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Kısaltmalar 
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 RAPOR ÖZETİ 

AUV, Autonomous Underwater Vehicle (Otonom Sualtı Aracı) kelimesinin kısaltmasıdır. 

AUV araçlar bir işlemci kontrolü altında otomatik olarak kararlar alarak yüzmektedir. AUV’lar 

çeşitli sensör verileri ile hareket etmektedir. Otonom sualtı araçları çeşitli alanlarda 

özelleştirilebilir. Bu alanlara sualtının haritasını çıkartmak, sualtının jeolojik keşfine olanak 

sağlamak, sualtından görüntü alarak tarama görevi yapmak, sualtından örnek almak, arama 

kurtarma çalışmaları, arkeolojik araştırmalar veya buna benzer çeşitli görevler yapabilmek 

örnek olarak verilebilir. Bu örnekler gibi görevlerde sualtının insan hayatı için risk 

oluşturabileceği göz önünde bulunduğunda insansız sualtı araçları daha tercih edilebilir 

görünmektedir. 

Su altı otonom araçları hakkındaki literatürleri merak eden, inceleyen ve ilgilenen Vertigo 

ekibi bu alanda çalışma ve kendini geliştirme isteği ile Fahrettin MK2 aracının çalışmalarına 

başlamıştır. TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nın yayınladığı yarışma 

şartnamesinde bulunan otonom görevleri gerçekleştirebilecek bir otonom su altı aracı 

tasarlama, yazılımını yapma gerekli algoritmaları inceleme kapsamında çalışmalara 

başlamıştır. Belirledikleri zaman planlamalarına ve aşamalara uygun olarak ilerlemektedir. 

Bununla birlikte Vertigo ekibi kendi araştırmaları ile yerli bir hidrofon üretme ve geliştirme 

alanında da çalışmaktadır. 

Vertigo takımı 3 kişi Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi, 1 kişi ise 

Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2. sınıf öğrencisi olup lisans eğitimine devam eden 

öğrencilerden oluşmaktadır. Takımın ilgilendiği alan olan sualtı otonom araçlar, tasarımlarında 

en küçük ayrıntıların dahi aracın stabilizasyonu, algı mekanizmasını büyük oranda 

etkilemektedir bu sebeple yapılan ve yapılması devam eden çalışmalarda hata toleransı 

olabildiği kadar düşük düzeyde olmalıdır. Bu sebeple çalışmalar çok dikkatle yürütülmektedir. 

Takımda çalışma yürüten her bir kişinin genel amacı kendini ilgilendikleri alanda geliştirmek, 

amaçları doğrultusunda projeyi ileriye taşımak ve proje için aldıkları sorumlulukları en iyi 

şekilde sonuçlandırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda takımda bulunan her bir kişi yaptığı 

tasarım, hesaplama, analiz ve testlerde yüksek verim almak amacı ile dikkatle çalışmaktadır. 

Projedeki Fahrettin MK2 aracının mekanik tasarımı Vertigo ekibi üyelerince gereken 

analizler yapılarak tasarlandı. Mekanik tasarımı yapılan aracın sonrasında elektronik tasarımı 

dizayn edildi. Aracın fiziksel olarak hareket edebilmesi için itici motorlar kullanılmış olup bu 

motorlar 4 düşey ve 4 yatay olarak konumlandırıldı. Bu motorların otonom olarak hareket 

etmesi istenmektedir. Aracın kameradan aldığı bilgileri ana kontrolcüye aktarılması ve bu 

görüntülerin işlenmesi motorun otonom hareketinin karar verilmesindeki etkenlerden biridir. 

Bununla birlikte bir diğer etken mikrodenetleyicinin araçta bulunan sensörlerden aldığı verileri 

ana kontrolcüye aktarması, aktarılan verilerin kontrol algoritmasının karar vermesidir. 

Fahrettin MK2 otonom aracının otonom olması ve hareket etmesini sağlamaktadır. 

Hazırlanan Kritik Tasarım Raporunda raporun içindekiler kısmında bahsedilen her bir 

konu başlığı ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Raporda ele alınan konular gerekli Ar-Ge 

çalışmalarının sonuçları araç için karar verilen ve yapılan faaliyetler ayrıntılı bir biçimde 

rapora aktarılmıştır.   
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Ar-Ge çalışmalarından sonra oluşturulan Kritik Tasarım Raporu’nda her bir konu başlığı 

ayrıntılı bir şekilde ele alınarak araç için alınan kararlar ve proje kapsamında yapılan 

faaliyetlere de raporda yer verildi. Raporda sırası ile VERTİGO takımındaki bireyler, 

ilgilendikleri alanlar ve görev dağılımı, Ön Tasarım Raporunun tesliminden bu yana gelinen 

mevcut durumun değerlendirilmesi hakkında genel bilgi verilmiştir. Bunun yanı sıra Fahrettin 

MK2 aracının sistem tasarımının ayrıntılı şeması, aracın dış tasarımı olarak seçilen dış 

tasarımın son haline gelene kadarki tasarımların teknik resimleri ve tercih edilme sebepleri, 

aracın üretilirken kullanılacak malzemeler ve başka malzemelerden ayırt eden tercih 

sebeplerini, aracın üretim aşamasındaki kullanılan yöntemleri ve kullanılan yöntemlerin 

seçilme sebeplerini, aracın üretildikten sonraki boyutları, ağırlığı ve kapladığı hacmi gibi dış 

özellikleri hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra aracın elektronik olarak da tasarımı, 

araçta kullanılacak elektronik parçaların seçilme sebepleri, aracı hareket ettiren ve kontrolünü 

sağlayan algoritmanın ve yazılımının tasarımdaki süreçleri, araç için kullanılacak su üstü 

kontrol yüzleri gibi araç ile ilgili olan bilgiler ayrıntılı bir şekilde rapora aktarılmıştır. Aracın 

üretim, yapılan test aşamaları ve yüzdürme sırasında araç ve çevresinin güvenliği açısından 

alınan güvenlik önlemleri, güvenlik ve çalışabilirliğin test aşamaları ve sonuçları, takımdaki 

kişilerin projenin bugüne gelmesine kadar geçen süreçteki tecrübeleri, projenin uyulması 

amaçlanan zaman planlaması, projedeki araç için kullanılan elektronik birimlerin bütçe 

planlaması, proje sürecindeki oluşabilecek risklerin ve alınacak önlemlerin planlamasının 

hazırlanması, projenin diğer projelerden ayıran özellikleri ve aracın yerli oluşuna etki eden 

çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
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 TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

Şekil 1 de takım üyelerine ait bilgiler verilmektedir 

 

Şekil 1 Takım Üyeleri Şeması 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil 2 Vertigo Takımı Görev Dağılımı 



 

11 

 

 

 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

• TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Ön Değerlendirme 

Raporu’ndan VERTİGO ekibi olarak 77,33 puan aldık. Alınan puanlar ve eksik olan bölümler 

incelendi. Belirlenen bu eksikler “Güvenlik”, “Özgünlük”, “Rapor özeti”, “Elektronik, 

Algoritma ve Yazılım Tasarım” bölümlerinde olması sebebi ile bu bölümler üzerine ağırlık 

verilerek düzenlemeler ve araştırmalar yapıldı. Kritik Değerlendirme Raporu, Ön 

Değerlendirme Raporu’ndan feyiz alarak hazırlandı. 

3.1.Mekanik Tasarım Değişiklikleri 

• Otonom görevlerden biri olan hedef tespiti ve imhası için görevi başarılı bir şekilde 

tamamlamak için robot kol tasarlandı.  

• Elektronik tüp içerisindeki elektronik tablayı Ön Tasarım Raporu’ da 3 boyutlu yazıcı ile 

ABS filamentten üretilmesi planlanmıştı. Fakat kartların ısınması ve elektronik tabla 

üzerindeki kartların sabitlenmesi gibi durumları göz önünde bulundurarak malzeme revizine 

gidildi. Bu sebeple elektronik tabla cam elyaftan üretilecektir.  

 

3.2.Elektronik Tasarım Değişiklikleri  

• Ön Değerlendirme Raporu’ndaki ön tasarımda bulunan elektronik tasarımda değişmelere 

gidildi. Arduino Mega 2560 mikrodenetleyiciyi, işlemcisi daha güçlü, programlanması daha 

efektif ve güvenilir olan Adafruit Grand Central M4 kartı ile değiştirildi bunun yanı sıra aracın 

besleme ihtiyacından dolayı UBEC’ de değişime gidildi. 

 

3.3.Yazılım Tasarım Değişiklikleri  

•Ön Değerlendirme Raporu’ndaki ön tasarımda bulunan elektronik tasarımda değişmelere 

gidildi. Arduino Mega 2560 mikrodenetleyiciyi, işlemcisi daha güçlü olan Adafruit Grand 

Central M4 kartı ile değiştirildi bunun yanı sıra aracın besleme ihtiyacından dolayı UBEC’de 

değişime gidildi.  

3.4.Mekanik Tasarım Değişiklikleri 

• Otonom görevlerden biri olan hedef tespiti ve imhası için görevi başarılı bir şekilde 

tamamlamak için robot kol tasarlandı.  

• Elektronik tüp içerisindeki elektronik tablayı Ön Tasarım Raporu’ da 3 boyutlu yazıcı ile 

ABS filamentten üretilmesi planlanmıştı. Fakat kartların ısınması ve elektronik tabla 

üzerindeki kartların sabitlenmesi gibi durumları göz önünde bulundurarak malzeme revizine 

gidildi. Bu sebeple elektronik tabla cam elyaftan üretilecektir.  

 

3.5.Elektronik Tasarım Değişiklikleri  

• Ön Değerlendirme Raporu’ndaki ön tasarımda bulunan elektronik tasarımda değişmelere 

gidildi. Arduino Mega 2560 mikrodenetleyiciyi, işlemcisi daha güçlü, programlanması daha 
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efektif ve güvenilir olan Adafruit Grand Central M4 kartı ile değiştirildi bunun yanı sıra aracın 

besleme ihtiyacından dolayı UBEC’ de değişime gidildi.  

3.6.Yazılım Tasarım Değişiklikleri 

Yarışma sırasında ışıktan, sudan kaynaklanabilecek olan görüntü ve renk bozulmalarının 

düzeltilebilmesi için Image Enhancement teknikleri uygulandı. 

3.7.Bütçedeki Değişiklikler 

Aracın toplam maliyeti Ön Tasarım Raporunda belirtildiği gibi 14909 ₺ den 14920 ₺ ye 

çıktı. Grup bütçesi olan 4000 ₺ ye ek olarak sponsorluktan alınacak olan 3000 ₺, 4500 ₺ olarak 

arttırıldı. Bu şekilde bütçe açığı 7909 ₺ 6420 ₺ ye düşürüldü. 

  

Şekil 3 Ön Tasarım Raporu Bütçe - Güncel Bütçe 

 

 ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Aracın nihai tasarımı blok şemada gösterilmiştir. Aracın güç beslemesi araç üzerinde 

bulunan 2 adet 5S6P sızdırmaz tüp içerisinde bataryalardan sağlanmaktadır. Aracın üzerinde 

bulunan acil stop butonu ile olası sorunlara karşı aracın gücünü keserek çalışması 

durdurulacaktır. 
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Şekil 4 Aracın Sistem Tasarımı 

  

 

 



 

14 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

Bu bölümde aracın mekanik tasarım süreci, tasarımda kullanılacak ekipmanlar, üretim 

esnasında kullanılacak yöntemler, aracın fiziksel özellikleri ve her türlü mekanik aşamalar 

anlatılacaktır. Araç tasarımı yaparken görev analizlerinin ışığında en optimum tasarımı elde 

etmek için aşağıda sıralanan dört nokta üzerine dikkat ederek ilerlemektedir. Bunlar:  

• Kilo ve boyut ölçümünden maksimum puana ulaşmak  

• Stabil sürüşü sağlamak için en ideal tasarım  

• Otonom sürüşte sıkıntı yaratmayacak bir tasarım 

• Üretim ve montaj kolaylığı 

 

 Mekanik Tasarım Süreci 

Motor Konfigürasyonu 

Aracın mekanik tasarımı öncelik olarak motor konfigürasyonu, aracın hareket ve kabiliyet 

özelliklerini en verimli şekilde kullanılması için 4 adet yatay ve 4 adet dikey olmak üzere 8 

adet motor olarak belirlendi. Dikey iticiler aracın batıp çıkmasına imkân sağlarken yatay 

motorlar aracın istenilen yere konumlandırılmasına yön vermektedir. Ayrıca dikey motorlar 

aracın yuvarlanma hareketini de sağlar. Motorların konumlandırılması sırasında bir başka 

dikkate alınan konu ise su altı aracı tasarımında genel olarak, motorların araç şasisine bağlantı 

noktalarının uygun olmaması sonucu aracın çalışma esnasında dinamik denge problemleriyle 

karşılaşabilmektedir. Bu yaşanılabilecek problemler göz önünde bulundurularak aracın 

dinamik denge yapısını bozmayacak şekilde iticiler araca konumlandırılmış. Şekil 5’de bu 

süreç görülmektedir. 
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Şekil 5 Fahrettin Vol2 Tasarıma Başlangıç Süreci 

  

 

 

 

Şekil 6 Motor Konfigürasyonu ve Araç Manevra Kabiliyeti 



 

16 

 

 

Araç Tasarım Süreci 

Aracın üç boyutlu tasarımlarından, üretimine kadar gelinen aşamalarda karar değiştirilen 

tasarımlar aşağıda gösterildi. 

      

 

    Şekil 7 tasarımında ise keskin 

kenarlarının güvenlik sorunu oluşturacağı 

düşünülerek vaz geçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8’de yer alan tasarım dayanıklılık ve 

zor montaj açısında zayıf olduğunu 

düşünülerek vazgeçildi. 

 

 

 

Şekil 8 Tasarım-2 

 

 

 

 

Şekil 7 Tasarım-1 
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Şekil 9’da yer alan tasarım zor montaj 

açısından  

Zayıf olduğunu düşünülerek vazgeçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 Aracın Nihai Tasarımı ve Render Çıktısı 

Karar verilen en son nihai tasarım Şekil 10’da gösterilmiştir. İnsansız Sualtı Aracının genel 

tasarımı birçok deneme ve analiz sonucunda oluşturuldu. Bu tasarımının hem maliyet hem de 

kullanılabilirlik açısından iyi olması hedeflendi. Tasarımın öbür tasarımlarından en iyi yanları 

kolay montaj için şasi olması ve estetik cazip bir görünüşe sahip olmasıdır. 

Araç Eleman Şeması 

Tasarımın elemanlarının açıklayıcı görselleri ve araçta konumlandırılması şemada 

gözükmektedir. 

Şekil 9 Tasarım-3 
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Şekil 11 Araç Elaman Şeması 

 

Şasi Tasarımı  

Motor konfigürasyonu ve motor sayısını belirledikten sonra su altı sistemleri için 

kullanılan en uygun malzemeler olarak başlıca Alüminyum 6061 T6 ve HDPE (Yüksek 

Yoğunluklu Polietilen) malzemeleri kullanılmaktadır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda 

aracın hem ağırlık açısından daha hafif hem de yoğunluk açısından daha yoğun olan en uygun 

malzeme HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) olmasına karar verildi ve Şekil 5’te gösterilen 

şasi tasarımı gösterildi. 

HDPE Malzemenin Seçilme Nedenleri 

Bu kısımda HDPE’nin genel özelliklerinden ve tercih etme nedenleri açıklandı. 

Malzemeler kısmında daha detaylı bir şekilde özellikleri açıklanacaktır.  

• Hafif olması 

• Kimyasal maddelere karşı direnci olması 

• Kolay üretilebilmesi 

• Suya dayanıklı olması  
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 Elektronik Tüp Tasarımı  

Aracın kontrol biriminde bulunana elektronik kartlarını su ile temasını önlemek ve arıza 

durumunda kolaylıkla müdahale etmek için tasarlanan su sızdırmaz tüp Şekil 13’de 

gösterilmiştir. Su sızdırmaz tüp için kullanılacak malzeme su içinde maruz kaldığı basınca 

rağmen çekme ve akma dayanımı diğer paslanmaz çeliklere göre daha iyidir. Alüminyum 

alaşımının yüzeyi aşınsa bile korozyona dayanıklı olması, iletken olmaması ve hafif bir alaşım 

ve birçok yönden dayanıklı ve diğer alternatiflerine karşı daha kolay işlenebilir ve bulunabilir 

olmasından dolayı Alüminyum 6061 T6 malzemesi olmasına karar verildi. Alüminyum tüpü 

her iki tarafına flanş ve flanşların üstünde O-Ring kullanarak monte edilerek su sızdırmazlığı 

planlanmaktadır. Seçilecek olan O-Ring ve flanşlar gerekli hesaplanma standartlarına göre 

seçilmiş ve tasarlanmıştır. Kamera elektronik tüpün ön kısmında tasarlanan akrilik yarım küre 

sayesinde rahatça görüntü alabilecektir. Akrilik tüp (ana gövde), akrilik kubbe, flanşlar, O-

Ring, alüminyum arka kapak ve konektörler olmak üzere toplamda 6 alt parçadan 

oluşmaktadır.  

Şekil 12 Şase Tasarımı 

file:///C:/Users/monta/Desktop/otr/1-VERTİGO%20KTR%20(1).docx%23_bookmark14
file:///C:/Users/monta/Desktop/otr/1-VERTİGO%20KTR%20(1).docx%23_bookmark14
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Şekil 13 Sızdırmaz Tasarımı ve Teknik Resmi          

 

 

  Sızdırmaz Tüpün Özellikleri; 

• İç Çap 102mm 

• Dış Çap 114mm 

• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

• 100 – 200 metre azami derinlik 

 

Alüminyum Uç Kapağı 

Toplamda 18 çıkışa sahip Alüminyum Uç Kapağı tasarlandı. Bu çıkışları tasarlarken aracın 

dengesi bozulmamak için çıkışların simetrik bir şekilde tasarlanmasına özen gösterilmiştir. 

Şekil 14’de Alüminyum Uç Kapağı gösterildi.  
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Şekil 14 Alüminyum Uç Kapağı 

 

 

 

Elektronik Tüpün Analizleri 

150m derinlikte tüp yüzeyinde oluşan toplam deformasyonlar, eşdeğer gerilmeler ve 

güvenlik faktörü analizleri yapıldı. Analizler ANYSS tabanında gerçekleştirildi. Aşağıdaki 

şekillerde analiz sonuçları gösterildi. Akrilik kubbe kısmının malzemesi akrilik, flanş ve 

silindir malzemesi alüminyum 6061 T6 olarak seçildi. 

 

Şekil 15 150m derinlikte elektronik tüpün yüzeyinde oluşan toplam deformasyonlar   
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Şekil 16 150m Derinlikte elektronik tüpün üzerine düşen eşdeğer gerilmeler 

 

 
Şekil 17 150m derinlikte güvenlik faktörü 
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 Batarya Tüpü Tasarımı  

Aracın batarya tasarımı yapılırken, tüm elektronik sistemler, iticiler, ışıklar göz önüne 

alınarak bir batarya hesabı yapıldı. Bu batarya hesabı ile beraber hücre seçimi de yapılarak, iki 

ayrı paket halinde bataryanın paketlenmesi gerektiğine karar verildi. Li-ion pil hücrelerinden 

oluşacak bu paketler, 6p5s olmak üzere iki adet olacaktır. Bu iki ayrı paketin sızdırmazlığı iki 

ayrı sızdırmaz tüp ile sağlanacaktır. Bu tüplerim flanş tasarımları, o-ring seçimleri, malzeme 

seçimleri ve üretim yöntemi elektronik tüpünde olduğu şekilde ilerleyecektir. Şekil 18’de bu 

tasarım görülebilmektedir. 

 

 

 

Şekil 18 Batarya Tüp Tasarımı ve Teknik Resmi 

                                 

 

 

Batarya Tüpün Analizleri 

150m derinlikte tüp yüzeyinde oluşan toplam deformasyonlar, eşdeğer gerilmeler, 

maksimum gerilme ve güvenlik faktörü analizleri yapıldı. Analizler ANYSS tabanında 

gerçekleştirildi. Aşağıdaki şekillerde analiz sonuçları gösterildi. Flanş ve silindir malzemesi 

alüminyum 6061 T6 olarak seçildi. 
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Şekil 19 150m derinlikte tüpün yüzeyinde oluşan toplam deformasyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20 150m Derinlikte tüpün üzerine düşen eşdeğer gerilmeler 
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Şekil 21 Maksimum Gerilme 

 

 

 

 

 
Şekil 22 150m derinlikte güvenlik faktörü 
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Elektronik, Batarya ve Işık Tüplerin Analiz Sonuçları  

Tüpün dış yüzeylerine düşen eşdeğer gerilmeleri incelendiği zaman, kullanılan 

malzemelerin akma mukavemetlerini aşmadıklarını görünür. Basınçlı tüplerde güvenlik 

faktörü genel olarak minimum 3 olmalıdır. Ancak bu tüpler iç basıncın fazla olduğu tüplerdir. 

Örnek olarak gaz tüpleri, LPG tüpleri vb. gibi. Bu tüpler için güvenlik faktörünün yüksek 

olmasının sebebi, olası bir olumsuz durumda can ve mal kayıplarının olabilecek olmasıdır. 

Projede önemli olan dış basınç olduğu için ve herhangi bir hayati önem taşımadığı için 

güvenlik faktörünün minimum 1.5-2 olması yeterlidir. 

 

Işık Tüp Tasarımı  

Aracın su altında karanlık ortamlarda yönünü ve obje tespiti için gereken aydınlatma 

sisteminin elektronik ve mekanik tasarımı da ekibimizce tamamlandı. Elektronik kısmı daha 

sonra elektronik bölümünde detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Tasarlanan ışık kartlarının su 

altında zarar görmemesi için sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla ışık 

kartına uygun olarak sızdırmaz tüp tasarlandı, batarya ve elektronik tüpünde olduğu gibi 

sızdırmazlığı sağlandı. Şekil 22’de tasarlanan tüp görülmektedir. Bu tüp içerisinde de ışığın 

olduğu tarafta, ışığın yayılması için akrilik bir sistem tasarlandı.  

