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1. RAPOR ÖZETİ

İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmalarına 2 senedir giriyoruz. Yarışmalarda zaman

içerisinde şunu tecrübe ettik ve inandık ki bir sistemi yapmak için evvelinde kişinin

pişmesi gerekir. O konuda zorluklar yaşaması ve bu zorluklara dayanabilecek kadar

sabırlı ve sağlam olması gerekir. Kendi acziyetinin farkında olarak durumdan haberli ve

tedbirli iş götürerek, acele etmeden karar vermesi gerekir. Biz çalışmalarımızda bunu

gözeterek tasarımlarımızı imkan dahilinde yapmaya çalıştık.

Mekanik:  

Mekanik bölümünde araç tasarımını bilgiye göre önce anlayıp sonra tasarladık. Sistemin 

yapılmış olanının sağlam olma özelliğini de ön plana aldık ve buna göre güvendik. 

Görevi analiz ettik. Tecrübelerimize göre aracın göreve göre tasarlanması gerektiğini 

biliyoruz. Birçok raporu da okuduk ve uygunluğunu derinden düşündük. Raporlarda ki 

araçların neden bu sene ki ve geçen sene ki göreve uygun olmadığını irdeledik. Buna 

göre düşüncemiz şu ki geçen sene uzaktan kumandalı görevler ve çemberden geçme 

görevi olduğu için hacim ve ağırlık merkezi yakın, yani atik bir araç olması gerekirken; 

bu sene sadece otonom görevler olması ve dikdörtgenin geniş olmasının uygun olması 

sebebiyle görüntüyü net alabilmek için hacim ve ağırlık merkezinin arası açık ve dengeli 

olan stabil bir araç olması gerekiyor. Bizde tasarımımızı bu özelliklere göre ve çok 

yönlü risk durumlarında ne oluru da düşünerek tasarladık.  

Mekanik: Mekanik bölümünde bunları detaylı anlattık. Bu detaylarda mekanik tasarım 

süreci, görev analizlerine göre tasarımı neden bu şekilde tasarladığımızı, tasarımın nasıl 

geliştiğini, tabloyla neden bu motor topolojisini seçtiğimizi, tabloyla neden bu rov tipini 

seçtiğimizi, tasarımın parçalarını teknik resimleri ve analizlerini de ekleyerek neden 

böyle tasarlandığını anlattık. Rovun parçalarının montajının görüntülerini ve 

analizlerinin de görüntülerini, rovun malzeme listesini paylaştık. Özellikle bazı 

malzemelerde birkaç seçenek arasından neden seçtiğimizi tabloyla anlattık. Üretim 

yöntemlerinden bahsettik. Fiziksel özelliklerinde de aracın boyut, hacim, ağırlık ve 

yoğunluk hesaplarını anlattık. Yüzerlik bilgisi, hacim ve ağırlık merkezi arasında ki 

farkın yararı ve stabilite, denge merkezi ve momente göre uzaklığın faydası konularını 

anlattık.  

Elektronik: Elektronikte daha önce ki test yapmış takımların test sonuçlarını da 

değerlendirerek çeşitli seçenekler arasından seçim yaptık. Araştırmalarımızı görevlerde 

ki ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdik ve karşılamaya çalıştık. Bunun için hedef 

tespiti ve görev imhası görevinde pinger sinyallerini algılayabilmek için hidrofon seçtik. 

Araştırmalarımızda yurt dışından tedarik etme zorluğu ve maliyet sorunu olduğu için 

olduğu için hidrofonumuzu kendimiz yapmaya karar verdik. Aynı şekilde motorları da 

maliyet durumundan ötürü kendimiz yapmaya karar verdik ve bunları anlattık. Risk 

durumlarını göz önüne aldık ve önümüze çıkabilecek sorunları saptadık. Bunun için 

Raspberry Pi, ESC ve bataryaya soğutma yöntemleri uyguladık. Araçta akım kesici ve 

sigorta kullandık.  

Yazılım: Görevleri iyi yapabilmek için çok yönlü bir şekilde analiz ettik. Araç havuzun 

içerisinde olsa ne yapardık diye düşündük. Birçok su altı videoları, Sauvc yarışması gibi 

yarışmaların videoları ve birçok görev analizi sonucunda algoritmalarımızı tamamladık. 

Kapıdan geçiş görevi, denizaltı tespit ve konumlanma görevi, hedef tespiti ve imhası 

görevini algoritmalarla ve çeşitli durumlarla ne yapılacağıyla anlattık. Görüntü işleme 

çalışmaları içinde birçok videoda deneme yaptık. Daha sonradan havuz içerisinde 

videolar ve fotoğraflar çekerek verilere göre tam manasıyla yazmayı planlıyoruz.  
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 1 

Organizasyon Şeması 

Takımımız 7 kişidir ve kendi içinde yazılım, elektronik, mekanik ve ar- ge olarak 

ekiplere ayrılmıştır. Her bir ekip kendi içinde çalışmakta ve bilgilerini birbiri ile 

harmanlamaktadır. Bazı konuların genişletilmesi ve farklı bakış açılarını çoğaltmak için 

kimi zaman toplu toplantılar düzenleyerek birçok konuya birlik içinde yoğunlaşır.  

Mekanik Ekibi: İSA’nın mekanik tasarımını ve analizini yapma, literatür araştırmasını 

gerçekleştirme, malzemelerin belirlenmesi ve test edilmesi, mekaniksel montajın 

yapılması gibi görevleri gerçekleştirir. 
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Elektronik Ekibi: İSA’nın elektronik malzemelerinin seçimi ve test edilmesi, literatür 

araştırması gerçekleştirme, elektriksel montajın yapılması ve elektronik konularda çıkan 

sorunların çözülmesi gibi görevleri gerçekleştirir.  

Yazılım Ekibi: Takımın yazılım konusunda literatür araştırmasını yapma, görev algoritmasını 

geliştirme ve görüntü işleme, Raspberry pi, pixhawk gibi malzemelerin yazılımsal bağlantısını 

yapma, sensörlerin kodlarını yazma, pinger alıcısının bağlantısını kurma ve kodlarını yazma, 

PID ayarlarının yapılması gibi görevleri üstlenmiştir.  

Ar-Ge Ekibi: Takımın her türlü literatür araştırmasını gerçekleştirme, tecrübe toplama 

ve iş bilen kişilerle iletişim kurma, her türlü iletişim kurma ve takımın her yönden 

bilgisini arttırma görevlerini üstlenmiştir.  

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu sürecindeyken birçok raporu incelemiştik. Kritik tasarım raporu

sürecine girince geçen senenin kritik tasarım raporu sonuçlarından geçen takımların

raporlarını incelemeye başladık. Bu raporları hem içerik hem de nasıl yazıldı

bakımından inceledik. Bununla zenginleştirdiğimiz ve sağlamlaştırdığımız içeriği daha

da güzel anlatmayı hedefledik.

Mekanik: 

Ön tasarım raporunda ki aracın mekanik yapısı sağlam bir yapıdaydı. Kullanılan 

yöntemleri inceleyerek bir tasarım elde etmiştik. Bir şeyi görmeden doğru 

yargılayamayız. Biz videolardan görerek hareket kabiliyetine ikna oluyorduk. Kritik 

tasarım raporu sürecinde ise ilimde derinleşerek, bu tasarımların yapısının neden böyle 

olduğunu daha iyi irdeledik ve tasarımda değişiklik yaptık. Önce ki tasarımda sızdırmaz 

tüp yukarıda bulunmaktaydı. Bunun nedeninin içerisinde hava bulundurarak hacmi 

arttırması olduğunu düşündük. İçerisinde ki havayı boşalttığımızda sadece 

malzemelerin ve tüpün hacmi kalıyordu. Buna göre ağırlığı fazla, hacmi az yani 

yoğunluğu yüksek batan bir cisim oluyordu. Bizde ağırlık merkezini aşağı çekebilmek 

için tüpü aşağıya alarak tüpün bağlandığı şasileri yeniden tasarladık. Mekanik 

bölümünde de bahsettiğimiz birçok süreçten ve analizlerden sonra şekil 3 deki gibi ilk 

tasarımdan sonra tasarıma ulaştık. Bu yeni tasarımda tutucuları da yukarıya bağlayarak 

daha sağlam bir araç tasarlamış olduk. Tüpü aşağıya çekerek ağırlık merkezi ve hacim 

merkezi arasında ki mesafeyi arttırıp araç stabilitesini arttırdık. Aracın genişlik ve 

uzunluğunu arttırarak denge merkezine olan uzaklık sayesinde daha dengeli bir araç 
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yaptık. Silindirik tüpün uzunluğunu da arttırarak alanımızı rahat kullandık. Aviyonik 

sistem tasarımını da gerçekleştirdik. Motorların yüksekliğini de değiştirerek ağırlık 

merkezi ve hacim merkezinin ortasına aldık (nedenini fiziksel özelliklerde açıkladık). 

Üst şasiyi tekrardan tasarladık. Alt şaside de ufak tefek değişiklikler yaptık. Motorları 

monte edebilmek için de bağlantı aparatı tasarladık. Parçaların analizlerini 

gerçekleştirerek daha güvenilir hale getirdik.  

 Mekanik Tasarımların Değişimi 

Şekil 2: İlk ve son tasarım 

Şekil 3: Yan şasi ilk ve son tasarım 

Şekil 4: Alt şasi ilk ve son tasarım 



 
 

7 
 

 
                               Şekil 5: Üst şasi ilk ve son tasarım  

             

 
Şekil 6: Tutucular ilk ve son tasarım 
 

 

 

 
 

                                Şekil 7: Su altı haznesinin ilk ve son fotoğrafı  
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Şekil 8: Fanus ilk ve son tasarım 

Elektronik: Basınç sensörü ile lidarı beraber kullanıp veriyi iyileştirmeyi düşünüyorduk. Sadece 

lidar sensörünün yeterli olacağını düşündük. Basınç sensörünü çıkarttık. 

Kartal göz led yerine su geçirmez el feneri geldi. Pingeri pinger alıcısı yerine hidrofonla 

algılatıyoruz. Hidrofonu üretiyoruz. Raspberry Pi, ESC ve bataryayı alüminyum ile soğutma 

yöntemleri eklendi.  
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Yazılım: Lidar sensörü ile haritalama yöntemi yapmaktan vazgeçtik. MPU ivme sensörü ile 

haritalayacağız.  

 

Bütçede değişiklik olmamıştır. Ön tasarım raporunda ki gibidir.  

 

Takımımızdan Sümeyye, Rıdvan, Ensar ve Ayşe ayrılmıştır. Ensar ve Rıdvan ile anlaşmazlık 

yaşanmıştır ve bu sebepten ötürü ayrılmışlardır. Ayşe çalıştığı için ayrıldı. Sümeyye de 

koronaya yakalandı ve sonrasında ailevi sebeplerden ötürü ayrıldı. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

Mekanik Tasarım Süreci  
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                     Ön Tasarım Raporuna kadar olan literatür araştırması 

Ön tasarım sürecinden sonra Kritik Tasarım raporlarında dereceye giren takımların 

raporlarını hem içerik hem de nasıl yazıldığı bakımından inceledik 

Görev analizleriyle beraber tasarımımıza bu süreçte direktifler gönderdik 

Elektronik ve yazılımdan gelen direktiflerle ve mekanikten gelen incelemeler sonucu 

tasarımı geliştirdik 

Teknik detayları bitirerek analizlerle son düzenlemeleri gerçekleştirdik  

Mekanik parçaların üretimi ve montaj aşaması  
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Görev analizi 

Bir tasarım görev analizine uygun olarak ve yapılmış olan çalışmalar incelenerek sonuçlarını 

değerlendirip tasarlanmalıdır. Bu yüzden yapılmış tasarımları inceledik, irdeledik ve görevi 

analiz ettik. Bu sene ki Teknofest yarışmasında uzaktan kumandalı görevler yerine sadece 

otonom görevler mevcut. Bu sebepten ötürü görüntü işlemeyi iyi yapabilmek ve verileri iyi 

alabilmek adına atik bir şekilde hareket eden bir İSA yerine stabil bir şekilde hareket edebilen 

bir İSA olması gerektiğini düşündük.  

3 görev içinde stabilite avantaj sağlıyor ve önem arz ediyor. Aracın hacim ve ağırlık merkezinin 

arasını açarak geri çağırıcı momenti ayarladık. Yatay eksende de aracı geniş ve simetrik yaparak 

da denge merkezine olan uzaklıkla momenti ayarlamış olduk. Buna göre araç daha stabil olmuş 

oldu. Bunları fiziksel özellikler kısmında daha detaylı anlattık.   

Kapıdan geçiş görevinde yukarıda ki kapıyı seçtiğimiz takdirde önümüze 1000 mm genişliğinde 

ve 500 mm yüksekliğinde bir dikdörtgen çıkıyor. Buna göre aracın yükseklikten basık olması 

lazım ki temas yaşama ihtimali azalsın. Yukarıda ki kapının genişliği 1000 mm olduğu içinde 

aracı geniş yapmak sorun teşkil etmiyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                Şekil 6 

Şekil 6 da aracın yüksekliği son yüksekliğimiz olan 21 cm dir. Burada aracı üstten basık 

yapmamızın ve yandan geniş yapmamızda bir sakınca olmamasının nedeni anlaşılmaktadır.  

Stabiliteyi sağlamak için hacim merkezinin ve ağırlık merkezinin arasını açarak ve aracı geniş 

yaparak ağırlığı denge merkezinden uzak ve simetrik bir şekilde tasarlayarak sağladık.  

