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1. RAPOR ÖZETİ
Günümüzde insansız araçlar her geçen gün daha da yaygınlaşmakta ve belirli görevlerde aktif olarak yer 

almaktadır. Su altı dünyasındaki belirsizlikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda da insansız araçları su altında 

da görmemiz mümkün olmaktadır. İnsansız su altı araçları sayesinde, su altında araştırma ve gözlemler, 

doğa hayvanlarının korunması, teknelere takılan ağların çıkarılması, arama-kurtarma çalışmaları 

yapılmaktadır.İnsan gücünün su altında zorlandığı alanlarda çalışmaların kolaylaştırılması ve maliyeti 

yüksek çalışmalarının maliyetinin düşürülmesinde insansız su altı araçlarının rolü fazladır. Ülkemizde 

bulunan insansız su araçları alanında yerli ve özgün araç eksikliği ekibi bu alanda çalışmaya teşvik 

etmektedir.   

Ekip bu alandaki ilk proje çalışmalarına 2019 yılında TürkMekatronik AUV takımı ile başladı. 2019 

yılında yürütülen Ar-Ge ve yarışmaya hazırlık çalışmaları ile takım bilgi ve tecrübe sahibi oldu. Bu 

bilgiler ile 2020 Teknofest yarışmasında finalist takımlar arasında yarışmaya hak kazandı. 2019 yılında 

10 kişiden oluşan ekip, 2020 yılında bambaşka bir ekip kurarak gözlerini geleceğe diken 4 mühendis 

adayıyla yollarına devam etme kararı aldı. 2020 yılının ekim ayında Kocaeli Üniversitesi 2. ve 3. Sınıf 

Mekatronik Mühendisliği öğrencileri tarafından yeni bir takım kuruldu. Projenin ana amacı Teknofest 

yarışmasının insansız su altı sistemleri kategorisinde başarı elde etmek ve ülkemiz adına yerli bir 

insansız su altı aracı geliştirmektir. 

Projede üretilen YOYO isimli araç, kısmi otonom insansız su altı aracıdır. Bu araç yüksek yerlilik 

oranına sahip olmakla birlikte boyut olarak küçük ve hafif olarak tasarlandı. Araç içerisinde batarya ve 

güvenlik anahtarları bulunmaktadır, böylece araç kablosuz olarak hareket edebilmektedir. Aracın 

mekanik parçaları, tez ve analizlere dayandırılarak oluşturuldu. Elektronik komponentler yarışma 

bünyesinde kullanılmayan, özgün haberleşme ve kontrol sistemi uygulanabilecek şekilde seçildi. Aracı 

yönlendirmek için arayüz sistemi tasarlandı, bu sistemde kullanıcı aracın su altındaki yörüngesini, 

kamera görüntüsünü ve verilerini görecektir. Projenin başlangıcında AR-GE çalışmaları, üretim ve 

sonrasında Test aşaması bulunmaktadır. Takımın ve YOYO’nun detaylı bilgileri Kritik Tasarım 

Raporunda verildi. Bu raporda araç hareket kabiliyeti, algoritmaları, dayanım ve ortam koşulları 

analizleri, matematiksel hesaplamalar, malzeme seçimi ve tedariği, planlama ve projenin 

oluşturulmasına ön ayak olan araştırmalar bulunmaktadır. 

2. TAKIM ŞEMASI

Bu bölüm içerisinde takım üyeleri ve görev dağılımı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir. 

Takım Üyeleri  

Şekil 1 de takım üyelerinin kişisel bilgileri görülmektedir. 
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Şekil 1 Titans Takım Üyeleri 

Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Bu bölümde organizasyon şeması ve görev dağılımları yer almaktadır. 

2.2.1. Takım İçerisindeki Görevler 

YOYO’nun tamamlanması için gerekli olan görevler Şekil 2 de 

görülmektedir. 

Şekil 2 Takım İçerisindeki Görevler 
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2.2.2. Organizasyon Şeması 

Şekil 3 de organizasyon şeması görülmektedir. 

Şekil 3 Organizasyon Şeması 

2.2.3. Takım İçerisindeki Görev Dağılımı 

Şekil 4 de ekip üyelerin görevleri anlatılmaktadır. 

Şekil 4 Takım İçerisindeki Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu sonuçlarının açıklanmasının ardından öncelikle proje ve raporlama kısmı 

içerisindeki eksiklikler ve hatalar incelenmeye başlandı. Belirlenen eksiklikler ve hatalar ile 

beraber iyileştirmeler planlandı. Yapılan plan eşliğinde ar-ge ve üretim çalışmaları da eş 

zamanlı olarak yürütüldü. Aracın mekanik tasarımındaki küçük ayrıntılar ve eksiklikler, 

elektronik sistem içerisindeki haberleşmelerin belirlenmemesi, basınç analizlerindeki 

eksiklikler, belirlenmeyen malzemeler gibi net olmayan konulardaki netleştirmeler bu süreç 

içerisinde tamamlandı.Ön tasarım raporunda bulunan eksik bütçe, sponsorluk görüşmelerinin 

olumlu sonuçlanması ile azaltıldı. Üretim döneminde belirlenen ekstra ücretler takım olarak 

karşılanmaya çalışıldı. Yurt dışından tedarik edilen ürünlerin de temin edilme süresini 

hızlandırmak adına farklı firmaların aracılıkları kullanıldı. Kalan bütçe açığı için de aynı şekilde 

sponsorları koruma ve ilerletme aşamaları izlendi. Güncel bütçe planlamasına; zaman, bütçe ve 

risk planlaması bölümünde ulaşmak mümkündür. Ön tasarım raporunda bütçe eksikliği 

4.737,97 TL iken, güncel bütçe eksikliği 3.378,04 TL’dir. 

Şekil 5 ÖTR ve KTR Arasındaki Bütçe Değişikliği 

Ön tasarım raporu mekanik tasarım sürecinde tamamlanamayan analizler, geçen süreçte 

tamamlandı. Bu analizler ile elektronik tüp, batarya tüpü, robot kol mekanizması ve araç 

parçalarının 150 metre derinlikteki davranışlarının incelenerek üretime hazır hale getirildi. 

Analizler su altında oluşacak basınca karşı dayanıklılık, suyun oluşturacağı dirence karşı akış 

ve oluşabilecek olan bir çarpmaya karşın esneklik bölümlerini kapsayacak şekilde tamamlandı. 

Bu analizlere ait ayrıntılı bilgilere raporun ilgili kısmında yer verilmektedir.Ön tasarım 

kısmının elektronik sistemi incelendiğinde, aracın otonom algoritmalarını çalıştırması 

planlanan Raspberry Pi 4 ile kontrol kısmı için kullanılacak olan Adafruit Grand Central 

arasındaki haberleşmenin belirlenmediği görülmektedir. Bu süreçte haberleşme türleri 

araştırılarak, UDP ve TCP arasında karar kılındı. Bu haberleşme türlerinin veri aktarımı, hız ve 

geri dönüş gibi avantaj-dezavantajları vardır. Algoritma tasarım sürecinde bulunan eksiklikler, 

planlamanın ön tasarım raporu sonrasında planlanması dolayısıyla algoritmaların 

oluşturulmamasıdır. Bu eksiklik ön tasarım raporu sonrasında yürütülen Ar-Ge çalışması ile 

giderildi. Oluşturulan algoritma ve kod örnekleri algoritma tasarım sürecinde bulunmaktadır. 
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Aracın su altındaki kamera görüntüsünü iyileştirmek için kullanılacak olan ledler kritik tasarım 

raporu sırasında belirlendi. Bu ledler detaylı bir şekilde elektronik bölümünde anlatıldı.  

 
Şekil 6 Sualtında Kullanılacak Olan Led 

Aracın bir başka parçası olan lazerin, görevlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve gerekli 

algoritmaların oluşturmasıyla beraber kullanılmasına karar verildi. Lazer yardımıyla mesafe 

ölçümünün yapılması planlanmaktadır. Lazer seçimi ve lazer ile alakalı ayrıtılı bilgiler ileriki 

bölümlerde anlatılacaktır. 

 
Şekil 7 Örnek Lazer Sistemi 

 Covid-19 pandemisi sebebiyle verilen sokağa çıkma yasaklarında yaşanan araç üretim 

gecikmeleri çalışmalara da yansıdı. Bu sebeple yazılacak olan test bölümünde, olası senoryalar 

kullanılacak ve bu senaryolar derinlemesine irdelenip çözülecektir. Tecrübe bölümünde 

yaşanılan kazalardan, alınan tedbirlerden ve çalışma prensibinden bahsedilecektir. Zaman 

planlamasın da oluşan değişimler zaman, bütçe ve risk planlaması bölümünde raporlandı. 

Kaynakça bölümünde araç özgün parçalarının tasarım sürecinde kullanılan tezlere ve 

kaynaklara yer verilecektir. 

YOYO’nun, rapor içerisinde anlatıldığı gibi üretim aşamasının yarıdan fazlasını tamamlandı. 

Bu üretim süreci ile eş zamanlı olarak, aracın gelişimi için belirlenen eksiklikler giderildi. 

Yarışma kapsamında yer alan görevlere uygun olarak geliştirilen algoritmaların, üretimin 

tamamlanması ile beraber testlerinin de tamamlanması hedeflenmektedir.  

4. ARAÇ TASARIMI 

Yarışma şartnamesine ve araçtan beklenilen özelliklere uygun olarak, araç tasarım sürecinde 

adım adım ilerlendi. Tasarım anlamında mekanik, elektronik ve yazılım bölümleri ön tasarım 

raporu da dikkate alınarak eksiklikler tamamlandı ve YOYO R1’in prototip üretimine başlandı. 

Şekil 8 de bu tasarım sürecinin şablonunu incelemek mümkündür. 
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Şekil 8 Tasarım Süreci ve Çözüme Ulaşılması 

Tasarım sürecinde ayrıca aşağıdaki noktalara dikkat edildi. 

• Profesyonellik 

• Maksimum verimlilik 

• Minimum ölçülerde robot tasarımı 

• Üretim ve montaj kolaylığı 

• Ağırlık ve kütle merkezine uygun tasarım 

• Gerekli güvenlik önlemlerine uygun tasarım 

• İticilerin efektif bir şekilde konumlandırılması 

• Finansal tasarım 

• Sızdırmazlık sistemleri 

Tüm bu kriterler eşliğinde aracın mekanik, elektronik ve yazılım sistemleri özgün bir şekilde 

tasarlandı. Bu bölüm içerisinde tasarımlar hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişilebilecektir. 

Sistem Tasarımı   

Bu bölüm içerisinde sistem tasarımı ayrıntılı olarak açıklanarak, aracın çalışma prensibi 

kısaca özetlenmektedir. Şekil 9 da görülen bu şema içerisinde Grand central metro m4 

kontrolcü görevi görmekte, Raspberry pi 4 aracın otonom algoritmalarının çalışacağı 



 

 

 

7 

 

 

beyin görevini üstlenmektedir. Aracın başlangıç testleri esnasında kullanılmak üzere, 

manuel kullanım için haberleşme sistemi de geliştirildi.  

 
Şekil 9 Yoyo Sistem Tasarımı 

Şekil 10 da bulunan donanım şemasında farklı sensörlerin ve aktüatörlerin birbirleriyle 

nasıl iletişim kurduğu ve verilerin kontrol istasyonu ile olan bağlantısı görülmektedir. 

Oklar bağlantıların yönünü belirtmektedir. 
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Şekil 10 YOYO Donanım Şeması 

Donanım ve sistem şemasına ek olarak, Şekil 11 de aracın motorlarının bulundukları 

açılara ve araç üzerindeki diğer parçaların konumlandırılmasına da erişmek 

mümkündür.  
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Şekil 11 YOYO Motor ve Ek Parçaların Konumlandırılması 

Aracın açısal momentum konumuna göre oluşan x yönündeki motorların dizilimi Şekil 

12 de gösterilmektedir.  

 
Şekil 12 X Yönündeki Motor Dizilimi 

Araca dair sistem tasarımının tamamlanmasıyla, araçtan beklenen ve geliştirilen 

özellikler Şekil 13 deki gibidir. 
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Şekil 13 YOYO Genel Özellikler 

 Aracın Mekanik Tasarımı 

Aracın mekanik tasarımına geçilmeden önce yukarıda belirtilen spesifik özellikler ve 

sistem ön tasarımları dikkate alınarak, mekanik tasarım süreci planlandı. Mekanik 

tasarım süreci; motor sayısının ve konumlarının belirlenmesi, sızdırmaz tüplerin 

tasarımlarının tamamlanması, iticilerin tasarlanması, şasi ve bağlantı parçalarının 

tasarımından oluşmaktadır. Bu bölüm içerisinde bu süreç daha yakından incelenecektir.  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

YOYO tasarlanırken farklı tasarım aşamalarından geçmiştir. Bu süreç 

Şekil 14 de görülmektedir. 
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Şekil 14 YOYO Tasarım Aşamaları 

Aracın mekanik tasarımında ilk olarak hareket kabiliyetine uygun, örnek 

araçların motor konumları kullanılarak 2 adet dikey ve 4 adet yatay 

olmak üzere 6 adet iticiden oluşacak şekilde belirlendi. Dikey iticiler 

aracın derinlik kazanmasında rol oynarken, yatay iticiler aracın 

oryantasyonunda ve istenilen pozisyona sahip olmasında büyük önem 

taşımaktadır. Belirli derecelerle araca bağlanacak olan bu iticilerin 

konumlarının yerleştirilmesi, tasarıma başlanmasında ilk adımdır. Motor 

konumları araçtan maksimum verim alınabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Belirlenen motor düzenine bağlı kalınarak sistemin genel tasarımı 

yapılmadan önce, sızdırmaz tüplerin planı ve tasarımları tamamlandı. 

Sızdırmaz tüplerden ilki olan elektronik tüpünün tasarımı 

tamamlanırken, öncelikle elektronik sistemin tasarımı tamamlandı. Bu 
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elektronik sistemle alakalı ayrıntılı açıklamalar elektronik tasarım süreci 

bölümünde yer alacaktır. Elektronik sistem minimum boyutta tutularak 

buna uygun şekilde elektronik tüp tasarımı tamamlandı ve tüpün 

sızdırmazlığı için gerekli o-ringler seçildi. Flanş tasarımında da bu o-

ringlere uygun olarak yuvalar açıldı. Tasarımımıza uygun olarak 

merkezde bulunacak olan elektronik tüpün üst ve alt kapaklarından kablo 

bağlantıları yapılacak şekilde tasarlandı. Tüplerin tamamının Al6061 T6 

malzemesinden üretilmesine karar verildi ve üretim süreci tamamlandı. 

Seçilen malzeme ile alakalı ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür. Şekil 

15 de tasarımı tamamlanan elektronik tüp görülmektedir. 

 
Şekil 15 Elektronik Sistemin Korunması İçin Gerekli Sızdırmaz Tüp 

 
Şekil 16 Üretilen Elektronik Tüpü 
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Şekil 17 Elektronik Tüp Kapağı 

Elektronik tüplerin kablo bağlantılarının planlanması ve tüp kapak 

tasarımları Şekil 17 da yer almaktadır.  

Yoyo, kendi bataryası ile su altında yaklaşık olarak 4 saat aralıksız 

gözlem ve işlem yapabilecek düzeyde geliştirilmektedir. Buna uygun 

olarak, batarya paketi araç içindeki komponentler göz önüne alınarak 

planlanmıştır. Bu batarya paketinin boyutlarına uygun olarak bataryayı 

koruyacak olan sızdırmaz tüp tasarımı geliştirilmiştir. 6s6p li-ion 

hücrelerden oluşan batarya paketi ile alakalı ayrıntılı bilgilere daha 

sonraki bölümlerde yer verilecektir.  

 
Şekil 18 Batarya Tüp Tasarımı 

Geliştirilen bu batarya tüpünden 2 adet kullanılacak olup, enerji 

beslemesi bataryadan çıkacak kablolar yardımıyla elektronik tüpüne 

ulaştırılacaktır. Tüm tüplerin tasarımları tamamlanırken, çapa ve 

uzunluğa uygun olarak kalınlık hesapları yapıldı. Yapılan hesapların 

üretim öncesinde analizleri de tamamlanarak, tüplerin 150 metre basınç 

altındaki davranışları incelendi. Analiz sonuçları, bu bölümün sonunda 

yer almaktadır.  
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Elektronik tüp tasarımı sonrasında, seçilen araç kamerasına uygun bir 

mekanizma tasarımı tamamlanmıştır. Tasarım aşamasında kameranın 

90° dönmesine ihtiyaç duyuldu. Bu hareketin sağlanması için tasarımda 

servo motor kullanılması uygun görüldü. Servo motorun, su ile temasını 

önlemek için muhafaza tasarımı tamamlandı. Sızdırmazlığın sağlanması 

için diğer tüp tasarımlarındakine benzer bir sistem kullanıldı. Şekil 19 de 

bu tasarımın son hali görülmektedir. 

 
Şekil 19 Kamera Sızdırmaz Tüp Tasarımı 

Şekil 20 de ise bu sızdırmaz tüp tasarımın zaman içerisindeki değişimi 

görülmektedir. 

 
Şekil 20 Kamera Sızdırmaz Tüp Tasarım Aşamaları 
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Şekil 21 Üretilen kamera tüpü 

Bütün sızdırmaz tüplerde benzer flanş tasarımları kullanıldı. Boyutsal 

olarak farklılıkların dışında aynı olan flanşlar, birçok faktörün (flanş, 

civatalar, o-ring, proses, sıcaklık, basınç, ortam) karmaşık bir 

kombinasyonudur. Tüm bu çeşitli unsurlar birbiriyle ilişkilidir ve başarılı 

bir sonuç elde etmek için birbirine bağlıdırlar. Flanşlı bağlantının 

güvenilirliği, kritik olarak bağlantı yapım sürecinin yetkin kontrolüne 

bağlıdır. Ayrıca flanş tasarımı tamamlanırken vida sayılarına dair 

hesaplar da tamamlandı. Çünkü sızdırmazlık için gerekli olan en temel 

konu dayanımının maksimum olmasıdır.  

