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1. RAPOR ÖZETİ

Bu rapor, Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2020 yılında kurulmuş ERUDITE Takımı’nın 

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için hazırladığı Kritik Tasarım Raporu’dur. 

Rapor, takım tanıtımı ile başlayıp projenin mevcut durum değerlendirmesi, aracın tasarımı, 

yazılımı ve üretimi hakkında detaylı bilgiler ile devam etmektedir. Ön Tasarım Raporu 

sonrasında yapılan değişiklikler ve edindiğimiz tecrübeler de raporda mevcuttur. 

Takımımız 9 adet mühendislik öğrencisinden oluşmuştur ve proje kapsamında alt ana birimlere 

ayrılmıştır. Bunlar: Mekanik Tasarım, Yazılım Tasarımı, Elektronik Tasarım, Araç Tasarımı ve 

Araştırma & Raporlama birimleridir. Birimler ve görevleri şu şekildedir: 

• Mekanik Tasarım: Görevli ekip üyeleri aracın sızdırmazlık, yüzerlik, hafiflik gibi

özellikleri için uygun malzeme seçimi ve gövde üretim işlemleri ile ilgilenmektedir.

Yerlilik, düşük maliyet ve yüksek verimlilik kriterleriyle birlikte çalışmalarını

sürdürmektedir.

• Elektronik Tasarım: Görevli ekip üyeleri araç için gerekli elektrik gücünün sağlanması,

transistor devrelerinin ve motor elektroniğinin tasarımı, devre şemalarının çizimi,

elektronik elemanların projeye uygun bir şekilde seçilmesi ve entegre edilmesi üzerine

çalışmaktadır.

• Araç Tasarımı: Görevli ekip üyeleri aracın su altı hareket ve manevra kabiliyetini üst

düzeyde tutmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda en uygun yolları analiz ederek

tasarımı geliştirmektedir. Suda askıda kalabilme, kaldırma kuvveti merkezinin doğru

yerleştirilmesi, gövdenin ve iticilerin en verimli şekilde tasarlanması ve

konumlandırılması üzerine çalışır. Aracın bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarımı,

teknik çizimi ve analizlerinin yapılmasından sorumludur.

• Yazılım Tasarımı: Görevli ekip üyeleri yarışma kapsamında verilen görevler

doğrultusunda aracın su altındaki nesneleri algılaması, tanımlaması, renk ve geometrik

şeklinin ayrımını yapması ve bunlara göre otonom sürüşün sağlanması için en uygun

görüntü işleme tekniklerini ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak aracı eğitmeyi

hedeflemiş ve bunun üzerine yoğun araştırma ve geliştirme yapmıştır. Yazılım

tasarımında, doğru araçlar ve sensörlerle uygun programlama yapılarını kullanarak

gerekli algoritmaları oluşturmuş, veri setleriyle besleyip kusursuz bir otonom sürüş

sağlamak üzerine çalışılmıştır.

• Araştırma ve Raporlama: Bu alanda görevli ekip üyeleri diğer alt dallar için literatür

taramasını yapar, su altı aracı hakkındaki yerli ve yabancı kaynakları araştırır, gerekli

akademik ve bilimsel bilgileri takıma tedarik eder. Projenin ilerleyişini kaydeder ve

gerekli kurum ve kuruluşlara ulaştırılmak üzere raporlamasından da sorumludur.

Takım üyeleri sürekli bir bilgi paylaşımı ve aktif bir çalışma süreci içerisindedir. Her birimin 

diğer birimlerle olan etkileşimi ve bilgi paylaşımı sayesinde bütün takım üyeleri her alanda 

birbirine yardımcı olacak kadar bilgiye sahiptir. Üyeler hem kendine verilen görevini yerine 

getirmiş hem de ekip arkadaşlarına gerektiği yerde destek sağlamıştır. Tüm birimler 

çalışmalarında yerlilik ve özgünlük kriterlerini mümkün olduğunca ön planda tutmuştur.  



2. TAKIM ŞEMASI

ERUDITE takımı, Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’na katılmak amacıyla 2020 

yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Takımımız farklı mühendislik dallarından 

(Makine, Bilgisayar, Harita, Elektrik Elektronik) ekip arkadaşları içermektedir. ERUDITE, 

farklı alanlardaki öğrenmeye, gelişmeye ve üretmeye açık mühendislik öğrencileri olarak ortak 

bir amaç altında toplanmış olup; bu geniş mühendislik bilimlerinden doğan farklı bakış 

açılarıyla beraber özgün tasarımlar ortaya koymayı, mesleki hayatlarına dair bilgi ve tecrübe 

edinmeyi ve takım çalışmalarına aşinalık kazanmayı hedeflemektedir. 
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3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Haziran Ayı itibariyle Ön Tasarım Raporu aşamasını başarıyla tamamlamış ve Kritik Tasarım 

Raporu aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Kendi bünyemizde araştırma, planlama ve tasarım 

aşamalarını bitirmiş, malzeme temin aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Malzeme teminiyle eş 

zamanlı olarak da üretime aşamasına adım attık. 

Ön Tasarım Raporu sonrası düzenli takım toplantılarıyla aktif bir tartışma ortamı oluşturulmuş, 

araç üzerinde detaylı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sonrasında bütçemizi ve 

üretim imkanlarımızı da dikkate alarak verimliliği ve özgünlüğü en üst seviyede tutmak adına; 

gövde, kalıp ve itici tasarımı, kullanılacak malzemeler ve üretim yöntemleri üzerinde 

geliştirmeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bütçe planı yeniden oluşturulmuştur.  

Raporun bu bölümünde ön tasarımdan sonra gerekli görülen değişikliklerden bahsedilmiştir. 

Bilgilerin detayı raporun ilgili bölümlerinde verilmiştir. 

3.1. Araç Tasarımı ve Mekanik Alanında Yapılan Değişiklikler 

• Araç içerisinde oluşan ısıyı dışarıya atabilmek için gövdenin üst kısmına iletken plaka

yerleştirdik. Plakalar; aracın içindeki ısıyı azalttığı için elektronik malzemelerin,

yüksek ısıda performans kaybı yaşamasını engellemektedir.

• Gövdenin ön kısmına akrilik cam kapak ekleyerek gövde tasarımımızın sürekliliğini

sağlamış olduk. Bunun sebebi ise kamera ile çevreyi daha rahat bir şekilde görme

ihtiyacımızdır.

• İticilerin gövdeye bağlanma şeklini değiştirdik. Yeni tasarımımız olan örümcek ağı

tasarımı, mukavemeti artırırken bir yandan da dağınık kablo görüntüsünü

engellemektedir.

• İticilerimizi daha verimli olacak şekilde yeniden tasarlandı. Artık daha az su direnci ile

karşılaşacaklar.

• Kapağın tasarımı ise kameranın; aracın aşağısını da görebilmesi için düz dikdörtgen

şekilden, eliptik şekle geçilmesi ile nihai tasarımına ulaşmıştır.

• Kalıp üretimi için ön tasarımda düşündüğümüz silikondan vazgeçip PLA Filament

kullanmaya karar verdik.

3.2. Yazılım ve Elektronik Alanında Yapılan Değişiklikler 

• Ön tasarımdan sonra daha güçlü bir motora geçiş yapma kararı aldık. Motorların ihtiyacı

doğrultusunda kullanacağımız bataryayı da değiştirdik.

• Güç kesme ve güç dağıtım kartlarını kendimiz tasarlama kararı aldık.

• Kamera görüşünü en verimli hale getirebilmek için akrilik kubbe tasarladık ve ön

tasarımdaki ışıklandırmanın yetersiz olduğuna karar verip ışıklandırmayı değiştirdik.

• Ön tasarımda, elektronik malzemelerin ortaya çıkaracağı ısıyı dağıtmak için fan ünitesi

düşünüyorduk. Isı iletim plakalarıyla bu sorunu çözdüğümüz için fan ünitesinden

vazgeçtik.
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• Görev algoritmalarımızı yarışmadaki havuz tabanında rehber bir çizgi olacak şekilde

yazmıştık. Teknofest’in verdiği su altı eğitiminden sonra böyle bir durum olmadığını

öğrenip algoritmalarımızı ona göre değiştirdik.

3.3. Bütçe Karşılaştırması 

Ön tasarımda miktarı belli olmadığı için bütçeye dahil edilmeyen malzemelerin kritik tasarımda 

miktarı belli olmuş ve bütçeye eklenmiştir. 

ÖN TASARIM BÜTÇESİ KRİTİK TASARIM BÜTÇESİ 

4877₺ 8319₺ + sponsorlu malzemeler 

Tablo 1 Bütçe Karşılaştırması 

4. ARAÇ TASARIMI

Raporun bu bölümünde Erudite takımı insansız su altı aracının sistem, mekanik, elektrik, 

yazılım ve algoritma tasarım süreçleri anlatılmıştır. Ayrıca aracın fiziksel özellikleri, kullanılan 

malzemeler ve üretim yöntemleri hakkında da bilgi verilmiştir. 

4.1. SİSTEM TASARIMI 

Raporumuzun bu bölümünde aracımızın genel sistem tasarımını şema üzerinden ifade 

edeceğiz. 

Görsel 1 Sistem Tasarımı 
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4.2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

Su altı aracımızın mekanik tasarımını yapan ekibimiz makine mühendisliği öğrencisi olup 

gerekli CAD ve CAE programı alt yapısına sahiptir.  

4.2.1. MEKANİK TASARIM SÜRECİ 

Raporun bu bölümünde tasarım süreci, aracın nihai tasarımı ve bu aşamaya kadar geçirdiği 

değişimler anlatılmıştır. 

Tasarım süreci şu şekilde ilerlemektedir: 

a) Tasarım üzerine literatür taraması, örnek tasarım incelemeleri

b) Mekanik parçaların CAD ortamında olası tasarımlarının yapılması ve analiz edilmesi sonucu

en uygun tasarıma karar verilmesi 

c) Her bir mekanik parça için araçtaki görevi doğrultusunda uygun malzeme araştırılması ve

seçimi 

d) Tasarlanmış parçaların üretimi için gerekli iş makinelerinin araştırılması ve kullanımı

üzerine bilgi edinilmesi 

e) Seçilmiş malzemelerin temini için bütçe planlaması

f) Gerekli malzemelerin temini

g) Üretim, test, iyileştirme ve entegrasyon aşaması

Takımımız haziran ayı itibariyle ‘f’ aşamasından ‘g’ aşamasına geçmek üzeredir. Aracın her 

bir mekanik parçası ve tasarımı hakkında detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.  