Aracın alt şasisini tasarım gelişiminde 3. tasarımda bahsettiğimiz gibi aşağıya almayı 

düşünmüştük. Fakat denizaltının üzerine inerken su altı haznesine çarpma ihtimaline karşın 

buna başka çözümler bulduk. Tasarım gelişiminde detaylı bahsedilmektedir.  
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Tasarımın Gelişimi   

1. Tasarım  

Genelde kullanılan test edilip onaylanmış, işleyen bir sistemi 

olan tasarımlar daha sağlamdır. Bir tasarım yaparken denenmiş 

sistemleri araştırmakta fayda vardır. Böylece teorinin 

çalışmama ihtimali azalır. Bu sebepten ötürü biz tasarımımızı 

bu durumları değerlendirerek ve benzer tasarım videolarını 

izleyerek belirlemiştik. Bu tasarımda hacim ve ağırlık 

merkezinin arası açıktır. Çok test edilen bir tasarım olduğu 

içinde oldukça sağlam bir yapıdadır. Mekanik ekibi olarak her 

konuyu ilmi açıdan değerlendirirken silindirik tüpün içerisinde 

hacim olduğundan yukarı koyulduğunu düşündük. Biz 

silindirik tüpün içerisinde ki havayı vakumlayacağımız için tüp 

ağırlığı yüksek hacmi az (batan cisim) olacaktı.  

 

2. Tasarım 

Aracın dengesini arttırmak için genişliğini arttırdık. Bu sayede 

denge merkezine uzaklığından ötürü momenti daha iyi oldu ve 

stabilitesi arttı.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Tasarım  

Silindirik tüpü vakumladığımızda su altı haznesi batan 

cisim olacaktı. Su altı haznesi içinde ki bataryayla ve 

elektronik malzemelerle İSA için ciddi bir ağırlığa sahiptir. 

Ağırlık merkezini aşağıya çekerek aracı daha dengeli 

yapabilmek içinde silindirik tüpü aşağıya aldık. Normalde 

silindirik tüpün bağlantısı olan üst şasi aşağıya gelmiş 

oldu. Buna göre bir üst şasi, bir orta şasi ve bir alt şasi 

oluşuyordu. Sistem karmaşıklaştı ve bu iyi bir tasarım 

olmayabilir demektir. Alt şasiyi çıkarmayı düşündük. O zaman yan şasiler aracın ayağı gibi 

oluyordu fakat alttan gelecek darbelere (denizaltı maketi veya başka bir cisim) karşı aracı 

koruyamıyordu. Üst şasinin kalmasıyla da sistem karmaşıklaşacağı için üst şasiyi çıkarmaya 

karar verdik. Silindirik tüpü tutması için farklı bir tutacak tasarladık ve yukarı-aşağı motorlarını 

dışarı aldık. Yukarı-aşağı motorları dışarıdayken momentten (denge merkezine uzaklıktan) 

ötürü araç daha dengeli olur. 
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4. Tasarım  

Yukarı-aşağı motorlarını dışarı alınca 

korunmasız oluyordu ve aracın en uzun 

ayrıtı artıyordu. Bu sebepten ötürü 

motorları yan şasiye monteledik. 

Bulunduğu konum itibariyle motorlar 

oldukça korunaklı ve hemen hemen 

önce ki momente de yakın oldu. Üst 

şasiyi de yeniden tasarladık. Üst şaside 

ağırlık merkezini aşağı çekmek ve suyu 

rahat boşaltması için iki çubuk şeklinde 

yapabilirdik. Fakat yan şasileri iki çubuğun tutmasıyla yük sadece monte yerine bineceği için 

bağlantı noktalarının deforme olacağını ve sağlam mukavemeti olmayacağını düşündük. Üst 

şasiyi yukarı-aşağı motorlarının suyu rahat boşaltması, analiz sonuçlarına ve ağırlık merkezini 
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aşağı çekme durumlarına göre tekrar tasarladık. Üst şasinin son durumunda tutucuları da üst 

şasiye bağladık. Sanki üst şasiyi dört tane kolon (aşağıda bahsettik) tutuyormuş gibi sağlam 

oldu. Daha önce raporları okuduğumuzda silindirik tüpün kayma ihtimali olduğunu duymuştuk. 

Bunun için tutucuların içine de kauçuk conta yerleştirmeyi düşünüyoruz.  

 

 

Motor Topolojisi Uygunluk Tablosu  

 

 

 Güç 

Tüketimi 

Maliyet  Göreve 

Uygunluk  

Hareket 

Kabiliyeti  

Yük 

Kabiliyeti  

Kontrol 

(Stabilite)  

Toplam 

 

      3     3       5    5 5 5 26 

 

3    3       2      2      3 1 14 

 

3     4    1      2 1 1 12 

 

2      3      2     2 2 1 12 

 

3      3 3 2 1 2 14 

 

 

Araç Uygunluğu Karşılaştırma Tablosu  
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Boyut avantajı 3 4 4 4 

Özgünlük 3 3 5 5 

Üretim 

kolaylığı 

4 4 4 4 

Ekonomiklik 4 4 4 4 

Güvenlik 5 5 5 5 

Mukavemet 3 3 4 5 

Göreve 

uygunluk 

4 4 3 5 

Toplam  26 27 29 32 
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Şasi  

Yan şasi 

Aracın iki tane yan şasisi bulunmaktadır. Analizler sonucunda yan şasinin alt bölümünde boşluk 

bırakılarak ileri-geri motorlarının suyu daha iyi tahliye etmesi amaçlanmıştır. 

Yan şasi tasarımında ileri-geri motorlarının suyu tahliye etmesi için mukavemetine etki 

etmeyecek şekilde boşluklu olarak yeniden tasarlandı. Ayrıca dikey motorlarının konumu 

ağırlık merkezini aşağıya çekmek için yan şasiye bağlandı. Yan şasiyi şekil 4 de anlatıldığı 

üzere dikdörtgenden temassız geçebilme ihtimalini arttırmak için üstten basık, rovun uzun 

olmasında bir sakınca bulunmadığı, aksine dengeli yaptığı için de yandan geniş yaptık.  

 

 

 

 

             



 
 

19 
 

 

 

 

Alt Şasi 

Alt şasi aracın alt taraftan bağlantısının daha kuvvetli olmasını da sağlamaktadır. Analizler 

sonucunda suyu daha iyi tahliye edebilmesi içinde alt şasi de boşluklar açılmıştır.  

Alt şasiyi  

Alt şasinin rovun yapısına göre genişliği ve uzunluğu arttırıldı. Analizler sonucunda boşluklu 

yapı ve kameranın açısını engellememesi için alt şasinin uç kısımları yeniden tasarlandı. Uç 

kısımlarında ki sivrilikler risk oluşturabileceği için yumuşatıldı.  
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Üst Şasi  

İleri-geri motorları üst şasiye 45°lik açılarla monte edilmiştir. Bu sayede hareket kabiliyeti 

arttırılması planlanmıştır. Akrilik tüpte tutucular yardımıyla üst şasiye montelenmiştir. Üzerine 

de yüzer malzeme koyularak yoğunluğun azaltılması ve cihazı askı bırakmak planlanmaktadır.  

Üst şasiyi tek parça halinde yaptık ve yüzer malzemeleri daha iyi yayabilmek için geniş tuttuk. 

Ağırlık merkezini aşağıda tutmak için boşluklu yapıyı büyük tuttuk. Burada mukavemetin 

kuvvetli olmasını da gözettik. Üst şasinin sivri kısımlarını alt şasi de ki gibi risk oluşturabileceği 

için yumuşattık. 
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Tutucular  

Tutucular üst şasinin kenarlarından alttan ve üstten bağlanarak akrilik tüpü sabitleyecektir. Üst 

şaside açılan deliğe vidalı insert koyulacak üstten cıvata geçirilmesiyle ve alttan somun ile 

sabitlenmesiyle tutucular yerleştirilecektir.  

Tutucular üst şasiye ve alt şasiye vidalı insert yardımıyla alttan ve üstten sabitlenecektir. Bu 

sayede yan şasiler ve tutucu sayesinde üst şasileri 4 kolon tutuyormuş gibi olacaktır. 

Araştırmalarımız sonucu şunu da öğrendik ki akrilik tüp tutuculardan kayabiliyormuş. Bu da 

ciddi bir risk durumu demek. Bunun için daha önce kullanılıp onaylandığını gördüğümüz bir 

sistem olan tutucuların içine kauçuk yerleştirme yöntemiyle ve tüpü yuvarlak bir şekilde 

sarmasıyla kaymasına mani olarak iyi tutacağını düşünüyoruz.  
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Su Altı Haznesi 

Su altı haznesi akrilik tüp, akrilik fanus ve kapaklardan oluşmaktadır. Dayanıklı, su geçirmez 

ve hafif olması için akrilik tüp ve akrilik fanus tercih edilmiştir. Akrilik malzemesi cama göre 

daha dayanıklıdır ve kırıldığında dağılmaz.  
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Su altı haznesi yani kapak tüp flanş oring patlatılmış görünüm 

 

 

 

 

Akrilik Tüp (Silindirik Tüp)  

Su altı haznesi akrilik tüp kullanılarak yapılmıştır. Su altı haznesinin içinde aviyonik sistem ve 

elektronik malzemeler bulunacaktır. İçerisine su alma gibi bir durum insan hayatı ve İSA’nın 

çalışması için ciddi bir risk barındırır. Buna binaen sızdırmazlık konusu çok önemsenerek 

araştırılmıştır. Sızdırmazlık için kapakta 3 tane o-ring kullanacağız ve tüpü vakumlayacağız. 

Tüp vakumlandığı zaman o-ringlerin sıkışmasıyla daha iyi bir tutuş sağlar. Bu konuda oldukça 

denemelerle de durumu sağlamlaştıracağız. Mesela epoksi yahut silikonla da destekleyebiliriz. 

Epoksi ve silikona çok güvenmememiz konusunda geri bildirimler aldık. Çünkü epoksi tek kat 

atıldığında içinde ki mikro deliklerden su kaçırabiliyor. Fakat 2. kat atıldığında bu mikro 

delikler kapanmış oluyor ve su sızdırmıyor. Arka kapak bölümünden kablo geçişi için epoksi 

kullanımında 3 kat atarak sağlamlaştırmayı planlıyoruz. 2. katı attıktan sonra bekletip 3.katıda 

atınca daha sağlam olduğunu öğrendik.  

 

Akrilik Fanus 
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Akrilik fanusu cama tercih etmemizin nedeni suyun içerisinde rovun akışının daha iyi olması 

ve kamerayı öne koyabilme ihtimalimizdir. Saydam yapısı sayesinde de görüntüyü iyi bir 

şekilde alarak görüntü işlemeyi yapmamıza yardımcı olacaktır.  

 

Kapak 

Kapaklar alt-üst kapak ve arka kapak olarak üç bölümden oluşmaktadır. Alt-üst kapak ön tarafta 

ki kapağın iki parçasıdır. Arka kapak ise arka tarafta bulunan kapaktır. Arka kapağa olası kablo 

geçmesi durumu için delikler açılıp epoksi gibi bir sızdırmazlık malzemesiyle sabitlenecektir. 

Ön tarafta ise üst ve alt kapak arasına akrilik tüp koyulup vidalar ile sistem sabitlenecektir. Alt 

kapağa 3 tane yuva açılacak. Yuvalara da o-ring koyularak sistem sabitlenecek ve sızdırmazlık 

sağlanacaktır.  

  

  

 

 

                                          

 

 

 

 

4.1.2. Malzemeler  

Malzemeler:  



 
 

25 
 

 Polietilen 

 Akrilik tüp 

 Akrilik fanus  

 Kestamit 

 ABS-Filament 

 Alüminyum  

 Strafor köpük 

 Epoksi 

 Silikon 

 Vidalı insert 

 O-ring 

 Vakum pompası  

 Motor  

 Esc  

 Raspberry pi 

 Pixhawk  

 Batarya  

 Nem ve sıcaklık sensörü  

 Lidar mesafe sensörü  

 Kamera 

 Güç modülü  

 İvme sensörü  

 Hidrofon 

 Sigorta ve akım kesici  

 Su geçirmez el feneri 

 Regülatör  

 Güç dağıtım kartı  

 Penetratör 

 Presli yün keçe 

 Silikajel  

 

Polietilen  

Üst, alt, yan şasileri polietilenden yapmayı planlıyoruz.  

Yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı ve diğer tüm malzemelere göre daha uzun 

ömürlüdür. Gerilim çatlağı ve çatlak ilerleme direnci yüksektir, kazalara dayanıklıdır. 

Polietilenin anti-korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda direncini ve 

performansını korur. 

Kestamitin maliyeti biraz fazla, sigma profilin yoğunluğu fazla, ABS filament içinde 

üreteceğimiz şaselerin büyüklüğünde 3D yazıcıyla üretim maliyeti fazla. Polietilenin 

yoğunluğu suya yakın, mukavemeti kuvvetli, maliyeti az, üretilebilirliği kolay.  

 

 Yoğunluk  Mukavemet  Maliyet  Üretilebilirlik  

Polietilen  5 4 5 4 

Sigma Profil  1 5 3 5 
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Kestamit  4 4 3 4 

ABS Filament  4 3 2 1 

 

Akrilik 

Tüp ve ön tarafta bulunan fanus akrilik malzemesinden tercih edilmiştir. Camdan hafif ve 6 kat 

daha dayanıklıdır. İmalatı işlemesi kolaydır. Uygun sıcaklıkta istenilen şekle getirilebilir. Işık 

geçirgenliği cama oranla yüzde 92 dir. Isı ve ses iletkenliği camdan yüzde 20 daha azdır. Keskin 

kenarlı değildir. Cam gibi kırıldığında dağılmaz.  

 

ABS Filament  

Tutucu için ABS filament malzemesini kullanmayı planlıyoruz. Kapakta filament tercih 

etmememizin sebebi tam dolu üretilse bile katmanlı yapısından dolayı su geçirgenliği vardır. 

Fakat tutucular için su geçirgenliği durumu önemli değildir. İstediğimiz şekle getirebilmemiz 

ve sağlam olması yeterlidir.  

 

Genel Özellikler  

* Yüksek sertlik, dayanıklılık ve darbelere karşı direnç 

* PLA’ya kıyasla daha esnektir  

* İstenilen şekilde 3D yazıcıdan kolay üretim yapılabilir.  

 

Kestamit 

Arka kapağı, akrilik tüp kapağını ve flanşları kestamit malzemesinden yapmayı planlıyoruz. 