 
Şekil 22 Flanş Tasarımları 

O-ringler, basınç karşısında davranışı değişen elemanlar olduğu için 

basınç arttıkça yüzeye daha fazla baskı uygulanmaktadır. Bu durumda 

ihtiyaç olan sızdırmazlığı sağlamaktadır. O-ring kullanılmasının sebebi 

hızlı üretilebilir, kullanımı ve montajı kolay ve maliyeti düşük bir 

sızdırmazlık malzemesi olmasıdır. Tasarımsal olarak dizaynı 

kolaylaştırdıkları ve montaj hatalarına karşı düşük risk taşıdığı için 

piyasada ki sızdırmaz malzemelere göre daha kullanışlı bir malzeme 

olduğuna karar verildi.  
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Şekil 23 O-ring 

İticiler(Thruster), su altı araçlarına motorla birlikte hareketlilik sağlayan 

parçadır. Su altı araçlarının hareket edebilmesi için araca uygulanan 

kuvvetin atalet kuvvetinden büyük olması gerekmektedir. Aracın 

hareketli bir cisme dönüşmesi için gereken fizik kurallarına göre 

hesaplamalar yapıldı. İticilerde yer alan pervane de yüksek verimliliğe 

sahip olacak şekilde tasarlanarak, 3D yazıcılarda ABS filament ile 

basıldı. Thruster içerisinde barındırdığı fırçasız motora dayanıklılık 

sağlamaktadır. Seçilmiş olan motor su altı motoru olarak kullanıldığı için 

eser miktar su ile kendini yağlamaya çalışmaktadır. Şekil 24 ve Şekil 25 

de itici tasarımı görülmektedir. 

 
Şekil 24 İtici Tasarımı-1 
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Şekil 25 İtici Tasarımı-2 

 
Şekil 26 Üretilen İtici 

En fazla itişi elde etmek için, bir pervane belirli bir süre içinde mümkün 

olduğu kadar çok su hareket ettirmelidir. Pervane kanatları suda 

döndükçe her bir kanadın arkasında yüksek basınç alanları ve önde alçak 

basınç alanları oluştururlar ve gemiyi hareket ettirecek kuvveti sağlayan 

da bu basınç farkıdır. Bununla birlikte, kanadın yüksek basınç tarafından 

düşük basınç tarafına su kaçarken, her bir kanadın ucunda kayıplar 

meydana gelir, bu da teknenin ileri itilmesi açısından çok az fayda ile 

sonuçlanır. Pervane çevresinde sıkı oturan bir kanalın varlığı, pervane 

uçlarına su akışını kısıtlayarak bu kayıpları azaltır. Şekil 27 de pervane 

tasarımı görülmektedir. 
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Şekil 27 Pervane Tasarımı 

Nozul performans hesaplaması Şekil 28 de görüldüğü gibi yapılmaktadır. 

Nozulun sahip olacağı değerler verilen girdiler ile bu denklemler 

kullanılarak oluşturulur.  

 
Şekil 28 Nozul Performans Hesabı 

İticilerin, robot kolun, ışıkların, kameranın, lazerin, hidrofonun ve basınç 

sensörünün giriş kısımlarında güç almak ve haberleşmeyi sağlamak için 

kablolar kullanılır. Bu kabloların konnektör bağlantıların da bulunan 

boşluklar sızdırmazlığa karşı engel oluşturmaktadır. Araç tüplerine 

sızacak en ufak bir su damlası projeyi riske sokmaktadır. Bu 

konnektörlerin üretimi için Alüminyum 6061 T6 kullanıldı. Boşlukları 

doldurmak için epoksi kullanıldı. 
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Şekil 29 Konnektör Kablo Bağlantısı Tasarımı 

Yoyo’nun sadece su altında gözlem ile kısıtlı kalmaması ve su altındaki 

küçük işlemler için tek eksenli robot kol geliştirilmiştir. Robot kol 

tasarımı için matematiksel hesaplamalar üzerinde çalışarak; kuvvet, 

uzunluk, tork ve hız denklemleri çıkarılmıştır. Bu denklemleri kullanarak 

bilinmeyen değerler, girdi olarak verilen değerleri belirleyerek sonuca 

ulaşılmıştır. Robot kol için yazılan girdi-çıktı kodları Matlab üzerinden 

yazılmıştır. 

Bu denklemlere ait kod bilgileri ve robot kol tork ve hız denklemleri 

aşağıda bulunmaktadır.  

reference_dia=15 ; %%%cap  

tooth_num=12; %%%dis sayisi 

tooth_gear=5; %%dislide kullanilan dis sayisi 

Grip_force=100; %%tutucunun uc kismindaki kuvvet  

Grip_center_dis=90; %%%tutucunun uc kismindaki kuvvetle disli merkezi 

arasindaki mesafe 

%% %%%%%%%Disli 

Modul=reference_dia/tooth_num; %%%modul 

Press_angle=deg2rad(20); %%%kramayer ve disli arasindaki aci 

addendum = 0.8*Modul;  

dedendum= Modul; 

circ_pitch= Modul*pi; %%adim mm 

root_dia=reference_dia-(2*dedendum); %%%dis dibi capi 

root_fillet=0.38*Modul;%%%dis dibi dolgusu 

tooth_tichkness= circ_pitch/2; %%%dis kalinligi 

base_dia=reference_dia*(cos(Press_angle));%%%temel daire 

tooth_deg=((2*pi)/tooth_num)*tooth_gear; %%%1 ad?mda tutucunun attigi aci  

Tip_dia=reference_dia+(2*addendum); %%%dis cap  

%% %%%%Kremayer 

tooth_pro_deg=deg2rad(20);%%%kramayer dis profil acisi 

rack_height=10;%%%kramayer yüksekligi 

rack_shift_coeffi=0.6; %%%kramayer disli kayma katsayisi 

%% %%%%Mil 

lead_pitch=1; %%%mil hatve 

effi=0.9;%%%mil verim 

%% %%%Sure 

t=1; %%%parmaklar?n aç?l?p kapanma zaman aral???  

%% %%% Parmak Acilma Uzunlu?u 

jaw_openning=2*((addendum+dedendum)+(rack_height/2)+((Grip_center_dis)*sin(

(tooth_deg)))); %%%parmak aç?kl?k uzunlugu  

  

%% %%% TORK 
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Torque_gear= Grip_force*Grip_center_dis; %%%dislide olusan tork Nmm 

Force_rack=Torque_gear/((reference_dia/2)+dedendum);%%%disliden kremayere 

gecen kuvvet 

Torque_shaft=((Force_rack*lead_pitch*effi)/(2*pi)); %%% milde olusan tork 

%% %%% HIZ 

all_degree=((2*pi)/tooth_num)*tooth_gear; %%%acilma hizi  

gear_speed=(all_degree)/t; %%%pinion'un radyal hizidir. 

rack_speed=(gear_speed*Torque_gear)/Force_rack; %%%rack hizini hesaplar 

shaft_speed=rack_speed/lead_pitch; %%%mil h?z? (rad/sn)  

shaft_speed_rpm=(shaft_speed*60)/(2*pi); %%%mil h?z? RPM cinsinden 

Kodlarımızı incelendiğinde birden çok girdi ve bilinmeyen olduğunu fark 

edildi. Bu bilinmeyenler matematiksel bir analiz yapılarak, denklem 

bağlantıları ve girdi sayısı azaltılarak çözüldü. Matematiksel analiz 

girdilerinin sayısal değerleri değiştirildiği zaman çıkışta görülen 

sonuçların değişimi gözlemlendi. Bu gözlem sonucunda girdiler 

optimum seviyede tutularak en iyi sonuç elde edildi. 

Modül 5 yapıldığında;  

• Dişliyi çevirmek için gereken kuvvet azalır.  

• Dişli çapı 7.5 cm olur.  

• RPM artmıştır.  

• Tork azalmıştır.  

• Burada kuvveti azaltmak için modül değiştirilebilir, dişli çapının 

artması istenmeyen durumdur.  

Tutucunun uç kısmı ile dişli merkezi arasındaki uzaklık azaltıldığında;  

• Dişliyi çevirmek için gereken kuvvet azalmıştır.  

• Dişli çapı değişmemiştir.  

• Kolun uç kısmının açıklığı azalmıştır.  

• RPM değişmemiştir.  

• Tork azalmıştır.  

• Uzaklık azaltıldığı zaman kuvvet azaldığı için tork azalmıştır bu 

da istenilen sonuçtur.  

Dişli diş sayısı artırıldığında;  

• Dişliyi çevirmek için gereken kuvvet azalır.  

• Dişli çapı 2 katına çıkar.  

• RPS değişmez.  

• Tork azalmıştır. 
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Dişli de kullanacağımız diş sayısını artırdığımızda; 

• Dişlinin açılacağı açıyı azaltır. Bu da uç kısmın birbirinden ne 

kadar uzaklaşacağını belirler. 

• RPS artırır.  

Tutucunun kapanma hızını artırdığımızda; 

• RPS azalır. 

Mil hatvesini değiştirirsek; 

• Tork azalır.  

• RPS artar. 

• Mil hatvesi sadece torka etki eder. 

Modul azaltılıp diş sayısı artırıldığında, dişli üzerinde diş sayısı 

artırılırsa; 

• Diş çapı aynı kalır. 

• Kuvvet değişmez.  

• RPS değişmez. 

• Tork değişmez.  

Burada anlarız ki hem modül hem diş sayısı değiştirildiğinde 

hesaplamalarda ki sonuç değişmez. Dişlinin ölçüleri değişir.  

Sonuç olarak; 

Bu analize göre ve istenilen girdilerde, istenilen sonucu almak için 

Diş sayısı=12 

Dişli çapı=15 

Kullanılacak diş sayısı=5 olarak seçilir.  

Robot kolun matematiksel hesaplaması yapıldıktan sonra optimum 

değerler seçilerek istenilen robot kol oluşturulmuştur. Bu değerlere 

uygun olarak çizilen mekanizmaya uygun olarak motor ve sürücü seçimi 

tamamlanmış, bu sistemin sızdırmazlığının sağlanması için gerekli 

koruyucu hazne tasarımı yapılmıştır. Sızdırmazlığın sağlanması için keçe 

ve oringler kullanılmıştır. 
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Şekil 30 Robot Kolun Gelişim Süreci 

İlk çizim ile gripper kısmının yaklaşık uzunluğunu hesaplandı. Bu 

şekilde gripper yaklaşık uzunluğu 265mm gelmektedir. Bu hesaba göre 

motorun içerisinde kalacak bir tüp ve sızdırmazlık çalışmalarına 

başlandı. Burada parmakların gövde ile bağlantı kısmında düzenleme 

yapılarak kol boyutu 239.63 mm olarak belirlendi. Kremayer uç ve motor 

arka kısmı arasındaki uzaklık 20,5 mm çıkmaktadır. Parmak ucu ve 

motor arkası arasındaki uzaklık ise 22,7 mm olmaktadır. 

 
Şekil 31 Robot Kol Tasarımı 
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Şekil 32Üretilen robot kol 

Bu tasarlanan alt parçalarının yanında ışık sisteminin satın alınması 

planlanmaktadır. Yerli üreticilerle bu konularda iletişime geçildi. Tüm 

bu sistemlerin hazır hale getirilmesi ile eş zamanlı olarak aracın şasi 

tasarımı ve bağlantı parçalarının tasarımları üzerine de çalışmalar 

yürütülmüştür. Kullanılacak olan civataların hesaplamaları da yapılarak, 

tedarik edildi.  

 
Şekil 33 Araç Şasi Tasarımı 

Araç üst kapağını yüzdürücü olan bombe kısım oluşturmaktadır. Bombe 

kısım hesaplanırken matematiksel analizlerden yaralanıldı ve aracın 

ihtiyacı olan kaldırma kuvveti hesaplanarak uygun boyutlar belirlendi. 

Eliptical modeli seçilerek araç boyutuna uygun değerler girildi.  

 
Şekil 34 Eliptik Analiz Sonuçları 
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Bağlantı parçaları ve şasi, diğer komponentlere uyum sağlamanın 

yanında; kolay montajlanabilir, dayanıklı, hafif ve kolay erişilebilir 

şekilde tasarlandı. YOYO-R1 aracının tüm alt parçaları hazırlandıktan 

sonra, aracın genel tasarımı üzerine çalışmalar yürütüldü. Aracın montajı 

ve köpüklerden oluşan dış kabuğunun tasarımı, görsellik ve 

hidrodinamik performans açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu 

sebeple çok fazla tasarım üzerinde duruldu ve en verimli tasarım seçildi. 

 
Şekil 35 YOYO Montaj 

Öncelikle hedeflerimizi göz önünde bulundurarak tasarlanmış olan 

YOYO-R1 spesifik özellikleri ile hem yarışmada şartlarına hem de 

parkur süresince otonom görevler için en ideal araç tasarımına sahiptir. 

Minimize edilen YOYO-R1, hareket kabiliyetine uygun 6 adet tek 

serbestlik deresine sahip motor dizilimi ve ilerleyen süreçler için 

oluşabilecek problemlere karşı en temelden bu problemleri belirleyerek 

hem de senaryolaştırarak tasarım sürecinin minimum derecede 

problemlerle aracı analiz kısmına yetiştirilmiştir. 

Aracın genel fiziksel özelliklerine bakıldığında su altında stabilize 

şekilde durması için gereken simetrik bir yapıya sahiptir. Araç ağırlıkları 

eşit derecede ağırlık merkezine konumlandırıldı ve yüzdürme merkezi ile 

referans noktalarına olan uzaklıkları dengelendi. Aracın ağırlığını 

batarya ile elektronik tüpler oluşturmaktadır. Elektronik tüpü araca dik 

bir şekilde konumlanarak ağırlığı dengeleme yoluna gidildi ve tüp içi 

elektronik malzemeler korunup dengede tutan o-rayın tasarımına geçildi. 

Batarya tüpleri aracın alt kısmına 2 farklı puntolanmış batarya paketleme 

sistemi ile diğer alt kısımda yer alan 1 adet robot kol sistemini 

yerleştirilerek ağırlık oluşturabilecek sistemleri alt kısımda 

konumlandırıldı. Kamera görüş açısının önemi ile birlikte ön tarafta yer 

alan kamera tüpü gerek uzak mesafe görüş olanağı gerek robot kol görüş 

alanı ile birlikte ön tarafa ve gerekirse 180° dönüş kabiliyetine sahip 

olması ile birlikte bir de arka tarafın da hazır konumlanabilecek şekilde 
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bir kamera yuvası tasarlandı. Ek olarak ortam farklılıklarıyla birlikte 

oluşan görünür derinlik ile kırılmalara karşı, görünür derinlik formülü ile 

su altında minimum derecede hata ve maksimum derece verim ile aracın 

mikro problemleri giderildi. 

İstatistik Analiz: 

Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için numuneye göre test 

yapılan deney sonuçlarını bu bölümde bahsedilmektedir.  

 

Çekme-Basma 

Çekme deneyinde parça sıfırdan başlayarak artan bir kuvvetin etkisinde 

uzarken hacim sabitliği gereği kesitinde daralma olur. Dolayısıyla yükü 

taşıyan kesit azaldığından gerilme daha fazla artar. Numune artık yükü 

taşıyamadığında kuvvet azaltılsa bile gerilme artmaya devam eder. Bu 

nedenle çekme deneyinin sonlarında numune kendini bıraktığında 

gerçekte gerilme hızla artar ancak mühendislik yaklaşımında kesitin 

değişmediği kabulüyle gerilme hesaplandığından bir noktadan sonra 

kuvvetle birlikte gerilme de azalır. 

 
Şekil 36 Bazı Malzemelerin Özellikleri 

Başlangıç boyu 305 mm ve çapı 30 mm olan dairesel kesitli bir 

alüminyum parçaya 276 MPa büyüklüğünde bir çekme gerilmesi 

uygulandı. Boyda ki uzamayı, yüke dik doğrultudaki kısalmayı ve kesit 

daralmasının hesaplanmasına bakıldı. Bu sonuçlar aşağıda 

bulunmaktadır.  

Tablodan alüminyum için E =69 GPa ve  =0,33 değerleri görülmektedir.  

 

 

∆𝑙 =
𝜎𝑥𝑙0
𝐸

=
276 × 305

69000
= 1.22 𝑚𝑚 

Çaptaki şekil değişimi;                       𝜈 = −
𝜀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑒

𝜀𝑏𝑜𝑦𝑢𝑛𝑎
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𝜀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑒 = −𝑣∗𝜀𝑏𝑜𝑦𝑢𝑛𝑎 = −𝑂, 33𝑥
1,2

305
= −1.298 ∗ 10−3 

sonucun eksi çıkmasının sebebi daralmaya yol açtığı içindir. 

𝜀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑒 = 
𝛥𝑑

𝑑0
= −1.298 ∗ 10−3  𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢 𝑖ç𝑖𝑛  − 1.298 ∗ 10−3 ∗ 30

= 0.0389 𝑚𝑚  

𝑆𝑜𝑛 Ç𝑎𝑝          30 − 0.0389 = 29,9611 mm 

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑡 𝐷𝑎𝑟𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑖𝑠𝑒      
𝜋

4
(𝑑0

2 − 𝑑2)  =
𝜋

4
( 302 − 29,96112)

= 1,83193 𝑚𝑚2 

Cıvata kafası somunun, cıvata eksenine dik olarak oturtulması 

gerekmektedir. Aksi halde cıvata şaftında istenmeyen eğilme gerilmeleri 

oluşur. Bunu önlemek için HDPE kesiminden önce gerekli setler veya 

yuvalar oluşturuldu. Kesim sonrası cıvata oturma yüzeyleri işlendi. 

