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1. RAPOR ÖZETİ

Seahawk su altı takımı 2020 Ekim ayında çoğunluğu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

öğrencileri olmak üzere kurulmuş olup su altı sistemleri üzerine çalışmaktadır. Takım 

kurulduğundan bu yana su altı projelerini takip etmekte ve üzerine çalışmaktadır. Takım 

bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz görev dağılımında 

takım üyelerinin bölümleri, çalışma istekleri ve yetenekleri göz önüne alınmıştır. Su altında 

bakım, onarım, montaj, hedef tespiti, konumlanma gibi birçok spesifik görevi yerine 

getirebilecek kabiliyette bir su altı aracı prototipi geliştirilmesi planlanmıştır.  

Su altı aracının şartnamede istenilen şekilde görevleri gerçekleştirmek adına tasarlanan 

yenilikçi bir çözüm olması hedeflenmiştir. Aracın iticilerinin hızı olabildiğince maksimum 

seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Gövde tasarımı ve üretimi yapılırken de aracın su altında 

en uygun şekilde hareket edebilmesi sağlanmıştır. Su geçirmez haznenin üstünde kanat yapısı 

bulunmaktadır. Haznenin sol kesitinde 3 adet, sağ kesitinde 3 adet itici bulunmaktadır. 

Kullanılacak kamera su altı haznesinin ön tarafına konumlandırılacaktır. Aracın otonom 

görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için Pixhawk 4; Görüntü işleme kartı olarak da Jetson 

Nano kullanılacaktır. Aracın mekanik tasarımı tamamen takım üyelerine aittir. Bu tasarımda 

İHA’lardan esinlenilerek, hedefler doğrultusunda su altında güvenle hareket edebilecek bir 

araç tasarımına gidilmiştir. Proje Elektronik-Mekanik Sistemler, Otonom Sistemler ve Robotik 

İşletim Sistemi olmak üzere 3 ana unsur üzerine kuruludur. Bu raporda Seahawk takımının 

Teknofest İnsansız Su Altı Aracı Yarışması için üretmeyi planladığı araca dair; 

● Takım bilgileri

● Projenin mevcut durum değerlendirmesi

● Araç tasarımı

● Güvenlik

● Test

● Tecrübe

● Zaman-Bütçe-Risk planlaması

● Özgünlük

● Yerlilik

konu başlıklarında teknik ve teorik detaylar yer almaktadır. 

2. TAKIM ŞEMASI
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Şekil 1. Yarışmacı Bilgileri 



Sayfa | 8 

Şekil 2. Komite Dağılımları 

Şekil 3. Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön Tasarım Raporunda takım genelinin beklentilerine göre daha düşük bir puan alınmıştır. 

Rapor sonuçları ilan edildikten sonra neden bu puanın alındığı incelenmiştir. Rapora dışarıdan 

bir göz olarak bakıp bunun sebepleri bulunmaya çalışılmıştır. Durum değerlendirmesinden 

çıkan raporda yapılan hatalar şu şekildedir: 

● Rapor özeti raporu net bir şekilde özetlememektedir , bazı konulara değinilmemiştir.

● Takım şeması okunabilir değildir ve tasarımdan kaynaklı sayfa boşluğu yaratmaktadır.

● Organizasyon şemasına değinilmemiştir.

● Sistem ön tasarımı karmaşık durmaktadır , tüm malzemelere yer verilmemiştir.

● Aracın mekanik tasarımında pingerli hedefi devirmek için herhangi bir eklenti

yapılmamıştır. ÖTR’de teslim edilen araç tasarımının hedefi sağlıklı bir şekilde

devirmesi mümkün değildir.

● Elektronik tasarım sürecinde teknik detaylara yer verilmemiştir. Çok yüzeysel

kalmıştır.

● Güvenlik önlemleri takım olarak fiziki açıdan yeterince uygulansa da raporda yeterince

yer verilmemiştir.

● Risk planlaması yeterince iyi yapılamamıştır.

● Özgünlükte yazılan ve yapılması planlananlar havada kalmıştır , detaylara yer

verilmemiştir.

● Referansların yazım şablonunda hatalar yapılmıştır.

● Rapor genelinde kullanılan temalar ve filigran logo arasında uyumsuzluk gözlenmiştir

, gözü yoran renk detayları kullanılmıştır.

3.2. Ön Tasarım Raporu Sonrası Yapılan Değişiklikler 

Ön tasarım raporunda sunulan araç tasarımı değiştirilmiştir. 
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Şekil 4. ÖTR Araç Tasarımı 

Şekil 5. KTR Araç Tasarımı 

● Pingerli hedef imhası için ön aparat eklenmiştir.

● Su altında yön hareketini sağlayacak itici sayısı dörde çıkarılmıştır. Aracın hız

hesaplamaları sonucu bu değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.

● Kanat açıklığı 500mm’den 407.529mm’ye düşürülmüştür. Kapıdan geçiş görevinde

sıkıntı yaşamamak için bu değişiklik yapılmıştır.

● Kanatların en ucunda bulunan sivri kısımlar şartnameyi ihlal ettiği için

ovalleştirilmiştir.

● Y ekseninde hareketi sağlayacak iticiler kanat yapısının içine dahil edilerek aracın

hareket esnasında aracın sarsılması minimuma indirilmeye çalışılmıştır.

● Su geçirmez hazne daha büyük hacimli bir su geçirmez hazne ile değiştirilmiştir.

ÖTR’de listelenen 6500 mAh (55C) Li Polymer Pil , Lenta 3S Lityum-ion Batarya – 7500 mAh 

pil ile değiştirilmiştir. Yeni kullanılan pil lityum-ion ile değiştirilmek istenmiştir, ayrıca yeni 

kullanılan pil eskisine göre daha ergonomik bir tasarıma sahip olduğundan dolayı su geçirmez 

haznedeki kullanılabilir hacim artmıştır. 

Su altında yön hareketini sağlayacak itici sayısı dörde çıkarıldığı için servo motora gerek 

kalmamıştır bu sebeple malzemelerden çıkarılmıştır. 
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Kritik değişikliklerin yanı sıra Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi başlığı altında incelenen 

maddelerde iyileştirmeler yapılarak daha iyi bir rapor sunulmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

3.3. Bütçe Karşılaştırması 

ÖTR’de sunulan bütçe 11.321,56 TL olarak belirtilmiştir. Eklenen / değiştirilen malzemeler ve 

genel malzemelerin satış fiyatlarında oluşan değişiklikler sebebiyle bütçe 15.664,68 TL olarak 

yenilenmiştir. Yabancı ürün tedariklerindeki kur değişkenliği ve yerli ürünlerdeki maliyet 

değişimlerinden dolayı bütçede artış meydana gelmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI  

4.1.Sistem Tasarımı  

 

Şekil 6. Ön Tasarım Araç Blok Şeması 
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Şekil 7. KTR Araç Blok Şeması 

 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci   

 

Aracın mekanik tasarım sürecinde daha önceden motor sayısı 4 adet dikey ve 2 adet yatay 

olmak üzere 6 adet iticiden oluşacak şekilde belirlenmiştir, ancak bu tasarımda yatay iticiler 

servo motor ile hareket ettirileceği için bu motor dizilimi hareket kabiliyetinde yavaşlığa ve 

güç tüketiminde artışa sebep olmasından dolayı motor diziliminde değişikliğe gidilmiştir. Yeni 

dizilimde 4 adet yatay ve 2 adet dikey itici araç üzerine konumlandırılmıştır ve servo motorlar 
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tasarımdan çıkarılmıştır. Ardından araç “Fusion 360” programı üzerinden üretime en uygun 

şekilde modellenip tasarlanmıştır. 

 

Şekil 8. Motor topolojisi 

Motor Topolojisi 

Araca yatay konumlandırılmış 4 adet itici motorlar aracın ileri-geri ve sağ-sol hareketini 

sağlamaktadır. Kanatların ortasına konumlandırılan 2 adet itici motorlar ise aracın yukarı ve 

aşağı hareket edebilmesi görevini üstlenmiştir. [1]. 

Aracın hareket kapasitesi ve mümkün hareket imkanları aşağıda gösterilmiştir. [2] 
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Şekil 9.Detaylı motor topolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖTR Prototip Araç Görselleri 
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Şekil 10. Araç genel görünümü 

 
Şekil 11. Araç iskelet görünümü 

 

 
Şekil 12. Sızdırmaz Tüp Görünümü 

 

 

Aracın Nihai Tasarımı 
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Şekil 13. Sızdırmaz Tüp Görünümü 

 

 

Şekil 14. Aracın genel görünümü 
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Şekil 15. Aracın Önden görünümü 

 

Şekil 16. Aracın Arkadan Görünümü 
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     Şekil 17. Aracın sağdan görünümü              Şekil 18. Aracın soldan görünümü 

 

Şekil 19. Aracın kuş bakışı görünümü 
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Şekil 20. Aracın alttan görünümü 

 

Sızdırmaz tüp seçiminde, seçilen diğer ekipmanların ve malzemelerin oluşturduğu ihtiyaçları 

karşılamak adına değişikliğe gidilmiştir. Aracın iskeleti nihai tasarımda üretim kolaylığı 

açısından toplam 6 parçaya bölünmüştür. Ana tasarımlar 3 adet tasarımdan oluşmakla beraber 

kalan parçalar bu tasarımların ayna görüntüsü alınmış halidir. 

Kanat-Sızdırmaz Tüp Montaj Aparatı 

 

  

Şekil 21. Ön kısım aparatı 
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Şekil 22. Arka kısım aparatı 

 

Sızdırmaz tüpün çevresini sıkıca saracak şekilde tasarlanan bu parçaların alt ve üst kısmına 

konumlandırılmış çıkıntılarında bulunan vida yuvaları sayesinde monte edilecek olup yan 

tarafında bulunan vidalama delikleri sayesinde kanat tasarımı bu aparattan bağımsız ve eş 

zamanlı üretilebilecek hale getirilmiştir. Bu da üretimi hızlandırıp zaman kazandırırken aynı 

zamanda oluşacak herhangi bir üretim hatasında tüm gövdenin değil sadece hatalı kısmın 

yeniden üretiminin tekrarlanmasına olanak sunacak olup, zaman ve bütçeden tasarruf 

edilmesini sağlayacaktır. Son olarak araç, arka kısımdan farklı olarak ön alt kısma 

konumlandırılan ek aparat ile su altında bulunan pingerli/pingersiz topu araca hiçbir zarar 

gelmeden düşürecek kabiliyete ulaşmıştır. Tüm üretilecek parçaların montajlarında M4 vidalar 

kullanılması planlanmaktadır. 

 

Şekil 23. Aparatların birbirine montajlanmış hali 

Kanat Tasarımı 
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Şekil 24. Kanat tasarımı 

Kanat tasarımı, takımın isminden ilham alınarak “şahin” görünümünde tasarlanmıştır. Orta 

kısmına açılan 77mm’lik daire delik sayesinde dikey motorların montajı en kolay ve rahat 

şekilde olacak hale getirilmiştir. Kanat açıklıkları 50cm’den 40.7529 cm’ye düşürülmüştür. 

Ek olarak alt kısımlara açılan delikler sayesinde üstte belirtilen montaj aparatına tam bir 

şekilde monte edilebilecektir. 

 

Şekil 25. Aparatların kanata monte edilmiş görünümü 

Tüm bu parçaların montajları tamamlandığında aracın iskeleti aşağıda gösterildiği gibi elde 

edilmiş olur. 
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Şekil 26. Araç iskeleti 

 

 

 

4.1.2. Malzemeler  

 

1.Motor İtici: Araçta kullanılacak olan motor iticiler, yerli motor iticiler olan Triton su altı 

motor iticilerden oluşacaktır. Küçük boyutları, yüksek gerilimi ve yüksek itme gücü ile büyük 

bir avantaj oluşturmaktadır. Enjeksiyon yöntemi ile üretilen bu motor iticiler, darbelere yüksek 

dayanım sağlamakla birlikte, su altında uzun ömürlü performansı vaat etmektedir. Bu 

avantajlarla beraber araç için en uygun motor itici olduğu kanaatine varılmıştır. 