4.2.1.1. GÖVDE TASARIMI 

        Görsel 2 Araç Genel Görünüm      Görsel 3 Isı İletim Plakaları 

Görsel 2’de görüldüğü üzere gövdemiz oval bir yapıya sahiptir. Böyle bir tasarım tercih 

etmemizin sebebi doğadaki canlıları örnek almış olmamız ve çevre dostu bir tasarım elde 

etmeyi amaçlamamızdır. Gövdemiz bu özelliğiyle gerek ergonomi gerekse su altında süzülme 

konularında kazanç sağlamaktadır. Böylelikle araç su altında daha rahat hareket edecektir ve 

bu durum da enerjiden tasarruf etmemizi sağlayacaktır.  
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Ana gövdeye ek olarak iki parçamız mevcuttur. Bunlar itici iskeleti ve ısı iletim plakalarıdır. 

İtici iskeleti hakkında detaylı bilgi 4.2.1.2. İtici İskeleti Tasarımı başlığında verilmiştir.  Görsel 

3’de görülen ısı iletim plakalarının amacı ise gövde içerisindeki elektronik cihazların 

oluşturduğu ısıyı gövde dışına atmaktır.   

 

Görsel 4 Ana Gövde Teknik Resim 

 

4.2.1.2. KALIP TASARIMI 

 
                                                                                                    Görsel 5 Kalıp Tasarımı 

 

Aracımızın gövdesi epoksi malzemeden 

döküm yöntemiyle üretilecektir. Bu sebeple 

dökümü yapacağımız bir kalıp tasarlanmıştır. 

Kalıp tasarımı yapılırken gövdeye dahil 

edilecek ısı iletim plakaları ve itici iskeleti de 

dikkate alınmıştır. 
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4.2.1.3. İTİCİ TASARIMI 

 
Görsel 6 İtici                                         Görsel 7 İtici Detay 

Her bir itici 3 kısımdan meydana gelir. Bunlar motor, pervane ve pervane koruyucusudur. Araca 

en yüksek verimi sağlayacak şekilde tasarladığımız pervane ve pervane koruyucusunun üretimi 

de ekibimiz tarafından yapılacaktır. Pervane koruyucumuzun kesiti, araç gövdesine benzeyen 

oval bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımın amacı, suyu olabildiğince yüzeyde tutmak ve iyi 

bir dinamik kazandırmaktır. Gereksiz malzeme harcamamak adına koruyucunun içi boşaltılmış 

ve mukavemeti de korumak için üçgen destek uzuvları eklenmiştir. 

 
Görsel 8 Pervane                                    Görsel 9 Pervane Koruyucu 

Pervanemiz ise ön tasarım aşamasından sonra daha özel ve farklı bir bakış açısıyla yeniden 

tasarlanmıştır. Yeni tasarlanan pervanenin ileri yönlü çalışması durumunda ortasındaki delikten 

gelen suyun direnç oluşturmasını engelleyecek kanallar açılmıştır. Bu kanallar gelen suyu alıp, 

dönüş doğrultusunda pervanenin dışına itmektedir. Bu da bize direnç oluşturacak su kütlesini 

verimli kullanarak lehimize enerjiye dönüştürmemizde yardımcı olacaktır. Bahsedilen kanallar 

aynı zamanda pervane motorlarının, su ile temas ederek soğumasını düşünerek tasarlanmıştır. 
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Görsel 10 İticilerin Konumu 

Aracımızda hareket kabiliyetini üst düzeyde tutmak için 3 adet dikey ve 4 adet yatay olmak 

üzere toplamda 7 adet itici kullanılacaktır. 4 adet yatay olan iticilerimiz, aracımızın köşe 

taraflarına 45 derece açıyla çapraz olarak konumlandırılacaktır. 3 adet dikey olan iticilerimizin 

2 tanesi gövdenin orta kenar kısımlarında karşılıklı olarak, 1 tanesi de gövdenin arka kısmında 

konumlandırılacaktır.  

 

Görsel 11 İtici Teknik Resim 
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4.2.1.4. İTİCİ İSKELETİ TASARIMI 

Gövdemizi üreteceğimiz epoksi malzemesi, kürlendikten sonra işlenememesi sebebiyle 

iticileri gövdeyle birleştirme konusunda sorun oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm olarak bütün 

iticileri sabitlemek için bir iskelet tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu iskelet, içerisinde bulunan 

kablo kanalları sayesinde iticiler içinde bulunan ve gövde içine girecek motor kablolarının 

dağınık bir görüntü oluşturmamasını ve daha güvende olmalarını sağlayacaktır.  

  

 

Görsel 12 İtici İskeleti Teknik Resim 
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4.2.1.5. HAREKET KABİLİYETİ 

Raporun bu bölümünde aracın farklı hareket kabiliyetleri için çalıştırılacak iticiler ve yönleri 

tablo üzerinden ifade edilmiştir.   

 
Görsel 13 İtici Numaralandırması ve Yönleri               Görsel 14 Pervane Yönleri 

 

 

YÖNLER/PERVANE 

NO 

1 2 3 4 5 6 7 

İLERİ × × 
  ✓ ✓ 

 

GERİ ✓ ✓ 
  × × 

 

AŞAĞI   ✓ ✓ 
  ✓ 

YUKARI   × × 
  × 

SAĞA × ✓ 
  ✓ × 

 

SOLA ✓ × 
  × ✓ 

 

ARKA KALDIRMA       × 

ARKA İNDİRME       ✓ 

YÖRÜNGEDE 

SAAT YÖNÜ 

  ✓ × 
   

YÖRÜNGEDE 

SAATİN TERSİ 

YÖNÜ 

  × ✓ 
   

Tablo 2 Hareket Kabiliyeti 
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4.3. ANALİZLER 

Raporun bu bölümünde gövde ve itici tasarımı üzerinde yapılan analizlerden bahsedilmiştir. 

 

4.3.1. Gövde Analizi 

Gövdeye, su altındaki basınca dayanıp dayanamayacağını gözlemlemek için SolidWorks 

yazılımı üzerinden basınç analizi yapılmıştır. Veriler göstermektedir ki; gövde, yarışma 

koşullarının çok üstünde olan 100 metrede bile su basıncına dayanabilmektedir.  

 
Görsel 15 Gövde Basınç Analizi (3 Metre) 

 
         Görsel 16 3 Metrede Deformasyon 

Görsel 16’da da görüldüğü üzere 

deformasyon, en fazla 0.115 mm 

olmaktadır. 
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Görsel 17 Gövde Basınç Analizi (100 Metre) 

 

 
          Görsel 18 100 Metrede Deformasyon  

 

Görsel 18’de de görüldüğü gibi 

deformasyon, en fazla 5.362 mm 

olmaktadır. 
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4.3.2. İtici Analizi 

Akışkan analizleri ise SolidWorks yazılımının Flow Simulation eklentisi üzerinden yapılmıştır. 

Pervane dönerken suyun davranışını gözlemlemek amacı ile analizler yapılmış olup; tasarımın, 

amacına ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu akışkan analizinin yanında iticinin, suya karşı gösterdiği 

tepki kuvvetlerini gözlemlemek için de ayrı bir analiz yapılmıştır. 

 
Görsel 19 İtici Analizi I 

Görsel 19’da pervanenin dönmesi durumunda karşıdan gelen suyun nasıl bir davranış 

göstereceğini gözlemlemek amacı ile yapılan az parçacıklı akış analizi verilmiştir.  

 
Görsel 20 İtici Analizi II 

Görsel 20’de yakın çevreden de gelen su parçacıklarına karşı nasıl bir akış yolu izleyeceğini 

öğrenmek için parçacık sayısı arttırılarak yapılan analiz verilmiştir. 
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Görsel 21 İtici Analizi III 

Görsel 21’de gözlemlenen veriler niteliğinde tasarım; hedefimize uygun olmuş olup, pervane 

koruyucusuna çarpan parçacıkları direkt olarak pervaneye doğru yönlendirmektedir. 

 

Görsel 22’de isosurface ve vektör 

notasyonları ile gerilim analizi yapılmıştır. 

Bu analiz de kanıtlamaktadır ki tasarımımız, 

en az direnci elde etme hedefimize bizi 

ulaştırmıştır. 

 

 

 

 

 

       

             Görsel 22 İtici Analizi IV 
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4.4. ALTERNATİF TASARIM 

Epoksi malzemesinden üretim yaparken bir sorun çıkması ihtimaline karşı sızdırmaz tüp 

kullanarak alternatif bir tasarım oluşturduk.  

 
Görsel 23 Alternatif Tasarım 

 

 
Görsel 24 Alternatif Tasarım Üstten Görünümü 
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Görsel 25 Alternatif Tasarım Yandan Görünümü 

 

4.5. TASARIM GEÇMİŞLERİ VE NİHAİ SONUÇLAR 

Ön Tasarım aşamasından bu yana birçok tasarım değişikliklerimiz olmuştur. Raporun 3. 

başlığında değindiğimiz bu değişiklikleri daha detaylı bir şekilde sebepleri ile sıralamamız 

gerekirse: 

• İskelet: İticilerden gelen gücü daha dengeli dağıtma ihtiyacımıza karşılık olarak 

geliştirdiğimiz bu sistem, aynı zamanda kablo dağınıklığını da engellemektedir. 

İskeletin içine açılan kanallar sayesinde iticiye kablolar iletilebilmektedir. Aynı 

zamanda iticilerin, gövdeye nasıl bağlanacağı sorununu da ortadan kaldırmıştır. 

• İtici: Pervane koruyucusu tasarımı tamamen sil baştan yapılmıştır ve tasarım yapılırken, 

suyun davranışı göz önünde bulundurulmuştur. Pervanenin dönen kısmı ise içinde yine 

ufak detaylar bulunduruyor olup tamamen rahat hareket için geliştirilmiştir. 