Kestamit malzemesini tercih etmemizin nedeni su geçirgenliğinin az olması, darbe ve 

çekmelere karşı dayanıklı olması, kolay işlenebilir olması, yoğunluğunun suya yakın olmasıdır.  

Genel Özellikler 

* Yüksek çekme ve basma dayanımı 

* Yüksek aşınma ve darbe  dayanımı 

* Düşük sürtünme katsayısı 

* Yüksek kimyasal dayanım 

* Yüksek titreşim ve darbe emme kapasitesi 

* Kolay işlenebilme 

* Korozyona karşı dayanım  

* Metallerle kıyaslandığında düşük yoğunluk nedeni ile ekonomiktir. 

 

Strafor Köpük 

Yüzdürücü malzemeyi strafor köpükten … Strafor köpük kullanarak hesaplamalar sonucu tüm 

cihazın yoğunluğunu suya yakın hale getirmeyi planlıyoruz. Bu sayede cihaz askıda 

kalabilecektir.  
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Üzerine yaydık fotoğrafı  

havuz makarnası kullanılabilir  

Genel Özellikler  

Strafor Köpük; sert, sağlam ve geri dönüştürülebilirdir. Ayrıca kapalı hücreli gözenekli plastik 

malzemedir. Kapalı hücreli yapısı sayesinde su geçişini önlüyor. Strafor Köpük, hafif, iyi bir 

ısı yalıtım özelliğine sahip, nem direnci sağlam, düşük termal iletkenliğe sahip olduğu için 

çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 

 

 

Motorlar   

İSA’ya hareket kabiliyeti kazandırmak amacıyla fırçasız motorlar kullanılacaktır. Bu 

motorların özellik açısından İSA’yı kolay ve hızlı bir şekilde hareket ettirmesi gerekmektedir. 

Aracımıza en uygun motorları belirlerken en önemli faktör olan itki kuvvetinin yüksek olması 

gerekmektedir. Bunun yanında bütçeye de uygun olması önemlidir. Bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda m1 motorlu Triton iticilerinin uygun olduğu gözlenmiştir. 

Bütçe sorunları açısından uygun fiyatlı ve güce sahip bir fırçasız motor alıp su geçirmez yapmak 

için denemeler yapılacaktır. Bunun için üretim yöntemlerinde bahsedeceğimiz epoksi yöntemi 

yahut oje yöntemi kullanılabilir.  

Ürünler hakkında teknik bilgiler şu şekildedir; 

İticilerin teknik özellikleri 

Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 

 İtki kuvveti (21.5V): 2.9 Kg 

 Tam Yükte Akım:7.45A 

 Gövde Malzemesi: Poliüretan 

 Pervane Malzemesi: PLA 

 Azami Derinlik: 500m 

 İtki kuvveti (yaklaşık): 2,9 – 3 kg 

  

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                          

 

Vidalı insert 
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Üst şaside inserte uygun delikler açıp insertler aracılığıyla montaj bağlantısını yapmayı 

planlıyoruz.  

Vidalı inserti polietilen üst şaside malzemede delik açıp içerisine yerleştirmeyi planlıyoruz. 

İçerisinde cıvata girerek alttan çıkacaktır. Alt kısımda somunla sabitlenecektir. Yüksek kalite 

plastik bileşenlerde aşınmaya dirençli ve yüksek dayanıma sahip bağlantılar oluşturur.  

 

 

Genel Özellikler 

* Daha kısa enjeksiyon süresi 

* Enjeksiyon kalıbına zarar verme riski yok 

* Gerilim çatlamaları yok 

* Güvenli ve gerilimsiz sabitleme            

* Gevşeme etkilerinde azalma                                         

* Çoklu bağlantı noktaları                                      

 

 

Presli Yün Keçe 

Örme, dikme veya yapıştırılmadan tamamıyla yün veya diğer sentetik fiberlerin 

kombinasyonuyla oluşan liflerin birbirine bağlanıp birleştirilerek üretilen çok fazla kullanım 

alanına sahip bir malzemedir. 

Keçenin doğal elyaf yapısından kaynaklanan sıvı alma ve bünyesinde tutma buhar ve nem tutma 

özelliği olan bir üründür. Aracın sızdırmazlığını en iyi şekilde sağlamak kullanacağımız 

malzeme. Böylece muhtemel kazalar sonucunda araç içerisindeki elektronik kartlar korunmuş 

olacak ve projede aksaklık olmadan çalışmalara devam edilebilecek. 

 
 

Silika Jel  

Silika jel, laboratuvar ortamında üretilen, günlük hayatta besinlerin, bitkisel ürünlerin, deri 

eşyaların, kimyasal boya ve bozulabilecek çoğu şeyin nemini alarak bozulmasını engelleyen bir 

sodyum silikattır. 

Presli yün keçe ile sızdırmazlık katmanı oluşturarak sızdırmazlığı sağlamlaştırmayı 

planlıyoruz. Silikajel bulunduğu ortamda ki nemi alarak cam fanusun buharlaşmasını 

engelleyebilir. Bu sayede daha iyi görüntü alırız. Bunu test ederek denemeyi planlıyoruz.  
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Balast Ağırlık  

Balast ağırlıkları gerekli durumda aracın geri çağırıcı momentinin (denge) düzgün olması için 

alt tarafına yerleştirebiliriz. Balast ağırlık paslanmaz çelik ya da alüminyum kullanılarak 

üretilebilir.  

 
 

 

Penetratör 

M10 penetratör kabloların İSA içerisine sızdırmaz şekilde montajlanması için kesin ve kolay 

bir çözümdür. M10 penetratörler 200 metreye kadar sızdırmazlık sağlamaktadır. 6063 serisi 

alüminyumdan yüksek kalitede işlenerek imal edilmiştir.  Ardından eloksal ile katlanarak deniz 

suyu ortamına karşı korozyon direnci artırılmıştır. Lenta Marine Yerli Firması tarafında üretilen 

penetratörler insansız su altı araçları dışında sızdırmazlık gerektiren farklı sektörlerde de hali 

hazırda kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

 

Talaşlı İmalat 

 

CNC Freze ve Torna 
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Frezeleme, bir iş parçasının birden fazla kesme kenarına sahip 

dönen silindirik bir takımın üstüne doğru ilerletildiği bir talaşlı 

imalat operasyonudur. Kesme takımının dönme ekseni 

ilerlemenin doğrultusuna diktir. Bu kesici takım ile ilerleme 

doğrultusu arasındaki oryantasyon frezelemeyi delik delmeden 

ayıran özelliklerden birisidir. (Ege Rov Takımı Teknofest 2020 

raporundan alıntıdır.)  

                                                                                                            

                                                                                                                              Şekil 4                                                                              

 

Torna, kendi ekseni etrafında dönmekte olan metal bir iş 

parçası üzerinden doğrusal hareket eden bir kesici takım 

yardımıyla talaş kaldırma işlemine tornalama, bu işin 

yapıldığı tezgâha ise torna tezgâhı veya kısaca torna denir. 

                                                                                         

                                                                                                                                                               

                                                                                                                            Şekil 4 

Frezeleme ve tornalama yöntemini kullanarak kestamit malzemesinden arka-ön kapak ve 

flanşları üreteceğiz. Bu yöntemi tercih etmemizin sebebi kapak ve flanşları üretmek için kolay, 

erişilebilir ve kullanışlı yöntem bir olmasıdır.  

Taşlama İle Çapak Alma  

Taşlama işlemi belirli geometrik formlarda imal edilmiş ve 

zımpara taşı olarak bilinen aşındırıcı takımlarla yapılan bir 

talaş kaldırma işlemidir. 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                     Şekil 4     

CNC ve freze işlemlerinde sonra parçaların kesilen yüzeylerinde kalan çapaklar taşlama 

yöntemiyle kaldırılacaktır. Polietilen şasenin kavisli yüzey oluşturma gibi işlemlerinde kenar 

düzeltme olarak kullanılacaktır. (Fersah Takımı Teknofest 2020 raporundan alıntıdır.) Bu 

yöntemi tercih etmemizin sebebi basit ve kullanışlı olmasıdır.  

 

Lazer Kesim 

Lazer ışını ile işleme yöntemi, lazerden gelen ışık 

enerjisini kullanarak malzeme üzerinde buharlaştırma ve 

uzaklaştırma sağlaması ile gerçekleştirilir. Bu yöntem; 

delme, yarık açma, yiv açma, çizme ve markalama gibi 

birçok işlemde kullanılır. (Ege Rov Takımı Teknofest 

2020 raporundan alıntıdır.)  

                                                                                                                       Şekil 4 
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Yan, üst ve alt şasileri polietilenden lazer kesim yöntemiyle üreteceğiz. Bu yöntemi tercih 

etmemizin sebebi üretimin hızlı olması, yüzey kalitesinin yüksek olması, işlem kabiliyeti daha 

yüksek bir üretim şekli olmasıdır.   

 

3D yazıcı 

Üç boyutlu yazdırma yöntemi, her bir yeni katmanı oluşturmak için 

mevcut parça yüzeyine filament şeklinde, polimer bir çalışma 

kafasından ekstrüde edilerek beslenir. Daha sonra, çalışma kafası her 

bir katmanın oluşturulması esnasında x-y düzleminde hareket ettirilir 

ve bu işlem bittiğinde z yönünde bir katman yüksekliği kadar bir 

mesafe yükseltilir. (Ege Rov Takımı Teknofest 2020 raporundan 

alıntıdır.)                                                        

                                                                                                                               Şekil 4 

Tutucular ABS filamentten 3D yazıcıda üretilecektir. Bu yöntemi 

tercih etmemizin tutucuların üretiminde 3D yazıcıyı kullanmanın 

kullanışlı, maliyeti uygun ve erişilebilir olmasıdır.  

           

Tel Erozyon  

Tel erozyon bir elektro termal kesme işlemidir. Bu yöntemle iki elektrot 

arasında ki elektrik deşarjlarının malzeme üzerinde ki aşındırıcı 

fonksiyonu kullanılır.  

Strafor köpükleri tel erozyon yöntemiyle keseceğiz. Bunu tercih 

etmemizin sebebi malzemeyi koruması ve hassas şekilde kesim yapmasıdır.   

 

 

Vidalama 

Motorları ve fenerleri motor ve fener tutucularıyla, akrilik 

fanusu da açılan deliklere vidalayacağız. Şasilerin 

birbirleriyle ve tutucularla birleştirilmesi için açılan deliklere 

vidalı insert koyulup cıvata ve somun ile vidalama işlemi 

gerçekleştirilecektir. Bunun sebebi şasi ve tutucuların daha 

sağlam oturması içindir.  

 

 

Lehim 

Lehim Araçta tasarlanmış elektronik kartların montajında 

genellikle sıcak hava ile lehim yöntemi kullanılacaktır. Araçta 

kablo bağlantıları gerçekleştirirken lehimleme ile bağlantı 

sağlanacaktır aynı zamanda makaron ile yalıtılacaktır. (Fersah 

Takımı Teknofest 2020 raporundan alıntıdır.)  
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Epoksileme  

Konnektörlerin kenarına kablo geçişinde epoksi sürülerek 

sızdırmazlık, motorların sarım kısmına epoksi sürülerek su 

geçirmezliği sağlanacaktır. Creatiny kaptanı Kaan Öztürk 

video da belirttiği üzere tecrübesine dayarak epoksi 1 kat 

atıldığında yapısında bulundurduğu mikro deliklerden su 

geçirebilme ihtimali oldukça fazladır. 2.kat atıldığında bu 

ihtimal oldukça düşmüş olur. 3 kat atarak bu işlemi oldukça 

güvenilir hale getirebiliriz. Epoksi kuruduğunda oldukça 

kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu sebepten ötürü kabloları 

epoksiledikten sonra mümkün mertebe çok oynatmamayı 

düşünüyoruz.  

 

Flex Tape 

Flex tape hemen hemen her şeyi yama, bağlama, mühürleme ve 

tamir yapabilen süper güçlü, kauçuklaştırılmış, su geçirmez bir 

banttır. 

Plexglass tüpte herhangi bir kırılma gibi durum olursa elektronik 

sistemleri ayarladıktan sonra idareten flex tape kullanabiliriz.            

 

 

 

 

 

Motor  

Uygun fiyatlı ve güce sahip bir fırçasız motor alıp su geçirmez yapmak için denemeler 

yapılacaktır. Bunun için motorların sargılarını epoksi ile kaplayıp dengeli dönüş sağlaması için 

dengeyi bozan kısımların törpüyle düzeltilecektir. Daha önce epoksiyle su geçirmez yapma 

yönteminin veya oje kullanarak su geçirmez yapma yönteminin verimli olduğunu öğrendik. 
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 Epoksi İle Su Geçirmez Hale Getirilmiş Fırçasız Motor (Fotoğraf Alıntılanmıştır.)  

 

Hidrofon Üretimi                                                                                 

Hidrofon yüksek bir fiyata sahip olduğundan ve Türkiye’den tedariki zor olduğundan yerli ve 

özgün bir şekilde kendimiz üretmeye karar verdik. Eğer üretimimizden istediğimiz sonucu 

alamazsak o zaman hazır almayı tercih edebiliriz.  

Plastik kapak içerisine piezoelektrik yerleştiriyoruz. Kestiğimiz yerden kablosunu takıp 

lehimliyoruz. Üzerini kauçukla kaplıyoruz. Bundan sonrada denemelerini yapacağız. Daha 

önce hidrofon alanında çalışmalar yapmış kişilerle iletişime geçip onlardan tavsiye almayı 

planlıyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 
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.1.1. Fiziksel Özellikler 

Aracın kütlesi 6kg dır. Hacmi 0,00605 m3 dür. Boyutları yükseklik 210 mm, genişlik 450 mm 

ve uzunluk 450 mmdir. 

