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1. RAPOR ÖZETİ 

Bu rapor, 2021 TEKNOFEST İstanbul İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için Ege 

ROV takımı tarafından hazırlanmıştır. Yarışma şartnamesi ve örnek rapor formatı kapsamında; 

projenin amacı, gerekli görev tanımları, literatür taramaları, genel tasarım kararları ve 

alternatifleri sunulmaktadır. 

Su altı araştırmaları, askeri ve sivil uygulamalarda doğal ve çevresel kaynakların 

korunması ve incelenmesi gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda yürütülmektedir. İnsan hayatının 

riske atılmaması ve deniz-su altı çalışmalarında maliyetlerin azaltılabilmesi amacıyla insansız 

araçların kullanılması üzerine odaklanmıştır. İnsansız su altı araçları; farklı tasarımlara sahip 

otonom veya kısmi otonom olarak çalışan, maddi ve manevi hasarı asgari düzeye indirmeyi 

amaçlayan sistemlerdir. 

Ege ROV Takımı da bu amaçlar çerçevesinde Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışmasına katılmak amacıyla 2020 yılında Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri 

Topluluğu öğrencileri tarafından kurulan bir takımdır. Çeşitli disiplinlerden öğrencilerinin yer 

aldığı takımımız, mühendislik standartları çerçevesinde önceki çalışmalarımızın üzerine 

koyarak daha az maliyetli, daha yerli ve milli, daha kullanışlı bir araç ortaya koymak hedefi 

gütmektedir. Takımımız, Teknofest 2020 kapsamında yarışmacı olarak İnsansız Su Altı 

Sistemleri kategorisinde finale kalmış olup bu yıl Teknofest 2021 serüveninde yoluna devam 

etmektedir. 

Proje kapsamında, yapılan çalışmalar mekanik, elektronik, yazılım ve kurumsal 

faaliyetler olmak üzere dört farklı temelde ilerlemektedir. Bu şekilde temellere ayrılması, teknik 

faaliyetlerin yanında sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerine verilen önemden kaynaklanmaktadır. 

Teknofest ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri genç 

mühendis ve bilim insanı adaylarına tanıtarak bu hareketi yayma ve arttırma gayemizi 

tamamlamak doğrultusunda kurumsal faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.  

ÖTR tasarımımız tüm ekip tarafından değerlendirilmiş, üretime başlandıktan sonra 

karşılaşılan engeller ve yapılan testler sonucunda belirlenen eksikler değerlendirilerek ÖTR 

tasarımında güncellemelere gidilmiştir. Genel olarak, tasarım aşamasında olan su altı robotu; 

su altından görüntü kaydı, parça montajı, basınç ölçümü, mayın arama/imha görevlerini yerine 

getirebilecek kabiliyette olacaktır. İnsansız su altı aracının boyutları, kolay taşınabilirliği 

açısından asgari düzeyde tutulup üst seviye verim alınacak şekilde tasarlanacaktır. Robotun 

doğrusal ve döngüsel hareket kabiliyeti, açılı ve simetrik olarak şasiye farklı konumlarda 

yerleştirilen 6 adet motorla sağlanacaktır. Araç içerisindeki elektronik kontrolcüler ile aracın 

denge ve hareket koordinasyonu sağlanacaktır. Kameradan alınan görüntü, aracın içerisinde 

işlenecek ve aracımızın otonom görevlerinde hareket kabiliyeti için kullanılacaktır. Robotun 

özgünlük ve yerlilik oranının arttırılması için çoğu parça yerli firmalardan temin edilmeye 

başlanmıştır ve belirli parçalar imkanlar dahilinde takımımız tarafından üretilmektedir.  

Raporda, belirtilen amaçlar doğrultusunda tamamen otonom görevler icra edebilen 

özgün araç tasarımı projesi kapsamında aracın tasarım süreci ve geliştirilme aşamaları 

anlatılmıştır. Ek olarak takım bilgisi, araç sistem tasarımı, test faaliyetleri, güvenlik, bütçe, 

zaman, risk planlamaları ve aracın özgünlüğü, yerliliği, süreçte edinilen tecrübeler, ÖTR 

sonrası değişikliklere dair bilgilere yer verilmiştir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Takımımız; 5 Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi, 2 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi, 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

öğrencisi, 1 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi ve 1 İstatistik Bölümü lisans 

öğrencisi olmak üzere 10 öğrenci ve 1 Akademik Danışmandan oluşmaktadır. 

 

 AD-SOYAD ÜNİVERSİTE BÖLÜM SINIF 

TAKIM KAPTANI Berktuğ Üçel Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 

EKİP ÜYESİ Hayri B. Özberksoy Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 

EKİP ÜYESİ Oğuz Aras Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 

EKİP ÜYESİ Büşra Çalışkaner Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 3 

EKİP ÜYESİ Gözde Şeleci Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3 

EKİP ÜYESİ Çağatay Berat Bilici Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. 2 

EKİP ÜYESİ İsmail Ö. Çakmanus Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 3 

EKİP ÜYESİ Ecem Yağızel Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2 

EKİP ÜYESİ Burhan Şimşek Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü 1 

EKİP ÜYESİ Halil Gündoğdu Ege Üniversitesi E. Elektronik-Makine Müh. 2 
Şekil 1 Üye Listesi 

Üyelerin Tanıtımı 

İbrahim Kağan BİLGE – Danışman  

Ben İbrahim Kağan BİLGE. Makine Mühendisliği 4.sınıf 

öğrencisiyim. 2019 yılından itibaren DENEYAP Türkiye 

projesi kapsamında yaptığım eğitmenlik tecrübem ile 

takımımızda danışman olarak yer almaktayım. Ege Savunma 

Teknolojileri Topluluğu kurucu başkanıyım. 2018 yılında 

katıldığım ilk TEKNOFEST festivalinden itibaren SSB Roboik 

İKA dördüncülüğü, TEKNOFEST 2019 Yüksek İrtifa Roket 

Yarışması ve TEKNOFEST 2020 İnsansız Sualtı Yarışması 

finalisliği, 2021 yılında ise TEKNOFEST İHA, ROV, 

Helikopter, Elektrikli Araba ve Savaşan İHA kategorilerinde ilk aşamaları geçen takımlarımızın 

çeşitli görevlerinde yer almaktayım. Ayrıca katıldığım 5 ulusal yarışmada kazandığım Türkiye 

Birincliği ve İkinciliği deneyimlerim ile uzun süredir projeler geliştirmekteyim. TUSAŞ ile 

gerçekleştirilen bitirme tezi kapsamında jet uçaklar üzerine çalışma yürütmekte, savunma 

sanayii alanında faaliyet göstermekteyim.  
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Berktuğ ÜÇEL - Takım Kaptanı 

İsmim Berktuğ Üçel. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf 

öğrencisiyim. Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu’nda Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak görev almaktayım. Savunma teknolojilerine 

olan ilgimin her geçen gün artmasıyla birlikte bu alana yönelik 

faaliyetler yürütmekteyim. Topluluğumuz bünyesindeki Ege ROV 

takımıyla Teknofest 2020’de yarışmış ve finale kadar ilerlemiştik. 

Bunun dışında, topluluğumuz bünyesinde Ege İKA Takımı, Ege 

Roket Takımı ve Ege Helikopter Takımı gibi farklı faaliyet 

alanlarında takımlarımız ve bu alanlarda finalistlik, Türkiye 4.lüğü gibi yarışma başarılarımız 

mevcuttur. Bu yıl, Ege ROV Takımı ile, tecrübemizin ve çalışma azmimizin üstüne koyarak 

İstanbul’daki finale emin adımlarla ilerliyoruz ve bu organizasyonda yer almaktan çok 

mutluyuz. 

Hayri B. ÖZBERKSOY – Mekanik Tasarım 

Ben Hayri, Ege Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. 1 senedir Ege 

Savunma Teknolojileri Topluluğu yönetim kurulunda başkan 

yardımcılığı görevine devam etmekteyim. 2 senedir Ege ROV 

takımı mekanik tasarım kolunda görev almaktayım. Bunun dışında 

uluslararası insansız hava aracı döner kanat kategorisinde Ege İHA 

Takımında da aynı görevle çalışmalarımı yürütüyorum. CAD 

olarak Solidworks ve Autocad, analizlerde ise Ansys Mechanical, 

CFX ve Fluent ile ilgileniyorum. Bunun dışında SW render 

programlarına da aşinayım. 

 

Oğuz ARAS - Mekanik Tasarım 

Merhaba ben Oğuz. Ege rov takımında mekanik grubu üyesi olarak 

2. Seneme girmekteyim. Rov takımı dışında Ege dolphins 

elektrikli araç takımında mekanik grubu üyesi olarak çalışmakla 

beraber bu yıl Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri 

topluluğunda yönetim kurulu sekreterliği ve mekanik tasarım-

analiz grubu sorumluluğunu yürütmekteyim. Motor sporları ve 

basketbol başlıca ilgi alanlarım ve 4 yıl süreyle lisanslı basketbol 

oynadım. 

 

Büşra ÇALIŞKANER - Mekanik Tasarım 

Ben Büşra Çalışkaner. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. 

Sınıf öğrencisiyim. Kurucu üye olarak girdiğim Ege Savunma 

Teknolojileri Topluluğu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

olarak halen aktif görev almaktayım. Halk oyunları antrenörüyüm 

ve dans etmekten büyük keyif alıyorum. Teknofest kapsamında 

aynı zamanda Helikopter Tasarım Yarışması kategorisinde görev 

almaktayım. Sürdürülebilirlik ve yenilebilir enerji alanları yanı 

sıra havacılık alanında da eğitimler almaktayım. Ege ROV 

Takımı’nda ise Mekanik Tasarımdan sorumlu olarak ekibimizin 

bir parçasını oluşturmaktayım 



8 
 

Gözde ŞELECİ - Kurumsal İlişkiler  

Ben Gözde Şeleci. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3. Sınıf 

öğrencisiyim. Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu’nda Etkinlik 

Koordinatörü olarak 1 yıldır aktif görev almaktayım. Kültürel 

gezilerden ve ukulele çalmaktan çok hoşlanırım. Birçok 

toplulukta yönetim ekibinin içinde yer aldım ve Big Data, 

Endüstri 4.0 gibi uzun soluklu eğitimler aldım. Ege ROV 

Takımı’nda ise Kurumsal İlişkiler ve Sponsorluktan sorumlu 

olarak ekibimizin bir parçasını oluşturmaktayım. 

 

 

Çağatay Berat BİLİCİ - Elektrik & Elektronik 

Ben Çağatay Berat Bilici. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ege Savunma Teknolojileri 

Topluluğu elektronik tasarım ve canlı yayın ekiplerinin 

sekreterliği görevini yürütmekteyim. Bisiklete binmeyi, kitap 

okumayı ve film izlemeyi severim. Elektrik ve elektronik alanında 

devre tasarımı yapmak, PCB tasarlamak, mikroelektronik kartları 

programlamak alanlarında eğitimler aldım ve tecrübem vardır. 

Ege ROV Takımı’nda ise elektronik tasarım ekibindeyim. 

 

 

Halil GÜNDOĞDU – Elektrik & Elektronik 

Ben Halil Gündoğdu. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Makine 

Mühendisliği ile çift anadal yapmaktayım. Ege Savunma Teknolojileri 

Topluluğu elektronik donanım ve elektronik yazılım gruplarında 

bulunmaktayım. Dalış yapmayı, yürüyüş yapmayı ve kitap okumayı 

severim. Mikrodenetleyici programlamak, devre tasarımı ve şematik 

çizimi yapmak, araştıma-geliştirme yapmak gibi alanlarda tecrübelerim 

var . Ege ROV Takımı’nda ise elektronik tasarım ekibinde 

bulunuyorum. 

 

İsmail Ö. ÇAKMANUS - Yazılım & Algoritma 

Ben İsmail Önder Çakmanus. Ege Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ege Savunma Teknolojileri 

Topluluğu yazılım ekibinin bir parçasıyım. Snowboard yapmaktan 

ve futboldan çok hoşlanırım. Yazılım alanında Python, makine 

öğrenmesi, görüntü işleme, nesne tabanlı programlama, derin 

öğrenme, çizim programı olarak Solidworks ve giriş seviyesinde 

Java eğitimleri aldım. Ege ROV Takımı'nda ise Yazılım-Görüntü 

işleme ekibindeyim. 
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Ecem YAĞIZEL - Yazılım & Algoritma 

Ben Ecem Yağızel. Bilgisayar mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. 

Ege Savunma Teknolojileri Topluluğunda Görüntü İşleme 

Sekreteri olarak 2 dönemdir aktif görev almaktayım. Yüzmekten 

ve yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırım. Birçok toplulukta rol 

aldım ve Deep Learning, Machine Learning alanında eğitimler 

aldım. Ege Rov Takımında Yazılım ve Algoritma Tasarımı 

kısmında görev almaktayım. 

 

 

Burhan ŞİMŞEK - Yazılım & Algoritma 

Ben Burhan Şimşek. Ege Üniversitesi İstatistik bölümü 1. 

sınıf öğrencisiyim.  Dokuz Eylül Üniversitesinde Bilgisayar 

Programcılığı bölümünde ön lisans tamamladım. Veri bilimi, 

Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Bilgisayarlı Görü alanlarında 

ilerliyorum. Ege Savunma Teknolojileri Topluluğunda Görüntü 

İşleme komitesindeyim aynı zamanda IEEE Ege, Global AI Hub 

gibi topluluklarda aktif görevler alıyorum.  Lisanslı voleybol 

oyuncusuyum. Ege ROV Takımı'nda ise Yazılım-Görüntü İşleme 

ekibindeyim. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri koşullara uygun ürün geliştirebilme, malzeme 

ve dinamik analiz, CAD, üretim ve prototipleme çalışmalar yürütmektedir. Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü programına kayıtlı arkadaşımız gömülü sistemler ve iletişim üzerinde 

çalışmalar yürütmektedir. Bilgisayar Mühendisliğine kayıtlı arkadaşımız ve İstatistik bölümüne 

kayıtlı arkadaşımızla birlikte görüntü işleme, otonomluk ve yapay zekâ üstüne çalışmalar 

yürütmektedirler. Kimya Mühendisliğine kayıtlı arkadaşımız ise ekibimizde kurumsal ilişkiler 

ve sponsorluk konularında çalışmalar yürütecektir. 

Ekip olarak daha verimli bir çalışma ve etkili bir iletişim ortamı oluşturabilmek adına 

herkes ilgi, yetenek ve becerilerine göre şekildeki gibi dağılmıştır. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Takım Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ege ROV Takımı olarak ekibimiz ön tasarım raporu sonrası araç üzerinde yapılabilecek 

araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmiştir. Açıklanan sonuçlar ve yapılan puanlama 

ile raporda eksik bulunan noktalar üzerinde yeniden değerlendirilmeye gidilmiş. Süreç 

içerisinde araç için gerekli test ve denemeler ile ön tasarım raporunda ön gördüğümüz 

çalışmaları pratikle uyumu araştırılmıştır. Araç üretilmeden önce tüm parçaları bilgisayar 

destekli tasarım programında detaylandırılıp belirlenmesi gereken bağlantı noktaları ve 

parçaları tespit edilmiştir. Bu kapsamada ön tasarım raporu sonrası yapılmış olan değişikler, 

eklemeler ve çıkarımlar nedenleriyle birlikte listelenmiştir. Malzeme teminatı sonrasında araç 

direkt üretilmeye başlanabilecektir. 

 Son haline getirilen araç gövdesi üzerine etki eden kaldırma kuvveti hesaplanarak 

belirtildi. Eklemeli imalat yöntemiyle üretilecek olan parçaların üretimine, ABS tedarikinin 

sağlanmış olması sayesinde en kısa zamanda başlanacaktır.  

Ön tasarım raporunda oluşturulacak pil paketinin 3s5p şeklinde oluşturulması 

planlanıyordu. Ama motor üzerinde yapılan testler sonucunda bu şekilde paketlenecek bir pilin 

yeterli voltajı sağlayamayacağı tespit edildi ve pilin 6s3p şeklinde paketlenmesinde karar 

verildi 

Oluşturulacak pil paketinin değişmesi kullanılacak BMS`yi de değiştirdi. Ön tasarım 

raporunda kullanılması planlanan BMS 3s için uygunken şimdi kullanılacak olan BMS 6s`e 

uygun olacak şekilde seçilmiştir.  

Ön tasarım raporunda acil durum butonunun pillere seri takılması planlanıyordu. Oraya 

eklenen devre sayesinde artık acil durum butonu eklenen devreyi devre ise elektriğin geçip 

geçmeyeceğini kontrol etmektedir. 

Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan DHT11 sıcaklık sensörünün kapasitesi 

yetersiz geldiğinden kullanılmasından vazgeçildi. Yanında belirtilen DHT21 sıcaklık 

sensörünün ise Raspberry ile çalışırken kullanılan kütüphanelerinde sorun olduğu tespit edilmiş 

ve onun da kullanılmasından vazgeçilmiştir. Nihayetinde hem kapasitesi yeterli hem de 

Raspberry ile uyumlu çalışan DHT22 sıcaklık sensörü tercih edilmiştir. 

Görüntü işleme ve yazılım kısmında ön tasarım raporunda planlandığı gibi derin 

öğrenme yöntemi denendi ve elde edilen sonuçlara göre aksiyon alındı. Eğitilen modelin 

doğruluk oranının iyi seviyelerde olmasına karşın, yöntem mikro bilgisayar üzerinden 

çalıştırıldığında çok düşük fps değerleri gözlenmiş ve derin öğrenme yönteminin kullanımından 

vazgeçilmiştir. Görüntü işleme için kullanılacak fonksiyonların parametre değerlerini 

belirleyebilmek için üniversite havuzumuzdan Raspberry Pi kamerası ile kaydedilen fotoğraf 

ve video kayıtları üzerinde testler yapıldı. Uygun parametre değerleri ve yöntemleri tespit edilip 

verimli sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Tek kamera üzerinden mesafe ölçme algoritması ile 

görevlerdeki hata oranları düşürülmüştür. Güvenlik için ısı ve sıvı temas sistemleri geliştirilip 

olası sızma veya aşırı ısınma durumlarında hasarları en aza indirmek için acil durum 

protokolleri kullanıldı. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Ön tasarım raporunda tasarlanmış haliyle aracımız üzerinde analiz ve prototip 

çalışmaları ile teorik olarak elde ettiğimiz verileri pratikteki çıktıları ile karşılaştırma imkânımız 

oldu. Ön Tasarım Raporu puanlamamızı değerlendirmeye alarak aracın mekanik aksamında 

yapılabilecek olası iyileştirmeler üzerine çalışmalar yürütüldü. Bunların başında aracın bağlantı 

elemanlarının tespiti ve yerleşimi gelmekteydi. Geçen seneye nazaran oldukça hafif olan 

aracımız, montaj ve üretim açısından da oldukça pratik yönlere sahiptir.  