 
Şekil 37 Civata Analizi 

Cıvataların havuz ortamında 100N’luk bir çarpmaya karşı verdiği tepki 

Şekil 37 de görülmektedir. Bu çarpmanın verdiği etki sadece cıvataların 

çap kısımlarının etkilenmesine sebep olmaktadır. 
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Şekil 38 Aracın Bombe Kısmının Analizi 

Aracın minimum boyutları çıktıktan sonra oluşan bombe kısmının 

tasarımı ve analiz aşaması yapıldı. Analizler 150 m derinliğe göre 

yapılmış olup tüm analiz verileri aracın karşılaşacağı en zor durumlara 

göre test edildi. Yukarıda ki analiz çıktısında eğim bölgelerinde oluşan 

yüksek gerilimleri görülmektedir. 

Tüp Analizleri: 

Aracın malzeme seçimleri ve seçilen malzemelerin modele 

uygulanmasından sonra gövdeye basınç uygulaması yapıldı. 

Batarya Tüpü: 

Batarya tüpünün çapı ve uzunluğu sırasıyla, 70mm ve 265mm’dir. Flanş, 

silindir ve dome malzemesi Alüminyum 6061 T6 olarak seçildi. 

 
Şekil 39 150m Derinlikte Tüp Yüzeyinde Oluşan Toplam Deformasyon 
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Şekil 40 150m Derinlikte Parça Üzerine Düşen Eşdeğer Gerilmeler 

 

 
Şekil 41 Maksimum Gerilme 
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Şekil 42 150m Derinlikteki Güvenlik Faktörü 

 

Şekil 43 450m Derinlikte Tüp Yüzeyinde Oluşan Toplam Deformasyonlar 
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Şekil 44 450m Derinlikteki Güvenlik Faktörü 

Kamera Tüpü: 

Kamera tüpünün çapı ve uzunluğu sırasıyla, 60mm ve 100mm’dir. Flanş 

malzemesi alüminyum 6061 T6, silindir malzemesi akrilik olarak seçildi. 

 
Şekil 45 150m Derinlikte Tüp Yüzeyinde Oluşan Toplam Deformasyonlar 
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Şekil 46 150m Derinlikte Parça Üzerine Düşen Eşdeğer Gerilmeler 

 

Şekil 47 Maksimum Gerilme 
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Şekil 48 150m Derinlikteki Güvenlik Faktörü 

 

Şekil 49 450m Derinlikte Tüp Yüzeyinde Oluşan Toplam Deformasyonlar 

 

Şekil 50 450m Derinlikteki Güvenlik Faktörü 
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Elektronik Tüp: 

Elektronik tüpün çapı ve uzunluğu sırasıyla, 150mm ve 144mm’dir. 

Flanş malzemesi alüminyum 6061 T6, silindir malzemesi akrilik olarak 

seçildi. 

 

Şekil 51 150m Derinlikte Tüp Yüzeyinde Oluşan Toplam Deformasyonlar 

 

Şekil 52 150m Derinlikte Parça Üzerine Düşen Eşdeğer Gerilmeler 
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Şekil 53 150m Derinlikteki Güvenlik Faktörü 

Sonuçlar: 

Tüpün dış yüzeylerine düşen eşdeğer gerilmeler incelendiği zaman, 

kullanılan malzemelerin akma mukavemetlerini aşmadıkları 

görülmektedir.  

 Maksimum gerilmelerin, hemen hemen her tüpte tüpün flanş ile birleşme 

noktasında olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak bazı tüplerin 

güvenlik faktörlerinin asgari sınırın altına çıkmaktadır. Bunun sebebi 

analiz sırasında o-ringlerin hesaba katılmamasıdır. Üretim aşamasında 

temin edilen o-ringler bu gerilmeler göz önünde bulundurularak seçildi. 

 
Şekil 54 Akrilik Gövdenin Derinliğe Göre Yer Değiştirme Grafiği 
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Şekil 55 Polietilen Gövdenin Derinliğe Göre Yer Değiştirme Grafiği 

4.2.2. Malzemeler  

Malzemeler, ön tasarım raporu sonrasında yapılan analizler ve 

donanımsal değişikler sebebiyle artırıldı. Aracın iyileştirilme 

çalışmalarında büyük bir etkiye sahip olan mekanik ve elektronik 

bölümler, üretimin temel parçalarıdır. Üretim araç şasisi, tüpler, bağlantı 

parçaları ve elektronik parçaları içermektedir.  

Araç şasisi, alüminyum ve HDPE malzemesinden oluşmaktadır. 

Alüminyumun birden fazla serisinin bulunmasına rağmen yapılan 

araştırmalarda su altında T6 6061 serisinin çoğunlukla kullanıldığı 

görüldü. Alüminyum T6 6061, su altında yaygın kullanıma sahip olması, 

üretimi kolay olması, hafif olması, kolay işlenebilir olması korozyona ve 

etkiyen kuvvetlere dayanıklılığı sebebi ile seçildi.  

 
Şekil 56 Alüminyum-HDPE Karşılaştırması 



 

 

 

36 

 

 

Araç şasinin üretiminde kullanılan bir başka malzeme HDPE’dir. HDPE, 

yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. Ağırlığı düşük olması sebebi 

ile aracın ağırlığının diğer malzemelere göre daha düşük olmasını 

sağlamaktadır. Suya dayanıklılığının, darbe ve çekme dayanımının 

yüksek olması sebebiyle araç mekaniğinin korunmasında rol 

oynamaktadır. İşlenebilirliği yüksek ve elektrik iletkenliğinin düşük 

olması sebebi ile araç üretimini kolaylaştırmaktadır. Araçta temel siyah 

HDPE kullanıldı. Renkli kısımları boyandı. 

 
Şekil 57 HDPE Levha ve Blok 

Araç kamera tüpünde akrilik kullanıldı. Akrilik hafif, ışık geçirgenliği 

yüksek, çizilmeye ve darbeye karşı mukavemeti yüksek ve kolay 

işlenebilir bir malzemedir. Bu sebeple su altında kullanıma uygundur. 

Kameranın görüş açısını etkilemeyip, suya karşı kamerayı koruyacaktır. 

Aracın ön tarafında bulunmasına rağmen akriliğin dayanıklı bir malzeme 

olması sebebiyle kamera zarar görmeyecektir. 

 
Şekil 58 Akrilik tüp 
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İtici bağlantılarında ve iticilerin üretiminde ABS filament kullanıldı. 

ABS filament ile üretim yapmak için Creality cr10s pro yazıcıdan yardım 

alındı. ABS filament, mukavemeti yüksek ve petrol bazlı bir 

termoplastiktir. Darbelere karşı direnci yüksek, sert ve dayanıklıdır. 

Esnek değildir. Bu özelliklerin yanında su altında suya karşı oluşturduğu 

direnç ve boyanabilirliği de önemlidir.  

 
Şekil 59 3d Yazıcı ile Üretim Sonrası İşlemler 

Köpük malzemesi seçilirken yoğunluğa bakıldı. Köpük yoğunluğu aracın 

dengelenmesin de kullanılmaktadır. Aracımızın 150 m derinlikte 

çalışabilir durumda olmasını istenildiği için köpük dayanıklılığı yüksek 

seçildi. İstenilen köpük, denizaltılarında kullanılan köpüklerdendir. 

 
Şekil 60 Köpük 

Araçta bulunan diğer malzemeler Tablo 1 de verildi. Bu malzemelerin detayları elektronik 

bölümünde açıklandı. 
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Tablo 1 Malzemeler 

Malzeme Adı Malzeme Adedi 

Thruster 6 

Su Geçirmez Hazne (Elektronik Tüp) 1 

Su Geçirmez Hazne (Batarya Tüp) 2 

Robot Kol (Tutucu)  2 

Batarya  2 

T-Motor Velox V45A 4INI V2 2 

Bar30 Derinlik Sensörü  1 

IMU BNO055 İvme Sensörü 1 

Metro Grandcentral  1 

Raspberry Pi 4  1 

Arducam 12MP IMX Camera Modul 1 

LX200V20 1 

UBEC 1 

Işıklar  4 

Güç Barası  4 

Kamera Tüpü 1 

Köpük  1𝑚2  

Araç İletişim Kablosu 30mt.  

  

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Üretim aşamasını verimli geçirmek için 3 temel konu üzerinde duruldu. 

Üretilen aracın profesyonel bir işlevi olması ve yarışmada iyi bir iz 

bırakmak adına yüksek kalite bir üretim yapıldı. Bu üretim ekonomik 

zorluklar ve pandemi süreci ile aynı döneme denk geldiği için sponsorluk 

çalışmaları artırıldı. Bu üretim çalışmasında birçok yöntem kullanıldı. Bu 

yöntemler aracın modüler ve yüksek kalitede üretilmesini sağladı. 

Üretim, ekonomik zorluklar ve pandemi sürecine denk gelmesi ile düşük 

maliyet ile üretim gerçekleştirildi. Bu maliyet sponsorluk ve bir önceki 

yıldan ekipmanlarla sağlandı. Aracın üretim planlaması; zaman, bütçe ve 

risk planlamasında verildi.  
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Lazer Kesim: Lazer kesim, malzemeleri kesmek için bir lazer kullanan 

ve genelde endüstriyel imalat uygulamaları için kullanılan bir 

teknolojidir. YOYO-R1 aracının şasisi, akrilik parçaları ve alüminyum 

kapakları lazer kesimi ile son şekillerine ulaştırıldı. Lazer kesimi 

sonucunda akriliklerin kristal berraklığı ve pürüzsüz iç-dış kenar 

kesimleri elde edildi. Bu işlem tamamlandıktan sonra kesim kenarlarını 

düzeltmek için HDPE malzemesinde radius53 ile çizilen bölümlerde 

zımpara ile düzeltme yapıldı. Alüminyum ve akrilik ile kesilen 

parçalarda düzeltmelere ihtiyaç duyulmadı. PMMA (saydam plastik) 

kesimini rahatlıkla pürüzsüz bir şekilde tamamlandı.  

 
Şekil 61 CNC 

Torna: Tornalama, kendi ekseni etrafında dönmekte olan bir iş parçası 

üzerinden ekseni doğrultusunda hareket eden bir kesici takım yardımıyla 

talaş kaldırma işlemidir. Sponsor ile gönderilen alüminyum parçalar 

fazlalık et kalınlıkları ve iç kısımlarında bulunan farklı kalınlıklar 

sebebiyle torna yöntemi kullanılarak üretilmiştir. 

 Eloksal Kaplama: Sülfürik asitli banyolarda doğru akım uygulanarak 

düşük sıcaklıkta yapılan renksiz anodik oksit tabakalandırmaya “naturel 

eloksal” olarak isimlendirilir. Eloksal kaplamaya tabi tutulan yüzeyler 

birçok avantajları beraberinde getirmektedir. Bu avantajlar alüminyum 

yüzeyinde oluşacak korozyonu önlemesi, direncin artmasını sağlaması, 

uygulanan yüzeyin boyanabilmesini sağlaması, elektriksel iletkenlikte 

yalıtkan madde olması ve ısı yalıtımında pozitif olmasıdır. Bu sebeple 

alüminyum parçalarda eloksal kaplama tercih edilmiştir.  

Epoksi Uygulaması: Araçta gereken yerlerde epoksi uygulaması 

yapılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. Epoksi, termosetler grubundan 

yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Koruyucu kaplamalar için dayanıklıdır 

ve ilgili birimlerin sızdırmazlığını sağlamaya yardımcı olur.  
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Şekil 62 Epoksi Uygulaması 

3 Boyutlu Baskı: Üç boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit, reçine 

gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir. Bu işlemi 

gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde hammaddenin 

kullanılması ile yapılabilir. Üç boyutlu yazıcıların uç kısmında parçayı üretmek için filament 

bulunur. Bu filament ABS olarak seçildi. Bu seçimin sebebi ABS’nin su altında dayanıklılığının 

fazla olması ve içerisinde su çekmemesidir. YOYO’da tutucu elemanları ve iticileri 3D baskı 

yöntemiyle üretildi. 

 
Şekil 63 Kullanılan 3d Yazıcı 

Lehimleme: İki metal malzemenin, ergime sıcaklığı daha düşük olan bir 

ilave metal eriyiğiyle birbirine difüzyon bağıyla etkidiği, çözülemeyen 

bir bağlama elemanıdır. Elektronik tüp içi bağlantılarının sağlam bir 

şekilde donanımsal haberleşmesini sağlamak için kullanılmaktadır. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 
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Araç tasarımı veriminin artırılmasını istenilmesi sebebi ile boyutları 

küçük olarak tasarlandı. Bu tasarlama sürecinde yarışma koşulları göz 

önünde bulunduruldu. Araç uzunluğunu ölçmek için spaceclaim 

kullanılarak aracın teknik özellikleri çıkarıldı. Araç, 36,6 cm 

uzunluğunda, 41 cm eninde ve 31,26 cm yüksekliğindedir. 

 
Şekil 64 Araç Teknik Resim 

Araç ağırlığının düşük olması projede büyük önem arz etmektedir. Bu 

sebeple araç malzemeleri özenle seçildi. Araç ağırlığı analiz aşamasında, 

araç malzemeleri etiketlenerek ölçüldü. Araç ağırlığı 8,678 kg olarak 

tespit edildi.  

Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Teknofest insansız sualtı yarışması için geliştirilen sualtı aracı birçok alt 

mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşmaktadır. Yoyo’nun elektronik 

alt bileşenleri; motorlar, motor sürücüler, kontrol kartı, ana kart (single 

board), haberleşme modülü, ımu sensörü, basınç sensörü, voltaj 

regülatörleri, lazer, haberleşme kablosu, hidrofon, Ethernet switch, 

batarya sistemi ve kamera donanımlarından oluşur. Elektronik aksamları 

tasarlanırken modüler şekilde tasarlanmasına dikkat edilmiştir, bunun 

amacı ise bir problem oluşması durumunda donanımlara kolay 

ulaşabilmesi ile hızlı çözüm oluşturmak içindir. Bu bölümde elektronik 

alt bileşenini oluşturan donanımlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

İtici, aracın hareket kabiliyetini sağlayan donanımlardır. Aracın 

istediğimiz hızda hareket edebilmesi için itici seçimini yaparken Şekil 

65’deki formüle bakarak motorun pervane ile oluşturabileceği itiş 
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kuvveti baz alınarak itici motorunun rpm ve tork değerlerine bakıldı. Bu 

değerlendirmemeler sonucunda aracın istediğimiz hızda gitmesi için 

gerekli olan itiş kuvvetini sağlayan bir itici tasarlandı. 

İticinin Teknik özellikleri: 

 • Giriş gerilimi:12-24 V 

 • Maksimum akım: 10A 

 • Maksimum güç: 350 W 

 • İleri yönde maksimum itki: 3,55 kg 

 • Geri yönde maksimum itki: 3,00 kg  

 • Havadaki ağırlık: 80 g 

 • KV Değeri: 350KV  

 

Şekil 65 Formül 

Motor sürücü devresi kontrol kartından aldıkları pwm sinyali ile 

motorların istenilen hız değerinde çalışmasını için motor sargılarının 

ihtiyaç duyduğu dalga şeklini üreten elektronik devrelerdir. İtici motoru 

3fazlı bir bldc motor olduğu için motor sürücü devremiz aynı zamanda 

bir inverter devresidir yani motor ac dalgalar ile sürülür. Sürücüde 6 tane 

yüksek anahtarlama hızına sahip n-kanal mosfet bulunmaktadır, her iki 

mosfet bir mosfet sürücüsü tarafından kontrol edilmektedir. Mosfet 

sürücü kullanması ile mosfetler daha fazla akım çekmesi sağlanmış aynı 

zamanda motor sürücüsünün güç girişine dekuplaj kapasitörü bağlanması 

ile anlık yüksek akımlar çekmesi sağlanmıştır. Her iki mosfet motordaki 

bir fazı sürmektedir. Sürücüden alınan pwm sinyali ile mosfetlerin gate 

bacağı tetiklenerek motordaki fazları sırasıyla tetikleyerek motoru 

sürmektedir. Motorun hangi fazda olduğu anlaması içinde fazlardan bec-

imf sinyali almaktadır.Bu fazlar sürücü içindeki işlemcinin analog kanalı 

bağlanmaktadır ve işlemci burada analog karşılaştırma yaparak motorun 

hangi fazda olduğunu belirlemektedir.Sırasıyla motoru fazları 

tetikleyerek motoru sürebilmektedir.  

Motor sürücü seçerken motorun çalışacağı gerilim aralığı ve peak, 

nominal akım değerlerine bakılarak 32bit 48mhz mcu ile yüksek çalışma 

hızına sahip ve yüksek akım çekimlerinde dahi az ısınan mosfetlere ve 

akım koruma modu ile kısa devrede kendini koruma moduna sahip olan 

F45A ESC si seçilmiştir. Bu ESC 4 in 1 ESC’dir, yani bir adet ESC ile 4 

motor sürmek mümkündür. Bu da bize tüp içinden yer kazanma ve 
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ESC’lerin güç dağıtımı sırasındaki kablo karmaşasından kurtarmaktadır. 

Şekil 66 da seçilen F45A ESC görülmektedir. 