Genel özellikleri: 

● Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

● İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

● Tam Yükte Akım(35a Motor Sürücü ile) : 5.45a 

● Tam Yükte Akım(40a Hobbywing ems ile) : 7.45a 

● Gövde Malzemesi : Poliüretan 

● Pervane Malzemesi : PLA 

● Azami Derinlik : 500m 

 

Şekil 27. Triton Motor İtici 

 

2. Araç İskeleti: Araç iskeletinin kimyasında temel madde ABS filament olacaktır. ABS veya 

diğer adıyla Acrylonitrile Butadiene Styrene yaygın bir termoplastiktir. Genellikle endüstride 

enjeksiyon kalıplama için sıkça kullanılır ve legolar, aletler, spor malzemeleri vb. ekipmanlar 

da üretilmektedir. Araçta ABS kullanılmasının sebebi PLA(polylactic acid) filamente kıyasla 

daha dayanıklı ve sert bir üretim malzemesi olmasıdır. Bu özelliklere dayanarak araç iskeleti 

oluşturulmuştur. 
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Şekil 28. Araç İskeleti 

3. Montaj Malzemeleri: Islah çeliklerinden yapılma olan somun, vida, dişliler ve miller gibi 

montaj malzemelerinin araç iskeletinin oluşturulmasında ve parçaların monte edilmesinde 

büyük bir fayda sağlamaktadır. Islah çeliklerinin yüksek karbon içermesi ve sertleşmeye 

elverişli olması, yukarıda belirtilen montaj malzemelerinin yapısının yüksek tokluğa ve 

dayanıklılığa sahip olması açısından büyük önem arz etmektedir. Malzemelerin iyi kaliteye 

sahip olması için yapılan ıslah işleminde kullanılan çeliğin iç yapı temizliği de önemlidir. 

İçyapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde erimiş halde bulunan gazlardan (hidrojen, oksijen ve 

azot) arındırılması ve oksit, sülfür inkluzyonlarından temizlenmesi işlemidir. Bu bilgilere 

dayanarak en uygun montaj malzemeleri seçilmiştir/seçilecektir. 

 

 

Şekil 29. Montaj Malzemeleri 

4. PLA Filament 

Aracın ana iskeletinin temel üretim maddesi PLA filamentinden oluşacaktır. PLA (Polylactic 

Acid), mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve termoplastiktir. 

Bu nedenle, insan sağlığına zararlı değildir. ABS ile kıyaslandığında daha parlak bir görüntüye 

sahiptir. FDM teknolojisini kullanan bir 3D Yazıcı PLA baskı yapabilir. 3D yazıcı dışında; 

bazı paketleme malzemeleri, streç filmler, plastik kaplar ve plastik su şişelerinde de 

bulunmaktadır. Nispeten ucuz olup, üç boyutlu baskı işlemi sonucu oluşabilecek yüzlerce canlı 

rengi ve karışımı bulunmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan oluşan PLA filament, doğa dostu 

yapısıyla çevreye zarar vermeyerek araç yapısı seçiminde çok cazip hale gelmektedir. Bu 

özellikle birlikte dayanıklı olması da seçimde ana etkendir. 

Temel Özellikleri: 

● Sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. 

● Hafif esnekliğe sahiptir, ancak kırılgandır. 

● Aseton ile çözümlenmesi zordur. 

● Basım sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasındadır. 

● Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 
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● Yatak sıcaklığı 50°C – 70°C arasında önerilmektedir. 

● Bir kere ayarlanmış sıcaklık, yatak kalibrasyonu ve üretim hızı ile sorunsuz basım 

yapmaya elverişlidir. 

 
Şekil 30. PLA Filament ve renk çeşitleri 

Mekanik Malzemeler 

Malzeme İsim 

Baskı Malzemesi PLA Filament 

Ana İskelet  

Montaj Malzemeleri Vida, Somun, Kelepçe vb. 

Su Altı İticisi Triton 

 

Tablo 1. Mekanik Malzemeler 

 

Alt Bileşenler 

Malzeme İsim Üretim Yöntemi 

Görüntü İşleme Kartı JETSON NANO Satın Alınacak 

Elektronik Hız 

Kontrolcüsü 

 Takım Tarafından 

Üretilecek 

Kamera Intel Realsense D435 Satın Alınacak 

DC-DC Dönüştürücü  Takım Tarafından 

Üretilecek 

Sıcaklık Sensörü LM35 Satın Alınacak 

Motor Sürücü Kontrol 

Kartı 

Octomini Satın Alınacak 

Sigorta 10A 5x20mm Cam Sigorta Satın Alınacak 

Güç Kaynağı Lenta 3S Lityum-ion Batarya – 

7500 mAh 

Satın Alınacak 

Güç Dağıtım Kartı Degz Güç Dağıtım Kartı Satın Alınacak 

Su Altı Haznesi Lenta Marine Su Geçirmez Hazne Satın Alınacak 

Ana Kontrolcü Pixhawk PX4 Satın Alınacak 

Basınç Sensör Kartı  Takım Tarafından 

Üretilecek 
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Sızdırmazlık Sensör 

Kartı 

 Takım Tarafından 

Üretilecek 

Tablo 2. Alt Bileşenler 

 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Su altı aracının iskeleti, malzemelerde belirtildiği gibi PLA filamentiyle yapılacak olup son 

derece dayanıklı bir kimyaya sahip olacaktır. Üretimi ve işlenmesi son derece basit olan 

iskelette asıl amaç uygun fiyat yüksek verimliliktir. Araç içerisinde bulunan elektronik kartlar, 

sensörler ve güç kaynağının muhafazası ise su geçirmez kaplama gibi her türlü önlemlerle 

yapılacaktır. Aracın su altı haznesi değiştirilmiş ve yeni seçilen Lenta Marine ‘in su altı haznesi 

alüminyum maddeden yapılması nedeniyle çok daha iyi termal iletkenlik sağlar ve su geçirmez 

haznenin içindeki hava çok daha az ısınır. Böylece elektronik sistem daha sağlıklı çalışır ve 

ekipmanlara termal anlamda herhangi bir hasar gelmesini önler. Ayrıca haznenin tüpü, 

alüminyum eloksal kaplama yöntemi ile güçlendirilmiştir. 

 

Şekil 31. Su altı haznesinin montelenecek parçaları 

 

Alüminyum Eloksal Kaplama Yöntemi 

Bu yöntem, mekanik ve elektrokimyasal bir süreç sonucuyla alüminyum için uygulanabilen 

hususi bir yüzey kaplamasıdır. Alüminyum, sağlamcılığı ile öne çıkan bir metal olmasına 

rağmen kullanıldığı alanlara göre birtakım korozyonlara maruz kalmaktadır. Bu aşınmalarda 

alüminyumun mukavemetini azaltmaktadır. Dış etkenler sonucu oluşacak korozyonun ortadan 

kaldırılması için alüminyumun eloksal kaplamaya tabi tutulur. Eloksal kaplama, uygulandığı 

yüzeyin direncini artırmakla birlikte birtakım avantajları da beraberinde getirir. 

Eloksal kaplama, mekanik ve kimyasal olarak iki süreç halinde devam eder. 

Mekanik işlemlerde; 

● Polisaj 

● Satinaj 
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● Çapak alma 

● Kumlama 

Kimyasal işlemlerde; 

● Yağlama 

● Matlaştırma 

● Parlatma 

● Temizleme gibi birtakım işlemlere tabi tutulur. 

İşlem basit olarak alüminyum profilin asitli bir elektrolit içine anot olarak daldırılması ve anotla 

katot arasından doğru akim geçirilmesiyle gerçekleşir. Elektrolit gerçeklesen reaksiyonla 

çözünür ve profilin yüzeyinde oksit tabakası olarak oluşur. Sülfürik asitli doğru akım metodu 

en çok uygulanan eloksal kaplama tekniğidir. Kaplama öncesi profile yapılan yüzey işlemleri 

mat ya da parlak olarak istenen dekoratif görüntüyü tayin eder. 

 

Şekil 32. Eloksal kaplamalı alüminyum yüzeyler 

Anodizasyona yani eloksal kaplama işlemine tabi tutulan yüzeyler birçok avantajları da 

beraberinde getirmekle beraber, başlıca faydalara sahiptir. Bu faydalar; 

● Alüminyum korozyonunu önleyerek, direncini artırır. 

● Uygulanan yüzey boyama işlemine tabi tutulabildiğinden istenilen renk verilebilir. 

● Dekoratif bir görünüm sunar. 

● Elektriksel açıdan çok iyi bir yalıtkanlık kazanır. 

● Isı yalıtımında da pozitif etkide bulunur, şeklinde sıralanabilir. 

 

Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi 

Aracın ana iskeletinin oluşumu üç boyutlu yazıcı ile olacaktır. Üç boyutlu nesnelerin katı 

formda basılması işlemini gerçekleştiren bu cihaz, farklı türde hammaddelerle nesneyi 

baskılayabilir. Bu hammaddelerin farklı bileşenleriyle üretilen temel üretim maddesine 

filament denir. Filament, üç boyutlu yazıcılarda kodlanarak nesnelerin üretiminde kullanılır. 

PLA, ABS, CPE, FLEX gibi birçok filament türleriyle baskı işlemini gerçekleştirebilen bu 

cihazlarda kullanılabilecek en verimli ve en uygun baskı şekli araştırılmış ve gözlemlenmiştir. 

Buna göre PLA yani polilaktik asit adıyla bilinen filament türü kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Düşük maliyeti, canlı renk çeşitleri ve karışımları, dayanıklılığı ve organik oluşu filamentin 

seçiminde büyük rol oynamıştır. 

Kullanılacak olan üç boyutlu yazıcı, pratik ve büyük hacimli alana sahip olmasıyla nesneyi 

baskılama konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. “Ultimaker 2+” üç boyutlu yazıcısı, yüksek 

baskı hızı ve büyük baskı alanı ile baskı cihazı açısından en elverişli cihazdır. 

“Ultimaker 2+” Teknik özellikleri: 
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● Teknoloji: FDM 

● Baskı Alanı: 23 x 23 x 30,5 cm 

● Katman Kalınlığı: 20 mikron 

● Hammadde: PLA / ABS / CPE / NAYLON / FLEX ve Tüm Özel Filamentler (Açık 

Filament Sistemi) 

● Baskı Hızı: 24 mm³/s 

● XY Hızı: 300 mm/s 

● Nozzle Sayısı: 1 

● Hammadde Çapı: 2.85 mm 

● Nozzle Çapı: 0.25 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm (değiştirilebilir nozzle sistemi) 

● İskelet: Metal 

● Ebatları: 34 x 36 x 39 cm 

● Ağırlık: 9 kg 

● Platform: Isıtmalı 

● Güç Kaynağı: 200 W 

● Veri Girişi: SD kart / USB Kablo 

● Yazılım: Cura 

 

Şekil 33. Ultimaker 2+ 3D yazıcı 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler  

  

Şekil 34. Araç yüksekliği 
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Şekil 35. Araç kesitleri 

 

 

Şekil 36. Aracın Hacim Analizi 

 

Aracın Fiziksel Özellikleri 

Araç Yüksekliği 175 mm 

Aracın Kanat Açıklığı 407.529 mm 

Aracın Uzunluğu 399.719 mm 

Aracın Hacmi 3518491.2222mm3 

Aracın Ağırlığı ≈ 6100 g 

Tablo 3.Fiziksel özellikler 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci  

 
Şekil 37. Ön Tasarım Elektronik Blok Şeması 
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Şekil 38. Kritik Tasarım Elektronik Blok Şeması 

 

Aracın hareketlerini sağlayacak toplam 30A çekecek 6 motor itici ve bu motorları sürmek için 

6 adet 35A’lik elektronik hız kontrolcüleri tasarlanıp araç elektroniğinde kullanılacaktır. Daha 

önceden konumlandırılan ekstra 2 adet servo motorun kaldırılması kararlaştırılmıştır. Ana 

sebebi ise araçtaki motor gereksinimini azaltarak görüntüsel verimlilik hedeflenmiş ve sonuca 

başarıyla ulaşılmıştır. 