• Isı İletim Plakaları: Takım içinde bölümler arası yaptığımız istişare sonucu ısı büyük 

bir problemdir. Gövde içinde çalışan elektronik parçaların meydana getirdiği ısıyı, ısıl 

iletkenliği yüksek ısı iletim plakaları ile dışarı aktarabilmekteyiz, 

• Akrilik Cam: Hem gövde bütünlüğünü tamamlaması hem de kameranın, daha geniş 

alanları görebilmesi için düz kapaktan, eliptik kapağa geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu 

değişimin ana amacı ise kameranın, aracın alt kısmını görebilmesidir. 

• Gövde: Hocalarımızla yaptığımız istişareler sonucu gövdenin et kalınlığı 3 

santimetreden, 1 santimetreye düşürülmüştür. Bu değişim iç hacmi genişleterek 

yapılmıştır. 
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Görsel 26 İlk Prototip                              Görsel 27 Araç Ön Tasarımı  

 
Görsel 28 Araç Nihai Tasarımı 

 

4.6. MALZEMELER 

Raporun bu bölümünde araçta kendi üretimimiz olan parçalar için gerekli malzemelerden 

bahsedilmiştir. Hazır temin ettiğimiz elektronik malzemeler ile ilgili detaylı bilgi raporun 4.3.1. 

bölümünde verilmiştir. Bilgi tekrarına düşmemek için bu bölümde bahsedilmemiştir. 

Epoksi, termoset grubuna girmektedir ve suya karşı direnci yüksektir. Bu direnç zamanla 

azalmaz, korunur. Epoksiler elektrik, ısı ve kimyasal direnç açısından da çok kullanışlı 

malzemelerdir. Tetrabrom bisfenol asetondan yapılan epoksilerin alev dirençleri daha da 

yüksektir. Sertlik yanında esneklik ve darbeye dayanım, yüksek yapışma gücü ve korozyona 

karşı metalleri koruma, epoksilerin belirgin özellikleridir. Bu sebeplerden ötürü aracımızda 

gövde üretiminde epoksi tercih edilmiştir. 
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Pla Filament 3 Boyutlu Yazıcı ile üreteceğimiz parçalarda kullanılacaktır. Sert bir yapıya 

sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. Hafif esnekliğe sahiptir. Üretim sonrası 

soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunlarıyla karşılaşılmaz. İnsan sağlığına zararlı 

değildir. Bu sebeplerden dolayı pervane, koruyucu ve kalıp tasarımlarımız için uygun 

görülmüştür. 

Akrilik Cam, tasarımımızda kamerayı içinde muhafaza etme ve gövdeye kapak olma 

görevindeki kamera kutusunun üretim malzemesidir. Düşük özgül ağırlık, parlak ve sert yüzey, 

sağlamlık ve kırılmaya karşı dayanıklılık, ısı ile şekillenebilme, birçok inorganik kimyasal 

maddeye dayanıklılık, bütün ahşap el aletleriyle işlenebilme, yüksek ışık geçirgenliği gibi 

özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir. 

Cıvata ve Somun, montaj için gerekli malzemelerdir. Araç için uygun boyutları seçilmiştir ve 

temin edilecektir. Miktar ve özellikleri şu şekildedir: 

• İskelet-pervane koruyucusu bağlantısı için 14 adet Screw RLX M6-20 4.8 NF E 25-110 

6 lobe recessed mushroom head screw- Grade A- RLX 

• Pervane koruyucusu-lamba bağlantısı için 14 adet Hexagon socket head screw DIN 912- 

M3 x 0.5-30-8.8 Hexagon socket head screw 

• Pervane koruyucusu-motor bağlantısı için 28 adet ve motor- pervane bağlantısı için 14 

adet Hexagon socket button head screw ISO7380-1- M3 x 8 010,9 Hexagon socket 

button head screws (Ek-4) 

Bunlar dışında gövde üretimi sırasında epoksi yapıştırıcı (Ek-2), vakum bandı, kalıp ayırıcı (Ek-

3) gibi malzemeler kullanılacaktır.  

4.6.1. ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

Raporun bu bölümünde, su altı aracının üretiminde kullanılan yöntemlere ve üretilen 

materyallerin detaylı bilgilerine yer verilmiştir. Yöntemler anlatım içinde koyu şekilde 

vurgulanmıştır. 

4.6.1.1. GÖVDE ÜRETİMİ 

Aracımızın gövde üretiminde kullanılacak ana madde epoksidir. Belirli oranlarda istenilen 

mukavemet değerlerini elde edebilmek için özel sertleştirici maddesiyle birleştirilerek sıvı 

halde bir karışım elde edilecektir. Bu karışım döküm yöntemiyle kendi tasarladığımız ve 

üreteceğimiz kalıba dökülerek uzun bir süre donması beklenecektir. Daha sonra kalıp açılarak 

gövde kalıptan ayırılacaktır. Bir şasinin sahip olması gereken özellikleri sıralayacak olursak; 

yüksek mukavemet, dayanıklılık, hafiflik ve sızdırmazlık gibi özelliklerdir. Bu madde ve 

karışım ile bu özelliklere sahip bir parça üretilmiş olacaktır.  
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                Görsel 29 Döküm Kalıbı                           Görsel 30 Kalıptan Çıkacak Gövde 

Üretim esnasında kolaylık sağlaması için ise gövdeyi iki parça şeklinde imal edip daha sonra 

birleştireceğiz. Gövdeye ek olan ısı iletim plakaları ve itici iskeletini döküm esnasında gövdeye 

dahil edeceğiz. 

4.6.1.2. KALIP ÜRETİMİ 

Gövdemize uygun olarak tasarladığımız kalıbın üretimi 3 Boyutlu Yazıcı ile yapılacaktır. 

Kalıbın tasarımı gövdeye dahil edilecek parçalar da dikkate alınarak yapıldığı için birleştirme 

aşamasında sorun çıkarması önlenmiştir. Kullanılan malzeme PLA Filament olacaktır. 

Yazıcıdan kalıbı çıkarma konusunda sorun yaşama ihtimalimize karşı alternatif bir üretim 

yöntemi düşünerek CNC’ de üretim planı da yaptık. Bunun için SolidCam’de gerekli 

çalışmaları yaptık, SSCNC programı ile de SolidCam yazılımında yaptıklarımızı test ettik. 

Kalıplarımızın stok model ve katı simülasyon esnasındaki görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

 
    Görsel 31 Erkek Kalıp Stok Görünümü                 Görsel 32 Dişi Kalıp Stok Görünümü 
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Görsel 33 Erkek Kalıp Katı Simülasyon Görünümü 

 
Görsel 34 Dişi Kalıp Katı Simülasyon Görünümü 

 

4.6.1.3. İTİCİ ÜRETİMİ 

İticilerimiz için motorlarımız hazır temin edilecek olup pervane ve pervane koruyucusu kısmı 

ekibimizce tasarlanıp üretilecektir. SolidWorks programında tasarladığımız motor koruyucusu, 

pervane ve pervane koruyucusu sisteminin üretimi 3 Boyutlu Yazıcı ile gerçekleştirilecektir. 

İticimizi üretirken kullanacağımız malzeme Filament PLA olacaktır. İticilerden çıkan motor 

kabloları iticilerin bağlı olduğu iskelet içinden geçirilerek suyla teması engellenecektir.  
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          Görsel 35 İticinin Kablo Çıkışı                           Görsel 36 Pervane Deneme Ürünü 

Görsel 36’da görüldüğü üzere pervanelerimiz için bir deneme üretimi yapılmış olup başarılı 

sonuç alınmıştır.  

4.6.1.4. İTİCİ İSKELETİ ÜRETİMİ 

Gövdeye uyumlu tasarımını yaptığımız ve tüm motorların birbirine bağlı olduğu iskeletimiz, 

içerisindeki kablo kanallarıyla kabloların dağınık bir görüntü oluşturmamasını ve daha güvende 

olmasını sağlamaktadır. Üretimi 3 Boyutlu Yazıcı ile yapılacak olup kullanılacak malzeme 

PLA Filament’tir. Döküm esnasında gövdeye dahil edilecektir. 

4.6.2. BİRLEŞTİRME AŞAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 

Elektronik parçaların kablo bağlantıları için lehimleme yöntemi, montajı için vidalama 

yöntemi, iki parça olarak üretilen gövdenin birleştirilmesi için ise vakum bandı ve epoksi 

reçine ile yapıştırma yöntemi kullanılacaktır.  

 

4.7. FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Raporun bu bölümünde aracın nihai tasarımına ait fiziksel özelliklere yer verilmiştir.  

Tablo 3 Fiziksel Özellikler 

 

Uzunluk 

 

600,79 mm 

 

Genişlik 

 

608,46 mm 

 

Yükseklik 

 

168,37 mm 

 

Kütle 

 

6002,75 gr 

 

Hacim 

 

5203759,08 m3 
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Görsel 37 Araç Teknik Resim 

 

4.8. ELEKTRONİK TASARIM, ALGORİTMA VE YAZILIM TASARIMI 

4.8.1. ELEKTRONİK TASARIM SÜRECİ 

Raporun bu bölümünde aracın elektronik aksamını oluşturan malzemeler, özellikleri ve seçilme 

nedenleri açıklanmıştır. 

 

4.8.1.1. LİPO PİL VE LİPO ŞARJ ALETİ  

 

Yarışma şartnamelerine gelen güncelleme ile batarya-güç sistemine ihtiyacımız vardır. Bu 

sebeple aracımız için gerekli güç teminini sağlayacak Leopard Power 16000 mAh batarya 

modeli uygun görülmüştür. Dayanıklılık ve kullanım açısından araca uygun, yüksek enerji 

yoğunluğu, istikrarlı performans tek hücre kapasiteleri sağlaması özellikleriyle tasarımımıza en 

uygun görülen bataryadır. 

