişim platformları üzerinde 

takım adına açılmış gruplar ve çalışma 

ortamları bulunmaktadır. 

Parçaların üretim sürecinde ve testlerde 

uğradığı deformasyonlar. 

Araç her suya indirilmeden önce rutin 

kontrolden geçirilir. Sorunlu bir parça 

görüldüğünde ise yedek parça takılır eğer 

yoksa yenisi üretilerek parça değişimi 

sağlanır. 

 

9. ÖZGÜNLÜK  

Ekibimizin en büyük özgünlüğü hiç şüphesiz karma bir ekip olmasına rağmen son derece 

koordineli çalışabilmesidir. Daha önce birbirini tanımayan farklı okul ve bölümlerde okuyan 

üyelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ekibiz. Projemiz üzerinde özgünlüklerimize 

değinecek olursak. 

 

Çizelge 24: Özgünlüklerimiz 

Su altı aracının kanatları, yüzerliğe ve hareket kabiliyetine en çok etki eden 

malzeme olduğu için takımımız tarafından tasarlanmıştır ve üretilecektir. 

 

Aracın alt ve üst tüp tutucuları, takımımız tarafından tasarlanarak akrilik tüpün ve 

aracın kanatlarının birleştirmesi görevinde kullanılacak merkezi bir parçadır ve 

takımımız tarafından üretilecektir 

 

Ayaklar, Su altı aracımızın su dışında zeminle temas ederken itici plastiklerinin zarar 

görmesini önlemek ve görsellik kazandırması için takımımız tarafından tasarlanmıştır 

ve 3D printer yöntemi ile üretilecektir. 
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Kep, Su altı aracımızın görüntüsünü daha iyi hale getirmek için ekibimizce 

tasarlanmıştır ve üretilecektir. 

 

İtici plastikleri, revize ederek geliştirdiğimiz pervane ve fırçasız motorlar için özel 

olarak takımımız tarafından tasarlanmıştır ve üretimi takımımız tarafından 

yapılacaktır. 

 

Fırçasız motorlar, hazır olarak uygun fiyata alınan fırçasız motorların sızdırmazlığını 

sağlayarak su altı şartlarında çalışabilecek hale getirdik. 

 

Güç dağıtım kartı, su altı aracımızın içinde bulunan tüm alt sistemlerin çalışması için 

gerekli enerji dağıtımı için takımımızda tasarlanmıştır ve takımımız tarafından 

üretilecektir. 

 

Armada mikrodenetleyici kartı, aracımız tamamen otonom olduğundan pek çok 

işlem yükü olacaktır özel amaçlı olarak geliştirilen kartımız Atmega328P entegresi 

kullanılarak tasarlanmıştır ve üretim çalışmaları başlamıştır. 

 

Veri aktarım kartı, kullandığımız alt sistemlerin haberleşmesi için köprü görevi 

görmektedir. Tasarımı takımımız tarafından yapılmıştır ve üretilecektir. 

 

Voltaj regülatörü, istenilen seviyede gerilimi ayarlayarak alt sistemlere aktarabilmek 

için geliştirdiğimiz kartımızdır. Üretimi başlamıştır. 

 

ESC, motor kontrolleri için takımımız tarafından programlanabilir Atmega8A tabanlı 

ESC tasarlanmıştır ve üretimi KTR aşamasında planlanmaktadır. 

Aydınlatma, su altı aracımız için geliştirdiğimiz yüksek güçteki aydınlatmalarımız 

testleri başarı ile geçerek kullanıma hazır hale gelmiştir. 

 

Görüntü işleme algoritması, istenilen görevler için özel olarak geliştirilmiş ve test 

aşamalarına hazır hale getirilmiştir. 

 

Data setler, görüntü işlemede en iyi performansı almak için oluşturuldu. 

 

Otonom kontrol algoritması, otonom görevler için geliştirilen görüntü işleme 

algoritması ile entegre çalışacak olan geliştirdiğimiz algoritmamızdır. 