 

Motorlar ve diğer araç içi elektronikler 12.6V-7500 mAh pil ile beslenecektir. Ekstra kablo 

yükünden kurtulmak amacıyla takım tarafından tasarlanmış olan Güç Dağıtım Kartı ile gerekli 

beslemeler yapılacaktır. Olası kaçak akım ve kısa devre durumlarına karşılık istenmeyen 

kazaların oluşmasını engellemek adına pil çıkışında ve motor sürücülerin çıkışında sigorta 

kullanılacaktır. Motorların kontrolü yerli yapım olan Octomini su altı kontrolcüsü ile 

sağlanmaktadır. Motorların araca yön vermesi için gerekli yazılımları Arduino Nano temelli 

geliştirici kartı olan Octomini su altı kontrolcüsüne yazılacaktır. Ayrıca araca otonom hareketi 

daha rahat kontrol edilebilmesi adına Pixhawk 4 otopilot sistem kartı eklenmiştir. 

 

Görüntü alma ve bu alınan görüntünün işlenmesi için geniş açılı Intel Realsense D435 markalı 

kameradan gelen video sinyali kullanılacaktır. Bu video sinyali ise Jetson Nano kartına 
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aktarılacaktır. Güç Dağıtım Kartının yanı sıra elektronik hız kontrolcülerinin de takım 

tarafından tasarlanması ve bu kontrolcülerin ve motor iticilerin 30A’lik bir akım çekeceğinin 

düşünülmesi üzerine 35A’lik bir akıma sahip olarak tasarlanması kararlaştırılmıştır. Elektronik 

tasarım üzerine takımın bu aşamada ön gördüğü fakat yapılacak denemeler sonrasında genel 

olarak karar vereceği malzeme eklemeleri bir sonraki aşamada dahil edilecektir. Güç Dağıtım 

Kartının ve elektronik hız kontrolcülerinin devre çizimlerinin ardından en kısa sürede baskı 

devre çıktılarının alınması kararlaştırılmıştır. 

Kullanılacak Malzemeler 

Motor Sürücü Kontrol Kartı 

Aracın motor sürücü kontrolcüsü olarak Arduino Nano temelli yerli olan Octomini sualtı 

kontrolcüsü kullanılacaktır. Aydınlatma, tutucu kol ve örnekleme gibi 3 cihazın açma kapama 

kontrolünü yapabilme özelliğine sahip bu kontrolcü, motorların hareketini kontrol edilmesinde 

kullanılacaktır. Basınç sensöründen alınabilecek verilerin kullanımı ve yardımcı analog 

pinlerin olması tercih edilmesinde önemli faktörlerdendir. Bu özelliklerin aracın kullanımında 

etkisi büyük olup seçim nedeni olmuştur. 

Genel Özellikleri: 

● Çıkış PWM pin sayısı : 5+1 Pin 

● Mikro denetleyici : Arduino Nano 

● Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

● İletişim modülü : Canbus 

● Mesafe : 400 metre (teorik) 

● Besleme voltajı : 7-12 V 

● Anahtarlama : 3 cihaz, Azami 5A 

  

 
Şekil 39. Octomini Sualtı Kontrolcüsü 

Görüntü İşleme Kartı 

Araç içerisinde görüntü işlemenin yapılabilmesi için 4 çekirdek işlemciye sahip modern yapay 

zekâ algoritmalarını hızlı bir şekilde çalıştırabilen Jetson Nano kullanılacaktır. Ürün; 

performans, güç avantajı ve yüksek hızlı CSI ve PCIe'den düşük hızlı I2C'ler ve GPIO'lara 

kadar zengin IO seti sağlar. Buna ek olarak 5 W kadar düşük güç tüketirken çeşitli 

uygulamaların çalıştırılabilmesi için gerekli sensörlerin inanılmaz bir güç verimliliğiyle 
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kullanılmasına imkân sağlar. Bu avantajlara dayanarak bahsedilen kartın kullanımı 

kararlaştırılmıştır. 

Genel Özellikleri: 

● GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

● CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

● Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4 

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

● Video:  

i.Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265)  

ii.Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 

● Arabirimler:  

i) Ethernet: 10/100 / 1000BASE-T otomatik anlaşma 

ii) Fotoğraf Makinesi: 12-ch (3x4 VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps)  

iii) Ekran: HDMI 2.0, DP (DisplayPort)  

iv) USB: 4x USB 3.0, USB 2.0 (Mikro USB)  

v) Diğerleri: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

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

● Boyutlar:  

i) Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm  

ii) Bütün takım: 100mm × 80mm × 29mm 

 
Şekil 40. Jetson Nano 

 

Sıcaklık Sensörü 

 

Su altı haznesinin ve su sıcaklığının LM35 sıcaklık sensörü ile ölçümü yapılacaktır. -55 ⸰C ile 

+150⸰C ölçüm aralığında ve 0.5⸰C derece hassasiyetinde çalışmaktadır. 2.7V ve 5V aralığında 

bir voltaj ile beslenmektedir. Düşük maliyeti ve yüksek hassasiyeti, seçiminde büyük bir önem 

taşımaktadır. 10 mV/derece ölçüm hassasiyeti ise seçimde en büyük etkendir. Bu özelliklere 

dayanarak LM35 sıcaklık sensörü kullanılacaktır. 

 

Genel özellikleri: 

● Ölçüm kesinliği: ±1 derece (25 derece civarındaki kesinlik ± 0,5 derece) 

● Ölçüm aralığı: 

i) LM35 ve LM35A için: –55 derece ile 150 derece arası 
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ii) LM35C ve LM35CA için: –40 ile 110 derece arası 

iii) LM35D için: 0 ile 100 derece arası 

● Maksimum besleme voltajı: 35 V 

● Çıkış empedansı: 1 mA yük için 0.1 Ω 

● Maksimum çıkış akımı: 10 mA 

● Maksimum çıkış voltajı: 6 V 

● Minimum çıkış voltajı: –1 V 

 
Şekil 41. LM35 Sıcaklık Sensörü 

 

 

Güç Kaynağı 

 

Aracın elektronik malzemelerini besleyebilecek, akım ve gerilim ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

güç kaynağı olarak en uygun batarya seçimi hedeflenmiş ve analiz edilmiştir. Daha önce 

seçilen Power-Xtra markasının 14.8V 4SP2 6500 mAh özellikli bataryadan daha kaliteli ve 

daha uygun yeni bir batarya seçimi olmuştur. Buna göre Lenta 3S Lityum-ion 7500 mAh 

özellikli bataryanın kullanılması belirlenmiştir. Lenta 3S batarya, insansız su altı araçlarının 

izole haznelerine göre özel olarak tasarlanmıştır. Yarım daire şeklindeki geometrisi sayesinde 

sıradan Li-Po bataryalara göre izole haznenizin içerisinde çok daha az yer kaplayacaktır. Bu 

sayede çok daha geniş bir kullanım alanı sağlamaktadır. Bu özelliklere dayanarak seçim 

hakkında nihai karara varılmıştır. [3] 

 

Genel özellikleri: 

● Fiziksel Özellikler: 59 mm × 21 cm × 26 mm , 560 gr 

● Elektriksel Özellikler:  

i) 12.6V Maksimum voltaj sınırı 

ii) 80A Maksimum akım kapasitesi 

iii) 4 Pin JST Şarj denge soketi 

iv) XT60 Güç bağlantı konektörü 

v) 3S-3P Hücre yapısı 

vi) Saatte 95 W güç sınırı 

vii) 0oC ile 50oC Arası şarj esnasında çalışma sıcaklık aralığı 

viii) -20oC ile 75oC Arası deşarj esnasında çalışma sıcaklık aralığı 
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Şekil 42. Lenta 3S Lityum-ion Batarya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su altı Haznesi 

 

Aracın elektronik ekipmanlarını koruyacak olan su altı haznesi, ön tasarım raporunda 

belirtildiği üzere yerli yapım olan H-1 su altı haznesi olarak seçilmişti. Ancak piyasada 

yapılan araştırmalar sonucunda bu hazneden daha iyi kaliteye sahip bir hazne olan Lenta 

Marine ‘in su altı haznesi gözlemlenmiştir. Aynı şekilde yerli yapım olan bu hazne, H-1 su 

altı haznesinin iç ve dış çapına oranla yaklaşık %30 oranında daha fazla yer sağlamaktadır. 

Sağlanan fazla alan, kamera konumlandırması açısından da daha fazla seçenek sağlamaktadır. 

Ayrıca, bombeli başıyla kamera görüşünde oluşabilecek sınırlardan kaçınmaya elverişlidir. 

Bu özelliklere dayanarak su altı haznesindeki seçim güncellemiş ve final seçimi oluşmuştur. 

 

Genel özellikleri: 

● Alüminyum tüpü sayesinde çok iyi termal iletkenlik sağlar ve su geçirmez haznenin 

içindeki hava çok daha az ısınır. 

● Su geçirmez haznede kullanılan tüm alüminyum parçalar eloksal ile kaplanarak 

korozyon dirençleri artırılmıştır. 
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Şekil 43. Lenta Marine Su Geçirmez Hazne 

  

İç Çap 120 mm 

Dış Çap 125 mm 

Tüp Boyu 25 cm - 30 cm - 35 cm  

Tam Boy (25-30-35 cm tüp boyları için) 305.5 mm - 355.5 mm - 405.5 mm 

Karadaki Ağırlığı (25-30-35 cm tüp boyları için) 1738 - 1868 - 1991 gr  

Hacim (25-30-35 cm tüp boyları için) 3,51 L - 4,12 L - 4,73 L 

Arka Kapak Delik Çapları 10 mm 

Delik Sayısı 16 Adet 

Tablo 4. Su altı haznesi teknik özellikler tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Güç Dağıtım Kartı 

 

Aracın elektronik ekipmanlarını besleyecek güç kaynağından gelen gücün ekipmanlara doğru 

bir şekilde doğru oranda gerilim ve akımlarla beslenmek amacıyla güç dağıtım kartı 

kullanılacak olup, bu güç dağıtım kartının daha önce üretilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak kartın 

yetişmeme ihtimali ele alındığı için aracın yerli güç dağıtım kartı ile doğru güç dağıtımının 

sağlanması karara bağlanmıştır. Buna göre, Degz Güç Dağıtım Kartı kullanılacaktır.  

 

Degz Güç Dağıtım Kartı, ana modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde elektronik 

haznenin dışarısından anahtarlama yapılmasını sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile güvenli 

bir şekilde sistemin gücünü kesebilir, açma-kapatma işlemlerini gerçekleştirilebilir. Üzerinde 

bulunan yüksek kaliteli bileşenler kullanılarak tasarlanmış regülatör, azami 5 amper kullanan 

kontrol kartlarından en az ikisini besleyebilir. Bu özelliklere dayanarak Degz Güç Dağıtım 

Kartı ‘nın seçimi kararlaştırılmıştır. 
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Teknik özellikleri: 

● Azami akım: 200A 

● Sürekli Akım:  100A 

● Dahili Regülatör: Opsiyonel 

● Giriş Gerilimi: 6-28 DC V 

 

Şekil 44. Degz Güç Dağıtım Kartı 

 

DC-DC Dönüştürücü 

 

DC-DC dönüştürücü, bir doğru akım kaynağını bir gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren 

bir elektronik devre veya elektromekanik cihazdır. Bu cihazlar bir tür elektrik güç 

dönüştürücüsüdür. Güç seviyeleri çok düşük kaynaklar ile çok yüksek kaynaklar arasında 

değişir. Takım içerisinde daha önceden karar verilen 5V gerilim regülatörü yerine dönüştürücü 

kullanmanın daha iyi olacağı kanısına varılmıştır. Bu seçimin ana sebebi ise gerilimi regüle 

ederek düşürmek yerine bileşene istenilenden daha düşük bir gerilim verilebilme avantajı 

sağlamasıdır. Böylelikle düşük seviyede beslemeye ihtiyaç duyan bileşenleri de besleyebilir 

hale gelinecektir. Dönüştürücünün tasarımı yapılmış ve baskısı yapılacak hale getirilecektir. 