 

Kullanacağımız lipo batarya için gerekli enerjiyi sağlaması maksadıyla şarj aletine ihtiyacımız 

vardır. Bu yüzden temin edeceğimiz 2S-3S lipo şarj cihazını kullanarak bu ihtiyacı giderecek 

ve bataryanın kısa sürede dolmasını sağlayarak yüksek verimlilik elde edilecektir. Kolay 

taşınabilir olmasıyla beraber acil durum ve ihtiyaç anlarında araca destek sistemi olarak güç 

sağlayacaktır.  
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                Görsel 38 LiPo Pil                                                     Görsel 39 LiPo Şarj Aleti 

 

LİPO BATARYA ÖZELLİKLERİ 

Minimum Kapasite  
 

16000mAh 

Yapılandırma 3S /11.1V/ 3Cell 

Sürekli Deşarj Akımı 20C 

Patlama Deşarj Akımı 50C 

Şarj Oranı 1-2C (max 5C) 

Konektör Tipi Deans/T-plug 

Şarj Konektörü JST-XHR 

 

Tablo 4 LiPo Batarya ve Şarj Aleti Özellikleri (Ek-9, Ek-10) 

                                                                                 

4.8.1.2. GÜÇ DAĞITIM KARTI 

Bu kart, güç kesme kartından aldığı enerjiyi sistem içerisine dağıtmakla görevlidir. Araç 

içerisindeki elektronik kartlara gerekli olan gücü sağlamaktadır. Bu kart üzerinde 12v, 5v ve 

3.3v gerilim çıkışları bulunmaktadır. Bu gerilim değerleri 12v gerilimin dönüştürülmesi ile 

sağlanmaktadır. Kullanacağımız güç dağıtım kartı da takımımız bünyesinde tasarlanmıştır. 

 

 
Görsel 40 Güç Dağıtım Kartı Tasarımı 

LİPO ŞARJ ALETİ ÖZELLİKLER 

Giriş AC 110V-240V 

Çıkış 8,4V/12.6V 

1200mA 
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4.8.1.3 GÜÇ KESME KARTI 

Bu kart sayesinde sistem içerisine suyun girmesi halinde enerji kesilecektir. Bu sayede güvenlik 

önlemleri alınacak ve zararların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Su sensörlerinden veri 

geldiğinde denetleyicide kesme oluşacaktır ve bu kesmenin sonucunda sisteme verilen güç 

kesilecektir. Sisteme tekrar enerji verilmesi için bu karta giden enerjinin kesilip tekrar verilmesi 

gerekmektedir. Bunun nedeni aracın açılıp su sızıntısının giderilene kadar güç kesme işleminin 

devamlılığının sağlanmasıdır. Karta enerji geldiğinde sensörlerden gelen veri kontrol edecek 

ve sönsörlerden olumsuz cevap gelmediğinde sisteme enerjiyi geri verecektir. Aracımız için 

kullanılacak güç kesme kartı da takımımız tarafından tasarlanmış olup üretimi yapılacaktır. 

 

 
Görsel 41 Güç Kesme Kartı Tasarımı 

 

4.8.1.4. RASPBERRY Pİ 4 VE ARDUINO NANO  

Raspberry'yi kullanış amacımız kameradan gelen verileri okuyup, işleyip analiz edip motorlara 

gerekli emirlerin verilmesidir. Elbette aracımızın kullanacağı tek veri kameradan aldığı veri 

olmayacağından analog okuma da yapabileceğimiz bir mikrodenetleyici olan Arduino 

kullanacağız. Bu sayede yerden tasarruf edilecektir. Üzerinde bulunan USB Mini-B sayesinde 

kolay kodlanabilecek olmasından ötürü Nano modeli tercih edilmiştir. Raspberry'de 

yazacağımız tek satır bir fonksiyon bile binlerce satırlık bir matris işlemi içerdiğinden ve 

üzerine çok fazla yük düştüğünden dolayı sensörlerden gelen analog okumalar, analiz ve PWM 

sinyalleri göndermek gibi işleri bizzat Arduino üstlenecektir. 
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Tablo 5 Raspberry Pi 4 Özellikleri (Ek-11) 

 

          
                  Görsel 42 Raspberry Pi 4                                         Görsel 43 Arduino Nano 

 

Tablo 6 Arduino Nano Özellikleri (Ek-12) 

RASPBERRY Pİ 4 ÖZELLİKLERİ 

İşlemci Dört çekirdekli Cortex-A72 64-bit destekli 

@1.5GHz 

RAM 2GB/4GB LPDDR4-3200 

Bağlantı 2.4GHz/5.0GHz 802.11.b/g/n/ac destekli 

kablosuz ağ Bluetooth 5.0, BLE destekli 2x 

USB 2.0 + 2x USB 3.0 portu Gerçek Gigabit 

Ethernet 

Video ve Ses 2 x mikro-HDMI, 4K 60FPS destekli 1 X MIPI 

DSI ekran portu 1 X MIPI CSI kamera portu 4 

kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + 

kompozit video çıkışı 

Multimedya H.265 decode (4kp60) H.264 decode 

(1080p60) H.264 encode (1080p30) OpenGL 

ES 1.1, 2.0, 3.0 destekli grafik işlemci 

Güç 5V/3A 

ARDUINO NANO ÖZELLİKLERİ 

Mikro denetçi ATmega328P 

Çalışma Voltajı 5V 

Dijital I/O Pinleri 14 (6 tanesi PWM output olarak 

kullanılabilir) 

Analog Giriş Pinleri 8 

I/O Pin Başına DC Akım 40 mA 

Flash Memory 32 KB 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Saat Hızı  16 MHz 

Boyutlar  0,73 inç x 1,70 inç 

Uzunluk & 

 Ağırlık  

45 mm*18mm 

7 gr 
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4.8.1.5. FIRÇASIZ MOTOR  

Araçta kullanılmayı düşünülen motor modeli Degz M1 su geçirmez fırçasız motorudur. Bu 

motoru seçmemizin nedeni ise özellikleri bakımından aracımıza dair bütün ihtiyacımızı 

karşılayarak maksimum verimlilik sağlamasıdır. Bunlar, yüksek saflıkta bakır sargıları 

sayesinde verimliliği en üst düzeye çıkarması, çoklu koruma özellikleriyle düşük voltaj kesme 

koruması, aşırı ısı koruması, gaz sinyal kaybı koruması özellikleridir. Bu sayede diğer 

motorlara karşı avantajlı ve güçlüdür. Ayrıca, motorun kablo bağlantılarında ise yine epoksi 

maddesiyle kaplanacak olup suya karşı yalıtımlı ve güvenli bir koruma sağlanacağı 

düşünülmektedir. Bunların yanında elektronik tasarımımızda yerli ve milli ürünler tercih sebebi 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

  
            Görsel 44 Fırçasız Motor                          Tablo 7 Fırçasız Motor Özellikleri (Ek-5) 

4.8.1.6. ESC  

 ESC 30A fırçasız motor hız kontrol sürücüsü, aracın motorunu yöneten beyin rolündedir. ESC 

sayesinde otonom sistem kurulu olan araçta yazılımdan gelen komutlar doğrultusunda hızlan 

veya dur uyarısına göre az veya çok tepki vererek hızlanma, yavaşlama, durma ve geri gitme 

eylemlerini yerine getirebilir. Kabiliyet yönetimlerini üstlenmesi nedeniyle ısıya dayanıklılığı 

yüksek ve kullanım açısından uygun bir ESC kullanmaya karar verilmiştir. 

 

 
                       Tablo 8 ESC Özellikleri (Ek-8)                                     Görsel 45 ESC 

 

                                                                        

FIRÇASIZ MOTOR ÖZELLİKLERİ 

Voltaj Aralığı 3s-6s (12v – 24v) 

Sürekli Akım  8A 

Peak Akım 12a 10sn 

Voltaj – devir 

ilişkisi  

350kv 

Anodize alüminyum gövde 

Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

ESC ÖZELLİKLERİ 

Çıkış Sürekli 30A, 40A 10 saniyeye kadar 

Giriş Voltajı 2-3S Lipo, 5-9 hücre NiMH 

BEC 2A / 5V Doğrusal mod BEC. 

Maximum 

hız 

2 Kutuplular için 210000rpm 

6 kutup için 70000rpm 12 kutup için 

35000 rpm 

Boyutlar 50mm x 27mm x 9mm 

Ağırlık 22g 
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4.8.1.7. SİGORTA VE AKIM KESİCİ  

Sistemi aşırı akım ve kısa devrelere karşı korumak amacıyla tasarlanmış koruma ve anahtarlama 

devre elemanlarıdır. Devreden geçen akım, sigortaların nominal akımlarının belirli bir seviye 

üstüne çıkması durumunda ya da devrede bir kısa devre meydana gelmesi durumunda otomatik 

sigortalar elektrik bağlantısını keserek kendinden sonraki sistemi korumaya almaktadır. 

Günümüz kullanımıyla şalter görevini üstlenmektedir. Sistem ve araç güvenliği için önemli bir 

yere sahiptir. Olası kısa devreleri ve yüklü akımı engelleyerek oluşabilecek hasarı 

engellemektedir. Toplamda 9 adet sigorta sisteme entegre edilecektir. Bunların yedi tanesi 

motor için bir tanesi de led için kullanılacaktır. 

 

    
 Görsel 46 Sigorta ve Akım Kesici            Tablo 9 Sigorta ve Akım Kesici Özellikleri (Ek-18) 

 

 

4.8.1.8.VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 

Voltaj regülatörü, sabit bir voltajı otomatik olarak korumak için tasarlanmış bir sistemdir. Bir 

voltaj regülatörü basit bir ileri besleme tasarımı kullanabilir veya negatif geri besleme içerebilir. 

Elektromekanik bir mekanizma veya elektronik bileşenler kullanabilir. Tasarıma bağlı olarak, 

bir veya birden fazla AC veya DC voltajı düzenlemek için kullanılabilir. 

Voltaj regülatörleri, işlemci ve diğer elemanlar tarafından kullanılan DC voltajlarını stabilize 

ettikleri bilgisayar güç kaynakları gibi cihazlarda bulunmaktadır. Kullanılacak regülatör ile 

elektrik güç dağıtım sisteminde, voltaj regülatörleri, sabit voltaj alması için kurulacaktır. 