 

10.  YERLİLİK 
 

1) H-1 Sualtı Haznesi: 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: 1601,00 TL (Bluerobotics firmasının sunduğu 

4” hazneler referans alınmıştır)  

H-1 Sualtı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir sualtı 

haznesidir. İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart 

ürün değerinin %7 sini oluşturmaktadır. [42] 
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2) Armada Araç Şasisi:  

Katma değer bazlı yerlilik oranı: Kanatlar %100 yerlidir, tüp tutucular ise %97-100 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: Referans alınabilecek bir ürün 

bulunamamıştır. 

Üretimi tamamen yerli kaynaklarla sağlanan şasimizin kanatları kestamit pa66 serisi 

kullanılmıştır. Ülkemizin hammaddeleri işlenerek levha haline getirilmiş olup talaşlı 

imalat sonucu üretimi tamamlanmıştır. Tüp tutucularımız ise petrol, nişasta ve plastik 

ile üretilen filamentler kullanılarak 3d yazıcılar ile üretilmiştir. Katma değer bazlı 

yerlilik oran %97-100 arasında değişmekte olup tamamen hammaddelere ek olarak 

kullanılan malzemelere bağlıdır. 

 

3) Armada İticileri: 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %83  

Ürün başına sağlanan ikame tutarı: 576,73 TL Fatjay KYI-4T motoru referans 

alınmıştır. 

Armada iticileri 50 N’ a kadar itki sağlayabilmektedir ve 300 metre derinliğe dalış 

gücüne sahiptir. İticilerin yapımında dökme akrilik, filament ve alüminyum 

kullanılmıştır. İticinin rulmanları düşük maliyetlere yurtdışından temin edilmektedir.  

 

4) Armada Mikrokontrol Kartı: 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %65 

Ürün başına sağlanan ikame tutarı: 1600 TL Pixhawk PX4 kontrol kartı referans 

alınmıştır. 

Armada mikrokontrol kartı üzerinde atmega328p entegresi, mpu6050, canbus ve 

kristal osilatör bulunan su altı kontrol kartıdır. Tasarımı tamamen yerli kaynaklardan 

yapılmış olup. Özgün olarak geliştirilen yazılım mimarisi ile su altı araçlarının 

kontrolü için geliştirilmektedir. 

 

5) Armada ESC: 

            Katma değer bazlı yerlilik oranı: %65 

Ürün başına sağlanan ikame tutarı: 88 TL Hobbywing Skywalker 30A ESC referans 

alınmıştır. 

Bünyesinde atmega8 entegresi ve dip kompanentler bulunan ESC’ miz su altı 

araçlarının olmazsa olmazı fırçasız motorların kontrolü için geliştirilmiştir. PCB 

tasarımı ve montajı tamamen yerli olup AR – GE çalışmalarımız devam etmektedir.  

 

6) Armada Aydınlatmalar: 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %70 

Ürün başına sağlanan ikame tutarı: 889 TL Bluerobotics‘ in aydınlatmaları referans 

alınmıştır. 

Yüksek güçlü COB LED sayesinde 1100 lümen ışık akısına sahip 6500K renk 

sıcaklığı ile oldukça güçlü aydınlatma elde edilmiştir. Mercekler ile ilgili 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

11. KAYNAKÇA 

[1] Canlı, G.A., Kurtoğlu, İ., Canlı, M. O., Tuna, Ö.S., DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE 

İNSANSIZ SUALTI ARAÇLARI İSAA-AUV & ROV TASARIM VE UYGULAMARI, 

GİDB DERGİ, 1-33,pg 43, 2016. (Haziran, 2021) 

[2] Canlı, G.A., Kurtoğlu, İ., Canlı, M. O., Tuna, Ö.S., DÜNYADA  VE ÜLKEMİZDE 

İNSANSIZ SUALTI ARAÇLARI İSAA-AUV & ROV TASARIM VE UYGULAMARI, 

GİDB DERGİ, 1-33,pg 75, 2016. (Haziran, 2021) 

[3] Canlı, G.A., Kurtoğlu, İ., Canlı, M. O., & Tuna, Ö.S.(2016). DÜNYADA VE 

ÜLKEMİZDE İNSANSIZ SUALTI ARAÇLARI İSAA-AUV & ROV TASARIM VE 

UYGULAMARI. GİDB DERGİ, 1-33, pg 75, 2016. (Haziran, 2021) 