 

Teknik özellikleri: 

 

 

● Maksimum çıkış akımı: 3A 

● Giriş gerilimi: 9-12V 

● Çıkış gerilimi: 3-5V 
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Şekil 45. DC-DC Dönüştürücü devre şematiği 

 

 

 

Elektronik Hız Kontrolcüsü 

 

Elektronik hız kontrolcüsü, motorların hızını ve çalışma verimliliğini kontrol edecek olan hız 

kontrol kartıdır. Bu kart sayesinde aracın mekaniği ile uğraşmadan, araçtaki hızlanma, son hız, 

ataklık, ileri, geri gibi ayarlara müdahale edilebilmektedir. Elektronik hız kontrolcüleri, fırçasız 

ve fırçalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu araç için kullanılan motorların fırçasız olması nedeni 

ile fırçasız motor için uygun olan elektronik hız kontrolcüsü kullanılacaktır. Takım tarafından 

tasarlanmış olan elektronik hız kontrolcü kartı, 35A akım değerine kadar motoru kontrol 

edebilmekte ve 8 ila 24 Volt aralığında bir gerilim ile çalışacaktır. Bileşenin kendi tasarımının 

yapılmasının final seçimi, uygun akım-gerilim ve maliyetten tasarruftur. [4] 

 

Elektronik hız kontrolcü kartını tasarlarken, öncelikli olarak kartta bulunacak mikro kontrolcü 

seçilmiştir. Ardından kontrolcüden gelen komutları sürecek bir kapı sürücü modülü 

kullanılmıştır. Son olarak motora sağlanması gereken alternatif gerilim için ise doğru akımdan 

alternatif akıma dönüştürebilen bir güç dönüştürücü kullanılmıştır. 
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Şekil 46. Elektronik Hız kontrolcüsü blok şeması 

Teknik özellikleri: 

● Çalışma gerilimi: 7-24V 

● Maksimum çıkış akımı: 35A 

● Ebatlar: 65.75 mm × 33.50 mm 

● Kart toplam alanı: 2202,625 mm2 

● Karttaki bakır alanı: 

            i.Üst tabaka:  1518,645 mm2 ( Tabakanın %69’u) 

            ii.Alt tabaka: 1323,866 mm2 (Tabakanın %60’ı) 

 

 
Şekil 47. Elektronik Hız kontrolcü kartı üstten bakış 
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Şekil 48. Elektronik Hız Kontrolcü kartı alttan bakış 

 

Kamera 

 

Intel Realsense D435 derinlik kamerası, geliştiricilerin üç boyutlu derinliği robotik 

navigasyonu, obje tanımlaması ve diğer uygulamalara eklemesini sağlamak için görüntülenen 

yerin üç boyutlu bilgisini çıkartır. Evrensel seri veri yolu(USB) güç destekli; derinlik sensörü, 

RGB sensörü ve kızılötesi projektör gibi özelliklere sahip bir kameradır. D435 derinlik 

kamerası, geliştiricilerin prototiplerine en iyi şekilde uyacak şekilde tasarlanmış bir iç/dış 

mekân çözümüdür. Bir nesne hareket ederken veya bir cihaz hareket halindeyken doğru 

derinlik algısı sunan geniş görüş alanı ve global deklanşör kombinasyonuna sahip olan bu 

derinlik kamerası, daha fazla alanı kaplayarak kör noktaları en aza indirir. Bu özelliklere 

dayanarak görüntüyü en net şekilde alabilmek adına D435 derinlik kamerası tercih edilmiştir. 

[5] 

 

Teknik özellikleri: 

● İdeal görüntü aralığı: 0.3m ila 3m 

● Derinlik teknolojisi: Aktif IR Stereo 

● Derinlik görüş alanı: 87o × 58o 

● Derinlik çıkış çözünürlüğü: 1280 × 720 ‘ye kadar 

● Derinlik kare hızı: 90 FPS ‘e kadar 

● Maksimum çözünürlükte minimum derinlik mesafesi: 28 cm 

● Kamera modülü: Intel RealSense Module D430 + RGB Camera 

● Görüntü işlemci kartı: Intel RealSense Vision Processor D4 

 

Fiziksel özellikleri: 

● Kamera ebatları: 90 mm × 25 mm × 25 mm 

● Montaj mekanizması: 

i.Bir adet 1/4-20 UNC dişli montaj noktası. 

            ii.İki M3 dişli montaj noktası. 
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Şekil 49. Intel Realsense D435 Derinlik Kamerası 

 

 
Şekil 50. Intel Realsense D435 Derinlik Kamerası iç yapısı 

 

Sızdırmazlık Sensör Kartı 

 

Su sızdırmazlığı, denizaltı araçlar için büyük bir etkendir. Denizaltında çeşitli amaçlarla 

kullanılan araçların elektronik aksamlarına zarar gelmemesi adına su sızdırmazlığı önem arz 

eden ve test edilmesi gereken bir başlıktır. Ön Tasarım Raporu’nda olmayan bu bileşen, Kritik 

Tasarım Raporu için düşünülmüş ve yapılması kararlaştırılmıştır. Kart tasarımı oluşturulmuş 

ve baskılanması için hazır hale getirilmesi planlanmıştır. Tasarlanan şematik üzerinden analizi 

yapılmıştır. Final seçimindeki en büyük etken ise, genel anlamda çoğu takımın sızdırmazlık 

testinden sonra önlem olarak bunu düşünmemesi ile takıma özgünlük kazandıracağı 

düşünülmüştür.  

 

Teknik özellikleri : 

● Çalışma gerilimi: 3.3-5V 

● Maksimum çıkış akımı: 16.6 mA 
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Şekil 51. Sızdırmazlık Sensörü Devre Şematiği 

Ana Kontrolcü 

 

Aracın elektronik aksamına yeni eklenen Pixhawk PX4, aracın otonom kontrolünü sağlamak 

adına takım yükünü azaltacak özelliğe sahip olmasından dolayı final seçiminde büyük bir etken 

taşımaktadır. Ayrıca hız ve ivme verilerini de analog olarak alıp otonom kontrolün hesabında 

verimliliği artırmaktadır. Hız ve ivme verileriyle konum tespiti açısından da ekstra verimlilik 

oluşturmaktadır.  

 

Pixhawk PX4 kartı üzerindeki yüksek performans ve düşük gürültüye sahip IMU sensörleri 

stabilizasyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Ana işlemciye ayrı kesme (interrupt) ve 

zamanlayıcı (timer) bağlantıları ile bağlanmış bu sensörler, otopilotun en temiz veriyi alarak 

işlemesine olanak tanır. Yeni tasarlanmış titreşim engelleyiciler daha doğru ölçüm yapılarak 

aracın performansını artıracaktır. [6] 

 

Teknik özellikleri: 

• Ana işlemci: STM32F765 

i) 32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM 

• G/Ç işlemcisi: STM32F100 

i) 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

• Dahili sensörler: 

i) İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

ii) İvmeölçer/jiroskop: BMI055 

iii) Manyetometre (pusula): IST8310 

iv) Barometre (irtifa sensörü): MS5611 

• Boyutlar: 44x84x12mm 

• Ağırlık: 15.8g 

 

Elektriksel özellikleri: 

• Güç modülü çıkışı: 4.9~5.5V 

• Maksimum giriş gerilimi: 6V 

• Maksimum akım ölçümü: 120A 

• USB güç girişi: 4.75~5.25V 
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Şekil 52. Pixhawk PX4 

 

 

Basınç Sensör Kartı 

 

Araç içerisindeki basıncın ve buna bağlı olarak elektronik bileşenlere hasar oranını tespit 

edebilmek ve önlem alabilmek adına basıncı ölçecek basınç sensör kartı tasarlanmıştır. Basınç 

sensörü uygulanan basıncı algılayıp, bunu analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli 

dönüştürücüler ile uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. Bu özelliklere dayanarak 

final seçiminde kullanılmasına karar verildi. 

 

Ön Tasarım Raporu’nda sensörün maliyet tasarrufunu sağlamak ve verimliliğini arttırabilmek 

adına takım tarafından tasarlanması planlanmıştı. Kritik Tasarım Raporu’nda sensör tasarlandı 

ve kartın baskılanması için çalışmalar başladı. Analog giriş alan bu sensör için öncül analizler 

yapıldı ve teknik özellikleri gözlemlendi. 

 

Teknik özellikleri: 

● Çalışma gerilimi: 5-9V 

● Maksimum çıkış akımı: 12 mA 
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Şekil 53. Basınç Sensör Kartı şematiği 

 

Sigorta 

 

Bir sigorta, çap ve bileşime sahip kısa bir tel parçasıdır, böylece akımı belirli bir seviyeye kadar 

iletir. Ancak akım belirlenen seviyenin üzerine çıkarsa erir veya yanar. Hasar gördüğünde 

elektrik akımını keserek hasar meydana gelmesini önler. 

 

Çoğu durumda, sigorta teli metal uç kapaklarla donatılmış küçük bir cam veya seramik tüpün 

içine monte edilir. Cam tüp sigorta için fiziksel bir koruma oluşturur, böylece erimiş metali 

üflediğinde hasar veya yaralanmaya neden olmaz. Bir cam tüp, sigortanın ne zaman attığını 

görmenizi sağlar: telde bir boşluk veya camın içinde metalik bir lekelenme olacaktır. Bu 

özelliklere dayanarak araçta kullanılacak sigorta tipinin cam sigorta olması kesinleşmiştir. 

 

Bataryadan elektronik ekipmanlara dağıtılacak olan akımın kontrollerini 10A akım değerinde, 

5 mm çapa ve 20 mm uzunluğunda cam sigortalar oluşturacaktır. 

 

 
Şekil 54. 10A Cam sigorta 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
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Şekil 55. Hedef Tespiti ve İmhası 

 

Hedef tespiti ve imhası görevinde iki duruma göre planlama yapılmaktadır. Pinger sinyalinin 

tespit edilememesi gibi bir durumda algoritma doğrudan görüntü işleme metodları ile çalışıp 

hedefi tespit etme yoluna gidecektir. 
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Şekil 56. Kapıdan Geçiş 

 

Kapıdan geçiş görevinde araç, havuzu daha önceden belirlenmiş ve optimize edilmiş eksenel 

bir şema doğrultusunda tarayarak görüntü işleme metotları ile kapıyı tespit etmeye çalışacaktır. 

Kapı başarıyla tespit edildikten sonra kapının merkez noktasını aracın merkez noktasına 

hizalayacak ve harekete geçecektir. 
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Şekil 57. Denizaltının Tespiti 

Denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması görevinde çemberlerin ve denizaltı 

objesinin yeri tespit edilecek, sonrasında araç üzerindeki kamera ve sensörler kullanılarak en 

küçük çemberin merkez noktasında denizaltına en yakın olacak şekilde aracın 

konumlandırılması yapılacaktır. 
 
ÖTR sürecinde hazırlanan algoritmaların üzerinde değişiklik yapılmadan final tasarım olarak 

kullanılmasına karar verilmiştir. 
 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Su altı aracının yapımında birçok etken göz önüne alınmıştır.NVIDIA Jetson Nano tercih 

edilmiştir. Jetson Nano geliştirme kartı, modern yapay zeka uygulamalarını küçük boyutta, 

yüksek güçte ve düşük maliyette çalıştırmak için gerekli performansı sunar. Görüntü 

sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve ses işleme gibi uygulamalar, yüksek maliyet 
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ve yüksek donanımsal özelliklere gerek duymadan Jetson Nano ile yapılacaktır.