Teknik özellikleri:  

• Giriş gerilimi: 7- 26 V  

• 48 Mhz ile çalışır 

• Maksimum akım: 45 A  

• Sinyal gerilimi: 3.3 V – 5 V 

• Esc Protokolü: PWM, ONESHOT, MULTISHOT  

 
Şekil 66 ESC 

Kontrol kartı, su altı motorlarının sürülmesi için motor sürücülerle 

haberleşme sağlayan, araç içinde ve dışında bulunan sensörler ile aracın 

durumunu analiz edip su altı aracının motorları ile gerçek zamanlı 

kontrolünü sağlayarak, aracın en stabil şekilde hareket etmesini sağlayan 

donanımsal ve yazılımsal bir elektronik devredir. Aracın manuel hareketi 

için gerekli komutları yer istasyonundan almaktadır Kontrol kartı yer 

istasyonundan verileri raspberry pi ile yaptığı serial haberleşme ile 

almaktadır. Otonom görevlerde ise Raspberry ile sürekli iletişim halinde 

olarak oradan aldığı verilerle otonom kontrol algoritması işletilecektir. 

Kontrol kartının gerçek zamanlı kontrolü sağlayabilmesi, gerçek zamanlı 

aldığı komutları yerine getirmesi ve Rasberrypi ile otonom görevleri 

yerine getirebilmesi için yüksek hızda çalışın bir MCU olması gerekir. 

Bu şartlar göz önünde bulundurarak 32bit ve 120Mhz yüksek çalışma 

frekansına sahip Arm tabanlı ATSAMD51 işlemcisini içeren Grand 

Central Metro 4 kartının kullanılmasına karar verilmiştir. 22 pwm çıkışı, 

8 (spı, i2c, uart) pin çıkışına sahip ve kartın içinde 512 KB flash hafıza, 

32-bit 256KB RAM sahip olan bu kart, circuitPython ile programlanarak 

bizlere de kolaylık sağlamaktadır. 
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Şekil 67 Grand Central Metro 

IMU BNO055 9 serbestlik derecisine sahip bu sensör üzerinde bulunan 

ivme ölçer, jiroskop ve manyetometre sensörlerinden alınan hareket, hız 

ve yön verilerini üzerinde bulunan arm cortex-m0 tabanlı işlemci 

içindeki füzyon algoritmaları (Kalman Filtresi) ile verileri filtre ederek 

kullanıcıya hassas oryantasyon bilgisi verir. BNO055 ımu sensöründen 

alınan hassas ortasyon verilerini kontrol algoritmalarında kullanarak 

aracın stabil hareket etmesini sağlanacaktır. Kontrol kartı ile 

haberleşmesi I2C protokolü üzerinden gerçekleşmektedir. 

 
Şekil 68 IMU 

Aracın su içindeki konumunun tam olarak belirlenebilmesi için IMU dan 

elde edilen verilere ek olarak farklı bir kaynaktan daha alınacak derinlik 

bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır, böylece daha doğru bir konum kontrolü 

gerçekleştirilebilecektir. Aracın çalışma alanı suyun altı olacağından bu 

bilginin suyun derinliğine bağlı değişen basınç farkı kullanılarak elde 

edilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda araç kapağına yerleştirilecek ve su 

ile temas ederek çalışabilecek bir basınç sensörü olarak MS5837-30BA 

Basınç Sensörü uygun görülmüştür.MS5837-30BA Basınç Sensörü 300 

metre derinliğe kadar 2mm çözünürlük ile hassas basıncı 

ölçebilmektedir.Diyer basınç sensorlerine göre daha hassas olması ve 

±1°C'ye kadar hassas bir sıcaklık sensöru içermesi ile avantaj sağlamış 

ve bundan dolayı kulanılacaktır.  ROV arka kapağında konumlandırılmış 
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Şekil 70 LX200V20 

olan basınç sensörü, elde ettiği verileri I2C protokolü üzerinden kontrol 

kartına aktarmaktadır. 

 
Şekil 69 BAR30 

PLC (Power Line Communication) Güç Hattı İletişim modülüdür. 

Güç hatlarının ethernet kablosu gibi kullanılmasını sağlayarak yerel ağ 

oluşturur. Plc modülü veri iletimi için geniş bant aralığı ve uzun mesafe 

haberleşme ile araç ve kontrol istasyonu arsındaki uzun mesafe, hızlı ve 

güvenli haberleşmeyi sağlar. Haberleşme hattını güç hattında 

oluşabilecek gürültülere karşın twised pair kablo ile sağlanmıştır. 

Lx200v20 PLC modülü iletim hızı 200 Mbps, 2-30MHz bant iletişimini 

ile araca 600m kadar iletişim sağlar. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethernet Kablosu, au üstü kontrol istasyonu ile aracın kontrol sistemi 

arasında olan veri akışının maksimum hızlı, kesintisiz ve minimum 

gürültülü olması görevlerin başarılı olarak tamamlanmasının öncesindeki 

test aşamaları için kablo seçimi önemlidir. Kontrol istasyonu ile aracımız 

arasındaki iletişim kablosu olarak 2 damarlı twisted pair kablo 

kullanılmaktadır. Kablonun çalışma hızı haberleşme modülünün çalışma 

hızına uygun olarak seçilmiştir ve bu şekilde maksimum hızda veri 

iletimi elde edilmiştir. Haberleşmede twisted pair kablo seçilmesinin 
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nedeni ise burgulu kablo sayesinde elektronik sinyal üzerinde 

Elektromanyetik girişimi(EMI) ,radyo frekans girişimi(RFI),crosstalk’ı 

azaltmaktır bu şekilde haberleşmede veri kaybı olmadan 

gerçekleşmektedir. Kullandığımız haberleşme kablosunun dış kılıfı 

poliüratan köpük olmasını dikkat edilmiştir dış kılıfın poliüretan köpük 

olması ile suda nötr yüzerlilik suda ağırlıksız askıda kalması elde ediyor 

eğer kablonun suda bir ağırlığı olması durumunda kablo çekmeler yapıp 

aracın hareket kabiliyetini engellemektedir.  

 

 
Şekil 71 Ethernet Kablosu 

 

Dc-dc dönüştürücü pilden gelen 24v gerilimi 12v ve 5v gerilim 

değerlerine dönüştürür. Dc-dc dönüştürücü olarak anahtarlamalı step 

dowm voltaj regülatör seçildi. Anahtarlamalı voltaj regülatörü 

seçmemizin sebebi elektronikler arasındaki yalıtımı korumak ve 

herhangi bir gürültü ve parazitin önleyerek aracın maksimum verimde 

çalışmasını sağlamaktır. Anahtarlamalı voltaj regülatörü voltajı verimli 

bir şekilde düşürmek için yüksek frekanslı anahtarlama devreleri kullanır 

ve önemli miktarda ısı ve enerji kaybı olmadan yüksek voltaj ve akım 

çıkışı sağlar. Doğrusal bir regülatörleri gibi ekstra voltajı ısı olarak 

boşaltmazlar buda bize tüp içinde sıcak soğuk değişimden oluşabilecek 

buğuyu önlemek için yardımcı olur ve batarya enerjisini verimli şekilde 

kullanmamızı Sağlar. Bu nedenlerden dolayı ZMR V2 8A UBEC seçtik. 

ZMR V2 ubec 12v ve 5v olarak iki ayrı çıkış vermektedir bu çıkışlardan 

olan 5v ile kontrol kartı ile Rasbeery pi4 kartı beslenecek 12v ile de ip 

kamera ve switch modülü beslenecektir. 
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Şekil 72 ubec 

 

  

 

 

 

Ethernet switch modülü, ağa bağlı cihazlardan gelen veri paketlerini alan 

ve bunları bir yerel alan ağındaki (LAN) hedeflerine yeniden yönlendiren 

yüksek hızlı bir cihazdır. Bu amaçla araçta bulunan ip kamera ve 

raspberry pi ’de ki verileri switch’te paketlenip, lx200v20 (plc) modülü 

ile kontrol istasyonuna verileri aktarmaktadır. Switch olarak boyut 

avantajı ve 1000Mbps aktarım hızı sebebi ile Ethernet Giga bit Modülü 

Mini Gömülü Kartı seçilmiştir. 

 
Şekil 73 Ethernet Switch Modülü 

Ana kart, su altı aracının ana bilgisayarıdır. Raspberry pi, haberleştiği 

elektronik sistemlerden gelen verilerin toplandığı ve bu verileri Karar 

algoritmalarında değerlendirilip, tekrardan alt birimdeki sistemlere veya 

kullanıcıya aktaran ana bilgisayardır. Anakart, kontrol kartı ile 

dolayısıyla motorlar ve motor sürücüleriyle ip kamera görüntüsünü 

işleyerek otonom görevleri yerine getirmeye sağlar. Görüntü aktarımı ve 

işlenmesi için kameralarla; aracın hızı, yönelimi, basınç ve derinlik 

bilgilerinin alınması için sensörlerle; su altı karanlık noktaların 

aydınlatılmasını sağlamak amacıyla ışıklarla; aracın şarj durumu, pil 

sıcaklığı, anlık çekilen akım ve voltaj değerlerinin alınması için 

bataryalarla; son kullanıcıya aracın durum bilgilerinin aktarılması 

amacıyla da yer kontrol istasyonuyla haberleşme içerisinde olması 

gerekir. Haberleşme sistemi sadece test aşamalarında kullanılacaktır. Bu 

görevleri hızlıca yerine getirmesi için işlemcisi yüksek ve görüntü işleme 

için güçlü gpu özelliklere sahip olan Rasberry pi 4 kartı seçilmiştir. 
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Şekil 74 Raspberry Pi 4 
 

Aracın kamerasının ışık düzeyi düşük, karanlık ortamlarda çevreden 

daha net görüntü alabilmesi için sualtı için özel tasarlanmış led alındı. Bu 

led’ler aracımızda kameranın ve robot kolun sağ ve sol yanlarına 

yerleştirilecek ve araç kamerasının bütün görüş açısı aydınlatılacaktır. 

Yarışmada Otonom görev olan “Hedef Tespiti ve İmhası” görevinde 

havuz çevresinde bulunan pingerlandan yayılan sinyal dalgalarını 

algılamak   için hidrofon kullanılmalıdır. Seçeceğimiz hidrofon için 

seçim kriterleri belirledik bunlar: Geniş çalışma frekansı ve frekans 

çalışma aralığı, desibel aralığı ve çalışma derinliği bu kriterlere bakarak 

seçtiğimiz hidrofonlar arasında fiyat performans karşılaştırması yaparak 

H2a-XLR hidrofonu seçilmiştir. H2a-XLR hidrofonun sağladığı 

avantajlar: Düşük maliyet, yüksek hassasiyet, yüksek dinamik aralığı, 
Sağlam tasarım, yanlışlıkla düşme ve aşırı sıcaklıkların üstesinden gelme 

olarak sıralanabilir.  

 
Şekil 75 Hidrofon- H2a-XLR 

Yarışmada otonom görev algoritmalarında ihtiyaç duyduğumuz olan araç 

ile cisimler arasındaki mesafeyi ölçmek, havuzdaki cisimlerin boyutlarını 

ölçmek için iki lazer ışınına sahip olan Mainesee lazeri seçilmiştir. 

Mainesee lazeri insansız sualtı için tasarlamıştır. Lazerden doğru uzaklık 

ve cisim boyutu almak için lazer ile kamera konumuna göre bir 
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matematiksel modelleme yazıldı. Yazılan doğru matematiksel 

modelleme sonrasında çisimlerin boyutunu ve cisim ve görüntü işleme 

ile cisimlerin boyutunu ve cisimlere olan uzaklık ölçülecektir.  

 

 
Şekil 76 Lazer-Mainesee 

Bir sistemin olmazsa olmazı güçtür. Tasarladığımız, yaptığımız ve 

yapacağımız her şey olası bir pil arızası durumunda anlamsız kalacaktır. 

Bundan dolayı motor ve sürücü tasarımından sonra en önemli donanım 

hiç şüphesiz pil olacaktır. Batarya seçimi yaparken aracın sağlıklı 

çalışabilmesi adına batarya seçim kriterleri belirledik batarya seçim 

kriterleri şunlardır: bataryanın düşük ağırlıkta ve hacimde yüksek enerji 

sağlamasına, uzun cycle değerine sahip olmasına, deşarj akımı ve ani 

anma akım değerinin yüksek olmasına, kapasite, modülerlik dikkat 

ederek bataryalar arasında birtakım karşılaştırmalar yapıldı ve bu 

karşılaştırmalar sonucunda batarya pili seçildi. Yapılan karşılaştırmalar 

şunlardır; Boyut ve Ağırlığın Enerji Yoğunluğu Karşılaştırması. 

 
Şekil 77 Boyut ve Ağırlığın Enerji Yoğunluğu Karşılaştırması 

Karşılaştırıldığında Li-İyon, Ni-Cd ve Ni-MH değerlerine göre daha iyi 

bir gravimetrik yoğunluğa sahiptir. Bunun anlamı, Li-Ion pille çalışan 

cihazların çalışma süresinden ödün vermeden çok daha hafif hale 

getirilebilmesidir. Ayrıca, pil ağırlığını aynı tutarak, Li-Ion piller 

kullanılırsa çalışma süresi ikiye katlanacaktır. Bu karşılaştırmaları 
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yaptıktan sonra aracımızda kullanacağımız pil olan li-ion piline karar 

verilmiştir. Seçtiğimiz lit-ion pil LG firmasının 18650 HG2 kodlu pili 

ihtiyaç duyulan tüm nitelikleri sağladığı için bu pilin kullanılması uygun 

görülmüştür. 20A kadar çıkış akımı ve 2850mAh kapasitesi [3] ile ön 

plana çıkan bu pil kullanılarak 6S10P (6 seri ve 10 paralel blok) 

düzeninde birleştirilip toplamda 22,2V ve 28.5Ah kapasiteli, 280 

Ampere kadar çıkış elde edilebilecek bir pil hazırlanması 

hedeflenmektedir. Tabi ki bu verilerin teorik veri oldukları unutulmamalı 

ve pil performansını anlamak için üreticini yayınladığı verilere bakmak 

çok önemlidir. Aşağıda seçtiğimiz pil için üreticinin yayınladığı ve pil 

seçimimizi etkileyen bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. 

 
Şekil 78 Li-İon Pil Hücresi 18650- LG HG21865 

 

Şekil 79 Pilin Çalışma Verileri 

Şekilde görüldüğü üzere pilin maksimum şarj voltajı 4.2Volt’tur. 2Volt’a 

kadar da deşarj edilebilmektedir. Bu değerler toplamda 25.2V ile 12V 

arasında bir kullanım aralığı sunmaktadır. Ancak araç için hedeflenen 

minimum voltaj değeri yapılan thruster testlerinde 22V olarak 
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belirlenmiştir. Bu değer hücre başına 3V gerilime denk gelmektedir. 

Ayrıca pilin 20A sürekli deşarj akımına sahip olması; maksimum yükte 

10A çekecek olan motorların ihtiyacı olan akımı rahatlıkla karşılamasını 

sağlayacaktır.  

Su Altında aracın bulunduğu çevreyi daha iyi aktarabilmesi için ve 

otonom görevlerde kullanılan görüntü işlemenin daha iyi yapılabilmesi 

için iyi bir kameraya ihtiyaç vardır. Kamera seçimi için birtakım kriterler 

belirledik bu kriterler: kameranın çözünürlüğü, pixsel boyutu, kare hızı, 

lens açı değerleri, low light, görüntü paketleme biçimi ve odaklanma bu 

özellikler iyi olan bir ip kamera belirlendi, bu kamera ise Sony Starvis 

IMX178 ip kamerasıdır. Bu ip kameradaki görüntü kontrol istasyonuna 

switch kartı ile çıkartılacaktır. 

 
Şekil 80 Sony Starvis IMX178 

Kameranın daha fazla görüş alanını görmesinin sağlayan iki faktör vardır 

bunlardan birisi kameranın lensi diğeri ise bir hareket mekanizması ile 

kamaranın görüş yönünü değiştirerek daha fazla görüş alanı elde 

edilebilmektedir. Lensin daha geniş göremediği kameranın y ekseni için 

bir hareket mekanizması ile kameranın görüş yönünü değiştirilmesini 

sağlamak için tasarlanan mekanizmada servo motor kullanılacaktır. 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme 

kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemidir. Servo motorların 

içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor bulunmaktadır. 

Servo içerisindeki DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve 

kontrol devresi motorun bulunduğu pozisyon ile istenilen pozisyonu 

karşılaştırarak motor sürme işlemi yapar. Biz servo motoru sekerken 

kameranın ne kadar açıya ihtiyaç duyduğunu bakarak ve kamera ağırlığı 

göz önüne alarak bir servo seçtik kullanacağımız servo 0-180 derece 

arasında hareket eden, hassas konumlama yapabilen ve kamera ağırlığına 

uygun SG90 servosudur.  

https://www.robotistan.com/servo
https://www.robotistan.com/servo
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Şekil 81 Servo motor 

  

Araç içinde kullanılacak elektronik kartların beslemeleri için bataryadan 

ve ubec den gelen gücün dağıtılması için güç dağıtım barasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi bataryadan gelen ana gücü 22V olarak 

dağıtmak, diğerde ubec’ten gelen 12V dağıtmak için kullanılacaktır. 

Kullanacağımız baraları üretmek için birtakım araştırmalar yapıldı, 

tasarlanan baranın istediğimiz akımı sağlayabilesimesi  için malzeme 

seçimi için yapıldı.Bara malzeme seçimi yapılırken baranın yüksek 

akımlar geçirmesini sağlarken, herhangi bir ısıl ve malzeme yapısında 

sorun oluşturmaması için malzeme seçimi için bir takım kriterler 

belirlendi. Kullanılan malzemenin  iletkenlikligini yüksek olması, 

malzemenin sert olması yüksek akım geçiriken yumuşamamasına dikkat 

edilerek sert madde seçilmesi gerekir , erime sıcaklığı yüksek olması ile 

aynı ortam bulunan farklı maddelere göre daha fazla akım geçmesini 

sağlar  ve özdirencinin düşük olması gerekir. Belirlediğimiz bu kriterleri 

güç barası malzeme seçimi için yaptığımız literatür taramasında ve 

piyasa yük akımlar için kullanılan güç baralarında kullanılan 

malzemeleri seçerek aralarında bu kriterleri puanlandı ve fiyat-

performans analizi yaparak kullanacağımız malzeme seçimi tamamlandı. 