 
 

 
 

 

Ağırlık aşağıda hacim yukarıda olmalı dengeli, ağırlık yukarıda hacim aşağıda dengesiz 
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Aracın hacim ve ağırlık merkezi arasında ki dengeden sonra araç x ve y ekseninde de simetrik 

ve dengelidir. Bununla beraber aracın geniş olmasıyla birlikte parçalar denge merkezine 

uzaktır. Bu da aracı dengeli yapar.  
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Hacim merkezi ve ağırlık merkezi arasında ki farkı olabildiğince arttırmaya çalıştık. Şekilde 

yukarısına bir iple strafor köpük bağlanan ve alt tarafına da ağırlık bağlanan askıda kalmış bir 

cisim var. Bu cisme bir kimse tekme atacak olursa bu cisim tekmenin etkisiyle oynar ve sonra 

eski konumuna gelir. Burada hacim (köpük) ve ağırlık (kurşun) arasında ki mesafe olabildiğince 

açıktır. Bu da cismi dengeli yapar.  

 
Burada hacim ve ağırlık merkezinin arası uzaktır.  

 

 

 

 

Normalde aracımız uzaktan kumandalı görevler yapsaydı o zaman hacim ve ağırlık merkezini 

beraber koyabilirdik ve cismin dengesi stabil olmazdı. Atik bir şekilde her yere ulaşacak şekilde 

olurdu. Fakat bizim aracımızın stabil olması gerekir.  
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Atik rov fotoğrafı ve stabil rov fotoğrafı  

(https://www.youtube.com/watch?v=H9RFI3X7MX0) Bu video atik rova örnektir. 

(https://www.youtube.com/watch?v=VMb1gAUl1rs&start=163s)Bu video stabil rova örnektir.  

(Fotoğraf Gedik Robotics Teknofest 2020 Kritik Tasarım Raporundan alıntıdır.)  

 

 

45 derece konusu  

Rovun motorları en iyi 45 derecelik açıda çalıştığı ispatlanmıştır (45 derecelik açı ispatı). Biz 

karşılıklı olarakta genişlik ve uzunluğu da yakın olarak kare modelini tercih ettik. Bu sayede 

sağa-sola gidişi ve ileri-geri gidişi aynı şekilde olacak. Araç havuzdayken her yöne aynı hızda 

gidebiliyor olması görev esnasında avantaj olabilir diye düşünüyoruz. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9RFI3X7MX0
https://www.youtube.com/watch?v=VMb1gAUl1rs&start=163s
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Motor dizilimi  

 

Aracın yüzerliği  

Aracın nört pozitif ve negatif yüzerliği vardır. Bu yüzerlik çeşitlerinden nötr yüzerliği tercih 

ettik. Nört yüzerlik aracın askıda kalması, pozitif yüzerlik yüzmesi, negatif yüzerlikte 

batmasıdır. Biz aracın askıda kalmasını istiyoruz. Çünkü görev esnasında belirli bir yükseklikte 

olması gerekir. Belirli bir yükseklikte kalması için aracın ekstra güç sarf etmemesi lazımdır. 

Bunun için pozitif veya negatif yüzerlik yerine nötr yüzerlik tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorların durumu  

Yukarı motorları x ve y ekseninde dengede olduğu için istediğimiz yükseklikte ayarlanabilir. 

İleri geri motorlarının da ağırlık merkeziyle hacim merkezi arasında olması lazım ki araç 

dengeli olsun.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Raspberry Pi ve Pixhawk  

Aracımızda ana işlemci olarak Raspberry Pi 3B kartı ve otopilot kartı olan Pixhawk 

kullanılacaktır. İki kart birbirleriyle USB üzerinden iletişim kurmaktadır. İşlemci seviyeleri, 

boyutları ve güç harcama oranları seçilmelerinde etkili olmuştur. Raspberry Pi 3B kartı 

içerisinde oluşturacağımız görev algoritması, karta USB ile bağlı olan dijital kameradan gelen 

görüntüyü işleyecek ve nesne tespitini sağlayacaktır. Nesne tespiti ile elde edilen verilerle 

aracın hareketine karar verilecek ve verilen kararlar Pixhawk kartına gönderilecektir. 

Raspberry Pi ye bağlı derinlik sensörü ve kartın dahili jiroskop ve ivmeölçer sensörü 

sayesinde PID kontrol sağlanmaktadır. Bu iki kartın beraber seçilmesinin temel sebebi birlikte 

koordineli bir şekilde çalışabilmeleridir. 
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Raspberry Pi 4 Model B 

Aşağıda Raspberry pi 4 ün özellikleri verilmiştir. 

Teknik özellikler; 

 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 

CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 

 4gb LPDDR4 RAM 

 4kp60 HEVC video 

 VideoCore VI Grafikleri 

 5V- 3A çalışmasını destekleyen USB-C güç 

girişi 

 

Bağlantı noktaları; 

 Gerçek Gigabit Ethernet 

 2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz) 

 2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 portları 

 Bluetooth 5.0 BLE 

 

Boyutlar; 

 68.63 x 94.09 x 26.63 mm 

 

 

 

 

 

Pixhawk  

Aşağıdaki tabloda Pixhawk’ın girişlerinin özellikleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pixhawk Bağlantı 

noktaları               Pixhawk 

 

 

Soğutma İşlemleri  
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Raspberry pi, ESC ve batarya da ısınma problemi vardır. ESC’ler ısınmadan ötürü yanabilir 

ve batarya patlayabilir. Eğer batarya patlarsa bir silindirik tüpün içinde bomba etkisi yapabilir. 

Raspberry Pi de çok ısınınca yavaşlama problemi oluşuyor bu da otonom görevler için bir 

başarısızlık riski oluşturabilir. Tüm bunlarla beraber malzemelerin ısınmasıyla tüpün içi çok 

sıcaklayabilir. Bu da bazı malzemelerin ısınmadan ötürü bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu 

sebeplerden ötürü bu konunun üzerine çok durduk.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi ısınma esnasında 

fotoğrafı  

 

 

Bataryanın patlaması  

 

Bunun için kullanılan yöntemleri araştırdık.  

ESC soğutması  
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Şekil de ESC soğutmasına dair fotoğraflar bulunmaktadır. Şekil 4 de ESC’nin üzerine 

alüminyum koyarak bir pasif soğutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil 5 de ESC’nin üzerine 

alüminyum ve fan (aktif) koyarak hem pasif hem de aktif soğutma gerçekleştirilmiştir.  

 

 

ESC soğutucusuna dair fotoğraf  

Fanı kullanamayız çünkü tüpün içerisinde hava devir daim etmeyecektir. Açık alan olsaydı 

eğer kullanılabilirdi. Bunun yerine ESC’nin üzerine şekil 4 teki gibi Alüminyum yerleştirerek 

bir pasif soğutma yapacağız.   

Çizebildiyse görüntü fotoğrafı  

Batarya 

Bataryanın ısınma sorunu çok büyük bir risk olmasa da patlama ihtimaline sahiptir. Bunun 

için soğutma yöntemlerini araştırdığımızda ESC de olduğu için alüminyum kullanıldığını 

gördük. Şekil 7 ve 8 deki alüminyum plakanın düz tarafını bataryanın üzerine tutkalla 

sabitleyip soğutma işlemini gerçekleştiriyor.  
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Şekil 7                                                                    Şekil 8  

 

Biz bunun için şekilde ki gibi bir alüminyum kaplama üreteceğiz.   

 

 

 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi’nin ısınma sorununu çözmek için araştırmalar yaptığımızda ESC’nin yapısına 

benzer bir şekilde alüminyum kaplama ve fan kullanıldığını gördük.  
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Şekil 9: Raspberry Pi soğutmasına dair fotoğraf 

 

Fanı kullanamayacağımız için yavaşlama ihtimaline karşın çareler düşündük. Bunlardan biri 

termal macun kullanmaktı. Fakat peltier kullanımına karar verdik. Eğer peltierden istediğimiz 

sonucu alamazsak termal macunu emin olduğumuzda Raspberry Pi’nin mikroişlemcisinde 

deneyebiliriz.  

Peltier 

Peltier, P ve N uçlarının seri bağlanmasıyla oluşan ve içinden 

doğru akım geçtiğinde “Peltier efekti” diye bilinen fiziksel bir etki 

ortaya çıkaran elemandır. Bu etki ile malzemenin bir yüzü 

ısınırken diğer yüzü soğur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Peltier ve alüminyumun beraber kullanımına dair fotoğraf  

 

Raspberry Pi’nin mikroişlemcisinin üzerine peltierin soğuk yüzeyini yerleştireceğiz, yukarıda 

kalan sıcak yüzü ise alüminyum dağıtacaktır. Şekil 9daki gibi piyasada kullanılan soğutucu 

kaplama yerine daha büyük alüminyumlu ve içinde peltier için yerleştirme yeri bulunan 

alüminyum soğutucuyu yine kendimiz üreteceğiz.  
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Kamera ve Su Geçirmez Kılıf 

Görevlerde görüntü işleme ve nesneleri tanıması açısından kamera kullanılacaktır. Görüntü 

işlemenin doğru çalışabilmesi için yüksek çözünürlük ve fps değerlerine sahip bir kamera 

kullanmamız önem arz etmektedir. Ayrıca kamera lens açısının da yüksek olması tek seferde 

daha fazla alanın taranmasını sağlayacaktır ve nesneler kolayca algılanabilecektir. Böylece 

görevler daha doğru bir biçimde yerine getirilecektir. Bu özelliklere sahip, fiyat ve 

performans açısından en uygun olan SooCoo C10s aksiyon kamerası tercih edilmiştir. 

Kameranın su içinde herhangi bir su geçirme durumunda karşılaşılabilecek arıza, kısa 

devre vb. durumlara karşı önlem olarak kameraya birebir uyumlu su geçirmez kılıf 

kullanılacaktır. Bu sayede su altında sorunsuz bir şekilde kullanılabilecektir. 
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Kameranın özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

  Su geçirmezlik  

  Ekran: 2 inç HD Ekran  

  Çalışma Süresi: 90 Dakika  

  Batarya: 900mmAh Lithium  

  Max. Video Çözünürlüğü: 1080P/30fps  

  Max Fotoğraf Çözünürlüğü: 12M  
  Max. Görüş açısı: 170o 

  Bağlantı: USB, HDMI, WiFi  

  Ağırlık: 62g  

  Boyut: 59 x 41 x 32 mm  

 

 

ESC  

İSA’da 6 tane ESC bulunmaktadır. Bu ESC iticilere uygundur.  

ESC’lerin teknik özellikleri 

 Normal Akım Değeri: 40A 

 Maks. Akım Değeri (10 sn’den az): 55A 

 Sürücü Kartı Modu: Doğrusal 

 Sürücü Kartı Çıkışları: 5V / 3A 

 Ağırlık: 39 gr 

 Boyutlar: 68x25x8 mm 

 

 

Batarya ve Güç Modülü 

İSA’nın motorlarını, sensörlerini, devre kartlarını ve ışıklandırma sistemini beslemesi için 

bir güç kaynağına ihtiyaç vardır. Bunun için Lityum-Polimer pil kullanılacaktır. Motorlara ve 

ESC’lere uygunluk açısından Profuse 4 hücreli 8000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmiştir. 

Pixhawk’ın herhangi bir voltaj dalgalanmasında hasar görmesini engellemek amacıyla 

güç modülü kullanılacaktır. Ayrıca bu modül üzerinden tüketilen güç miktarı verisini de 

almak mümkündür. 

Özellikler: 

 Voltaj: 4S / 4 Hücre /14.8V 

 Kapasite: 8000mAh 

 Boşaltma:65C sabit / 130 Patlama  

 Ağırlık: 875gr 

 Boyutları: 170x67x40mm 

 Soket tipi: XT60  

         Lityum – Polimer Batarya 
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  Maksimum giriş voltajı: 2-12S (50V'a kadar) 

  Maksimum akım algılama: 60A 

  5V ADC için yapılandırılmış gerilim ve akım ölçümü 

  Anahtarlama regülatörü çıkışları 5.3V ve 3A max 

  6P molex kablo doğrudan APM / Arduflyer 2.5'in 'PM' 

konektörüne takılır 

                  Güç Modülü 

 

 

Güç dağıtım kartı 

Her bir motor sürücüsüne giden voltajın sabit ve aynı olması gerektiğinden güç dağıtım kartı 

kullanılacaktır. Bu sayede iticiler uzun ömürlü ve daha verimli çalışacaktır. Voltaj 

değişikliklerinden dolayı arızalanma durumu en aza indirgenecektir. 

Kullanmayı planladığımız güç dağıtım kartının anahtarlama devresinde mıknatıs ile 

anahtarlama özelliği de bulunmaktadır. Bu güç dağıtım kartı yerli firma olan degzin ürünüdür.  

 Azami akım (5sn): 150 Amper 

 Sürekli Akım: 80 Amper 

 Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

 Dahli Regülatör: Opsiyonel 

 Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

 Regülatör Akımı: Azami 5A 

 ESC Bağlantı Noktası: 6 

 

             Güç Dağıtım Kartı  

 

 

 

Sensörler  

Mesafe (lidar) sensörü 

İSA’ya yön duygusu kazandırmak amacıyla ön, arka, sağ, sol ve alt kısmına lidar mesafe 

sensörleri koyulacaktır. Lidar mesafe sensörü ultrasonik sensörlerin aksine su altında doğru 

ölçüm yapabilmektedir. Bu konuyu oldukça detaylı araştırdık. Su geçirmez ultrasonik mesafe 

sensörünü alıp suyun altında denedik. Sensör su geçirmez fakat suyun altında çalışmaya 

uygun değildi. Fakat lidar sensörünün suyun altında çalıştığını Anadolu Robotik 2020 

Teknofest Kritik Tasarım Raporundan öğrendik. Lidar sensörünün ölçüm mantığı, mesafenin 

ölçüleceği cisme bir ışık yollamak ve geri dönüş süresine göre mesafeyi hesaplamaktır. Sonar 

gibi aletlerin maliyetleri oldukça fazla olduğu için, ultrasonik mesafe sensörleri suyun altında 
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çalışmadığı için ve lidar mesafe sensörü hem maliyeti uygun ve su altında çalışmaya uygun 

olduğu için tercihimiz oldu.  