 
Şekil 58. Jetson Nano 

Yazılım tasarım kısmında kolay söz dizimi ve zengin kütüphane ağına sahip olduğundan 

Python programlama dili ve OpenCV kütüphanesinin kullanılmaktadır. OpenCV’nin tercih 

edilme sebebi hem açık kaynak kodlu olup hem de geniş kaynak yelpazesine sahip olmasıdır. 

Görüntü işlemede yapmak istenilen her işlem matrisler üzerinden matematiksel olarak 

gerçekleşir. Bu süreçte kullanılan kütüphaneler sırasıyla; Numpy, OpenCV, Pytesseract, PIL, 

Serial, Filterpy. 

 

NumPy  

(Numerical Python), çok boyutlu dizilerle ve matrislerle çalışmamızı sağlayan ve matematiksel 

işlemler yapabilecek Python dili kütüphanelerindendir.[7] 

 

OpenCV 

Opencv nesneleri algılama ve tanımlama, kamera hareketlerini ve hareketli nesneleri izleme, 

nesneleri 3 boyutlu modellerine ayıklama, görüntüleri yüksek çözünürlükle birleştirme gibi 

alanlarda başarıyla kullanılabilir. [8] 

 

PIL 

Python Image Library, Python’da image işlemlerini kolayca yapabilmek için geliştirilmiş bir 

kütüphanedir. Bu kütüphane kapsamında sunulan fonksiyonlar Python yorumcumuza grafik 

dosyası açma, manipülasyonlar, çeşitli çizimler, ölçeklendirmeler yapabilme, renkleri 

düzenleme, filtreleme ve çıktı alabilme gibi birçok işlemi de yapmamıza olanak sağlar. 

 

Havuz ortamında görüntünün bozulmasına sebep olabilecek faktörler bulunmaktadır. 

Görüntüyü bu etkenlerden kurtarmak ve işlenmesini kolaylaştırmak için üzerinde iyileştirmeler 

yapılması gerekmektedir. Karşılaşılabilecek problemler: 

 

– Objektif bozulmalar (Lens distortions): 

– Su bulanıklığı ve kirliliği  

olabilir. 
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Şekil 59. İşlenmemiş görüntü 

 

 

 

Şekil 60. İşlemden geçmiş görüntü 

 

Şekil-59 da görülen kameradan alınan ham görüntü bazı şekilsel bozukluklar içermektedir ve 

bu bozukluklar şekillerde değişime sebep olduğu için oluşturulan algoritmaların çıktıları 

etkilemektedir. Bu sebepten dolayı düzeltilmeleri gerekir (Şekil-3) alınan görüntüdeki 

bozukluklar halihazırda doğruluğu bilinen bir obje ile kameranın kalibre edilmesi 

yöntemi(şekil-60) ile önlenecektir.[3] 
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Şekil 61. Kamera Kalibrasyonu [9] 

 

OpenCV’de görüntü işlemede kullanılacak metotların başında Hough Circles-Transform ve 

Edge Detection metodları gelmektedir. Bu metotların kullanım şekli şekil x,x ‘de gösterilmiştir. 

[9] 

 

 

Şekil 62. Hough Circles ile çember ve merkez nokta tespiti 
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Şekil 63. Kenar ve Merkez tespiti 

 

Görüntü işleme algoritmalarının verimli çalışabilmesi ve hata payının azaltılması için alınan 

ham görüntünün iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte görüntünün Gauss ve Median 

filtreleri kullanılarak iyileştirdikten sonra, nesnelerin işlenmesi ve merkez noktaları tespit 

edilmesi sonrası aracın gerçekleştirmesi gereken hareketleri içeren komutlar ROS aracılığıyla 

aracın oto pilot kartına iletilecektir.  

 

Aracın hareket ettirilmesi aşamasında tespit edilen hedefin alınan görüntünün merkez 

noktasına olan uzaklığı belirli bir pixel aralığına alınana kadar araç hedef yönünde 

hizalayacaktır. Kameranın aldığı görüntünün merkez noktasının aracın merkez noktasına olan 

sapma payı önceden bilindiği için işleme katılarak gereken düzenlemeler yapılacaktır. [10] 

 

 

Şekil 64. Merkezleme ve Hareket 
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Deniz altının daha kolay bir şekilde tespit edebilmesi ve diğer görevlerde de başarıyı artırmak 

amacıyla YoloV3 gibi Derin öğrenme algoritmalarının da sisteme entegre edilecektir. Bu 

şekilde havuz ortamından gelebilecek çevresel etkenlerin algoritmaların çıktısını olumsuz 

etkilemesi ihtimali azaltılacaktır. 

 

Araç üzerinde verilerin işlenmesi, donanımların birlikte çalışması, iletişiminin sağlanması ve 

gerekli komutların gerçekleştirilmesi için ROS1 Noetic sistemi kullanılacaktır. 

 

ROS veya açılımıyla “Robot Operating System” 10 yıldan fazla bir süredir robotik 

geliştirmelerde hem giriş seviyesi hem de profesyonel alanlarda en çok tercih edilen bir yazılım 

iskeletidir. Yıllar içerisinde dünyada büyük bir destek ve ekosisteme sahip olmuş ve parça 

üreticileri tarafından resmi olarak desteklenmektedir.  

 

Ros’un tercih edilmesinin sebeplerinin başında açık kaynak kodlu bir sistem olması, aynı robot 

üzerinde farklı diller kullanmaya izin vermesi(Python, C++) ve birçok donanım üreticisi 

tarafından destek görmesi gelmektedir. 

 

Takımımız bu avantajlar sebebiyle ROS seçilmiştir. 2020 Mayıs ayında çıkan en güncel ROS1-

Noetic üzerinde çalışmaktadır. Asenkron ve senkron server özellikleriyle çalışabilmesi farklı 

durumlar için farklı mesaj sistemleri barındırması görevler ve robot hareketi için büyük bir artı 

sağlamaktadır. 

 

Geliştirilecek görüntü işleme, hareket gibi algoritmaların kolayca test edilebilmesi için bir 

simülasyon ortamının varlığı büyük bir önem taşımaktadır. Simülasyon ortamı olarak hem 

ortam hazırlamanın kolaylığı hem de Fusion 360 tasarım programının 3D modellerinin 

aktarımının kolay olması ayrıca, aracın diğer kısımlarında kullanılacak bileşenlerin bu ortam 

üzerinde uyumlu çalışabilmesi sebebiyle Gazebo kullanılmaktadır. [11] 

 

 
Şekil 65. Gazebo Simülasyon Ortamı [5 
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5. GÜVENLİK 

 

İnsan sağlığı ve yaşam kalitesi her zaman en önemli değer olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

değerin korunması amacıyla yapılan tüm çalışmalar insanlık için önemlidir. Bu doğrultuda 

takım üyelerinin güvenliği ve sağlığı büyük önem arz etmektedir. Güvenlik konusunda daha 

düzenli ve çözüm oluşturucu bakış açısıyla yaklaşmak, belirlenen %98 oranındaki iş kazalarını 

önleme oranına ulaşmayı sağlayacaktır. Geriye kalan %2 oranı, “insanın tabiat karşısındaki 

kusurluluğu” veya “kişisel unsurlar “ başlıkları altında önlemez iş kazalarına verilen paydır. 

[12] 

Takım üyelerinin güvenliğini ve aracın güvenliğini sağlamak adına, güvenlik algoritması 

oluşturulmuştur. Güvenlik algoritması aşağıdaki şemada belirtilmiştir: 
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Şekil 66. Güvenlik algoritma şeması 

Aracın ve takım üyelerinin güvenliği dört başlığa ayırarak çözümler özelleştirildi. Buna göre 

dört güvenlik başlığı sırasıyla şu şekildedir: 

● Elektronik Güvenliği 

● Mekanik Güvenliği 

● Yazılım Güvenliği 

● Çalışma Alanı Güvenliği  
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Elektronik Güvenliği 

Aracın elektronik ekipmanlarına karşı çıkabilecek problemlere karşı önlemler düşünülmüştür. 

Bu çerçevede, senaryolara karşı çözümlerle bu problemlerin ortadan kaldırılması 

hedeflenmiştir. %2 oranında önlenemez durumlara karşı hata payı bırakılmıştır.  

Temel anlamda aracın elektroniğinin problem teşkil edebileceği olaylar, belirli başlıklar altında 

düşünülebilir. Örneğin ekipmanların hasarlı durumda olması, elektrik akışının kısa devreyle 

sekteye uğraması ve ekipman bağlantılarının zayıflığı gibi genel anlamda problemler 

düşünüldü ve buna göre senaryo-çözüm ikilileri oluşturuldu. 

Senaryo 1: Güç dağıtım kartı, tüm ekipmanlara gücü istenildiği gibi dağıtmamakta ve 

elektronik aksamlar aracın işlevini yerine getirememektedir. 

Çözüm: Güç dağıtım kartı, önceden incelenerek test edilir ve olası bağlantı problemlerine 

karşın bağlantılar kontrol edilir. Güç dağıtım kartının hasarına karşın öncelikle hasarlı kısmın 

onarılması mümkünse onarılır mümkün değilse yenisi temin edilir. 

Senaryo 2: Motorun hız kontrolü, elektronik hız kontrolcüsü tarafından kontrol edilememekte 

ve motorların hareketi beklenenin aksine olmaktadır. 

Çözüm: Elektronik hız kontrolcüsünün testi yapılır ve motor üzerindeki kontrolü saptanır. Hız 

kontrolcüsünün ana kontrolü olan Octomini üzerinde de testler yapılarak problemin ana 

kaynağına inilir. Ekipmanlarda olabilecek hasarlara karşı hasarlı kısmın onarılması mümkünse 

önce onarılır mümkün değilse yenisi temin edilir. Hız kontrolcü veya ana kontrolcü kaynaklı 

olmayan problem için olası motor arızası için problem mekanik güvenliğinden sorumlu birime 

aktarılır. 

Senaryo 3: Ekipmanların elektrik akışında kısa devre oluştu ve tüm ekipmanların elektriksel 

olarak hasar gördü. 

Çözüm: Öncül çözüm olarak, ekipmanların fazla akım çekmemesi adına sigortalar konuldu. 

Ek olarak sigorta ve güç kaynağı arasında acil durdurma butonu için bağlantı yapıldı. 

Böylelikle ani kısa devrede ekipmanların hasar görmemesi adına sigorta otomatik, acil 

durdurma butonu ise manuel olarak kullanılabilir. Ek olarak bu senaryonun ön hazırlığı olarak 

elektronik sistem analizi yapılır ve gerekli yerlere takviyeler yapılır. 

 

Mekanik Güvenliği 

Aracın mekaniği ile ilgili çıkabilecek problemlere karşı önlemler düşünülmüştür. Bu 

çerçevede, senaryolara karşı çözümlerle bu problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 

%2 oranında önlenemez durumlara karşı hata payı bırakılmıştır.  

Aracın ana iskeleti, aracın hareketini sağlayacak motor iticiler gibi mekanik bileşenleri baz 

alarak oluşabilecek olası problemler için beyin fırtınası yapılmıştır. Yapılan beyin fırtınası 

sonrası sonuç olarak; iskeletin üretim maddesinin korozyona uğraması, motorların hasar 

alması, iskeletin herhangi bir katı nesneye çarpmasından oluşan hasarlar gibi problemler 

düşünülmüş ve bunlara karşı senaryo-çözüm ikilileri oluşturuldu. 

Senaryo 1: İskeletin üretim maddesinin korozyona uğraması sonucu aracın dengesinde 

problem oluştu. Araç, havuzu kirletti ve görüntü bulanıklığı oluşturdu.  

Çözüm: Aracın iskeletinin üretim maddesinin korozyona uğramaması için ön hazırlık olarak 

aracın üretim maddesi özenle seçilip araştırıldı. Buna göre PLA filamentin dayanıklılığı 

ispatlandı ve korozyona uğramaması kesinleştirildi. Yine de %2 önlenememe ihtimali göz 
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önünde bulundurarak araç iskeleti suda test edilecek ve bir problem olmasına karşın iskelet 

yeniden üretilecek. 