 

 

 

 

 

Şekil 23 Işık Tüp Tasarımı ve Teknik Resmi 

 

 

Işık Tüpün Analizleri 

Işık tüpün analizi yaparken akrilik kubbe kısmının malzemesi akrilik, flanş ve silindir 

malzemesi alüminyum 6061 T6 olarak seçildi. 

file:///C:/Users/monta/Desktop/otr/1-VERTİGO%20KTR%20(1).docx%23_bookmark18
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Şekil 24 150m derinlikte parça üzerine düşen eşdeğer gerilmeler 

  

 

Şekil 25 Maksimum Gerilme 
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Dış Kabuk Tasarımı  

Tüm alt parçaların ve şasi tasarımı sonrasında aracın yüzmesi için gerekli yüzdürücü 

miktarı hesaplandı. Belirlenen yüzdürücü miktarına göre, yüzdürücülerden bir dış kabuk 

tasarlandı. Şekil 26’da bu tasarım görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 26 Dış Kabuk Tasarım 

 

Motor Montaj Uygulaması 

Motorların şaseye bağlanmasını kolaylaştırması ve montajın hatasız gerçekleşmesini 

sağlamak adına, şasede açılan oyuklara oturacak biçimde bir montaj ara elemanı tasarlandı. 

Motor bağlantı boşluğuna bire bir oturuyor olması bu motorların yaratacağı titreşim 

sönümlenmesine yardımcı olarak robot içindeki sensörlerin titreşimden olabildiğince en az 

seviyede etkilenmesini sağlandı. Aşağıdaki resimlerde motorun şasiye montaj uygulaması 

gösterildi. 

 

 

 

 

 

 Şekil 27 Motor Montaj Uygulaması 
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Robotik Kol Sistemi 

Aracın işlevselliğini arttıracak en önemli sistem robot kol (uç işlevci) olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sistemin uç kısmı otonom görevlerinden biri olan hedef tespiti ve imhası 

görevi için tasarlandı. Robot kolun mekanizması canlılara zarar vermeyecek şekilde 

seçilmiştir. Mekanizma uzun süreli kullanımda yıpranmayacak şekilde tasarlanmıştır. Robot 

kol üretiminde T6 6061 alüminyum kullanıldı. Bu da tasarladığımız dayanım özelliğini 

göstermektedir. Robot kolu rahat bir şekilde hareket ettirebilmek için lineer motor 

kullanılmaktadır. Motordan alınan rotasyonel hareket sonsuz cıvata ve somunlar yardımıyla 

doğrusal harekete çevrilmektedir. Aşağıdaki resimlerde 

robot kol tasarımı görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot Kolun Analizi  

Araç analizi yapılırken gripper parçası için T6 6061 alüminyum kullanıldı. Robot kol 

parmak uçlarına 100n kuvvet uygulandı. Bu kuvvetin oluşturduğu deformasyon, total 

deformasyon olarak analiz edildi. Total deformasyon, kuvvetin etkidiği noktada maksimum 

olmaktadır. 

 

 

Şekil 28 Robot Kol Tasarımı 
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Batarya Tüp ve Robot kol Sabitleyici Tasarımı  

Batarya tüpün ve robot kolun şaseye monte edilmesini sağlayan eleman ve tüpün hasar 

görmemesini, kaymasını engelleyen sabitleyiciler tasarlandı.  

 

     

 

 

Elektronik Tüp İçi: 

Elektronik tüp içerisinde bulunan elektronik kartların bulunduğu elektronik tablada kablo 

karmaşasını ve ısı dağılımını dengeli olması için özenle tasarlanıp yerleştirildi. İskelet 

elektronik elamanlar ona montaj edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil31’de Tüp içi render 

resmi görülmektedir. Elektronik tüp içerisindeki elektronik tablayı Ön Tasarım Raporu’nda 3 

Şekil 29 Robot Kolun Deformasyon Analizi 

Şekil 30 Batarya ve Robot Kol Sabitleyicileri 
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boyutlu yazıcı ile ABS filamentten üretilmesi planlanmıştı. Fakat kartların ısınması ve 

elektronik tabla üzerindeki kartların sabitlenmesi gibi durumları göz önünde bulundurarak 

malzeme revizesine gidildi. Bu sebeple elektronik tabla cam elyaftan üretilecektir. 

 

Tüp içi arka tarafı     Tüp içi ön Tarafı 

Şekil 31 Elektronik Tüp İçi 

Kamera ve Servo Tutucusu 

Su altında rahat bir görüş açısına sahip olmak için hareketli kamera mekanizması 

tasarlandı. Bu mekanizma servo motorun tutucusu ve kamera tutucusu sayesinde 

gerçekleştirilmektedir. Servo tutucusu iskelete montaj edilecek ve sabit duracak şekilde 

tasarlandı. Kamera tutucusu servo pervanesine tam oturacak şekilde ve alınmış olan kamerayı 

muhafaza edebilecek şekilde tasarlandı. Şekil 32’de parçalarının tasarımı ve iskelete montaj 

şekli görülmektedir 

 

Şekil 32 Kamera ve Servo Tutucusu 

 

 

Araç CFD Analizi 

Computational Fluid Dynamics (CFD) 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), sayısal çözüm yöntemleri kullanılarak akışkan 

akışlarının analizidir. CFD analizleri gerçek bir fiziksel çözüme yaklaştığından ve tasarım 

sürecinde zaman kazanma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğundan tercih edildi. 
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Uygun mesh atılması için ortogonal kalitesinin 0.01den büyük olacak şekilde ayarlandı. 

Ortogonal kalite vektör mekaniği ile hesaplanır. Bu hesaplamalar yüz normal vektörü, komşu 

hücrelerin her birinin hücre merkezinden ağırlık merkezine çizilen vektör ve hücre 

merkezinden yüzlerin her birine çizilen vektör kullanılarak yapılır. 

 

Şekil 33 Mesh İşlemi 
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Şekil 34 Basınç Analizi 

                 

 
Şekil 35 Akış Analizi 
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 Malzemeler 

Bu bölümde aracın üretiminde kullanılacak malzemelerin fiziksel özellikleri açıklanmıştır. 

Elektronik kartların ve tasarım ürünlerini detaylı olarak elektronik tasarım sürecinde 

açıklanacaktır.  

 

 

ALÜMİNYUM 6061-T6 

• Araçta bulunan elektronik elemanların bulunduğu sıvı ortamdan koruyacak olan tüp 

Alüminyum 6061 T6 dan yapılmıştır. Tüpün bu alüminyum türünden seçilmesinin sebebi 

6061 T6 alüminyum yüksek sertliği ve iyileştirilebilir olmasıdır, ayrıca bu alüminyum 

çeşidi korozyona dayanıklı olması nedeniyle sıvı ortamlarda kullanılmaktadır.  

Temper Akma 

Mukavemeti 

Çekme 

Mukavemeti 

  Uzama       Sertlik 

T6 240-270 260-310 20 95 

 

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 

• HDPE, petrolden elde edilen yüksek yoğunluklu polietilen malzemesidir. Diğer 

polietilenlere göre çok daha katı ve güçlüdür. Bu özellikleri sebebiyle LDPE (Düşük 

Yoğunluklu Polietilen) ye göre daha ağırdır. 

• Sudan daha hafif olması, takım tezgâhlarında işlenebilir olması, özel kaynak yöntemleriyle 

birleştirilebilir olması ayrıca suya, kimyasal maddelere karşı direnci oldukça yüksek 

seviyededir. Mekanik özellikleri çok iyi olup, özellikle darbe çekme dayanımları oldukça 

yüksektir. Son zamanlarda suya dayanıklı olması yaşlanmaya ve korozyona dayanaklı 
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olması sebebiyle tekne ve depo yapımında HDPE kullanılmaktadır. Bu özellikleri 

bulundurması sebebiyle aracın şasisi HDPE malzemesinden üretilmiştir. 

 

Şekil 36 HDPE Profil 

 

Akrilik Kubbe 

• Akrilik, içerisinde %100 akrilik reçine barındıran, masif, homojen, pratik ve dayanıklı bir 

yüzey malzemesidir. Şeffaf, parlak ve renk karalılığına sahiptir. 

 Alternatiflerine göre; 

o Kimyasal ısıya dayanıklı, 

o  Uygulanabilir ve esnek,  

o Üstün fiziksel sertlik ve iyi yapışma 

o Ortam sıcaklığında hızlı bir şekilde kuruyabilen özelliklere sahiptir. 

•  Bu özellikleri bulundurmasına karşın akrilik mükemmel optik netlik ve şeffaflık sağlar ve 

sıcaklık değişimlerine karşı oldukça dayanıklıdır. Ayrıca camın kütlesinin yarısı kütleye 

sahip olan akrilik, camların darbe direncinin 17 katına kadar dayanabilen bir maddedir. Bu 

özellikleri bulundurması sebebiyle aracın tüpünün sızdırmazlığının sağlayacak olan tüp 

akrilik maddesinden üretilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca bu üretilen parçanın şekli eliptik 

bir yapıda üretilmiştir (Balık gözü). Bu şekil yüksek oranda distorisyon(bükülme) özelliği 

olan geniş görüş açısı sağlamaktadır. Normalde görmeyeceği kadar geniş bir alanı tek bir 

karede(frame) sığdırmamıza sağlar. Bu sayede daha çok alanı daha hızlı bir şekilde 

taramamıza yardımcı olur. Bu sebeple akrilik parçamız bu şekilde üretilmiş ve 

kullanılmıştır. 
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Şekil 37 Akrilik 

 

Epoksi 

• Epoksi, termosetler gurubundan yapıştırıcı kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye 

direnci oldukça iyidir. Belli bir alanı doldurmuş epoksi zamanla direnç özelliğini yitirmez. 

Boşluğun oluşturduğu süreksiz ortamını sürekli duruma dönüştürür, bu özelliği sayesinde 

boşluk boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimini önler. Genlikle iki 

bileşenli olup belli bir süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve yaklaşık 1 hafta sonra 

olgunlaşarak gerçek sertliğine ulaşmaktadır. Bu özellikleri sebebiyle epoksi uzay ve 

havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Aracın tüp 

içerine girecek olan, flanşların içinden geçen kabloların flanşla arasında olan boşluğu 

doldurmak için epoksi kullanılmıştır. Kabloların aktif bir şekilde oynaması düşünülerek 

oldukça dayanıklı ve sızdırmaz malzeme olarak epoksi seçilmiştir. 

 

  

Şekil 38 Epoksi 
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Flanş 

• İki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan genelde 

standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. 

• Araçta bulunan elektronik tüp ve batarya tüplerinde toplam 4 adet bulunmaktadır. 

Bara 

• Aracın içinde kullanılacak olan elektronik kartların beslemeleri ve güç dağıtımı için 

elektronik baralar kullanılmaktadır. 

• 80-100A’e kadar güç kaybı yaşamaksızın iletimdedir. 

• Pirinç maddesinden yapılmıştır. 

 

 

Şekil 39 Elektronik Güç Dağıtım Barası 

   

Köpük 

• Aracın köpükten oluşan dış tasarımında köpükler önem arz etmektedir. Köpük miktarı 

aracın hem hidrodinamik performansını hem de görüntüsünü bozmayacak ve zamanla su 

içerisinde deforme olmayacak ayrıca aracın su içerisinde dengesini sağlayacak şekilde 

seçilmesi oldukça önem arz etmektedir.  

 

 

Şekil 40 Köpük Malzemesi 

 

Derinlik Sensörü 

• Araçta MS5837-30BA derinlik-basınç sensörü kullanılmıştır. Su geçirmez tutkal ve anti-

manyetik paslanmaz çelik dış özelilerine sahiptir. Yüksek hassasiyette ölçüm yapabilmesi, 
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düşük gerilim ve akım aralığında çalışıyor olabilmesi bu basınç sensörünü diğer 

muadillerine göre daha iyi yapmaktadır. 

• Basınç sensörü ile ilgili teknik bilgiler Elektronik Tasarım Süreci bölümünde detaylı bir 

şekilde verilmiştir. 

 

IMU BNO055 (İvme Sensörü) 

• IMU BNO055 birden fazla sensörün bir arada bulunduğu beraber kullanıma uygun olduğu 

bir İMU sensördür. 

• IMU sensörü hakkında ayrıntılı bilgi Elektronik Tasarım Süreci bölümünde anlatılmıştır. 

 

LX200V20 

• Single fathom X ara yüz kartı tek bir kablo çifti üzerinden sağlam yüksek hızlı, uzun 

mesafeli bir Ethernet bağlantısı sağlamaktadır. Aracın dış ortamla iletişim bağlantısını 

sağlayan ve kodları kontrol istasyonundan, Raspberry pi ana kontrolcü kartına yüklemek 

için Ethernet kablosunu kullanılarak yapılmıştır. Ethernet kablosu uzunluğu arttıkça 

birtakım problemler, aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Bunlara örnek verecek 

olursak sinyal gecikmesi ve sinyal bozulması örnek olarak gösterilebilir. Sinyal yükselteç 

iletişim modülü olan ‘SingleFathom-X’ kartı bu yaşanılan problemleri çözmek için 

seçilmiş ve araçta kullanılmıştır.  Bu kartın diğer alternatiflerine göre daha kullanışlı ve 

kurulum gerektirmeyen özelliklerine sahip olması bu kartı diğer muadillerine göre daha iyi 

yapmaktadır 

• Lx200v20 PLC modülü iletim hızı 200 Mbps, 2-30MHz bant iletişimini ile araca 600m 

kadar iletişim sağlar. 

 

Şekil 41 LX200 v20 

 

Lumos Denizaltı Işık Kartı 

• Aracın su altında karanlık ortamlarda yönünü ve obje tespiti için gereken aydınlatma 

sisteminin elektronik ve mekanik tasarımı da ekibimizce tamamlanmıştır 

• Boyutları: 29x29x1.6 mm 



 

39 

 

Elektriksel 

Besleme Gerilimi 7-35 Volt 

PWM Voltajı 3-35 Volt 

Maksimum Akım 29/V Amper 

 

Işık 

Maksimum Parlaklık 4300 Lümen 

Renk Sıcaklığı 6500 Kelvin 

Işın Açısı 125°  

Maksimum Işın Mesafesi 300 Metre 

 

Fiziksel 

Uzunluk 49 mm 

Genişlik 29 mm 

Kalınlık 1.6 mm 

Vida Boyutu M2 

 

 

 

Şekil 42 Lumos Işık Kartı 
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Hydrophone Piezo 

• Yarışma sırasında akustik sinyalin tespiti ve 

istenilen görevi yerine getirmek için 

hydrophone kullanılacaktır. Hangi 

malzemeyi elektronik tasarım sürecinde 

detaylı olarak anlatılmıştır. 

• Boyut: 26mm dış çap-22mm iç çap-13 mm 

uzunluk 

• Malzeme: PZT-5A 

• Rezonans Frekansı: 43KHz ± 1.5KHz 

• Rezonant Empedansı: Zm: ≤10Ω 

• Statik Kapasitesi: Cs: 6600pF±20%@1kHz 

 

 

                                                                                                    

 Üretim Yöntemleri  

Aracın üretilmesi için yapılan AR-GE çalışmalarını uygulamaya koyarak somut tecrübeler 

kazanmak adına yapılan projeye büyük anlam katmaktadır. Araç şasisinin lazer/CNC, 

sızdırmaz tüplerini torna, elektronik tüp içi iskeleti ve gerekli tutucu parçalar için 3 boyutlu 

yazıcı, kamera görüşü için elektronik tüpün ön kısmındaki akrilik kubbeyi pleksi şişirme, 

epoksi lehimleme gibi üretim yöntemleri kullanılması planlanmaktadır. 

Lazer Kesim/CNC 

• Araç şasisi polietilen malzemesi olan HDPE 

profili ile üretilmiştir. Bu yöntemin 

seçilmesinin nedeni lazer/CNC makinesinin 

kesim ve kazıma işlemlerini yaparken detaylı 

yüzeylerin temiz ve pürüzsüz üretebilmesidir. 

5 parçadan oluşan araç şasisi bu yöntemle 

üretilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 43 PZT-5A Piezo 

Şekil 44 CNC Kesim Makinesi 
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Torna 

• Araç için ışık sızdırmaz tüpleri, elektronik kartların 

su ile temasını kesmek ve bu kartların güç beslemesini 

sağlayacak elektronik ve pil tüplerini torna tezgâhlarında 

üretilecektir. 

• Torna Tezgâhları kullanılacak Alüminyum 6061 T6 

metali için silindirik yüzeyler ve vida dişleri açma gibi 

işlemlerde hassas kesim olanağı sağladığından bu 

yöntemle üretilecektir. 

 

 

Üç Boyutlu (3D) Yazıcı 

• Aracın elektronik tüp içinde 

bulunan elektronik tablada 

kartları monte etmek için tutucu 

parçalar ve kamerayı sabitlemek 

ve muhafaza etmek için ABS 

flament kullanarak üretilmesi 

planlanmaktadır. 

• ABS flament soğuyunca sertleşip 

dayanıklı ve hafif olması 

sebebiyle bu yöntemle 

üretilmesine karar 

verilmiştir.  

Pleksi Şişirme 

• Sızdırmaz tüpün ön kısmında bulunan akrilik kubbe Pleksi şişirme ile üretilecektir. 

• Pleksi şişirme üretilecek parçanın MDF’den üretilmiş kalıbın tezgâh üzerinde 115 ile 125 

derece aralığında ısıtılan akrilik malzemenin havası çekilip soğumaya bırakılmasıyla parça 

üretimi tamamlanmış olur. 

 

Şekil 45 Torna 

Şekil 46 Üç Boyutlu (3D) Yazıcı Örnek Çıktısı 
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Şekil 47 Pleksi Şişirme 

 

  Fiziksel Özellikler 

Araç 45 cm uzunluğuna, 33 cm genişliğinde 22,5 cm yüksekliğinde ve batarya ile 10 kg 

olarak tasarlandı. Bu boyular sayesinde aracın maksimum puan alabilmesi hedeflendi. Motor 

düzeni aracın ağırlık ve hacim merkezine göre simetrik olarak tasarlanarak aracın dengesini 

sağlamak ve suda daha rahat yüzebilmesi amaçlanmıştır. Şekil 48’de aracın teknik resminde 

daha detaylı gösterilmiştir. 

file:///C:/Users/aysen/Downloads/fiziksel_ozellikler.docx%23_bookmark28
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Şekil 48 Teknik Resmi ve Fiziksel Özellikleri 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

  Elektronik Tasarım Süreci 

Raporun bu bölümünde Fahrettin MK2 aracının elektronik tasarımı sürecinde olan farklı 

tasarımları, elektronik tasarımının son halinin şeması, araçta kullanılan elektronik birimleri 

ayrıntılı olarak anlatılmış ve şemaya dökülmüştür. 

Şekil 35’de elektronik tasarımın ilk planlanan şeması, şekil 36’da aracın final elektronik 

tasarımı gösterilmektedir. Son kararlaştırılan elektronik tasarımda ilk halindeki değişiklik 

Arduino Mega 2560 kartının Adafruit Grand Central M4 kartı ile değiştirilmesidir. Bu 

değişimin sebepleri: Metro kartında Arduino Mega kartına nazaran daha fazla GPIO bulunması 

(70’e 54), Metro kartının daha güçlü bir işlemciye sahip olması ve Python yazılım dili ile 

yazılım yapılabilir oluşu gibi sebepler verilebilir. Elektronik tasarımda başka bir değişim 

kullanılan UBEC’in değişimidir. Aracın besleme ihtiyacının değişen tasarım ve ölçülen 

değerlere göre daha fazla olduğu tespit edildi. Bu sebeple bu değişime karar verildi.  

Şekil 49 İlk Elektronik Tasarım 
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Fahrettin MK2 aracının otonom görevleri yerine getirmesi istenmektedir. Bu görevler 

birkaç verinin kontrol algoritmalarından geçirilmesi ile sağlanmaktadır. Bu veriler işlenmesi 

için kameradan alınıp ana kontrolcüye yollanan, hidrofondan alınıp ana kontrolcüye yollanan 

ve sensörlerden alınıp mikrodenetleyiciye yollanan verilerdir. Sensörlerden veriler 𝐼2𝐶 

protokolü ile mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. Bu verileri mikrodenetleyici RS485 

protokolü ile ana kontrolcüye yollamaktadır. Ana kontrolcüye gelen veriler ile kontrol 

algoritmaları çalışmakta olup motorların yapacağı hareket ve ivme bilgisini ana kontrolcü 

metro kartına yollamaktadır. Bu şekilde aracın dengesi ve hızı otonom bir şekilde kontrol 

edilmektedir. 

 

 

Şekil 50 Final Elektronik Tasarım 

 

 

Elektronik tasarımın son haline karar verildikten sonra Mekanik Tasarım Bölümü’nde 

anlatılan özgün tasarımlı tüp içi düzenleyiciye elektronik birimler yerleştirildi. Tüp içi 

düzenleyicinin tasarımı şekil 51’de gösterilmektedir.  
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Şekil 51 Tüp İçi Düzeni 

 

 

 

Racerstar REV35 35A ESC 

ESC, Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimesinin kısaltmasıdır. ESC, 

kontrol kartından aldıkları bilgi ve motora güç verecek olan bataryadan aldığı elektrik 

enerjisini üzerinden geçirerek motorun istenilen tork ve devirde sürülmesine olanak sağlayan 

bir hız kontrolcüsüdür.  ESC seçiminde motorun çekeceği akım değeri önem taşımaktadır. 

Motor fazla akım çektiğinde motorun zarar görmemesi için akımı keserek motoru durdurur. 

Pil belli bir voltajın altına düştüğünde motor akımını keserek pil yüzdesinin tehlikeli sınırın 

altına düşmesini önler. Motorun ihtiyacı olan akım değerinden %20 fazla akım değerine sahip 

ESC seçilmelidir. ESC motorların çekeceği maksimum akımı verebilmeli ve doğru gerilim 

değerini sağlamalıdır. Bundan dolayı ESC seçiminde motorların çekeceği maksimum akım 

dikkate alınır ve bu akımdan daha yüksek amper değeri sağlayan bir ESC seçilir.  