 

 Çalışma Aralığı: 0.1m ~ 12m 

 Doğruluk: ± 5cm @ (0.1-6m), ±%1 @ (6m-12m) 

 Mesafe çözünürlüğü: 5mm 

 Kare hızı: 1-1000Hz (ayarlanabilir) 

 Ortam ışığı bağışıklığı: 70klux 

 Çalışma sıcaklığı: -20 ℃ ~ 60 ℃ 

 Muhafaza sınıfı: IP65 

 Işık kaynağı: LED 

 Merkez dalga boyu: 850nm 

 Besleme gerilimi: 5V ± 0.5V 

 Ortalama akım: 10110mA 

 İletişim seviyesi: LVTTL （3.3V） 

 Ağırlık: 11g 

 Kablo uzunluğu: 30cm 

         Lidar Sensörü  

 

 

 

3.3.1.8.MPU-9250 modülü (3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 3 eksen Manyetometre) 

İSA’nın hareket becerisini güçlendirmek, anlık hız, ivme ve eğimini belirlemek amacıyla 

MPU 9250 sensör modülü kullanılacaktır. Bu sayede hem aracın su altındaki stabilitesi 

yüksek oranda artacaktır hem de ivme hesaplanarak havuzun sanal haritası oluşturulacaktır. 

Bu modülün özellikleri; 

 MPU-9250 modülü (3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 3 

eksen Manyetometre) 

 Güç voltaj: 3 ~ 5 V 

 İletişim modu: I2C/SPI; Gyro aralığı: +/-250, +/-500, +/-

1000, +/-2000dps 

 Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

 Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

 Pin aralığı: 2.54mm 

 Boyutu: 15mm * 25mm’dir 

                MPU-9250 

 

      

Nem ve Sıcaklık sensörü 
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İSA’nın içerisinde birçok elektronik parça bulunmaktadır. Bunlar işlem gördükleri sırada 

aşırı ısınıp diğer cihazları eritme hatta yakma riskiyle karşı karşıya gelebilmektedir. Ayrıca 

İSA’nın içine su girip kısa devre yaparak yangına sebebiyet verme ihtimali olabilir. Bu 

sebeple güvenlik açısından nem ve sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Sensörden aldığı bilgiler 

doğrultusunda İSA kendini koruma moduna alıp su yüzeyine çıkacaktır.  

 

 Nem ölçüm aralığı: 0 ~ 100% RH 

 Nem ölçüm hassasiyeti: ± 3% RH 

 Sıcaklık ölçüm aralığı: -40 ~ 125 C 

 Sıcaklık ölçüm doğruluğu: ± 0,3 ° C  

 Çalışma voltajı: 2.4 ~ 5.5VDC 

 I2C ara yüzü çıkışı 

 Boyutu: 17 MM * 12 MM 

                                                                                             Nem ve Sıcaklık Sensörü 

 

Aydınlatma 

İSA’nın su altında nesneleri ve bulunduğu yeri 

aydınlatarak ilerlemesi için ışıklandırma gereklidir. 

Bu ihtiyacı karşılamak için yopigo star su geçirmez 

ultra güçlü şarjlı el feneri 2300 lumens Q5 

kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede İSA’nın 

yön bulma kabiliyeti artacaktır. 

 

 

 

 Ağırlık: 20g 

 Renk Sıcaklığı: 6000 Kelvin Işık 

 Işık gücü: 120 lümen 

 Güç: 3 Watt 

 Malzeme: Alüminyum alaşım ve astigmant lens   LED Lambalar 

 

 

DC/DC Voltaj Regülatörü  

İSA içinde bulunan bazı cihazlar 5V ile daha stabil çalışmaktadır. Bunun için güç regülatörü 

kullanılarak 5V ile çalışması gereken cihazların girişine bağlanacaktır. Bu sayede kartların 

arızalanması ve yangın çıkarması gibi durumlar ortadan kaldırılacaktır. 

 Çıkış gerilimi: 5 V 

 Çıkış akımı: 5A 

 Giriş gerilimi: 9 - 35 V 

 Çıkış gücü: 25 W 

 Doğrultucu modu: Swich Mode 

 Dönüşüm verimliliği: %95 kadar 

 Giriş ters koruma: Var  

 Boyut: 45x30x15mm 
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DC/DC Güç Regülatörü 

 

 

 

 

Sigorta ve Acil Durum Butonu 

İSA’nın içerisinde oldukça fazla miktarda elektronik malzeme bulunmaktadır ve bu 

cihazlarda çalıştıkları süre boyunca sorun çıkma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden aracın 

içerisinde kısa devre, arıza, kontrolü kaybetme vb. olayların yaşanması ihtimaline karşın 

sigortalı akım kesici kullanılacaktır.  

Güç modülü üzerinde bulunan mıknatısla 

anahtarlama tekniği ilerleyen zamanlarda 

kullanım için değerlendirilebilir. 

Özellikler 

Max akım: 60A 

Voltaj: DC 12 V – 42 V (Max) 

Depolama sıcaklığı: -34 ° c ~ 149 °c 

 

 

 

       Sigortalı Acil Durum Butonu 

 

 

Hidrofon  

Hedef tespiti ve imhası görevinde pingerin gönderdiğini akustik sinyalleri hidrofon algılar. 

Buna göre hedefe yönelir, mesafesini ölçer ve algoritmaya göre araç pingeri bulur.  

Göreve uygun olan şekil 6 da ki hikrofonu tercih ettik. Fakat maliyet sorunu olduğu için ve 

tedarik sıkıntısı olabileceği için biz hidrofonumuzu kendimiz yapmaya karar verdik. 
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Şekil 6 seçtiğimiz hidrofon 

 

seçtiğimiz hidrofonun teknik detayları 
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Kendimiz yapmak 

istediğimiz hidrofona dair fotoğraf  

 

 

Hidrofonlarda araştırmalarımıza göre tek yönlülük ve çok yönlülük diye bir durum vardır. 

Hidrofonun tek yönlü olması akustik sinyalleri uygun geldiği yönden daha kuvvetli 

algılamasıdır. Çok yönlü olması da her yönden eşit şekilde akustik sinyalleri algılamasıdır. 

Biz bunun için algoritma tasarım kısmında bahsettiğimiz şekilde hidrofonu aracın üzerine 

anten gibi yerleştirerek tek yönlü veya çok yönlü olsa da uygun bir şekilde kullanmayı 

planlıyoruz. Bunu yapmayı planlamamızın pinger aracın arkasındaysa ve hidrofon tek yönlü 

ise akustik sinyalleri algılamama ihtimali.  

 

 

 

Şekil 6 da hidrofona belirli bir açıdan sinyal gelerek yönünü algılar. Kendi yaptığımız 

hidrofonda bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Bizim için hidrofon istediğimiz şekilde 

mesafeyi ölçüyorsa başarılı demektir. Yönünü algıladığı ve algılamadığı duruma göre 

algoritmaları tasarladık ve algoritma tasarım bölümünde bahsettik.  
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.1.1. Algoritma Tasarım Süreci  

Görevler esnasında araçların sağında, solunda, önünde, arkasında ve altında 

lidar sensörü bulunacaktır. Bu sayede araç duvara çarpmayacak ve yüksekliğini 

ölçebilecektir. Lidar sensörü 12 metre mesafeye kadar çalışabilmektedir. 

Aracımızda bulunan mpu… sensörü yardımıyla da aracımız hızını ölçerek ve 

yönünü bilerek her gittiği yeri sanal bir harita ile haritalandıracaktır. Bu sayede 

herhangi yanılma ve yolunu kaybetme durumunda eski konumuna geri 

gelebilecektir ve algoritmalarını yönünü kaybetmeden daha sağlam 

gerçekleştirecektir.  

 

 

 
Şekil 7: Haritalandırma sistemi fotoğrafı 

 

Bu çalışmalarda verinin ne kadar önemli olduğunu ve havuzun içerisinde 

olduğumuzda karşımızda çok daha farklı durumlarında çıkabileceğini biliyoruz. 

Hazırlığımızı bunu bilerek yaptık.  

 

Kapıdan Geçiş Görevi  

 

Kapıdan geçiş görevinde aracın dikdörtgen şeklinin içerisinden geçmesi 

gerekmektedir. Ayrı bir durum olmadığı sürece hazırlığımızı küçük dikdörtgene 

göre yaptık. Bunun için ilk paint çizim programı üzerinden kuş bakışı çizerek 

görevi irdeledik. Sauvc yarışmasında da benzer bir yarışma yapıldığını öğrendik 

ve onun videolarını izledik. İSA’nın havuzun içerisinde yüzmesine dairde birçok 

videoları izleyerek 3 boyutlu görüntü de karşımıza çıkabilecek sorunları 

saptadık.  

 

 

Kapıdan geçiş görevinde araç suya bırakılınca görüntü işleme ile kapıyı tespit 

etmesi gerekir. Görevi derinden inceledik. Aracın havuzun içerisinde karşısına 

çıkabilecek sorunları çok yönlü bir şekilde irdeledik. Bu görevde kapının şekli 

dikdörtgen şeklinde olduğu için görüntü işlememizde fayansları da bazen 

algıladığını fark ettik. Bunun için önlemler aldık. Havuzda araç fayansı yerden 

ve kenardan algılayabilir. Yerde ki görüntüyü şekil 6 da ki gibi kapatacaktık. 

Kenardan fayans algılarsa da aracın dört tarafına koyduğumuz lidar sensörleriyle 
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aracımız fayans olduğu kanısına varacaktı. Fakat bunun yeterince sağlam 

olmayacağını düşündük. Bu sebepten ötürü görüntüyü görüntü ön işleme 

yöntemiyle düzelttik.  

 
 

Şekil 6  

 

Kapıyı Arama Yöntemleri:  

Şartnameye göre havuzun boyutu olimpik/yarı olimpik veya 10m x 5 m x 2m 

dir. Havuzun boyutu daha belirtilmediği için 3 durum içinde hazırlandık.  

Eğer havuz 10m x 5m x 2m lik veya yarı olimpik (25m x 12,5m x 2m) havuz 

olursa aracımız şekil 6 da ki gibi havuzun kısa kenarından başlayarak havuzu 

taramaya başlayacaktır. Zaten görüş açısı hesaplamalarımıza göre kapı oldukça 

büyük olduğu için kolayca bulabileceğini düşünüyoruz.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6  
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Eğer araç olimpik olsaydı o zaman şekil 7 deki gibi havuzun uzun kenarından 

başlayarak havuzu taramaya başlayacaktır.   

 
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Şekil 7  

 

Kapıya Göre Ortalama  

Araç görüntüyü gördükten sonra konumuna binaen eğer kapı paralel kenarsa 

kapıya temas ederek geçebilir. Bunun için bir ortalama algoritması kurduk.  

Araç bir paralel kenar görüyorsa görüntü işleme de onu yine dikdörtgen olarak 

algılar. İzleme algoritmasıyla izlemeye alır. Aşağıda ki şekillerde 1. 
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durumdayken dikdörtgen olarak görür. 2.duruma gelirken dikdörtgen büyür. 3. 

duruma geldiğinde tekrardan küçüldüğünü algılar ve 2. duruma tekrar gelir.  

 

 

  
Şekil 5 

 

 
 

Şekil 6  

 

 

 
Şekil 7  
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Şekil 8 

Sonra şekil 8 de olduğu gibi görüntü de dikdörtgeni algılayarak içerisinden 

geçer.  

 
Şekil 8 de görüntü hizalanması ve ortalanması. İleri komutunu verme 

 

 
Eğer şekil 6 (2.durum) da ileri git komutunu verseydi Sauvc yarışmasında ki bu 

görüntü de olduğu gibi direğe temas edebilirdi.  
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Şuan ki belirlememizde araç 125 cm yükseklikte sabit yüzecektir. Altında 

bulunan lidar sensörü ile yüksekliği ölçülecektir. 

 

Akış Şeması   
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Bu akış şeması benzeri kullanılabilir.  

 

 

 

Araç suya bırakılacak.  
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Denizaltının Tespiti Ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi  

 

Denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlanması görevinde aracın 

denizaltının üzerine konumlanması gerekir. Denizaltının etrafında 3 çember 

bulunmaktadır. Denizaltını tespit etmek yerine çemberi tespit edip ortalayarak 

üzerine rahat konumlanabileceğimiz düşündük ve tercih ettik.  

Kameramızın görüntü işleme yöntemimize göre görüntüyü yukarıdan dik bir 

şekilde görmesi gerekir. Bunun için servo kullacağız. En büyük çemberin çapı 

2,5 metredir. Bizim kameramızın görüş açısı 170 ° dir. Kadraj 

hesaplamalarımıza göre 1.5 metre yüksekten en büyük çemberi görebilmektedir. 

Biz taramayı iyi yapabilmek için en yüksek olduğunu tahmin ettiğimiz (havuzun 

yüksekliğine göre ayarlayacağız) 2 metreden tarayacağız.  

 
Şekil 6 

 

Şekil 6 da kamera dik bir şekilde yeri görmüş ve görüntü işleme yöntemiyle 

algılanmış 
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Şekil 7 

Şekil 7 de ki fotoğraf kadraj hesabının mantığı  

 

 

Çemberi Arama Yöntemleri:  

Eğer havuz 10m x 5m x 2m lik havuz olursa şekil 6 da ki gibi havuzu 

tarayacaktır. 