[4] Anonim, Emax Fırçasız Motor 820 Kv, https://www.dronmarket.com/urun/emax-xa2212-

820kv-fircasiz-dc-motor . (Haziran, 2021) 

[5] Anonim, Emax Fırçasız Motor Teknik Çizim, https://www.roboshop.com.tr/emax-xa2212-

820kv-motor . (Haziran, 2021)  

[6]  Anonim, Pervane, https://tr.aliexpress.com/i/1005001768386388.html . (Haziran, 2021) 

[7] Anonim, Su Altı Haznesi, https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/. 

(Haziran 2021) 
[8] Anonim, O-ring Conta, https://www.bohrer-onlineshop.de/turkce/yedek-

parcalar/contalar/oringler/o-ring-conta-nbr-d-41mm-d36mm-kalinligi3mm . (Haziran, 2021) 

[9] Anonim, PETG Filament, https://www.porima3d.com/porima-petg-filament . (Haziran 

2021) 

[10] Anonim, Filamentlerin Karşılaştırılması, https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-

bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi . (Haziran, 2021) 

[11] Anonim, Epoksi, https://epoksimarket.com/sea-500-gr-a-b-deniz-dalgasi-efekti-icin-

seffaf-epoksi-recine . (Haziran, 2021) 

[12] Anonim, Kestamit Teknik Özellikleri, https://www.metalreyonu.com.tr/urun/kestamit-

levha-15mm- . (Mart, 2021) 

[13] Anonim, Von Mises Ve Tresca, 

http://www.muhendishesabi.com/2020/09/13/konstruksiyonda-hasar-turleri/ .(Haziran, 2021) 

[14] Anonim, PETG Malzeme Özellikleri, https://www.researchgate.net/figure/The-material-

properties-for-PETG-used-for-the-FEA-153_tbl1_346848797 . (Haziran, 2021)  

[15] Anonim, PA6G Malzeme Özellikleri, https://www.researchgate.net/figure/The-main-

properties-of-the-PA6G-PA66GF30-and-PA6E_tbl1_340083689 . (Haziran, 2021) 

[16] Anonim, MS5837-30BA Sensör, https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/view/881483/TEC/MS5837-30BA.html  (Haziran, 2021) 

[17] Anonim, MIC5365 Voltaj Regülatörü, https://docs.rs-

online.com/82c9/0900766b8166f662.pdf  (Haziran, 2021) 

[18] Anonim, Pixhawk PX4 Teknik Özellikleri, 

https://docs.px4.io/master/en/flight_controller/pixhawk4.html  . (Haziran, 2021) 

[19] Anonim, Raspberry Pi 3B, https://market.samm.com/raspberry-pi-3 ( Haziran, 2021) 

[20] Anonim,  Latte  Panda Teknik Özellikler,  https://www.direnc.net/lattepanda-alpha-864-

win10-pro-lisansli .(Haziran, 2021) 

[21] Anonim, Raspberry Pi V2 Kamera, https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kamera-

modulu-camera  . (Haziran, 2021) 

[22] Anonim, Acil Stop Butonu, https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-

kafa-27mm . (Mayıs, 2021)  