Aracın sualtındaki fiziksel hareketini sağlamak sebebi ile 4 düşey, 4 yatay konumda olacak 

şekilde 8 adet itici motor konumlandırıldı. Araçtaki itici motorlar için kullanılacak ESC’nin 

seçilmesinde yukarıda verilen hususlar dikkate alınarak 35A ESC seçildi. 1 adet 35A ESC kartı 

üzerinde 4 ESC bulunmaktadır. Bu özelliğe 4in1 denir. Bu sebep ile 8 motor kullanılan araçta 

2 adet 35A ESC kullanıldı. 

Teknik özellikler; 

• 2 – 6 S Lipo pil girişi destekler. 

• 48 Mhz ile çalışır 

• 4 PWM giriş 

• Con. Akımı: 35A 

• Tepe Akımı: 40A (10S) 

• 36x36mm boyutlu ve 13 g ağırlığa sahiptir. 

• PWM / ONESHOT / MULTISHOT / DSHOT destekler 
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Şekil 52 Racerstar REV35 35A ESC 

 

Bar30 BlueRobotics Derinlik/Basınç Sensörü 

Bar30 derinlik/basınç sensöru aracın derinliğini 

ölçerek konumunu bulma sebebi ile araçta kullanıldı. 

Bar30 sensöru mikrodenetleyici ile 𝐼2𝐶 protokolünü 

kullanarak seri iletişim kurmaktadır. Su geçirmez 

özelliği, açık kaynaklı olması, kullanılacak 

mikrodenetleyici ile uyumlu olması ve aşağıdaki 

diğer teknik özelliklere sahip olması Bar30 

derinlik/basınç sensörunun seçilmesinde etken 

olmuştur. 

Teknik özellikler; 

• 300 metreye (30 bar) kadar derinliği algılamaktadır 

• Su altında 2 mm’lik derinlik ölçüm çözünürlüğü yapabilmektedir. 

• Besleme gerilimi: 2.5-5.5 volt 

• Tepe akımı: 1.25mA 

• ±1°C'ye kadar hassas bir sıcaklık sensöru içerir. 

• Suda çalışma sıcaklığı: 2 - 40°C 

S 

 

Şekil 54 Bar30 Derinlik/Basınç Sensöru 2D Görünüşü 

Şekil 53 Bar30 Derinlik/Basınç 

Sensöru 
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Arducam IMX477 Kamera 

Aracın istenilen görevleri yerine getirebilmesi için sualtındaki görüntünün alınması ve 

işlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple araçta kamera ihtiyacı olmaktadır. Arducam IMX477 

kamerasının Raspberry Pi 4B kartı ve PC/dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olması, Arducam 

IMX477 modülünün ışık durumuna göre otomatik olarak anahtarlanan bir IR kesme filtresi 

sunması ve bu şekilde kızılötesine duyarlılık sahibi olup aynı zamanda gün ışığında doğal 

görüntülemesini sağlaması ve aşağıdaki teknik özellikleri sebepleri ile Arducam IMX477 

kamerası kullanıldı. 

Teknik özellikleri; 

• Çözünürlük: 4056(Y) x 3040(D) 12,3 MP 

• Piksel Boyutu: 1.55um x 1.55um 

• IR Hassasiyeti: Görünür ışık 

• Arayüz: 4 şeritli MIPI CSI-2 

• Varsayılan Lens Montajı: CS-Mount 

• Kare Hızı: (hedef platforma bağlıdır, maksimum FPS sınırı geçerli olabilir) 

Tam çözünürlük@60fps (normal), 4K2K@60fps   1080p@240fps Tam çözünürlük@40f

ps (12bit normal) Tam  çözünürlük@30fps  (DOL-HDR, 2 çerçeveler) 

• Kart Boyutu: 38mm×38mm 

• Delik Aralığı: 29mm, 30mm, 34mm ile uyumlu 

Lensin teknik özellikleri; 

• Biçim: 1/2.3 inç 

• Odak Uzaklığı: 6mm 

• Arka Odak Uzaklığı: 7,53 mm 

• Boyut: 30×31mm 

• Ağırlık: 53g 

 
Şekil 55 Arducam IMX477 Kamera 
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Single Fathom-X Tether Arayüz Kartı 

Araçta Raspberry Pi 4B ile aracının dış ortam 

ile haberleşmesi için Ethernet protokolü kullanıldı. 

Ethernet bağlantısı yapılırken kablo uzadıkça hızda 

düşüş ve gürültü oluşmaktadır. Bu da iletişimde 

problem ve aksaklık oluşmasına yol açmaktadır. 

Bu olayların oluşmaması için powerline modülü 

kullanılmaktadır. Araçta kullanılacak modül için 

çalışabileceği sıcaklık değeri, çalışma frekansı, 

maksimum veri iletim hızı gibi değerler dikkate 

alınarak Single –fathom-X arayüz kartı seçildi. 

Single –fathom-X arayüz kartının teknik özellikleri 

aşağıda yer almaktadır. Aracın test aşamalarında 

bulunan haberleşme sistemi için kullanıldı. 

Teknik özellikler; 

• 80 Mbps bant genişliğinde Ethernet bağlantısı sağlamaktadır 

• 300 metreden fazla mesafede iletişim kapasitesine sahiptir. 

• Konfigürasyon ihtiyacı duyulmamaktadır. 

• Terminal bloğundan 7-28 volt aralığında veya bilgisayardan direkt güç sağlanarak USB 

girişinden 5 volt güç verilerek çalıştırılabilmektedir 

• Güç, bağlantı ve veri için kartın üzerinde gösterge ledleri bulunmaktadır. 

• 2-30 Mhz çalışma frekansına sahiptir. 

• 300 metreye kadar iletişim sağlayabilmektedir. 

• -20 ile +80 C ° sıcaklıkta çalışabilmektedir. 

• 200 Mbps veri iletim hızına ulaşabilir. 

•  

Batarya 

Aracın besleme ihtiyacı Li-ion pil ile sağlanacaktır. Bunun sebebi Li-ion pilinin hızlı şarj 

edilebilir olması, verebildikleri enerji/ağırlık oranının diğer piller ile karşılaştırıldığında 

yüksek olması, kullanılmadığında enerji kaybının az ve yavaş olması, diğer pillere oranla uzun 

ömürlü olması ve uzun süre çalışabilmesi, boyut ve şekil olarak istenilen biçimlerde üretilebilir 

oluşu ve vereceği güç/ağırlık oranının diğer pil çeşitlerine göre yüksek olması gibi sebeplerden 

ötürü Li-ion pil tercih edildi. 

Aracın alt kısmına 2 adet batarya tüpü konumlandırıldı. Li-ion pillerin puntalanması ile 

özgün tasarıma sahip batarya tüplerinin içerisine yerleştirildi. Bu işlem ile otonom Fahrettin 

MK2 aracının dış ortam ile bağlantısı olmadan güç alması sağlandı. 

Li-ion pillerde s ve p değerleri vardır. s değerinin katsayısının 3.7 ile çarpılması ile, 

çekilebilecek akım p değerinin katsayısının 3000 ile çarpılmasıyla bulunur. Araç için 5s3p iki 

Şekil 56 Single –Fathom-X Arayüz 

Kartı 



 

50 

 

adet batarya kullanılacak. Kullanılacak bataryalar paralel bağlanarak 5s6p değerlinde bir güç 

sağlanacak. Bu hesap ile araçta kullanılacak batarya 18.5V ve 18000mA/h değerindedir. 

 

Şekil 57 5s6p Li-ion Pil 

ZMR UBEC V3 

Cihazın beslemesinin sabit olmasını sağlamak amacı ile pilde alınan voltajı ayarlayıp 

sabitleyen ve voltajın gitmesi gereken parçaya ulaştıran bir düzenleyici gerekmektedir. Bu 

işlem için UBEC (Battery Eliminating Circuit) kullanılmaktadır. UBEC bir anahtarlı 

düzenleyicidir. Jumper ile istenilen voltaj aralığı seçilir. Seçilen ZMR UBEC V3 LX200V20 

modulüne, Adafruit Grand Central M4 mikrodenetleyicisine, Rapberry Pi 4B ana kontrolcü ve 

robot kola çalışması için gereken voltaj değerini pilden alıp ayarlayarak vermektedir. 

Teknik özellikler; 

• Giriş voltajı aralığı: 15~36V (4~8S) 

• Çıkış voltajı: 5.2V/6V/7.4V/8.4 (ayarlanabilir) veya sabit 12V çıkış voltajı alınabilir. 

• Çıkış akımı:5.2-8.4V: 8A anlık olarak ise 16A olabilir, 12V çıkış alınıyorsa:4A anlık 

olarak 6A alınır. 

• Verimlilik: %95'e kadar 

• Bekleme akımı: 10mA 

• Giriş kablosu: No. 16 silika jel teli, uzunluk 30CM 

• Çıkış kablosu: 22 çok çekirdekli silika jel tel, uzunluk 30CM 

• Boyut: 49X46X11mm 

• Ağırlık: Teller dahil 50g 
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Şekil 58 ZMR UBEC V3 

 

Adafruit BNO055 IMU 

Aracın sualtında dengede durabilmesi ve istenilen açılarda sabit bir şekilde 

konumlanabilmesi istenmektedir. IMU (Inertial Measurement Unit) kartı ana işlemciye 

gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan birimdir. Topladığı 

veriler ile aracın hızını, dönme açısını ve dönme miktarını belirlemektedir. Bu şekilde aracın 

istenilen açıda durmasını sağlamaktadır. IMU ivme ölçer (accelerometer), jiroskop 

(gyreoscope) ve manyetik alan ölçer (magnetometer) olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadr. 

Jiroskop yön belirleme amaçlı bileşendir. Gyro sensör açısal hızı algılayabilen, sabit duran 

cismi üç dikey eksende açısal oranda karşılaştırarak dönüş ve yönünü belirleyebilen bir 

sensördür. İvme ölçer üç eksende analog sinyal üretir. İvme ölçer yer çekiminden etkilenir. 

Bunun gibi nedenlerden ötürü ivme ölçer ve jiroskop tek başına güvenli ve stabil veri 

sağlayamaz. İvme ölçer yer çekiminden etkilendiği ve ufak titreşimlerde yüksek gürültü 

oluşturması sebebiyle jiroskop ile birlikte kullanılır. Birlikte kullanıldıkları zaman gürültü 

filtrelenir. Bu nedenle birbirleri referans alınarak iki sensör birleştirilir ve hız ve pozisyon 

bilgilerini tek bir birimden, IMU’dan alır. Aracın stabilizasyonunu sağlamak için araçta IMU 

BNO055 kartı kullanıldı. IMU BNO055 9 eksenli bir sensör olup birbiri ile çalışması gereken 

ivmeölçer, jiroskop, manyometre bileşenlerini tek bir kart üzerinde toplamış sensör füzyonunu 

ve gerçek zaman gereksinimlerini ARM CORTEX-M0 tabanlı işlemci ile yüksek hızla ve 

normal IMU kartlarının yanı sıra, cisimlerin mutlak konumlarını dördey ve Euler vektörü 

şeklinde elde eden bir elektronik birimdir.  𝐼2𝐶 protokolü ile verilerini mikrodenetleyiciye 

göndermektedir. 

Bu sensörü kullanarak elde edebilebilecek bilgiler: 

• Mutlak konum (100 Hz, Euler Vektörü ya da dördey) 

• Açısal hız vektörü (100 Hz, rad/sn) 

• İvme vektörü (100 Hz, üç eksenli ivme, yerçekimi + doğrusal hareket, m/s2) 

• Manyetik alan şiddeti vektörü (20 Hz, üç eksenli manyetik alan ölçümü, mikro Tesla uT) 

• Doğrusal ivme vektörü (100 Hz, üç eksenli ivme vektörü, m/s2) 
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• Yerçekimi vektörü (100 Hz, üç eksenli yerçekimi vektörü, m/s2) 

• Sıcaklık (1 Hz, °C) 

 

Teknik Özellikler: 

• Boyutlar: 20 mm x 27 mm x 4 mm 

• Montaj vida delikleri: 20 mm x 12 mm 

• Ağırlık: 3 gr 

• I2C adresi: 0x28 (öntanımlı) veya 0x29 

 

Şekil 59 Adafruit BNO055 IMU 

 

Adafruit Grand Central M4 

Araçta kullanılacak olan mikrodenetleyici Adafruit Grand Central M4 kartıdır. 

Mikrodenetleyici sensörlerden gelecek verileri almak, ledlere, robot kola ve ESC’ler aracılığı 

ile motora verilerin götürülmesini sağlamak, IMU BNO055 ivme sensörunun beslemesini 

sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Adafruit Grand Central M4 kartı gerçek zamanlı 

uygulamalarda kullanılabilmesi, CircuitPhyton ile yazılımının yapılabilir olması, kullanılacak 

elektronik bileşenler ile uyumlu olması, üzerinde bulunan I/O sayıca yeterli olması ve bu giriş 

çıkışlardan analog/dijital verilerin işlenebilirliği, ana kontrolcü olarak kullanılan Raspberry Pi 

4B kartı ile haberleşmesinde SPI/UART/I2C donanım desteği olması gibi sebepler 

incelendiğinde proje için uygun bir karttır. Bu sebepler ile ATSAMD51 işlemcisine sahip olan 

Adafruit Grand Central M4 kartı kullanıldı. 

Teknik özellikler; 

• Kart üzerinde 120 MHz’de çalışan Cortex M4 işlemcisi bulunmaktadır. 

• 22 PWM çıkışı dahil olmak üzere toplamda 70 adet GPIO pini bulunmaktadır. 

• 512 KB flash hafıza, 32-bit 256KB RAM’ a sahiptir 

• 5V USB kaynağına 6-12V polarite korumalı DC veya mikro USB konektörü ile 

çalışmaktadır. 

• Boyut: 101.6 mm x 53.3 mmx 15.3 mm 

• Ağırlık: 35.0g  
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Şekil 60 Adafruit Grand Central M4 

 

Raspberry Pi 4 Model B 

Ana kontrolcü olarak araçta Raspberry Pi 4B kullanıldı. Mikrodenetleyicinin IMU dan, 

sıcaklık sensörunden ve basınç sensöründen veriler alması ve motorlara veri yollaması 

gerekmektedir. Mikrodenetleyici aldığı verileri seri iletişim ile ana kontrolcüye 

göndermektedir ve bu veriler ışığında aracın yapacağı işlemler hakkında alınacak kararları ana 

kontrolcü içerisinde bulunan algoritmalar sayesinde yapılmasını sağlayacaktır. Daha sonra ana 

kontrolcü yapılması gereken işlemlerin verilerini mikrodenetleyiciye yollamaktadır. Bununla 

birlikte kameradan görüntüyü alıp işleyip görevler için gereken hareketleri sağlayacak 

algoritmalar ana kontrolcü olan Raspberry Pi 4B de bulunmaktadır. Bunlar sebebi ile ana 

kontrolcü aracın beyni konumundadır. Raspberry Pi 4B kartının diğer kartlar ile 

kıyaslandığında farklı dillerde programlanabilir olması, kart ile yapılmış olan farklı projelere 

erişilebilir olması gibi sebeplerden dolayı bu kart kullanıldı. 

Teknik özellikleri 

• 2 adet USB2.0 portu ve verileri 10 kata kadar daha hızlı aktarımını sağlayabilen USB3.0 

portundan 2 adet bulunmaktadır. 

• Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64 bit SoC @ 1.5 GHz 

işlemciye sahiptir. 

• 8GB LPDDR4-2400 SDRAM bulunmaktadır. 

• 2.4 GHz ve 5.0 GHz IEEE 802.11b / g / n / ac kablosuz LAN, Bluetooth 5.0, BLE 

modülü bulunmaktadır. 

• 40 adet GPIO pini bulunmaktadır. 

• 4K 60Hz video çözünürlüğünü destekleyen 2 x Mikro HDMI bağlantı noktası 

bulunmaktadır. 

• Kamera ve ekran için 2 şeritli MIPI DSI / CSI portları bulunmaktadır. 

• 4 kutuplu stereo ses ve kompozit video bağlantı noktası bulunmaktadır. 

• İşletim sistemi yüklemek ve veri depolamak için MicroSD kart yuvası bulunmaktadır. 

• USB-C veya GPIO üzerinden 5.1V, 3A güç gerektirmektedir.  
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Şekil 61 Raspberry Pi 

 

Işık Kartı 

Aracın su altında karanlık ortamlarda 

yönünü ve obje tespiti için gereken 

aydınlatma sisteminin elektronik ve mekanik 

tasarımı da ekibimizce tamamlanmıştır. Şekil 

8 de tasarlanan ışık sürücü devresi 

görülmektedir. 

Tasarımı tamamen ekibimize ait olan bu 

devre ile led pwm sinyali ile sürülecektir. 

Devre de ayrıca bulunan çift sürücü ile, 

herhangi bir sürücüde oluşabilecek sorunda dahi led ışık vermeye devam edecektir. RS485 ile 

mikrokontolcüyle haberleşme sağlayan bu sürücü devresi, aşırı sıcaklık korumasının yanında 

daha iyi düşük ışık çıkışına, daha geniş bir parlaklık aralığına, çift sürücü devresi ve kompakt 

tasarıma sahip olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 9’da led kartı görülmektedir. Yüksek verimli bir 

Cree XHP Led kullanılacak ışık, 29 Watt’ta 4000 lümen 

üzerinde çıkış sağlar. Araç önünde geniş aydınlatma için 

125 derecelik ışın açısına sahiptir. Renk sıcaklığı, çoğu 

dalış ışıklarından ve su altı sistemlerinde kullanılan 

ışıklardan farklı olarak 6500K’dir. Bu sayede daha renkli 

görüntü alınması amaçlanmaktadır. Işık 10-48V ile çalışır 

ve 3-48V’den gelen PWM sinyaller ile birçok 

mikrodenetleyici (Arduino, Raspberry Pi) ile uyumludur. 

Tasarlanan ışık kartlarının su altında zarar görmemesi 

için sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Bu 

Şekil 62 Işık kartı sürücü devresi 

Şekil 63 Led kartı 
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amaçla ışık kartına uygun olarak sızdırmaz tüp tasarlanmış, batarya ve elektronik tüpünde 

olduğu gibi sızdırmazlığı sağlanmıştır. 

Mekanik Tasarım Süreci’nde tasarlanan tüp görülmektedir. Bu tüp içerisinde de ışığın 

olduğu tarafta, ışığın yayılması için akrilik bir sistem tasarlanmıştır. 

 

Şekil 64 Lumos_Driver Şematik 
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Şekil 65 Lumos_LED Şematik Çizimi 

 

 

Şekil 66 Lumos_LED PCB Görünümü 

 

 

Lazer 

Su altı hedefini tespit etmek için kullanılan yöntemlerden biri akustik enerji gönderip 

almaktır. Ancak akustik sistemlerin menzil çözünürlüğünde ve doğruluk payında sınırlama 

bulunur. Bu nedenle lazer tabanlı su altı hedef tespiti akustik enerji ile olan su altı hedef 

tespitinden daha tercih edilebilir olmuştur. Lazerin tercih edilmesindeki diğer sebepler: lazerin 
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çok yönlülük, yüksek tepki ve yüksek menzilli doğruluk vermesi gibi sebepleri de tercih edilme 

sebeplerindendir. Lazerler ışık spektrumunun mavi-yeşil bölgesinde (420:570 nm) çalışırlar. 

Araçta lazer kullanım sebebi derinlik ve mesafe açısından genel ölçümleri 

gerçekleştirebilmektir. Mesafe algılamada hata olmaması için nesnelerin boyutunun belirleme 

amacı ile referans noktaları sağlamak için kullanılmıştır. Kullanılacak lazer seçilirken dış 

özelliklerinden tuzlu suda korozyona uğramayan ve su geçirmeyen bir lazer seçilmiştir. 

Lazerin suyun altında yoğunluktan dolayı kesinti veya kırılmaya uğramaması adına yüksek 

yoğunlukta ışın saçan bir lazer tercih edilmiştir. Lazerin ışınının mesafesi yarışmada 

uygulanacak olan görevlere göre belirlenmiştir. Araçta 2 adet lazer kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 67 Lazer 

 

Sumax Motor 2820 

 

DC motorlar fırçalı, fırçasız, step ve servo motor olarak dörde ayrılır. Fırçasız motorlar 

ESC adlı sürücü devreler ile kullanılır. Fırçasız motor tercih edilme sebebi: sürtünmenin en az 

düzeyde olması ve bu şekilde verimliliğin çok yüksek olmasıdır. Fırçalı motorlardaki gibi 

aşınan bir parçasının bulunmaması sebebi ile yüksek performans elde edileceği için fırçasız 

motor kullanımına yüksek verim istenen yerlerde kullanılmak için daha uygundur. Fahrettin 

MK2 aracında fırçasız DC motor kullanılacaktır. Su altına uygun olan motorların çekirdek 

bileşenleri su geçirmez, korozyona uğramayan, su direnci özelliklerine sahip olmalıdır. Sumax 

2820 motoru da bu gereksinimleri sağlamaktadır. Ayrıca diğer teknik özellikleri de 

düşünüldüğünde bu motorun kullanımına karar verilmiştir. 
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Teknik özellikler; 

• Rulman EZO paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

• Hız:10.000 rpm 

• Tork: 1650 

• KV değeri (devir sayısı): 350 

• Sürekli akım: 16A 

• Boyut: 35x325x28cm 

• Ağırlık: 138 (brüt) 

 
Şekil 68 Sumax Motor 2820 

 

HS-5055MG Servo Motor 

 

Servo motorlar 0-180 derece arasında dönüş yapabilme kapasitesine sahiptir. Servo 

motorların asıl amacı uçak, helikopter, araba gibi araçlarda kanat, direksiyon, kontrol yüzeyi 

gibi parçaların açısını ayarlamada kullanılmakta olup bu sebep ile elektronik hareketli 

denetleyici olarak da adlandırılır. Çok hassas pozisyon konrtolü, düşük devirde yüksek torka 

sahip olması, kullanırken harici bir motor devresine ihtiyaç duyulmaması gibi avantajları servo 

motor tercih edilmesinde etkili olmuştur. Fahrettin Mk2 aracının kamerasının dönüş açısını 

düzenlemek amacı ile servo motor kullanımına karar verildi. HS-5055MG servo motor küçük 

boyutu ve yüksek performanslı oluşu, teknik özellikleri ve yukarıda bahsedilen sebepler ile bu 

motor tercih edilmiştir.  