 
 Görsel 47 Voltaj Regülatörü                          Tablo 10 Voltaj Regülatörü Özellikleri (Ek-19)           

 

 

SİGORTA VE AKIM KESİCİ 

ÖZELLİKLERİ 

Çapı 6 mm 

Uzunluğu 30 mm 

Çalışma Voltajı 12A,1A 

VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ÖZELLİKLERİ 

Giriş Gerilimi DC 9-36V 

Çıkış Gerilimi 

 

5-5.3V 

En Fazla Akım 

 

3.5A/5A/6A 

 

USB Çıkışı 

 

VAR 
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4.8.1.9. SERVO MOTOR 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde 

yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servolar, 

istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu 

değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. Aracımızda gerektiği takdirde kamera yönünün 

değiştirilmesi için kullanılacaktır. 

 

 
           Görsel 48 Servo Motor                             Tablo 11 Servo Motor Özellikleri (Ek-20)                                                        

 
4.8.1.10. KAMERA 

Bir varlıkta veya alette en değerli bölümlerden biriside görme kısmıdır. Nitekim su altı 

dalışlarımızda sağlıklı bir haberleşme için görüntü verisine ihtiyacımız vardır. Bu sebeple en 

hassas noktamızda kameradır. Kullanım nedenimiz ise açıkladığımız üzere görevlerimizde 

görüntüyü kaliteli bir çekimle doğru şekilde algılamak, gelen görüntüye bağlı olarak da verileri 

işleyerek ihtiyaç olan komutları okutup görevi tanımlatmak, bu sayede aracın görevi 

tamamlamasını sağlamaktır. Gerçekleştireceğimiz bütün eylemler ve yazılım uygulamalarıda 

görüntü işleme üzerine olmaktadır.  

 
                  Görsel 49 Kamera                                 Tablo 12 Kamera Özellikleri (Ek-13)                               

 

4.8.1.11. AYDINLATMA 

Kameranın görüş kalitesi için aydınlatma oldukça önemlidir. Görsel 28’de görüldüğü üzere ön 

iki iticinin altında birer tane olmak üzere su altı aydınlatıcılarımız sabitlenmiştir. Konumları ve 

özellikleri bakımından görüntüyü en verimli hale getirecek şekilde seçilmiştir.  

 
 

SERVO MOTOR ÖZELLİKLERİ 

Hız 0.06-0.12 sn/600 

Dönüş Açısı 0-180° 

Çalışma Gerilimi 4.8-6.0V 

Boyutlar 23.1 x 12.2 x 29 mm 

Tork 0-5 kg/cm 

Ağırlık 9 g 

KAMERA ÖZELLİKLERİ 

Bağlantı Özellikleri USB 

Mikrofon Var 

Çözünürlük 3 Mp 
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    Görsel 50 Su Altı Aydınlatma                      Tablo 13 Aydınlatıcı Özellikleri (Ek-7)                                      

 

 

4.8.1.12. SENSÖRLER 

Jiroskop: Ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek 

bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. MPU9255 jiroskop ivmeölçer 

manyetik alan modülü ürünü 3 farklı sensörü bir arada bulundurur. Jiroskop, 

İvmeölçer ve manyometre sensör kartı üzerindedir. 3 eksenli Jiroskop, 3 

eksenli İvmeölçer ve 3 eksenli manyetometre sensörleriyle toplamda 9 eksenlidir. Çalışma 

gerilimi 3.3V – 5V’tur. (Ek-14) 

 

İvmeölçer16-bit çözünürlüktedir. Ölçüm aralığı ±2g, ±4g, ±8g ve ±16g seçilebilir. Çalışma 

akımı ise 450Ua’dır. 

Jiroskop:16-bit çözünürlüktedir. Ölçüm aralığı ±250, ±500, ±1000 ve ±2000°/sn seçilebilir. 

Çalışma gerilimi 3.2mA’dir. 

Pusula/manyetometre 14 veya 16-bit ayarlanabilir çözünürlüktedir. Ölçüm aralığı ±4800µT 

ve çalışma akımı da 280uA’dir.        

            

Sıcaklık ve Nem Sensörü: Sıcaklık sensörü veri olarak bulunduğu ortamın 

sıcaklığını verir. Kullanma amacımız, sistemde çalışan elektronik elemanların 

fazla ısınması durumunda sensörün sıcaklığı algılamasıdır. Sensörden gelen 

sıcaklık bilgisi kritik değerden yüksek ise soğutma sistemi çalıştırılacaktır. Ölçe 

bileceği sıcaklık aralığı 0-50 °C’dir. (Ek-17) 

 

 Su Geçirmez Ultrasonik Mesafe Sensörü: HC-SR04 ultrasonik mesafe 

sensörünün su geçirmez muhafazaya sahip sürümüdür. Aracımızda sızdırmaz 

tüpün dışında konumlandırılacağı için su geçirmez olmasına dikkat edilmiştir. 

Engellere karşı önlem amaçlı kullanılacaktır. Çalışma gerilimi 5V ‘tur. Bekleme 

akımı 5mA ve çalışma akımı 30mA’dır. Mesafe aralığı 25cm-4.5 metredir. Görüş açısı <50 

°C’dir. (Ek-15) 

 

AYDINLATICI ÖZELLİKLERİ 

Işık Şiddeti 1500 lm 

Gerilim Aralığı 15V-48V 

Güç Tüketimi 11.2 W 

Anodize Alüminyum Gövde 

0-1500 µS Pwm Sinyali  

(3.3 Pwm ile 0-2000 µS) 
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 Sıvı Algılama Sensörü: Sıvı algılama sensörü elektronik aksamın bulunduğu 

bölgeye su sızıp sızmadığını, ortamda sıvı varlığını kontrol için kullanılacaktır. 

Sensörden sıvıyı algıladığına dair veri geldiğinde acil durum butonu devreye 

girecektir.  Modülün dijital çıkışından su olup olmadığı, analog çıkışından ise 

su miktarını ölçebileceğiz.  Çalışma voltajı 3.3V- 5V ve çalışma akımı <20mA’dir. (Ek-16) 

 

 
Şema 2 Güç Dağıtım Şeması 

4.8.2. ALGORİTMA TASARIM SÜRECİ 

Raporun bu bölümünde aracın yapacağı otonom hareketin genel anlatımı yapılmış ve ardından 

su altı aracımızın yazılımı için oluşturduğumuz algoritmalar akış şemaları üzerinden ifade 

edilmiştir. 

4.8.2.1. Otonom Hareket Genel Anlatımı 

Aracımız ilk olarak hangi görevi yapacaksa üzerindeki butondan görev seçimi yapılıp suya 

bırakılacaktır. Suya bırakıldığı andan itibaren sürekli çalışacak olan bir stabilizasyon 

algoritmamız mevcuttur. Bu algoritma, araç suya ilk girdiği anda önce aracı suyun altında 

düzgün bir konuma getirip ardından sensörlerden alınan veriye göre aracı bizim belirlediğimiz 

seviyede sabit tutmaktadır. Stabile bir hal aldıktan sonra artık aracımız görevini yapmaya hazır 

hale gelmiştir. O an hangi görev seçiliyse o görevin adımlarını uygulayıp algoritmasını 

çalıştıracaktır.  
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Şema 3 Stabilizasyon Akış Şeması 

Balance Fonksiyonu: Balance fonksiyonu sensör verilerinden aldığı bilgiye göre aracın 

kendini dengede tutabilmesi için yazılmış stabilizasyon fonksiyonuna destek olacak bir mini 

fonksiyondur. Bu fonksiyondaki amaç aracın denge konumundan uzaklığına göre motorlara da 

doğru orantıda güç vermesidir. Böylece denge durumuna gelmesi kısa bir zaman alacak 

zamandan tasarruf edilecektir. 
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4.8.2.2. Görevlerin Akış Şeması  

 
Şema 4 Kapıdan Geçiş Görevi Akış Şeması 

 
Şema 5 Denizaltı Tespiti Görevi Akış Şeması 
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Şema 6 Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Akış Şeması 

 

4.8.3. YAZILIM TASARIM SÜRECİ 

Raporumuzun bu bölümünde yazılım tasarımında izleyeceğimiz yöntem, kullanacağımız 

araçlar ve programlama dillerinden bahsedilmiştir. Bazı görevler için yazılımsal süreç detaylı 

bir şekilde anlatılmıştır.  

4.8.3.1. Yazılımsal Süreç Genel Anlatım 

Yazılım tasarımında öncelikle izleyeceğimiz yöntem, projenin gerçekleştirilebilmesi için 

yazılımsal alt yapıyı oluştururken su altı aracının fonksiyonlarını tek tek ayırıp basitten 

komplekse doğru işlemektir. Aracımızın yazılımını yarışma görevleri doğrultusunda tamamen 

otonom hareket edecek şekilde tasarlayacağız.  

Aracımızda Raspberry Pi 4 mini bilgisayarını kullanacak olup kamera ile birlikte Raspberry 

üzerinden görüntü işleme yapacağız. Kamera verileri dışında sensörlerden ve diğer 

bileşenlerden veri almak için de Arduino Nano mikro denetleyicisini kullanacağız. Arduino 

Nano’yu kodlamak için C programlama dilini, Raspberry Pi 4’ü kodlamak için ise Python 

programlama dilini kullanıyoruz.  

Neden Python programlama dilini seçtik?  

Python, 2020 IEEE araştırmalarına göre dünya çapında en çok kullanılan programlama 

dillerindendir. Yüksek seviyeli ve açık kaynak kodludur. Görüntü işleme, veri bilimi, makine 
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öğrenmesi ve yapay zekâ konusunda da Pyhton çok fazla tercih edilmektedir.  Her alanda 

olduğu gibi bu alanlarda da oldukça zengin kütüphanelere sahiptir. 

4.8.3.2. Kapıdan Geçiş Görevi Yazılımsal Süreci 

Bu görevimizde görüntü işlemenin temel adımlarını kullanarak kapı olma ihtimali, kapının ve 

kapı merkezinin algılanması işlemleri sağlanmıştır. Aracımız suya ilk girdiği ve kendini 

hazırlama işlemini bitirdiğinde su içerisinde kapıyı bulmak için gezinecektir. Bu gezinti 

esnasında hedefimiz kapıyı doğrudan buldurmak yerine kapı ihtimalini algıladığı an o bölgeye 

doğru yönelerek zamandan tasarruf etmektir.  