Senaryo 2: Motorlar hasar aldı ve bu hasar elektronik sistemi de etkiledi. Araç olası bir faciaya 

adım adım ilerliyor. 

Çözüm: Ön hazırlık olarak, senaryonun oluşmaması adına motorların kontrolü yapılır. 

Motorlar güç kaynağından direkt olarak güç alarak test edilir. Ardından araca montajı 

gerçekleştirilir. Senaryonun gerçekleşmesi halinde ise araca manuel müdahalenin yapılması 

adına yerleştirilen acil durum butonu aktif edilir. Aktif edilmeden önce otonomda yazılacak 

olan koda göre, araç herhangi bir fonksiyon bozukluğu sergilediğinde kendini su yüzeyine 

çıkarır. Ardından da acil durum butonu kullanılır ve araç durdurulur. Böylece aracın kritik 

hasar alması önlenir. 

Senaryo 3: Araç, katı bir cisme çarparak mekanik hasar aldı ve çalışma yörüngesinde problem 

yaşamaya başladı. 

Çözüm: Araç, oluşan fonksiyon bozukluğu üzerine kendini su yüzeyine çıkarır. Ardından acil 

durum butonu kullanılır ve araç durdurulur. Araçtaki mekanik aksamlar incelenerek sorunun 

kaynağı tespit edilir. Motorlardan veya iskeletten kaynaklı bir problem varsa senaryo 1 ve 

senaryo 2 ‘deki çözümler izlenir. Mekanik akşamlarda problem olmaması taktirde görüntü 

işlemede problem olması ihtimali düşünülerek çözüm için problem yazılım güvenliğinden 

sorumlu birime aktarılır. 

 

Yazılım Güvenliği 

Yazılım sistemi kapalı çevrim bir sistem olduğundan dolayı uzaktan müdahale, siber saldırı 

gibi dış etkenlere karşı tehdit unsuru teşkil etmemektedir. Ayrıca kodlar online platformlarda 

güvenlikli bir şekilde saklandığını için diğer yarışmacı takımlar tarafından kullanılmasının ve 

erişilmesinin önüne geçilmiştir. Kod içerisinde ‘Try-catch’ gibi metodlar kullanılarak sistemin 

tamamen devre dışı kalması engellenecektir. 

 

 

 

Çalışma Alanı Güvenliği ve İlkeleri  

İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. Sanayi ve 

teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte yeterli önlemlerin alınmaması 

durumunda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma 

ortamında bulunan teknik donanımlar ile çalışma koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler nedeni ile 

çalışanların sağlığı bozulabilir. Sağlığı bozulan ve hastalananların teşhis ve tedavisi de bu uğraşıların 

içine girer, ama bu çalışmaların asıl amacı, işyeri ortamında bulunan bu riskleri kontrol altına almak 

yoluyla işyerini sağlıklı ve güvenli bir yer hâline getirmek ve sonuç olarak da bu ortamda bulunan ve 

çalışan kişilerin sağlığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir. 

● Laboratuvarların toz, gürültü, zararlı canlılar gibi olumsuz etmenlerden korunmasına özen 
gösterilir.  

● Çalışma alanında çalışan başına en az 4 metrekarelik bir çalışma alanı düşecek şekilde makine 
ve ekipmanların konumlarında düzenleme yapılmalıdır. 

● Üretim alanı içinde yeme/içme yapılması engellenmelidir. 
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● Bölümlere harici giriş ve çıkış engellenmeli, aynı ortamda çalışan sayısı asgari düzeyde 
tutulmalıdır. 

● Metal alaşımlar, boyalı materyaller için sodyum hipoklorit kullanımına dikkat edilmelidir. Alet 
veya makine özellikleriyle uyumlu dezenfektanlar kullanılmalıdır. Sıvı dezenfektanlar 
püskürtülerek uygulanmamalı, yüzeye mutlaka silme işlemi uygulanmalıdır. Dezenfekte 
edilen alan en az 20 dakika havalandırılmalı ve bu esnada içeri çalışan alınmamalıdır. 

● Palto, ceket gibi giyim eşyaları, çanta ve kitaplar çalışma tezgahlarının üzerine bırakılmaz, bu 
eşyalar için özel olarak ayrılmış yerlere konur. 

● Eller ve kâğıt, kalem gibi eşyalar yüze ve ağza sürülmez. Elde yara, kesi varsa su geçirmez 
bant ile kapatılır. 

● Elektronik cihazlar kullanılmadan önce temas yüzeylerinin elektrik iletkenliği kontrol 
edilmelidir. 

● Kullanılacak elektronik malzemeler kendi yönergelerine uygun bir şekilde kontrol edilerek 
kullanılmalıdır.  

● Elektronik malzemeler kullanıldıktan sonra başlangıç konumuna getirilmelidir.  
● Çalışma ortamından çıkılırken tüm cihazların kapalı olduğu ve güvenlik tehdidi içeren unsur 

bulunmadığı kontrol edilmelidir.   

 

GÜVENLİK BİRİMİ SORUMLU ÜYELER 

Elektronik Güvenliği Alperen ÇİÇEK 

Emrah BÖLÜK 

Mekanik Güvenliği Ahmet Talha GÜLERYÜZ 

Hasan YAKUBOĞLU 

Yazılım Güvenliği Kemal Kutay YAŞAR 

Ahmet Yasin BAĞÇIVAN 

Çalışma Alanı Güvenliği Gökçe UNAT 

Abdurrahman ÖZDEN 

Tablo 5.Güvenlik görev paylaşımı  

 

6. TEST 

Bu başlık altında yapılan testlerden bahsedilecektir. Bilgisayar ortamında yapılan , yapılacak 

olan simülasyonlar ve teorik hesaplamaların ; su altı aracı yapımında ve havuz testlerinde işi 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Aynı zamanda simülasyonda elde edilen değerler ve gerçek 

hayatta yapılan hesaplamalar arasındaki fark görülmüş olacaktır.  

● Stabilite testlerinde aracın yüzerliğini kontrol etmek için araç durgun suya bırakılacak 

ve istenilen seviyeye gelene kadar ağırlık eklemesi yapılacaktır. Bu test esnasında araç 

üzerinde ağırlık kaydırmaları yapılarak dengeli halde yüzmesi sağlanacaktır. Testlerin 

haziran ayında başlaması planlamış, belediye havuzlarının kullanılması için 

görüşülmüştür fakat mevcut pandemi koşullarında belediye havuzları açılmadığı için 

havuzlar açılana kadar testler ertelenmiştir. Havuzların ertelenmesinden olumsuz 

etkilenmemek adına aracın hız ve ivme testleri MATLAB üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 
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● Başlangıç İvmesi Hesabı  

 

 

 

● Başlangıç Hızı Hesabı  

 

 

 

 

 

 

● Su Geçirmez Hazne Testi 

Araçta kullanılacak olan su geçirmez haznenin sızdırmazlık testi, satın alınacak firma 

tarafından da ayrıca gerçekleştirilmiştir. Buna göre, aracın 70 metre derinlikte meydana gelen 

basınçta sızdırmazlığı Eurolab Laboraty Service tarafından sertifikalandırılmıştır. Firma 

içerisinde yapılan testlerde ise 100 metre basınçta 4 saat boyunca sorunsuz sızdırmazlık 

sağlamıştır.  

Aynı su tankı, 2 farklı renkte fark olup olmamasına karşın teste alınmıştır. Buna göre, belli bir 

seviyeye kadar doldurulan su tankı, numune suya daldırılır. Suyun basıncının belirlenen bar 

değeri kompresör ile sağlanır. Turuncu su altı aracı 7 bar, mavi su altı aracı 5 bar değerinde 

ayarlanır. 30 Dakika süresince araçlar basınca maruz bırakılır. Süre sonunda numuneler sudan 

çıkartılır. Görsel incelemesi gerçekleştirilir. [13] 
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Şekil 67. Eurolab Bilgilendirme Sertifikası 
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Şekil 68. Su Geçirmez Hazne Basınç Sızdırmazlık Testi 
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Şekil 69. Basınç Sızdırmazlık Testi Sonuçları 

Buna göre, laboratuvarlarda geliştirilmiş metot olan (Inhouse method) uygulanarak 

numunelerin testlerden başarıyla geçtiği gözlemlenmiştir. Analiz metotlarından da 

başarıyla geçen araç, son derece titizlikle incelenmiştir. 

 

● Aracın kütle merkezini hesaplamaları Autodesk Fusion 360 uygulamasının mevcut 

eklentisi kullanılarak hesaplanmıştır. Denge mekanizmasının tam olarak doğru 

çalışması için kütle merkezi oldukça önemlidir. Şekil x ve y de görüleceği üzere aracın 

kütle merkezi tam orta noktaya yakındır. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre 

aracın dengeli bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir , fiziki testlerde bir dengesizlik 

elde edilmesi durumunda ufak ağırlık eklenerek denge sağlanacaktır. 
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Şekil 70.Aracın dengedeki önden görüntüsü 

Kütle merkezinin su geçirmez haznenin merkezinin 21.670 mm yukarısında olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 71. Aracın dengedeki kuş bakışı görüntüsü 

 

Kütle merkezinin su geçirmez haznenin kütle merkezine 4.123 mm uzaklıkta olduğu 

görülmektedir. 

 

● Su altı aracının sisteminin doğru bir şekilde çalışması için MATLAB ve Simulink’te 

bulunan eklentiler kullanılacaktır. MATLAB Pixhawk eklentisi içinde bulunan 

ivmeölçer diyagramını kullanarak x y z eksenlerindeki verilere erişilebilmektedir. 

 

Şekil 72.Simulink ivmeölçer diyagramı 
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● Girdilerden elde edilen ivme ölçer verilerinin 1 kez integrali alınarak hız denklemi ; 2 

kez integrali alınarak konum denklemi elde edilmektedir. Bu test ile birlikte havuz 

içerisindeki konumu daha doğru tespit ederek harekete başlamak hedeflenmiştir. 

 

 

● Pixhawk üzerinden gelen analog input değerlerinin işlemciye gönderilmeden önce 

dijitale çevrilmesi için Simulink Analog Input Main modeli kullanılacaktır. Bu şekilde 

işlemciye gönderilen verilerin doğruluğu test edilmiş olacaktır. 

 

Şekil 73.Simulink analog giriş 

 

Şekil 74. Simulink analog giriş modellemesi 

 

 

Simulink üzerinden yapılacak tüm Pixhawk testlerinde kullanılacak olan Simulink kütüphanesi 

şekil x’de gösterilmiştir. 
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Şekil 75.Simulink kütüphanesi 

 

 

● Su altı iticileri ve aracın gövdesi üretildikten /satın alındıktan sonra 2 gün boyunca su 

altına bırakılacaktır. Bu şekilde iskelet ve iticilerde korozyon meydana gelip 

gelmediği kontrol edilmiş olacaktır. Yarışma esnasında oluşabilecek her türlü sorunun 

önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

 

 

● Aracın olası su altındaki çarpmalara karşı dayanıklılığı test edilecektir. Aracın 

ulaşabileceği maksimum hız teorik hesaplamalarından elde edilmiştir. Araç 

maksimum hızdayken havuz kenarlarına çarptırılarak hasar alıp almadığı 

gözlemlenecektir. Bu test sayesinde yarışma öncesinde çarpma senaryosuna karşılık 

önlem alınacaktır. 

● Tasarlanan elektronik devre kartlarının kısa devre, akım ve gerilim testleri Altium 

eklentileri üzerinden yapılmıştır. Herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Kullanılması 

planlanan elektronik devre kartlarının stabil çalışıp çalışmadığı referans voltaj ve 

akım değerlerinde test edilecektir. Yapılan testlerde simülasyondan elde edilen 

verilere göre herhangi bir sorun beklenmemektedir. Yine de üretim aşamasında 

meydana gelebilecek sorunlara engel olmak için bu testler gerçekleştirilecektir. 

Testler tamamlandıktan sonra kartlar araca dahil edilecektir. 