 

Teknik özellikler: 

• Maksimum tork aralığı: 1.3 ~ 1.6 kg/cm 

• Kuvvet etkisi altında değil iken çekilen akım: 120mA  

• Stall akımı (motor dönerken motor şaftını durdurmanız sonucu çekilen akım): 700mA 

• Boyut: 22.8x11.6x24.0 m 

• Ağırlık: 9.5g 

• Kullanılan dişlinin malzemesi: Metal 

• Kasa malzemesi: Plastik 
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• Rulman bulunmamaktadır. 

• Motor tipi: 3 kutuplu metal fırça ferit 

 

 
Şekil 69 HS-5055MG Servo Motor 

 

Lineer Step Motor 

Fahrettin MK2 ‘de robot kolun kavrama ekipmanı olan gripper (kıskaç) sisteminin kontrolü 

için direk sürücü motor çeşidi olan, lineer step motor kullanılmasına karar verildi. Bu motor 

çeşidinin seçilmesindeki temel sebepler; lineer motorun güvenliği oldukça yüksektir ayrıca 

lineer motor gerekli işlemleri yerine getirmek için oldukça az ve basit devre elemanlarından 

oluşmakta olup lineer step motorların bakım aralığı oldukça uzun sürelerde yapılmaktadır 

bunun sebebi, hava aralığı hemen hemen manyetik alandan bağımsız olmasıdır. Tüm bu 

yönlere sahip olması sebebiyle aracın motor kolunun kontrolü için lineer step motor 

kullanılmasına karar verildi. 

 

Şekil 70 Lineer Step Motor 
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Hydrophone Piezoseramik 

Yarışma sırasında akustik sinyalin tespiti ve 

istenilen görevi yerine getirmek için hydrophone 

kullanılacaktır. Hydrophone kendimiz 

tasarlamaktayız. Hydrophone yapımında ilk olarak 

ele alınan kısım piezo malzemesinin seçimi 

olmuştur. Piezo malzemesini seçilirken yarışma 

esnasında pingerli hedeften yayılan akustik sinyalin 

frekansı başta olmak üzere, su ortamında yayılan 

sinyallin uyguladığı basıncın hava ortamından 70 

kat daha fazla olduğu ve suyun akustik empedansı 

göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Piezo 

malzemesinin kendi içerisinde birçok çeşidi 

bulunmaktadır. 

Bunlar; Type 1A-2A-3A-4A-5A-6A 

• TYPE 1A: orta ile yüksek güçlü akustik uygulamalar için modifiye edilmiş kurşun 

zirkonat-titanat bileşimi. Yüksek, elektrikli tahrikte veya mekanik streste kullanılabilir.  

• TYPE 2A: Daha yüksek şarj hassasiyeti sağlamak üzere modifiye edilmiş bir kurşun 

zirkonat-titanat bileşimi, ancak dielektrik ısıtma nedeniyle yüksek elektrikli tahrik için 

uygun olmayan bir bileşim. Bu malzeme hidrofonlar gibi pasif cihazlar için daha 

uygundur. Avantajlar arasında daha iyi zaman istikrarı da var 

• TYPE3A: Tip I'e benzer, ancak daha düşük kayıplar nedeniyle yüksek elektrikli tahrikte 

kullanım için büyük ölçüde geliştirildi. Dielektrik ve mekanik kayıplara olan alan 

bağımlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır. Bununla birlikte, düşük ila orta elektrikli tahrik 

seviyelerinde, daha fazla elektro-mekanik aktivite nedeniyle tip I malzeme aslında daha iyi 

bir seçim olabilir 

• TYPE 4A: Orta dereceli elektrik sürücü uygulamalarında kullanım için modifiye edilmiş 

baryum titanat gövdeye sahiptir. Daha düşük piezo elektrik aktivitesi göstermektedir. 

Ayrıca daha düşük curie sıcaklığı sahiptir. 

• TYPE 5A: Tip II ve VI' ye göre bir ara bileşimdir. Bu sebebple iki tipin arasındaki 

uygulamalar için uygundur. 

• TYPE 6A: Düşük Curie sıcaklığı pahasına, daha yüksek şarj hassasiyeti ve dielektrik sabiti 

ile tip II'ye benzer. 

Piezo malzemesinin geometrik şekli hydrophone tasarımda bir sonraki önemli adımdır. 

Daha öncede belirtildiği gibi sıvı ortamda basınç havadakine göre yaklaşık 70 kat fazladır. 

Eleman geometrisi ve polarizasyon yönü, ışıma yönünü belirler. Akustik sinyaller ve seramik 

elemanın elektromekanik özellikleri rezonans frekansı, kapasitans, yük altında üretilen voltaj 

ve yer değiştirmedir. Tam olarak nasıl etkilendikleri, seçilen geometriye bağlı olmaktadır. 

Yaygın olarak kullanılan şekiller için basitleştirilmiş denklemler birçok seramikte bulunabilir. 

Üreticilerin web siteleri, geometriden bağımsız olup şu özellikleri içermektedir: 

Elektromekanik bağlantı katsayısı, piezoelektrik sabitleri, dielektrik sabiti, malzemeye bağlı 

Şekil 71 Hydrophone 

Piezoseramik 
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olarak curie sıcaklığı ve yayılma faktörü. Hydrophonlar genellikle su altı iletişimi için 

kullanılmaktadır. Sualtı iletişimi için seramikler genellikle çok yönlü olmaktadır. Yüzeyden 

ve alttan yansımayı azaltmak için yatay düzlem, bir radyal genişleyen halka, düzleme dik 

düzlemde 2B çok yönlülük sağlamaktadır. Eksenden geçen düzlemlerde, eksen ve yakın çok 

yönlülük yalnızca yükseklik halkanın dalga boyu ile gönderilen ses dalga boyuna kıyasla 

küçüktür. Orta halka çok uzunsa, eksen boyunca uzatma ve bükme modları halkanın bir sorun 

haline gelebilmektedir. Bu sebeple seçilen piezo malzemesinin geometrisi şekil 71’deki gibi 

seçilmiştir. 

SMC26D22H13SMQA Ürün Kodlu Piezo Malzemesi; 

• Boyut: 26mm dış çap-22mm iç çap-13 mm uzunluk 

• Malzeme: PZT-5A 

• Rezonans Frekansı: 43KHz ± 1.5KHz 

• Rezonant Empedansı: Zm: ≤10Ω 

• Statik Kapasitesi: Cs: 6600pF±20%@1kHz 

Hidrofon Elektronik Tasarımı 

Hedef tespiti ve imhası görevini başarılı bir şekilde tamamlamak için hidrofon tasarımı 

ekibimiz tarafından tasarlandı. Bu görevde amacımız akustik sinyal dalgası yayan hedefi 

tespit edip hedefi yuvasına düşürmektir. Pingerlı hedefin yaydığı akustik sinyalin frekansı 

45Khz olarak belirtilmiş olup elektronik tasarımını bu bilgiler doğrultusunda yaptık.  

Piezoseramik Nasıl Kullanılır? 

Hidrofon tasarımı için en önemli yapı taşı olan materyal piezoseramik malzemesidir. 

Piezoseramik üzerine mekanik basınç ya da titreşim uygulandığında elektrik enerjisine 

çevirirken üzerine elektrik enerjisi uygulandığında ise ses dalgası üretir. Pingerden yayılan 

akustik sinyal piezoseramik üzerinde mekanik bir basınç oluşturarak yükler arasında bir 

kutuplaşma olmasına sebep olur. Ve bu da piezoseramik üzerinde bir potansiyel fark oluşturur. 

Bu kontrollü deformasyona piezoelektrik denir. Bu yöntemin tersi ile elektrik enerjisini ses 

dalgasına dönüştürmesi, balıkçılıkta kullanılan akustik sinyal verici olarak pingerların 

üretilmesinde kullanılır. Piezoelektrik özelliğini kullanarak potansiyel farkın kalibrasyonu ile 

sinyal tespiti veri iletimi, kripto haberleşme sistemleri ve güdümlü sistemler gibi önemli 

projeler savunma sanayisinde büyük rol sahibidir. 
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Şekil 72 Piezoseramik Potansiyel Fark Oluşumu 

 

Piezoseramik Rezonans Empedansı 

Piezoseramik malzemesinin mekanik basınca maruz kaldığında en kolay titreştiği ve en 

verimli şekilde elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürdüğü minimum empedans 

frekansına rezonans empedansı denir.  

Pingerdan yayılan akustik sinyal 45KHz olduğu için piezoseramik malzemesinin rezonans 

empedansı 43KHz ± 1.5KHz olarak seçilmesi istenmeyen sinyallerin oluşturduğu mekanik 

basınçları göz ardı etmemizi sağlayacaktır. Piezoseramik üzerinde oluşan potansiyel farktan 

dolayı oluşan akustik sinyalin kalibre edilmesi için sinyal yükseltici pre-amplifier devreleri 

tasarlandı. 

 

Şekil 73 Rezonans Empedansı ve Titreşim Frekansı 
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Pre-amplifier Devreleri 

Pre-amplifier devreleri gelen sinyali yükselterek çıkışa yönlendirir. Bu sebeple 

Piezoseramik üzerindeki mikro volt (𝜇𝑉) değerlerindeki potansiyel farkları gözlemlenmesi ve 

işlenmesi daha kolay olacak şekilde arttırmasını sağlar. Bu devreler özgün olmakla beraber 

geliştirilmeye açık kart tasarımlarıdır. 

Piezoseramik üzerinde oluşan mekanik basınç sürekli olarak bir akustik dalga üretir. Bu 

sinyallerin filtreleme yöntemleriyle belirli bir kesme frekansında sonraki veya 2 kesme 

frekansı arasındaki frekansları geçiren ‘’Low Pass Filter’’, ‘’High Pass Filter’’ ve ‘’Band Pass 

Filter’’ filtreleme yöntemlerini kullanarak daha verimli sinyaller elde ederiz. 

 

 

 

Şekil 74 Filtreleme Yöntemleri 

 

Low Pass Filter 

Low Pass Filter, belirlenen kesme frekansın altındaki sinyalleri geçiren, üstündeki 

frekansları ise azaltan filtrelemeye denir. Sinüzoidal giriş sinyalini kesme frekansı altındaki 

sinyali kapasitans ile bloke ederken çıkışa kesme frekansı altındaki sinyali iletir. 

 

 

 

Şekil 75 Low Pass Filter 

 



 

64 

 

• Çıkış gerilimini hesaplarken devre gerilim bölücü olarak davrandığı için; 

𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑽𝒊𝒏𝒙
𝑹𝟐

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐
 

• Kesme frekansını hesaplarken kapasitörün reaktansı frekansla ters orantılı olarak 

değişirken R direncinin değeri frekans değiştikçe sabit kalır. 

𝒇𝒌 =  
𝟏

𝟐𝝅𝒙𝑹𝒙𝑪
 

• Filtre bir kapasitör içerdiğinden, çıkış sinyalinin Faz Açısı (Φ) girişinkinin gerisinde ve  

-3dB kesme frekansında 𝑓𝑐 = −45° faz geridedir. Potansiyel fark arttıkça kapasitör 

üzerindeki şarj-desarj süresinden dolayı giriş voltaj değerine göre gecikme yaşar. Filtre kesme 

frekansından sonraki frekans sinyallerini geçirmeye başlaması -3db veya sinyalin 45° açı ile 

faz değişiminde geçirgenlik sağlayacaktır. 

 

Şekil 76 Low Pass Filter Kesme Frekansı 

 

• Filtrenin kazancı desibel olarak hesaplanır.    

 

𝑮𝒂𝒊𝒏 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈
𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
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High Pass Filter 

High-Pass Filter, belirlenen kesme frekansın üstündeki sinyalleri geçiren, altındaki 

frekansları ise azaltan filtrelemeye denir. Sinüzoidal giriş sinyalini kesme frekansı üzerindeki 

sinyali R direnci ile bloke ederken çıkışa kesme frekansı altındaki sinyali iletir. 

 

 

Şekil 77 High Pass Filter 

 

• High Pass Filter, Low Pass Filter ile aynı formüller ile kesme frekansı ve filtre kazancı 

hesaplanabilir. Fakat çıkış gerilimi kapasitör yüzünden giriş sinyalinden 𝑓𝑐 = −45° eşittir. 

Filtre kesme frekansından sonraki frekans sinyallerini geçirmeye başlaması -3db veya 

sinyalin 45° açı ile faz değişiminde geçirgenlik sağlayacaktır. 

 

 

Şekil 78  High Pass Filter Kesme Frekansı 
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• Kesme Frekansı; 

𝒇𝒌 =  
𝟏

𝟐𝝅𝒙𝑹𝒙𝑪
 

 

Band Pass Filter 

Band Pass Filter, kesme frekansının altındaki ve üstündeki frekans sinyallerini zayıflatarak 

belirlenen iki farklı kesme frekansının arasındaki belirli bant sinyalleri yükselterek geçiririr. 

Bu devrelere High Pass Filter ile Low Pass Filter devreslerinin birleştirilmesiyle oluşturulur. 

 

Şekil 79 Band Pass Filter 

 

• Bant genişliği sinyalin rezonans tepe değerinin 3db altındaki ve kesme frekans 

noktalarınndaki sinyalleri zayıflatan bunun dışındaki bant arasındaki sinyalleri yükseltir. 

 

 

Şekil 80 Band Pass Filter Kesme Frekenasları 
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• Bant Pass Filter doğru çalışabilmesi için Low Pass Filter kesme frekansı High Pass Filter 

kesme frekansından daha yüksek olmalıdır.  

 

  𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡 = 𝐟𝐇 − 𝐟𝐋 

 

• Kesme Frekansı; 

𝒇𝒌 =  
𝟏

𝟐𝝅𝒙𝑹𝒙𝑪
 

Bu filtreleme yöntemlerinin kullanım amaçlarına göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden 

otonom görevinin özelliklerini kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda önceliklerimizi belirledik. 

Pingerdan yayılan akustik dalganın piezoseramik üzerinde oluşan potansiyel farkın 

kalibrasyonu ve 45Khz akustik sinyalin net bir şekilde tespit edilmesi için High Pass Filter 

kullanarak pre-amplifier devreleri tasarlandı. Bu devrelerde kullanılan opamp entegreleri 

kullanım amaçlarına göre seçilmesi ve entegrenin özeliklerini göz önünde bulundurarak 

tasarlanmalıdır. 

Pre-Amplifier Devreleri 

• Tasarımlarımızda öncelikle frekans tepkisini gözlemlemek adına Matlab Filter Designer 

simülasyon ortamında kesme frekans değerini 40 KHz, geçişmeye başladığı frekans ise 45 

KHz olarak ayarlayıp simüle ettik. Şekil asd’ da görüldüğü gibi kesme frekansına kadar 

olan sinyaller zayıflatılıp kesme frekansından sonra +3db’den sonra sinyal yükseltilip 

geçişin sağlandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 81 Matlab High Pass Filter Simülasyonu 
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• Seçilen piezoseramik malzemesinin özellikleri göz önünde bulundurularak en optimal 

kesme frekans değeri 40 KHz olarak belirlendi. 

• Belirlenen bu kriterler ile en uygun entegre seçilerek pre-amplifier devreleri tasarlandı ve 

Proteus ile simülasyon ortamında kıyaslama yapılarak ilerleme kaydedildi. 

Active High Pass Filter 

High Pass Filter devresinin op-amp ile kullanarak maksimum geçiş bant frekans yanıtı ve 

op-amp kazancı ile giriş sinyalini tekrar yükselterek voltaj değerlerini daha iyi gözlem olanağı 

sağlar. Bu devre tasarımlar yüksek frekanstaki performanslarıyla dikkat çekmektedir. Fakat bu 

devre tasarımı Passive High Pass Filter devresinden daha düşük geçiş frekansına sahip 

olduğundan yüksek frekanslı sinyallerin kaybı sinyalin bozulmasına neden olabilir. Bu sebeple 

seçilecek op-amp entegresi tasarlanan devre için en doğru entegre olduğuna dikkat edilmelidir. 

 

Şekil 82 Active High Pass Filter 

 

• Şekil 23’ de gösterilen örnek Active High Pass Filter devresi Inverting Op-Amp (Tersine 

Çeviren Op-Amp) olarak adlandırılır. Bu devrenin op-amp’ a kazandırdığı negatif 

beslemeyle beraber parazitliği önler ve daha kararlı op-amp devresi olmasını sağlar 

• Bu birinci dereceden yüksek geçiş filtresi, basit bir şekilde pasif bir filtreden ve ardından 

evirici olmayan bir yükselticiden oluşur. Devrenin frekans yanıtı, sinyalin genliğinin 

yükselticinin kazancıyla artması dışında pasif filtreninkiyle aynıdır. 

• Ters çevirmeyen bir amplifikatör devresi için, filtre için voltaj kazancının büyüklüğü, geri 

besleme direncinin R2, karşılık gelen giriş direnci R1 değerine bölümü olarak verilir ve şu 

şekilde verilir: 

𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐆𝐚𝐢𝐧, (𝐀𝐯) =  
𝐕𝐨𝐮𝐭

𝐕𝐢𝐧
=  

𝐀𝐟(
𝐟

𝐟𝐜
)

√𝟏 + (
𝐟

𝐟𝐜
)𝟐
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 𝐴𝑓 = 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑔𝑒ç𝑖ş 𝑏𝑎𝑛𝑑𝚤 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑐𝚤, (1 + 𝑅2/𝑅1) 

 𝑓 = 𝐺𝑖𝑟𝑖ş 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤(𝐻𝑍) 

 𝑓𝑐 = 𝐾𝑒𝑠𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤 (𝐻𝑧) 

 

• Kesme frekansı;  

𝐟𝐜 =  
𝟏

𝟐𝛑𝐟𝐑𝐂
 

 

 

Şekil 83 Active High Pass Filter Kesme Frekansı 

 

Op-Amp Entegreleri 

• Yukarıdaki bütün bilgileri kullanarak Proteus simülasyon ortamında bir takım entegre ile 

sonuçlar alındı. Bu entegreler maliyet açısından yüksek olduğu için yurtiçinde satışı olan 

LM324 entegresi ile testler yapıldı. Yurtdışından sipariş edilen LM567, AD743 ve AD797 

entegreleri ile testler yapılması şu anlık sadece simülasyon ortamında yapıldı. 
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Şekil 84 Lm324 Op-Amp Devresi 

 

 

Şekil 85 40 KHz Sinyal Çıktısı 
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• Tasarlanan bu devrede kesme frekansı hesaplarken op-amp kazanç değeri; 

 

𝑮𝒂𝒊𝒏 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒈𝒆 =
−𝑹𝟐

𝑹𝟏
=

𝟒𝟎𝑲

𝟏𝑲
= −𝟒𝟎 𝒅𝒃 

 

• Voltaj değerinin negatif olması çıkışın girişe ters çevrilmesi ve arasındaki faz farkının 

180° olması anlamına gelir. 

 

• Kesme frekansını 40 KHz olarak belirledik ve kapasitör değerini hesaplanacak formül, 

 

𝒇𝒌𝒆𝒔𝒎𝒆 =
𝟏

𝟐𝝅𝒙𝑹𝒙𝑪
 

 

 

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 =
𝟏

𝟐𝝅𝒙𝟒𝟎𝑲 ∗ 𝑪
 

 

 

𝑪 =
𝟏

𝟐𝝅 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟓𝒑𝑭 

 

• Kesme frekansı = 40 KHz  

• Gain Voltage = -40 db 

 

Şekil 86 Devre Frekans Cevabı 
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Şekil 87 AD743 Op-Amp Devresi 

 

• Şekil 321’de tasarlanan devrede AD743 op-amp entegresi kullanılmıştır. Bu entegre Low 

Noise Op-amp olarak birçok özellikte kullanılabilir. Devrenin frekans cevabını 

entegrelerin datasheetlerinden faydalanılarak çalışmalarımız devam etmekteyiz. 

• Bir diğer kullanılması planlanan entegre olan Lm567 Tone Detector olarak kullanılabilir. 

Bu entegre sayesinde kesme frekansı ile sinyal tespiti ve bu sinyale kitlenip çıkışa kare 

dalga üretir. Bu entegreyi kullanarak hedef tespiti ve imhası görevini başarılı bir şekilde 

tamamlamayı hedefledik. 

• AD743 ve Lm567 entegreleri yurtdışından sipariş edildiğinden çalışmalarımıza 

simülasyonlardan devam etmekteyiz. 
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Elektronik Güç Dağıtım Barası 

• Aracın elektronik tüpün içerisinde bulunan 

elektronik kartların güç beslemesi ve dağıtımı için 

kullanılan bara kullanıldı. Bu baralar elektronik 

tüp içerisindeki düzeni 

ve kablo karmaşıklığını gidermek için tasarlandı. 

• Bara tasarlanırken kullanılan metalin iletkenlik, 

sertlik, erime sıcaklığı ve özdirenci gibi 

özelliklerini kullanarak gerekli akım taşıma 

kapasitesini 

hesaplayarak tasarlayarak yerlilik konusunda 

önemli bir adım attık. 

• Baralarda kullanılan metal bakır, alüminyum veya 

pirinç olarak kullanılabilir. 

• Bakır metali öz direnci düşük, iletkenliği yüksek olması sebebiyle en çok tercih edilen bara 

malzemesidir. 

• Bakır baralar aynı kesit alanına sahip alüminyum baralara göre 

%25 daha fazla akım ile yüklenebilirler. Bu yüzden bakır baranın alüminyum baralara göre 

daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. 