       
      Görsel 51 İşlenmiş Kamera Verisi- I                             Görsel 52 Kamera Verisi-I 

Görsel 51 bizim kameradan aldığımız görseli işlediğimiz ve bilgisayarın anlayacağı hale 

getirdiğimiz şeklidir. Bu görselin elde edilebilmesi için orijinal görüntümüze sırasıyla 

‘maskeleme’ ve ‘blurlama’ işlemi uygulanmıştır. Maskeleme işlemi bize verilen kapının renk 

kodlarının HSV formatına dönüştürülmesi ile yapılmıştır.  Görsel 52 ise işlenmiş olan bu 

görselin üzerinde analizler yapılması sonucu bizim anlayabilmemiz için renklendirilmiş halidir. 

Bu analizler kontörlerin tespiti, kontör alanlarının hesaplanması, kapı merkezinin 

belirlenmesidir. 

 
Görsel 53 HSV Dönüşümü 
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Kapı ihtimalinin algılanması için deneysel verilerin sonucunda Görsel 54’teki algoritma 

oluşturulmuştur. Bu kod dizisi bize kontörlerin alanının hesaplanması ve şekillerin kaç adet 

köşesinin olduğunu algılayarak şeklin ne olduğunu algılamamızı sağlamıştır. Kodda da 

anlaşılacağı üzere eğer algılanan alan 200’den büyükse burada doğrudan bir kapı değil, sarı 

renk yoğunluğu olduğu için bir kapıdan söz edilebilmiştir. 

 
Görsel 54 Kapı İhtimali Algoritması 

Kapı ihtimalini algıladıktan sonra yapacağı ilk iş ihtimal bölgesine doğru yönelmek olacaktır. 

Önce kameradan aldığımız görüntünün merkez olarak büyüklük ve yükseklik değerlerinin ikiye 

bölünmesiyle orta nokta elde edilmiştir (Görsel 52’deki beyaz nokta). Daha sonra bu merkez 

dışında kapı ihtimalinin olduğu yere de bir merkez belirlenmiştir. (Görsel 52’deki mavi nokta).  

Kullandığımız erudite kütüphanesi (Görsel 55), kodlarımızı yazarken oluşan kod tekrarlarını 

azaltmak ve diğer birtakım ihtiyaçlar doğrultusunda yazılmaya başlanmıştır. Hala geliştirilme 

aşamasında olup bitiminde GitHub platformunda paylaşılacaktır. 

 
Görsel 55 Erudite Kütüphanesi 

Merkez tespitleri yapıldıktan sonra aracımızın motorları bu merkez noktalarını üst üste tutmak 

gibi bir çaba içerisine gireceklerdir. Görsel 52’de de beyaz nokta beyaz mavi noktanın sol ve 

üstünde kaldığı için aracımız Görsel 56’daki gibi bir hamle yapacaktır. 

 
Görsel 56 Kapı İhtimali Çıktısı 
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Yönelim başladıktan sonra bir kronometre de ardından başlatılacaktır. 10 saniye boyunca tespit 

edilen bölgeye yönelecek, eğer orda kapıya dair herhangi bir bilgi alamazsa gördüğünün bir 

parazit veya yanıltıcı olduğunu anlayıp o bölgeyi terk edecektir. Eğer kapı olduğunu algılarsa 

Görsel 54’teki kapı ihtimali algoritması tekrar çalışacak ve kapının merkezine doğru 

yönelecektir. 

          
        Görsel 57 İşlenmiş Kamera Verisi-II                        Görsel 58 Kamera Verisi-II 

 

 
Görsel 59 Kapı Bulundu Çıktısı 

4.8.3.3. Denizaltı Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi Yazılımsal Süreci 

Görevimizde temel OpenCV çember bulma fonksiyonunu, temel blurlama, threshold ve ayrıt 

algılama fonksiyonlarını kullanarak görüntü işlemeyi gerçekleştireceğiz. Bu görev için 

HoughCircles() fonksiyonu denemelerimizi, bizimle paylaşılan teknik resim üzerinde dijital 

ortamda yaptık. Kamera optimizasyonu için zemindeki belirli ölçülerin, kameramızdan ne 

kadar uzaklıkta olduğunıu ve kameramızda kaç piksele tekabül ettiğini belirleyerek mesafe 

sensörümüzle eş zamanlı çalıştırıp görüntümüzdeki boyutları gerçek boyutlar ile algılatmaya 

çalışacağız. Kendi belirlediğimiz bu yöntemle fonksiyon oluşturarak aracımızın suyun içindeki 

değişken derinliğine bağlı şekilde HoughCircles() fonksiyonu içindeki minRadius ve 

maxRadius parametre değerlerini, yazacağımız fonksiyon sonucunda derinlik ve gerçek 

ölçeklendirme hesaplaması ile görevde verilen 2500 mm, 2000 mm ve 1500 mm çapındaki 

çemberlerin hangisini algılamak istiyorsak onu daha doğru şekilde algılamasını sağlayacağız. 
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Görsel 60 En Dış Daireyi Algılama 

 

 
Görsel 61 Ortadaki Daireyi Algılama 
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Görsel 62 En İç Daireyi Algılama 

Çıktı sonuçlarımızda ve kodlarımızdaki maxRadius, minRadius değişimleri gözlemlendiğinde 

gerçek çember boyutları hesaplanıp kameramızın aldığı görüntüdeki piksel değerlerimizde 

tekabül ettiği değerlere oranlanıp ona göre parametre değişimi yaptığımızda OpenCV 

içerisindeki şu anlık tek metot olan Hough Gradient metodunun merkezleri aynı olan 

çemberlerin çizimine izin vermediği için, merkezleri aynı olan istediğimiz çemberi istediğimiz 

zaman algılayabileceğiz. 

Algıladığımız merkezin doğru olan görev merkezi olup olmadığını denetlemek için iki 

doğrulama işlemimiz olacak. Bunlardan birincisi bilgisayarımızın bulduğu çember çapı gerçek 

ölçeklendirme fonksiyonumuza girerek belirlenen tolerans aralığında istediğimiz görev çapına 

uygun olup olmadığını denetleyecek. Uygunsa inişe başlamadan önce birkaç saniye çember 

algılamasını sürdürerek aynı görüntüdeki çemberlerin çapının verdiğimiz tolerans aralığının 

dışına çıkmadığını gözlemlediğinde ikinci doğrulama işlemine geçerek merkezdeki denizaltı 

tespit algoritmamızı çalıştıracak. Burada denizaltının kırmızı rengini algılayarak denizaltı 

tespitini tamamlayacak, denizaltının koordinatları ve çember merkez koordinatları uyuşuyorsa 

görevde istenilen uygun konumlanma koordinatlarına konumlanacak. 

Bu görevdeki test işlemlerinde blurlama işlemi için GaussianBlur(), threshold işlemi için 

threshold() fonksiyonu; metot olarak da Görsel 63’teki gibi THRESH_BINARY + 

THRESH_OTSU metotları ve ayrıt algılama için de Canny() fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

Görsel 63 Kullanılan Bazı Fonksiyonlar 
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Görsel 64 Threshold Metotlarının Kıyaslanması İçin Python Kodları 

 

 
Görsel 65 Görsel 64’teki Kodların Çıktısı  

 



                                                                                            

Sayfa 45 / 57 

 

THRESH_BINARY ve THRESH_OTSU metotlarını birlikte kullanmamızın sebebi yalnızca 

THRESH_BINARY metoduna kıyasla gürültü azaltmayı gözle görülür farklara çıkarmasıdır. 

THRESH_OTSU metodunun binarizasyonunun çalışma prensibi aşağıda formüle edilmiştir: 

 

σ2w(t)=q1(t)σ21(t)+q2(t)σ22(t) 

q1(t)=∑i=1tP(i)&q2(t)=∑i=t+1IP(i) 

μ1(t)=∑i=1tiP(i)q1(t)&μ2(t)=∑i=t+1IiP(i)q2(t) 

σ21(t)=∑i=1t[i−μ1(t)]2P(i)q1(t)&σ22(t)=∑i=t+1I[i−μ2(t)]2P(i)q2(t) 

 

Threshold işleminden önce yapılan blurlama işlemiyle de neredeyse gürültülerin tamamen yok 

olduğu gözlemlenmektedir. Test resimlerimizde de yaptığımız denemeler sonucunda önce 

blurlama sonra threshold işlemiyle çizgilerin daha rahat algılanabildiği ve teknik resimde bizim 

denememiz için gürültü sayılabilecek çap ölçüsü gösteren okların kaybolduğu gözlemlenmiştir.  

                     

 

 

 

4.8.3.4. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Yazılımsal Süreci 

Bu görevimizdeki işleyiş kamera-sensör uyumu ve seçim gerektirdiğinden diğer görevlerden 

biraz daha farklıdır. Her görevde olduğu gibi aracımız ilk suya konulduğunda bir arayış 

içerisine girecektir. Bu arayışın son bulması yalnızca kameradan değil hidrofondan gelen 

veriyle de sağlanacaktır. Yani iki koşul vardır ve bunlardan herhangi biri sağlandığında 

aracımız tepki üretecektir. 

 

Görsel 66 Önce Threshold Sonra 

Gaussian Blur Yapılmış Çıktı         

Görsel 67 Önce Gaussian Blur 

Sonra Threshold Yapılmış Çıktı 
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Birinci Koşul: Aracımızın 4 köşesinde bulunan hidrofon sensöründen herhangi birinden veri 

gelmesi durumunda aracımız arayışını durdurup sensörden gelen veriyi 3 saniye boyunca 

okuyacaktır. Gelen verinin herhangi bir parazit içermediğinden emin olduktan sonra hangi 

sensör daha fazla analog sinyal üretiyorsa dönüşünü oraya doğru yapacaktır. Dönüş 

sağlandıktan sonra araç, okunan veri diğer sensörlerden gelen verilerle uyuşuyorsa pingerli 

topun yönünden daha da emin olup rotasını çizecektir.  