Eğer havuz yarı olimpik (25m x 12,5m x 2m) veya olimpik olursa şekil 7 deki 

gibi havuzu tarayacaktır. 
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Görüntüyü gördükten sonra şekil 7 de ki gibi ortalayacak 

 

 

Akış Şeması  
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Hedef Tespiti Ve İmhası Görevi  

 

Hedef tespiti ve imhası görevinde pingerli hedefte ki topu düşürmek 

gerekmektedir. Pinger bir akustik sinyal vericidir. Bunun için pingeri hidrofon 

ile takip edeceğiz. Hidrofon da çok yönlülük ve tek yönlülük diye bir ayrım 

vardır. Tek yönlü hidrofon algıladığı yönde güçlü sinyal verir. Çok yönlü 

hidrofon sinyali her yönden algılayabilir. Biz hidrofonumuzu kendimiz 

yapacağız. Denemelerini yapmadığımız için hangisi olur bilmiyoruz. Tek yönlü 

olursa, aracın arkası pingere dönükken sesi iyi bir şekilde algılamayabileceğini 

düşündük. Bunun için hidrofonu aracın yukarısına ve önüne anten gibi 

yerleştirmeyi denemeyi planlıyoruz. Bu sayede hidrofon tek yönlü de olsa çift 

yönlü de olsa iyi bir şekilde sinyal alabilir.  
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Hidrofonun yapısına göre 3 seçenek belirledik:  

 

1.seçenek 

Hidrofon ses dalgalarına bakarak mesafeyi ölçer ve yönünü belirler. Yaptığımız 

hidrofonu denemediğimiz için yönünü belirleyip belirleyemeyeceğini 

bilmiyoruz. Bizim için hidrofonun başarı ölçütü sesi algılayıp mesafeyi 

ölçebilmesi. Hidrofon yönünü belirlerse arama algoritmamızda hidrofonu 

gördüğün yöne git komutunu vereceğiz. Hidrofon aracın önünde olarak yönünü 

ses dalgasının geldiği noktaya çevirecek ve o yöne hareket ederek pingerli topu 

düşürecek.  

 

 
Aracın pingere kitlenmiş hali 

 

2.seçenek  

Yaptığımız hidrofon eğer yönünü belirleyemezse yönünü aracın hareketiyle 

belirleyeceğiz. Araç x ve y ekseninde gittiğinde mesafe kısalıyorsa doğru yönde 

gidiyor demektir. Mesela x ekseninde araca hareket etmesini söyledik. Araç 

ilerlerken pingerle arasında ki mesafenin kısaldığını fark etti ve devam etti. Bir 
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süre sonra mesafe uzadığında yanlış yönde demektir. Eski konumuna doğru 

giderek daha önce ki algoritmalardakine benzer bir sistemle pingeri ortalar.  

 
 

 

 

 

Şekil 6 ve 7 de olduğu gibi araç önce 1. konumdadır. 2. konuma hareket eder. 3.konumda 

mesafe uzayınca yanlış yönde gittiğini anlayarak 2.konuma geri döner. Bunun sonucunda 

pingeri ortalayarak bulur ve topu düşürür.  

 

3.seçenek  

Bu seçenek tedbir amaçlı yapılmıştır. Hidrofonlar belirli bir mesafeye kadar ölçüm 

yapabilmektedirler. Eğer olimpik havuz olursa ve yaptığımız hidrofonun mesafesi pingeri 

algılamaya uygun değilse o zaman pingeri arama algoritması başlatmayı düşünüyoruz. Buna 

göre diyelim ki yarıçapı 10 metre kadar bir alanı algıladığını varsayalım. Küçük havuz için bu 



 
 

66 
 

durum problem teşkil etmez. Fakat olimpik havuz için arama gerekir. Bunun için şekil 9 da 

gibi havuzu 5 e (verdiğimiz örneğe göre) bölmeyi ve pingeri aramayı planlıyoruz.  

 

  

 

Eğer olurda hidrofon pingeri şekil 6 daki gibi algılarsa, hidrofonun yönü algılaması 

durumunda araç hedefe kitlenecektir. Fakat yönü algılayamıyorsa arama yöntemi yaptığında 

yukarı yönde hareket edip pingeri kaybederse o zaman harita yöntemiyle kaybettiği anda ki 

konumuna geri gelecek ve pingere doğru hareket edecektir.  

  

 

4.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım sürecimizde python programlama dili ve Görüntü işleme için opencv 

kütüphanesi kullanılmıştır. Bu süreçte nesne algılama için Contour , Hough 

Circle üzerinde uğraşılarak farklı özgün algoritmalar tasarlanmıştır. Yazılım 

sürecinde belirli planda havuz tarama, nesne algılatma ve aracın nesneye göre 

konumlanması gibi yazılımlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz.  

 

Nesne algılama için kullandığımız yöntemler: 

 

 

Görüntü Ön İşleme  

Ham görüntü üzerinde istenmeyen görüntüleri (gürültüler) azaltmak ve 

performansı arttırmak için kullanılmıştır. İlk önce görüntü griye çevrilir çünkü 

bir piksel üç ana renk (RGB) kodundan oluşur. Biz griye dönüştürerek tek ana 

renk (0-255) koduna çeviriyoruz. Bu şekilde performansı arttırmış oluyoruz. 

Görüntü üzerinde fayansları algılatmamak için blur, erozyon, dilate … gibi 

algoritmalar kullanılır. Böylece gürültüler azaltılmış olur. Daha performanslı 

çalışması için görüntünün boyutu olabildiğince az hale getirilir.  

 

Görüntü İşleme İle Kapı Algılama 

Görüntü, ön işlemeden geçirildikten sonra çıktı olarak işlenmiş görüntüyü 

cv2.findContours algoritmasına veriyoruz. Contourlar bulunur. Dikdörtgen 

içinde yaklaşım alınır ve dört kenar olduğu için dörde eşitlenir. Daha sonra bu 

bulunan dikdörtgen object tracking yardımıyla bulunan kapı izlemeye alınır. 

İzleme algoritmasında mosseyi kullanıyoruz ve bu izleme sürekli güncellenir. 

İzlenilen kapı ortalama algoritmasıyla ortalanır ve içinden geçilir.  
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Hough Dönüşümleri  

Bu çalışmada şekil bulmada kullanılan hough dönüşümünün dairesel şekil 

tespitinde kullanımı üzerinde durulmuştur. Hough dönüşümü temelde kenarların 

olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile çalışmaktadır. Hough dönüşümü 

kullanılarak şekil tespiti genel olarak aşağıdaki adımlar ile özetlenebilir: 

 

 Kaynak görüntü üzerinde kenarlar belirlenir.  

 Bir eşikleme yöntemi kullanılarak görüntü ikili (siyah-beyaz) hale 

getirilir.  

 Her kenar pikseli için noktanın üzerinde olabileceği olası geometrik 

şekillerin polar koordinattaki değerleri kullanılan bir akümülatör matrisi 

üzerinde birer artırılarak her kenar pikselin olası şekilleri oylaması 

sağlanmış olur. 

 Akümülatör değeri en yüksek olan şekiller en çok oy alan şekiller 

olduklarından görüntü üzerinde bulunma veya belirgin olma olasılıkları 

en yüksek olmaktadır.  

 Bulunan şekiller isteğe bağlı olarak görüntü üzerine yazdırılabilir. 

 

Görüntüde Aracı Ortalamak  

Araç yönü belirlendikten sonra çıkan sayısal değerin(-240,120,50 gibi) sıfıra doğru 

yaklaşması gerekir. Bunun için motorları hesaplanan belirli süreler içinde çalışması ve bunun 

neticesinde mesafenin anlık veri şeklinde azalması sonunda 0 konumuna gelmesini 

sağlamaktır. 

± (
𝑥

2
− 𝑥𝑛)  = 0           ± (±

𝑦

2
− 𝑦𝑛) = 0    arasındaki mesafeyi sıfıra indirerek merkez 

noktaya gelme durumu.  

 

 

görüntü genişlik = x , görüntü yükseklik = y 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK 
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 Raspberry Pi ve ESC yanma, bataryanın patlama ihtimali vardır. Bu yüzden 

Raspberry Pi için peltierli alüminyum kaplamalı soğutucu üreteceğiz. Peltier bir 

tarafı soğutucu diğer tarafı ısıtıcı özelliği olan bir malzemedir. Raspberry Pi nin 

işlemcisinin üzerine yerleştirdiğimizde hem ısınmadan dolayı olan yavaşlama 

ihtimali azalacak hem de aşırı ısınmadan dolayı yanmayacaktır. Peltierin sıcak 

tarafının üzerine de alümiyum koyarak ısıyı yaymayı planlıyoruz.  

 ESC için ESC yatağı yapıp üzerini kaplamayı planlıyoruz. Bu sayede kablo 

karmaşasından oluşan kısa devre gibi durumlar azalacak ve daha toplu duracaktır. 

ESC yatağının üzerine de alüminyumlar yerleştirilecek ve ESC lerin yanma 

ihtimali azalacaktır. 

 Batarya için alüminyum kılıf üreteceğiz. Alüminyum kılıf sayesinde bataryanın 

ısısı yayılacak ve patlama riski azalacaktır.  

 

 Kablo geçişini yerli penetratörlerle yapacağız. İçini de epoksiyle kaplayacağız. 

Böylece kablolardan içeri su sızdırmayacaktır. 

 

 Kamerayı fanusun içerisine koyacağız. Böylece kamera korunaklı olacak ve 

herhangi bir zarar gelmeyecek.  

 

 Motorları epoksi yardımıyla su geçirmez yapacağız. Yaptığımız motorların etrafını 

kendi ürettiğimiz nozül ile kaplayacağız. Önce 1 tane motor alıp su geçirmez yapıp 

test edeceğiz. Başarılı sonuç alırsak diğerlerini yapacağız. Eğer başarılı sonuç 

alamazsak Degz yerli firmasının su geçirmez motorlarından alacağız.  

 

 Aracın üzerinde acil durdurma butonu olacaktır. Bir akım kesici ve sigorta 

kullanılmaktadır. Acil durum butonu manuel olarak olası bir tehlike anında 

kullanılacaktır. 

 

 Seçtiğimiz bataryanın gerilimi 14.8V’dur. Batarya için güç modülü kullanacağız. 

Elektronik malzemelere fazla yük yüklememesi açısından regülatör kullanacağız.  

 

 Fenerler su geçirmezdir. 

 

 Lidar sensörleriyle araç duvarları ve yer algılanarak araç duvarlara ve yere 

çarpmayacaktır.  

 

 Silindirik tüpte herhangi bir çatlama durumuna karşın idareten flextape güçlü yama 

bandı (test ederek)  kullanılacaktır. Bununla beraber mümkünse tüpün yedeğini 

bulundurmayı planlıyoruz. 

 

 Şasiler ve tutucular vidali insert kullanarak sabitlenecektir. Bu sayede güçlü bir 

tutuş sağlayacaktır. Somunların ucu içeriye bakacaktır. Bu sayede içeride 

olmasıyla oluşabilecek olası kazaları önleyecektir.  
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 Su altı haznesi için en kullanışlı ve güvenli yöntem kapaklarda O-ring 

kullanmaktır. Biz kapakta 3 tane O-ring kullanacağız. 

 

 Tutucuların üst ve alt şasiden tutmasıyla 4 kolon sistemi sayesinde aracın güçlü bir 

mukavemeti vardır. Tutucular pleksiglass tüpü neredeyse tamamen sarar ve içinde 

ki kauçuk contalarla güçlü bir tutuş sağlar.  

 

 Yan şasi ve alt şasinin bulunması pleksiglass tüpü olası dabre alma tehlikelerine 

karşı koruyacaktır. Mesela denizaltı konumlanması görevin araç aşağı inerken 

denizaltının üzerine inmesiyle pleksiglass tüpe çarpabilir. Alt şasi ve üst şasi bu 

gibi etkilere karşın tüpü ve motorları korur.  

 

 Aracın üzerinde bulunan sivri kenarlar tasarımda yumuşatılmıştır. Üretildiğinde de 

taşlama ve çapak alma yöntemiyle yumuşatılacaktır.  

 

Üretim Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri:  

• CNC operatörü işlemler sırasında iş güvenliği için gözlük ve eldiven kullanılacaktır.  

 

• Kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan korunmak için maske ve eldiven takılacaktır. 

  

• Elektrik kaçaklarının meydana getirebileceği olası tehlikelerden korunmak için 

kontrol kalemi kullanılacaktır. 

 

 

Test Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri:  

• Robot havuza girmeden önce açıkta kalan elektronik parça ve kablo olmadığından 

emin olunmalıdır. 

 

 • Kullanılan akrilik tüpün içinde hava kalmadığı teyit edilmelidir.  

 

• Operatöre gerekli bilgilendirmeler öncesinde yapılmalıdır.  

 

• Acil durum butonunun çalıştığından emin olunmalıdır ve son kontroller yapılmalıdır.  

 

• Test sırasında kullanılan havuzda motorlara takılabilecek küçük parçaların 

olmadığından emin olunmalıdır.  

 

• Robot havuzun içindeyken oluşabilecek elektrik kaçaklarından korunmak için havuz 

etrafında ve içinde kimse bulunmamalıdır.  

  

• Test sonrası robot temiz suyla yıkanmalıdır.  

 

• Test sonrasında robot tamamen kurumadan elektronik parçaların hiç birisine 

dokunulmamalıdır. 

 

TEST 
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Sensörlerin Testleri:Lidar sensörü, MPU-9250 modülü (3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 3 

eksen Manyetometre) sensörü ve nem-sıcaklık sensörünü aldığımız zaman test edeceğiz ve 

göreve uygun olup olmadığını, nasıl olduğunu deneyerek anlayacağız. Biz bu seçtiklerimizi 

özenle en iyilerinden tercih ettik. Fakat test ettiğimizde yapısını anlayacağız ve olası yine de 

ihtimallerden haberdar olacağız.  

Ultrasonik mesafe sensörü testi: Suyun altında mesafe ölçme işlemine çok önem verdiğimiz 

için öncelikle bir su geçirmez ultrasonik mesafe sensörü aldık. Sonra onu suyun içerisinde 

denedik. Ultrasonik mesafe sensörü su geçirmez olduğunu fakat suyun içerisinde 

çalışmadığını öğrendik. 