• Bakır baraların kesitleri sürekli taşıyacakları toplam akımının %20 fazlasına göre 

hesaplanır ve bara kesitleri mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Bakır bara ile 

aynı akım taşıma kapasitesine sahip bir alüminyum bara kullanacak olursak alüminyum 

bara için daha fazla kesit alanına sahip olmamız anlamına gelir. Alüminyum metali, bakır 

metalinden daha ekonomik olmasıyla tercih edilen metalin kullanım amaçları 

doğrultusunda büyük önem taşır. 

Şekil 88 Hidrofon Yapım Aşamaları 

Şekil 89 Elektronik Güç Dağıtım 

Barası 
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Şekil: Bara Malzeme Karşılaştırma 

• Yukarıdaki şekilde 3 farklı metalin belirli özelliklerine göre puanlama yapılarak ihtiyaçlar 

doğrultusuna göre seçildi. 

• Seçilen metalin iletkenlik, sertlik ve maliyet özelliklerini dikkate alarak en uygun metalin 

pirinç olmasını kararlaştırdık. 

• Elektronik kartların güç verimliliği hesabı yapılarak maksimum dayanma akımı bakır 

metalinin akım taşıma kapasitesini baz alarak 80-100A olarak hesapladık. 

• Bu hesabı yaparken kesit alanı ile kullanılacak metalin amper cinsinden kat sayısı ile 

çarpılarak hesaplama yapılır. 

• Bakır için 1.2 ile, alüminyum için 0.8 ile kesit alanı çarpılarak hesaplama yapılır. 

 

Şekil: Bakır Bara Akım Taşıma Kapasiteleri 

 

 Bakır Alüminyum Pirinç 

Sertlik 2 5 4 

İletkenlik 5 2 3 

Ergima  

Sıcaklığı 

5 2 3 

Öz Direnç 5 4 2 

Maliyet 2 5 4 
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Şekil 90 Tasarlanan Baralar ve Ölçüleri 

 

 

Şekil 91 Elektronik Tasarım sürecinde VERTİGO Ekibi Üyeleri 

 

 Algoritma Tasarım Süreci 

Kontrol Algoritması 
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Aracın Modellenmesi 

Bu bölümde bütün su altı araçları için kullanılabilecek bir matematik modelin oluşturulma 

aşamaları anlatılacaktır. Su altı, özellikle açık deniz ortamında araca etkiyebilecek bütün 

kuvvetler fiziksel yasalara bağlı kalınarak modellenip işleme dahil edilecektir. Matematik 

model genel olarak kinetik ve kinematik olmak üzere iki alt kısımdan oluşmaktadır. 

 

  

 

 

Kinematik denklem ROV hareketinin geometrik yönlerini, kinetik denklemin ROV 

hareketini indükleyen kuvvetleri ve momentleri analiz ettiği farklı koordinat sistemlerine 

dönüşümünü sağlar. 

Notasyon 

Su altı aracının altı eksende hareketinin tanımlanabilmesi için pozisyon, oryantasyon ve 

bunların zamana bağlı türevleri yani çizgisel ve açısal hızlar aşağıdaki Tablo 17’de “SNAME” 

notasyonuna göre belirtilmiştir. 

No DOf Kuvvetler ve 

Momentumlar 

Doğrusal 

Ve Açısal 

Hızlar 

Pozisyonlar 

ve Euler 

Açıları 

1 Surge X u x 

2 Sway Y v y 

3 Heave Z w z 

4 Roll K p ɸ 

5 Pitch M q θ 

6 Yaw N r ψ 

 

Yukarıdaki tabloda notasyona bağlı kalınarak pozisyon, hız ve torklar aşağadaki 

denklemlerde sırasıyla yazılmıştır. 

η = [x y z ɸ θ ψ]T 

v = [ u v w p q r]T 

τ = [u v w p q r]T 

 

4.3.2.1.1. Kinematik Model 

 

Bu kısımda kinematik denkleminin elde edilme aşamaları anlatılacaktır 

Referans Koordinat Sistemleri 
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Su altı aracının hareket denklemlerini tanımlamak için aşağıdaki koordinat sistemleri 

kullanılacaktır. 

NED: Kuzey, Doğu, Aşağı (North, East, Down) dünya referans koordinat sistemi eksenleri; 

{n} = (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) okarak gösterilir ve orijin on’dir. 

BODY: Gövde referans koordinat sistemi eksenleri; {b} = (𝑥𝑏, 𝑦𝑏, 𝑧𝑏) olarak gösterilir ve 

orijin ob’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NED dünya ekseni bir cismin dünya üzerindeki konumunu kuzey, doğu ve aşağı yönlerini 

“+” baz alarak tanımlar. BODY ekseni hareket eden araç üzerinde sabitlenmiş eksendir ve 

kuvvetleri bu eksene göre tanımlar, orijin genellikle simetriyi yakalamak için aracın geometrik 

merkezi olarak belirlenir. 

BODY ve NED Eksenleri Arasında Euler Açı Seti Kullanılarak Dönüşüm 

Tanımlanması 

Yukarıdaki gösterilen Euler açıları x, y ve z eksenlerindeki rotasyon hareketlerini 

tanımlarlar ve BODY ve NED eksenleri arasında hız dönüşümlerini gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılırlar, bunlar sırasıyla; roll “Φ”, pitch “θ” ve yaw “Ψ”dır. 

BODY ekseninden NED eksenine dönüşüm aşağıdaki denklem kullanılarak gerçekleştirilir 

𝑣𝑛 = 𝑅𝑛(𝛩)𝑣𝑏 

𝑣𝑛 ve 𝑣𝑏 doğrusal hız vektörleri ve 𝑅𝑛b(θ) b’den n’ye rotasyon matrisi olmak üzere 

aşağıdaki gibi ifade edilir. 

𝑅𝑛(𝛩) = 𝑅𝑧(𝛹)𝑅𝑦(𝜃)𝑅𝑥(𝛷) 

                                                                    

Şekil 92 Koordinat sistemleri 
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  𝑅𝑧(𝛹)  =  

   𝑅𝑦(𝜃) =  

  𝑅𝑥(𝛷) =  

Rotasyon matrisi yukarıdaki matrisler kullanılarak aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir;  

 
 

𝑅𝑛b(𝛩)=  

 

Aynı şekilde açısal hızların değişimi de aşağıdaki denklemle elde edilebilir; 

𝛩  = 𝑇𝛩(𝛩)𝜔𝑏 

𝜔𝑏 ve 𝛩 açısal hızlar ve 𝑇𝛩(𝛩) b’den n’ye açısal dönüşüm matrisidir. 

  𝑇𝛩(𝛩) =  

 

Üstteki denklemlerden faydalanarak altı serbestlik dereceli kinematik denklemi 

aşağıdaki gibi elde edilir. 

 

 

 

 

Kinetik Model 

Bu bölümde kinetik modelin elde edilmesi yüzeysel bir şekilde gerekli denklemler 

gösterilerek anlatılacaktır. 

Newton-Euler formülasyonu kullanılarak kinetik dinamik denklemler aşağıdaki gibi elde 

edilir 
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                                    𝑀𝑅𝐵𝜈̇̇   + 𝐶𝑅𝐵(𝜈̇̇ )𝜈̇̇  + 𝑀𝐴𝜈̇̇  𝑤 + 𝐶𝐴(𝑣𝑤)𝑣𝑤 + 𝐷(𝑣𝑤)𝑣𝑤 + 𝑔(ƞ) = 𝜏 

Denklemde yer alan karakterlerin açıklaması sırasıyla aşağıdaki gibidir 

• 𝑀𝑅𝐵 ve 𝑀𝐴 sırasıyla rijit gövde ve ek su kütlesi matrisleridir. 

• 𝐶𝑅𝐵 ve 𝐶𝐴 sırasıyla rijit gövde ve ek su kütlesi coriolis ve centripetal matrisleridir. 

• 𝐷(𝑣) hidrodinamik damping matrisidir. 

• 𝑔(𝑛) yer çekimi ve yüzdürme kuvvetleri vektörüdür. 

• τ araca etkiyecek olan harici kuvvet ve moment vektörüdür. ν ise b ekseninde tanımlanan 

genel hız vektörüdür. 

• 𝑣𝑤 aşağıdaki gibi gösterilebilen bağıl hız vektörüdür; 

 

𝑣𝑤 = 𝑣 – 𝑣𝑐 

 

Rijit Gövde Dinamikleri 

Rijit gövde dinamikleri 𝑀𝑅𝐵 ve 𝐶𝑅𝐵 matrislerini elde etme olarak iki alt kısıma ayrılabilir. 

𝑴RB Matrisinin Elde Edilmesi 

MRB Rijit gövde kütle matrisidir. Aşağadaki gibi gösterilir.  

 

 

 

 

 

 

 

CRB Matrisinin Elde Edilmesi  

CRB  6x6 Sistemin inertia matrisidir. . Aşağadaki gibi gösterilir. 
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4.3.2.1.2. Hidrodinamik Model 

Gövde-sabit çerçevede ifade edilen hareket denklemleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 

 

 

 kütle atalet matrisi iken,  dır. rijit body kütle matrisi,  ek kütle 

matrisidir.  Coriolis ve merkezcil matrisini ifade eder. M’e bağlıdır ve  sönümleme 

matrisidir.  hydrostatic kuvvetleri gösterir .Aşağıda bazı matrisler verilmiştir.  

• MRB matrisi kinamatik bölümünde açıklanmıştır. 

• Ek Su Kütlesi ve Coriolisi 

 

MA matrisi aşağadaki gibi gösterilir. 

 

 

 

• 𝐶A matrisi de yukarıda 𝐶RB’yi elde ettiğimiz formul kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilir 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

• 𝑔(𝑔) yer çekimi ve yüzdürme kuvvetleri vektörü aşağıdaki gibi gösterilir 
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Hidrodinamik Sönümleme 

Genellikle deniz ortamında damping etkisine yol açabilecek 4 ana etken vardır bunlar; 

potansiyel damping, dalga dampingi, yüzey sürtünmesi dampingi ve girdap etkisi 

dampingi’dir. Fakat su altı ortamında bulunulduğundan dolayı potansiyel damping ve dalga 

etkisi dampingleri sıfır kabul edilecektir. 

Su altı aracına etki eden damping kuvvetine 𝐷(𝑣), Linear Damping 𝐷𝐿 ve Quadratic 

Damping 𝐷𝑁𝐿(𝑣) adı verilen iki alt matris kullanılarak yaklaşılmaya çalışılır, buradaki Linear 

Damping’e yüzey sürtünmesi yol açarken Quadratic Damping terimine girdap etkisi dampingi 

yol açmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulink Devreleri 
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Denklemler elde edildikten sonra. Hydrodinamik analizler yapılarak parametreler linearize 

edildi ve denkleme dahil edildi. Ardından Matlab-Simulink ortamına entegre edildi.  

 

 

 

MRB+MA Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

CRB ve CA Matrisleri 

 

 Hidrodinamik Sönümleme    Yer Çekimi Gücü 

          

 

Belirlenen bazı yolların takibi için kontrolcüler denendi. Takip edilen yörünge ve pozisyon, 

hız çıktıları aşağıdaki gibidir. 

Şekil 93 Simulink Devreleri 
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Şekil 94 Takip Edilen Yörünge ve Grafik Çıktıları 
 

Otonom Algoritmaları 

Otonom bir şekilde görevleri tamamlamak için uygulanan aşamalar aşağıdaki verilen konu 

başlıkları altında incelenmiştir. 
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Image Enhancement (Görüntü İyileştirilmesi): Su altında elde edilen görüntünün ortam 

koşulları sebebiyle bir takım renk bozulmalarına uğramaktadır. Bu işlem sayesinde bir sonraki 

filtreleme ve obje tespiti algoritmaları daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Görüntü Filtreleme: Otonom bir şekilde istenilen objenin tespitinin yapılabilmesi için 

istenilen objenin filtreleme işlemi yapılarak dış ortamdan ve diğer nesnelerden ayırt edilmesi 

işlemidir. 

Object Detection: Filtreleme sonucunda elde edilen yeni görüntüde objenin tespit edilmesi 

için uygulanan işlemdir. 

Blind Search: Elde edilen görüntüde istenilen obje bulunmadığı durumda aracın 

bulunduğu ortam koşullarında herhangi bir engele takılmadan obje bulun ana kadar havuzu 

tarama işlemidir. 

Kitlenme Algoritması: Tespit edilen objenin tespit edilmesi aşamasından sonra objeden 

temassız bir şekilde geçmesi için uygulanan işlemdir. 

Konumlanma Algoritması: İstenilen objenin tespit edilmesi sonucunda istenilen şekilde 

objeye en yakın şekilde konumlanması için uygulanan işlemdir. 

Image Enhancement (Görüntü İyileştirme) 

Yarışma esnasında Fahrettin MK2 aracından başarılı bir şekilde yapılması istenilen bazı 

otonom bir şekilde yapılması istenilen görevler bulunmaktadır. Bu görevlerden ilki sarı renkli 

bölmeli bir kapıdan temassız geçme, ikincisi deniz altının tespiti ve deniz altına en yakın 

şekilde konumlama görevleridir. Bu görevler için aracın kameradan görüntü alması ve 

görüntüyü işlemesi gerekmektedir. Alınacak olan görüntü su altının şartları sebebi ile bulanık 

ve görüntü işlemek için uygun değildir. Su altında görüntü işlemede karşılaşılan problemlerden 

biri su altında elde edilen görüntünün sudan kaynaklanan objelerin renklerinde bozulmalar 

oluşmasıdır. Bu renk bozulmalarının düzeltilmesi görüntünün daha işlenebilir ve net hale 

getirilmesini sağlar. Bu işlem ise yarışma sırasında tespit edilmesi istenilen objelerin daha hızlı 

ve doğru bulunmasını sağlar. Bu sebeple elde edilen görüntüde obje tespitinden önce 

görüntünün renklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Image Enhancement 

(görüntü iyileştirme) tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Image Enhancement 

teknikleri alınan görüntüdeki bozulma etkisini gidermeye, görüntüde aranan objelerin 

renklerinin daha belirgin ve daha doğru hale getirmeye yaramaktadır. Ayrıca Image 

Enhancement alınan görüntünün daha kaliteli ve işlemeye uygun hale getirilmesi için 

uygulanan bir sayısal görüntü işleme tekniğidir. 

Görüntü iyileştirme yapılırken görüntünün renginin daha doğru olması için Color 

Enhancement yapılır. Bu işlem sırasında dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır.  

Görüntü iyileştirmesi kodunun çalışacağı işlemciyi olabildiğince az yormalıdır. FPS değeri ne 

kadar düşük olursa aracın saniyede yakaladığı frame sayısı da o oranda az olacaktır. Bu sebeple 

havuz tarama işleminde aracın olabildiğince yavaş hareket etmesi gerekir. Araç düşük FPS ve 

yüksek hız ile hareket etmesi durumunda objeyi kaçırma ihtimali olacaktır. Alınan görüntünün 

FPS değeri ve aracın hızı uygun bir dengede olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda sınırlı bir 
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zamana sahip olunduğu göz önünde bulundurulursa yazılacak kodun işlemciyi yormayacak ve 

işlevli bir yapısı olmalıdır. Kod yazıldıktan sonra Linux tabanlı olan ubuntu işletim sisteminde 

test edilmiş ve görüntüler birbirleri ile kıyaslanarak en optimal kod tercih edilmiştir. 

Yazılım ekibimiz sea-thru algoritması üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Ancak bu 

algoritmanın açık kaynak olmaması sebebi ile bu konu hakkında yazılmış makaleler ve 

bilgilendirmeler üzerinden araştırmalar ve denemeler yapmaktadır.  

 

 

 

Şekil 95 Image Ehancement  

 

Underwater Image enhancement için uygulanan birçok farklı metot bulunmaktadır. Bu 

metotlar şekil 64’de verildiği gibidir. 
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Şekil 96 Image Ehancement Teknikleri 

 

Açılımları verilen bu tekniklerin hepsi denenmiş ve 4.3.3 Yazılım Tasarım Sürecinde elde 

edilen sonuçlar gösterilmiştir. Elde edilen sonucun en iyi olmasının yanında en hızlı olan 

kodun yazılması için bulunan algoritmalar üzerinde gerekli değişiklikler ve optimizasyonlar 

yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Aşağıdaki verilen şekil 66’da CLAHE tekniğinin 

çalışma şeması verilmiştir. 
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Şekil 97 CLAHE 

 

Object Detection ve Görüntü Filtreleme  

İstenilen objelerin tespiti için görüntü 

iyileştirilmesi sonucunda elde edilen 

görüntüyü belli bir filtreden geçirerek objeyi 

diğer objelerden ve dış ortamdan ayırma 

işlemi yapılmalıdır. Sayısal resim haline 

getirilmiş olan gerçek yaşam görüntüsünün, 

girdi resmi işlenerek, resmin özelliklerinin ve 

görüntüsünün değiştirilmesi sonucunda yeni 

bir resim oluşturulması gerekmektedir. Bu 

sayede istenilen obje tespit edilebilir. Yarışma 

sırasında verilen objelerin renginin 

bilinmesine rağmen su altındaki ortam 

koşulları sebebiyle Global Thresholding 

yöntemi istenilen güveni ve doğruluğu tam 

olarak sağlayamamaktadır. Eşik değerini 

bizim belirlememize rağmen yoğun ışık 

olduğu ortamlarda hatalara sebep olmaktadır. 

Bu sebeple her bir frame için tek bir eşik değer Şekil 98 Object Detection-1 
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olması yerine görüntüyü parçalara bölüp, her bir parça için otomatik eşik değeri hesaplayan 

yöntemin kullanılması daha sağlıklı ve daha doğru olacağına karar verilmiştir.  

 

Görüntü değiştirilmesi sonucunda oluşan yeni resimde  

 

 

Şekil 99 Object Detection 

 

Canny Filtresi 

Kenar, iki farklı bölge arasında sınır oluşturan bir dizi bağlantılı piksel olarak 

tanımlanabilir. Kenar algılama görüntüdeki yoğunluk değişikliklerini, onları oluşturan fiziksel 

süreçler açısından karakterize etmeye çalışan süreçtir. Kenar algılamanın hedeflerinden biri 
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yoğunluk değişikliklerinin tespiti ve karakterizasyonudur. Görüntülerde çizgi algılama ve 

çıkarma problemi, bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanlarında önemli uygulamalara 

sahiptir. Görüntüler genellikle temel şekillerin birleşimidir, hepsi birlikte insanlar tarafından 

tanınabilecek nesneler hissi vermektedir. Diğerlerinin yanı sıra çizgiler, kareler, üçgenler, 

daireler, elipsler gibi temel şekillerin kombinasyonları, gerçek nesneleri karakterize eden 

karmaşık şekiller oluşturur. Çizgiler nesne sınırlarını ve piksel renklerinin yoğunluklarındaki 

keskin değişiklikleri temsil etmektedir. Kenar tespiti için Canny, Sobel ve Laplace teknikleri 

kenarları çıkarmak için en çok bilinen ve kullanılan algoritmalardandırlar. 

 

Şekil 100 Sobel Filtresi 

 

Kenar algılama için Sobel ve laplace fonksiyonları kullanılmaktadır. Soble kenar 

dedektörü birinci dereceden türevlere dayanan gradyan tabanlı bir yöntemdir. Görüntünün ilk 

türevlerini X ve Y ekseni için ayrı ayrı hesaplamaktadır. Bu operatör türevlerin yaklaşımlarını 

hesaplamak için orijinal görüntü ile kıvırılmış 3x3 çekirdek kullanır. Biri yatay değişiklikler, 

diğeri dikey değişiklikler için kullanılmaktadır. 
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Şekil 101Hysteresis Thresholding 

 

Çember Tespiti 

 

 
Şekil 102 Çember Tespiti 

 

Deniz altı tespiti ve konumlanma görevinde, istenilen görevi yerine getirmek etrafında 

bulunan çemberlerin merkezinde sabit bir şekilde konumlanmış deniz altını tespit etmek ve 

cisme en yakın şekilde konumlanmak için etrafındaki çemberlerden yola çıkılarak yapılacaktır. 

Bu görevde araç zemine konumlanmış olan deniz altını bulmak için kamera mekanizmasında 
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bulunan servo motor kamerayı zemine bakacak şekilde çevirecektir. Elde edilen görüntüyü 

Houghcircle metodunun çalışabilmesi için tek channela dönüştürecektir. Çember tespit 

edildiğinde doğru çember olduğu kontrol edildikten sonra kitlenme algoritması çalışıp araca 

en yakın şekilde konumlanacaktır. Kitlenme algoritması deniz altının etrafında bulunan 

çemberlerden yarı çapı en küçük olanı tespit edecektir. En küçük çemberin merkez noktasının 

piksellerine göre araca önceden hesaplanan ve belirtilen şekilde yönlendirilecek ve basınç 

sensöru ve ivme sensöru yardımıyla havuzun dibine konumlanacaktır. Çember tespiti 

yapabilmek için birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en güvenilir olanı Houghcircle 

metodudur. Kısaca Houghcircle metodu kusurlu görüntülerdeki daireleri tespit etmekte için 

dijital görüntü işlemede kullanılan temel bir özellik çıkarma tekniğidir. 

 

Şekil 103 Konumlanma Algoritması 
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Şekil 104 Çember Tespit Fonksiyonunun Çalışması 

 

BLIND SEARCH (HAVUZ TARAMA) 

 

Şekil 105 BLİND SEARCH 
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Tespit edilmesi istenilen obje havuz içine bir noktada konumlandırılmıştır. Havuz 

içerisinde tespit edip görevi başarı ile tamamlamak için havuz ortamını herhangi bir engele 

takılmaksızın taramak gerekmektedir. Havuzu taramak için tarama algoritması 

kullanılmaktadır. Tarama algoritması informed ve uniformed olmak üzere iki kategoriye 

ayrılmaktadır.  

Uniformed/Blind Search katagorisinde bulunan algoritmaların birbirine göre avantajları ve 

dezavantajları bulunmaktadır.  

Depth First Search(DFS): 

• DFS algoritması oldukça az bellek alanına ihtiyaç duymaktadır. Bunun sebebi geçerli 

düğüme giden yolda yalnızca bir düğüm yığını depolanmasından kaynaklanmaktadır. 