Bunun yanında araç gövdesinde kullanılan bazı alt bileşenlerin takım bünyesinde 

üretimi kararlaştırılmış ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Geçen seneden edinilen 

tecrübeler ışığında sızdırmazlık bakımından çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. Arka kapağa delik 

açılarak sadece epoksi yardımıyla yalıtım denenirken bu yıl delikler içinden penetratör 

geçirdikten sonra kabloya epoksi reçine doldurulmasına karar verilmiştir.  

Elektronik devreye ulaşımın daha kolay olması ve elektronik devre ve pillerin tüp içinde 

daha düzenli durarak temasının azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kullanılacak 

olan piller de göz önünde bulundurularak yeni bir elektronik tablası tasarlanmıştır.  

 

 

ROV Montaj Videosu 

 

 

Şekil 4 ROV Render 

 

https://youtu.be/K1CihIaoQa4
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4.1.2. Malzemeler  

 

ŞASE 

Şase, su altı aracımız için gerekli olan mekanik ve elektronik 

bileşenlerden elektronik hazne ve motorların birbiriyle olan 

bağlantısında köprü görevi görür. Buna akrilik tüp, aydınlatma gereçleri 

ve sensör gibi parçalar da dahildir. Bunun dışında denge ve yüzerlilik 

için gerekli elemanları da sabitler. Şase tasarımında en önemli kriterler 

üretilebilirlik ve maliyet olarak ele alınmıştır. Aracın şase tasarımında 

belirlenen kıstaslar sonucunda en ulaşılabilir ve ergonomik olarak uygun 

bulanan alüminyum sigma profil ile imal edilecektir. 

Şaseyi üretime hazır hale getirebilmek, meydana gelebilecek 

herhangi bir sorunu önceden görebilmek, müdahale hızını arttırabilip 

erişim kolaylığı sağlayabilmek için bilgisayar destekli tasarım 

programıyla tasarlandı. Bu tasarım üzerinde stres analizleri ve dizayn 

etütleri yapıldı. Bu tarz işlemler herhangi bir fiziksel test yapmadan 

aracımızın maksimum stres değerlerini görmemizi sağladı. Şasenin su altında maruz kalacağı 

basınç kuvveti ve tüpün ağırlığı göz önüne alınarak yapılan analizlerde, iskeletin yarışma 

şartlarına göre uygun olduğunu kanıtladık. 

Sigma profiller modüler yapısı sayesinde istediğimiz 

tasarım modelini oluşturabilme ve kolay üretebilme avantajı 

yanı sıra planlama ve malzeme sarfiyatının da önüne 

geçilmiştir. Alüminyum 6063 serisinden imal edilip üzeri 11 

mikron eloksal ile kaplanıp su altında çalışacak olan 

aracımızın korozyona karşı direncini arttırır.  

Bu profiller motor açımız olan 45˚’ye uygun şekilde 

yerleştirilmiştir. Ayrıca dikey yön motorları için birleşim yerlerinde boşluk bırakılmıştır. Çeşitli 

uzunluklarda kesilen sigma profillerin bağlantıları cıvata ile sağlanacaktır. 45 ˚’lik açı verilen 

kısımlara ise 3D baskı yardımıyla ABS dirsek basılacaktır. Bunun dışında 90˚’lik açı için uygun 

aparatlar mevcuttur. Toplamda yaklaşık 180 cm uzunluğunda sigma profil gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5 Şase Render 
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Şekil 6 Şase Statik Analizi 
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KELEPÇELER 

 

Kelepçeler, tüpün gövdeye bağlanmasını ve 

aracın bütünlüğünü sağlar. Bu yüzden ROV’un en kritik 

parçalarındandır. Kelepçelerde meydana gelecek 

herhangi bir deformasyon aracın dengesini, daha da 

önemlisi bütünlüğünü tehdit eder. Bu sebepten dolayı 

kelepçelerin tasarımı, analizi ve montajı üzerine 

fazladan vakit ve enerji harcanmalıdır.  

Aracımızda 2 adet alt kelepçe 2 adet üst kelepçe 

olmak üzere 4 adet parça bulunmaktadır. Bu kelepçeler 

elektronik hazneyi şaseye sabitlemektedir. Bunların 

birbirleri ile hizalanması hatasız olmalıdır aksi taktirde 

elektronik hazneye eğim kazandırır. Bu da denge 

açısından istenmeyen bir durumdur. Kelepçelerin 

malzemesi ise HDPE olarak kararlaştırılmıştır. Üretim 

için uygun olan bir diğer materyal ise ABS’dir. HDPE 

31 N/mm2, ABS 30 N/mm2 çekme dayanımına sahiptir. Nispeten birbirlerine yakın olsa da 

ABS’ye yüzey işlemi (aseton banyosu) uygulandığında kırılgan özellik sergileyebilmektedir. 

Kelepçeler yük taşıyacağı için kırılgan bir materyal seçimi aracın stabilitesini riske 

sokabilmektedir. Tüm bunların yanında geçen sene fazladan tedarik edilen 20 mm ve 15 mm 

kalınlığında HDPE plakanın kullanımı, bütçe planlaması açısından da oldukça mantıklıdır.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7 Kelepçeler Render 
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Şekil 8 Kelepçe Analizleri  

Yapılan analizler sonucunda kelepçelerin maruz kalacağı maksimum yük altında 

yukarıdaki gibi bir davranış gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yükleme sonucunda 

kelepçelerdeki yer değiştirme miktarı 0,4 mm’dir. Bu değer güvenlik açısından uygundur. 
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ELEKTRONİK HAZNE 

Elektronik devre ve pil sistemlerini suya ve darbelere karşı korumak için sızdırmaz 

şekilde tasarlanmış olan “Elektronik Hazne” kullanılacaktır. Geçen yıl sahada sızdırmazlık 

videosu aşamasını geçmiş olan ve yarışmaya hak kazanan aracın elektronik haznesinin üretim 

yöntemi ve sızdırmazlık metotları, bu yıl için üretilecek olan hazne için de tekrarlanacaktır.  

Tasarlanan elektronik hazne; 1 adet akrilik boru, 1 adet akrilik kubbe, 2 adet flanş, 6 

adet o-ring, 10 adet penetratör, 12 adet M4 cıvata, 12 adet M4 somun, 1 adet arka kapak ve 1 

adet kubbe montaj elemanından oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boru ve 

kubbe için akrilik malzemesi tercih edilmiştir. Materyal 

olarak akriliğin seçimindeki en önemli etkenler düşük 

yoğunluğu sayesinde kütlesinin az olması ve saydamlığı 

sayesinde elektronik devrede gözle görülebilir 

aksaklıkların hızlıca tespitine yarıyor olmasıdır. Diğer 

sebeplerden birisi de piyasada kolayca bulunabilmesidir. 

Akrilik boru, takım envanterinde bulunan 2 metrelik 

borudan güncellenen boyutlarda kesilerek üretilecektir. 

 

Flanş ve kubbe montaj elemanı üretiminde 

alüminyum kullanılmıştır. Alüminyum malzemenin 

kullanım amacı; elektronik devrenin üreteceği ısının suya 

olan transferini kolaylaştırarak hazne içerisinde verimli bir 

soğutma sistemi oluşturmasıdır. Arka kapak ise HDPE’den 

üretilecektir. Bunun sebebi HDPE’nin üzerinde işlem 

yapmanın (cıvata delikleri açmak, kılavuz çekmek) 

alüminyuma göre daha kolay olmasıdır. Arka kapak 

Şekil 9 Elektronik Hazne Şema 

Şekil 10 Elektronik Hazne Fotoğraf 
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üzerine; elektronik devrenin hazne 

dışındaki elemanlarla olan bağlantısı için 

toplamda 10 adet delik açılacaktır. 

Önceki yılın flanşı ve borusu tekrar 

kullanılacağı için tasarımları 

değiştirilmeyecektir. Buna ek olarak, 

haznenin hacmini tasarruflu kullanmak, 

oluşabilecek kablo karışıklıklarını ve 

elektronik devrenin birbirine temas 

etmesi yüzünden meydana gelebilecek 

kısa devre durumlarını engellemek için 

boru içi parçaların bağlanacağı bir tabla 

kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11 Elektronik Hazne Render 

Şekil 12 Elektronik Hazne Analiz 
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MOTOR MUHAFAZASI 

 

Belirlediğimiz motorların pervanelere bağlanması ve 

yarışma şartları gereği güvenli olması açısından motor 

muhafazası tasarlanmıştır. Malzeme tercihi yüzey 

kalitesinden dolayı ABS olarak seçilmiştir. Böylece motor 

yüzeyinde rahat bir akış için pürüzsüzlük yakalanmıştır. 

Muhafaza, bir “outrunner” (dışı dönen) olan motora uygun 

tasarlanmıştır. Çalışma prensibi; motorun dönmeyen parçasını 

sabitleyip dönen kısmının pervaneyle birlikte hareketine izin 

vermeye dayanır.  

Motorun dönen kısmı pervaneye sıkı geçme ile 

tutturulur. Motorun dönmeyen kısmı ise sabitleyiciye aynı 

yöntemle geçirilir. Sabitleyici kollarından dış şaseye monte 

edilir. Arkadaki tutucu ise aerodinamik düzeni bozmamak için 

takılmıştır. Aerodinamik analizlere aşağıdaki bölümünde yer verilmiştir.  
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Pervane ve Muhafaza Analizi 

  

Tasarlanan pervane, uzatılmış bir 

muhafaza içinde analize tabii tutulmuştur. 
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TEMAS ÇUBUĞU 

 

Aracın bir diğer önemli parçası olan temas çubuğu, görevler sırasında araca yatay 

uzunluk kazandırarak kolaylık sağlamaktadır. Temas çubuğunun bir diğer işlevi ise su altında 

aydınlatmayı sağlamasıdır. Yeterince aydınlatılmamış olan görüş açısı, su altında yapılacak 

olan görüntü işlemeyi sekteye uğratabilmektedir. Dolayısıyla çubuğa eklenecek optimum led 

miktarı denemeler sonucunda belirlenecektir. Bu bağlamda ledlerin ve elektronik devresinin su 

geçirmezliği oldukça kritiktir. 3D Yazıcıdan basılan ABS kalıp içine epoksi dökülerek 

sızdırmazlık sağlanacaktır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17 Temas Çubuğu Render 
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Şekil 19 (Flanş bağlantı görüntüsü) 

 

BAĞLANTI TİPLERİ 

 

Flanşların Birleştirilmesi 

 Arasında o-ring bulunan flanş parçaları, cıvata somun bağlantısı ile montajı için üzerine 

çapı 3.7 mm olan 6 adet delik açılacaktır. Flanşların montajı deliklerden geçirilecek olan 20 

mm diş uzunluğu bulunan M4 cıvataların somunları ile sağlanacaktır. Flanşların montajında 

12’şer adet cıvata ve somun kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 Genel Bağlantı Şeması 
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Şasenin Birleştirilmesi  

  

 20x20 mm kesitlerinde sigma profiller ile oluşturulacak olan şasenin statik durumunu 

koruyabilmesi için profiller alüminyum sac bağlantı elemanı ile montajlanacaktır. Şase 2 farklı 

tipte alüminyum sac bağlantı elemanı ile montajlanacaktır. Sacların üzerinde 4 adet 5mm 

çapında delik bulunmaktadır. Bu kısımda profiller, deliklerden geçirilecek olan 8mm diş 

uzunluğuna sahip M5 cıvatalar ile sıkıştırılarak sabitlenecektir.  

➔ 135 Derece Bağlantı Sacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montajda 8 adet 135 derecelik bağlantı elemanı ve sabitlemeyi sağlamak için ölçüleri 

belirtilen 32 adet cıvata kullanılacaktır. 

 

➔ 90 Derece Bağlantı Sacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20 135 Derece Bağlantı Sacı Şeması 
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Montajda 4 adet 90 derece bağlantı elemanı ve sabitlemeyi sağlamak için ölçüleri 

belirtilen 16 adet cıvata kullanılacaktır. 

 

Birbirine dik bir vaziyette kaynaşması gereken bağlantı noktalarında, dirsek bağlantı 

elemanı yardımı ile montajlama sağlanacaktır. Dirsek bağlantı elemanında 2 adet 5mm çapında 

birbirine dik delikler bulundurmaktadır. Deliklerden geçirilecek olan 8 mm diş uzunluğundaki 

M5 cıvatalar yardımıyla sabitleme sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 adet bağlantı elemanı ve 32 adet ölçüleri belirtilen cıvata bulunmaktadır.  

 

Kelepçelerin Bağlantısı ve Şaseye Montajı 

Şekil 22 Kelepçe Bağlantı Şeması 
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Kelepçe parçalarının birbirlerine montajı, uç kısımlarından açılan 4.75 mm çapındaki 

deliklerden geçirilip, 20mm diş uzunluğundaki M5 cıvataların şekilde görüldüğü gibi somun 

ile sabitlenmesi yoluyla sağlanacaktır. 

 Kelepçelerin şaseye olan bağlantısında tasarımı yapılan bağlantı elemanı kullanılacaktır.  

Bağlantı elemanı 3 boyutlu yazıcı yardımıyla ABS filamntinden üretilecektir. Kelepçenin 

bağlantı elemanı ile olan montajı 10 mm diş uzunluğu bulunan havşa başlı M5’lik cıvatalar ile 

sağlanacaktır. Montaj, şekilde görüldüğü yapılacaktır.  

 Kelepçelerin bağlantı elemanına bağlanmasından sonra bağlantı elemanı şekilde 

görüldüğü gibi 8 mm diş uzunluğundaki M5 cıvata ile sabitlenecektir.   

 Kelepçe parçalarının bağlantılarında 4 adet cıvata ve 4 adet somun kullanılacaktır. 

Şaseye bağlantısı 4 adet bağlantı elamanı, 4 adet havşa başlı cıvata ve 4 adet M5’lik cıvata ile 

sağlanacaktır. 

 

Temas Çubuğu Montajı 

 Temas çubuğunun şaseye olan bağlantısında tasarımı yapılan bağlantı elemanı 

kullanılacaktır.  Bağlantı elemanı 3 boyutlu yazıcı yardımıyla ABS malzemesi ile üretilecektir.  

Kolun bağlantı elemanı ile olan montajı 10 mm diş uzunluğu bulunan Havşa başlı M5’lik 

cıvatalar ile sağlanacaktır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolun bağlantı elemanına bağlanmasından sonra eleman, 8 mm diş uzunluğundaki M5 

cıvata ile sabitlenecektir. 2 adet bağlantı elemanı, 2 adet havşa başlı cıvata, 2 adet M5 cıvata 

kullanılacaktır. 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

 

Flanşlar, akrilik kubbe ve akrilik boru geçen sene tedarik edildiği için bu bileşenler 

tabloda belirtilmemiştir. (Flanşlar, alüminyum külçeden freze ve CNC ile işlenerek üretilmiştir. 

Akrilik kubbe ve boru ise satın alınmıştır.) Elektronik tüp üzerinde geçen seneye nazaran 2 adet 

değişiklik yapılacaktır: 

• Kablo girdisi adedinin ve konektör ölçülerinin değişmesinden dolayı arka kapak 

• Elektronik devreye batarya eklenmesi ve alan yaratmak sebebiyle boyca uzatılan 

akrilik boru 

Elimizde bulunan 2 metrelik akrilik tüpün ve sigma profillerin uygun ölçülere göre 

kesimi takımımızca temin edilen şekildeki araçlar ile yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

• Kelepçeler

• Arka Kapak

CNC

• Ayaklar

• Motor Dış Şase

• Temas Çubuğu

3D YAZICI

• Yüzdürücü

• Temas Çubuğu

KALIPLAMA

Şekil 24 Elimizde Bulunan Aletler 
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Eklemeli İmalat 

Günümüz teknolojisinde eklemeli imalatla birlikte 

karmaşık şekillerin üretilmesi daha ekonomik ve hızlı hale 

gelmiştir. Geleneksel üretim yöntemleri sonrası gereken 

parçanın yüzey kalitesi iyileştirmesi ihtiyacı eklemeli 

imalatta neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Bunun 

yanı sıra normalde daha fazla parça gereksinimi ile üretilip 

birleşim noktalarında ek bağlantı parçalarının kullanılması 

gerekmediği için konstrüksiyonlarda büyük oranda hafiflik 

sağlanmıştır. Eklemeli üretim yöntemlerden biri olan 

eriyik biriktirme üretimi yöntemi (FDM- fused deposition 

modelling) standart termoplastikler kullanılarak eşsiz 

karakteristikte tasarımlar üretilebilir. 

Ön tasarım aşamasında şase üzerindeki bazı bağlantı elemanları, motor muhafazası ve 

temas çubuğu gibi konstrüksiyon parçalarının ABS ile üretilmesi tercih edilmiştir. ABS 

akrilonitril içeği sayesinde ısıl dirence, stiren sayesinde rijitliğe ve bütadiyenle darbeye karşı 

dayanım sağlanması amaçlanmıştır. 