  

Lidar sensörü testi: Aracın duvarlara çarpmamasını sağlamak ve hedefi tespit ederken 

algoritmamızı uygulayabilmek için aracın duvarlara olan mesafelerini ölçmek istedik. Bu 

yüzden mesafe sensörü kullanmamız gerekiyordu. Ultrasonik sensörler su altında 

çalışmamaktadır. Sonar gibi aletler ise maliyeti oldukça yüksek parçalardır. Mini LiDaR’lar 

ise hem maliyet, hem de özellikleri bakımından tercihimiz oldu. Lidar’ın ölçüm mantığı, 

mesafenin ölçüleceği cisme bir ışık yollamak ve geri dönüş süresine göre mesafeyi 

hesaplamaktır. Yaptığımız ürün araştırmaları sonucunda Benewake markasının TFMini Lidar 

modelini kullanmaya karar verdik. Bu model havada 0.3m - 12 m arasında ölçüm 

yapabilmektedir. Üretim olarak su altı için değil, havada kullanılmak üzere tasarlanmış bu 

modeli suyun altında kullanabilmek için bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Lidar 

kullanımında karşılaşılabilecek problemler: Öncelikle Lidar havada kullanım amacıyla 

üretildiği için, su altında kullanırken bir takım sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz vardı. Ayrıca 

Lidar ile Raspberry Pi arasında veri iletimi ile ilgili de bazı problemler yaşama ihtimalimiz 

vardı. Bu yüzden öncelikle üründen 1 adet sipariş verdik ve karşılaşabileceğimiz sorunlara 

yönelik testler yaptık. 1. Kullandığımız Lidar veri iletimini Rx, Tx pinleri ile yapmaktaydı. 

Fakat Raspberry Pi cihazımızda sadece 1 çift Rx, Tx pinleri bulunmaktaydı. Biz ise 4 tane 

Lidar kullanmayı düşünüyorduk. Bu yüzden veri iletimini serial üzerinden değil de GPIO 

pinleri üzerinden yapmayı deneyecektik. Fakat başaramazsak Lidar’ları üzerinde 4 çift Rx, Tx 

pinleri bulunduran Arduino Mega üzerinden çalıştırıp, Arduino Mega ile Raspberry Pi 

arasında haberleşme sağlama düşüncemiz vardı. Lidar elimize ulaşınca, Lidar’ı GPIO 

üzerinden çalıştırmayı başardık. Bu sayede ayrıca Arduino Mega’yı kullanmaktan ve iki cihaz 

arasında haberleşmeyi sağlamaktan da kurtulmuş olduk. 2. Lidar’ın, sudan korunması için bir 

camın arkasından ölçüm yapmasını düşündük. Lidar ışık ile ölçüm yaptığından dolayı ayna 

gibi yansıtıcı cisimlerde doğru sonuç vermiyorken, cam gibi saydam maddelerle ölçüm 

yapabilmektedir. Bu tarz saydam bir cisimle birlikte kullanıldığı zaman, saydam cisim ile 

lidar arasındaki mesafe, lidardan çıkan ışığın saydam cisimden geçiş açısı ve saydam cismin 

kalınlığı ölçümü etkileyen önemli faktörlerdir.  

(Anadolu robotik alıntıdır)  
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Anadoli Robotik Takımının bu lidar sensörü testini raporları okurken gördük. Lidar sensörünü 

de satıcıya sorarak teyit ettik. Suyun içerisinde çalışabildiğini öğrendik. Bu şekilde seçtik. 

Fakat dediğimiz gibi elimize gelince deneyerek tam manasıyla emin olacağız.  

Epoksi testi: Epoksi ile ilgili bir diğer önemli nokta ise kırılganlıktır. Epoksi su halden katı 

hale döndüğünde oldukça kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır. Bu yüzden içerisinden geçen 

kablolar çok fazla dış temaslarla oynarsa bir süre sonra dışını kaplayan epoksi çatlamaya 

başlayacak ve orada içeriye su yürümesi gerçekleşecektir. (Baurov alıntı) Baurov Takımı 

epoksinin yapışkanlık testini gerçekleştirmişler. Bu bilgileri de biz kullandık.  

Korozyonlanma testi: Sızdırmazlık tam anlamıyla sağlansa bile tüp için yaklaşık 50oC ‘ye 

kadar ısındığından dışarıdaki soğuk su tüp içindeki sıcak havanın yoğuşmasına ve içeride 

ıslanmalara sebep olacaktır. Bu olay dikkatli gözlenmeli içerideki elektronik ekipmanın 

korozyonlanması üstleri sık sık silinerek engellenmelidir. (Baurov alıntı) Baurov Takımı 

korozyonlanma testini gerçekleştirmiş. Bu bilgilere göre biz presli yün keçe ve silikajel 

kullanmaya karar verdik.  

Yüzdürücülerle askıda kalma testi: Aracın üzerine yüzdürücüleri yerleştirerek askıda kalma 

durumunu ve geri çağırıcı momentini test edeceğiz.  

Su altı haznesi testi: Su altı haznesini sızdırmazlık testine sokacağız.  

Görüntü işleme testi: Suyun içerisinde videolar ve fotoğraflar çekerek görüntü işlemeyi test 

edip güçlendireceğiz.  

Motor testi: Kendi motorumuzu yapmak için 1 tane motor alıp onu epoksiyle su geçirmez 

yapıp su altında test etmeyi planlıyoruz. Eğer istediğimiz sonucu elde edersek motor nozülünü 

de tasarlayıp, geri kalanlarını üretip test edeceğiz. 

Motorları güç testine sokacağız. Su altında farklı sinyaller göndererek tepki sürelerini 

ölçeceğiz.  

Görev testleri: Görev algoritmalarını suyun altında test edip geliştireceğiz. Özellikle bu 

konuda suyun içerisine girdiğimizde daha farkında olmadığımız birçok şeyle 

karşılaşabileceğimizin farkındayız.  

 

Havuz testine gidildiğinde izlenecek senaryo:   

1-Havuzun 2 metre uzaklığında olacak şekilde masa üzerine yer istasyonunun kurulması.  

2-Havuzun içine yapılacak görevlere uygun olarak etapların kurulması.  

3-Robotun son kontrollerinin yapılması.  

4-Robotun suya atılması. 

5- İki dakika suyun içinde kalarak sızdırmazlık testinin uygulanması  

6- Robotun sudan alınması.  

7- Robotun suya tekrar bırakılarak kontrol ekibinin havuzu görmeyecek şekilde görevleri 

yerine getirmesi  

8-Sudan alınan robotun tekrardan kontrollerinin yapılması.  

9-Kontrol masasının etrafının toparlanması ve havuz çevresi düzeninin sağlanması. 
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TECRÜBE 

 Takıma alt sınıflardan katılan ekip arkadaşları olmuştur ve takım tecrübesi 

edinmişlerdir. Takımımıza yeni gelen arkadaşlar evden çalışma tecrübesi edindiler. 

Rapor yazmayı öğrendiler. Araştırma yapmayı, görsel hazırlamayı, tablo hazırlamayı, 

tasarımların nasıl irdelendiğini, hangi elektronik malzemelerin kullanıldığını, 

algoritmaların nasıl kurulduğunu öğrendiler. Bizimle beraber sürekli geçmiş yıl 

raporları okudular.  

 Tasarım yapma ve analiz yapma konusunda tecrübemiz artmıştır.  

 İSA sektörü hakkında bilgimiz artmıştır. Özellikle bu işi Türkiye’de yapmak isteyen 

bir kişi şirket kurmadan öncesinde oldukça fazla bilgi sahibi olmalı, her türlü olumsuz 

yaşanabilecek durumu ve ne yapılabileceğini bilmelidir. Yani usta olmalıdır. Biz şuan 

İSA’da usta olamasakta o kadar çok rapor okuduk ki gerçekten konu hakkında 

oldukça farklı senaryo durum ve çeşit biliyoruz.  

 Havuz üzerinde 3 boyutlu düşünme tecrübesi edindik. Otonom görevler için 

algoritma, karşımıza çıkabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında düşündük ve 

araştırdık.  

 Su geçirmez ultrasonik mesafe sensörü aldık ve kullandık. Su geçirmez olduğunu 

fakat suyun altında çalışmadığını öğrendik.  

 Raspberry pi alıp kullanarak test ettik. Görüntü işleme çalışmalarımızı da Raspberry 

pi üzerinde test ettik. Görüntü işleme ve Raspberry pi kullanma tecrübesi edindik. 

 Filament malzemesi alırken satın alma tecrübesi edindik. 3D yazıcı ayarladık ve 

üretim tecrübesi edindik.  

 Bağlantılarla görüşüp malzeme alma ve üretim atölyesi ayarlama tecrübesi edindik.  

 Sponsor arama tecrübesi edindik.  

 Takımımızdan çeşitli sebeplerden ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu dönemde hiç 

istifimizi bozmadan normalde ne yapıyorsak aynı şekilde yapmaya devam ettik. 

Böyle durumlarda umutsuzluğa kapılmamayı ve bozulmadan devam etmeyi tecrübe 

edindik.  

 Rapor yazarken son zamanlarda kaldı ve son günler biraz fazla çalışmamız gerekti. 

Böyle kritik dönemlerde sakin kalmayı öğrendik. 

 

 

ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
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Malzeme Adı            Birim   Fiyat   

Polietilen   4 kg 105 TL 

Akrilik tüp  1 adet                           337 TL 

Akrilik fanus 1 adet                             124 TL 

Kestamit 1 kg                              45 TL 

ABS-Filament 1 kg                           109 TL                

Strafor köpük 120 gram                                65 TL 

Epoksi 1 kg                                         66 TL 

Silikon 360 gram                                35 TL 

O-ring 10 adet                                    50 TL 

Vakum pompası 1 adet                                       259 TL 

Motor  8 adet                                 3432 TL          

Esc  8 adet                                  1032 TL 

Raspberry pi  1 adet                                    650 TL               

Pixhawk  1 adet                              700 TL                

Batarya  1 adet                              1000 TL           

Penetratör  10 adet                              350 TL 

Nem ve sıcaklık sensörü  1 adet                              9 TL 

Lidar mesafe sensörü  1 adet                                 330 TL 

Kamera  1 adet                                   900 TL 

Güç modülü  1 adet                                   219 TL 

İvme sensörü  1 adet                                   58 TL 

Sigorta ve akım kesici  1 adet                                         47 TL 

Kartal göz led  1 adet                                 8 TL 

Regülatör 1 adet                                 36 TL 

Güç dağıtım kartı 1 adet                                    295 TL 

TOPLAM  10.250 TL 
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Risk Açıklaması                               Risk 

etkisi              

Riskin Sonucu                Yapılması gereken 

Su altı haznesinin 

su kaçırma ihtimali       

Araç             Elektronik malzemeler 

bozulabilir  

1 yerine 3 O-ring kullanacağız. Delikler 

az olacak ve olan delik epoksiyle 

desteklenecek. Haznenin içi de 

vakumlanarak o-ringler sıkıştırılacak ve 

sızdırmazlık sağlanacaktır. Epoksi kat 

kat atılacaktır. Haznenin kırılma 

ihtimaline karşın yedeğini 

bulundurabiliriz. Acil bir durumda flex 

tape bant kullanabiliriz. Fakat 

öncesinde test edip sağlamlaştıracağız. 

Herhangi bir su alma durumunda nem 

ve sıcaklık sensörüyle bağlantı 

kesilecektir. 

Batarya aşırı 

ısınma 

Araç  Batarya ve diğer 

elektronik malzemeler 

kullanılmaz hale 

gelebilir.  

Bataryanın üzerine alüminyum parça 

yaparak ısını dağıtabiliriz veya küçük 

bir hazne daha tasarlayıp bataryayı 

onun içine koyabiliriz.  

Bunun yanında aracın içinde nem ve 

sıcaklık sensörü bulunacaktır. Sensör 

yardımıyla sıcaklığı ölçerek herhangi 

bir arıza durumunda tespit edip aracın 

güvenli moda geçmesini sağlayabiliriz.   

Raspberry pi aşırı 

ısınma  

Araç Aşırı ısınması 

Raspberry pi’yi 

yavaşlatabilir. Bunun 

sonucunda aracın 

yazılımsal konularında 

aksamalar ve 

yavaşlamalar olabilir  

Raspberry pi üzerine alüminyum parça 

koyarak ısısını dağıtabiliriz. Peltier 

soğutucu yardımıyla da Raspberry pi’yi 

gerekli görürsek soğutabiliriz.  

ESC aşırı ısınma  Araç ESC bozulabilir  Üzerine alüminyum parça koyarak 

ısısını düşürebiliriz.  

Elektrik kaçağı  İnsan 

ve araç  

İnsan sağlığı 

etkilenebilir aracın 

elektronik donanımında 

hasara yol açabilir. 

Kablo yalıtımını sağlıklı ve kontrollü 

şekilde yapmaya özen göstereceğiz.  
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Malzemelerin 

zamanında 

gelmemesi 

Araç  Testleri 

gerçekleştiremeyiz ve 

montajı yapamayız 

Teknofestten gelecek maddi desteği 

beklerken sponsor arayışımız devam 

edecektir.  

Şasilerin ve 

kapakların hasara 

uğraması  

Araç  Cihaz kullanılamaz olup 

görev yarım kalabilir  

Her parçanın yedeği üretilecektir 

Su veya aracın 

yoğunluğun 

değişmesiyle aracın 

batması 

Araç Görev planımız 

istediğimiz şekilde 

gitmeyebilir 

Bunun için strafor köpük kullanarak 

yoğunluğu ayarlamayı düşünüyoruz. 

Herhangi bir batma sorununda 

yoğunluğu değiştirebiliriz.  

Kendi yaptığımız 

motorların su 

geçirmesi veya 

çalışmaması 

Araç  Motor temin sorunumuz 

meydana gelir. Görev 

esnasında olursa da 

görevi yapamayabiliriz. 

Aldığımız motorları kullanırsak 

yedeğini bulundurmayı planlıyoruz. 

Yaptığımız motorları kullanırsak iyice 

test ederek emin olduktan sonra 

kullanmayı ve yedeklerini yapmayı 

planlıyoruz. Bunun yanında görev 

esnasında ileri-geri motorlarından biri 

bozulursa, 4 tane ileri-geri motoru 

olduğu için bozulan motorun yanında ki 

motoru da iptal ederek görevi 

gerçekleştirmeye devam edebiliriz. 