• Bir sonraki düğüme ulaşmak, BFS algoritmasından doğru yoldan geçiyorsa daha az zaman 

alır. 

• Çözüm bulma garantisi yoktur. Birçok kez tekrar etme olasılığı vardır. 

• Birçok kez tekrar etme olasılığı vardır. Sonsuz döngüye girebilir.  

• Breadth-First Search(BFS): 

• Herhangi bir çözüm varsa bu algoritma çözümü sağlayacaktır. 

• Belli bir problemi için birden fazla çözüm varsa, bu algoritma en az adım gerektiren 

minimum çözümü sağlayacaktır. 

• Bir sonraki seviyeyi genişletmek için ağacın her bir seviyesinin belleğe kayıt edilmesi 

gerekmektedir, bu sebeple çok fazla bellek gerekmektedir. 

• Çözüm kök düğümünden uzaktaysa, bu algoritmanın çok zamana ihtiyacı vardır. 

• UNİFORM COST SEARCH(UCS): 

• Her durumda en az maliyetli yolu seçer. 

• Aramada yer alan adımların sayısıyla ilgilenmez ve yalnızca yol maliyetiyle 

ilgilenmektedir. 

• Depth Limited Search(DLS): 

• Bellek açısından verimlidir.  

• Birden fazla hedef durumu varsa optimal değildir. 

• Iterative Deepening Depth First Search: 

• Hızlı arama ve bellek verimliliği açısından BFS DFS arama algoritmalarının avantajlı 

yönlerini içermektedir. 

• Önceki aşamadaki tüm çalışmalar tekrarlanmalıdır. 

Bidirectional Search(BS): 

• BS, DFS, BFS, DLS gibi çeşitli teknikleri kullanıldığından verimlidir. Ve daha az bellek 

gerektirir. 

• Çift yönlü arama ağacının uygulanması zordur. 

• Çift yönlü aramada hedef durumu önceden bilinmelidir. 
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Yukarıda verilen tablo [1] numaralı kaynaktan alınmıştır 

 

Uniformed/blind search ile ilgili uygulanan algoritmalarla ilgili avantajları ve 

dezavantajları yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Araç için son karar olarak verilecek 

algoritma denemeler yapıldıktan ve gerekli optimizasyon yöntemleri uygulandıktan sonra 

seçilecektir. 

Yarışma esnasında herhangi bir engele takılmadan havuz taraması yapabilmek için 

kullanılacak olan algoritma şeması şekil 64 gibidir. 
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Şekil 106 Havuz Tarama Sistemi Algoritması 

 

Aracın ön kısmında bulunan lazer sayesinde aracın önünde bulunan cisimlere karşı uzaklığı 

ölçülebilmektedir. Bu yöntemde lazerin oluşturduğu görüntüyü filtreleme işleminden 

geçirerek sadece lazer görüntüsü elde edilir. Bir tek lazerin bulunduğu sistemlerde lazer araca 

belirlenen bir açıda yerleştirilerek lazer görüntüsü elde edilir. Elde edilen piksellerin 

konumlarından yola çıkılarak aracın kameranın merkezindeki piksellerin konumları arasında 

matematiksel bağıntı kurması sağlanmaktadır. Aracın önündeki cisimlere karşı uzaklığı hata 

payı kabul edilebilir seviyede olacak şekilde hesaplanabilmektedir.  

Çift lazerli sistemlerdeki mesafe tespiti tek lazerli sistemlere göre daha güvenilir bir sonuç 

sağlamaktadır. Bunun sebebi iki lazer görüntüsü filtre edilerek bulunduğu piksel 

konumlarından elde edilen görüntünün merkezindeki piksellerin sayısal değerleri arasında 

gerekli hesaplamalar ve matematiksel bağıntı kurularak aracın engellere karşı olan uzaklığı 

hesaplanabilmektedir.  Yukarıda belirtilen lazer sistemi ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmış 

ve şu şekilde sonuçlar elde edilmiştir. 

İlk olarak görüntüyü elimizde bulunan lazerin rengine ve belirtilen özellikleri göz önünde 

bulundurularak gerekli filtreleme işlemi yapılır ve lazerin piksellerinin değerleri bulunur. Elde 

edilen görüntü şekil 107’deki olacaktır.  

 

 

Şekil 107 Lazer Algoritması Şeması 

 

Şekil 107’de verilen şekil [2] numaralı kaynaktan alınmıştır. 
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Şekil 108 Kırmızı Lazer Tespiti Görüntü İşleme 

 

Otonom görevleri için 3 farklı algoritma ile yazarak görevin başarılı olma olasılığını 

arttırmayı hedefliyoruz. Bu algoritmalar kendi içlerinde farklı döngüler ile birbiri ile bağlantılı 

olup sadece istenildiğinde kullanılıp işlem yapabilme kapasitesini arttırarak daha hızlı 

algoritmalar yazılması planlanmıştır. Bu algoritmalar ‘Blind Search’, ‘Filtreleme ile Obje 

Tespiti’ ve ‘Tespit Edilen Objeye Kilitlenme’ şeklindedir. 
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Şekil 109 Kilitlenme Algoritması 

 

  Yazılım Tasarım Süreci 
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Filtreleme ile Obje Tespiti: 

Raporun bu bölümünde tasarımları hazırlanan ve algoritmaları belirlenen aracın 

programlama dilleri ve neden bu dilin seçildiği açıklanacak. 

Görüntü işlemede filtreleme işlemi yapılmadan önce görüntünün blurlama 

(bulanıklaştırma) işleminden geçmesi gerekmektedir. 2D convolution, image blurring (image 

smoothing) görüntüyü bulurlama işlemi için OpenCV de en sık kullanılan iki temel 

fonksiyondur. Image blurring işlemi kendi içerisinde Averaging, Gaussian blurring, Median 

Blurring, Biletral Filtring yöntemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerden en çok kullanılan 

fonksiyon Gaussian Blurring işlemidir. Yapılan algoritma denemeleri sonucunda en etkin 

performans Gaussian Blurring de elde edildi. Bu sebeple araçta da bu fonksiyonun 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

Thresholding (Eşiklme): Giriş olarak verilen görüntüyü çevirmek için kullanılan 

yöntemdir. İkili görüntünün siyah beyaz olarak tanımlanmasıdır. Morfolojik operatörler gibi 

görüntü üzerinde gürültüleri azaltmak veya nesne tanımlamak gibi birçok alanda kullanılabilir. 

Giriş olarak verilen görüntü üzerinde uygulanan thresholding tipine bağlı olarak, pikselleri 

verilen eşik değerine göre siyah ya da beyaz olarak değiştirir. 

Görüntüyü ikili görüntü (siyah ve beyaz) şeklinde filtreleme işleminde en çok uygulanan 

yöntemler global thresholding ve adaptive thresholding yöntemleridir. Global thresholding 

yöntemi daha önceden belirtilen eşik değerlerine göre o aralıktaki kısımları beyaz diğer kalan 

kısımları siyah renkte yapmaktadır. Bu tespit yöntemi yani global thresholding yöntemi renk 

uzayı olarak HSV uzayında daha çok kullanılmaktadır. Bunun sebebi HSV renk uzayı renkleri 

sırasıyla renk özü, doygunluk ve parlaklık olarak tanımlar. Bu sebepten dolayı global 

thresholding işlemi HSV uzayında yapılmaktadır.  

Global thresholding yöntemi istenilen filtrelemeyi sağlayamadığı için bir başka sık 

kullanılan adaptive thresholding yöntemini kullanarak görüntü filtreleme işlemini yapılmasına 

karar verildi. Adaptive thresholding yönteminde kullanılan parametreler aşağıda verildiği 

gibidir. 

th1 = cv2.adaptiveThreshold(img,P1, P2, P3, P4, P5) 

P1=Threshold max 

P2=Adaptive methodu 

P3=parametre threshold methodu (Eşik Türü) 

P4=Ayrılan parça büyüklüğü [Block Size] (tekil) 

P5=ortalama işlemler için sabit sayı 

 

Bizim için son 4 parmetre daha çok önemlidir. 

P1=paramtresi genellikle 255 olarak belirlenmektedir. 
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P2= bu parametrede iki farklı fonksiyon kullanılabilir. 

cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C blockSize X blockSize komşuluğun ortalaması. 

cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C blockSize X blockSize komşuluğunun n 

ortalaması. 

 

P3= cv2.THRESH_BINARY_INV seçilmiştir. Kenar ve köşeleri beyaz geri kalan 

kısımları siyah yapmaktadır. 

 

P4=Bir eşik değeri hesaplamak için kullanılan piksel komşusunun boyutu. 

 

P5=Komşu piksellerinin ortalama veya ağırlık toplamından çıkarılan sabit. 

 

 Canny Filtresi: 

 

 

Yatay yönde birinci türevin elde edilmesi için hem yatay hem dikey yönde bir sobel 

çekirdeği ile filtrelenir (düşey yön (Gx) ve dikey yön (Gy)). Bu sayede yukarıda verilen 

formülle kenar gradyantı hesaplanabilir. Daha sonra gradyantın büyüklüğü ve yönü alındıktan 

sonra kenar oluşturması istenmeyen pikselleri kaldırmak için görüntü taraması yapılmaktadır. 

Bunun için her pikselde gradyantın yön komşuluğunda yerel bir maksimum olup olmadığı 

kontrol edilmektedir. Daha sonra histerezis eşiği kullanılarak gerçekten kenar olup olmadığına 

karar verilir. 

 

Canny filreleme yöntemi belirtilen aşamalara dayanmaktadır.  

• Gradyan görüntünün (iki bitişik piksel) arasındaki fark 

• Histerezis filtreleme. 
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Canny işlemi gürültüye oldukça duyarlı bir filtreleme yöntemidir. Gürültüyü azaltmak için 

5x5 Gauss filtresi uygulanmaktadır. Canny filtresi Histerezis, komşularıyla kontrast oluşturan 

bitişik piksel çizgilerinin seçimi sağlar. 

 

Yarışma sırasında temassız bir şekilde geçilmesi istenilen engeldeki görevin başarıyla 

tamamlamak için hem adaptive threshold yöntemi hem de canny yöntemi denenmiş ve 

sonuçlar şekil 235634 deki gibi elde edilmiştir. 
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Yukarıda verilen görüntüde canny ve apaive threshold parametreleri şu değerde verilmiştir. 

canny=cv2.Canny(img_gray,30,150) 

adaptive=cv2.adaptiveThreshold(img_gray,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN

_C,cv2.THRESH_BINARY_INV,6,11)  

 

Olduğunda filtreleme değeri gösterilmektedir. Trackbar oluşturularak en uygun değer 

belirlenmiş buna bağlı olarak her iki filtreleme yöntemi denenmiş ve en uygun filtreleme 

fonksiyonunun Canny fonksiyonu olduğuna karar kılınmıştır. 

 

Canny işleminden geçen görüntüde kenar tespiti veya obje tespiti yapmadan önce birkaç 

Morphological Transformations (Morfolojik işlemler) uygulanması gerekmektedir. Bu işlem 

nesnelerin ana hatlarını belirlemek için kullanılır. Sınır çizgilerini tam hatlarıyla belirlemek 

için yapısal element görüntüye göre özelleştirilmesi gerekmektedir. Morfolojik dönüşümler, 

görüntü şekline dayalı basit işlemlerdir. Genelde ikili görüntüler üzerinde gerçekleşmektedir. 

Bu işlemin normalde iki girdiye ihtiyacı vardır. Bunlardan birincisi orijinal resim (Canny), 

ikincisi işlemin doğasına karar veren yapılandırma elemanıdır. 

 

Elde edilen görüntünün daha doğru tespit yapabilmesi için bu işlemi uygulamamız 

gerekmektedir. Open Cv de en çok kullanılan 7 çeşit morfolojik işlem mevcuttur. Bunlardan 

en çok kullanılan yöntemler Erosion, Dilation, Opening, Closing, Morpholgical Gradient,Top 

Hat,Black Hat yöntemleridir. 
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Yukarıda verilen kod sayesinde tüm morfolojik işlemler tek tek görüntüde denenmiştir. 

Tamamının parametreleri denenip en uygun yöntem ve en uygun parametre değeri 

belirlenmiştir. 
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. 

Aşağıdaki kısımda laplace ve sobel edge detection fonksiyonları denenmiş olup elde edilen 

görüntüler aşağıda gösterilmiştir. 
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Laplace ve sobel fonksiyonları denenmiş elde edilen sonuçlar canny filtresinde elde edilen 

sonuçlar kadar kullanışlı olmadığı tespit edilerek Laplace ve sobel fonksiyonları tercih 

edilmemiştir. 

Yarışma sırasında görüntü işleme kodları Python programlama dilinde yazılmaktadır. 

Bunun sebebi Python programlama dilinin oldukça basit ve yaygın olarak kullanılmasıdır. 
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Ayrıca Python programlama dili içerisinde birçok hazır modül kütüphane bulundurmaktadır. 

Bu imkanları bulundurması sebebiyle araçta görüntü işleme kodları Python programlama 

dilinde yazılmıştır. Görüntü işleme ilgili kullanılan kütüphaneler şunlardır. 

• OpenCV 

• Scikit-Image  

• Math 

• Imutils 

• Numpy 

• Natsort 

• Time 

• Matplotlib 

Bu kütüphanelerin kullanılmasının sebebi istenilen sonuçları vermeleri ve kütüphaneler 

hakkında açık kaynakların var olmasıdır. Bu kütüphaneler kullanılarak yapılmış birçok proje 

mevcuttur. Birçok kütüphane açık kaynaklıdır. Bu seçilen kütüphaneler Python programlama 

dilinde çalışabilmektedir. 
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CLAHE: Contrast limited adaptive histogram equalization 

Uygulanan bu işlem anlık aktarılan kamera görüntüsünde hem de su altında çekilmiş 

fotoğraflarda denemiştir. Bu çalışan kodun ubuntu işletim sisteminde işlemci ve ram 

performansı incelenmiştir. Bu inceleme işleminin yapılmasının sebebi yarışma esnasında 

görüntü işleme kodumuzun çalışacağı Raspberry Pi 4B kartının, kodları yazdığımız bilgisayar 

kadar güçlü bir işlemciye ve yüksek depolama alanına sahip olmamasıdır. Bu etkenler 

kodumuzun FPS değerini oldukça etkilemektedir. Yazılan kodların bilgisayardaki performansı 

test bölümünde detaylı olarak açıklanmış ve sonuçlar raporlanmıştır. 
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CLAHE (Contrast limited adaptive histogram equalization) algoritmasının ekran çıktısı 

şu şekilde olmaktadır. 
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GC: Gamma Correction: 

Gama düzeltme, gama video veya hareketsiz görüntü sistemlerindeki parlaklık veya üç 

uyarıcı değerlerini kodlamak ve çözmek için kullanılan doğrusal olmayan bir işlemdir.  

Kodların ekran görüntüsü şu şekildedir; 

 

 

 GC (Gama Correction) kullanılarak yazılan kodun ekran çıktısı yaptığı işlem şu şekildedir. 

Örnek çıktı aşağıda gösterilmektedir. 
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HE: Image enhancement by histogram transformation 

Bu yöntem, özellikle görüntünün kullanılabilir verileri yakın kontrast değerleriyle 

temsil edildiğinde, genellikle birçok görüntünün genel kontrastını arttırır. Bu ayarlama 

sayesinde, yoğunluklar histogram üzerinde daha iyi dağıtılabilir. Bu, daha düşük yerel 

kontrastlı alanların daha yüksek bir kontrast kazanmasına izin verir. Histogram eşitleme bunu 

en sık görülen yoğunluk değerlerini etkin bir şekilde yayarak gerçekleştirir. 
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Kodun ekran çıktısı aşağıdaki  gibidir. 
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Geri kalan ICM, RGHS, Rayleigh Distribution, UCM yöntemleri denemiş olup oldukça 

etkili ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir, ancak performans açısından yetersiz, yavaş ve 

verimsiz kalmaktadır. Vertigo yazılım ekibi bu konu hakkında araştırmalar yapıp gerekli 

görülen optimizasyonlar yapmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi GC, HE, CLAHE 3 yöntemi uyguladığımızda elde edilen kod 

aşağıda verilen çıktıdaki gibidir ve görüntü iyileştirme çıktısı ve performansı aşağıda verilen 

çıktıdaki gibi olmaktadır. 

 

 



 

113 

 

 

 

Elde edilen ekran çıktıları şekil 687 de verildiği gibi olup istenilen iyi sonuçlar elde 

edilmiştir. Ayrıca performans açısından da oldukça verimlidir. Ancak bu konu hakkında 

düzeltmeler ve daha iyi sonuçlar elde etmek için yazılım ekibimiz bu konu hakkında gerekli 

araştırmalar ve düzenlemeleri yapmaktadır. 
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Yarışma sırasında tespit edilmesi istenilen cisimlerin tespiti ve içerisinden temassız bir 

şekilde geçilmesi istenilen objelerin olduğu görevler gereğince düzeltme işlemi uygulanan 

görüntüde istenilen objenin tespiti için aşağıdaki görüntü işleme tekniği uygulanacaktır. 

İlk olarak elde edilen frameleri tek channela düşürerek tespit edilecek cismi gri renge 

çevrilmektedir. Daha sonra alınan görüntüyü daha bulanık hale getirerek istenilen obje tespiti 

ve kenar tespitini daha doğru bulunabilir hale getirilmektedir. 
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BLİND SEARCH (HAVUZ TARAMA) 

Elde edilen lazer görüntüsü RGB channelda şu şekilde olamaktadır. 
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FİLTRELEME   

Daha sonra belirtildiği gibi gerekli filtreleme işlemi yapılarak elde edilen görüntü 

filtrelenmektedir. Filtreleme işlemi yapılırken referans alınan işlem bağıntı şu şekildedir. 

(Aşağıda belirtilen bağıntı kırmızı lazere göre yapılmıştır) 

Ri=Ri-(Gi+Bi) 

Gi=Ri-Gi 

Bi=Ri-Bi 

İf(Ri<) {Ri=0}  

İf(Gi<) {Gi=0} 

İf(Bi<) {Gi=0} 

DRi=Ri+Gi+Bi 

Mesafe ölçme teorisi, görüntü işleme algoritması ile hesaplanması aşağıdaki verilen şekil 

110’da anlatılmıştır.  

 

Şekil 110 Mesafe Ölçme Algoritması 
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Lazerle ilgili gerekli filtreleme, kalibrasyon işlemi yapıldıktan sonra hesaplanan 

matematiksel işleme tutulduğu zaman şu şekilde sonuçlar elde edilebilmektedir. 

 

Şekil 111 Lazer Mesafe Ölçme Tespit Örnekleri 

  

Elde edilen bu sonuçlarda uzun mesafelerde hata payı %15’in üzerine çıkmaktadır bu 

sebeple gerekli optimizasyonlar uygulanmakta ve geliştirilmektedir. 

Kilitlenme: Kapıdan geçme, Denizaltı konumlanma ve imha görevleri için kullanılan 

algoritmada tespit edilen objeyi aracın merkezine hizalayarak geçiş veya konumlandırma gibi 

görevlerde başarılı olmayı planlamaktadır. 

Kamera görüntüsü 640x480 şeklinde bir pixel formatında görüntü işlediğimizi varsayalım.  

 

Şekil 112 Pixel Koordinatı 
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Kamera görüntüsünü 4’e bölerek bu bölgelerde kapıyı tespit edecek bir algoritma 

yapılması planlanmıştır. 

• Kapı 1.ekranda tespit edilirse; kapının merkezi ile aracın merkezinin ortalanması için araç 

yukarı ve sola gitmeli; 

•  Kapı 2.ekranda tespit edilirse; kapının merkezi ile aracın merkezinin ortalanması için araç 

yukarı ve sağa gitmeli; 

• Kapı 3.ekranda tespit edilirse; kapının merkezi ile aracın merkezinin ortalanması için araç 

aşağı ve sola gitmeli; 

• Kapı 4.ekranda tespit edilirse; kapının merkezi ile aracın merkezinin ortalanması için araç 

aşağı ve sağa gitmelidir 

• Eğer kapı ile araç merkezi ortalandı ise kapının alanı kontrol edilerek doğru kapı olduğunu 

varsayarak hareket etmelidir. 

• Araç aracın merkezini kapının merkezine hizalarken sadece aşağı yukarı, sağa sola hareket 

ettiği için kapıya olan uzaklığı değişmeyecektir. Tespit edilen görüntünün uzaklığını 

azaldığını varsayarak kitlenmeden önce son bir kontrol yapılarak görevi tamamlamayı 

hedeflemekteyiz. 

 

Şekil 113 Köşe Tespiti 

 

Yukarıdaki çıktı da görüldüğü gibi kapı tespiti için en optimal parametreleri bulmak adına 

bir menü oluşturup kenar tespiti yaparak kapının tespit edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tespit 

edildikten sonra objenin merkezini bularak pixel koordinatlarını bulmaktayız. Bu koordinatlar 

aracı kapı ile aynı hizaya getirmek için önemli bir veri çıktısıdır. 
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4.4. Dış Arayüzler 

Raporun bu bölümünde aracın kameradan aldığı görüntü eşliğinde sensörlerden alınan 

verilerin anlaşılabilir bir şekilde dışarıya sunulması amaçlanarak taslağı çıkartılan arayüzün 

tanıtımı, arayüzde bulunan göstergelerin açıklamaları yapılacaktır. Bunun yanı sıra görüntünün 

nasıl aktarıldığı, sensörlerin kalibrasyonları gibi veri aktarımında kullanılan yöntemler de 

belirtilecektir. 

Arayüz 

Fahrettin Mk2 otonom su altı aracının görevleri gerçekleştirdiği ve suyun altında olduğu 

zamanlardaki verilerin arayüze aktarılması düşünülmüştür. 

Fahrettin MK2 su altı aracının yarışma öncesinde gerekli kontrollerinin yapılması, aracın 

anlık batarya durumu, ivmesi, kameradan çekilecek görüntü başta olmak üzere önemli olan 

verilerin incelenmesi için tasarlanan ara yüz şekil 76’da verilmiştir. 