ABS kullanılan ergiyik biriktirme yönteminde biriktirme hattı genişliği, hatlar 

arasındaki hava boşluğu ekstrüzyon sıcaklığı, baskı yönü ve kullanılan filamentin rengi ve 

benzeri parametrelerin değişmesiyle parçanın mekanik özelliklerinde değişimler meydana 

geldiği tespit edilmiştir. Bunlar arasında biriktirme hattı genişliği ve baskı yönünün mekanik 

özelliklerde daha önemli bir yer aldığı doğrulanmıştır. Mekanik özelliklerden çekme, basma ve 

kesme kuvvetlerinden hangilerine maruz kalınacağına belirlendikten sonra yığma parametreleri 

üzerinde iyileştirmeler yapılarak mekanik özellikleri optimum kullanıma getirildiği 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

Basma mukavemeti, eksenel biriktirmede (soldaki şekil) 

dikey biriktirmeye (sağdaki şekil) göre %15 daha fazladır. Basma 

mukavemetinde yalnızca birikme yönünün parametresi etkili 

olduğu için su altı aracımızda baskı kuvvetlerine maruz kaldığı 

ayak kısımlarında eksenel biriktirmeye özen gösterilmiştir. 

 

 

 

ABS malzemesinin mekanik özelliklere 

etkiyen parametrelerinin etkinlik 

katsayıları olarak değerlendirilmesi 

Biriktirme Hattı genişliği 2

Hatlar arasındaki hava boşluğu 8

Ekstrüzyon Sıcaklığı 3

Baskı yönü 10

Kullanılan Filamentin Rengi 1

Şekil 25 3D Yazıcı Fotoğrafı 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler 

Aşağıda aracımızın alt bileşenleri, dış ölçüleri ile verilmiştir. Bütün uzunluklar 

milimetre cinsinden yazılmıştır. Oluşturulan kütle tablosu sayesinde genel dağılım görülmüştür.  
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Şekil 27 ROV Patlatılmış Görüntü 
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Boyut

• Uzunluk: 500 mm

• En: 468 mm

• Boy: 304 mm

Toplam Kütle

• 6748 gram

Toplam Hacim

• 6121,7 cm3

Şekil 28 Kütle Dağılım Tablosu 
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Şekil 29 Şase Teknik Resim 

Teknik Çizimler 
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Şekil 31 Üst Kelepçe Teknik Resim 

Şekil 32 Yüzdürücü Teknik Resim 
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Şekil 34 Temas Çubuğu Teknik Resim 

Şekil 33 Taban Destek Teknik Resim 
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Şekil 35 Flanş Teknik Resim 

Şekil 36 Dome Dairesi Teknik Resim 
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Şekil 37 Tabla Teknik Resim   
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SIZDIRMAZLIK 

 

Elektronik devrenin korunması ve ROV’un çalışabilmesi için en hayati ihtiyaçlardan 

birisi de sızdırmazlıktır. Bu durumda oluşabilecek herhangi bir hata haznenin su alarak 

elektronik devrenin bozulmasına ve aracın işlevsiz hale gelmesine yol açacaktır. Araç 3 metreye 

kadar su sızdırmaz biçimde tasarlanacaktır. Bu koşulu sağlamak amacıyla 6 adet o-ring, 9 adet 

penetratör ve kablonun elektronik devreye ulaştığı bölgeyi güvenlikli hale getirmek amacıyla 

epoksi reçine kullanılacaktır.  

 

Oringler 

O-ringler, kullanıldıkları yerlerde kuvvete bağlı olarak radyal ve eksenel yönde 

deformasyona uğrayarak sızdırmazlık sağlarlar. Boyut hesaplaması yapılırken tüpün dışındaki 

suyun içeri sızmasını önlemesi gerektiği için dış basınç şartlarına dikkat edilmelidir. 

Akrilik boru ve flanşlar arasında ikişer adet, kubbe ve ön flanş arasında 1 adet ve kapak 

ile arka flanş arasında 1 adet olmak üzere toplam 6 adet o-ring kullanılacaktır. Kubbe ve arka 

kapağın flanşlarla olan bağlantısındaki o-ringler, cıvatalar yardımıyla sıkıştırılarak 

sabitlenecektir. Tüp ve flanş arasında bulunan o-ringler sıkı geçme bağlantısı ile 

montajlanacaktır. 

ÖTR aşamasında belirlenen o-ringlerin Türkiye piyasasında bulunamaması nedeniyle, 

yarışmada finale çıktığımız yılda tercih edilen o-ringler kullanılacaktır.  

Kullanılacak o-ringler iki çeşittir; 

 

Flanş ve akrilik boru arasındaki o-ringler için: 

4 adet 92 x 4 mm (İç çap 92 mm – kalınlık 4 mm) 

Flanşların kubbe ve kapakla birleştiği noktalarda: 

2 adet 94 x 3.5 mm (İç çap 94 mm – kalınlık 3.5 mm) 

 

Flanşların kubbe ve kapakla birleştiği noktalarda kullanılan o-ring’ler: 
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Flanş ve tüp arasında kullanılan o-ring’ler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montajı yapılan ön flanşın görüntü işleme havuz testleri sırasında çekilen görüntüleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüp ve flanş yapılan testler süresince sus sızdırmamış, kamera ve elektronik devreyi 

korumuştur. 

 

Şekil 40 O-ring Fotoğraf 



40 
 

 

Penetratörler 

 

Arka kapakta açılmış olan deliklerin yalıtımında 

penetratörlerden yararlanılacaktır. Penetratörler cıvata-somun 

bağlantısı tipindedir. Cıvata kısmının kapağa değen yüzeyine 

açılmış olan oyuğun çapına uygun bir o-ring içermektedir. 

Penetratörler arka kapak deliklerinden geçirildikten sonra 

kapağın diğer tarafından somun ile sabitlenerek sıkıştırılacaktır. 

Penetratörler sabitlendikten sonra kablolar penetratörün içinde 

bulunan deliklerden geçirilecek ve kablo geçiş yerlerine, herhangi bir boşluk kalma ihtimalini 

kaldırmak amacıyla enjektör yardımıyla epoksi reçine sıkılacaktır. 

Önceki yıl için kullanılması planlanan 

konektörler bu yıl düşünülmemektedir. Önceki sene 

yapılan denemeler sayesinde, sızdırmazlığa bir katkısı 

olmadığı ve yalıtımında tekrardan epoksi reçine 

kullanılması gerektiği görülmüştür.  
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DENGE 

 

Kaldırma kuvveti merkezi yukarıda, 

ağırlık merkezi aşağıda olan bir aracın su 

içindeki denge kontrolü daha zahmetsiz ve 

verimli bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu 

seneki yarışmada geçen senenin aksine; aracın 

herhangi bir yük taşıması istenmemektedir. 

Geçen sene yapılması istenen görevler, 

tasarım açısından birtakım isterleri zorunlu 

kılmaktaydı. Manipülatör kol aracılığı ile 

ağırlık merkezi ekseninin dışında kalan bir 

alandan eklenen yük, bu merkezi öne taşımak 

koşuluyla dengesizliğe sebebiyet 

vermekteydi. Dolayısıyla yükün yerden 

kaldırılabilmesi ve aracın eski pozisyonunu 

alıp, yükü hedef noktaya taşıyabilmesi için 4 

adet dikey motora ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu 

durumu hesap edemeyen takımların manuel 

görevlerde birtakım aksaklıklar yaşadığı görülmüştür. Bu senenin konsepti incelendiğinde 

herhangi bir “denge bozucu” faaliyet gözlemlenememektedir. Tüp kendi başına iki adet 

motorun sağlayacağı stabiliteyi (öne ve arkaya eğilme) kaldırma kuvveti yardımıyla 

sağlayacağından, dikey olarak yükselmeyi ve alçalmayı üstlenecek 2 adet motor yeterli 

bulunmuştur.  
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YÜZERLİLİK 

 

Arşimet prensibi, bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetini belirlemeye yarar. Prensip, 

batmış bir cismin üzerine etkiyen kaldırma kuvvetinin cisim tarafından yer değiştirilen sıvının 

ağırlığına eşit olduğunu belirtir. ROV yer değiştiren sudan ağırsa, batar. Bu durum negatif 

yüzme olarak bilinir. ROV yer değiştiren sudan hafifse, yüzer. Bu durum ise pozitif yüzme 

olarak adlandırılır. Fakat yer değiştiren su ROV’un ağırlığına eşitse bu durum nötr yüzme 

olarak adlandırılır. Nötr yüzmede ROV herhangi bir motor gücü kullanmadan istenilen 

derinlikte asılı kalabilir.  

Aracın suda asılı kalması, batarya ile çalışılacağı göz önünde bulundurulduğunda 

oldukça mantıklı bir seçimdir. Nötr yüzerliliğe sahip bir araç, negatif ve pozitif yüzerliliğe 

oranla daha fazla enerji tasarrufu sağlamaktadır. Araç istenilen yükseklik seviyesinde sabit 

kalabilmek için herhangi bir efor sarf etmemektedir. Fakat negatif yüzerliliğe (batma) sahip bir 

araç, belirli bir yükseklikte sabit kalabilmek için devamlı motor hareketine ihtiyaç duymaktadır.  

Poliüretan köpük ile üretilen yüzdürücülerin esas görevi, batma özelliği gösteren araca 

hacim kazandırıp yoğunluğunu düşürmektir. Nötr yüzerliliği sağlamak için kaldırma kuvvetini 

aracın ağırlığına eşitlememiz gerekmektedir. Elimizde net bir havuz suyu öz kütlesi verisi 

bulunmadığı için aracın altına ek ağırlıklar yerleştirilmiştir. Bu parçaların içleri boş olup,  hem 

denge hem de yoğunluğun ayarlanması için kurşun parçaların ekleneceği oyuklar içermektedir. 

Kurşun parçaların miktarı havuz denemelerinde belirlenecektir.  

  

Bu tabloda tahmini bir değer aralığına sahip su yoğunluğunun değişimine göre ROV’un 

dikey hareketi için her bir motorunun ihtiyacı olan itki kuvveti gösterilmiştir. Amaç, aracın nötr 

yüzerliliğe gelmesi için gerekli yük miktarını hesaplamaktır. 

VROV*dsu*g = Fkaldırma ( g: 9,80665 m/s2, VROV: 6121,7 cm3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

dsu(gr/cm3) Fkaldırma(gr.m/s2) dsu(gr/cm3) Fkaldırma(gr.m/s2) 

1 60033,37 1,14 68438,04 

1,01 60633,7 1,15 69038,37 

1,02 61234,04 1,16 69638,71 

1,03 61834,37 1,17 70239,04 

1,04 62434,7 1,18 70839,38 

1,05 63035,04 1,19 71439,71 

1,06 63635,37 1,2 72040,04 

1,07 64235,71 1,21 72640,38 

1,08 64836,04 1,22 73240,71 

1,09 65436,37 1,23 73841,04 

1,1 66036,71 1,24 74441,38 

1,11 66637,04 1,25 75041,71 

1,12 67237,37 1,26 75642,05 

1,13 67837,71 1,27 76242,38 
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Kaldırma kuvveti aracın kütlesine ve motorların itki gücüne ters yönde etkiyen bir 

kuvvettir. Bu sebeple şöyle bir formül yazılabilir:  

 

Fitki = Fkaldırma - WROV ( WROV: 66175,27 gr.m/s2 ) 

 

dsu(gr/cm3) Fitki(gr.m/s2) 

Motor Başına Gereken 

Toplam İtki (kg) 

1 -6141,9 -0,31315 

1,01 -5541,57 -0,28254 

1,02 -4941,24 -0,25193 

1,03 -4340,9 -0,22132 

1,04 -3740,57 -0,19072 

1,05 -3140,24 -0,16011 

1,06 -2539,9 -0,1295 

1,07 -1939,57 -0,09889 

1,08 -1339,24 -0,06828 

1,09 -738,902 -0,03767 

1,1 -138,568 -0,00707 

1,11 461,7657 0,023544 

1,12 1062,099 0,054152 

1,13 1662,433 0,08476 

1,14 2262,767 0,115369 

1,15 2863,101 0,145978 

1,16 3463,434 0,176586 

1,17 4063,768 0,207195 

1,18 4664,102 0,237803 

1,19 5264,435 0,268411 

1,2 5864,769 0,29902 

1,21 6465,103 0,329629 

1,22 7065,436 0,360237 

1,23 7665,77 0,390846 

1,24 8266,104 0,421454 

1,25 8866,437 0,452062 

1,26 9466,771 0,482671 

1,27 10067,1 0,51328 
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 Su içindeki hareketin oluşturacağı direnç göz ardı edildiğinde, dikey hareket için 

elde ettiğimiz motor başına düşen itki değeri motordan elde edilen deneysel verilerle 

uyuşmaktadır (Maksimum: 5N). Görüldüğü üzere aracın yoğunluğu olan “1,10143 gr/cm3” 

değerinden düşük yoğunluklu suda araç batmaya maruz kalmaktadır. Bu sebeple Fitki değeri 

negatif değer almaktadır. Fakat havuz suyu yoğunluğu 1,1 ile 1,11 değeri arasında kaldığında 

itki kuvveti pozitif değerlere geçmektedir. Araç için en uygun değer içinde bulunduğu suyun 

yoğunluğuna yakın bir seviyede yoğunluğa sahip olmasıdır. Fakat havuz suyu yoğunluk 

değerleri genel olarak 1,2 ile 1,27 gr/cm3 arasında değişkenlik göstermektedir. Mevcut durumda 

bu yaklaşık olarak 2N ile 5N arası bir değere tekabül etmektedir. Aracın yoğunluğunu skala 

bazına yükseltmek için ise ağırlık eklenmesi ve yüzdürücü köpük hacminin azaltılması arasında 

bir denge kurulmalıdır. Bunun sonucunda motorlar daha az güç sağlayarak enerji verimliliği 

elde eder.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Batarya ve Batarya Yönetimi 

Batarya 

 İnsansız su altı aracı bu yıl görev isteri olarak otonom çalışacağından dolayı su altındaki 

güç gereksinimini karşılamak amacıyla bir batarya paketi oluşturuldu. Bu batarya paketi 

oluşturulurken Lityum-İyon (Li-on) 18650 pil hücrelerinin kullanılmasına karar verildi. Li-on 

piller nominal voltajda (ideal olması gereken voltaj) 3.6-3.7 volt gerilim sağlarlar ve tam 

kapasitede 4.2 volt gerilime kadar çıkabilirler. Tam dolu pillerin başlarda voltaj değerinde hızlı 

bir düşüş yaşanır ardından nominal voltaja yaklaştıkça bu düşüş gittikçe yavaşlar ve nihayetinde 

nominal voltajı belirlenmiş olur. 
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 Batarya Yönetim Sistemi başlığı altında belirtildiği gibi 6 seri 3 paralel şekilde 

hazırlanacak batarya paketini takımımızın sponsoru tarafından tedarik edilen LG marka 

LGABHG21865 model 18650 hücreler oluşturacaktır. Batarya paketinin oluşumu için 

kurumsal bir firma ile anlaşılacaktır. Pillerin birleştirilmesi yani punta ve nikel şeritler 

vasıtasıyla öncelikle hücrelerin seri ardından paralel bağlanması ve pillerin paketlenmesi bu 

firma tarafından yapılacaktır. Paket oluşturulduktan sonra 0V-4.2V-8.4V-12.6V-16.8V-21V-

25.2V uçları BMS’ye (Battery Management System) bağlanıp BMS üstünden çıkış uçları 

alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Batarya paketleme işlemi son bulduğunda 6 sıra seri 3 sıra paralel, 25.2 volt maksimum 

gerilim ve 9000 mAh değerine sahip bir batarya oluşacaktır. LG LGABHG21865 marka model 

hücrelerin veri sayfasında maksimum çıkış amperi 20 amper olarak belirtildi. Fabrika verilerine 

göre bir pilden 10 amper akımı çekilirse 18 dakikalık bir kullanım süresi sağlayacaktır ve bu 

süre boyunca ulaşacağı maksimum sıcaklık 80˚ C’dir.   

 Su altı aracında bulunan tüm elektronik aksamın maksimum 27A akım çekeceği 

hesaplandı (18A motorlar, 9A Raspberry-Pixhawk-LED’ler). Piller 3 sıra paralel 

bağlandığından her bir hücre 9A çekecektir. Önce teorik bir hesapla pillerin aracı kaç dakika 

çalıştıracağı hesaplanıp sonrasında ise veri sayfasındaki verilerle karşılaştırıp sonuca varıldı. 

 

 

 

 

 

 Bu hesapta ters orantı olduğundan her hücrenin 9A çekeceği varsayıldığı zaman su altı 

aracının X=1/3 saat yani 20 dakika çalışacağı hesaplandı. Aşağıda bulunan veri sayfasından 

alınan tablo ile kıyaslandığında ise yapılan hesabın veri sayfasındaki bilgilere yakınsadığı 

gözlemlendi. Aşağıdaki tablo pillerin 10 A akım ile deşarj olduğunda yaklaşık 18 dakika 

çalışacağını göstermektedir. Yapılan hesap su altı aracında bulunan tüm elektronik aksamın 

maksimum çekeceği akım değerine göre yapıldı. Araç sürekli olarak maksimum akım değerinde 

çalışmayacağı için 18 dakikadan daha uzun süre dayanacağı kararına varılmıştır. 

 

 

1 pil 3000 mAh 

1 saatte → 3000 mA (3A) harcıyor 

X saatte → 9000 mA (9A) çekecektir 

Şekil 45 LG Pil 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan LG marka pilin veri sayfasında yazan bilgilere dayanarak oluşturulan batarya 

paketi hücre başı yaklaşık 10A akım çekeceğinden dolayı %98 verimle çalışarak 2950 mAh 

kapasiteye ulaşacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

İnsansız su altı aracının tüm güç gereksinimini sağlayabilecek şekilde 6 sıra seri 3 sıra 

paralel şekilde oluşturulan Lityum-iyon batarya paketinin şarj ve deşarj edilirken herhangi bir 

zarar görmemesi ve devreye gerekli akım ile voltajın dengeli bir şekilde sağlanabilmesi için bir 

pil yöneticisine ihtiyaç duyulmuştur. 
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Ön tasarım raporunda pil tasarımı 3S-

5P olacak şekilde yapılmıştı, çünkü kullanılan 

motorların 12V ile sorunsuz bir şekilde 

çalışacağı öngörülüyordu. Fakat yapılan testler 

sonucunda 12V ile motorların verimli 

çalışmadığı görüldü. 24V ile çok daha verimli 

çalışacağı bilindiğinden tasarım 6S yani 6 sıra 

seri olacak şekilde değiştirildi. Ayrıca yapılan 

testlerde motorlara 24V elektrik verildiğinde 

bir motorun maksimum 3A akım çektiği 

gözlemlenmiştir ve bu değere dayanarak tüm 

aracın maksimum 27A akım çekeceği 

hesaplandı. Bu nedenle piller 3 sıra paralel 

kullanıldığında görevlerin tamamlanması için 

gereken süre boyunca araç çalışabilmektedir. 