İletkenin daha küçük çaplı olarak seçilmesi, ısının yüzeye daha kısa bir 

yoldan hızlı olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Bakır elementi, yüksek 

ergime sıcaklığı sayesinde termo-aktif süreçlerde meydana gelen 

mekaniksel kuvvetlere (genleşme, büzüşme vb.) mekanik özelliklerini 

kaybetmeden dayanabilir. Bu değerlendirmeler sonucun da güç barası 

malzemesi bakır malzemesi seçilmiştir. Seçtiğimiz bakır malzemenin 

mukavemet ve iletkenlik değerini arttırmak için kalay malzemesi ile 

kaplanması planlandı. 
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Şekil 82Ana Güç Barası 

 
Şekil 83 12v Güç Barası 
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Şekil 84 Elektronik ve haberleşme şeması 

Şekil 84 de aracın elektronik ve haberleşme sistemi görülmektedir.  
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Şekil 85 Elektronik tüp içi kart yerleşimi 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın yarışma içerisindeki görevlerinin yerine getirilmesi için en uygun 

kontrol/navigasyon/güdüm algoritmaları oluşturmak adına aracın hareket 

kabiliyetinin iyi bilinmesi gerekli ve bu yolda ilk olarak insansız sualtı 

aracının matematiksel modellemesi çıkartıldı. Çıkartılan matematiksel 

denklemler  Matlab/Simulink üzerinde modellendi. Bu modelleme 

eşliğinde aracın simülasyonları yapılarak aracın hareket kabiliyeti 

gözlendi. 

Bu bölüm de bütün su altı araçları için kullanılabilecek bir matematiksel 

modelin oluşturulma aşamaları anlatılacaktır. Su altı, özellikle açık deniz 

ortamında araca etkiyebilecek bütün kuvvetler fiziksel yasalara bağlı 

kalınarak modellenip işleme dahil edilecektir. Matematik model genel 

olarak kinetik ve kinematik olmak üzere iki alt kısımdan oluşmaktadır. 

Matematiksel modellemeyi oluşturan kinematik ve kinetik denklemleri 

sırasıyla aşağıdadır : 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣 (4.1)   

𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏 (4.2) 

4.1’de gösterilen kinematik denklem araç hareketinin farklı koordinat 

sistemlerinde tanımlanmasını sağlar ve istendiği koordinat sistemleri 
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arasında dönüşüm  yapılabilmesine imkan sağlar, 4.2’de gösterilen 

kinetik denklem araç hareketinin yön ve büyüklüğünü belirleyen kuvvet 

ve momentleri tanımlar.  

 

Şekil 86 CO ve CG koordinatlarının tanımı 

 

Şekil 87 Gövde - sabitlenmiş referans noktaları 
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Şekil 88 Ağırlık merkezi (CG) üzerine etkiyen ağırlık kuvveti ve kaldırma merkezi (CB) 

üzerine etki eden kaldırma kuvveti 

CG - center of gravity   (Ağırlık merkezi) (CO ya bağlı 

olarak tanımlanmıştır) 

CB - center of buoyancy  (Kaldırma merkezi) (CO ya bağlı 

olarak tanımlanmıştır) 

SNAME (Deniz Mimarları ve Deniz Mühendisleri Derneği) tarafından 

tanımlanan notasyon şunları belirlemiştir: Gövde sabitlemeli çerçeve  

𝑣𝑏/𝑛
𝑏  ∈ ℝ3 vektörel doğrusal hızları ve 𝜔𝑏/𝑛

𝑏 ∈ ℝ3 vektörel açısal hızları 

ile verilen hareket bileşenlerine sahiptir. Genel hız vektörü şu şekilde 

temsil edilir: 

𝑣 = [𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟]𝑇 

𝑣𝑏/𝑛
𝑏 = [

𝑢
𝑣
𝑤

]  ∈ ℝ3 𝜔𝑏/𝑛
𝑏 = [

𝑝
𝑞
𝑟
]  ∈ ℝ3 

 

u, v ve w sırasıyla surge, sway ve heave yönlerinde doğrusal hızın 

bileşenleri ve p, q ve r sırasıyla açılı hızın roll, pitch ve yaw bileşenleridir. 

Öte yandan, Dünya sabit çerçevesinde ifade edilen 𝑝𝑏/𝑒
𝑒 ∈ ℝ3 pozisyon 

vektörü ve oryantasyon vektörü 𝛩𝑛𝑏 ∈ 𝑆3 koordinatları şunlardır: 

𝜂 = [𝑥 𝑦 𝑧 ф 𝜃 𝜓]𝑇 

𝑝𝑏/𝑒
𝑒 = [

𝑥
𝑦
𝑧
]  ∈ ℝ3  𝛩𝑛𝑏 = [

ф
𝜃
𝜓

]  ∈ 𝑆3 
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Burada 𝑥, 𝑦 ve 𝑧, Dünya sabit çerçevesindeki Kartezyen konumunu 

temsil eder ve ф roll açısını, 𝜃 pitch ve 𝜓 yaw açısını gösterir. 

Kinematik model 

Gövde sabitlemeli ve dünya sabitlemeli koordinat sistemleri arasındaki 

doğrusal ve açısal hızlar aşağıdaki şekilde ifade edilir : 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣   ↔  [
�̇�𝑏/𝑛

𝑛

�̇�𝑛𝑏

] = [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏) 03×3

03×3 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏)
] [

𝑣𝑏/𝑛
𝑏

𝜔𝑏/𝑛
𝑏 ] 

𝐽(𝜂) = [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏) 03×3

03×3 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏)
] 

 

Burada 𝑅𝑏
𝑛(𝚯𝑛𝑏) ∈ ℝ3x3, Dünya sabit çerçevesindeki lineer hız 𝑣𝑏/𝑛

𝑏 'nin 

bileşenlerini veren döndürme matrisi ve 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏) ∈ ℝ3x3, 𝜔𝑏/𝑛
𝑏 'yı aracın 

tutumundaki açısal hız ile ilişkilendiren matrisdir.  

 

Hidrodinamik model 

Gövde-sabit çerçevede ifade edilen hareket denklemleri aşağıdaki gibi 

verilmiştir. 

𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣 

𝑀 kütle atalet matrisi iken, 𝑀 = M𝑅𝐵 + M𝐴 dır. M𝑅𝐵rijit body kütle 

matrisi, M𝐴 ek kütle matrisidir. C Coriolis ve merkezcil matrisini ifade 

eder. M’e bağlıdır ve 𝐷 sönümleme matrisidir. 𝑔 hydrostatic kuvvetleri 

gösterir .Aşağıda bazı matrisler verilmiştir. 

M𝑅𝐵 = [
𝑚𝑰3×3 −𝑚𝑺(𝑟𝑔

𝑏)

𝑚𝑺(𝑟𝑔
𝑏) 𝑰𝑏

]

=

[
 
 
 
 
 
 

𝑚 0 0 0 𝑚𝑧𝑔 −𝑚𝑦𝑔

0 𝑚 0 −𝑚𝑧𝑔 0 𝑚𝑥𝑔

0 0 𝑚 𝑚𝑦𝑔 −𝑚𝑥𝑔 0

0 −𝑚𝑧𝑔 𝑚𝑦𝑔 𝐼𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

𝑚𝑧𝑔 0 −𝑚𝑥𝑔 −𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦 −𝐼𝑦𝑧

−𝑚𝑦𝑔 𝑚𝑥𝑔 0 −𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

Ek Su Kütlesi ve Coriolisi Hidrodinamik terimlerinde ek su kütlesi 

matrisi 𝑀𝐴 ve ek su kütlesi coriolis ve centripetal matrisi 𝑀𝐴(𝑣), 
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Kirchoff’un denklemlerine dayalı olarak enerji yaklaşımı uygulanarak 

hesaplanabilir. 𝑀𝐴(𝑣) matrisinin simetrik olduğu kabulü yapıldıktan 

sonra diğer hidrodinamikler SNAME notasyonuna göre gösterilir. [16] 

𝑀𝐴 matrisinin diyagonal olmayan terimleri çok küçük sayılar 

barındırdığından işlem sadeliği açısından sıfır kabul edildikten sonra  

𝑀𝐴 matrisi aşağıdaki gibi gösterilir; 

 

𝐌𝐴 = −

[
 
 
 
 
 
 
X�̇� X�̇� X�̇� X�̇� X�̇� X�̇�

Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇�

Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇�

K�̇� K�̇� K�̇� K�̇� K�̇� K�̇�

M�̇� M�̇� M�̇� M�̇� M�̇� M�̇�

N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� ]
 
 
 
 
 
 

 

 

C(v) Rijit gövde Coriolis-Centripetal matrisi aşağıdaki gibi gösterilir; 

 

C(v) = [
𝟎3×3 −𝑺(𝑴11𝒗1 + 𝑴12𝒗2)

−𝑺(𝑴11𝒗1 + 𝑴12𝒗2) −𝑺(𝑴21𝒗1 + 𝑴22𝒗2)
] 

Linear Damping 𝐷𝐿 matrisi aşağıdaki gibi gösterilir; 

 

𝐷𝐿  =  −𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑋𝑢, 𝑌𝑣, 𝑍𝑤, 𝐾𝑝, 𝑀𝑞 , 𝑁𝑟]  

= −

[
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢 + 𝑋𝑢|𝑢||𝑢| 0 0 0 0 0

0 𝑌𝑣 + 𝑌𝑣|𝑣||𝑣| 0 0 0 0

0 0 𝑍𝑤 + 𝑍𝑤|𝑤||𝑤| 0 0 0

0 0 0 𝐾𝑝 + 𝐾𝑝|𝑝||𝑝| 0 0

0 0 0 0 𝑀𝑞 + 𝑀𝑞|𝑞||𝑞| 0

0 0 0 0 0 𝑁𝑟 + 𝑁𝑟|𝑟||𝑟|]
 
 
 
 
 
 

 

 

Aracın yüzdürme merkezi, tasarımda simetri özelliği kullanılarak aynı 

şekilde b ekseninin merkezinde tanımlanabilir ancak bu araçta 

istediğimiz dengenin sağlanmasında birtakım zorluklara sebep olacaktır, 

bu durumda aracın merkezinin biraz dışından araca uygulanacak en ufak 

kuvvetle araç kolaylıkla savrulabilir, bunun önüne geçilmesi için Titans 

ekibi aracı tasarlarken yüzdürme merkezini aracın yer çekimi 

merkezinden biraz daha yukarıda tanımlamıştır, bu sayede aracın 

dışarıdan gelen doğrusal olmayan ve beklenmedik etkilere karşı 

yalpalama ihtimali mekanik olarak azaltılmıştır. Aracın yüzdürme 
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merkezi 𝑟𝑏 = [0 0 𝑧𝑏] 𝑇 olarak tanımlanmıştır. O halde bütün tutucu 

kuvvetleri aşağıdaki gibi 6x1 bir vektör halinde gösterebiliriz; 

 

𝑔(𝜂) = [
𝑓𝑔

𝑏 + 𝑓𝑏
𝑏

𝑟𝑔
𝑏 × 𝑓𝑔

𝑏 + 𝑟𝑏
𝑏 × 𝑓𝑏

𝑏]

= [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1(𝑓𝑔

𝑛 + 𝑓𝑏
𝑛)

𝑟𝑔
𝑏 × 𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1𝑓𝑔

𝑛 + 𝑟𝑏
𝑏 × 𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1𝑓𝑏

𝑛]

=

[
 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝐵) sin 𝜃
−(𝑊 − 𝐵) cos 𝜃 sinф

−(𝑊 − 𝐵) cos 𝜃 cosф
𝑧𝑔𝑊 cos 𝜃 sinф

𝑧𝑔𝑊 sin 𝜃

0 ]
 
 
 
 
 

 

 

Denklemler elde edildikten sonra. Hydrodinamik analizler yapılarak 

parametreler linearize edildi ve denkleme dahil edildi. Ardından Matlab-

Simulink ortamına entegre edildi.  

 

 

 

 

Şekil 89 Blok diyagramlar 

Sonrasında MATLAB-VR yardımıyla sayısal veriler görselleştirilmiştir. 

Belirlenen bazı yolların takibi için kontrolcüler denendi. Takip edilen 

yörünge ve pozisyon,hız çıktıları aşağıdaki gibidir. 



 

 

 

61 

 

 

Şekil 90 Takip edilen yörünge  

Otonom kontrol algoritmalarında, aracın görüntü işleme teknikleri  

kullanılarak nesneyi  tanımlayıp tracking algorıtmaları ile tespit edilen 

nesneyi takip etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. 

Görüntü işleme ve nesne tespiti python dili kullanılarak opencv 

kütüphanesiyle yapılacak. Opencv kullanılmasının sebebi , açık kaynak 

bir kütüphane olması ve litaratürde sıkılıkla kullanılmasından dolayı 

tercih edilmiştir. Opencv kütüphanesini python  programlama dilinde 

programlanacak. Ancak opencv kütüphanesi C++, Python, Java, 

MATLAB gibi bir çok programlama dilinde de kullanılır. İçinde 

barındırdığı hazır fonksiyonlar vasıtasıyla bir çok nesne tanımlanabilir ve 

bu fonksiyonlar yarışma kapsamında görevlerine odaklı olarak 

özelleştirilebilir. 

Yarışmada otonom görevlerde görevi başarılı bir şekilde tamamlamak 

için görüntü işleme kullanıldı. Görüntü işleme ile her otonom görevde 

obje tanımlaması yapmak gerekli olup, bu obje tanımlaması ile tracking 

algoritması devreye girip görevi başarılı bir şekilde tamamlamak 

istenmektedir ama sualtında görüntü işleme sırasında genellikle sualtında 

ışığın saçılması,  düşük kontrast, tekdüze aydınlatma, monoton renk, 

karmaşık sualtı arka planı gibi bazı görüntü işlemeyi zorlaştıran dış 

etmenlerin yanı sıra yarışmadaki diğer araçlardan havuza yayılan gress 

yağları havuz suyunun bulanık hale getirmektedir. Dolayısıyla bu 

durumlar görüntü işleme için elverişsiz bir ortam oluşturmaktadır. Bu tip 

zorlukları gidermek için görüntü iyileştirme yöntemleri kullanıldı. Bu 

yöntemler kullanılarak görüntüdeki renk bozulmalarını ,bozuk olan 

görüntüyü ve  flu görüntüleri  gidererek görüntü işleme sırasında objenin 

daha iyi şekilde tanımlaması sağlandı. Bu görüntü iyileştirmeleri hem 

görevin başarıyla tamamlanma ihtimalini arttırması hem de takımımıza 

süre avantajı sağlaması planlandı. Görüntü iyileştirmede kullanılan 

yöntemde görüntüyü iyileştirme süreci ve görüntü iyileştiriken saniye 

başına gereken görüntü sayısının çok düşmesi görüntü işlemedeki verimi 

oldukça azaltacaktır. Bunun için kullancağımız yöntemde, görüntünün 

iyileştirilmesi, görüntüye doğru renk filitrelemesi yapmasına ve saniye 

başına görüntü sayısnın yüksek olmasına bunların yanında işlemciyi az 

yormasına dikket ederek image engancement yöntemini seçtik. 
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Seçtiğimiz yöntemin açık kaynak olması ekibimizin algoritma tasarım 

sürecini hızlandırdı. Açık kaynak olarak kullandığımız görüntü işleme 

algoritması ve kodları üzerinde bazı değişiklikler yaparak kodu ve 

algoritmayı kendimize göre  optimize ettik bu optimizasyon sayesinde 

kullanmış olduğumuz image engancement yöntemi görevlerde daha 

stabil bir şekilde kullanılabilir hale getirildi. 

Görüntü Netleştirme: 

Ekip tarafından seçim yapılan görüntü iyileştirme yöntemini kullanarak 

havuzdaki bulanık ve bozuk görüntüyü iyi bir renk filitrelemesi 

yardımıyla kullanılabilir hale getirdi. Bu yöntemi kullanarak deniz 

altında çekilmiş görüntülerde kamera tarafından algılanan mavi renk 

katmanının yok edilmesi yöntemiyle görüntünün netleştirilmesi, 

kameranın daha uzağı görebilmesi sağlanmaktır. Kamera önünde 

bulunan örnek renk katmanı aşağıda verilmiştir. 

Titans takımı bu katmanı yok etmek için bir çok akademik tarama yapmış 

olup en verimli ve yerli geliştirilen akademik makaleler üzerinde 

çalışmıştır. 

Suyun renk katmanını silmek: 

 

Şekil 91 Mavi renk katmanı silinmiş 

Titans takımı yayınlanan makaleler üzerinde bulunan bilgilere göre 

geliştirmeler yaparak büyük bir ilerleme kaydetti.Yazılım kodları 

üzerinde hala çalışmaya devam edilmektedir.  

Görüntü üzerinde bulunan objelerin daha net görünür hale gelmesi için 

geliştirilen yazılım görüntü üzerinde Homomorfik, histogram 

görüntüsünü adapte etme ve rgb(kırmızı , yeşil , mavi) renklerinin 

belirginleşmesi için bir yazılım geliştirildi. Görüntü netleştirme 

yazılımında kullanılan  algoritma  ve kodlar aşağıda belirtildiği gibidir. 
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Bu kodumuzda; 

Folder=”C:” yazan kısımdan img=streching yazan kısıma kadar uzatısı 

verilen dosyanın okunması  ve örnek resimlerin incelenemesi yapıldı. 

Daha sonra aşağıda verilen her modüldeki işlem uyglandı. Uygulama 

sırası önemli aksi halde renk uzayları birbirine uymamakta. 
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Bu kodumuzda; 

Bir aralık verildiğinde, aralığın dışındaki değerler aralık kenarlarına 

kırpılır. Örneğin, bir aralık belirtilirse, 0'dan küçük değerler 0 olur ve 

1'den büyük değerler 1 olur. [0, 1] ile eşdeğerdir ancak daha hızlıdır. 