https://www.dronmarket.com/urun/emax-xa2212-820kv-fircasiz-dc-motor
https://www.dronmarket.com/urun/emax-xa2212-820kv-fircasiz-dc-motor
https://www.roboshop.com.tr/emax-xa2212-820kv-motor
https://www.roboshop.com.tr/emax-xa2212-820kv-motor
https://tr.aliexpress.com/i/1005001768386388.html
https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/
https://www.bohrer-onlineshop.de/turkce/yedek-parcalar/contalar/oringler/o-ring-conta-nbr-d-41mm-d36mm-kalinligi3mm
https://www.porima3d.com/porima-petg-filament
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi
https://epoksimarket.com/sea-500-gr-a-b-deniz-dalgasi-efekti-
https://epoksimarket.com/sea-500-gr-a-b-deniz-dalgasi-efekti-
https://epoksimarket.com/sea-500-gr-a-b-deniz-dalgasi-efekti-icin-seffaf-epoksi-recine
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/kestamit-levha-15mm-
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/kestamit-levha-15mm-
http://www.muhendishesabi.com/2020/09/13/konstruksiyonda-hasar-turleri/
https://www.researchgate.net/figure/The-material-properties-for-PETG-used-for-the-FEA-153_tbl1_346848797
https://www.researchgate.net/figure/The-material-properties-for-PETG-used-for-the-FEA-153_tbl1_346848797
https://www.researchgate.net/figure/The-main-properties-of-the-PA6G-PA66GF30-and-PA6E_tbl1_340083689
https://www.researchgate.net/figure/The-main-properties-of-the-PA6G-PA66GF30-and-PA6E_tbl1_340083689
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/881483/TEC/MS5837-30BA.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/881483/TEC/MS5837-30BA.html
https://docs.rs-online.com/82c9/0900766b8166f662.pdf
https://docs.rs-online.com/82c9/0900766b8166f662.pdf
https://docs.px4.io/master/en/flight_controller/pixhawk4.html
https://market.samm.com/raspberry-pi-3
https://www.direnc.net/lattepanda-alpha-864-win10-pro-lisansli
https://www.direnc.net/lattepanda-alpha-864-win10-pro-lisansli
https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kamera-modulu-camera
https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kamera-modulu-camera
https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-kafa-27mm
https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-kafa-27mm


 
 

92 
 

[23] Anonim, Basınç Sensörü Teknik Özellikleri, https://www.electronics-lab.com/ms5837-

02ba-barometricsensors/  . (Haziran, 2021) 

[24] Anonim, Servo Motor Teknik Özellikleri, https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-

servo-motor . (Haziran, 2021)  

[25] Anonim, Bıçak Sigorta 30A, https://wi.com.tr/winet-bicak-sigorta-30a . (Haziran, 2021)    

[26] Anonim, Prob Kablo, https://www.etkenelektronik.com.tr/urunler/420 . (Haziran, 2021) 

[27] Anonim, Arduino Islaklık Sensörü, https://www.direnc.net/arduino-yagmur-

sensoru?language=tr&h=c2989767  . (Haziran, 2021) 

[28] Anonim, Pixhawk Power Modül, https://www.robotistan.com/30-v-90-a-guc-modulu-

53v-3-a-bec-xt60-soketli-apmpixhawk . (Haziran, 2021) 

[29] Anonim, Lipo Batarya, https://www.f1depo.com/urun/3s-10000-mah-40c-lipo-batarya-

11-1v-pil . (Haziran, 2021)  

 [30] Anonim, Lipo Batarya Şarj Göstergesi Modülü, https://www.ozkulelektronik.com.tr/3s-

lityum-batarya-kapasite-gostergesi-modulu . (Haziran, 2021) 

 [31] Anonim, XT 90 Konnektör, https://www.robotsepeti.com/xt-90-konnektor-xt90-disi-

erkek-cift-batarya-konnektoru . (Haziran, 2021) 

[32] Russell SJ, Norvig P. Artificial intelligence: A modern approach, c. 9, sayı 2. 1995. 

(Haziran, 2021) 

[33] Ergan, A. F., Yılmaz, S., Yakut, M., SU ALTI Deney Platformu için Kontrol Kartı 

Tasarımı, Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 

Bursa, 2014. (Haziran, 2021) 

[34] Akgül, T., Çalik, N., & Töreyın, B. U. (2020, October). Deep Learning-Based Fish 

Detection in Turbid Underwater Images. In 2020 28th Signal Processing and Communications 

Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE. (Haziran, 2021) 

[35] Derya Akkaynak, Sea-Thru Algoritması, https://www.deryaakkaynak.com/sea-thru . 