Özetle 6S-3P pil düzenini kullanmak su altı 

aracı için daha verimlidir. 

 

Bir BMS kartı kullanmanın avantajları;   

• Bataryalardan yüksek akım 

çekilmesini engeller   

• Şarj süresince yüksek gerilimlerin oluşmasını engeller 

• Deşarj boyunca düşük gerilimlerin oluşmasını engeller  

• Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve kaçak akım oluşmasını engeller 

 

LG marka LGABHG21865 model pilin muadili olan Sony VTC6 Li-on pil ile neredeyse 

benzer özelliklere sahiptir. Pil paketinin oluşturulması için bu iki pilden birisinin kullanılması 

düşünülmekteydi. Yerli firmamız ASPİLSAN’ın takımımıza sağladığı sponsorluk sayesinde 

LG marka Li-on pil kullanılmasına karar verildi. 
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Acil Durum Butonu 

 Ön tasarım raporunda buton hakkında iki farklı opsiyon belirtilmişti. Bunlardan biri 

mekanik su geçirmez bir anahtar ve diğeri ise manyetik anahtarlama yapabilen bir güç dağıtım 

kartıydı. Sonrasında yarışma komitesi tarafından manyetik anahtarlama yerine klasik 

anahtarlama yönteminin tavsiye edilmesi üzerine bu tasarıma geçildi.  

 

Seçilen buton su altı araçları için özel üretim 

yapan BlueRobotics firması tarafından üretilmiştir. 

Güvenilir bir firma olan BlueRobotics bu butonun 

1000 metre derinliğe kadar dayanıklı olduğu 

belirtmiştir. Yerli muadillerinin temin edilmesi için 

yapılan görüşmeler devam etmektedir. Gerekli 

yeterlilikleri sağladığından emin olunursa yerli bir 

firmanın ürettiği buton kullanılacaktır. 

 Detaylara geçmeden önce genel bir özet 

yapılırsa, bataryadan çekilecek sürekli akımın 

yaklaşık 20-27A olacağı öngörüldüğünden bu kadar yüksek bir akımın anahtarlanması için 

yüksek amperlere dayanıklı, 5V ile tetiklenebilen bir röle kullanılması tercih edildi. 5V röle 

tercih edilmesinin sebebi ise sıcaklık ve su temas sensöründen algılanan herhangi bir tehlike 

anında Raspberry Pi tarafından gönderilen lojik sinyaller ile röleyi tetikleyerek devredeki 

elektriğin kesilmek istenmesidir. Acil durum butonu ise röleyi tetikleyen ana bileşendir. İki 

tetikleyicinin aynı anda nasıl kullanıldığı aşağıda detaylıca anlatılmaktadır.  

 

Röle 

 Rölelerin çalışma prensibi evlerde bulunan anahtarlar ile aynıdır. Tek fark içerisindeki 

plakaları birbirine değdirmek için fiziksel güç kullanmak yerine elektromanyetik güç kullanır. 

Yüksek amperlerde anahtarlama yapabilmek için röle kullanımı tercih edildi. Rölenin giriş çıkış 

uçlarına bir adet diyot bağlanılmasının sebebi ise rölenin içerisinde bulunan bobinin röle 

açıldığı zaman içerisinde depoladığı enerjiyi röle kapandığı zaman hassas devre elemanlarına 

vermeden diyot üzerinden tüketmesinin hedeflenmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rölenin 30 numaralı bacağı bataryadan gelen bacaktır ve acil durum butonu açıkken 

direk 87 numaralı bacağa bağlıdır. 86 numaralı bacak buton bağlantısı ve 85 numaralı bacak 

GND bağlantısıdır. Buton kapatıldığında 9V’luk pil yardımıyla röle tetiklenir ve içindeki plaka 

87a numaralı bacağa değerek devrenin elektrik bağlantısı keser. Röle bağlantısının 87 numaralı 

Şekil 51 Röle Bacakları 
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bacağa yapılmasının nedeni 87a numaralı bacağa bağlansaydı araç çalışırken 9V’luk harici pil 

sürekli röleyi tetiklemek zorunda kalacaktı ve pil bittiğinde araç duracaktı. Fakat 87’ye 

bağlanarak sadece araç durdurmak istenildiğinde butonun kapatılıp rölenin tetiklenmesi ve bu 

sayede pilin ömrünün uzatılması sağlandı. 

 

Buton ve Dijital Sinyal Bağlantıları 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki devre şemasında buton ve dijital sinyal ile rölenin tetiklenmesi 

gösterilmiştir. Fark edildiği üzere buton açık konumda ve herhangi bir dijital 1 değeri 

gelmemektedir, yani araç içerisinde şu an her şey normal bir şekilde gerçekleşmekte ve devre 

elemanlarını temsil eden lamba yanmaktadır.  
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Yukarıda gösterildiği gibi sıcaklık sensöründen veya su temas sensöründen algılanan 

herhangi bir tehlike anında Raspberry Pi kartına gelen dijital 1 sinyaliyle röle tetiklenir ve 

devrenin elektrik bağlantısı kesilir. Burada NPN transistör kullanılarak, 1 sinyali verildiğinde 

9V’luk pilden kaynaklanan gerilimin buton yerine transistör üzerinden geçmesi sağlanmış ve 

röle yine tetiklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç durdurulmak istendiğinde buton kapatılarak röle tetiklenir. İçindeki plaka boşta 

kalan bacağa değer ve devre içindeki elektrik kesilmiş olur. 

Burada yapılan çalışmalar araç içerisinde güvenliğe verilen önemin göstergesidir. Araç 

içerisindeki en tehlikeli kısım olan pillerin devreye ve dolayısıyla araca vereceği zararı önlemek 

ve risk anlarında akımı kesebilmek için yukarıdaki çalışmalar yürütüldü. 

Raspberry Pi 

 Raspberry Pi, bir bilgisayar için gerekli birimleri (İşlemci, RAM bellek, giriş/çıkışlar 

gibi) üzerinde taşır. Su altı aracının yönetiminden sorumlu birim olarak kullanılacaktır. Yarışma 

görevleri için gereken görüntü işleme algoritmaları, tüm sensörler, kamera ve Pixhawk PX4 

kontrol kartı Raspberry üzerinden yönetilecektir.  

Ön tasarım raporunda da belirtildiği gibi Raspberry Pi 4 Model B 4GB’lik versiyon 

kullanılacaktır. Bu mikro bilgisayarın kullanılmasının avantajları aşağıda sayılmıştır. 

• Aracın görüntü işleme yapabilmesi için gerekli Python dilinin ve spesifik olarak 

OpenCV kütüphanesinin kullanımını desteklemektedir.  

• GPIO pinleri sayesinde sıcaklık sensörü ve su temas sensöründen gelen bilgileri 

değerlendirip herhangi bir tehlike anında devrenin elektriğini kesecek dijital 1 sinyalini 

buton devresine göndermektedir. 

• Aracın denge kontrolünü ve analog okumasını sağlayacak Pixhawk PX4 kontrol kartıyla 

uyumlu çalışabilmektedir. Bu sayede takımımız tarafından tasarlanan hidrofonun 

algıladığı analog verilerin Pixhawk tarafından okunması sağlanıp Raspberry ile 

denetlenebilmektedir. 

• Üzerinde direkt kendi kamera modülüyle uyumlu bir CSI (Camera Serial Interface) 

konnektörü bulunduğundan gerekli görüntüsel verileri kolaylıkla alabilmektedir.  

Şekil 54 Röle simülasyon görüntüsü 3 
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Sensör Bağlantıları 

 Aşağıdaki şemada Raspberry`e bağlı 2 adet sensör görülmektedir. Bunlardan biri 

DHT22 sıcaklık sensörü diğeri ise yağmur sensörü olarakta bilinen su temas sensörüdür. 

Bilindiği üzere Raspberry’lerde Arduino’da olduğu gibi analog giriş yoktur ve bu yüzden her 

sensörle uyumlu çalışmamaktadır. Sensörlerin seçimi bu husus dikkate alınarak yapıldı, dijital 

çıkış verebilen DHT22 sensörü tercih edildi ve kullanılan su temas sensörü analog çıkış 

verdiğinden bu sinyali karşılaştırarak dijital çıkış verebilen bir karşılaştırıcı (LM393 

Comparator) ile beraber kullanıldı. Yazılımsal olarak belirlenecek kritik anları, sensörler 

vasıtasıyla Raspberry’e bildirip buton devresine gönderilecek sinyalle devrenin elektriksel 

bağlantısın kesilmesi ve bu sayede araç ve çevresindekilerin zarar görmeden kurtarılması 

düşünüldü. 
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Pixhawk Bağlantıları 

 Aşağıdaki şekilde Raspberry ve Pixhawk kontrol kartının bağlantısı gösterilmiştir. İki 

kart arasında haberleşmeyi sağlayan RX (Receive), TX (Transmit), +5V ve GND pinleri 

Raspberry’nin 2, 6, 8 ve 10. pinlerine bağlanmakta. 

2. Pin +5V 

6. Pin GND 

8. Pin TX (Transmit) 

10. Pin RX (Receive) 

 

 Pixhawk’ın Telem2 girişinden bu haberleşme sağlanacak ve hidrofondan gelen analog 

veriler Raspberry’e iletilecek. Ayrıca görüntü işleyen Raspberry, gerekli komutları bu yolla 

Pixhawk’a iletip motorları kontrol ederek aracın hareket etmesini sağlayacaktır. Kısacası 

burada Raspberry master (usta), Pixhawk slave (köle) olarak kullanıldı. Uyumlu çalışmaları 

için gerekli kurulumlar Raspberry üzerine yazılım ekibimiz tarafından yapıldı. Bu yüzden 

burada sadece elektriksel bağlantıları anlatılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog Okuma için B Planı 

Pixhawk üzerinden gelen analog verilerin sağlıklı bir şekilde iletilememesi durumunda 

B planı olarak MCP serisi analog/dijital dönüştürücü entegresi kullanılacaktır. Yapılan 

harcamaların en aza indirilmesi için Pixhawk üzerinden analog okuma yapılması 

amaçlanmaktadır ama bir sorun yaşanırsa B planı kullanılacaktır. 1. ihtimalin düşük olduğu 

öngörülmekte ve bu sebeple risk analizi yapmak adına bu şekilde bir 2. plan yapılmıştır. Bu 

yöntem artık kesin olmakla birlikte 8 analog çıkışa kadar desteklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 56 Raspberry Pixhawk Haberleşme Bağlantısı 

Şekil 57 Analog Dijital Dönüştürücü 
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Kamera Modülü 

 Gerekli görüntü işleme 

çalışmalarının yapılabilmesi için yüksek 

çözünürlüğe sahip Raspberry Pi kamera 

modülü tercih edilmiştir. Büyük veri 

işleme kapasitesine sahip bu kamera 

1080p çözünürlüğe kadar 

desteklemektedir. Modülün üzerinde 

bulunan ve Sony tarafından üretilen 

IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör 

sayesinde kullanılan kamera yüksek 

hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği 

sunmaktadır. Kamera aracın önünde 

bulunan kubbe şeklindeki alana 

yerleştirilecektir. 

 

 

Pixhawk PX4 Kontrol Kartı 

 

Şekil 58 Pixhawk Devre Şeması 
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Pixhawk PX4, genelde hava araçları için kullanılan ve onlara otonom hareket kabiliyeti 

kazandıran oldukça gelişmiş bir otopilot sistemidir. Bu otopilotluğu sağlayan en önemli özelliği 

PID denge kabiliyetidir. Bu sebeple su altı aracının motorlarına giden sinyallerin kontrolünü 

sağlayıp aracın denge sorununu çözmek için kullanılacaktır.  Tüm bunların yanında küçük 

boyutlara sahip ve hafif olması bu projede kullanılması için ideal bir seçim olmuştur. 

 Yukarıda Pixhawk’ın tüm bağlantıları gösterilmiştir. Pixhawk’ın iki parçada 

açıklanması daha doğru olur. Üst yüzdeki pinlerde ESC’leri dolayısıyla motorları kontrol eden 

sinyal ve GND çıkışları bulunmakta. 6 motorun da kontrolü buradan sağlanacaktır. Ön 

yüzeydeki pinlerden ise Pixhawk’ın beslenmesi için güç pini, Raspberry ile haberleşmesi için 

telemetri pini ve hidrofondan gelecek analog veriyi dijitale çevirecek ADC6.6V (Analog-Dijital 

Converter) pini kullanılacaktır. 

 

 

 

 

  

Hidrofon bağlantıları Pixhawk’a aşağıda gösterilen GND ve 6.6V ADC IN pininden 

yapılacaktır. Kontrol kartının sanal pin 15’i bu okumayı sağlamak için ayrılmıştır. Pixhawk 

daha çok drone sistemlerinde kullanıldığından bu giriş airspeed modülünden gelen analog 

değerlerinin okunması için ayrılmıştır. Burada ise hidrofondan gelen değerlerin okunması 

hedeflenmektedir. Elimizdeki imkanlarla bütçe dostu bir araç tasarlamak istediğimizden 

Pixhawk’ın ADC pininden değer okumayı hedefledik ve yapılan araştırmalar sonunda bu 

ihtimalin var olduğu sonucuna vardık. Fakat herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda 

Raspberry başlığında da belirtildiği gibi MCP serisi analog/dijital dönüştürücü kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pixhawk’ın kendisi bir kontrol kartı olduğu halde Raspberry Pi’ye ihtiyaç duymasının 

sebebi, görüntü işleme için gerekli depolama ve bellek gereksinimlerini yerine getirememesidir. 

Bu yüzden Pixhawk, Raspberry’e seri bağlantı üzerinden (RX, TX) MAVLink protokolünü 

kullanarak iletişim kurmaktadır. Raspberry başlığında da belirtildiği gibi MAVlink haberleşme 

protokolü için gerekli yazılımsal yüklemeler araştırıldı. Takımımızın elinde bu durumla ilgili 

yazılı ve görsel kaynaklar bulunmakta fakat bu süreç burada bahsedilmemektedir. İlgili yazılı 

kaynak raporun referanslar kısmına eklenecektir.  

Şekil 59 Pixhawk PX4 

Şekil 60 Pixhawk’ın analog giriş pinleri 
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Pixhawk PX4 bazı arayüz programlarıyla da entegre çalışabilmektedir. Mission Planner 

buna örnektir. Bu program sayesinde yarışma dışında aracın durumu hakkında bilgi 

alınabilmektedir. Test aşamalarında bu ara yüzün kullanılması planlanmıştır. 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Sıcaklık Sensörü 

Sıcaklık sensörü için ÖTR`de bahsedildiği gibi DHT serisi bir 

sıcaklık sensörü kullanıldı. Yapılan tahmini hesaplamalar sonucunda 

iç sıcaklığın 50 derece selsiusu aşacağı tespit edildi. DHT11 sıcaklık 

sensörünün kapasitesi 50 derece selsiusa kadar olduğundan DHT11 

sıcaklık sensörü tercih edilmedi. Eğer böyle bir tercih yapılsaydı 

tehlikeli olmayan sıcaklıklarda bile araç çalışmayı durdurur ve 

yarışma görevleri tamamlanamazdı. Bu sebepten dolayı DHT21 ve 

DHT22 sıcaklık sensörleri arasında seçim yapıldı ve DHT22 sıcaklık 

sensörü tercih edildi. Bu tercihin sebebi ise DHT21 sıcaklık 

sensörünün Raspberry Pi ile haberleşirken yazılım kısmında 

bulunan kütüphanelerinde bazı sorunlar yaşandığının 

öğrenilmesidir.  

Şekil 61 Pixhawk Raspberry Bağlantısı 

Şekil 62 Mission Planner Arayüzü 

Şekil 63 DHT22 sıcaklık sensörü 
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 DHT22 sıcaklık sensörünün üzerinde 4 adet pin bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla VCC 

yani güç girişi, DATA yani bilgi çıkışı, NC yani no connection (Bu pine herhangi bir bağlantı 

yapılmamaktadır.) ve GND yani toprak hattıdır. 

 Sinyal kablosundan alınan verilerin daha sağlıklı olabilmesi için 10k ohm değerindeki 

bir direnç yardımıyla sinyal hattı pull-up edildi. 

 Pull-up yöntemi dijital çıkış alınan hatlarda sıkça kullanılır. 

Kullanılmasının sebebi şöyle açıklanabilir. Dijital olarak çalışan 

cihazlar eğer sinyal girişlerinde herhangi bir voltaja sahip olmazsa 

kendileri rastgele bir değer okumaktadır. Bunu engellemek için 

yüksek değere sahip bir direnç yardımıyla sinyal hattı toprağa yahut 

enerji hattına bağlanır. Bu sayede sinyal hattı hiçbir zaman boşta 

kalmaz. 

 Kullanılacak direnç hassas olarak seçilmek istenirse 

hesaplamalar yapılabilir fakat kullanılan sensörün böyle bir 

hassasiyete ihtiyacı olmamasından dolayı takımımızın tecrübelerine 

dayanarak 10k ohm değerinde bir direnç kullanıldı. Sıcaklık 

sensörüne ait devre şeması yanda verilmiştir. 