 

Şekil 114 Arayüz Tasarımı 

 

Kontrol istasyonundan araç hakkında bilgi edinmek amacı ile şekil 76’daki arayüz 

hazırlanmıştır. Araçtan arayüze aktarılan veriler; motor devir sayısı, IMU BNO055 

sensöründen aktarılan ivme, araç ışıklarının aktiflik durumu, hidrofonun aktifliği ve lazerin 

aktiflik durumu gibi verilerdir. Bu bilgilerin yanı sıra motorların kontrolü için mikrodenetleyici 

karttan aktarılan PWM sinyali, aracın bataryasından çekilen akım miktarı ve gerilim değeri ara 

yüze aktarıldı ve bu sayede karşılaşılması muhtemel sorunlara karşı gerekli önlemler alındı. 

Bar30 basınç sensöründen elde edilen veri sayesinde aracın su altındaki derinliği kontrol 
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edilmektedir. Bu sayede aracın su altındaki derinlik konumu hakkında gerekli düzenlemeler 

yapılabilmektedir. Basınç göstergesinin yan tarafında bulunan ışıklar güvenlik açısında çok 

fazla akım çekmesi halinde ayrıca araç mekanik parçalarının zarar göreceği basınç değerinin 

üzerinde bir basınç değeri ölçtüğü halde gerekli uyarıları yaparak su altı aracının zarar 

görmesini engellemek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır. Tehlike anında yapılacak olan 

işlemler güvenlik kısmında ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Araçtan çekilen görüntü ara yüze 

aktarılarak yapılan filtreleme işlemleri ve obje tespiti gözlemlenebilmekte ve bu sayede 

görüntü işleme kodlarında obje tespiti ve filtreleme bölümlerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır. Aracın yarışma sırasında otonom olarak yapacağı görevler gerekli butonlara 

basıldığında istenilen kodlar çalışacaktır. 

 

I²C Protokolü 

Sensörlerden mikrodenetleyiciye aktarılacak verilerin I²C protokolü ile aktarılmasına karar 

verildi. I²C senkron bir seri iletişim protokolü olup iletişim iki tel üzerinden sağlamaktadır. Bu 

iki tel veri için kullanılan (SDA) ve saat için kullanılan (SCL) olarak adlandırılmaktadır. I²C 

protokolünün senkron haberleşme protokolü olması sebebi ile bir clock sinyaline ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun sebebi alınan ve gönderilen veri bitinin birbiri ile uyum içerisinde 

olması gerektiğindendir. I²C protokolünün bir avantajı veri iletimi için farklı hızda ve 

özelliklerde seçenekler sunmasıdır. SDA (veri) satırı yalnızca SCL (clock sinyali) satırının 

lojik blokda 0 olması durumunda değişmesine izin verilir.  

 

Şekil 115 I²C Bağlantı Şekli 

 

Bir adres sistemi ve bir veri yolu olması sebebi ile aynı kablolar kullanılarak birçok cihaz 

ile bağlantı gerçekleştirilebilir. Half-duplex yani yarı eş zamanlı çift yönlü çalışma mantığını 

içeren bir protokoldür. Bu da iki veri yolunun da çift yönlü olması fakat aynı anda hem veri 

yollayıp hem veri alınamayacağı anlamına gelir. I²C protokolü master/slave mantığı ile 

çalışmaktadır. Bir mastera 128 slave bağlantısı yapılabilir. Sistemin bu açıdan esnek oluşu 

fayda sağlamaktadır. Slave aygıtlar genel olarak, bir bölümü sabit diğerleri ise 
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programlanabilen 7 bitlik adreslere 

sahiptir. Örneğin, ilk 4 bit üretim 

aşamasında belirlenirken diğer 3 bit ise 

elektriksel olarak programlanabilir. Bu 

kullanıma ileride değineceğiz. Master, bu 

adres üzerinden slave aygıta 

ulaşabilmektedir. Adresleme, veri 

transferinde olduğu gibi, SDA üzerinden 

seri biçimde olmaktadır. Veri sinyali 8 

bitlik diziler halinde aktarılır. Her dizide 

adresleme sonrası istenilen veri 

yollanmaktadır. Adrese dayalı bilgi 

aktarımı sağlandığı için, hatta bulunan bir 

slave aygıtı seçilmesini sağlayan Cs (Chip 

Select) pinine ihtiyaç duyulmaması, 

yollanan 8 bitlik veride hata tespiti için 

ACK ve NACK bulunması ve böylece 

yapılan işlemin doğru olup olmadığının 

anlaşılması gibi sebepler de I²C 

protokolünün seçilme sebeplerindendir. 

Şekil 43980 da I²C protokolünün çalışma 

ve kodlama mantığı görülmektedir.  

Hattın boşta durduğu sırada SCL ve 

SDA hatları lojik 1 seviyesindedir. SCL 

lojik 1 iken master tarafından SDA’nın 

lojik 1’den 0’a çekilmesi ile haberleşme 

başlar. Adresleme aşamasında slave 

tarafından aygıt adresi ve iletişim modu 

gönderilmektedir. Okuma mı yazma işlemi mi seçileceğine karar verilir ve buna göre veri 

aktarımı başlar. Aktarım bittikten sonra master NACK biti gönderir ve iletişim sonlanır. Eğer 

veriyi gönderen taraf master ve alıcı slave ise, slave tarafından gönderilen ACK verinin doğru 

bir şekilde alındığını, NACK ise bir problem olduğunu gösterir. Veriyi gönderen taraf slave 

ise, master yeni bir veri paketi talep ediyorsa ACK, etmiyorsa NACK gönderir ve sonrasında 

iletişimi sonlandırır. Buradaki NACK biti bir probleme işaret etmemektedir. 

Master ve slave arasında 1 byte'lık alışveriş sırasında, SDA üzerinden, gidip gelen veri 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 116 I²C Protokolü Çalışma 

Algoritması 
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Şekil 117 I²C'de 8 bitlik data görüntüsü 

 

RS485 

 

Raspberry Pi 4B ve Adafruit Grand Central M4 kartı arasında RS485 seri haberleşmesinin 

kullanılmasına karar verildi. RS485, Recommended Standart kelimesinin baş harflerini 

kullanması ile adlandırılmıştır. RS485 yerine RS232 veya RS422 kullanılmama sebepleri 

aşağıda bulunmaktadır. Bu sebepler uzun mesafelerdeki veri iletişiminin, RS485 gürültülü 

ortamlarda, elektromanyetik girişimin büyük bölümü bu aktarım yoluyla elimine 

edilebildiğinden uzun mesafeli seri haberleşmede, daha yüksek hız gerektiren ve daha çok 

alıcının gerektiği yerlerde kullanılmak amacı ile geliştirilmiştir. Bu avantajlar bu standartın 

seçilme sebepleridir. RS485 te veri iki kablo üzerinden iletilir. RS485 Half-duplex veri iletim 

tipindedir. Yani veri iletim yönü çift taraflı olsa da bir anda tek bir yönde iletişim sağlanabilir. 

Master/slave mantığı ile çalışan RS485 ağında bir master 32 adede kadar çıkan slave bağlantısı 

yapabilir. 

RS485 standardı ile iletişim kurulurken pySerial kütüphanesi kullanılacaktır. 

RS485 in belli başlı teknik özellikleri 

• Maksimum sürücü sayısı: 32 

• Maksimum alıcı sayıs : 32 

• Çalışma şekli: Half Duplex 

• Network Yapısı: Çok noktalı bağlantı 

• Maksimum Çalışma Mesafesi: 1200 metre 

• 12 m kablo uzunluğunda maksimum hız: 35 Mbps 

• 1200 m kablo uzunluğunda maksimum hız: 100 kbps 

• Alıcı giriş direnci: 12 kohm 

• Alıcı giriş duyarlılığı: +/- 200 mvolt 

• Alıcı giriş aralığı: -7…12 volt 

• Maksimum sürücü çıkış voltajı: -7…12 volt 

• Minimum sürücü çıkış voltajı (yük bağlı durumda): +/- 1.5 volt 
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pySerial Kütüphanesi Nedir ve Ne İşe Yarar? 

Python, seri portu bağlamak için kullanımı gerçekten kolay ve hızlı olan pySerial adlı bir 

kütüphane sağlar. Bu modül, seri bağlantı noktası erişimini kapsüller. Windows, OSX, Linux, 

BSD (muhtemelen herhangi bir POSIX uyumlu sistem) ve IronPython üzerinde 

çalışan Python için arka uçlar sağlar. Projeleri hızla test etmek ve uygulamak için benzer 

kütüphaneleri ve Python’un etkileşimli programlama yeteneklerini kullanmak gerçekten 

basittir. 

pySerial Kütüphanesinin Özellikleri; 

• Desteklenen tüm platformlarda aynı sınıf tabanlı bir arayüzdür. 

• Python özellikleri aracılığıyla bağlantı noktası ayarlarına erişim imkanı sunar. 

• RTS / CTS ve / veya Xon / Xoff ile farklı bayt boyutları, durdurma bitleri, eşlik ve akış 

kontrolü desteği verir. 

• Zaman aşımı ile veya zaman aşımı olmadan çalışma imkanı sunar. 

• "Okuma" ve "yazma" ("okuma satırı" vb. De desteklenir) ile API benzeri dosyalara 

sahiptir. 

• Bu paketteki dosyalar %100 saf Python'dur. 

• Bağlantı noktası ikili iletim için ayarlanmıştır. NULL bayt ayırma, CR-LF çevirisi vb. 

(POSIX için birçok kez etkinleştirilir) yok. Bu, bu modülü evrensel olarak yararlı kılar. 

• GPIO Kitaplıkla uyumludur. 

• RFC 2217 istemcisi (deneysel), örneklerde sunucu sağlanmıştır. 

 

Ethernet Bağlantısı 

Fahrettin MK2 su altı aracı, yarışmadaki görevleri otonom yapacaktır. Bu sebeple kontrol 

istasyonunun araç ile haberleşmesi yalnızca test, kurulum, yazılım gibi aşamalarda 

gerekmektedir. Raspberry ve bilgisayar arasındaki iletişim Ethernet kablosu ile sağlanacaktır. 

Şekil 1’de bağlantı gösterilmektedir. 

 

Şekil 118 Raspberry-Kontrol İstasyonu Ethernet Bağlantısı 

http://python.org/
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 Görüntü Aktarma Yazılımı 

Aracın otonom görevleri hızlı ve efektif yapabilmesi için kameradan aktarılan görüntü 

yüksek çözünürlüklü ve düşük gecikmeye sahip olması gereklidir. Bu yüzden kamera 

modülünden Raspberry Pi 4B kartına görüntü aktarımı yaparken node.js kullanılmıştır. 

Node.js Nedir? 

• Node js, V8 motoru ile bir javascript kodlarını makine diline çevirmek için bir yazılımdır.  

• Eş zamansız ve olayları istek üzerine sıralı bir şekilde cevap vererek çalışır. 

• Node.js temel olarak sunucu tarafında çalışan javascripttir. Javascript alt yapılı olmasının 

nedeni çok dinamik ve hızlı yapısı vardır. 

 

Node.js Kullanılma Sebebi 

• Araçta kullanılacak kamera sistemlerini kullanıp ve işleyebilmek için görüntünün 

paketlenip istenilen konuma yönlendirilip orada işlenmesi gerekmektedir. 

• Araç içinde kullanılacak Raspberry 4B kartımız işlemci açısından çok fazla yük 

bindirmemek için hızlı ve en düşük gecikmeli görüntü elde etmek için node.js serverlarını 

kullanılacaktır. 

• Rov araçlar için en çok kullanılan MJPG (Motion JPEG) sistemi; bir sayısal videoya ait 

her bir karenin JPEG görüntüsü olarak sıkıştırılmasını sağlayan bir tekniktir. 

• Bu sistem kamera video sistemlerin çoğunu desteklediği için masaüstü sistemlerde çok 

fazla tercih ediliyor. 

• Node.js ile biz bu sistemi kendimiz için daha hızlı ve verimli kullanmak için tercih ettik. 

• Node.js’ i kullanırken yapılacak en temel mantık kamera görüntüsünü kullanarak bir 

server-client oluşturmaktır. 

• Server kamera görüntüsü üzerinde istediğimiz görüntü işlemeleri opencv kütüphanesi 

yaptıktan sonra client ile algoritmalarda verimli bir şekilde kullanılması amaçlandı. 

 

 

• Bu kod bloğu bize terminal üzerinden bilgi alıp vermemizi sağlamak için yazıldı. 
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• Bu index.html dosyası oluşturulan kamera görüntüsünü görüntülemek ve aktarmak için 

yazıldı. 

• Bu uygulamamızı başlatmak için npm run dev komutu ile başlatabiliriz. 
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• Tarayıcımız üzerinden localhost:3000 adresini arattığımızda sunucu ile karışılacağız ve 

kameraya erişim izin verdikten sonra kamera açılacaktır.   

 

Şekil 119 Kameradan Aktarılan Görüntü 
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 GÜVENLİK 

Yapılan araç her ne kadar görevlerini yerine getiriyor olsa da aracın insan hayatı ve çevre 

açısından güvenli olması gerekmektedir. Her bir takım üyesi olarak yapılması gereken 

güvenlik önlemlerinin önceliklerini belirleyip uygulamayı koyduk. Bu sayede hayati riskleri 

koruma adına önemli bir adım atmış olduk. 

• Her ne kadar bir amaç için toplanıp araç üretiyor olsa da günümüzde devam eden COVID-19 

salgını takım üyeleri ve çevresindeki insanlar için risk oluşturmaktadır. Ortak çalışma 

alanlarında maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalara devam etmektedir. 

 
Şekil 120 COVID-19 Önlemleri 

 

 

• Araç üretimi devam ettiğinden dolayı dikkat edilmesi gereken en önemli husus montaj 

yapılırken mekanik ve elektronik parçaların dikkatlice kullanılmasıdır. 

• Mekanik parçalarla çalışırken eldiven kullanılması, keskin ve sivri yüzeylerini 

yuvarlatılmasıyla güvenlik önlemi alınıştır 
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.  

 

Şekil 121 Güveli Çalışma Ortamı 

 

• Motor testleri yapılırken can güvenliği için çalışma esnasında dikkat edilmelidir.  

• Elektronik parçaların testlerin kısa devre akımı ve olası yangın durumlarına karşı sigorta, 

yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. 

• Araç su ile temas halinde olduğundan elektronik kartların ıslanmaması, nemlenmemesi için 

sızdırmazlıktan emin olunmalıdır. 

• Üretim aşamalarında lehim, delme işlemleri ve elektrik kaçakları olası tehlikelerden korunmak 

için gözlük, eldiven ve elektronik kontrol aletleri kullanılmalıdır. 

• Bütün güvenlik önlemleri için çalışma ortamında da önlemler alınmalıdır; 

o Kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir. 

o Kesici, delici ve yanıcı malzemeler ayrı bir yerde tutulmalıdır. 

o Elektrik bağlantıları yapılırken ıslak ortam bulunmamalıdır. 

o Havuzda testler yapılırken ıslak ve kaygan zemin olmamalıdır. 

o Araç her test sonunda elektrik ve mekanik kontrolleri yapılarak güvenli bir yere 

koyulmalıdır. 

VERTİGO takımı Covid-19 tedbirlerini dikkate alarak uygun ve can sağlığını tehlikeye 

atmayan bir ortamda çalışmaktadır.  
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 TEST 

Raporun bu kısımda insansız su altı aracımızın testlerinden, yapılan testlerin yararlarından 

ve yapılan bu testlerin neden yapıldığı bahsedilmektedir. Yapılan bu testlerin amacı aracın hem 

yazılımın alanında hem de fiziksel anlamada karşılaşılabilmesi muhtemel problemlere karşı 

önlemler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Aracımızın testleri hem bilgisayar 

ortamında simülasyonlarla hem de günlük hayatta uyguladığımız fiziksel ortamda birçok teste 

tabi tutuldu.  

• Sızdırmaz tüplerin basınç ve yüzey gerilim analizleri Elektronik Tüp Tasarımı bölümünde 

detaylı bir şekilde anlatıldı. 

• Robot kol deformasyon testi Mekanik Tasarım Bölümü’nde detaylı bir şekilde anlatıldı. 

• Hidrofon op-amp devreleri Elektronik Tasarım Bölümü’nde detaylı bir şekilde anlatıldı. 

 

 

 

Otonom görevler için yazılan kodlar ubuntu işletim siteminde işlemci ve RAM performansı 

kodun çalışma sırasında test edilerek her bir kodun birbirlerine göre yaklaşık olarak 

performans açısından kıyaslamaları yapılmıştır. İlk olarak bu işlemi yapabilmek için 

bilgisayara htop’u kurduk ve daha sonra konsol ekranımızda işlemci ve RAM performansı 

gözlemledik. 

Şekil 123’de verilen ekran resmi görüntü iyileştirme için yazılan CLAHE (Contrast limited 

adaptive histogram equalization) algoritmasının performansı verilmiştir. 
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Şekil 122 CLAHE 
     

Şekil 124’de verilen ekran resmi görüntü iyileştirme için yazılan GC (Gama 

Cerrection) algoritmasının performansı verilmiştir. 

 

Şekil 123 GC (Gama Cerrection) 
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Şekil 125’te verilen ekran resmi görüntü iyileştirme için yazılan HE (Image 

enhancement by histogram transformation) algoritmasının performansı verilmiştir. 

 

Şekil 124 HE (Image enhancement by histogram transformation) 

  

Yapılan bu testler sonuçları sonrasında performans çıktıları incelendi ve yazılım ekibimiz 

yarışma sırasında performans yönünden kaynaklanacak olan problemlere karşı gerekli önlemi 

almaktadır. 

Şekil 125’te gösterilen testlerin performans çıktıları incelendi. Yarışma sırasında 

performans açısından kaynaklanacak olan problemler tespit edildi ve bu problemler göz 

önünde bulundurularak kodda optimizasyonlar istenilen sonuç elde edilene kadar yapıldı. 

Sensor Testi 

IMU kartı aracın dengesi hakkında mikrodenetleyiciye bilgi göndermesi amacı ile 

kullanılmaktadır. Araca bağlantıları yapılmadan önce sensorun çalışmasını kontrol etmek 

amacı ile aşağıdaki test düzeneği kurulacaktır. Voltaj giriş, topraklama yaptıktan sonra 𝐼2𝐶 ile 

iletişimi sağlanacağı için SCL ve SDA pinleri de Metro kartına bağlayarak bağlantı işlemi 

tamamlanır. Mikrodenetleyici ve sensor arası bağlantılar yapıldıktan, BNO055 konfigürasyonu 

yapıldıktan sonra processing programında kartın verdiği değerler doğrultusunda 3 boyutlu 

objenin hareketi gözlemlenecektir. 
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Şekil 125 IMU ve Metro Kartının Bağlantısı 

 

Ana ve mikrodenetleyici arasındaki UART haberleşme testi 

Ana ve mikrodenetleyici arasındaki UART haberleşme testi Kartlar arasında seri 

haberleşme için tercih edilen ilk haberleşme protokolü UART protokolüdür. Bu testte henüz 

Adafruit Grand Central M4 kartının yurt dışından gelmemesi sebebi ile yerine Arduino Uno 

kartı kullanıldı. Anlatılacak olan kodda Arduino Uno kartına ledler ve butonlar takıldı. Kod 

yazılırken istenilen dönüt butona basılma bilgisinin Arduino’ya gitmesi, Arduino’nun hangi 

butona basıldığının verisini Rapberry’ye vermesi ve Raspberrry’nin yanacak olan ledlerin 

komutunu Arduino’ya vermesi gerekmektedir. Arduino’ya yazılacak kod Arduino-PC arası 

bağlantı kurularak Arduino’ya atıldı. Sonrasında Raspberry Pi VNC Viewer programında 

açıldı. Daha sonra Adafruit’ in geliştirdiği Mu Editor’ e kod yazılarak test edildi kodun sonucu; 

 

Şekil 126 Mu Editor Çıktısı 
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Senaryolar: 

ESC Motor Testi 

Senaryo; Satın alınan iticilerin ESC ile kontrol ederken iticinin stabil çalışmadığı gözlemlendi. 

Çözüm; ESC’lerin motor ve mikrodenetleyici ile bağlantıları veya kısa devre durumu tekrardan 

kontrol edildi. Sorun devam etmesi durumunda yedek ESC kullanılarak tekrardan test edildi. 

Sızdırmazlık Testi 

Senaryo; Elektronik sızdırmaz tüpün havuz testinde su sızdırdığı gözlemlendi. 

Çözüm; Elektronik tüpün darbeye karşı zedelenme durumları öncelikle kontrol edildi. 

Flanşların O-Ring yuvaları temizlendi. O-Ringlerde herhangi bir zedelenme veya kopma 

durumları kontrol edildi. O-Ringler temizlendi ve tekrardan yağlanarak yuvalarına yerleştirildi. 

Sensör Testi 

Senaryo; Lazer, basınç sensörü ve hidrofon başta olmak üzere otonom algoritmaların çalışması 

için kritik verileri aktaran elemanların çalışmaması; 

Çözüm; bu elamanların bağlantıları kontrol edildi. Haberleşme bağlantıları her bir adım için 

tek tek kontrol edildi. Gerekli durumda elamanların tamiratı aksi durumda değişimi yapıldı. 

      Servo Testi 

Senayo; kameranın servo motorunun dönmemesi. 

Çözüm; servo motorunun kabloları ve bağlantı kısımları kontrol edildi. Servo mekanizması 

kontrol edilerek mekanizmadaki varsa sorunlar çözüldü, yedek servo ile değildi ve gerekli 

bağlantılar yapıldı. 

Yazılım Testi 

Senaryo; Kullanılan iticilerin doğru 

frekansta çalışması için esc konfigürasyonları 

framework ile kalibre edilecektir. 

 

 

 

 

 

Şekil 127 ESC Konfigürasyonu 
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 TECRÜBE 

Bu bölümde geçmiş senelerdeki yarışmalarda kazanılan tecrübeler ve şu anki proje 

sürecinde kazanılan tecrübeler iki ayrı başlık altında anlatıldı. 