● Aracın batarya ile çalışma süresi teorik olarak hesaplanmıştır. Araç su altına girmeden 

önce batarya optimizasyonun tekrar kontrol edilmesi adına su üstünde araç serbest 

bırakılarak bataryanın çalışma süresi fiziki olarak test edilecektir. Bu test sayesinde su 

altında meydana gelebilecek şarj sorunlarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

 

   7. TECRÜBE 
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ÖTR Aşamasından Elde Edilen Tecrübeler 

 

ÖTR aşamasından sonra genel olarak rapor değerlendirilmesi yapılmıştır. Takım olarak 

katılınan ilk yarışma olduğu için elde edilen puana bağlı olarak ÖTR’de yapılan hatalar 

saptanmıştır. ÖTR aşamasından beklenene göre düşük puan alınması yarışma sıralaması 

açısından kötü sonuçlar doğursa da takımın kendine gelmesi ve hatalarını fark etmesi için 

güzel bir tecrübe olmuştur. 

ÖTR takım olarak yazılırken bulut tabanlı bir uygulama kullanılmaması dokümantasyon 

açısından sıkıntı yaratmıştır. Rapor sürekli el değiştirdiği için arada karışıklıklar meydana 

gelmiştir. KTR aşamasında bulut tabanlı uygulama kullanılarak bu sorunun üstesinden 

gelinmiştir. 

Mekanik olarak yapılan eski tasarımının aslında ütopik olduğu üretimde ve testlerde sıkıntılar 

yaratacağı fark edilmiştir. Ergonomik tasarım nasıl yapılır konusunda tecrübelenilmiştir. 

 

Batarya konusunda ÖTR’de detaylı araştırma yapılmadan tercih yapılmıştır. Daha sonrasında 

yetkili kişilerle tecrübe aktarımı yapıldığı sırada yapılan hata fark edilmiştir. Li-Po pillerin su 

altında tehlike yaratabileceği öğrenilmiştir. Lityum iyon pile geçiş yapılmıştır. 

 

Elektronik Kart Üretiminden Elde Edilen Tecrübeler 

Elektronik kart üretiminde Altium programı kullanılmıştır. Takımda daha öncesinde Altium 

kullanmış herhangi bir yarışmacı bulunmadığından temelden öğrenilmiş; Altium kullanımı 

konusunda tecrübelenilmiştir. Takım olarak Altium’da tamamen özkaynak kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Bu sebeple kartlar için gerekli olan kütüphaneler hazırlanmıştır. 

Kütüphaneler oluşturulduktan sonra şematik tasarıma ardından PCB tasarımına geçilmiştir. Bu 

aşamada birtakım sorunlar meydana gelmiştir. Bu sorunlar şu şekildedir ; 

● Oluşturulan kütüphanelerdeki bileşenlerin Footprintleri datasheetler üzerinden her ne 

kadar kontrol edilse de gözden kaçırılmış olanlar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple şematik 

tasarım yapılırken kütüphane oluşumunda yapılan hatalar fark edilmiştir. 

● PCB tasarımında akım ve gerilim değerleri başlangıçta göz ardı edilmiştir bu sebeple 

kart üzerine konumlandırılan delikler ve çizilen yollar çok ince olacak şekilde 

tasarlanmıştır; yollar harici kalan kısımlar boş bırakılmıştır. Daha sonradan kart 

tasarımı yeniden incelendiğinde çizilen yolların aracın akım değerlerini taşıyamayacağı 

görülmüştür ;yol harici boş bırakılan kısımların sıkıntı yaratabileceği fark edilmiştir bu 

sebeple toprak bağlantısı yapılmıştır.  

● Altium simülasyonlarını kullanabilmek için tam sürümün gerekli olduğu fark 

edilmiştir.  

Yaşanan sorunlar elektronik kart üretim sürecinde aksamalar meydana getirmiştir. Planlanan 

tarihler aşılmıştır. Kart üretim sürecinde yaşanan tüm hatalar birer tecrübe niteliğinde olup bir 

daha tekrarlanmayacak hatalar ve sonuçlar meydana getirmiştir. Elektronik-Mekanik ekibi 

üyeleri gelecek dönemlerde daha tecrübeli bir şekilde kart tasarımı yapacaklardır. 

 

Pandemi koşullarında çalışmak aynı zamanda lisans eğitimine devam ederken proje ile 

uğraşmak tüm takımı bir hayli zorlamaktadır fakat zor koşullara uyum sağlama ve bu koşulların 

üstesinden gelmek adına iyi bir tecrübe kazandırmıştır.  
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Otonom ekibinde daha öncesinde yazılım geçmişi olmayan ekip üyeleri bulunmasına rağmen 

gelinen süreçte diğer ekip arkadaşları tarafından yardımcı alınarak birlikte gelişim 

sağlanmıştır. 

Disiplinler arası iletişim ve tecrübe aktarımı kapsamında düzenli olarak görüşmeler yapılmış , 

döküman hazırlanmıştır. Takımdaki her bir yarışmacının aracın tüm alanlarına dair temel 

seviyede bilgi sahibi olması hedeflenmiştir. 

Analizler için kullanılan test programlarının çok teferruatlı olması, eğitim almadan 

öğrenilmeye çalışılması zaman planlamasında aksiliklere yol açmıştır. Temelden başlanacak 

programlarda zaman planlaması konusunda ders niteliğinde tecrübe olmuştur. 

Özetle; yeni kurulmuş ve TEKNOFEST’e ilk defa hazırlanan bir takım olduğundan dolayı 

yaşanılan her türlü gelişme, kaza ve hatalar gelecekte daha başarılı bir yarışmacı kimliğine 

bürünülmesi adına tecrübe niteliğinde olmuştur. Takım üyeleri gelinen süreç boyunca gelişim 

kaydetmiştir, kaydetmeye devam edecektir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Zaman yönetimi, hedef belirleme ve ulaşmada zaman kavramını verimli ve etkin 

kullanma çabasıdır. Seahawk takımı olarak zaman planı tekrar değerlendirildiğinde tasarım 

alanını araç tasarımı ve elektronik kart tasarımı olarak ikiye ayırarak harcanılacak süre yeniden 

düzenlendi. Tasarımı ve malzeme seçimini erken dönemde bitirmenin zaman açısından daha 

faydalı olacağını düşünerek ve biraz daha fazla önem vererek süreci daha da kısaltıldı. 

Günümüz şartlarında ise yurtdışından ve ülkemizden edineceğimiz malzemelerin elimize daha 

geç geleceğini planladığından, yazılım algoritma ve yazılım geliştirme alanını ve buna bağlı 

olarak kullanılacak simülasyon testlerinde daha fazla zaman harcayarak  verimliliği arttırmayı 

ve olumlu sonuçları daha hızlı almak hedeflenmiştir. Üretilen malzemelerin testleri ve 

montajları salgın döneminde yaşanılan ulaşım, tedarik ve diğer sorunlardan dolayı ÖTR’ de 

bahsedilen süre zarfından biraz daha geç başlanması planlanmıştır. Ek olarak bu problemi daha 

hızlı çözmek ve zamanı daha iyi yönetmek için sponsor araştırma süreci de Gantt şemasına 

eklenmiştir.  
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8.2.Bütçe Planlaması 

Ön Tasarım Raporunda belirtilen bütçe planlaması değişen fiyatlar ve malzemeler 

çerçevesinde yenilenmiştir. Gerekli değişiklikler tabloya yansıtılmıştır. 

 

Tablo 6.Bütçe planlaması 

Malzeme İsim ADET 
TL FİYAT 

(BİRİM) 

Görüntü İşleme 

Kartı 

JETSON NANO 2 1.240,65 

TL 

Elektronik Hız 
Kontrolcüsü 

 
1 

269,00 TL 

Su Altı Haznesi Lenta Marine Su 

Geçirmez Hazne 

1 1.600,00 

TL 

DC-DC Dönüştürücü 
 

2 
80 TL 

Motor Sürücü 
Kontrol Kartı 

Octomini 1 260 TL 

Baskı Malzemesi PLA Filament 1 200 TL 
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Güç Kaynağı 
Lenta 3S Lityum-ion 
Batarya-7500 mAh 

1 875,00 TL 

Sigorta 
10A 5x20mm Cam 

Sigorta 

9 0,22 TL 

Sıcaklık Sensörü LM35 1 3,50 TL 

Ana İskelet 
 

1 
500 TL 

Montaj 

Malzemeleri 

  
585 TL 

Kamera 
Intel Realsense 

D435 

1 2.586,26 

TL 

Havya Seti CLASS 968 1 545,06 TL 

Su altı İticisi Triton 6 569 TL 

Güç Dağıtım Kartı 
Degz Güç Dağıtım Kartı 

1 
360 TL 

Basınç Sensör Kartı 
 

1 150 TL 

Sızdırmazlık Sensör 
Kartı 

 
1 200 TL 

Ana Kontrolcü Pixhawk PX4 1 1.473,58 TL 

 

 
TOPLAM 15.664,68 

TL 

8.3.Risk Planlaması 

Risk Nedir? 

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin idarelerin 

amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir. Yapılacak risk planlamasının amacı 

bu belirsizliğin meydana getirebileceği sonuçları kontrol edebilmektir. 

Risk Yönetimi Nedir? 

Gelecekte karşılaşılacak ve hayatı, takımın işleyişini ve stratejilerini etkileme potansiyeline 

sahip davranış veya aksiyonları, bugünden planlaması yapılarak yönetilebilir hale getirme 

sürecine verilen isimdir. 

 Neden Risk Yönetimi? 
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● İşlerin istenilen sonuçlara ulaşmasını sağlar. 

● İyi yönetimi destekler. 

● Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumlulukları güçlendirir. 

● Kaynak ve çalışmaların öncelikli alanlara odaklanmasını sağlar. 

● Riske o risk gerçekleşmeden önce hazır olmayı sağlar. 

Seahawk takımı olarak riskleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdaki hazırladığımız 

tabloda meydana gelebilecek riskleri ve yönetimi hazırlanmıştır. Önümüze çıkan bütün 

sorunları takım olarak disiplinli bir şekilde değerlendirilip planlandıktan sonra takip etme ve 

kontrol aşamaları yapılacaktır. 

 

RİSK OLASILIK RİSK YÖNETİMİ 
SORUMLU 

KİŞİ/KİŞİLER 

Ürün üretimi ve 

tedariği gecikmesi 
Düşük 

Kısa süreli kullanım için 

üniversite tedariğinden alınacak. 

Elektronik ve 

Mekanik 

Sınav haftası oluşan 

zaman kaybı 
Düşük Uzaktan çalışma yapılacak. Tüm ekip 

Robotun deneme 

aşamalarında su 

sızdırması 

Düşük 

Su sızdırılan yer anında 

temizlenmeli ve hazne hızlıca 

değiştirilmeli. 

Elektronik ve 

Mekanik 

Darbe sonucunda 

bombeli hazne 

flanşında görüntüyü 

bozabilecek hasarlar. 

Düşük 
Yedek bombeli hazne flanşı ile 

değiştirilecek. 

Elektronik ve 

Mekanik 

Robot şase 

yapımında gecikme 
Orta 

Alternatif 3D yazıcılar ile eş 

zamanlı olarak üretim sağlanacak. 

Elektronik ve 

Mekanik 

Takım içi hastalık Orta 
Diğer grup arkadaşlarımızın iş 

yükü artırılacak. 
Tüm ekip 

Yarışma esnasında 

ortaya çıkabilecek 

ışıklandırma veya 

su kirliliği 

problemleri 

Orta 

Görüntü işleme 

algoritmalarını geliştirmeyi ve 

frekans dönüşümünün 

yapılması planlanmaktadır. 

Otonom 

Proje bütçesinin 

aşılması 
Orta 

Artan kur miktarına bağlı alınacak 

malzemeleri sponsordan temin 

edilmesi hedeflendi. 