 
Bu kodumuzda; 

Renk uzayı çıkarıldı. Hue, saturation ve value için bunu yapmasındaki 

sebep her biri için farklı işlem yapılacak olmasıdır. 

Hsv renk uzayında işlem yapılmaktadır bunun sbebei hsv renk uzayının 

avantajları vardır.  
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Bu kodumuzda; 

Özellikle görüntünün kullanılabilir verileri yakın kontrast değerleriyle 

temsil edildiğinde, genellikle birçok görüntünün genel kontrastını arttırır. 

Bu ayarlama sayesinde, yoğunluklar histogram üzerinde daha iyi 

dağıtılabilir. Bu daha düşük yerel kontrastlı alanların daha yüksek bir 

kontrast kazanmasına izin verir. Histogram eşitleme bunu en sık görülen 

yoğunluk değerlerini etkin bir şekilde yayarak gerçekleştirir. Yöntem, 

arka planı ve ön planı hem parlak hem de her ikisi de karanlık olan 

görüntülerde kullanışlıdır. Yöntem özellikle, x-ray görüntülerinde kemik 

yapısının daha iyi görüntülenmesine ve fazla veya az pozlanmış 

fotoğraflarda daha iyi ayrıntılara yol açabilir. Yöntemin önemli bir 

avantajı, oldukça basit bir teknik ve tersine çevrilebilir bir operatör 

olmasıdır. Yani teoride, eğer histogram eşitleme fonksiyonu biliniyorsa, 

orijinal histogram kurtarılabilir. Hesaplama, işlem açısından yoğun 

değildir. Yöntemin bir dezavantajı, gelişigüzel olmasıdır. kullanılabilir 

sinyali azaltırken arka plan gürültüsünün kontrastını artırabilir. 

Obje Tanımlaması  

Yarışmada otonom görevlerde ; “Kapıdan Geçiş”, “Deniz Altı Tespiti ve 

Konumlama” ve “Hedef Tespit ve İmhası ”  görevlerini başarı ile 

tamamlamak için her bir görev de görüntü işleme ile obje tanımlanmıştır. 

Kapıdan geçiş görevi için görüntü işlemede kare ve dikdörtgen 

tanımlama yönteminden  yola çıkarak kapı tespit algoritması oluşturuldu. 

Deniz altı tespiti ve konumlanma görevinde deniz altı çemberin ortasında 

olduğu için çember tespiti yapılarak deniz altına en yakın konumlanma 

noktasını belirleyecek bir algoritma oluşturuldu ve ilk olarak çember 

tespiti ile başlandı. Bu görev için cisim tespitleri aşağıda detaylı olarak 

açıklandı. Açık kaynak görüntü işleme kütüphanesi olan opencv 

kullanıldı. Görüntü işleme objenin tanımlaması için gereken 

fonsiyonlarla birlikte anlatıldı. Örnek tespitler aracılığıyla obje tespiti 

alanında çalışmalarımız gösterilmiştir . 

Kapı Tespiti: 

Otonom görevlerde ROV’un kapı  bulma algoritmasına göre kapıdan 

temassız olarak geçmesi gerekmektedir. Çeşitli görüntü filtreleme 

kodları ile kapıyı tespit edip tespiti gerçekleştirilen kapının merkezi 

bulunarak kapıdan temassız geçmek için kapının tespiti esnasında 
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görüntü işleme yaparken işlenen görüntüde istenmeyen tespitleri ortadan 

kaldırmak adına götüntü üstünde bir çok filitreleme uygulanmıştır. Kapı 

tespit edildikten sonra  tracking algoritması ile kapıdan temassız geçerek 

görevin gerçekleştirilmesi planlandı. 

Kapı Tespiti için Yapılan İşlemler  

 
 

 Bu şekile göre OpenCV kütüphanesinde bulunan cvtColor 

fonksiyonunu kullanarak resim siyah-beyaz hale getirilmiştir. 

 
Siyah-beyaz hale getirilen bu resimde gürültülerin giderilmesi amacıyla 

bulanıklaştırma işlemi uygulamamız gerekmekte. Her ne kadar cisim 

şekilde net gözükse de kenar tespiti yapılırken bazı bozulmalarla 

karşılaşılabilir. Bundan dolayı görüntüyü bulanıklaştırmamız 

gerekmekte. Bulanıklaştırmak için yine OpenCV kütüphanesinin 

içerisinde bulunan GaussianBlur fonksiyonu kullanılır. Yukarıda siyah-

beyaz yapılan resim bulanıklaştırıldı. 

https://docs.opencv.org/master/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html#ga397ae87e1288a81d2363b61574eb8cab
https://docs.opencv.org/master/d4/d86/group__imgproc__filter.html#gaabe8c836e97159a9193fb0b11ac52cf1
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Görüntü bizim tarafımızdan kötü gözükse de bilgisayar tarafından bu 

görüntü daha düzgün algılanır. Bulanıklaştırılmış görüntüye kenar tespiti 

algoritmalarından “Canny Edge Detection” algoritması kullanıldı. 

OpenCV kütüphanesinin içerisinde hazır olarak bulunan Canny 

fonksiyonunu kullanıldı. Bu fonksiyonu varsayılan olarak uygulayarak 

aşağıdaki görüntü elde edildi. 

 
 Elde edilen  görüntü üzerindeki dikdörtgenler belli olsa da şekilde 

de görüldüğü gibi dikdörtgenlerin içerisinde bazı kenar olmayan 

noktaların da kenar olarak algılandığını görüyoruz. Bunun için Canny 

fonksiyonuna parametre olarak alt ve üst eşik değeri belirlememiz 

gerekmektedir. Bu eşik değer ortam aydınlatması ve cisimlerin 

konumuna göre değişmektedir. En iyi eşik değerini deneme yanılma 

yöntemiyle bulmamız gerekmektedir. Bu örnekte alt eşik değeri 30, üst 

eşik değeri 60 olarak belirlendi. 

https://docs.opencv.org/master/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga2a671611e104c093843d7b7fc46d24af
https://docs.opencv.org/master/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga2a671611e104c093843d7b7fc46d24af
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 Görüldüğü üzere görüntüdeki kenar olmayıp, kenar olarak 

algılanan noktalar bu sayede filtrelenmiş oldu ve net bir görüntü elde 

edildi. Elde edilen bu kenarlar sayesinde, orijinal görüntümüzde 

konturlar oluşturuldu. Bunu sağlayan ise findContours fonksiyonudur. 

Konturlar oluşturulup, orijinal görüntü üzerinde çizildiğinde Şekil X’i 

elde edildi. 

 
 Görüldüğü üzere kapı ve kapının bölmeleri başarılı bir şekilde 

algılandı. Küçük bölmenin merkezini bulup aracın bu bölmeden geçmesi 

gerekmektedir. Küçük bölmenin merkezini bulmak için Numpy 

kütüphanesinin içinde bulunan ravel fonksiyonu kullanıldı. Merkez 

nokta bulunduktan sonra kontrol algoritmaları ile başarılı bir şekilde 

kapıdan geçilmesi planlandı. 

Çember Tespiti: 

Çember Tespiti için Yapılan İşlemler  

 

https://docs.opencv.org/3.4/d3/dc0/group__imgproc__shape.html#ga95f5b48d01abc7c2e0732db24689837b
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 İlk olarak 

cv2.imread("C:/Users/mhmmd/PycharmProjects/pythonProject/cember

2.png") komutu ile görüntü işleme yapacağımız resim yazılıma tanıtıldı. 

Daha sonra bu resim gri tona dönüştürüldü.  cv2.cvtColor(frame, 

cv2.COLOR_BGR2GRAY) komutu ile aşağıdaki çıktı elde edildi. 

 
Gri  hale getirilen bu resimde gürültülerin giderilmesi amacıyla 

bulanıklaştırma işlemi uygulamamız gerekmekte. Her ne kadar cisim 

şekilde net gözükse de kenar tespiti yapılırken bazı bozulmalarla 

karşılaşılabilir. Bundan dolayı görüntüyü bulanıklaştırmamız 

gerekmektedir. Bulanıklaştırmak için OpenCV kütüphanesinin içerisinde 

bulunan GaussianBlur ve medianBlur fonksiyonu kullanıldı. Yazlımda 

bu komutlar sırası ile yazılır cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0); ve 

cv2.medianBlur(gray,5) ve yukarıda siyah-beyaz yapılan resim 

bulanıklaştırıldığında asagıdaki halini alır. 

https://docs.opencv.org/master/d4/d86/group__imgproc__filter.html#gaabe8c836e97159a9193fb0b11ac52cf1
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Görüntü insan gözünden kötü gözükse de bilgisayar tarafından bu 

görüntü daha düzgün algılanır. Daha sonra resim gri form halinden 

adaptiveThreshold fonksiyonunu  kullanarak siyah Beyaz hale 

getirilmişti. Yazılımda ise bu komut satırı cv2.adaptiveThreshold 

(gray,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,\ 

cv2.THRESH_BINARY,11,3.5) kullanılarak resim siyah beyaz yapıldı. 

 
Elde edilen siyah beyaz görüntü  üzerinde oluşan gürültüleri parazitleri 

minimalize etmek için erode ve dilate fonkisiyonlar kullanıldı. İlk olarak 

erode fonkiyonu kullanıldı. Bu fonkisiyon ile resimdeki gürültüler silinir 

daha sonra  dilate  fonksiyonu ilede gürültü silme işlemi  sonucu 

resimdeki incelen siyah yada beyaz bölgeleri kalınlaştırılır yani 

https://docs.opencv.org/master/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga2a671611e104c093843d7b7fc46d24af
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doldurur.Yazılımda bu işlem cv2.erode(gray,kernel,iterations = 1) ve 

cv2.dilate(gray,kernel,iterations = 1) kod satırları ile yapıldı.  

 
Elde edilen bu görüntü artık çember bulma fonksiyonu için en ideal 

görüntü olmuş durumda. Resimdeki bütün gürültüleri engelledik ve 

cemberi rahat bulabilmesi için de renk filtresi yapıldı. Filtrelenmiş 

görüntü üzerinde HoughCircles  fonksiyonu kullanılarak çember bulma 

işlemine başlandı ve bulunan çember yeşil renk içine alınıp merkezi 

gösterildi.Yazılımda ise bu işlemi cv2.HoughCircles(gray, 

cv2.HOUGH_GRADIENT, 1, 300, param1=30, param2=25, 

minRadius=30, maxRadius=0) komutu ile yapıldı ve aşagıdaki 

görüntüyü elde edildi. 

 



 

 

 

72 

 

 

 
Şekil 92 Bilgisayar kamerasından elde edilen çıktı 

 

 
Şekil 93 Simülasyon programından elde edilen çıktı 
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Kapıdan Temassız Geçme : 

 
 

Deniz altı tespiti ve konumlanma : 
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Hedef Tespit ve İmhası Görevi Algoritması: 

 
 

Haberleşme algoritmalarında;  

Kontrol kartı ile Raspberry Pi (main kart/karar alıcı) arasında seri 

haberleşme yerine RS-485 ile haberleşme sağlanacaktır. Bunun sebebi 

ise seri haberleşmede çift tarafılı haberleşme sırasında veri paketlerinde 

kayıp yaşanabilmesidir. Kontrol kartı ile main kart arasındaki haberleşme  

RS-485 ile paket kaybı olmadan daha hızlı ve güvenli haberleşme 

gerçekleşecektir. Raspberry Pi ile yer istasyonu arasındaki haberleşme 

ise TCP-IP haberleşme ile yapılmaktadır. Bu ethernet haberleşmesi ile 

veri direk istenilen ip adresine gönderilir ve taşıdığı verinin veri 

merkezine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Buda bize veri paketleri 

kaybolmadan güvenli bir haberleşme sağlar. UDP haberleşme 

kullanmamızın nedeni ise UDP taşınan veri paketlerini gönderir ancak 

istenilen yere ulaşıp ulaşmadıgı kontrol edilmez. Bu sebeple yeterince 

güvenilir bir haberleşme yöntemi değildir. Aracımızda bulunan gyro, 

basınç ,hidrophone gibi sensörler kontrol kartı ile I2C haberleşme ile 

haberleştirildi. IP kamerada UDP haberleşmesi kullanıldı. Yapılan 

litaratür araştırılmasında video ve ses gönderimi için eternet üzerinden 

UDP haberleşemsi kullanılması önerilir. Bunun nedeni ise TCP-IP 

haberleşmesine göre hızlı bu sebeple video gecikmesi yaşanmaz . IP 

kamera switcher üzerinden main kart’a aktarıldı. Switcher burada 

haberleşme elamanı olarak değil paketleme elemanı olarak görev yapar. 

switcher aynı zamanda main kart ve IP kameradan gelen verileri 

paketleyip lx220 plc kartı üzerinden kontrol istasyonuna gönderir.  

Aracımızda kontrol istayonu ile araç arsındaki uzun mesafe ve hızlı 

haberleşmeyi plc modulu olarak lx220v20 yapmaktadır . Haberleşme 
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hattı ise twisted pair kablo ile geçekleşir haberleşme menizli 600 

metredir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın matematiksel modellemesi matlab/simulink ile yapıldı. 

Matlab/simulink’te yapılmasının sebebi ise matlab/simulink dinamik 

sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve analizi için etkileşimli, 

grafiksel bir ortam sağlar. Minimum çabayla her ayrıntı düzeyinde 

tasarım konseptlerini keşfetmek için sanal prototiplerin hızlı bir şekilde 

oluşturulmasını sağlar. Aracın Matematiksel modellemesi yapıldıktan 

sonra   kontrol kartı içine gömülür. 

Aracımızda kontrol kartı olarak ARM mimarisine sahip ATSAMD51  

işlemcisni içeren Grand Central Metro 4 kartı kullanıldı. 120mhz çalışma 

frekansı ve 32bit işlemcisi ile hızlı çalışarak araç için gerçek zamanlı 

kontrol sağlar. Kontrol kartı  pyhton dilinde kodlanması planlandı. 

Kontrol kartı araç içinde bulunan sensörlerin i2c haberleşme protokulu 

üzerinden haberleştirilmesi planlandı. kontrol kartında 8 x (i2c, SPI) 

pininin bulunması sayesinde her sensör için ayrı pin kullanılması 

planlandı. Sensörlerden gelene veriler hiçbir gecikme olmadan anlık 

olarak alınır. Diğer kontrol kartlarında ise  birden fazla sensör 

kullanıldığı zaman master slave yapılmak zorunda kalınır. Bu durum 

sensörlerden anlık veri alınmasını zorlaştırır. 

Aracımızda bulunan ledler ise pwm ile kontrol edildi. Bu sayade ledlerin 

parlaklıkları istenildiği gibi ayarlanabilir. Aracımızdaki motor kontrolü 

ESC aracılığı ile kontrol kartından sağlanmaktadır. Kontrol kartı yüksek 

frekansları üretebilme kabiliyeti sayesinde yüksek frekanslarda pwm 

sinyali üretebilir. Esc birçok haberleşme protokulune sahip ama 

kullandığımız kontrol kartı sadece pwm protokulunu desteklemektedir. 

kontrol kartında motor sürmek için hazır kütüphaneler kullanılmayıp 

bütün kodlar takımımız tarafınadan yazıldı. Aracımızın stabilazyonunu 

sağlayıp az güçle en performanslı manevraları yapabilmesi adına PID  

algoritmaları kontrol kartı içine gömülmüştür. Kontrol kartının kontrol 

istasyonu ile haberleşmesi Rasberry Pi aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Kontrol kartı ile Rasberry Pi arasında RS-485 haberleşme protokolü ile 

haberleşme sırasında veri paketi kaybı olmadan hızlı haberleşme 

sağlanması planlandı. Rasberry Pi kontrol kartından karta bağlı sensör 

verilerini alarak kontrol istasyonuna aktarmasını sağlar. Kontrol 

istasyonundan aldığı aracın nasıl hareket edeceği ile ilgili verileri  kontrol 

kartına aktararak  aracın nasıl hareket edeceğini belirlemiş olur. Rasberry 

pi kontrol istasyonu ile ethernet protokolü ile haberleşmektedir. Kontrol 

istasyonu ile uzun mesafede ve hızlı haberleşmeyi veri kaybı olmadan 

sağlamak için lx200v20 kartı kullanıldı.  
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Rasberry Pi  kartı ile görüntü işleme yapılarak otonom görevlerin 

tamamlanması planlandı. Rasberry Pi’da görüntü işleme opencv 

kütüphanesi ile yapılmaktadır. Rasberry Pi  python dilinde yazılmıştır. 

Rasberry Pi görüntü işleme ve derin öğrenme ile hedefi tesip edip 

tracking algoritması ile hedefe doğru gitmesini sağlayan 

anabilgisayardır. 

 Dış Arayüzler 

Arayüz, araç kullanıcısının araç hakkında verileri ve aracı yönlendirmesi için 

kullanacağı kontrol sisteminde bulunur. Arayüz ekranında; kamera görüntüsü, 

sensörlerden gelen veriler, yönlendirme ve başlatma göstergeleri bulunmaktadır. Bu 

yönlendirmeler ve veriler, joystick yardımıyla aracın istenilen görevi yerine getirmesini 

sağlamaktadır.  