 
Görsel 68 Pingerli Görevde Aracın Hareketi 

Görsel 68 üzerinden örnek bir senaryo inceleyelim: 

Su altı aracımızın bütün hidrofon sensörlerinden veri alıyor. Fakat sensörlerin ürettiği analog 

sinyaller Sensör A ve Sensör B’den daha yoğun bir şekilde okunuyor. Aracımız okuduğu 

değerlerden emin olduktan sonra Görsel 68’deki gibi kendi ekseni etrafında yavaş ve titiz bir 

şekilde dönüş sağlayacaktır. Bu dönüş D sensöründen okunan veri B sensörüne gelen verinin 

toleranslı aralığına girdiğinde son bulacaktır. Böylece rota belirlenecek ve hedefe düz bir 

şekilde yönelim başlayacaktır. Bu yönelimin son bulması kamerada topun algılanmasıyla 

olacaktır. Bu algılama ikinci koşulda daha detaylı açıklanmıştır. Ardından tıpkı denizaltı yanına 

konumlanma görevinde olduğu gibi topun merkezi belirlenecek ve üzerine doğru hamle yapıp 

hedef imha edilecektir. 

 

İkinci Koşul: Bu koşul kameranın sensörden önce davranması veya sensörden veri gelmemesi 

durumunda gerçekleşecektir. Burada kapıdan geçiş görevinde kullandığımız ihtimal algoritması 

kullanılmıştır. Top aracımızın görüş alanına girdiğinde öncelikle bir alan hesabı çalışacak ve 

bizim belirlediğimiz deneysel sayının üzerine çıkması durumunda aracımız gördüğü siluetin 

merkezini belirleyip yola koyulacaktır. Eğer 10 saniye boyunca görülen siluetin kenar sayısı 

0’a eşit olmazsa (küre değilse) gördüğünün bir parazit olduğunu algılayıp rotadan sapacaktır. 

Eğer algılanan şeklin kenar sayısı 0’a eşit olursa birinci koşulda kullandığımız algoritma çalışıp 

hedef imha edilecektir. Eğer şekil algılandıktan sonra 5 saniye boyunca hidrofondan herhangi 

bir veri alınamazsa sensörlerde bir sorun olduğu algılanacak ve araç gördüğü ilk topu imha 

edecektir. 
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5. GÜVENLİK 

Başta ekip arkadaşlarımızın olmak üzere çevremizdekilerin, çalışma ortamımızın ve aracımızın 

güvenliği her şeyden önce gelir. Bu bölümde üretim öncesi ve sonrası aldığımız ve alacağımız 

her türlü güvenlik önlemleri maddeler halinde verilmiştir. 

Tasarım ve Mekanik alanlarında alınan güvenlik önlemleri: 

• Sızdırmazlık aracın güvenliği konusunda en önemli noktadır. Aracın gövdesinde 

kullandığımız epoksi malzemesi sızdırmazlığı sağlama konusunda başarılı bir 

maddedir. Su sızıntısı olduğu takdirde sorun yaratacak her türlü elektronik malzeme su 

geçirmez epoksi gövde içerisinde yer alacaktır. 

• Yedek tasarımımızda bulunan sızdırmaz tüp de elektronik malzemelerin zarar 

görmemesi için bir güvenlik tedbiridir. 

• Açıkta kalan tüm kablolar epoksi ile yalıtılacaktır. 

• Oval bir yapıda olan aracımızda etrafa zarar verebilecek keskin ve sivri yüzeyler 

bulunmamaktadır. 

• Pervanelerin zarar görmemesi ve zarar vermemesi için dışına koruyucu tasarlanmıştır.  

Yazılım ve Elektronik alanlarında alınan güvenlik önlemleri: 

• Araç üzerinde başlatma ve durdurma amaçlı butonlar bulunacaktır. Acil durum butonu 

da diyebileceğimiz durdurma butonu otonom çalıştığı gibi manuel olarak da müdahale 

edilebilecektir.  

• Kullanacağımız sensörler araç içinde herhangi bir su sızıntısı, ısı artışı vb. tehlike arz 

eden durum tespit ettiğinde acil durum butonunu devreye sokacaktır ve aracın çalışması 

durdurulacaktır. 

Çalışma ortamında alınan güvenlik önlemleri: 

• Çalışma ortamımız Erciyes Üniversitesi’nin bize sunduğu laboratuvarlardır. Her takım 

üyesi iş sağlığı ve güvenliği dersi almıştır. Laboratuvarda da iş sağlığı ve güvenliği 

doğrultusunda uyarı levhaları bulunmaktadır.  

• Ekibimiz üretim aşamasında iş makinelerini (CNC, 3B Yazıcı vb.) kullanmaya 

başlamadan önce gerekli eğitimlerle bilinçlendirilecektir.  

6. TEST 

Raporun bu bölümünde yapılan ve yapılması planlanan testlerden bahsedilmiştir. 

6.1. Araç Tasarımı ve Mekanik Alanındaki Testler 

• Oluşturduğumuz gövde tasarımının, 3 metreden 100 metreye kadar su altında maruz 

kaldığı basınca verdiği tepkiler analiz programlarında test edilmiştir. 

• Tasarladığımız itici çalışırken suyun davranışı ve iticinin suya karşı gösterdiği tepki 

kuvvetleri analiz programlarında test edilmiştir. 
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• Spesifik tasarımı sebebiyle üretim konusunda şüpheye düştüğümüz pervane 

tasarımımızı 3 Boyutlu Yazıcı ile üretim denemesi yaptık ve başarılı sonuç aldık. 

• Epoksi zor bir madde olduğu için direkt gövde üretimine başlamadan önce malzemeyi 

tanımak ve deneyimlemek adına laboratuvar ortamında küçük parçalar ile üretim 

testlerine başladık. 

6.2. Yazılım ve Elektronik Alanındaki Testler 

• Yazılımda kullanacağımız Raspberry, Arduino ve sensörlerin çalışması test edilmiştir. 

• Kodlarımızın testi için Gazebo ortamında su altı simülasyonu öğrenimine başlanmıştır. 

• Görevler için yazdığımız kodlar örnek veriler ve Teknofest’in bizimle paylaştığı görev 

teknik çizimleri üzerinde test edilmiştir. 

• Araç üretiminden sonra üniversitemizin bize sağladığı havuz içinde yarışma ortamına 

en yakın ortam oluşturulacak ve araç test edilecektir. 

7. TECRÜBE 

Takımımız 2020 yılının aralık ayında kurulmuştur. Teknofest ve benzeri yarışmalara ilk defa 

bu yıl katılacaktır. Bu yüzden geçmiş yıllara ait bir tecrübemiz bulunmamaktadır. Takım 

çalışması, su altı alanının araştırılması, araç tasarımı, mekaniği, yazılımı ve elektroniği üzerine 

tüm tecrübelerimizi bu dönemde takım olarak birlikte edindik.   

Pandemi döneminde kurulmuş ve çalışmalarına başlamış bir takım olarak birçok görüşmemizi, 

fikir alışverişlerimizi, bilgi paylaşımlarımızı internet üzerinden çevrimiçi toplantılarla 

gerçekleştirdik. Bu dönemde uzaktan takım çalışmasını tecrübe ettik ve takım ruhumuzdan, 

çalışma azmimizden ve hevesimizden asla ödün vermedik. Haziran ayı itibariyle üretim için 

laboratuvar ortamına geçtik ve burada da birçok tecrübe edinmeyi umuyoruz. 

Başından beri aktif bir öğrenme süreci içerisinde olan takımımız birçok bilgisayar programını, 

üretim yöntemini, malzeme bilgisini öğrenmiş ve aracımız üzerinde öğrendiklerini 

deneyimlemiştir ve deneyimlemeye devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse:   

• Tasarım ekibi olarak ön tasarımdan bu yana daha iyi ürün görselleri elde etmek amacıyla 

KeyShot programını öğrendik. Bu programın yanında yine görsellik için SolidWorks 

Visualize ve Solidworks Composer programlarında daha da tecrübe kazandık. 

Görsellerin renderlarını alırken mühendislik ve sanatı harmanlamaya çalıştık. Makine 

gibi soğuk bir endüstriyi insanlara daha çekici kılmayı amaçladık. Bu hedefimize de 

ulaşmaya çalışırken ilgili konudaki insanların fikirlerini aldık. SolidWorks programında 

ise özellikle yüzey modelleme hakkında yeni bilgiler öğrenip, büyük ilerleme kaydettik. 

Sürekli değişen tasarımlarımıza her seferinde yeniden analizler yaparak SolidWorks 

Flow Simulation programında tecrübe kazandık. CNC işleme programı ile ilgili daha 

fazla tecrübe edindik. Son olarak; bir tasarımın nasıl yapıldığını, hangi aşamalarının 

olduğunu ve hangi parametrelere dikkat etmek gerektiğini, olası sorunlara karşı önceden 

nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. 

• Mekanik ekibi olarak en büyük tecrübemiz epoksi malzemesini tanımamız oldu. 

Üzerinde yaptığımız derin araştırmalar ve görüştüğümüz bilirkişilerden aldığımız 
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bilgilere göre epoksinin üretimden sonra işlenemeyeceğini öğrendik. Bu durum 

gövdeye montaj yapma ihtimalimizi yok etti ve böylelikle birçok planımız değişmek 

durumunda kaldı. Gövdenin ayrı parçalarını birleştirme ve sonradan birleştirilecek 

parçaları monte etme konusunda yeni çözümler ürettik. Çözümlerimiz raporun ilgili 

bölümlerinde verilmiştir. Diğer bir tecrübe edindiğimiz konu epoksiyi döküm 

yapacağımız kalıbın üretimi oldu. Kalıp üretimi için şekil vermesi kolay, döküm ve 

kürlenme esnasında sağlam kalıp şekli bozulmayacak ve epoksiye zarar vemeyecek bir 

madde seçmeliydik. Ahşap, köpük v PLA Filament maddelerinden araştırmalarımız 

sonucu en uygun olanın PLA olduğuna karar verdik.  