Takım kaptanı 
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Sponsor bulamama Orta 

Salgın döneminde sponsor bulmak 

zor olduğu için olabildiğince 

kaynakları verimli kullanmalıyız 

ve üretimi artırmayı planlıyoruz 

 

Tüm ekip 

ROS Master 

Çökmesi 
Orta 

Sistemin otomatik olarak kendini 

yeniden başlatmasını sağlayan 

komut dosyası oluşturulacak. 

ROS 

Bataryada meydana 

gelebilecek arızalar 

 

Orta 

Batarya testleri su altına 

girilmeden önce elektronik-

mekanik üyeleri tarafından 

detaylıca yapılacaktır. Testlerde 

herhangi bir hata meydana gelirse 

batarya su altına sokulmayacaktır. 

Elektronik 

Mekanik 

Görüntü işleme 

kartının aşırı ısınması Yüksek 

Yapılacak testlerden sonra ısınma 

durumu tespit edilmesi halinde 

soğutucu eklenecektir. 
Otonom 

Tablo 7.Risk planlaması 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Bir projenin kayda değer başarı elde edebilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi 

özgünlüktür.  Yapılan çalışmaların ilk ve tek olmasının yanı sıra farklı bir bakış açısı getirmek, 

daha önce ortaya konmuş çalışmalara yeni bir yaklaşım sunmak, yenilikçiliği ortaya koyarak 

mevcut problemi diğer çözüm önerilerinden farklı bir şekilde ortadan kaldırmak projenin özgün 

olmasını sağlar. Özgün bir çalışma ortaya koyabilmek için öncelikle detaylı bir literatür 

taraması yapılması gereklidir. Bu doğrultuda tüm takım üyeleri geçmiş yıl raporları ve yarışma 

videolarını izleyerek rapor hazırlamışlardır. Literatür taramasının ardından özgünlük adına 

yapılması gerekenler belirlenmiştir.  



Sayfa | 72  
 

Araç Tasarımı: 

Tüm takım üyeleri aracın tasarımına dair fikirlerini ve isteklerini yarışmanın isterleri 

doğrultusunda belirtmişlerdir. Ardından Elektronik-Mekanik Komitesi üyeleri model araç 

tasarımlarını hazırlamışlardır. Yapılan değerlendirmeler sonucu yarışmaya en uygun tasarım 

olarak şahin kanadına benzer bir gövde ve altı adet itici kullanarak ana tasarımı 

tamamlamışlardır. Bu tasarımla birlikte aracın su altında diğer araçlara göre daha fonksiyonel 

hareket etmesi sağlamak ve dış görünüş olarak su altında alışılagelmişin dışında bir tasarım 

oluşturulmak hedeflenmiştir.  

 

Şekil 76.Aracın üstten görüntüsü 

 

 

 

Şekil 77.Aracın alttan görüntüsü 
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Elektronik Kart Tasarımı: 

Araçta kullanılması gereken elektronik tabanlı kartların mümkün olduğunca takım tarafından 

tasarlanıp üretilmesi kararlaştırılmıştır. Dışarıdan temin edilebilecek kartlar takım olarak daha 

dikkatli ve daha yüksek standartlarda çizilerek güvenlik açısından büyük bir avantaj 

sağlanmıştır. Çoğu dış üretim kart su altı araç hazneleri düşünülerek üretilmediği için araç 

düzeninde sorunlar yaratabilmektedir. Takımın kendi ürettiği kartlar kullanılacak hazneye en 

uygun şekilde yerleştirilebilir olacaktır. Bu doğrultuda öncelikli olarak kullanılacak Altium 

kütüphanesi takım üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Mevcutta bulunan kütüphanelerin bazı 

gerekli malzemeleri istenilen şekilde barındırmamasından dolayı bu ihtiyaç hissedilmiştir. 208 

bileşen içeren bir kütüphane oluşturulmuştur. 
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Şekil 78.Hazırlanan Altium kütüphanesi 

DC-DC Dönüştürücü 

Bataryadan elde edilen voltaj ve akım değerlerinin Görüntü işleme kartı ve iticilerin 

beslemelerini yapabilmek için DC-DC dönüştürücü devresi çizilmiştir. PCB tasarımı ve 

üretim-dizgi işlemleri yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirilecektir. 
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Şekil 79. DC-DC dönüştürücü şematği 

Basınç Sensör Kartı 

Takımda yapılan istişareler sonucu araçta basınç sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. Bu 

noktada gerekli araştırmalar yapıldığında istenilen performansı verebilecek bir basınç sensörü 

bulunamamıştır. Çizilen basınç sensörünün tüm araştırma geliştirme faaliyetleri takım 

üyelerine aittir. İlerleyen süreçte kullanıma hazır hale getirilecektir. 

 

Şekil 80. Basınç Sensörü şematiği  

Sızdırmazlık Sensör Kartı 

Mevcut bulunan sızdırmazlık sensörlerine göre daha hassas bir sensör yapılmak istenmiştir. 

Minimum tolerans değerlerinin muadil sızdırmazlık sensörlerine oranla yüzde 40 daha hassas 



Sayfa | 76  
 

olduğu görülmüştür. PCB tasarımı bitirilmiştir; üretimden gelecek örnek kart beklenmektedir 

dizgi işlemi yapılacaktır. 

 

Şekil 81. Sızdırmazlık sensörü şematiği 

ESC Motor Sürücü Kartı 

ESC motor sürücü kartı üretimden teslim alınmıştır. Dizgi işlemi yapıldıktan sonra testleri 

gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 82. DC-AC driver şematiği 

 

Şekil 83.MCU ünite şematiği 

 

Şekil 84.Güç şematiği 

Motor ve İticiler: 

Aracın hareket kabiliyetinin artırılması ve istenilen şekilde hata payı en az olmak koşulu ile 

doğru yol alması için özgün tasarımımızın üzerinde konumlandırılacaktır. Önceki yapılan 

tasarım denemelerinde servo motor kullanılmıştır daha sonrasında özgün bir tasarımla birlikte 

servo motor çıkarılmıştır. Servo kullanmadan manevra tasarımı geliştirilmiştir. Servo motorun 

çıkarılması beraberinde maliyette de azalmayı sağlamıştır. Yapılan tasarım değişikliğinde 

ayrıca iticilerin yeri de değiştirilmiştir. 
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Simülasyon Geliştirme: 

Gazebo kullanılarak geliştirilecek görüntü işleme ve hareket gibi algoritmaların test 

edilebilmesi için simülasyon ortamı hazırlanmaya başlamıştır. Bu sayede havuz etabı öncesi 

olası hataların tespitinin önceden yapılarak çözümlerin üretilmesi hedeflenmektedir. Önceki 

yıllardan yarışmacı takımların hazırlamış olduğu simülasyonlar incelenmiştir, geçmişte 

yapılanlar simülasyonlara oranla daha özelleştirilebilir bir simülasyon ortamı olması 

hedeflenmektedir. 

 

10.YERLİLİK 

 Aracın tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi için kritik öneme sahip ana başlıklardan birisi de 

yerliliktir. Savunmadan haberleşmeye, sağlıktan otomotiv sektörüne kadar yerlileştirme 

çalışmaları bir hayli hız kazanmıştır. Yerlileştirme çalışmalarının başlıca sebepleri arasında 

ithalatı azaltmak dolayısıyla dışa bağımlılığı azaltmak, yerli olarak üretilen bu ürünleri ihraç 

ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ülkenin yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden 

ülkeler arasına dahil olmasını sağlamaktır. Takım olarak tüm çalışmalar bu hassasiyetle 

sürdürülmüştür ve aracın elektronik donanım, yazılım ve mekaniğinde kullanılacak ürünleri 

olabildiğince yerli üretilmeye ve tedarik edilmeye çalışılmıştır.  

 

 

Şekil 85. Ülkemizde Savunma Sanayiinin Yerlileşme Çalışmalarının Geldiği Nokta (2020) [1] 
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● Güç Dağıtım Kartı 

Kartın üretim ve dizgileme işlemi tamamen Türkiye’de, Degz firması tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Araç içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü tam anlamıyla 

gerçekleştirerek aracın kullanımını kolaylaştırmakta ve acil durumlarda aracın güvenli şekilde 

kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki bileşenlerin hepsi yurtdışından ithal edilmekte olup, 

katma değer oluşturacak mümkün olan tüm işlemler yerli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 86. DEGZ güç dağıtım kartı 

 

 

 

● Su Geçirmez Hazne 

ÖTR’de yerli bir firma olan Degz’in H-1 su altı haznesini kullanacağımızı belirtmiştik fakat 

daha fazla iç hacme sahip olması nedeniyle yine yerli bir firma olan Lenta Marine’nin su 

geçirmez haznesini kullanma kararı aldık. Ürünün sızdırmazlığı Eurolab Laboratory Service 

tarafından tescil edilmiştir[2]. Haznenin içi, yapısında kullanılan alüminyum tüpün termal 

iletkenliği sayesinde daha az ısınır ve elektronik donanımın daha sağlıklı çalışmasına olanak 

sağlar. Aynı zamanda dış darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ürün Solidworks, 

ve Solidworks Simulation eklentisi kullanılarak tasarlanmıştır. Tamamen yerli imkanlarla 

üretilmiştir ve üretim sürecinde talaşlı imalat yöntemlerinden yararlanılmıştır. Alüminyum 

gövde yapısına ve akrilik bombe başa sahiptir. Su basıncının eşit orandan dağıtan kademeli 

arka kapak yapısı dikkat çeken özelliğidir. Katma değer bazlı yerlilik oranı %97’dir. 
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Şekil 87. Lenta Marine Su Geçirmez Hazne 

 

● Triton Su Altı İticisi 

 

Şekil 88. Triton Su Altı İticisi 

 Araçta Degz firmasının yerlilik oranı %77 olan Triton su altı iticisi kullanılmıştır. İtici 500 

metre azami derinliğe sahip olup, 30N'a kadar itme kuvveti oluşturabilmektedir[3]. Poliüretan, 

PLA, alüminyum, krom ve epoksi türevi malzemelerden bir araya gelmiştir. Enjeksiyon 

yöntemi ile üretilen iticiler darbelere karşı yüksek dayanım sağlamakta ve su altında uzun 

ömürlü performans vadetmektedir. İtici tasarımı tamamen yerli AR-GE çalışmaları ile 

gerçekleştirilmiştir. Motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 
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tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir.  Muadili olan diğer iticilere göre daha uygun fiyata 

ve daha küçük boyutlara sahiptir. Katma değer bazlı yerlilik oranı %77’dir. 

 

 

 

 

● Lenta Lityum İyon Batarya 

İnsansız su altı aracı formuna uygun şekilde imal edilerek su geçirmez hazne içerisinde çok 

ciddi yer tasarrufu sağlamaktadır. Hazır alınan Li-ion pillerin özel tasarımlar doğrultusunda 

profesyonel imkanlarla birleştirilmesi sonucu Lenta firmasında imal edilmektedir. Katma değer 

bazlı yerlilik oranı %53’tür. 

 
Şekil 89. Lenta 3S Lityum-ion Batarya 

 

● Elektronik Kartlar 

Takım tarafından üretilmesi planlanan DC-DC Dönüştürücü, Basınç Sensörü, Sızdırmazlık 

Sensörü ve ESC Çift Yönlü Motor Sürücü Kartının üretimi ve dizgilenmesi tamamen 

Türkiye’de yapılacaktır. Kartların üzerinde bulunan bileşenlerin tamamı yurt dışından ithal 

edilmektedir. Bileşenler hakkında detaylı piyasa araştırması yapılmıştır fakat yerli alternatifler 

bulunamamıştır. 

 

 

Şekil 90. Takımın Ürün Tedariğinde İzlediği Yol 
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 Aynı zamanda aracın iskeleti ve araçta kullanılan tüm algoritma ve yazılımlar tamamen yerli 

imkanlarla ve özgün olarak takım üyeleri tarafından üretilecektir. Bunların yanı sıra takımın 

üretemediği fakat yerli firmalardan tedarik edilen ürünleri de kendi imkanlarımızla üretmek 

için tüm gayretimizle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 
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