Arayüz tasarımında Unity oyun motorunun 2020.3.7f1 sürümü kullanıldı. Bu sürümde 

bulunan Unıty UI (user ınterface) arayüz tasarlamak için geliştirilmiştir. Unıty UI’de 

tasarlanan arayüz şablonu Visual Studio ile koda geçirilir ve gerekli fonksiyonlar 

eklenir. Visual Studio üzerinden C# programlama dili ile yazılır. Unıty UI’nin seçilme 

sebebi tasarlanan arayüzün hem bilgisayar üzerinden hem de telefon üzerinden 

kullanılabilmesidir. Elemanları eklemek için Unıty sol üst köşesinde bulunan 

‘GameObject’ bölümünden ‘UI’ üzerine gelinir ve istenilen obje eklenir. Unıty UI de 

ilk olarak canvas eklenir, canvas diğer elemanları içinde barındırır. Unıty UI 

elemanlarında parent-child bağlantısı vardır. Bir eleman diğer elemana bağlantılı ise 

parent kullanılır ve child onun ögesi olarak yerleştirilir. Arayüzde elemanların renk 

ayarları ve boyutlarını değiştirmek için sol kenardaki özellikler sekmesi kullanılır.  

 

 
Şekil 94 Arayüz Elemanları Hiyerarşisi 



 

 

 

77 

 

 

 
Şekil 95 Örnek Elemanın Özelliklerinin Değiştirilme Alanı 

Bir elemanın diğer elemanla ortak ya da peş peşe çalışılması isteniyorsa fonksiyonlar 

kullanılır. Bu fonksiyonlar oluşturulan elemanlara C# dosyasından uygun kodlar yazılır. 

Ve elemanın ‘OnValueChanged’ bölümüne eklenir. Bu elemanın harekete geçireceği 

diğer eleman da bu fonksiyonu kullanarak uygun komut atanır. Başla butonuna basıldığı 

zaman ilk olarak ekranda kamera görüntüsü belirirtildi ve araç çalışmasının kontrolü 

için motorlar ve ışık bir kere çalışıp, kapanır. Kamera görüntüsünün sağ tarafında 

stabilizasyon, konum, derinlik, sıcaklık ve joystick bilgileri bulunacaktır. Kamera 

görüntüsünün üst kısmında batarya yüzdesi ve ışığın açık/kapalı durumları 

bulunmaktadır. 

Arayüz de bulunan kamera görüntüsünün bilgisayara aktarılabilmesi için veri paketleri 

kullanıldı. Bilgisayara gelen görüntü arayüzde görülmektedir. Araçta bulunan kamera 

ilk olarak C# scriptinde tanımlandı. Daha sonra kamera tanımlandı ve arayüz ekranına 

aktarılması için “GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = cam;”  komutu 

verildi. Kamera görüntüsünün üst kısmında bulunan ışık için parçalı sistem 

kullanılacaktır. Araçtan gelen batarya yüzdesi için slider kullanıldı. Bu slider, ‘batarya’ 

adlı text’in child’ı olarak eklendi. Bu sayede text’e atanan fonksiyon child’a 

eklenecektir.  Slider’da bulunan hand slie area child silindi, bu sayede slider değeri 

sadece bataryadan gelen komut ile belirlenecektir. Arayüz çalışmaları devam 

etmektedir. Şu an sadece kamera görüntüsü ve batarya yüzdesi aktarılmaktadır. 
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Şekil 96 Güncel Arayüz 

Arayüz, tasarım olarak sadece 2 belirgin renk kullanıldı. Bunun sebebi araç tasarımının 

bu renklerden yapılmasıdır. Arayüzde karmaşık semboller yerine daha sade ve anlaması 

basit ifadeler kullanıldı. Arayüz tamamlandığında sol üst köşede bulunan x-y-z 

koordinatları aracın stabilizasyonunu belirtecektir. Yuvarlak dönen bir top gibi 

düşünüldüğünde 360 derecede koordinatlara göre aracın konumu belli olacaktır.  
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Şekil 97 Arayüzün Son Hali 

5. GÜVENLİK 

Güvenlik, projenin aksatılmadan devam edilmesi, hayati ve maddi kayıp yaşamadan sürecin 

devam etmesidir. Bu bağlamda takım üyeleri, çalışma koşulları, araç ekipmanları ve yarışma 

koşulları ayrı ayrı güvenlik önlemleri alınarak incelendi. Güvenlik hususları belirlenirken 

öncelik olarak insan sağlığı ve güvenliği daha sonra yarışma şartnamesi ve maddiyat baz alındı. 

 Takım Üyeleri İçin Alınan Güvenlik Önlemler  

2019 Yılında başlamış olan ve etkisi günümüze kadar sürmekte olan COVID19 

pandemisi birçok insanın sağlığını tehlikeye atmıştır. Proje kapsamında AR-GE ve 

üretim aşamaları, takım üyelerini beraber ve ortak bir alanda çalışmasını 

gerektirmektedir. Bu çalışmada alınan güvenlik önlemleri COVID19 için alınan 

tedbirlere uyulmasını içermektedir. 
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Aracın elektronik kısımlarının montajının yapım aşamalarında elektrik geçirmez 

malzemeler ve koruyucu kıyafetler kullanıldı.  

 
Takım üyeleri okumakta oldukları bölüm itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan 

bilinçli bireylerdir ve bu konuda belgeleri bulunmaktadır.  

 Çalışma Ortamı İçin Alınan Güvenlik Önlemleri  

Araç içerisindeki elektronik malzemelerin, kontrol çalışmalarında malzemeler araç 

içerisinde bulunmadığı için çalışılan ortamın nem seviyesi çok önemlidir. Bu nem 

seviyesinin artması maddi olarak güvensizlik ortamı yaratabilmekte ve malzemelerden 

sıçramalara sebep olabilmektedir. Bu sebeple çalışılan ortamın sıcaklık ve nem seviyesi 

çalışma koşullarına uygun seçildi.  

Çalışma ortamı sürekli periyotlarla temizlenerek, parçaların kaybolmasını, düzenin 

bozulmasını ve çalışma disiplininin düşmesini engellendi. Temizleme görevi, takım 

üyeleri arasında paylaştırıldı. 

Çalışma ortamına, takım üyeleri haricinde giriş yapacak kişilerin uyması gereken 

güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu önlemler takım üyelerinin sağlığı, çalışma 

ortamının düzeni ve giriş yapacak kişinin güvenliğini kapsamaktadır.  

 

Çalışma ortamında ışık ışımalarına ve elektrik sıçramalarına karşın koruyucu gözlük ve 

eldiven kullanıldı.  
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 Araç Ekipmanları Güvenlik Önlemleri  

o Araç tasarımı seçilirken, tasarlanan tasarımlardan en güvenli ve insan hayatını riske 

etmeyecek tasarım seçildi. Bu güvenlik ölçütü parçaların ve parçaların üretileceği 

malzemeye göre belirlenmiştir. Aracın parçaları yuvarlatıldı.  

o Aracın üstünde bulunan robot kol parmakları sivri parça olarak değil yuvarlatılmış 

olarak üretildi. 

o Araçta kullanılacak motorlar, araç tasarımında iç tarafta konumlandırılarak çarpma ve 

kesmeye karşı önlem alındı. 

o Aracın üzerine eklenecek ışık ve robot kol sabitlenmesini sağlayan tutucu parçalar 

geliştirildi. Böylece araç üzerinde oynar parça bulunmaması hedeflenerek, havuz 

içerisinde bir kopma, parçalanma gerçekleşmesinin önüne geçildi.  

o Tüp içerisinde kullanılacak kablolarda ısı ile daralan kablo kullanılarak karmaşıklık 

giderildi. Bu düzen hem bağlantı problemlerinde hız kazandıracak hem de oluşabilecek 

bir kazada sorunun kaynağının daha hızlı bulunmasına yardımda bulunacaktır.  

o Motor, ışık ve robot kol kabloları tüp dışarısında bağlantıyı sağladığı için bu kablolarda 

olası bir elektrik kaçağına karşın su geçirmez kablolar seçildi.  

o Satın alınan motorlar, su altında kullanılabilecek şekilde yalıtımlı motordur. Bu sayede 

herhangi bir çalışmama veya sorun ortaya çıkmayacaktır. 

o Kullanılacak bataryada BMS kullanılarak, bataryanın durumunun anlık olarak 

gözlenerek olası sorunların önüne geçildi.  
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Şekil 98 Örnek BMS 

 Yarışma Koşulları ve Yarışma Süresince Alınacak Güvenlik Önlemleri  

o Araç üzerine yarışma esnasında oluşacak acil durumlar için bir acil durum stop butonu 

kullanılacaktır. Bu buton manyetizma ile çalışması üzerine çalışmalar yürütülmektedir.  

o Aracın malzemelerinin kırılması, çatlaması ya da kaybolması durumuna karşın ek 

malzeme tedariği ve malzemelerin parçaları tamir edilerek, güvenlik problemleri 

ortadan kaldırılacaktır.  

o Araç tüpünün su geçirmemesi için en uygun sızdırmazlık yöntemi seçildi. Araç tüpünün 

içerisine su sızması, elektronik bileşenlerin yanmasına, aracın çalışmamasına ve ileri 

derecede patlamasına sebep olabilmektedir. Bu sorun en iyi sızdırmazlık yöntemi 

seçilerek ve tüp içerisine nem sensörü yerleştirilerek çözülecek 

 

o Batarya şarj etme standı yarışmanın belirlediği koşullarda olacaktır. Bu sebeple fazla 

akım çekme ya da voltaj sıkıntıları yaşanmayacaktır.  

6. TEST 

Takım çalışmaları, üretim planlaması ve zaman planlaması bölümünde detaylandırıldı. Bu 

zamanlamalarda oluşan aksaklık covid19 virüsünün dünya genelinde sebep olduğu pandemiden 

dolayı gerçekleşti. Bu aksaklık sebebiyle araç mekanik, elektronik, yazılım ve kontrol testleri 
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tam olarak bitirilemedi. Gerçekleştirilen testler ve sonuçları, tarih bilgisiyle verildi. 

Gerçekleştirilemeyen ileri tarihli testler, senaryolaştırılarak neden sonuç ilişkisi içerisinde 

incelendi. 

Batarya Tek Hücre Akım ve Voltaj Testi: 

Test Tarihi: 10.05.2021 

Araçta kullanılacak olan bataryanın istenilen akım ve voltajı sağlayabildiğini test etmek için 

tek bir hücresini kullanarak batarya hakkında izlenimler elde edildi. Kullanılacak olan LG 

HG21865 lit-ion pil 3.7V gerilime, 2850A akıma sahiptir. Pil 10 C, C değerine sahiptir. Bu 

değer pilin sahip olduğu akımın 10 katı daha fazla akım sağlayabilmektedir. Bunu test etmek 

adına pile bir kör yük bağlandı ve bu akım değerini istenilen değerde verebileceğinin testi 

yapıldı. Multimetre ile çekilen akım değerine bakıldığında 28.5A gibi bir akım değeri ölçüldü. 

Gerilim değerinin testi, tek hücreli pilde akım boşalmasının yapıldığı zamanda 3.2V olarak 

ölçüldü. Bu değerin altında değer elde etmek mümkün olmasına rağmen pilin iç direncinin 

düşürülürek enerji kaybı olmamasına dikkat edildi. Pilin tam şarj anında 4.2V olması 

gerekmektedir. Multimetre ile pil tam şarj halinde ölçüm yapıldığında 4.2V değeri ölçülmüştür. 

Pilin datasheet bölümünde yazan özellikler, teorik olarak hesapların somut olarak test edilmesi 

ile doğrulandı.  

 

Kamera Akrilik Tüpü Dayanıklılık Testi:  

Test Tarihi: 18.05.2021 

Araç kamera tüpü malzemesi akrilik seçilmiştir. Akrilik, çizilme ve çarpmaya karşı yüksek 

dayanım göstermektedir. Aracın ön bölümünde bulunacak kamera tüpü, araç şasi dışarısında 

kalmaktadır. Bu sebeple araç ön tarafına alınacak bir darbede kamera tüpü zarar görebilir. Bu 

zararın verdiği hasar analiz edilmiştir. Analiz sonucu mekanik bölümde bulunmaktadır. Kamera 

tüpüne 90 kilogramlık bir ağırlık uygulanmıştır. Bu ağırlık, su altında 900N olmaktadır. Kamera 

tüpü bu kuvvete karşın kırılmıştır. Fakat araç analizleri 150 m derinlik için yapıldığı için sorun 

teşkil etmemektedir.  

 

 

Grand Central Metro 4 Kartı ile Raspberry Pi Haberleşmesinin Kontrol Testi 
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Test Tarihi: 25.05.2021 

Metro kartının siparişi yurt dışından geldiği için gecikme olmuştur. Verilen Metro kartı siparişi 

daha ulaşamadığından dolayı metro kartı ile haberleşme yazılımı oluşturulamadı. İstenilen 

sürede gelmeyen metro kartı yerine Arduino Uno örnek haberleşme yazılımında kullanıldı. 

Raspberry Pi 4 ile Arduino arasındaki haberleşme için sıcaklık sensörü verisinin gönderilmesi 

amaçlandı. Öncelikle sıcaklık sensörünün düzgün çalışıp çalışmadığı tek taraflı olarak Arduino 

üzerinde denendi. Aşağıda basit bir sıcaklık sensörü deneme devresi verildi.  

 

              

 

 Yukarıdaki devrenin koduna ve çıktısına aşağıda yer verildi.  
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Bu sensörün test aşamasından sonra Arduino’dan Raspberry Pi’ye bu verilerin aktarımına 

geçildi. Raspberry Pi kodları bu platform üzerinde bir python idesi olan Thonny üzerinde 

yazıldı. Arduino üzerine kod yukarıda görüldüğü üzere yüklü durumdadır. Arduino ile 

Raspberry Pi aşağıda verilen görseldeki gibi birbirine bağlandı. İlk başta haberleşmenin 

mantığını anlamak amacıyla kartlar USB kablo ile birbirine bağlandı.  

 

Raspberry Pi kodları yazıldı. Bu kod ile birlikte kartlar arası haberleşmeye geçildi. Bir başka 

haberleşme kod örneği için aşağıdaki devre kuruldu. 
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Bu devrenin Arduino kodu aşağıda görüldüğü gibi Arduino idesinde yazıldı. 
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Bu kod Arduino’ya yüklendikten sonra Raspberry Pi kartının yazılımına geçildi.  

 

Raspberry Pi kodu Thonny idesinde yazıldı. Görsellerde görüldüğü üzere birinci butona 

basıldığında devrede bulunan ilk iki led yandı ve bu bilgi Raspberry Pi üzerinden Thonny 

idesinde gözlemlendi. İkinci butona basıldığı durumda ise üçüncü ve dördüncü led yandı ve 

Thonny idesinde bu bilgi yukarıdaki kod çıktısında görüldüğü gibi yazdırıldı. 
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Bu devrenin amacı karmaşık bir sistemde Arduino ve Raspberry Pi kartları arasındaki çift taraflı 

haberleşmeyi sağlamaktır. Metro kartı geldiğinde aşağıdaki bağlantı kurularak verilen kod 

denenecektir. 

 

 

Robot Matematiksel Analizlerin Doğruluğu Testi:  

Test Tarihi: 19.07.2021  

Araç robot kolu özgün tasarımdır. Bu tasarımın mekanizması özgün olarak seçilmiş olup, her 

bir parçası matematiksel analizler baz alınarak yapıldı Matematiksel hesaplamalarda 

bulunabilecek yanlışlıklar mekanizmanın bozulmasına, robot kolun çalışmamasına sebep 

olacaktır.Bu sebeple robot kol ilk olarak 3D yazıcı’dan ABS filamenti kullanılarak basıldı. 

Kremayer dişli ve parmak dişlilerinin birbirine geçme oranına bakıldı. Bu oran dişlilerde 
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bulunan dişlerdeki dedendumların birbirine dokunma noktasıdır. Bu noktaların kremayer ve 

parmak dişlilerinde birbirine dokunduğu gözlemlendi.  

 

Araç Elektronik Donanımı ve Kodlarında Sensör Verilerinin Doğruluğu:  

Test Tarihi: 15.06.2021 

Metro kartının içerisine kodların gömülüp arayüz ekranına aktarılması ve donanımsal 

bağlantıların yapılmasından sonra sensörlerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bu sensörlerin 

doğruluğu kodlar yardımıyla havuz ortamının sıcaklık ve derinlik ölçümü yapılarak kontrol 

edilecektir. Metro kartının yazılımı MU editöründe yazılacaktır. BNO055 sensörü ile Metro 

kartı arasında I2C haberleşme protokolü kullanılacaktır. BNO055 sensöründen gelen çıktılar 

kodlanacaktır. 
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Tüplere Uygulanan Basınç Testi: 

Test Tarihi: 20.06.2021 

   

 

Düşük Basınç Yüksekliği Simülasyon Odası 

Araç Dayanım Testi:  

Test Tarihi: 03.07.2021  

Araç dayanım testi, aracın su altında suya karşı oluşturduğu davranıştır. Aracın su altındaki 

hareketinin otonom kontrol için önemi büyüktür. Malzeme seçimleri ve seçilen malzemelerin 

modele uygulanmasından sonra gövdeye basınç uygulanması için aracımız hazırlandı. 

 

 

 

X ekseni yönünde uygulamış olduğumuz akış kuvvetlerinin aracımız üzerinde ki etkisi 

gözlemledik. 
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Uygulanan basıncın model üzerine etkisini her bir birim elemanda çözümlemek için mesh 

(çözüm ağı) yöntemi kullanıldı. Model 4453 elemandan ve 8270 düğümden oluşturularak analiz 

yapıldı. Modele uygulanan mesh yöntemi yukarı da gösterilmektedir. 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) esas alınarak akışkan davranışlarının önemli 

sorunlarını sayısal veri ve algoritmalar ile bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar 

mekaniğinin önemli bir dalıdır. Burada şeklin solunda gösterilen basınç konturu 

referansı, hidrostatik basınç ve dinamik basınç terimlerini içeren araç üzerine 

uygulanan toplam basıncı gösterir.  
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Akış hızının baş ve arka kısımda nispeten büyük olduğu görülebilir. Hız dağılımının yakın alan 

üzerindeki etkisini daha fazla araştırmak için, yukarıda gösterildiği gibi sırasıyla başın, orta 

kısmın ve arka kısmın güç spektrumu yoğunluğu çıkarıldı. Araç montajı süreci bitirildikten 

sonra havuz ortamında araç kontrolü test edilecektir. Bu test süresince aracın havuz içerisinde 

olması gereken konum ve olduğu konum hakkında karşılaştırılmalar yapılarak etkiler 

gözlemlenecektir.  