• Yazılım ekibi olarak ön tasarımdan sonra görüntü işleme üzerinde kendimizi geliştirdik. 

Raspberry ve Arduino araçları üzerinde denemeler yaptık. Kullanacağımız sensörlerin 

programlanmasını ve çalışma prensibini öğrendik. Örnek projeler ve kodlar inceledik. 

Yazılımımızı test edebileceğimiz simülasyonlar üzerinde çalışmaya başladık. Yapay 

zekâ modellerini araştırdık. Görev algoritmalarımız üzerinde yanlışlarımız olduğunu 

gördük ve geliştirmeler yaptık.  

• Elektronik ekibi olarak su altı araçların elektronik aksamı hakkında daha çok bilgi 

edindik. Raspberry Pi 4 ve Arduino Nano’yu kullanma ve yazılım ekleme hakkında 

daha fiziksel bilgilere sahip olduk. Pillerin türlerine, verimlilik düzeylerini nasıl anlayıp 

belirleyebiliriz konusunda tecrübe edindik. Ön tasarım raporunda seçtiğimiz pilin 

yetersiz olduğunu öğrendik ve 6200 mAh’lik pili 16000 mAh pille değiştirdik. Böylece 

hem pilin ömrü hem de pilin verimliliğini yükselttik. Yerli motorların seçiminde hem 

motorların verimi hem de motorların fiyatı önemli olduğu için, karar verme aşamasında 

kısmen zorlandık ancak yeterlilikleri dahilinde en uygun motoru seçtik.  

• Araştırma ve Raporlama ekibi olarak takım arkadaşlarımıza en güncel ve doğru bilgileri 

anlaşılır bir şekilde sunabilmek için bilimsel araştırma basamaklarını takip ettik. 

Akademik standartlarda rapor hazırlama, sponsorluk dosyası hazırlama, sponsorluk 

görüşmeleri, etkili iletişim kurma konularında tecrübeler edindik.  

• Takım olarak Teknofest Su Altı Eğitimi’ ne katıldık. Her alanda karşılaştığımız 

sorunları birbirimizle paylaşıp yaptığımız hatalardan ders çıkararak daima ileri gittik. 

Raporun 3. Başlığında bahsettiğimiz ön tasarımdan sonra yapılan değişiklikler de 

tecrübelerimizin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN ÇİZELGESİ 

İş-Zaman çizelgesi aşağıda belirtilmiştir. Takımın kuruluşundan itibaren baz alınan bu 

çizelgede aylık temel hedefler belirtilmiş ve altlarına özet bilgileri verilmiştir. Bunların yanı 

sıra rapor ve final tarihleriyle çalışmanın ilerleyişi açıkça görülmektedir.  

 
Şema 7 Zaman Çizelgesi 

8.2. BÜTÇE TABLOSU  

Raporun bu bölümünde satın aldığımız ve alacağımız ürünlerin adet/miktar bilgisi ve fiyatları 

tablo halinde verilmiştir. Laboratuvar ortamında bulunabilecek, montaj için gerekli alet 

edevatlar üniversitemiz tarafından sağlandığı için bütçe planlamasına dahil edilmemiştir. 

 

ÜRÜN ADI ADET/MİKTAR FİYAT 

Epoksi ve Sertleştirici 5000 gr Sponsor Destekli 

Epoksi Yapıştırıcı 150 ml Sponsor Destekli 

Kalıp Ayırıcı 3750 gr Sponsor Destekli 

PLA Filament 1212 gr Sponsor Destekli 

Su Geçirmez Fırçasız Motor 7 2583₺ 

ESC 7 450₺ 

LiPo Batarya 1 1430₺ 
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LiPo Şarj Cihazı 1 158₺ 

Raspberry Pi 4 1 690₺ 

Arduino Nano 1 53₺ 

Kamera 1 302₺ 

Akrilik Kubbe Muhafazası 1 200₺ 

Işıklandırma 2 1700₺ 

Jiroskop 1 58₺ 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 4  264₺ 

Sıvı Algılama Sensörü 2 50₺ 

Sıcaklık Sensörü 1 25₺ 

Sigorta Akım Kesici 9 5₺ 

Voltaj Regülatörü 1 86₺ 

Servo Motor 1 15₺ 

Cıvata ve Somun 70 250₺ 

Vakum Bandı - Mevcut 

Montaj Alet Edevatı - Mevcut 

Tablo 14 Bütçe Tablosu 

 

 

8.3. RİSK PLANLAMASI 

Aşağıdaki tabloda araç için öngördüğümüz her türlü risk ve olası çözümleri belirtilmiştir. 

 

 TASARIM VE MEKANİK ALANINDA 

RİSK ÇÖZÜM 

1 Gövde içinde fazla ısı oluşması Isı iletim plakaları  

2 Gövde eklentilerinin gövdeden 

kopma ihtimali 

Et kalınlığı yüksek tutulmuş ve 

gereken yerlere destek kolonları 

eklenmiştir. 

3 Epoksi maddesine sonradan işlem 

yapmanın mümkün olmaması  

Döküm kalıbı, gövdeye sonradan 

birleştirilecek iskelet ve plakalara 

uygun şekilde tasarlanmıştır. 

TOPLAM: 8319 ₺ 
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4  Araç dışında kalan kabloların 

güvenlik sorunu oluşturması 

 

 Kabloların iskelet içinden 

geçmesine karar verilmiştir. 

 YAZLIM VE ELEKTRONİK ALANINDA 

RİSK ÇÖZÜM 

1 Raspberry, Arduino ya da ESC’lerin 

yanması 

Yedekleri ile değiştirilecektir. 

2 Sigortalardan fazla akım 

geçmesiyle sigortaların yanması ve 

motorların çalışmaz hale gelmesi 

Yedekleriyle değiştirilecektir. 

3 Aracın su sızdırması halinde 

elektronik aksamın zarar görmesi 

Sıvı algılama sensörleri su sızıntısı 

tespit ettiği anda acil durum butonu 

çalıştırılıp araç durdurulacaktır. 

4 Gövde içinde fazla ısı oluşması Sıcaklık sensöründen gelen veriyle 

acil durdurma butonu 

çalıştırılacaktır. 

5 Su altında görüntünün fazla bozuk 

olması 

Yarışma öncesinde yarışma 

ortamına en yakın test ortamını 

oluşturup denemelerimizi 

yapacağız. 

Tablo 15 Risk Planı 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Takımımızın en önem verdiği ve üzerinde çalıştığı noktalardan birisi de özgünlüktür. Ortaya 

koymaya çalıştığımız her tasarımımızda özgün olması ilk kriterlerimizdendir. Özgünlüğü 

öncelikle tasarımımız ile yakalamış olup diğer alanlarda da bu konu üzerinde olabildiğince 

durulmuştur.  

Raporun bu bölümünde özgünlük adına yaptıklarımız ana başlıklara ayrılarak verilmiştir. 

Verilen maddelerin detayları raporun ilgili bölümlerinde mevcuttur. Bilgi tekrarına düşmemek 

için bu bölümde detaylara (görsel, açıklama) girilmemiştir. 

9.1. Araç Tasarımı ve Mekanik Alanındaki Özgün Yönlerimiz 

• Aracı tasarlarken doğadaki canlıları örnek aldık. Bu doğrultuda tasarımda hiçbir 

bağlılığımız olmaması ve hayal gücümüzü sınırlandırmamak için ne kadar zorlu ve 

riskli dahi olsa gövde üretiminde, her türlü şekil verebileceğimiz bir madde olan 

epoksiyi tercih ettik. Böylelikle özgün bir tasarıma ulaştık. 
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• İticilerimizi oluşturan pervane ve pervane koruyucusunu kullandığımız motora özgü bir 

şekilde tasarladık. 

• Pervanelerde, suyun oluşturduğu dirence karşı etkilenmeyecek şekilde özgün bir 

tasarım elde ettik. 

• Gövdenin içindeki elektronik malzemelerden kaynaklı ısıyı dışarı iletmesi için üstüne 

ısı ileten plakalar yerleştirdik.  

 

9.2. Yazılım ve Elektronik Alanındaki Özgün Yönlerimiz 

• Güç kesme kartı kendi tasarımımızdır. (Görsel 41) Araç üzerinde bulunan su 

sensörlerinden gelen sinyal ile gücü kesmek için kullanılan karttır. Aracın içerisinde su 

algılanınca güç kesilir ve elektronik kartların zarar görmesi engellenir. 

• Güç dağıtım kartı kendi tasarımımızdır. (Görsel 40) Aracın üzerindeki elektronik 

kartlara gereken gücü dağıtan karttır. Fırçasız motorlar Raspberry Pi ve Arduino Nano 

gibi kartlara gereken 12V, 5V ve 3.3V gücü sağlar. Gücün tek bir yerden kontrol 

edilmesi amacıyla kullanılır. 

• Araç yazılımında kullanılmak üzere ekip üyelerimiz kendi kütüphanelerini yazmıştır. 

(Görsel 54 Erudite Kütüphanesi) 

 

10. YERLİLİK     

Yerlilik adına yapılanlar/yapılacaklar: 

• Tasarımı ve üretimi tamamen ekibimiz tarafından yapılan pervane (Görsel 8), pervane 

koruyucuları (Görsel 9), kalıp (Görsel 5), iskelet (Görsel 12) ve gövde parçalarının 

üretildiği malzemeler (PLA Filament ve Epoksi) ve üretimde kullanılan cihazlar (3B 

Yazıcı vb.) yerli üretim yapan firmalardan temin edilmiştir. Tasarımı bize ait olan 

akrilik tüpün üretimi için ise yine yerli bir firma ile anlaşılmıştır. Bahsettiğimiz ve 

üretimde kullanılacak bazı yerli ürünler Ek-1, Ek-2 ve Ek-6’da verilmiştir. 

• İticiler için kullanacağımız motor (Ek-5) ve kamera görüntüsünü daha verimli hale 

getirmek için kullanacağımız aydınlatma (Ek-7) yerli bir firmadan temin edilmiştir. 

• Aracın tüm yazılımı ekip üyelerimize aittir.  
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