 

Su Temas Sensörü 

 Ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi 

aracın elektronik bölümünün bulunduğu kapsülün 

içine su sızması durumunda içerideki önemli 

komponentler zarar görmeden Raspberry pi`ın 

müdahele edebilmesi için yağmur sensörü diye 

anılan RainDrops su temas sensörü kullanıldı. Bu 

sensör sayesinde maddi kaybın önüne geçildi ve en 

önemlisi pil güvenliğine katkıda bulunuldu. 

Su önemli parçalara ulaşmadan tespit 

edilebilmesi için su temas sensörü suyun sızabileceği 

ilk nokta olan tüpün kapağının alt noktasına yerleştirildi. 

 Su temas sensörü olarak kullanılan RainDrops modülü iki kısımdan oluşmakta. Birinci 

kısım su ile temas edecek olan sensörün alıcı kısmı, ikinci kısım ise bu değerleri alıp işleyen 

LM393 voltaj karşılaştırıcı kısmıdır. 

 LM393 voltaj karşılaştırıcının üzerinde bir analog bir de dijital çıkış bulunmakta. Eğer 

istenirse analog çıkış aracılığıyla suyun miktarı ölçülebilir lakin suyun tespiti için dijital pin 

fazlasıyla yeterli. Ayrıca ne kadarlık bir su miktarı aşıldıktan sonra dijital pinden çıkış 

alınacağını ayarlamak için bir adet potansiyometre 

bulunmakta. Bu potansiyometre aracılığı ile hassasiyet 

ayarlandı. 

 Dikkat edilmesi gereken bir noktada LM393 

üzerindeki dijital çıkışın ters logic şeklinde çalışıyor 

olmasıdır. Yani sensör su tespit etmediği zaman 1 tespit 

ettiği zaman 0 çıkışı vermekte. Yazılım kısmında 

raspberry pi ile işlem yapılırken buna dikkat edildi.  
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Hidrofon 

 Yarışmada kullanılacak olan Rjeint firmasına ait ULB-362C kodlu pingerin kullanıcı 

kılavuzu incelendiğinde pingeri tespit etmek için su altı (ROV) araçlarında kullanılmak üzere 

VADR6000M model hidrofonun önerildiği görülmekte. Lakin önerilen hidrofonun ağırlığının 

6,8 kg olması sebebiyle takımımızca kullanılmamasına karar verildi. Ardından başka 

firmalarında hidrofon modelleri incelendi fakat takımımızın isterlerini karşılayacak bir hidrofon 

modeli bulunamadı. Takımımız da ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi kendi hidrofonunu 

tasarlamaya başladı. Başlangıçta nasıl bir devre tasarlanacağı düşünülürken ses dalgalarının 

elektrik sinyaline dönüştürülüp bir filtreden geçirildikten sonra sabit bir dc sinyale 

dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varıldı. 

Bu isterleri karşılamak için yapılan araştırmaların sonucunda ses dalgalarını elektrik 

sinyaline çevirmek için su geçirmez ultrasonik bir mikrofon kullanmanın en uygun yöntem 

olabileceği tespit edildi ama yüksek fiyatlarda harcama yapmak yerine normal bir piezoseramik 

kullanmanın da istenileni karşılayabileceği görüldü ve bu yol tercih edildi. Normalde kendi 

rezonans frekansları dışında fazla kullanılmasalar da aşağıda yapılacak olan açıklamalarda 

istenileni karşılayacağı görülmektedir. 

 Ardından elde edilen elektrik sinyallerinden çevre gürültüsü tarafından oluşturulan 

sinyalleri ayıklamak için filtre devresi kullanılmasına karar verildi. 

 Bu filtre devresinin çıkışındaki sinyali doğrultup okumayı kolaylaştırmak için ise bir 

adet tam dalga doğrultucu devresi kullanıldı. 

 En sonda ise sinyalleri okuyacak cihaza zarar gelmemesi adına bir zener diyot eklenerek 

voltaj sınırlaması yapıldı.  

 

 

Şekil 64 Hidrofon Genel Devre Şeması 
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Kullanılacak Piezonun Seçimi 

 Ses dalgalarının alınıp elektrik sinyaline dönüştürülmesi için bir piezo seramik 

kullanıldı. Bu iş için piyasada sıklıkla bulunan sarı renkli piezo seramikler yerine piyasada 

çoğunlukla buhar yapmak için kullanılan 1.7 mHz`lik piezoseramiklerden kullanıldı. 

Başlangıçta ev ortamında yapılan testlerde daha yüksek 

voltaj çıkışı veren sarı renkli piezo disklerden 

kullanılması planlandı ama daha sonra vazgeçildi. Bunun 

sebebi ise asıl hedef olan 45 kHz`lik sinyallerin, sarı 

renkli piezoseramiklerin rezonans frekansı olan 2-

3kHz`den daha yüksek olmasıdır. Neden yükseltme 

devresi kullanılmadı başlığı altında verilmiş olan nominal 

empedans eğrisi incelendiğinde rezonans frekansından 

daha düşük frekanstaki ses dalgalarını algılamak 

piezoseramik diskler için daha verimli olacaktır sonucuna 

varıldı. 

                                      

  

Neden Yükseltme Devresi Kullanılmadı? 

 Yapılan ilk testlerde piezoseramik disk tarafından üretilen sinyallerin çok düşük olduğu 

fark edildi ve piezoseramiğin ardına bir yükseltme devresi koyulması için çalışmalara başlandı. 

 Bunun için yapılacak yükseltmenin kaç kat olacağının hesaplanması gerekiyordu ve 

öncelikle giriş sinyalinin yaklaşık kaç mV olacağı hesaplanmaya başlandı. 

Ev ortamında yapılan testlerde piezoseramik diskin bir insanın şiddetli sesine maruz 

kaldığında minimum 10mV çıkış verdiği görüldü. Ardından karşılaştırma yapabilmek adına bu 

sesin yaklaşık kaç desibel olabileceği araştırıldı. 

 Bu araştırmalar sırasında bir sesin desibelinden bahsederken kaç paskal basınç referans 

alınarak hesaplandığının da belirtilmesi gerektiği tespit edildi. Bu bir sıcaklığın kaç derece 

olduğu söylendikten sonra Celcius mu yoksa Fahrenhayt mı olduğunun da söylenmesine 

benzetilebilir. Bu referans değerleri hava için 20uPa su altı içinse 1uPa’dır. Gösterimi 1dB re 

20uPa şeklindedir. Burada re referans 

kelimesinin kısaltmasıdır. Hava için 20uPa 

referans değerinin seçilmesinin nedeni ise 

insan kulağının duyabileceği en düşük sesin 

20uPa basınçta olmasıdır yani 0dB re 

20uPa. 

 Şekil 66’daki tabloya bakarak bir 

insanın yüksek sesle konuşmasının 80dB re 

20uPa civarında olacağı tahmin edildi ve bu 

sayede ileride piezoseramik diskin bu 

testler sırasında ne kadarlık bir ses 

basıncına maruz kaldığı hesaplandı. 

Aşağıda 45kHz`lik bir piezoseramiğin 

çeşitli frekanslardaki empedansı 

görülmektedir. 

Şekil 65 Piezzoseramik 

Şekil 66 Ses Desibel Aralığı 
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Kullanılan piezoseramik için herhangi bir doküman bulunamadı fakat yukarıdaki 

grafiğe dayanarak, kullanılan 1.7mHz`lik piezoseramiğin rezonans frekansından fazlasıyla 

düşük olan insan sesi ile 45000Hz`lik ses sinyalinin benzer sonuçlar doğuracağı varsayıldı ve 

insan sesiyle yapılan testlerin sonuçları 45000Hz`lik bir ses sinyalinin doğuracağı sonuçlarla 

eşdeğer kabul edildi. 

  Aşağıda yükseltme devresi kurulurken tüm devreye bakılarak herhangi bir çıkış sinyali 

alınabilmesi için gerekli minimum giriş sinyali hesaplandı. İleride görülecek olan filtre devresi 

45000Hz bir sinyali %50 oranında düşürmekte. Bu aşamadan sonra sinyalin voltajı yarı yarıya 

düşecek denebilir. 

Sonrasında bir tam köprü doğrultucu devresinden geçecek ve üzerinden geçtiği şotki 

diyotların 0.3 voltluk gerilim düşümü sebebiyle 0.3 volt kaybedecektir. 

 

  

 

  Bu hesaplama göz önüne alındığında bir çıkış sinyali oluşabilmesi için giriş sinyali 

600mVpeek`ten büyük olmalıdır denebilir.   

 Ardından ne kadarlık kazanca ihtiyaç olduğunu hesaplamak için yarışmada kullanılacak 

olan pingerin veri sayfası (datasheet) incelendi. 160.5 dB re 1uPa seviyesinde 45kHz bir ses 

sinyalinin piezoseramik tarafından kaç voltluk elektrik sinyaline çevrileceğini belirlemek için 

insan sesinde yapılan testlerde elde edilen 80dB re 20uPa değerinden yararlanıldı. 

  Bu testler sonucunda yarışma esnasında elde edilecek değerin yapılan testlerden kaç 

kat fazla olacağını hesaplamak için desibel cinsinden kullanılan değerler ses basıncına çevrilip 

oranlanmalıdır. Çünkü desibel ne kadar kolay okunuyor olsa da matematiksel olarak 

kullanılamamaktadır. Aşağıda bu hesaplamaları yaparken kullanılan Matlab kodları 

bulunmaktadır. 
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Bu işlemler sonucunda giriş geriliminin yapılan testlerden neredeyse 500 kat daha fazla 

olacağı görülmektedir. Yapılan testlerde elde edilen değerin yaklaşık 10mV yani 0.01V olduğu 

hatırlanırsa piezonun alacağı değer maximum  

 

𝑉𝑖 = 500 × 0.01 𝑉𝑖 = 5 𝑉𝑜𝑙𝑡 olacaktır. 

 Gereken asgari voltaj 600mV olduğu için yükseltme devresine ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu değerler pingerden yaklaşık 1 metre uzaklıkta olunduğu varsayılarak 

hesaplandığından dolayı voltaj seviyesini istenilen aralığa getirmek için yazılım kısmında 

gerekli algoritmalar tasarlandı. 

  

Piezonun Yalıtımı 

 Piezoelektrik dönüştürücünün ses sinyallerini 

alabilmesi için onlar ile direkt temasa geçmesi gerekir. Bu 

da piezoelektrik dönüştürücünün su ile temas edeceği 

anlamına gelmektedir. Piezokristaller su ile temas ettiği 

zaman kısa süre içerisinde işlevini yitirdiğinden dolayı 

piezoseramik yalıtılmalıdır. Bunun için Plastidip ismiyle 

bulunan kauçuk kaplama malzemesi kullanılacaktır.

  

  

 

 

 

Şekil 67 Desibel oranlarını hesaplatan Matlab 
kodları 

Şekil 68 Plastidip 
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Aracın motorlarının ürettiği ses, hareket 

halindeyken aracın etrafından akan suyun ürettiği ses, 

dışarıdan gelebilecek başka sesler vs. sağlıklı bir sinyal 

alınmasını engellemektedir. Bu sebepten bir filtre 

devresi yardımıyla istenmeyen seslerin filtrelenmesi 

uygun görüldü. 

 

 

  

Devrenin Aktif veya Pasif Olmasına Karar Verilmesi 

 Başlangıçta opamp yardımıyla kaliteli bir aktif filtre yapılmak istendi ama opamplerin 

yüksek frekanslara çıkamamasından dolayı bundan vazgeçildi ve teorik olarak herhangi bir 

frekans sınırlaması olmayan pasif filtreler tercih edildi.  

 

Pasif Filtreler Arasından Hangisinin Seçileceği 

 

RLC devreler RC devrelere göre daha karmaşık devrelerdir. Ve 100kHz üzerindeki 

frekanslarda işlem yapılmadığı sürece RC devrelerden daha avantajlı olmadıkları için 

100kHz`den daha düşük frekanslarda işlem yapılırken daha basit olan RC devreler kullanılır. 

Hidrofon tasarlanırken bu bilgilere dayanarak RC filtre devresi kullanılmasına karar verildi 

 Sonrasında yüksek geçiren mi bant geçiren mi filtre kullanılması gerektiği düşünüldü. 

Alçak geçiren filtre kullanılmasının düşünülmeme sebebi ise kullanılacak filtre devresinin 

düşük frekanslardaki sinyalleri filtrelemek amacıyla kuruluyor olmasıdır. Başlangıçta daha 

kesin sonuçlar alabilmek için bant geçiren bir RC filtre kullanılması düşünüldü ama sonradan 

yarışma koşullarında bunun bir gereklilik olmadığı hem sinyalden hem de malzemeden 

lüzumsuz kayıp olacağı sonucuna varıldı ve yüksek geçiren pasif RC filtre kullanılmasına karar 

verildi. 

 

Filtrenin Derecesine Karar Vermek 

 

 Ardından filtre devresinin transfer fonksiyonu hesaplandığında filtrenin düşük 

frekansları istenilen ölçüde filtreleyemeyeceği görüldü. Aşağıdaki tabloya bakıldığında filtre 

devresinin 45kHz`deki bir sinyali 0.7071 kazançla geçirirken 20kHz`deki bir sinyali 0.4061 

kazançla geçirdiği görülmekte. Bu değerler okuma yaparken fazlasıyla parazitli bir sinyal elde 

edilmesine yol açacaktır. Bu sebeple istenilene uygun 2.dereceden ve 3. dereceden rc filtreler 

oluşturulup belirli frekanslarda transfer fonksiyonu hesaplandı. 

  

Şekil 69 Filtre Devresi 
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 Aşağıda karşılaştırma yapabilmek için bazı rc pasif filtrelerin belirli frekanslardaki 

kazançlarını gösteren bir tablo. 

 

Tablodaki değerlerden yukarıda da bahsedildiği gibi 1. dereceden yüksek geçiren filtre 

kullanmanın yetersiz olacağı sonucuna varıldı. 

 2. ve 3. dereceden filtre kullanılması karşılaştırıldığında 3. dereceden bir filtrenin çıkış 

sinyalini daha fazla düşürmesine rağmen büyük bir avantajı olmadığı görülüyor. Bu sebepten 

2. dereceden bir pasif RC filtre kullanmasına karar verildi. 

Ses Frekansını Etkileyebilecek Faktörler 

 Filtre devresi tasarlanırken sesin frekansının piezoseramiğe gelene kadar değişip 

değişmeyeceğini değişecekse ne kadar değişeceği daha doğru sonuçlar elde etmek adına 

hesaplanmak istendi. 

 Yapılan araştırmalar sonucunda yarışma koşulları içerisinde suyun klorluluğunun, 

sıcaklığının ve aracın hızının ses dalgaları üzerinde etkisi olabileceği bulundu. Suyun 

klorluluğu ve sıcaklığı sesin frekansını değil yalnızca hızını etkilediği tespit edildikten sonra 

aracın hızı üzerinde yoğunlaşıldı. 

Doppler Etkisi 

 Araç hareket halindeyken de okuma yapabileceği için doppler etkisi sonucu ses 

frekansında oluşacak kaymanın etkili olup olmayacağının görülmesi ve filtre devresinin ona 

göre kurulması istendi. 

 Pingerli topun sabit duracağını ve sudaki ses hızının ortalama 1500 m/s olacağı 

(Yukarıda sesin sudaki hızını arttıran etmenlerde hesaba katılmaktadır) göz önüne alınırsa 

     denklem 45 kHz`lik bir sinyal için        

şeklinde yazılabilmektedir. 

  

Bu denkleme göre araç çok yüksek hızlara çıkmadığı sürece doppler etkisinin ses 

frekansını önemli ölçüde etkilemediği söylenebilir. 

 

 

 

 Bant Geçiren 

(44000-46000) 

Bant Geçiren 

(Yüksek Geçiren 2x) 

(44000-46000) 

Yüksek Geçiren 

(45000) 

Yüksek Geçiren x2 

(45000) 

Yüksek Geçiren x3 

(45000) 

2kHz 0.0454 0.0021 0.0444 0.0020 0.000087532 

10kHz 0.2166 0.0480 0.2169 0.0471 0.0102 

20kHz 0.3795 0.1570 0.4061 0.1649 0.0670 

45kHz 0.5111 0.3654 0.7071 0.5000 0.3536 

60kHz 0.4906 0.3957 0.8000 0.6400 0.5120 
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Değerlerin Hesaplanması 

 Filtre devresinin 45000 Hz değerindeyken en yüksek verimde çalışması istendiği için 

kesme frekansı 45000 Hz olarak belirlendi. 

 Ardından sıra devredeki direncin ve kondansatörün değerini belirlemeye geldi. Bir 

kondansatörü hassas değerlerde bulmak zor olacağından öncelikle kondansatörün değeri 10nF 

olarak belirlendi. 

  Sonrasında    formülü aracılığıyla direnç değeri 

    

     olarak bulundu ve %5 toleranslı üretilen en yakın direnç 

değeri olan 360ohm değerinde 2 adet direnç kullanıldı. 

 Aşağıda Matlab Üzerinde Yapılan Hesaplamalar Görülmekte 

Yüksek geçiren filtrenin transfer fonksiyonunun hesaplanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçak geçiren filtrenin transfer fonksiyonun hesaplanması 
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Yüksek geçiren filtrenin Bode Diyagramı 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek geçiren filtre devre prototipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Dalga Doğrultma Devresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Dalga ve Yarım Dalga Doğrultucu Farkı 

Filtreler yardımıyla istenmeyen sinyaller bastırıldıktan sonra yazılım kısmında daha 

sağlıklı bir sinyal okunabilmesi için devreye bir adet tam dalga doğrultma devresi eklendi. 

Yarım dalga doğrultucu yerine tam dalga doğrultucu kullanılmasının sebebi tam dalga 

doğrultucu devresinde aynı gerilim düşümüyle daha yüksek bir frekansta çıkış alınabilmesidir. 
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Frekansın daha yüksek olması     formülüne dayanarak daha düşük bir ripple 

voltajı elde edilmesini sağlayacaktır. Ripple voltajı çıkış sinyalinde görmek istemeyeceğimiz 

sürekli dalgalanmalardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devre Elemanlarının Değerlerinin Belirlenmesi 

 Devrede bir köprü diyot kullanmak yerine 4 adet şotki diyot kullanılarak bir köprü 

kuruldu. Şotki diyot kullanılmasının sebebi ise gerilim düşümünün daha az olmasıdır. 