Batarya Anahtarlama Testi:  

Test Tarihi: 13.07.2021 

 Araçta istenilmeyen durumlarda ve acil durumunda aracın gücünü kesmek için batarya 

anahtarlama yani batarya gücünü kesmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için üç farklı sistem 

tasarlandı. Bunlardan biri pil tüpünün arka kapağında bir adet hall efect sensor bulunması ve 

bir mıknatıs yardımı ile hall efect sensörünün tetiklenmesidir. Hall efect sensörü bağlı olduğu 

yüksek akımlara dayanıklı röleyi tetiklemesi sonucu gücü keser. Diğer sistem ise hall efect 

sensörünün bağlı olduğu yüksek akımlara dayanıklı mosfetleri tetikleyerek batarya gücünün 

kesilmesidir. Bir diğer yöntem ise batarya tüpünün arka kapağında bulanan bir switch ile 

bataryanın araca sağladığı gücün kesilmesidir. Bu switch aslında bir butondur ve bu buton 

penetrator içerisinde bulunmaktadır. Bu üç sistem arasında güç kesme testi yapılarak bunlardan 

en kompakt, en verimli ve en iyi fiyat performs oranına sahip olanı seçilecektir. 

Robot Kol Dayanıklılık Testi:  

Test Tarihi: 19.07.2021  

Robot kol, parmaklara uygulanacak 100 N’luk kuvvete göre hesaplandı. Bu hesaplamada 

motorun uygulayacağı fazla güç ya da kontrolörden gelecek yanlış sinyal robot kolun 

zorlanmasına sebep olacaktır. Bu zorlanma araç su altındayken robot kolun parçalanmasına ya 

da yanmasına sebep olacaktır. Yanmasını önlemek için robot kol motorunda engelleyici 

kullanıldı.Robot kol parmaklarının zorlanmasında parmakların tüpe bağlı olduğu nokta zarar 

görecektir. Bu noktaya kuvvet analizi sonuçlarında ulaşıldı.  
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7. TECRÜBE 

YOYO tasarlanırken, aracın yüksek hareket kabiliyetine sahip olması için başlangıçta 8 itici 

kullanılması kararlaştırıldı. 8 itici ile beraber tasarım süreci ilerlerken, araç için belirlenen 

maksimum boyutların 8 iticiye göre fazla küçük olması ve istenilen tasarıma ulaşılamaması gibi 

sorunlar ortaya çıktı. Bu süreçte yaşanan zaman kaybı ile beraber, tasarım anlamında yeniliğe 

gidildi. İtici sayısının azaltılması ile beraber, en yüksek verim alınabilecek tasarım üzerine 

yoğunlaşıldı. Bu süreç içerisinde yaşanan zaman kaybı, sonraki süreçte planlı bir şekilde 

ilerlenerek tolere edildi.  

İtici tasarımı yapılırken, iticilerin 3d yazıcı yöntemiyle üretilmesi planlandı. ABS maddesi en 

uygun materyal olarak seçildi ve bu üretim sonrasında iticinin montajında plastik vidası ve 

insert nut(plastikler için yapay diş) kullanılması planlandı. Tasarım sonrası üretim ve montaj 

aşamasında iken malzeme tedariğinde bir takım sıkıntılar oluştu. Malzemelerin az sayıda satın 

alınamaması gibi durumlar, yurt dışından temin edilerek çözüldü. Ayrıca itici üretimleri 

tamamlanırken zaman zaman yazıcının nozulunun tıkanması, elektrik kesintileri gibi sorunlar 

sebebiyle üretimde aksaklıklar yaşandı. Zaman planı, bu aksaklıklar ön görülerek hazırlandığı 

için aracın ortaya çıkma süresinde bir etki yaşanmadı.  

Genel olarak tasarımlar ve üretim sırasında, covid-19 sebebiyle yaşanan tam kapanma 

durumunun etkileri yaşandı. Aracın tasarımının tamamlanmasının ardından, üretimin farklı 

firmalar aracılığıyla yapılacağı araç alt parçalarının üretiminde küçük aksaklıklar yaşandı. Bu 

durumun etkilerini en aza indirmek için farklı firmalarla görüşülerek üretimin bölüşülmesi 

uygun görüldü.  

Üretim sırasında da, insert nutların iticilere ısı yardımıyla yerleştirilmesi gibi durumlarda küçük 

çaplı kazalar meydana geldi. Bundan sonraki aşamalarda güvenlik kısmında yer alan uyarıları 

dikkate alarak çalışıldı ve büyük bir sorun olmadan bu dönem atlatıldı. 

İnsansız su altı araçları alanında, genellikle yer alan aracın sızdırmazlığı sağlayan kısımlarda 

herhangi bir sorun yaşanmadı, fakat yaşanabilecek olası sorunlar göz önüne alınarak 

çalışmalara devam edilmektedir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman, bütçe ve risk planlaması projenin programlı, yetkin ve istenilen sonuca     ulaşması için 

gerekli bölümlerdir. Bu bölümlerde aracın proje seçim sürecinden, Ar-Ge çalışmalarına ve 

üretime kadar geçen sürede yapılan çalışmaların zamanlaması, maliyeti ve projeyi 

sonlandıracak hatalar ve kazaların engellenmesi için risk planlaması vardır.  
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 Zaman Planlaması 

Zaman planlaması Ön tasarım raporu sonrasını, kritik tasarım raporu sürecini ve üretim 

planlamasını içermektedir. Yarışma gününe kadar yapılacak testler, tasarımlar ve 

analizler planlama da bulunmaktadır. Aracın üretilmesi için gereken malzeme tedariği 

ve parça üretimlerinin üretilmesi için geçen süre üretim planlamasında bulunmaktadır. 

8.1.1. Zaman Planlaması  

Ön tasarım raporu sonrası yarışma gününe kadar olan süreç planlaması 

aşağıda görülmektedir.  

8.1.2.  Üretim Planlaması  

Araç üretimi ve malzeme tedariği için yapılan üretim planlaması tablo 

Tablo 2’de görülmektedir.  

Şekil 99 Zaman Planı 
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Tablo 2 Üretim Planı 

 

8.1.3. Bütçe Planlaması  

 Ön tasarım raporunda belirtilen bütçe planlamasına eklenilen ve 

değiştirilen ürünler bulunmaktadır. Üretim yöntemleri hakkındaki bilgi 

eksikliği bütçe planlamasının da şu anki sürecinin değişmesinde rol 

oynadı. Bu bağlamda, Ön Tasarım Raporu ile Kritik Tasarım Raporu 

arasında bütçe planlamasında farklılıklar oluşmaktadır. Ön tasarım 

raporunda bütçe açığı 4.737,97 TL iken bu tutar sponsorluk çalışmalarına 

devam edilmesiyle beraber azaltıldı. Planlamada kullanılan para birimi 

TL ve dolardır.  

Başlıca sponsorları Logitech, Perga, Turul Makina, Marmara Eloksal, 

DMC Plastik, Seykoç Alüminyum, HDA Power, MES ve Huzur Yat 

oluşturmaktadırlar.  
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Tablo 3 Bütçe Planlaması 

 

 
Şekil 100   KTR Bütçe Kategori Dağılımı 
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Risk Planlaması  

 Risk planlaması, projenin tamamlanmasında karşımıza çıkan belirsizliklerin ve 

tehlikelerin belirlenmesi, analizinin yapılması ve ortaya çıkabilecek etkilerin 

değerlendirilmesi için oluşturuldu. Bu planlama sayesinde proje süresince ortaya 

çıkacak tehditlerin ve kazaların oluşması engellenir. Bu tehditler ve kazalar proje de 

maddi kayıplara, projenin iptal edilmesine ve proje de çalışan kişilerin sağlıklarının kötü 

etkilenmesine sebep olabilir. Oluşacak riskler için risk analizi oluşturuldu. Bu risk 

analizi SWOT analizinde bulunan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenip, bu yönlerin 

eksikliklerinin belirlenmesinde ve ortaya çıkacak riskleri belirler. Takım olarak proje de 

eksik görülen yönler ve risklerin ortaya çıkacağı alanlar belirlenip, takıma özgü risk 

analizi oluşturuldu. Risk tablosu içerisinde oluşabilecek risk, riskin etkisi, riskin 

derecesi, riskin kategorisi, riski raporlayacak ve çözümünde üstlenecek takım üyesi ve 

riskin çözümü bulunacaktır.   

Risk, ortaya çıkabilecek kaza ve engelleri örneklemektedir. Riskin etkisi, riskin ortaya 

çıkardığı sorunu ve çıkardığı alanı ifade etmektedir. Riskin derecesi, riskin etkisinin 

projeye olan zararını 5 üzerinden değerlendirmektedir. Riskin kategorisi, riskin etkisinin 

çözüme ulaştırılabileceğinin olasılığıdır. Riski üstlenecek kişi, riskin çözümünü 

uygulayacak ve oluşan riski raporlayacak takım üyesidir.  
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Şekil 101 Risk Analizi 

Risk planlamasında yapılacak aşamalar risk analizini kullanarak riskleri 

ortadan kaldırmaktır. Risk planlamamız ’da bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 102 Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

TİTANS ekibi olarak, yapılan tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncelikli amaç her 

zaman ülkemize yerli ve özgün bir ürün kazandırmak oldu. Bu bağlam da geliştirilen ‘YOYO’, 

gerek tasarımı gerek yazılımı ile özgün ve yerli bir insansız su altı aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

İnsansız su altı araçları genel olarak incelendiğinde; çoğunlukla benzer araç tasarımları, 

birbirine benzer sızdırmazlık ve itiş sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu benzerliklerin 

ışığında, yapılan incelemelerle beraber sistemlerin nasıl çalıştığı ayrıntılı olarak anlaşılarak, 

ekip tarafından ‘nasıl daha özgün, daha verimli bir proje ortaya koyabiliriz’ sorusu eşliğinde 

YOYO geliştirilmeye başlandı. Araştırılan araçların, hareket kabiliyetinin düşük olduğu tespit 

edildi. Üretecek olduğumuz aracımızın boyutlarının küçük, kütlesinin az olması ve motor 

konumları sebebiyle aracımız hızlı ve hareket kabiliyeti yüksektir. Aracımızın tüp, batarya tüpü, 

robot kol ile tüpü özgün ve hesaplamalar dahilinde tasarlandı. Bu tüplerin flanş ve kapak 

kısımları da özgün tasarımlarımızdır. Araç şasi ve kapak tasarımımız takımımıza özgü olup, 

şasiye montelenecek robot kol, ışık, batarya ve motor konumları da aracımızı oluşturan yan 

etkenlerdir. 

 

Tüp içi iskelet: 

  Tüp içini tasarlarken modüler şekilde tasarlamaya dikkat edildi. Tüp 

içi iskeleti, elektronik aksamların herhangi bir donanım parçasında 

problem çıkması durumunda hızlı değiştirme imkânı sağlayacak 

şekilde tasarlandı.  Ortaya çıkacak problemlere karşı avantaj sağladı. 

Tüp içi iskeletin dayanıklı olması ve ısı dağılımını eşitlenmesi için 

pleksi malzemesi kullanıldı.  

 

Özgün Araç Tasarımı: 

  Aracın elektronik aksanları koruyan tüp kolay bir şekilde 

ulaşılabilir rahatça sökülebilir ve monte edilebilir bir tasarıma 

sahiptir. Araç şasesi hızlı bir şekilde montaj edilebilir ve 

sökülebilirdir. 

 

 

  YOYO aracının tasarımı tamamen kendine özgün ve takım üyeleri 

tarafından tasarlandı.  
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Kamera Tilt: 

 Kamera tüpünün içinde kalan hareketli parça sisteminin tasarlanması 

ve kamera sisteminin oluşturulmasıdır. 

 İlk olarak mekanizma motorunu monte etmek için plakaya bir delik 

açıldı  ve motor yuvası açıldı.  

 Daha sonra analog montaj kitinde delikler açıldı ve vida yardımı ile 

motor kameraya sabitlendi. 

 

 

Batarya Tüpü: 

Batarya tüpü tasarlarken batarya tasarımızı için seçilen lit-ion tek hücreli pilin boyutuna ve 

6S10P bataryanın en kompakt tasarımına göre tüp boyutu belirlendi. Batarya tek bir pil tüpü 

yerine iki pil tüpü olarak tasarlandı. Bunun nedeni ise tek pil tüpünün büyüklüğü gereği basınç 

dayanımı az olunmasıdır.  

“Circle in cirle packet” tasarımı metodu gereği tek hücreli bir pilin çapını kullanılarak tüpün 

çapını hesaplandı. Basınç dayanımı da göz önüne alınarak tüp kalınlığı belirlendi ve batarya 

tüpü tasarlandı. 

Robot Kol: 

Robot kol tasarımı hesaplamalara dayandırılarak, kapandığı zaman 

canlılara zarar vermeyecek kuvvet diyagramına sahip şekilde 

tasarlanmıştır. Uç açıklığının 10,4cm olması ve 1.2sn de açılması 

sebebiyle dünyada tek ve özgün bir tutucudur.  

 

10. YERLİLİK 

 İnsansız su altı sistemleri incelendiğinde yurt dışında birçok farklı firmanın, üniversitenin ya 

da öğrencilerin geliştirdiği projelere rastlamak mümkündür. Gelişen teknoloji ile beraber 

yaygınlaşan bu alanın, ülkemiz tarafına baktığımızda henüz yeni yeni olgunlaşmaya başladığı 

da net bir şekilde görülebilmektedir. Bu olgunlaşmaya küçükte olsa bir katkıda bulunmak adına 

bir araya gelen ekibimiz, YOYO’yu geliştirerek %90 oranında yerli bir insansız su altı aracı 

ortaya koymayı hedeflemektedir. Geliştirilen sızdırmazlık sistemleri, batarya sistemi, robot kol, 

elektronik sistem, kontrol sistemleri ve yarışma görevlerine uygun yazılımlarla beraber aracın 

genel tasarımı da dahil olmak üzere tamamen özgün ve yerli sistemlerle bu hedefe yaklaşıldı. 

Ekip olarak, tasarlanan mekanik sistemlerinde üretim aşamalarında, hammadde tedariğinde de 

yerli firmalardan yardım alındı. Bu bağlamda, yerli tasarım ve üretim konusunda titizlikle 

çalışan ekibin, ülkemizi bu alanda ileriye taşımayı kendine misyon ve vizyon edindiği açıkça 

görülmektedir. 
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YOYO, özgün tasarımı ve tamamen yerli bir proje olmasının yanında, yüksek hareket kabiliyeti 

ve su altında işlem yapabilme kapasitesiyle çok yönlü bir insansız su altı aracı olarak 

geliştirilmektedir. Tasarımı tamamlanan araç bahsedildiği gibi 100 metre derinlikte 

çalışabilecek şekilde geliştirilmiş ve üretilmektedir.  

Elektronik, batarya, ışık ve robot kol tüpleri Alüminyum malzemesi seçilerek üretildi. Bu 

malzeme Türkiye’nin çeşitli ilerinde çıkarılmaktadır. Tüplerin işletilmesi için yerli firmalarla 

iş birliği sağlandı. Böylece yerli hammadde ve yerli üretim sağlanmış oldu. Su içerisinde 

oluşacak korozyonu engellemek için eloksal kaplama yapıldı. Bu kaplama işlemi, İstanbul’da 

bulunan yerli bir firma ile yapıldı.  

  

Kamera tüpü akrilik malzemesi seçilerek üretildi. Bu malzeme Kocaeli ilinde levha 

üreticilerinden temin edildi. Üretim sürecinde lazer kesim kullanılarak, yerli bir firmadan 

yardım alındı. 

 

Araç şasisi HDPE malzemesi seçilerek üretildi. Bu malzeme Kocaeli ilinde HDPE üretici 

firmasından temin edildi. Üretim sürecinde 5 eksenli CNC kullanılarak, yerli bir firma ile 

çalışıldı.  
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Araç elektronik tüp içerisinde bulunan güç dağıtım barası yerli tasarım olarak pirinç malzemesi 

ile üretilecektir. Kaplama sürecinde yerli bir firma ile anlaşılarak kaplaması yapılacaktır. 

 

Thruster ve nozul tasarımları 3D yazıcı da üretilecek şekilde tasarlandı. Üretim de yerlilik 

sağlanması için ZAXE isimli yerli firmanın filamentleri kullanıldı.  

  

Özgün sızdırmazlık sistemleriyle elektronik, kamera ve batarya sisteminin korunması 

amaçlanarak, olası sorunların önüne geçildi. Elektronik sistemin düzenli bir biçimde 

konumlandırılması ve ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan baralar ile de aracın su altındayken 

sorunsuz bir biçimde çalışması amaçlandı. Robot kol ile su altında işlem yapabilme özelliğini 

kazanan YOYO, batarya sistemi ile de su altında 4 saat aralıksız çalışabilecektir.  

Kısacası; aracın tasarımından yazılımına ve elektroniğine kadar büyük bir titizlikle çalışan 

Titans ekibi, ülkemiz için yerli ve özgün bir proje ortaya koymaktadır. Attıkları bu ilk adım ile 
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geleceğe küçükte olsa bir yatırım yapan ekip, bundan sonraki süreçte de yerli ve özgün 

projelerle mühendislik hayatlarına devam etmeyi planlamaktadır.  
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