(Haziran, 2021) 

[36] Anonim, Gerçek Zamanlı Nesne Takibi, https://smartera.com.tr/gercek-zamanli-nesne-

takibireal-time-object-detection-w-yolo-python/ . (Haziran, 2021) 

[37] Anonim, Yolo Algoritması, https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-

algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f . (Haziran, 2021) 

[38] Tuncer Ergin, CNN Nedir ? , https://medium.com/@tuncerergin/convolutional-neural-

network-convnet-yada-cnn-nedir-nasil-calisir-97a0f5d34cad . (Haziran, 2021) 

[39] Anonim, Yolo Algoritması, https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-

algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f . (Haziran, 2021)  

[40] Anonim,  Fly  View,  https://www.ardusub.com/reference/qgroundcontrol/fly-view.html 

(Haziran, 2021) 

[41] Anonim, IP Standartları , https://www.karel.com.tr/bilgi/ip-koruma-sinifi-nedir-

seviyeleri-nelerdir-ip67-ve-ip68-ne-anlama-gelir .(Haziran, 2021) 

[42] Anonim, Yerlilik Raporu, https://www.deringezen.com/yerlilik-raporu/ .(Haziran, 2021) 

https://www.electronics-lab.com/ms5837-02ba-barometric
https://www.electronics-lab.com/ms5837-02ba-barometric
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor
https://wi.com.tr/winet-bicak-sigorta-30a
https://www.etkenelektronik.com.tr/urunler/420
https://www.direnc.net/arduino-yagmur-
https://www.direnc.net/arduino-yagmur-
https://www.direnc.net/arduino-yagmur-sensoru?language=tr&h=c2989767
https://www.robotistan.com/30-v-90-a-guc-modulu-53v-3-a-bec-xt60-soketli-apmpixhawk
https://www.robotistan.com/30-v-90-a-guc-modulu-53v-3-a-bec-xt60-soketli-apmpixhawk
https://www.robotistan.com/30-v-90-a-guc-modulu-53v-3-a-bec-xt60-soketli-apmpixhawk
https://www.f1depo.com/urun/3s-10000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://www.f1depo.com/urun/3s-10000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://www.ozkulelektronik.com.tr/3s-lityum-batarya-kapasite-gostergesi-modulu
https://www.ozkulelektronik.com.tr/3s-lityum-batarya-kapasite-gostergesi-modulu
https://www.robotsepeti.com/xt-90-konnektor-xt90-disi-erkek-cift-batarya-konnektoru
https://www.robotsepeti.com/xt-90-konnektor-xt90-disi-erkek-cift-batarya-konnektoru
https://www.deryaakkaynak.com/sea-thru
https://smartera.com.tr/gercek-zamanli-nesne-takibireal-time-object-detection-w-yolo-python/
https://smartera.com.tr/gercek-zamanli-nesne-takibireal-time-object-detection-w-yolo-python/
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/@tuncerergin/convolutional-neural-network-convnet-yada-cnn-nedir-nasil-calisir-97a0f5d34cad
https://medium.com/@tuncerergin/convolutional-neural-network-convnet-yada-cnn-nedir-nasil-calisir-97a0f5d34cad
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://www.ardusub.com/reference/qgroundcontrol/fly-view.html
https://www.karel.com.tr/bilgi/ip-koruma-sinifi-nedir-seviyeleri-nelerdir-ip67-ve-ip68-ne-anlama-gelir
https://www.karel.com.tr/bilgi/ip-koruma-sinifi-nedir-seviyeleri-nelerdir-ip67-ve-ip68-ne-anlama-gelir
https://www.karel.com.tr/bilgi/ip-koruma-sinifi-nedir-seviyeleri-nelerdir-ip67-ve-ip68-ne-anlama-gelir
https://www.deringezen.com/yerlilik-raporu/


 
 

93 
 

[43] H. Muhandes1a, A. Kalacska2 ve G. Kalacska1, Analyses of abrasive wear behaviour in 

Pin-on-Plate Tribo-System forseveral materials, IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, pg 2, 2020 (Haziran 2021) 

[44] H. Muhandes1a, A. Kalacska2 ve G. Kalacska1, Analyses of abrasive wear behaviour in 

Pin-on-Plate Tribo-System for several materials, IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, pg 2, 2020 (Haziran 2021) 

 

 