 Devrede kullanılan kapasitörün değeri başlangıçta   

formülü aracılığı ile yüksek değerlere ulaşmayacak bir ripple voltajı elde etmek amacıyla ve 

maksimum 10mA bir akım geleceğini varsayarak 220uF olarak belirlendi ki bu da 10 mA 

değerinde 

   

  

değerine denk gelmektedir. Bu değerlere tamamen deneysel olarak, kapasitörün değeri 

arttırılarak ulaşıldı. Ardından yapılan testlerde kullanılan kapasitörün değerinin bu kadar büyük 

olması beklenmeyen sonuçlara yol açtı.  

Bir kapasitörün şarj ve deşarj süresi kapasitesiyle doğru orantılıdır. Aşağıda bu sürenin 

hesaplanmasında kullanılan formül bulunmakta. 

 

Burada C kapasitörün değeri ve R kalan devrenin empedansıdır. Kullanılması düşünülen 

220uF değerindeki kondansatörün şarj ve deşarj süresi fazla uzun olduğundan hidrofonun hızlı 

tepkiler vermesini engellemekteydi. Yukarıdaki formüle dayanarak bu sorun kullanılan 

kapasitörün değeri azaltılarak çözüldü. Kapasitörün yeni değeri 10uF olarak belirlendi. Bu 

değere göre tekrardan Vripple değeri hesaplandığında 
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olarak bulundu. 

 

Aşağıda ripple voltajının osiloskop ekranında görüntüsü bulunmaktadır. 

Giriş Sinyali → 3V (p-p) 45kHz Sinüs Dalgası 

Osiloskop ekranı: 

             Volts/div → 10mV 

             Time/div → 10uS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem hesaplama hem de test sonucunda görülen yaklaşık 20mV ripple değeri çıkış 

sinyalini etkilememekte olup yapılan testler sonucunda kapasitörün şarj ve deşarj süresinin de 

yeterli olduğu görüldüğünden 10uF değerinde kapasitör kullanıldı. 

 

Yüksek Voltaj 

 Bu kısım ne kadar doğrultucu devreyle ilgili olmasada hidrofon devresinin sonunda 

olduğu ve ek başlığa ihtiyaç duymayacak kadar küçük olduğu için buraya eklendi. 

 Yukarıda yapılan hesaplamalara dayanarak zaman zaman Pixhawk’ın baş 

edebileceğinden daha yüksek voltaj seviyelerine çıkılabileceği söylenebilir. Bunu engellemek 

adına doğrultma devresinin çıkışına ters ve paralel olacak şekilde bir adet 5 voltluk zener diyot 

bağlandı. Zener diyotun bu şekilde kullanılmasının sebebi şu şekilde açıklanabilir. Zener diyot 

kendisine ters bir şekilde uygulanan gerilimleri belli bir gerilim değerinden sonra kendi 

üzerinden geçirmeye başlar. Bu sayede 5V`un üzerindeki gerilimler 5 voltluk zener diyot 

üzerinden akacak ve Pixhawk’a zarar vermeyecektir. 
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Tam doğrultucu devre prototipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Dalga Doğrultucu Devre Prototipi 

 

En son hidrofon devresi Pixhawk üzerindeki 6.6 voltluk analog giriş aracılığıyla 

Raspberry Pi’ye bağlanacaktır. Bu konudaki detaylı bilgi Pixhawk başlığının altında 

anlatılmıştır. 

                                         

Tüm Devre Prototipi 
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Sigorta 

Sigortalar, elektrik devrelerinin aşırı akım, kısa devre yüksek voltaj nedeniyle zarar 

görmemesi, çevresinde bulanan insanlara zarar vermemesi ve aynı zamanda elektrik devresinin 

uygun bir şekilde açılıp kapatılması için kullanılan elektrik devre kesici elemanlardır. Bu 

korumanın sağlanması için 40 Amperlik güçlü bir cam sigorta kullanıldı. Kullanılan bu 

sigortaya en fazla 15mm kesitli tel girişi vardır. Dış tarafındaki plastik kaplama suya karşı 

dayanıklılık sağlar ve sigorta kırıldığı zaman cam kırıklarının dışarıya çıkmasını önleyerek 

güvenlik risklerini en aza indirir. 40 Amperlik bir sigorta seçilmesinin nedeni 40A BMS 

kartından çıkan 40 amperin herhangi bir sorun oluştuğunda devreye ani veya fazladan yükle 

girerek güvenlik risklerinin oluşmadan önleyebilmesini sağlamaktır.  

Çoğunlukla elektronik kartlar üzerinde 

kullanılan cam sigortalar güç olarak düşük 

sigortalardır. Silindirik bir cam tüp içerisinde 

gücüne göre özel seçilmiş dirence sahip bir 

iletken telle yapılarak devremizi güvenceye 

almaktadır.  

 

 

DC Regülatör 

Kullanılan XL4016 DC-DC 

regülatörü girişinden verilen 7Volt – 

40Volt arasındaki gerilimi 1,25Volt – 

35Volt aralığında istenilen gerilime 

ayarlamakta görev alır. İnsansız Su Altı 

aracının beyini sayılabilecek 

Raspberry’nin ve Pixhawk kontrol 

kartının giriş gerilimi 5 volttur.  Fakat 

batarya paketinin voltaj aralığı 22.2-

25.2 Volt olduğundan bu voltajın 

düşürülmesi gerekmiştir. Bu durumda 

batarya paketinden gelen 22.2-25.2 Volt 

gerilimin XL4016 DC-DC voltaj 

regülatörüne bağlanılarak 

Raspberry’nin ve Pixhawk kontrol 

kartının kullanabileceği gerilim 

seviyesine düşürülmesi sağlanmıştır. 

Raspberry ve Pixhawk’ın çektiği amper 

değeri maksimum 6 amperdir. 

Kullanılan regülatör bu değeri sabit 

olarak sağlayabilmektedir.  
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Elektronik Hız Denetleyici (ESC): 

ESC seçimi yapılırken 3 şeye dikkat edildi. 

➢ Fiyat 

➢ Ağırlık 

➢ Performans 

Takımımızın geçen sene ROV aracında kullandığı 1 adet 4in1 ESC (4 motor sürebilen ESC) 

tekrar kullanıldı. Kalan 2 motor da 2in1 ESC (2 motor sürebilen ESC) ile sürüldü. 2in1 ESC’ler 

daha ağır ve ucuz, 4in1 ESC’ler de daha hafif ve pahalı olduğu için böyle bir yöntem izlendi. 

Bu sayede hem daha ekonomik hem de daha hafif bir araç olması sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC’ler Pixhawk üzerinden kontrol edileceği için yeterli sayıda PWM sinyali bulunduğu 

söylenebilir. Ayrıca her motor için ayrı ESC’ler kullanmaktansa bu şekilde sadece 2 ESC ile 

motorlar kolay bir şekilde, daha düşük ücretle ve aynı performansla kullanılmakta. Ayrıca tekli 

ESC kullanılmayarak hem yerden tasarruf edildi hem de maliyet düşürüldü.  

 

 

ESC ve Motorların Bağlantı Şeması 

Vin 
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Motorlar 

 Yatay hareket için 4, dikey hareket için 2, 

toplamda 6 adet F2838 motor kullanılmıştır. 

Kullanılan F2838 motoru, kapsüllü motor sargıları, 

statör kaplamalı mıknatıslar ve rotor ile tamamen su 

geçirmez fırçasız motordan oluşan bir yapıdır. 

Motorun tek açıkta olan kısmı kablo bağlantı 

noktalarıdır ve bu noktaların izolasyonu 

sağlanacaktır. 

 

 Çekirdek motor tasarımı, su altı kullanımı için 

optimize edilmiş 3 fazlı fırçasız out-runner 

motorlardır. Kendi tasarımımız olan pervaneler 3D 

yazıcıdan üretilerek motora montajı yapılacaktır. 

Motoru çalıştırmak için fırçasız bir Elektronik Hız Denetleyici (ESC)’ye ihtiyaç vardır. 

Motorun kullandığı akım çok fazla olmamasına rağmen ani zorlanmalarda ve yüksek güç 

gerektiren koşullarda motorun zarar görmemesi için güvenlik önlemi olarak 35A-40A ESC’ler 

kullanılmıştır. 
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 Yapılan testler sonucunda motorların 24V de tepe 

gücünde maksimum 2.5-3A arası çektiği görülmüştür. Bu 

teste göre pil tasarımımız 6 seri (22.2V-25.2V), 3 paralel 

(9000mAh) olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Ön tasarım raporunda 12V ile çalıştırmak 

düşünüldüğünden elektronik tasarım buna göre 

şekillenmişti fakat alınan testlere göre motorlar 12V de 

çalıştırıldığında verim alınamamıştır. Veri sayfasında 

yazan değerlere göre bir çıktı verememiştir. 24V ile 

yapılan testlerde çok daha verimli sonuçlar alındığından 

elektronik tasarımda, pil ve batarya yönetim sisteminde 

değişiklik yapılmıştır.  

 Geçen seneye göre hafifleyen araçta daha yüksek 

verim alındığından çok daha seri olan bir araç 

tasarlanmıştır. 

  

Güç Kablosu (Poliüretan Kablo) 

PUR (Poliüretan) maddesi, kablo kılıfları için kullanılan termoplastik bir malzemedir. 

PUR kablolar çekmeye, vurmaya, soğuğa, sıcağa (-50°C, +90°C), yırtılmaya, aşınmaya ve 

bükülmeye karşı yüksek derecede dirençli olduğundan ve bunun yanında küçük bükülme 

yarıçapı ile son derece esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı su altı aracımızın güç iletimi, 

bu kablolar vasıtasıyla yapıldı. Su altı için uzun kullanım garantisi veren bu PUR kablolar 

aracımızın herhangi bir şekilde suyla temasını önleyecektir. Kullanılacak kablolar yerli 

firmamız ERKAB Kablo sponsorluğu sayesinde elde edilmiştir. 6,6 mm kalınlığa sahip 

kablomuzun metre başına direnç değeri aşağıdadır: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 

𝐴 = 34.2 𝑚𝑚2 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 

𝑅 = 0.017
1

34.2
 

𝑅 = 0.58 Ω 

 

Led Şerit  

Havuzun derinliklerine inildikçe güneş ışığı ve yapay ışık 

miktarının azalma ve ortamın kararma ihtimali vardır. Ortamın 

kararmasıyla araç kamerasının görüntü aktarımının doğru bir 

şekilde yapılmasının engellenmesini önlemek için aracın üstüne 

aydınlatma amaçlı led şeritler eklenmiştir. Kullanılan led şeritler 

12V gerilimle çalışmaktadır. Pillerden gelen elektrik 24V olduğu 

için 2 adet led seri bağlanıp kullanılmıştır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Su altı aracının gerçekleştirmesi gereken tüm görevlerin ve acil durum kontrol 

sistemlerinin algoritma şemaları açıklamaları ile birlikte görev ve acil durumların başlıkları 

altında listelendi. 

Kapıdan Geçiş Görevi 

Araç, su içerisinde askıda kalacak şekilde konumlandırılır. Görev alanını tespit etmek 

için alan tarama algoritması devreye girer, Aracın en kısa sürede en fazla alanı taraması 

hedeflenerek alan taraması başlatılır. Alan taraması sırasında alınan görüntüler işlenir. İşlenen 

görüntüde, kapı tespit edilene kadar tarama devam ettirilir. Kapı bulununca kapının merkez 

noktalarının koordinat bilgileri tespit edilir. Merkez koordinatları tespit edildikten sonra araç, 

üstte bulunan kapının merkezine göre hizalanır. Oluşturulan mesafe algoritmasına göre, aracın 

merkeze uzaklığı belirlenir. Uzaklık belirlemede kamera açısı ve görüş alanı değişkenleri ele 

alınarak, hata payı testler sonrasında hesap edilecektir. Belirlenen hata payını dikkate alarak 

hizalandığı konumdan düz bir şekilde kapının merkez noktasına ilerler. Kamera ile yapılan 

denemeler sonrasında oluşan hata payına göre oluşturulan algoritmada, kapı merkezine en yakın 

konuma gelecek şekilde hareket eder ve engelden geçer. Görev başarı ile tamamlanmış olur, 

motorlar durdurulur. 
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Denizaltı Tespiti ve Araç Konumlanması Görevi     

 

Araç konumlandırıldıktan sonra tarama algoritması Kapı Tespiti görevinde olduğu gibi 

çalışacaktır. Çember tespit edilene kadar tarama algoritması çalışmaya devam eder. 

Çemberlerin denizaltından daha büyük olduğu bilindiğinden öncelikle aracın çember araması 

yapması sağlanır. Çember tespit edildiğinde çemberin merkezi hesaplanır. Raspberry Pi çember 

merkezinin koordinatlarına göre pixhawka yönlendirme komutlarını iletir. Denizaltına ve 

merkeze olan uzaklık, oluşturulan mesafe algoritması ile bulunur. Araç ve denizaltı arasındaki 

mesafe en az seviyeye indirilene kadar araç hesaplanan konumda düz şekilde ilerler. Hedefe 

varıldığında araç tabana konumlanır ve motorlar durdurulur.   
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Hedef Tespit ve İmhası Görevi 

 

Araç konumlandırıldıktan sonra görev alanı tarama algoritması devreye girer ve görev 

sahasını taramaya başlar, hedef tespiti yapılana kadar tarama devam eder. Hedef tespit 

edildikten sonra hedefe yaklaşılır ve sinyal algılama beklenilir eğer hedefte pinger sinyalleri 

yakalanırsa hedef imha algoritması aktifleşip araçtaki kamera ile görüntü işleme yöntemi 

kullanılarak aracın temas çubuğu ortalanarak hedefe hizalama kontrol algoritması devreye 

girene kadar yaklaşılır, hizalama kontrol algoritması başarı geri dönütü verirse hedef düşürülür. 

Eğer ilk hedefte alınması beklenilen pinger sinyalleri alınmazsa araç ilk hedefin koordinatlarını 

kaydedip ikinci hedefi aramaya başlar. İkinci hedef görev süresinin son adımlarına gelmeden 

(bu sürenin belirlenmesine testler sonucunda karar verilecektir.) bulunursa hedef imha ve 

hizalama kontrol algoritması devreye girip hedef düşürülür, hedef görev süresinin son 

adımlarına kadar bulunamazsa ilk hedefin koordinatlarına geri dönüş başlar ve ilk hedef 

düşürülerek görev tamamlanır. 
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Acil Durum Kontrol Algoritmaları: 

 Sıvı Teması Kontrol Algoritması 

Araç yönetim sisteminin muhafaza edildiği tüpün içerisine eklenecek sıvı tespit 

modülünün kontrolü sağlanarak, herhangi bir sızıntı sonucunda oluşacak büyük hasarları 

önleme planlanmaktadır. Yönetim sistemi anlık modülün kontrolünü sağlayarak tüp içine sıvı 

girişi tespit edildiğinde algoritma devreye girip, Raspberry pi tüm sistemlere giden gücü 

keserek kendini kapatacak ve durum kontrol altına alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Kontrol Algoritması 

Araç içerisindeki tüm komponentlerin oluşturacağı sıcaklık değerlerini kontrol etmek ve 

acil durumlarda durumu kontrol altına almak amacıyla sıcaklık kontrol algoritması sürekli olarak 

kontrol sağlayacaktır. Sıcaklık seviyesi kritik sınırın üzerine çıktığında oluşacak hasarların 

engellemesi için Raspberry tüm sistemi kapatacaktır. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım kısmı için en büyük eksiklerimizden biri olan sualtı görüntüleri kendi üniversite 

havuzumuzda, elimizdeki mevcut raspberry pi kamerası ile çekildi. Bu görüntüleri raspberry pi 

kamerası kullanarak çekme sebebimiz aracımızda bu kamerayı kullanacak olmamızdır. Bu 

sayede elimize büyük bir ön hazırlık yapma fırsatı geçti. Havuz şartlarında filtreleme, 

görüntüyü ve nesneleri netleştirme işlemlerinden yazılımsal olarak çok güzel sonuçlar alındı. 

Bu sonuçları her bir görev için fotoğraflarıyla birlikte aşağıda paylaşıldı. Tüm görevler için 

yazılım dili olarak Python programlama dili kullanıldı. Bu dili kullanmamızın sebebi görüntü 

işlemedeki başarısı ve dökümanlarının kolay temin edilebilir olmasıdır (açık kaynak). 

Yararlanılan kütüphaneler ise görüntü işleme kısmı için Opencv kütüphanesi, matrisler için 

Numpy kütüphanesidir. Derin öğrenme yöntemi üzerine yapılan denemeler sonucunda 

kullanılmasından vazgeçilip, görüntü işlemenin derin öğrenme kullanılmadan Opencv 

fonksiyonları ile yapılmasına karar verildi. 

Derin Öğrenme Yöntemi Testleri ve Sonuçları 

Derin öğrenme yönteminin kullanılması için gerekli test aşamaları şu şekilde ilerlemiştir; 

Verilerin toplanması: Havuz ortamını temsil etmesi amacıyla her bir görev için örnek görseller 

oluşturulup yine her görev için 100 adet fotoğraf çekildi. 

Verilerin Etiketlenmesi: Oluşturduğumuz görsellerin her biri hedefin belirlenmesi amacıyla 

tek tek işaretlendi ve eğitilecek modelin algılaması amacıyla gerekli matris formatlarına 

çevrildi, bu verilerin %80’i modelimizi eğitmek için %20’si ise modele gösterilmeden test 

etmek için ayırıldı. 

 

Şekil 78 Modelin Eğitilmesi İçin Ön Hazırlık 
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Derin öğrenme algoritması: Derin öğrenme algoritması olarak YOlOv4, YOLOv4-tiny 

modellerinin test edilmesine karar verildi. 