7.1.Geçmiş Senelerde Kazanılan Tecrübeler 

• Geçmiş yıllarda tasarlanan araç şasinde motor montaj deliklerin açı hesabının doğru 

yapılmamasında kaynaklı aracın stabil hareket etmemesi, 

• Elektronik tüpün şasiye montajlamak için kullanılan malzemenin dayanaklı olmadığından 

kırılması, 

• Elektronik kartların yetersiz beslenmesi sebebiyle veri aktarımında gecikme yaşanması, 

• Araç içerisinde bulunan kameranın sabit olmasında dolayı yetersiz görüş açısı ve görüntü 

iyileştirme yapılmaması sebebiyle efektif görüntü işleme yapılamaması, 

• Elektronik tüpün içinde kartların oluşturduğu ısıdan dolayı oluşan nemin kamera 

görüntüsünde buğulu yapması, 

• Yarışma esnasında akrilik kubbenin çarpıp çatlamasıyla yarışmaya devam edememesi, 

Karşılaşılan bu problemleri yeni araç tasarımı ve üretiminde göz önünde bulundurup 

tecrübe ettik. 

7.2.Bu Sene Kazanılan Tecrübeler 

• Aracın motor konum açılarının bilgisayar ortamında tasarlanan şekilde olması oldukça 

önemlidir. Bilgisayar ortamında tasarlanan montaj yerleri üretim esnasında hatalara sebep 

olmaktadır. Motor açılarının hata payı ihmal edilebilir seviyenin üstünde olması 

durumunda aracın kontrolü istenilen şekilde sağlanamamıştır. Bu sebeple daha önceden 

yaşadığımız en önemli tecrübelerden biri olan araç kontrolündeki hatalara sebep olan bu 

durum araç montaj yerleri üretildikten sonra ayrıntılı ve hassas bir şekilde kontrol edildi ve 

ona göre üretildi. Belirtilen parçanın üretilmesi kısmının olabildiğince hassas ve hata 

payının minimum seviyede olacak yerlerde ve makinelerde üretilmesine önem gösterildi. 

• Araç şasisinin üzerinde montajlanan küçük parçaların direkt şasi üzerinde olması mekanik 

tasarım olarak bütünlük sağlandı. 

• Elektronik kartların datasheetleri incelenerek çekebilecek akımları tek tek hesaplayarak 

gerekli güç hesabı yapıldı. 

• Elektronik tüp içeresinde bulunan kameranın görüş açsını artırmak için servo motor 

kullanıldı. 

• Otonom görevler için kamera görüntüsünün net ve daha efektif işlenebilir olması için 

görüntü iyileştirme yapıldı. 

• Görüntün net bir şekilde alınmasına engel olan bir diğer etken buğulanmadır. Araç tüp 

içerindeki elektronik elemanlar çalıştıkça belli bir sıcaklığa ulaşmaktadır. Dış ortam 

sıcaklığı ile tüp içerindeki sıcaklık farkı buğulanmaya neden olmaktadır. Bu sebeple bu 

olayı engellemek için tüp içerisindeki hava çekilerek tüp tam olarak kapatılmadan önce tüp 

içerisine nem tutucular koyuldu. 

• Görev esnasında kamerayı koruyan akrilik kubbe parçasının temiz olması kameradan gelen 

görüntünün net olması yönünden oldukça önemlidir. Akrilik parçanın montajının yapılması 

sırasında olabildiğince az şekilde temas edilmesi gerekir.  Bu parçanın kirli olması 
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görüntünün netliğini düşürmekte ve görüntüyü oldukça bulanıklaştırmaktadır. Bu sebeple 

akrilik kubbe özenle monte edildi ve özel bir temizleyici ile temizlendi. 

• Araç için risk oluşturan durumları belirleyip yedek parça temin edildi. 

• Verimli çalışma ortamı sağlayarak doğru bilgiyi en iyi şekilde kullanmasını takım 

üyeleriyle beraber tecrübe ettik. 

• Takım üyeleri arasında sosyalleşme, takım çalışması ve öz güven sahibi olmayı tecrübe 

ettik. 

 

 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Zaman planlaması zamanı verimli kullanmak, kargaşayı önlemek, ilerleyişi ve faaliyetleri 

kontrol edebilmek amaçları sebebi ile hazırlanmaktadır. Zaman planlama hedefi belirleme, 

öncelikleri tespit etme, yapılması planlanan faaliyetler için zaman sınırının belirlenmesi gibi 

aşamalardan oluşmaktadır. Vertigo Takımının TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması’na kadarki zaman planlaması şekil98093284093 de verilmiştir. 
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8.2.Bütçe Planlaması 

Bütçe planlaması gelir ve giderlerin hesaplaması, eldeki sermayenin en iyi şekilde 

yönetilmesi, değişken giderlerin takibi için yapılmaktadır.  
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VERTİGO  2021       
MALZEME LİSTESİ 

Malzeme   ADET Adet Fiyatı     

HDPE  2(PLAKA) 300₺   

TÜP  1 ADET 400₺   

BATARYA  1 ADET 900₺   

RASPERY Pİ  1 ADET 650₺   

ADAFRUİT METRO 1 ADET 240₺   

UBEC  1 ADET 120₺   

ESC  2 ADET 1100₺   

İTİCİLER  8 ADET 3200₺   

AKRİLİK  3 ADET 100₺   

KABLO  1 ADET 50₺   

BATARYA TÜPÜ  2 ADET 200₺   

KAMERA  1 ADET 600₺   

IMU BNO055  1 ADET 820₺   

BARA  1 ADET 50₺   

 PİEZO  4 ADET 480₺   

SİNGLE-FATHOM 1 ADET 700₺   

LAZER  2 ADET 2000₺   

ETHERNET 
KABLOSU(50m) 

1 ADET(50 METRE) 700₺   

KÖPÜK  1 ADET 150₺   

BAR30 DERİNLİK 
SENSÖRÜ 

1 ADET 650₺   

IŞIK/IŞIK TÜPÜ  2 ADET 250₺   

ÜRETİM MALİYETİ 1 ADET 700₺   

LİNEER MOTOR  1 ADET 220₺   

ROBOT KOL PARÇLAR  280₺   

DİĞER   600₺   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

TOPLAM MALİYET                                                                        14.920₺   
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TAKIM BÜTÇESİ 

GRUP BÜTÇESİ SPONSORLUK MALİYET BÜTÇE AÇIĞI     

4000₺ 4500₺ -14.920₺ -6420₺   
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8.3.Risk Planlaması 

 

 

 

 

 

 

N

O 

RİSKLERİN 

BELİRLENMESİ 

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ RİSKE YÖNELİK KARARLARIN 

BELİRLENMESİ 

 

 

 

 

 

RİSK TANIMI 

 

 

 

 

 

RİSKİN         

OLASI 

ETKİLERİ 

 

 

 

 

RİSKİN 

PROJEYE 

ETKİSİ 

 

 

RİSKİ GİDERMEK 

VE ETKİSİ 

AZALTMAK İÇİN 

VAR OLAN 

ÖNLEMLER 

 

 

VAR OLAN 

ÖNLEMLERİN 

ETKİNLİĞİ VE 

YETERLİLİĞİ 

 

 

 

 

RİSKE YÖNELİK 

ALINAN KARAR 

 

 

 

 

RİSKİ ÖNLEYECEK 

EYLEMLER 

VE 

UYGULANALANACAK 

EYLEMLER 

  

Yarışmadan önce 

aracın darbe alması 

 

Aracın mekanik 

tasarımına zarar 

gelmesi 

 

 

YÜKSEK 

 

Aracın iskeletinin 

dayanıklı tasarlanmış 

olması 

 

 

Yeterli 

 

Risk kabul edildi. 

 

Aracın dikkatli şekilde 

transfer edilmesi 

 

 

1 

 

Tasarlanan 

mekanik parçaların 

iyi yalıtılamaması 

 

Elektrik-

elektronik 

donanımın zarar 

görmesi 

 

 

 

 

YÜKSEK 

 

Epoksi ve yalıtım 

malzemelerinin 

kullanımı, aracın 

elektrikli 

bağlantılarının acil 

stop butonu ile 

kesilmesi 

 

 

 

Yeterli 

 

Risk kabul edildi. 

 

Epoksi ve yalıtım 

malzemelerinin 

kullanımın arttırılması 

 

 

 

2 

 

Motor sürücülerin 

aşırı akımdan zarar 

görmesi 

 

Motor 

kontrolünün 

sağlanamama 

Durumu 

 

 

 

YÜKSEK 

 

Motorların limit 

akımı üzerinde 

sürülmemesi 

 

 

Yeterli 

 

Risk kabul edildi. 

 

Yedek sürücü kullanımı 

  

Yarışma, öncesi ve 

sonrasında oluşacak 

fiziksel kazalar 

 

Ekip üyelerinin 

fiziksel 

yaralarının 

oluşması 

 

 

ORTA 

 

Korunma 

malzemelerinin 

kullanılması ve ilk 

yardım 

malzemelerinin hazır 

tutulması 

 

 

 

Yeterli 

 

 

Risk kabul edildi. 

 

 

 

Dikkatli olunması, 

güvenlik önlemleri 

 

 

 

3 

 

Dış ortamdan araca 

güç aktarılamaması 

 

Araç 

performansının 

olumsuz 

etkilenmesi 

 

 

 

 

ORTA 

 

Batarya kullanımına 

geçilmesi 

 

 

Yeterli 

 

Risk kabul edildi. 

 

Motorların düşük 

performansta 

çalıştırılması 
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5 

 

 

Aracın engellere 

çarpması 

 

Mekanik 

donanımın zarar 

görmesi ve aracın 

dengesini 

kaybetmesi 

 

 

 

 

DÜŞÜK 

 

Çarpma önleyici 

kontrol algoritmaları 

ve sensör kullanımı 

 

 

Yeterli 

 

Risk kabul edildi. 

 

Kontrol algoritmalarının 

geliştirilmesi ve etkin 

sensör kullanımı 

 

İnsan sağlığı üzerine veya çevreye karşı istenmeyen ve olumsuz sonuçların gelişme 

olasılığı risk olarak adlandırılır. Vertigo takımı, olası hata veya kazalardan, üyelerine veya 

çevreye risk oluşturabilecek olayları en aza indirmek amacı ile risk analizi yaptı. Risk olasılığı 

minimum düzeyde tutmak amaçlandı. 

Risk Analizi Nedir Neden Yapılır? 

Proje faaliyetleri sırasında ortaya çıkan veya ortaya çıkması ihtimali bulunan tehlikelerin 

önceden dikkatli ve ayrıntılı şekilde saptanması ile birlikte bunlara ilişkin risklere karşı 

alınacak önlemler için yöntem ve esasların belirlenerek, risklerin tam olarak ortadan 

kardırılması veya minimize edilmesi çalışmalarına risk analizi denir. Risk analizi, risk olarak 

belirtilen senaryoların gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşirse oluşabilecek sonuçları 

engellemek amacı ile yapılır. 

Risk Analizi Aşamaları Nelerdir? 

Risk Tanımı: Bir tehlike bulunmazken ortaya çıkma ihtimali olan risk belirlenemez, risk 

analizi yapılamaz veya önleyici tedbirler alınamaz. Tedbir alınmazsa istenmeyen olumsuz 

durumlar meydana gelebilir. Bu sebeple risk analizinin ilk aşaması riskin tanımlanmasıdır. 

Riskin Olası Etkileri: bu aşamada, önceki adımda tanımı yapılan risklerin projeye 

verebileceği zararlar, projenin yürütülmesinde oluşacak engeller belirtilir. 

Riskin Projeye Etkisinin Belirlenmesi: Risk analizinde tanımlanan risklerin gerçekleştiği 

düşünülerek bu aşama hazırlanır. Bu aşamada gerçekleşebilecek riskleri, projeye 

verebilecekleri zarar ölçütüne göre risk gruplarına ayrılmaktadır. Bu aşamadaki amaç risk 

oluşursa çözümü daha hızlı olması gereken riskleri sıralamaktır. 

Riski Gidermek ve Etkisini Azaltmak İçin Var olan Sebeplerin Belirlenmesi: Olası bir 

riskin sonucunda daha önceden bu riskin etkisini azaltacak önlemler alınmıştır. Bu aşamada 

bu önlemlerin ne olduğu planlamada anlatılır. 

Var olan Önlemin Yeterliliği: Bir önceki aşamada verilen önlem, riskin projeye, çevreye 

veya takım üyelerine zarar vermeyecek yeterliliğe sahip olup olmadığı sorgulanır. 

Risk Yönetim Tekniğinin Seçilmesi Risk Yönetimi, risk analizi sonucunda ortaya konan 

ve yorumlanan risklerin önüne geçmek ve/veya azaltmak amacıyla optimum maliyetli, uygun 

karşı önlemlerin alınması işlemidir. Riskin yönetilmesinde, riskten kaçınmak, riski 

kabullenerek üzerinde tutmak, riski azaltmak veya riski transfer etmek gibi farklı yöntemlere 

başvurmak mümkündür.  
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o Riskten kaçınmak (risk avoidance) Riskten kaçınmak, riskli bir durumda bulunmama 

kararı ya da riskli bir durumdan çekilmek olarak tanımlanabilir.  

o Riski tutmak (risk retention) Riski tutmayı riski kabullenmek olarak da adlandırmak 

mümkündür. Zira, riski tutmak, belirli bir risk sonucunda meydana gelmesi olası 

negatif ya da pozitif sonuçların baştan kabullenilmesidir. 

o  Riski azaltmak (risk reduction) Riske bağlı sonuçların gerçekleşme olasılığının 

azaltılmasına yönelik eylemler, riski azaltmak olarak adlandırılır. 

o Riski transfer etmek (risk transfer) Risk transferi, bir risk sonucu meydana gelebilecek 

kaybın külfetinin ya da elde edilebilecek kazancın faydasının bir başka kişi ya da 

kurumla paylaşılmasıdır. 

 

Riski Önleyecek Eylemler ve Uygulanacak Eylemler: Oluşma ihtimali olan risklerin 

oluşabilecekleri durum ve zamanlar ele alınarak riski önleme amacı ile yapılabilecek eylemler 

veya önceden bu durumlar için hazır edilmiş planlar bu kısımda yer alır. 
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 ÖZGÜNLÜK 

 

Özgünlük, bir eserin, maddenin, metnin diğerlerinden farklı kılan temel unsurdur. Raporun 

bu kısmında Fahrettin MK2 aracını özgün kılan tasarımlar, elektronik birimler, yazılımlar 

hakkında bilgi verilecektir.  
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Özgün Araç Tasarımı 

Aracın tüm birimlerini bir arada tutan, araca 

sağlamlık kazandıran, aracı taşınabilir halde 

olmasını sağlayan, darbelere karşı içerisindeki 

malzemeleri koruyan kısım aracın iskeletidir. 

 

 

 

 

 

Fahrettin Mk2 aracının dış tasarımı tamamen 

kendine özgün ve takım üyeleri tarafından tasarlanmış 

ve kendine özgüdür. Raporun Mekanik Tasarım 

kısmında araç tasarımı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

 

 

 

 

Özgün Sızdırmaz Tüp ve Tüp İçi 

Düzenleyici Tasarımı 

Aracın elektronik devrelerin bulunduğu 

kısma su girmemesi, devrelerin su ile temasının 

engellenmesi için alüminyum T6 6061 

malzemesinden sızdırmaz elektronik tüp 

tasarlanmıştır.  
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Şekil 132 Özgün Elektronik Tüp 



 

142 

 

 

Özgün olarak tasarlanan tüpün 

içerisindeki boş alandan en verimli şekilde 

yararlanmak, elektronik devrelerin 

temaslarını engellemek ve tüpün içerisine 

sabitlemek amacı ile tüp içi düzenleyici 

tasarlandı. Tüp ve tüp içi düzenleyicinin 

ayrıntılı bilgisi Mekanik Tasarım 

Bölümü’nde yer almaktadır.  

 

 

Özgün Batarya ve Batarya Tüpü Tasarımı 

Aracın motorlarına, ledlerine, kontrolcü ve ana kontrolcü güç sağlayan piller, sızdırmaz 

özelliği olacak şekilde özgün bir şekilde tasarlanan batarya tüpüne sabitlendi. Batarya tüpünün 

tasarımı ve ayrıntılı bilgiler Mekanik Tasarım Bölümü’nde yer almaktadır. Bataryanın tasarımı 

ve ayrıntılı bilgiler Elektronik Tasarım Bölümü’nde yer almaktadır. 
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Özgün Led Kartı ve Işık Kartı Tasarımı 

 

Su altında yön tespiti, obje tespiti ve görüntünün 

alınabilmesinde kolaylık sağlaması amacı ile su altındaki 

karanlık ortam için led ışık kullanılmaktadır. Elektronik 

ve mekanik tasarımı Vertigo ekibine ait olan led kartı ve 

ışık kartı sürücü devresi tasarlandı. Kartlar hakkında 

ayrıntılı bilgi Elektronik Tasarım Bölümü’nde anlatıldı. 
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Özgün Işık Tüpü Tasarımı 

Özgün bir ışık tüpü tasarlandı ve 

elektronik ve mekanik tasarımı özgün olan 

led ve ışık kartları bu ışık tüpünün içine 

konumlandırıldı.  

 

 

 

 

Özgün Hidrofon 

Yarışmada hedef tespit imhası görevinde akustik sinyalin tespiti için hidrofon kullanılması 

kararlaştırıldı. Kullanılacak hidrofon için özgün bir tasarım yapıldı. Hidrofon hakkında 

ayrıntılı Elektronik Tasarım Bölümü’nde yer verildi. 

Özgün Yazılım 

Aracın görevleri otonom yapabilmesi için Vertigo ekibi tarafından yazıldı. Özgün yazılım 

raporun Yazılım Tasarım Süreci Bölümü’nde anlatıldı. 

Özgün Kamera Sistemi  

Su altı aracında kameranın sabit 

konumlandırılıp sabit olarak tek bir 

yönü görmesindense hareketli bir 

mekanizmanın tasarlandı ve bu sayede 

aracın farklı yönlerden görüntü 

almasına olanak sağlandı. Kameranın 

farklı açıları görmesini sağlamak 

amacı ile sisteme servo motor eklendi 

ve kameranın muhafaza edilmesine 

dikkat edilerek bir tasarım 

oluşturuldu. Tasarımı biten kamera 

sistemi 3d yazıcıda basıldı ve özgün tasarımlı bu kamera sistemi aracın iskeletine montajlandı. 

Kamera sisteminin ayrıntılı bilgisi mekanik tasarım kısmında bulunmaktadır. 

Şekil 135 Özgün Led Işık Kartı Tasarımı 

Şekil 136 Özgün Işık Tüpü Tasarımı 

Şekil 137 Özgün Kamera Sistemi Tasarımı 



 

144 

 

Özgün Robot Kol 

Yarışmada “Hedef Tespiti ve İmhası” görevinde kullanılacak olan robot kolu özgün bir 

şekilde tasarlandı. Tasarlanan kol üretilmekte olup ayrıntılı bilgisi Mekanik Tasarım 

Kısmı’nda bulunuyor. 
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Özgün Tüp Sabitleyici 

Özgün olarak tasarlanan tüplerin araca sahiplenmesi için kullanılan tüp sabitleyicileri 

Vertigo takımı tarafından tasarlandı ve üretildi.  

 

Şekil 139 Özgün Tüp Tutucuları 

 

 YERLİLİK 

Vertigo ekibi geliştirmekte oldukları insansız su altı aracı Fahrettin MK2’de öncelikleri her 

zaman yerli ve özgün bir proje ortaya koymak olmuştur. Bu amaçla çıktıkları yolda, raporun 

genelinde de anlatıldığı gibi, Fahrettin MK2’nin hemen hemen bütün alt parçalarını kendileri 

geliştirmeye çalışmaktadırlar. %95 oranında bir yerlilik oranına sahip olan araçta, hazır 

alınacak parçaların bile yurtiçinden olmasına dikkat edilmektedir. 
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Bu bağlamda, Fahrettin MK2; batarya ve elektronik sızdırmaz tüpleri, ışık kartı ve 

muhafazası, şasi ve araç tasarımları, güç dağıtım barası, hidrofon tamamen ekibimizce yapılan 

mekanik anlamda yerli tasarımlardır. Benzer şekilde geliştirmekte olduğumuz yerli yazılımlar, 

algoritmalarla da her anlamda ülkemiz adına küçükte olsa bir adım attığımıza inanmaktayız. 

Bilindiği gibi su altında haberleşme ve konum belirlemek, havada veya karada olan 

sistemlerden daha zor bir şekilde yapılmaktadır. Su üstündeki sistemlerin, ortam sebebiyle su 

altında çalışamaması, insanların farklı sistemler geliştirmelerine sebep olmuştur. Bu 

geliştirilen farklı sistemlerin üretiminin ve ar-ge sürecinin de ekstra zor geçmesinden dolayıdır 

ki, su altı haberleşme-konum belirleme veya su altında kamera harici bir sistemle herhangi bir 

şeyi algılamak yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Vertigo ekibi olarak, bu sistemleri 

ayrıntılı olarak inceleyerek, başlangıçta yalnızca yarışma görevlerini yerine getirebilecek 

şekilde hidrofon tasarlamaktayız. Ayrıca geliştirilmekte olan bu hidrofonla beraber, 

hidrofonun test edilmesi için pinger üzerine de çalışmaktayız. Bu anlamda, ülkemizde de eksik 

olan bu konuda küçükte olsa bir adım attığımızı düşünmekte ve ülkemize yerli hidrofon 

kazandırmak için bir başlangıç yaptığımıza inanmaktayız.  

Yerli olarak üretilen hidrofon hakkında ayrıntılı bilgi Elektronik Tasarım Bölümü’nde 

anlatılmaktadır. 

Yerli Güç Dağıtım Barası 

Araçta bulunan elektronik kartların güç beslemesi ve dağıtım bloğu olarak bara kullanıldı. 

Bu baralar elektronik tüp içerisindeki düzeni ve kablo karmaşıklığını gidermek için tasarlandı. 

Yerli tasarımı ile bara, Elektronik Tasarım Süreci’nde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 
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Şekil 141 Yerli ve Özgün Robot Kol Tasarımı (Gripper) 
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