Bununla beraber kapı ve denizaltı 

görevinde tekrar deneme hakkımız 

bulunduğu için deneme esnasında 

yedek motor takabiliriz.   

Takımın farklı 

şehirlerde 

olmasıyla iletişim 

ve çalışmaların 

aksaması 

Araç  Araç yetiştirilemeyebilir Bunun için takımda ki çoğu kişinin 

okuduğu şehir olan Konya’da 

buluşmayı planlıyoruz. Sınav 

takvimine göre plan yapılmıştır. 

Kalacak yer olarakta kyk yurdunda kısa 

süreli kalmayı düşünüyoruz. Bununla 

beraber farklı şehirlerde takım 

üyelerinin bulunması ve takım 

üyelerinin çok olmasıyla farklı 

şehirlerden malzeme temini yapabilir 

ve üretimin bir kısmını gerçekleştirerek 

Konya’da birleştirebiliriz.  

Teknofestten gelen 

maddi desteğin 

yeterli olmaması 

Araç  Araç üretilemeyebilir  Sponsor arayışlarımız devam 

etmektedir. Üretim için okulun 

atölyesini ve malzemelerini kullanmayı 

planlıyoruz. Malzemelerin temininde 

istişareler sonunda en doğru şekilde 

tedarik etmeyi planlıyoruz. Buna gelme 

zamanı, test edilme önemi ve fiyatı gibi 

etkenler dahil edilebilir. Bunun 
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sonunda öncelikli olmayan malzemeleri 

de sponsor ile temin etmeyi planlıyoruz.  

Görev esnasında 

fayansların kapı 

olarak algılanması 

Araç  Kapı görevi iyi 

gerçekleştirilemeyebilir. 

Görevin su altında testlerini 

yaptığımızda da bu daha 

sağlamlaştırılacaktır. Bunun yanında 

ivme sensörü ile bir sanal harita 

yapmayı planlıyoruz. Bu sadeye araç 

havuz içerisinde bulunduğu konumu 

anlayacaktır ve fayansı kapı olarak 

görürse bulunduğu konumdan kapı 

olmadığı kanısına varacaktır.  

Görev esnasında 

aracın havuzda 

algoritmasını 

kaybetmesi  

Araç  Araç bulunduğu yönü 

kaybedebilir. Özellikle 

olimpik/yarı olimpik 

havuzda bu durumun 

sorun teşkil 

edebileceğini 

düşünüyoruz.  

Aracın önüne arkasına, sağına ve soluna 

lidar mesafe sensörü koyulacaktır. Araç 

havuzun duvarlarını algılayarak takip 

edecektir. Bunun yanında bir sanal 

harita oluşturularak araç havuzun 

içerisine nerede olduğunu kısmen 

anlayacak ve ne kadar mesafe gittiğini 

bilecektir. Bir kaybolma durumuna 

karşın aracı istediğimiz konuma 

getirebiliriz.  

 

 

 

 

 

ÖZGÜNLÜK 

Mekanik 

Tutucular: Tutucular alttan ve üstten şasiye 

montelenmiştir ve içerisinde kauçuk conta 

bulunmaktadır. Alttan ve üstten şaseye montelendiği 

için 4 kolon gibi sistemi olmuştur. 4 kolon sistemine 

göre aracın mukavemeti güçlüdür. Su altı haznesinin 

tutuculardan kaymak ihtimali olduğunu öğrendik. 

Fakat bizim tutucumuz tamamen silindirik tüpü sarar 

ve içerisinde bulunan kauçuk conta ile çok iyi tutuş sağlar.  

 

Mukavemet fotoğraf 4 kolon  

Kauçuk conta fotoğraf  
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Yan Şasi: Yan şasi tasarımı ileri-geri motorlarının suyu tahliye etmesine göre tasarlandı. 

Bununla beraber yukarı motorları yan şasiye bağlandı. Yan şasinin orta kısmında yukarı 

motorunu montelemek içinde bir parça vardır.  

 

Yan şasi fotoğrafı  

Motor monteleme yeri fotoğrafı  

 

Alt şasi: Tasarlanan alt şasiler yardımıyla aracın alt taraftan 

bağlantısı daha kuvvetlidir. Tutucuların alt kısmı da alt 

şasiye yerleştirilir. Alt şasinin tasarımı analizler sonucu 

yapılmıştır. Boşluklu yapısı ayarlanmıştır. Önünde ki 

çıkıntı kısım kamera görüntüsünü denizaltı görevinde 

engellemesin diye çıkarılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Üst Şasi: İleri-geri motorları üst şasiye 45 derecelik açılarla 

monte edilmiştir. Akrilik tüpte tutucular yardımıyla üst 

şasiye montelenmiştir. Üst şasiyi tek parça halinde yaptık ve 

yüzer malzemeleri daha iyi yayabilmek için geniş tuttuk. 

Ağırlık merkezini aşağıda tutabilmek için boşluklu yapıyı 

büyük tuttuk. Bu yapı alt şasiye de benzemektedir. İki çubuk 

kullanarak tasarlasaydık o zaman deformasyon olabilirdi. 

Fakat bu tasarımda üst şasi oldukça sağlam bir yapıda olmuş 

oldu. 

 

 

Aviyonik Sistem: Aviyonik sistemi kendimiz tasarladık.  

 

Kapaklar ve flanşlar: Arka-ön kapaklar ve flanş kendi 

tasarımımızdır.  

 

 

 

 

 

Motor tutucusu: Motor tutucuları kendi tasarımımızdır.  
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İticilerin epoksiyle kaplanması: Motorlar epoksiyle 

kaplanarak örnek şekilde ki gibi su geçirmez yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik 

Raspberry Pi soğutucusu: Raspberry Pi kartı aşırı 

ısınma sorunu için Raspberry Pi soğutucusu 

tasarlanmıştır. Buna göre Raspberry Pi nin üzerine 

peltier soğutucu yerleştirilecek ve onunda üzerine 

tasarladığımız alüminyum plakalar yerleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

ESC soğutucusu: ESC lerin ısınma sorunu için ESC soğutucusu tasarlanmıştır. Buna 

göre ESC lerin üzerine alüminyum plakalar yerleştirilerek pasif soğutma yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

Batarya soğutucu kılıf: Bataryaların patlama ihtimali dahi 

vardır. Bunun için özenle düşündük. Normalde bataryayı 

soğutmak için kullanılan yöntem üzerine alüminyum 

plakanın düz yüzeyini tutkalla yapıştırmaktır. Biz bataryanın 

her köşesini kapatacak bir alüminyum plaka yapmaya karar 

verdik. Düz yüzeyler içeride kalacak şekilde olan bu tasarım 

bir kılıf gibidir. Önce bataryayı kılıfa yerleştirip kullanışlılığı 

test edeceğiz. Sonrasında içerisine tutkal sürüp bataryayı 

yapıştırmayı planlıyoruz.  

 

Hidrofon yapımı: Hidrofon malzemesi çok 

pahalı olduğu için kendimiz yapmaya karar 

verdik. Piezoelektrikten çeşitli işlemlerle 

yapılan hidrofonu özellikle Türkiye’de bu 

işlerle uğraşan ulaştığımız kimselere sorarak 

istişare ederek tasarlamayı düşünüyoruz. Buna 

göre internette anlatılanlardan daha sağlam bir 

yapıda tasarlayabiliriz.  
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Silikajel ve presli yün keçe: Silindirik tüpün içerisinde presli yün keçe ve silikajel 

kullanarak nemi alacağız, sızdırmazlığı kuvvetlendireceğiz. Akrilik fanusta buhar olma 

olasığını da düşüreceğini düşünüyoruz.  

 

Yazılım  

Sanal harita: İvme sensörü ve jiroskop sensörü yardımıyla sanal harita 

kuracağız. Bu sayede araç arama algoritmalarını daha sağlam 

gerçekleştirecektir. Hazırlanan güzergahı daha doğru takip edecek ve 

mesela olası bir durum üç çemberi giderken kaybetti, o zaman kaybettiği 

konuma yahut güzergahına (olması gereken yere) geri gelebilecektir.  

 

 

Görüntü işleme kodları ve görev algoritmaları: Görüntü işleme kodları ve görev 

algoritmaları özgün bir yapıdadır.  

 

 

YERLİLİK 

Akrilik tüpü Demopleks Reklamcılık yerli şirketinden alacağız. 

Akrilik fanusu Lenta Marine yerli şirketinden alacağız.  

Motorları içerisini epoksi kaplayıp, nozül kısmını kendimiz üreteceğiz.  

Motorları eğer kendimiz yapmazsak Degz yerli şirketinden alacağız. 

Penetratörü Lenta Marine yerli şirketinden alacağız.  

Güç dağıtım kartını Degz yerli şirketinden alacağız. 

Kendi yerli hidrofonumuzu üreteceğiz. 

Kendi yerli peltierli alüminyum kaplamalı Raspberry Pi soğutucumuzu üreteceğiz. 

Kendi yerli ESC soğutucumuzu üreteceğiz. 

Kendi yerli batarya soğutucu kılıfımızı üreteceğiz. 
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https://www.boellhoff.com/tr-tr/urunler-ve-hizmetler/ozel-baglanti-elemanlari/cakma-dis-

amtec.php 

https://bit.ly/3sBFl7H 

https://bit.ly/3m93gZr 

https://bit.ly/2PlmRtC 

https://www.google.com.tr/amp/s/insapedia.com/strafor-eps-strafor-kopuk/amp/
https://www.depodanmalzeme.com/blog/pleksi-levha-ozellikleri-nedir-
https://www.avasmetal.com.tr/?/kestamid/kestamid-teknik-ozellikler
https://www.avasmetal.com.tr/?/kestamid/kestamid-genel-bilgi
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/39-3d-yazici-filament-ozellikleri
https://www.boellhoff.com/tr-tr/urunler-ve-hizmetler/ozel-baglanti-elemanlari/cakma-dis-amtec.php
https://www.boellhoff.com/tr-tr/urunler-ve-hizmetler/ozel-baglanti-elemanlari/cakma-dis-amtec.php
https://bit.ly/3sBFl7H
https://bit.ly/3m93gZr
https://bit.ly/2PlmRtC
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https://bit.ly/3fFrx8D 

https://bit.ly/2PFjRbi    

https://bit.ly/3sGbg6P    

https://bit.ly/2QJQLrK 

https://bit.ly/31BAs2g 

https://bit.ly/2PI5Olg 

https://bit.ly/3wdEXOY 

https://bit.ly/2PFPAcn      

https://bit.ly/3fqDT4f 

https://bit.ly/3m9cdlQ    

https://bit.ly/3dfZlpQ 

https://bit.ly/2QHjQUH 

https://bit.ly/3diG8UC 
https://opencv.org/ 

https://github.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=INs6iEzxAIc 

https://www.youtube.com/watch?v=KObUgd-6gfU 

https://www.youtube.com/watch?v=LC9-6S1suSk 

https://www.youtube.com/watch?v=qHZLL4D8iTg 

https://www.youtube.com/watch?v=FuFizaUCrXA&list=PLvpJkeZbByrMeMYxBNDvS

Rr_U3Oz7pDlH 

https://www.youtube.com/watch?v=WQeoO7MI0Bs&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=LmEcyQnfpDA 

https://www.youtube.com/watch?v=KecMlLUuiE4&t=2s 

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=c8ix1dHSx5kC&oi=fnd&pg=PP1&dq=

rov&ots=7sztZERQBp&sig=5M7u4qxYVpVbA7sYgrkvTnN6YbM&redir_esc=y#v=one

page&q=rov&f=false 

https://materovcompetition.org/archiveshome 

https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-13.html 

https://sauvc.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=n-b_BB59b9Y 

 

https://lentamarine.com/urun/m10-penetrator/  

  

 

Akrilik fanusu Lenta Marine:  https://lentamarine.com/urun/bombebas-120mm-hazne-icin/ 

Degz motorları: https://www.deringezen.com/product/sualti-iticisi/ 

Penetratör: https://lentamarine.com/urun/m10-penetrator/ 

Güç dağıtım kart: https://www.deringezen.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/ 
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https://bit.ly/2PFPAcn
https://bit.ly/3fqDT4f
https://bit.ly/3m9cdlQ
https://bit.ly/3dfZlpQ
https://bit.ly/2QHjQUH
https://bit.ly/3diG8UC
https://opencv.org/
https://github.com/
https://www.youtube.com/watch?v=INs6iEzxAIc
https://www.youtube.com/watch?v=KObUgd-6gfU
https://www.youtube.com/watch?v=LC9-6S1suSk
https://www.youtube.com/watch?v=qHZLL4D8iTg
https://www.youtube.com/watch?v=FuFizaUCrXA&list=PLvpJkeZbByrMeMYxBNDvSRr_U3Oz7pDlH
https://www.youtube.com/watch?v=FuFizaUCrXA&list=PLvpJkeZbByrMeMYxBNDvSRr_U3Oz7pDlH
https://www.youtube.com/watch?v=WQeoO7MI0Bs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LmEcyQnfpDA
https://www.youtube.com/watch?v=KecMlLUuiE4&t=2s
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=c8ix1dHSx5kC&oi=fnd&pg=PP1&dq=rov&ots=7sztZERQBp&sig=5M7u4qxYVpVbA7sYgrkvTnN6YbM&redir_esc=y#v=onepage&q=rov&f=false
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=c8ix1dHSx5kC&oi=fnd&pg=PP1&dq=rov&ots=7sztZERQBp&sig=5M7u4qxYVpVbA7sYgrkvTnN6YbM&redir_esc=y#v=onepage&q=rov&f=false
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=c8ix1dHSx5kC&oi=fnd&pg=PP1&dq=rov&ots=7sztZERQBp&sig=5M7u4qxYVpVbA7sYgrkvTnN6YbM&redir_esc=y#v=onepage&q=rov&f=false
https://materovcompetition.org/archiveshome
https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-13.html
https://sauvc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n-b_BB59b9Y
https://lentamarine.com/urun/m10-penetrator/
https://www.deringezen.com/product/sualti-iticisi/
https://lentamarine.com/urun/m10-penetrator/
https://www.deringezen.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/
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