YOLOv4 Modelini diğer algoritmalar ile karşılaştıracak olursak; 

Yolo modellerinin çalışma mantığı şöyledir; kendisine girdi olarak verilen görüntüyü 

NxN’lik ızgaralara böler. Her ızgara kendi içerisinde nesne olup olmadığını ve nesne var 

olduğunu düşünüyorsa merkez noktasının kendi alanında olup olmadığını düşünür. 

Nesnenin merkez noktasına sahip olduğuna karar veren ızgara o nesnenin sınıfını, 

yüksekliğini ve genişliğini bulup o nesnenin çevresine bir kutu çizer. Birden fazla ızgara, 

nesnenin kendi içerisinde olduğunu düşünebilir. Bu durumda ekranda gereksiz kutular 

oluşmaması için Non-Maximum Suppression algoritması ile güven değeri en yüksek olan 

kutunun çizilmesi sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki grafiklerde görüldüğü üzere sınıflandırma sayıları eşit olan durumlarda YOLOv4 

diğer algoritmalara kıyasla çok daha hızlı.  YOLO algoritmasının diğer algoritmalardan daha 

hızlı olmasının sebebi ise resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıdır.  
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Modelin eğitime hazırlanması:  Modelimizi eğitirken Darknet framework kullanıldı. 

Darknet, C ve CUDA ile yazılmış açık kaynaklı bir yapay sinir ağı içeren frameworktür. Hızlı 

ve kurulumu kolaydır. CPU ve GPU hesaplamasını destekler.  Google Colab’ın ücretsiz sunduğu 

Tesla K80 GPU ile modelimizi eğitmek için colab ortamına darkneti ve verilerimiz yüklenip, 

darknetin bizden beklediği .cfg dosyaları isteklerimize göre düzenlendi. Eğitimin daha hızlı ve 

daha doğru olması amacıyla ağırlık olarak daha önceden eğitilmiş yolo ağırlıkları kullanıldı. 
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Eğitim Sonucu: Eğitim sonucunda gözlemlenen değerler mükemmele yakın olmasa da tatmin 

edecek değer aralığına girdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelin Test Edilmesi: Model test edildiğinde üzerinde henüz iyileştirme yapılmayan bir 

modele göre geçerli sonuçlar verdiği gözlemlendi. Çizilen kutulardaki doğruluk oranı iyileştirme 

istemesinin yanında beklentilerimizi karşılayabildi.  

Modelimizi Raspberry Pi Model 4B üzerinde denediğimizde ise Raspberry gerekli işlemleri tek 

başına karşılayamadığı için çok düşük fps değerleri gözlemlendi.  

Şekil 79 Derin Öğrenme Çıktısı Fotoğraf 
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Model Boyut Obje Sayısı RPi 4 1950 MHz 

FPS 

YoloV4  608x608 3 0.2 FPS 

YoloV4 Tiny 352x352 3 2.4 FPS 

 

Gerçek zamanlı görüntü işleme gerektiren görevlerimiz için gözlemlenen FPS değerleri 

kullanacağımız kart değiştirilmeden ya da Neural Stick temin edilmeden kabul edilebilir 

seviyelerde olmadığı için testler sonucunda derin öğrenme yöntemlerinden vazgeçildi. 

GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE KULLANILAN FONKSİYONLARIN DETAYLI AÇIKLAMALARI 

• GaussianBlur : Üç parametresi vardır. Birincisi anlık görüntümüz, ikincisi çekirdek 

sayısı (kernel size) olarak tabir edilen filtrenin yoğunluğunu girdiğimiz parametre, 

üçüncüsü ise, genel değer olarak 1 alınan standart sapma. 

𝑮(𝒙, 𝒚) =
𝟏

𝟐𝝅𝝈𝟐
𝒆−

𝒙𝟐+𝒚𝟐

𝟐𝝈𝟐  

• cvtColor : İki parametresi var. İlk parametresi gaussian-blurladığımız anlık görüntü, 

ikinci ise görüntüyü çevirmek istediğimiz renk skalası.  Open-cv kameradan gelen 

görüntüyü BGR (blue-green-red) renklerinde veriyor. Yapılan araştırmalar ve kendi 

testlerimiz sonucunda anlık olarak yakaladığımız görüntüyü siyah-beyaz renk skalasına 

çevirme ile nesneleri tespit etme işi kolaylaştırıldı. 

• Threshold : Görüntü içindeki kirlilikleri azaltmak ve tespit edilmesi istenen nesnenin 

daha kolay tespit edilebilmesi için kullanılır. Sadece siyah-beyaz görüntülere uygulanır. 

Pikselleri girilen eşik değerine göre siyah ya da beyaz olarak algılar. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 80 Düşük threshold değerleri Şekil 81 Yüksek threshold değerleri 
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• Canny : Kenarların daha kolay tespit edilmesi için kullanılır ve üç parametresi vardır. 

Birincisi siyah-beyaz görüntümüz, ikincisi ve üçüncüsü ise threshold değerleridir. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dilate : Üç parametresi vardır. Bu fonksiyon tespit edilen şeklin kenarlarının 

görüntündeki boyutunu, dolayısıyla nesnenin boyutunu arttırır. Bu artış algoritmamızın 

şekli çok daha kolay bir şekilde tespit etmesinde yardımcı oldu. 

Dilation işlemi :  

𝒅𝒔𝒕(𝒙, 𝒚) = 𝒎𝒂𝒙(𝒙′,𝒚′):𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕(𝒙′,𝒚′)≠𝟎𝒔𝒓𝒄(𝒙 + 𝒙′, 𝒚 + 𝒚′) 

• findContours: Fonksiyonunun üç parametresi var. Birincisi görüntümüz, ikincisi 

konturun yöntemi (kullanılan: RETR_EXTERNAL), üçüncüsü ise yaklaşımdır 

(kullanılan: CHAIN_APPROX_NONE: tüm sınırları kaydeder). 

Kapı görevinde istenilen tespit için tüm sınırları kaydetme işlemi ile daha olumlu 

sonuçlar alındı. Diğer bir seçenek olan CHAIN_APPROX_SIMPLE sadece köşe 

noktalarını kaydetmektedir ve mesafe ölçme algoritmasında kullanıldı. Bu iki 

parametrenin farkını aşağıdaki şekilde çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. 

 

 
Chain Approx Link 

RETR_EXTERNAL parametresi de dış konturların tespiti için kullanıldı. Şeklimiz 

dikdörtgen levha olduğu için dış konturların tespiti ile testlerimizde olumlu sonuçlar 

alındı 

• contourArea : Tespit edilen konturların birleşiminden oluşan geometrik şekillerin alanı 

bu fonksiyon ile hesaplandı. Alan hesaplamamızın sebebi havuz taşı, küçük çöp gibi 

yabancı malzemelerin havuza girebilme ihtimalidir. Tespit edilecek  şeklin minimum 

alan değeri girilerek küçük objelerin alanını gereksiz yere hesaplanmasının önüne 

Şekil 83 Kameradan gelen görüntü Şekil 82 Canny fonksiyonu sonucu 

https://docs.opencv.org/3.4/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html
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geçildi. Bu sayede gereksiz işlem gücü kullanılmadı. Tek bir parametresi vardır, bu 

parametre tespit edilen konturların oluşturdukları şekillerin her biridir. Aşağıdaki 

şekilde de görüldüğü gibi sağ kenardaki siyah taşlar gereksiz yere tespit edilmedi. 

 

 

 

 

• drawContours : Beş parametresi vardır. Bu fonksiyon adından da anlaşabileceği gibi 

tespit edilen konturları çizer. Birinci parametresi görüntümüz, ikincisi tespit edilen 

kontur, üçüncüsü kontur indeksi (tüm konturları çizmesi için -1 alınır), dördüncüsü 

renk, beşincisi ise kalınlıktır. 

 

• arcLength : Tespit edilen şeklin kapalı bir kontur olup olmadığına karar verilmesi için 

bu fonksiyon kullanıldı. İki parametresi vardır. Birincisi tespit edilen her bir kontur, 

ikincisi ise kapalı şekil için True değeridir. Görevimizdeki kapı kapalı (dikdörtgen içi 

boş levha) olduğu için ikinci parametremiz True değeri olarak girildi. 

 

• approxPolyDP : Bu fonksiyon Douglas-Peucker algoritmasının bir uygulamasıdır. Üç 

parametresi var. Birincisi kontur, ikincisi epsilon değeri (yaklaşım oranı), üçüncüsü ise 

şekil kapalı ise True değeridir. Epsilon oranına göre çizgi parçası üzerindeki en uzak 

noktaların ihmal edilip edilmeyeceğine karar verilir. Örnek olarak epsilon değeri küçük 

tutulursa şekildeki girinti ve çıkıntılar dikdörtgenimizi bozmaz. Bunu aşağıdaki şekilde 

daha rahat bir biçimde görebiliriz . Kodumuzda epsilon değeri arcLength değeri 

hesaplandıktan sonra 0.02 katsayısı ile çarpılıp parametre olarak girilmiştir. Bu değere 

testlerimiz ve yapılan araştırmalarımız sonucunda karar verildi. 

 

 

 

Şekilde de gözüktüğü gibi görevimiz için ideal olan ortadaki tespitin epsilon değeridir. 
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• boundingRect: Yukarıdaki işlemlere uğrayarak tespit edilen şeklin sol üst, sağ alt, 

genişlik ve yükseklik değerlerinin görüntü üzerindeki koordinatlarını tespit etmek için 

kullanıldı. Bu değerler bulunduktan sonra şeklin merkez noktasının koordinatları basit 

bir fonksiyon ile tespit edildi.  

 

• medianBlur: İşlevi diğer ortalama alma yöntemlerine benzer. Burada görüntünün 

merkezi elemanı, kernel alanındaki tüm piksellerin medyanı ile değiştirilir. Bu işlem, 

gürültüyü ortadan kaldırırken kenarları işler. Bu fonksiyon 3 parametre alır. İlk olarak 

src parametresi giriş görüntüsünü temsil eder. dst parametresi bu işlemde çıkış 

görüntüsünü temsil eder. Ksize parametresi ise kernelin boyutunu temsil etmektedir. 

• HoughCircles: fonskiyonu gri tonlamalı görüntülerdeki daireleri bulur. matematiksel 

olarak (x−xcenter)2+(y−ycenter)2=r2 işlemini yapmaktadır. ‘r’ daire merkezidir. 

Fonksiyon 8 parametre alır. 

Kapıdan Geçiş Görevi 

Anlık olarak aldığımız görüntülerin içindeki şekilleri netleştirmek için belirli bir ön 

işleme yapıldı. Sualtında elde ettiğimiz görüntüler üzerinde bir çok deneme yaparak en uygun 

filtreleme ve düzenleme işlemleri Open-cv kütüphanesi ile uygulandı. Anlık görüntüye 

uyguladığımız ön işlemler (fonksiyonlar) sırasıyla blurlama, görüntüyü siyah-beyaz yapma, 

kenar tespitini iyileştirme, threshold işlemleri, genişletme (dilate) işlemleridir. Bu işlemlerin 

parametrelerine testlerimizin sonucunda karar verildi. Sonuç olarak anlaşıldı ki en iyi şekil 

tespitleri siyah-beyaz renk skalasında, blurlama ve threshold işlemleri sonucunda elde edildi. 

Kapıdan geçiş görevi için öncelikli olarak dikdörtgenleri ve bu iki dikdörtgenin merkezleri 

tespit edilmesi fikrinde uzlaşıldı. Görüntüleri filtreleme ve ön düzenlemeden sonra ilk olarak 

dikdörtgenlerin tespiti için Open-cv kütüphanesinin bir fonksiyonu olan şekil bulma 

(findContours) kullanıldı. Daha sonra şekil tespiti sonucunda bulunan şeklin alanı 

(contourArea) bulundu (şeklin alanını bulmamızın sebebi havuz içinde bulunan taşların 

dikdörtgen olabilme ihtimali sonucunda hataları engellemektir). Şeklin tanınması için 

minimum alan değerini bir parametre olarak alıp, testlerimiz sonucunda optimum alan değeri 

kodumuza uyarlandı. Ayrıca şeklin 4 kenarlı olduğunu tespit etmek için gerekli parametreler 

ayarlandı. Eğer tespit edilen şeklin alanı minimum alan değerinden büyükse ve şekil dikdörtgen 

(kapı) ise tespit edilen şeklin tüm kenarları tespit edildi. Ardından dikdörtgenin sol üst köşesi, 

sağ alt köşesi, genişliği ve uzunluğu boundingRect fonksiyonu ile tespit edildi. Bu 

koordinatların tespitinden sonra şeklin konumu, şeklin merkezinin konumu verimli şekilde 

tespit edilebildi. 

Şekil 84 Tespit Edilen Dikdörtgenin Merkez Noktası 
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Raporlanan bütün işlemlerin sonunda kodlarımız çalıştırıldı ve denemelerimizde 

dikdörtgen şekiller ve merkez noktaları tespit edildi. Yarışmadaki görevimiz için kodumuz üst 

kapının merkezinin koordinatlarını hesaplaması için yazıldı. Merkez noktanın görüntü 

üzerindeki koordinatları hesaplandıktan sonra Raspberry pi bu bilgiyi pixhawka iletip yukarı 

motorlarının gerekli güç ile çalışması sağlanır. Üst kapının merkezine göre araç hizalanır. Bu 

bilgi de pixhawka iletilip ileri komutu verilir ve araç merkez koordinatlarda kapı görüş 

açısından çıkana kadar ilerlemeye devam eder, kapıya görüş açısından çıkacak kadar 

yaklaşıldıysa algoritma doğru çalışmıştır ve hizalama başarılıdır fakat kapıdan hala tamamen 

geçilmiş olmayacaktır (belirli bir mesafe daha ilerlemesi gerekecektir). Araç yapacağımız 

testler sonrasında kararlaştırılacak mesafe kadar ilerletilip görev tamamlanacaktır. 

 

 

 

 

x,y,w,h=cv2.boundingRect(approx) 

 

cember_merkezi=(x+x+w)//2,(y+y+h)//2 

 

cv2.putText(imgContour, 

f"MERKEZ_NOKTASI={cember_merkezi}", 
(((x+x+w)//2)+10, 
((y+y+h)//2)+10), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 
1.5,(0,255,0),3) 

Şekil 85 Alan ve Merkez Noktası Tespiti 
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Şekil 86 threshold değerleri 

Denizaltı Tespiti ve Araç Konumlandırması Görevi - Hedef Tespiti ve İmhası Görevi 

 

Denizaltı tespiti ve araç konumlandırılması görevi için kapıdan geçiş görevinde olduğu 

gibi yaptığımız testler sonucu elde ettiğimiz başarılı bulunan değerlerde  blurlama, threshold, 

dilate işlemlerinden sonra anlık görüntü üzerinde çemberlerin tespiti için HoughCircles 

fonksiyonu  kullanıldı. Toplanan matris değerleri üzerine cv2.circle() fonksiyonu kullanılarak 

çember çizdirildi ve merkez noktası hesaplanarak işaretlendi. Deniz altı tespiti için ise kontur 

tespit etme kullanıldı. Kontur tespitine ek olarak da sualtı aracımızın denizaltına çarpmaması 

için HSV renk haritasından yararlanılarak denizaltını tespit etmek için ve cismin anlık görüntü 

üzerindeki boyutu parametre alınarak mesafe ölçmek için bir fonksiyon yazıldı. Kendi 

havuzumuzda aldığımız su altı görüntülerinde çember ve çember merkezinin tespiti çok başarılı 

bir şekilde sonuç verdi. Tüm veriler alındıktan sonra Raspberry Pi bu veriler ile gerekli 

komutları pixhawka iletip aracı hedefe yönlendirecektir. 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 87 İçi Boş Dairenin Merkez Noktası Tespiti 
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 Hedef tespiti ve imhası görevinde hedeflerimiz top şeklinde olduğundan dolayı denizaltı 

tespiti ve konumlanma görevinde kullanılan HoughCircles, cv2.circle gibi fonksiyonlar bu 

görev için de kullanılacaktır. Diğer görevlerde de olduğu gibi yaptığımız testler sonucu elde 

ettiğimiz başarılı bulunan değerlerde blurlama, threshold, dilate işlemlerinden geçirilerek 

topları aramaya başlar. Kendi tasarladığımız hidrofon tarafından sinyal algılandığı takdirde 

mesafe algoritmasından elde edilen verilerin pixhawka iletilmesinin ardından araç hedef 

kilitlenir, top yerinden düşürülür ve görev tamamlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca sualtı görüntülerinin içinde bulunan çemberler dışında farklı renkteki çemberler 

ile denendiğinde de çok başarılı sonuçlar alındı. HoughCircle fonksiyonun başarısı ve 

yaptığımız testler sonucunda girilen parametreler sayesinde bu çıkarıma ulaşıldı. 

Çember ve çemberin merkezinin tespit edilmesinden sonra merkez noktasına doğru araç 

hareket etmeye başlar ve denizaltını tespit edip mesafeyi ölçmek için yazdığımız fonksiyon 

otomatik olarak çalıştırılır. Elimizdeki şekiller sualtında farklı mesafelerde çekilerek bu 

fonksiyonun doğruluğu test edildi ve başarılı sonuçlar alındı. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü 

üzere kontur tespiti yapıldı ve cismin görüntü üzerindeki alanına bağlı olarak değişen mesafe 

ölçüldü. Mesafe ölçüm algoritmasında kullandığımız kontur tespiti yapısal olarak kapı 

görevindeki kontur tespitine benzemektedir. En göze çarpan fark ise findContours fonksiyonun 

üçüncü parametresi olan yaklaşım yöntemi hafızayı çok yormaması ve işlem gücü isterini 

arttırmaması için CHAIN_APPROX_SIMPLE olarak tercih edilmiştir. Fonksiyonların 

tanıtımında belirtildiği gibi simple yaklaşım yöntemi sadece köşe noktaları hafızada tutar bu 

sayede işlemci fazla yorulmaz. 

 

def get_contours(img,imgContour): 
    

contours,hierarchy=cv2.findContours(img,cv2.RETR_EXTERNAL, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

Simple kod bloğu 

 

 

Şekil 88 İçi Boş Dairenin Merkez Noktası Tespiti 



88 
 

Şekil 89 RGB vs HSV Renk Uzayları 

Mesafe Tespiti Algoritması 

Mesafe tespiti için yazmış olduğumuz kodun nasıl çalıştığı ve fonksiyonların 

açıklamaları bu bölümde belirtildi. Temel olarak bakıldığı zaman görüntü ön işleme ve kontur 

tespitinin ardından HSV (hue, saturation, value) renk uzayındaki renkler kullanılarak şeklin 

araca olan uzaklığı görüntü üzerindeki kapladığı alana bağlı olarak hesaplandı. HSV renk 

uzayını kullanılmasının sebebi renk özü, doygunluk ve parlaklığa göre sınıflandırıldığı için 

RGB (red, green, blue) renk uzayına göre çok daha rahat bir şekilde şeklin ayırt edilmesidir. 

 

 

HSV renk uzayında istediğimiz rengi algoritmamızda tespit edebilmek için maskeleme işlemi 

(mask) yapıldı. Bunun için tespit edilecek şeklin renk aralığı girildi. Raspberry kamerası ile 

sualtında aldığımız görüntülerde tespit edilen şekil beyazdı bu sebeple test aşamasında beyaz 

renk aralığı kullanıldı. Yarışmadaki görevimiz için bu renk aralığı denizaltının rengine göre 

ayarlandı. 

hsv_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

min_color = np.array([0, 0, 168]) 

max_color = np.array([172, 111, 255])  # BEYAZ renk aralığı 
 

mask = cv2.inRange(hsv_frame, min_color, max_color) 

  

Maskeleme işleminin ardından morphologyEx fonksiyonu kullanılarak şeklin kenarlarının 

tespit edilmesi sağlandı. Bu fonksiyonun içi dolu şekillerin sadece kenar kısımlarını tespit 

edilmesi için parametre olarak MORPH_GRADIENT değeri girildi. Bu sayede tespit edilen 

şeklin dış kenarları tespit edildi. Ardından kontur tespiti, kontur çizimi, alan hesapları ve tespit 

edilen konturların koordinat hesapları yapıldı. Alan hesabında kapı görevinde olduğu gibi 

minimum alan değeri parametre alındı ve küçük şekillerin alanının gereksiz yere hesap 

edilmesinin önüne geçildi. Bu fonksiyonların açıklamaları daha önce verildiği için bu bölümde 

detaylıca açıklanmadı. Şekil tespit edildikten sonra görüntü üzerinde kapladığı alana bağlı 

olarak aracımıza olan mesafenin hesaplanacağı daha önce belirtildi. Bu hesaplama işleminde 

kullanılan matematiksel fonksiyona testlerimiz ve araştırmalarımız sonucunda karar verildi. 

Şeklin uzunluğuna bağlı olarak belirli bir mesafeden yapılan ölçüm referans alınarak hesaplama 

işlemi yapıldı. Yarışmadaki görevimiz için belirtilen referans değeri denizaltının alanına göre 
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Şekil 91 Yakın Şekil 

hesaplandı. Testlerimizdeki nesnenin alanına bağlı olarak hesapladığımız değerlere göre 

yazılan fonksiyon aşağıda belirtildi. 

x, y, w, h = cv2.boundingRect(bigger_contour) 

distancee = h * h * 0.001543 - 1.313 * h + 324.53 
distance=round(distancee,2) 

 

Bu işlemler sonucunda alınan uzaklık değerleri kaydedildi ve istenilen görevlere göre komutlar 

verildi. Aşağıda testlerimiz sonucunda elde edilen uzaklık değerleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Kontrol Sistemi: 

Sıvı Temas Kontrolü 

Araç yönetim sisteminin muhafaza edildiği tüpün içerisine eklenecek sıvı tespit 

modülünün kontrolü sağlanarak, herhangi bir sızıntı sonucunda oluşacak büyük hasarları 

önleme planlandı. Yönetim sistemi anlık modülün kontrolünü sağlayarak tüp içine sıvı girişi 

tespit edildiğinde algoritma devreye girip, Raspberry pi tüm sistemlere giden gücü keserek 

kendini kapatacak ve durum kontrol altına alınacaktır. 

sivi_temas()  fonksiyonu ile su sensöründen gelen veriler her saniye kontrol edilecektir.  

acil_durum() fonksiyonu ile Raspberry Pi direkt kapatılacaktır. 

Tüm bu işlemler izlenmesi ve kayıt altında tutulması için denizaltının karakutusu olarak 

nitelendirebileceğimiz “kayıt defterine” yazılacaktır. 

 

def sivi_temas():   
kayit.write(“Sıvı temas sensörü aktif!“  + str(datetime.datetime.now()) + 

“\n”)   
while True:   

adc_value=readadc(photo_ch, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, 

SPICS)   

if adc_value < 10:   
time.sleep(1)   

elif adc_value>10 and adc_value<200:   
kayit.write(“Sıvı Teması Tespit Edildi!! “ + 

str(datetime.datetime.now())) 

                 acil_durum()   

Şekil 90 Görece Daha Uzak Şekil 



90 
 

 

Sıcaklık değerinin izlenmesi 

Raspberry Pi kartımızın işlemci sıcaklık değerini herhangi bir sensör kullanmadan 

kontrol edebiliyoruz. 

cpu_isi=open(“/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp”, “r”) 

print(float(cpu_isi.readline())) 
 

Fakat amacımız tüp içerisindeki tüm komponentlerin de oluşturacağı sıcaklık değerlerini 

kontrol etmek ve acil durumlarda durumu kontrol altına almak olduğundan ayrıca ısı sensörü 

kullanıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi – Pixhawk  

 

Raspberry pi mikro bilgisayarı kullandığımız yazılım dili olan Python ile uyumlu 

olması ve Pixhawk ile uyumlu olmasından dolayı seçildi. Pixhawk ise sualtı araçlarıyla 

uyumu sebebiyle seçildi. Pixhawk kontrol kartı ile Raspberry arasındaki haberleşme için 

MAVLink protokolü kullanılması kararlaştırıldı. Pixhawk ile Raspberry mikro 

bilgisayarının beraber kullanılması aracımızın yazılımsal olarak bir çok yönden güçlü 

olmasını sağladı. Raspberry pi mikro bilgisayarı görüntü işleme, obje tespit etme, tespit 

edilen objeyi takip etme gibi Open-cv kütüphanesinin fonksiyonlarına ulaşmamızı 

sağladı. Projemizde yazılım ekibi olarak en büyük eksiğimiz sualtı görüntüleriydi. 

Raspberry pi mikro bilgisayarına gerekli kurulumlar yapıldıktan ve kamera modülleri 

yüklendikten sonra üniversite havuzumuzda gerekli sualtı görüntüleri alındı. Bu 

görüntülerin içerisinde bizi bekleyen görevlerdeki objelere benzer objeler bulunduruldu. 

Kritik tasarım raporu sonrası için görevlerdeki objelerin birebir aynısına yakın objeler 

imal ettirilip yeniden sualtı görüntüleri alınması kararlaştırıldı. Bu sayede olabilecek 

tüm hataları test aşamalarında görüp bunların üzerine çalışılmasına karar verildi. 

Pixhawk kontrol kartı ile Raspberry pi mikro bilgisayarından gelen komutlar motorlara 

ve sensörlere aktarılıp, sensörlerin çıktıları tekrar Raspberry üzerine aktarıldı. Test 

aşamasında hatalarımızı görebilmek için QGroundcontrol arayüzü kullanılması 

kararlaştırıldı. Bu sadece test aşaması için geçerlidir. Arayüz kullanma sebebimiz henüz 

test aşamasında oluşabilecek hataların önüne geçilmesidir. Aracımız tamamen otonom 

Şekil 93 Sıcaklık Değerleri 
Şekil 92 Sıcaklık Sensörü 
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olacağı için arayüz kullanılan test kısımlarını en kısa sürede sonuca erdirip otonom 

testlere geçilmesi düşünüldü. 

HABERLEŞME : Raspberry pi mikro bilgisayarı ve Pixhawk kontrol kartı arasındaki 

haberleşme protokolü olarak MAVLink seçildi. Raspberry Pi mikro bilgisayarında 

Python dili kullandığımızı belirtmiştik, buna bağlı olarak haberleşme ve araç motorlarını 

kontrol etmek için kullanacağımız kütüphaneler dronekit ve MAVProxy kütüphaneleri 

olarak seçildi. Bu kütüphaneler aracılığı ile aracın duruma ait bir çok bilgi (Hız, GPS, 

batarya vb.) tespit edilebileceği, aracın hareketi için motorlarla iletişim kurabileceği, 

aracın hızının ayarlanabileceği, başlangıç noktası ve gidilen güzergahın harita 

çıkarabileceği, görevlerin yapılabileceği ve bu bilgilerin Raspberry Pi aracılığı ile tüm 

mesajların görülüp komuta edilebileceği düşünüldü. Aracın durum bilgilerini görme, 

haritalama ve aracı hareket ettirme işlemleri bu haberleşme protokolü sayesinde 

olacaktır. Araç imal edildikten sonraki test aşamalarında Pixhawk kontrol kartından 

Raspberry pi üzerine gelen bilgiler not defteri (.txt) formatında kaydedilip bu verilerin 

hatalarımızı minimum seviyeye indirmede kullanılmasına karar verildi.  
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5. GÜVENLİK 

Araç, üretim sürecinde takım üyelerinin güvenlik ve sağlığı öneminin doğrultusunda 

gerçekleştirilecekler: 

✓  Çalışma ortamlarında konfor ve takım sağlığı için bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. 

 

✓ Takım üyeleri iş güvenliği önlemlerinin tamamını uymaktadır. 

 

 

✓ Üretime geçeceğimiz süreçte maske, fazlaca gözlük, eldiven, kask, yangın tüpü, ilk 

yardım seti gibi birçok güvenlik ekipmanı aksatılmadan kullanılacaktır. Tedarik edilen 

malzemelerin görselleri aşağıdadır. 
 

 

Araç, yarışma şartnamesinin güvenlik ihtiyaçları kısmına uygun şekilde tasarlanacaktır: 

✓ Su altı aracımızın güç ihtiyacı karşılaması lityum iyon piller tarafından sağlandığı için 

görevler ve hareket esnasında yaşanabilecek herhangi bir acil durumda aracı güvenli 

bir şekilde kapatılıp su üzerine çıkartabilmek için araç arka kapağında bulundurulacak 

acil durum butonu ile güç kesilerek herhangi bir problem yaşanmasının önüne 

geçilecektir. 

 

✓ Su altı aracının elektronik bileşenlerini içeren hazne ön ve arka kapak flanşlardan O-

ringler kullanılarak tamamen yalıtılmış şekilde tasarlanıp, arka kapakta bulunan kablo 

çıkışlarında penetratörler ve epoksi aracılığı ile tüpe su sızması engellenecektir. 

Sızdırmazlığı kontrol amaçlı birçok teste tabi tutulacaktır. 
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✓ Tasarım aşamasında su altı aracımızda keskin uçlar olmayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Üretimde oluşabilecek herhangi bir keskin ucun gerekli talaş kaldırma işlemi ile 

keskinliği giderilecektir. Sigma profillerin uçları plastik parçalar ile kapatılıp 

motorlarımız ve ekibimiz tasarından tasarlanan pervanelerimizde açıkta keskin uç 

bırakılmayarak hasara yol açması engellenmiştir 

 

✓ Kullanacağımız motorların yapılan deneyler sonucunda suya izolasyonu tam olduğu 

gözlemlenmiştir. Pervaneler, yaratacağı herhangi bir hasarı engellemek için 

üreteceğimiz motor muhafazası ile çevrelenecektir. Bu sayede görev esnasında 

gerçekleşebilecek motor darbelerinin önüne geçilmiştir. 

 

 

✓ Su altı aracımızda kullanacağımız bütün elemanların üzerinde uyarı bilgilendirmesi 

bulunacaktır.  

 

✓ Kontrol ünitesine giren ve çıkan bütün bağlantı elemanlarının tolerans hesapları 

yapılacak ve gergin yapı giderilecektir.  

 

 

✓ Araca güç verecek olan batarya güvenli bir şekilde elektronik hazne içine 

yerleştirilebilmesi için bilgisayar destekli ortamda elektronik aksamı içinde barındıran 
haznenin detaylı tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan yerleşim planı ile elektronik aksamlar 

koruma altına alınacaktır. 

 

✓ Araca güç verecek olan bataryanın, batarya yönetim sistemi ile uygun akım çekerek 

çalışması sağlanacak ve cam sigorta sayesinde istenmeyen durumlar önüne geçilecektir. 

 

 

✓ Su altı aracımızın çalıştığı ortam gereği olarak korozyon direnci bulunan alüminyum 

sigma profiller ile şase tasarımı yapılmış ve darbe dayanımı gerektiren ayaklarda ABS 

filamentten üretilmesi planlanmıştır. 

 

✓ Araç içerisine yerleştirilmiş olan su temas sensörü ve sıcaklık sensörleri ile elektronik 

aksama su sızdığı veya herhangi bir sorun yaşandığı tespit edilirse otonom sürücü 

tarafından araç gücü kesilerek koruma altına alınacaktır. 

 

 

✓  Üretim aşamasında kullanılacak olan motor muhafazası, ayaklar ve dirseklerin basımı 

esnasında kullanılacak ABS filamentinin ortama yayabileceği kimyasal gazdan 

korunmak adına basım esnasında oda havalandırılacak olup daha sağlıklı basım elde 

edebilmek için kapalı sistem yazıcı kullanılması planlanmaktadır. 

 

✓ Pillerden kaynaklı oluşabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla pillerin 

paketlenmesi puntolanma işlemleri güvenilir sertifikalı bir firmadan yaptırılacaktır. 
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6. TEST 

Test 1) Akrilik Tüp Sızdırmazlık Testi 

Su altı aracımızın önemli güvenlik önlemlerinden biri, aracın içine su sızmasını önlemektir. 

Elektronik tüp için sızdırmazlık O-ring’ler ile sağlanacaktır. Elektronik bağlantı noktalarında 

ise penetratörler aracılığı ile tüpün içine doğru su sızması engellenecektir. Sızdırmazlık testi 

için denemeler Ege Üniversitesi tarafından tahsis edilen havuzda gerçekleştirilecektir. 

Çıktılar: 

➢ Sızdırmazlık olduğu tespit edilirse penetratörler yedekleri ile değiştirilecektir. 

➢ Tüpte oluşabilecek sızdırmazlık problemlerini epoksi reçine kullanılarak su sızdıran 

bölge yalıtılacaktır. 

➢ Test sırasında tüpe herhangi bir zarar gelmesi durumunda ise yedek olarak temin edilen 

tüp ile çalışmalara devam edilecektir. 

Test 2) Motor testi 

Motorların pervane ve koruyucu aksamıyla olan montajı 

tamamlandı. Motorun güç kablosu 12-24 Volt gerilimleri 

transformatör aracılığıyla alıp deneme amaçlı Arduino’ya 

kod yüklenip ESC’ler ile bağlantısı yapıldıktan sonra ESC 

üzerinde hız kontrolü yapılarak motorların çalışma aralığı 

test edilmiştir. 

 

Çıktılar: 

➢ ESC’lerin motorun akım ihtiyacını karşılayamaması durumunda farklı bir modele 

yönelim gerçekleştirilir. 

➢ Motor için gereksinim duyulan gerilimin12 volttan fazla olacağı gözlemlenmiştir. Bu 

sebeple devreye sağlanan voltaj arttırılacaktır 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rmP-L_VLzqc  

 

Test 3) Motor İtki Testi 

Motor pervanesi ekibimiz tarafından tasarlanan ve üretilmesi 

planlanan motorlarımızın akıma göre itki kuvveti ve bağlantı 

noktalarındaki sızdırmazlıklarını incelemek adına motorun prototipi 

üretilerek bir test düzeneği hazırlandı. Su altı ortamını 

canlandırılabilmesi amacıyla kova içerisi su ile doldurulup 

alüminyum sigma profillerden kurulan salıncak tipi sistemde 

motorun bağlanacağı sigma profilin dairesel hareketini 

engellemeyecek şekilde birbirlerine bağlantı amacıyla açılan 
deliklerden, vida aracılığıyla bağlanmıştır. Hareketli olan sigma 

profilin bir ucunda motorun montajı yapılmış olup delik açılan diğer 

ucuna fiksturlanan dinamometrenin kancası takılmıştır. 

Dinamometrenin nötr konumda kalibresini ayarlandıktan sonra 

deneye başlanıp belli akım değerlerinde dinamometreden alınan 

kuvvet değerleri not edilmiştir. Hareket eden kuvvet kolundaki mesnet noktasına bağlı olan 

https://www.youtube.com/watch?v=rmP-L_VLzqc
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kuvvet kolu uzunlukları dinamometre ve motor bağlantısı için aynı olduğundan 

dinamometreden elde edilen veri değerleri kayıplar düşük olacağı için göz ardı edilerek 

motorun itki kuvveti olarak ele alınmıştır. 

Çıktılar: 

➢ Dinamometreden ölçülen değeri mekanik tasarım kısmında 

çıktıları alınan, araç için gerekli itki kuvveti değerleriyle 

karşılaştırılacaktır. Eğer sonuç, gerekli itki kuvvetinden düşük 

çıkarsa pervane tasarımı geliştirilerek iyileştirilecektir. 

➢ Motora gelen gerilim değeri yeterli bulunmadığı takdirde güç 

hesaplaması yeniden yapılıp pil paketlemesi güncellenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AMa9IOd_P9I  

Test 4) Yüzerlilik  

Araç üretildikten sonra, aracın yüzerliliğinin yapılan hesaplamalar doğrultusunda beklenen nötr 

yüzerlilikte olup olmadığının kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Aracın yüzerlilik testi Ege 

Üniversitesi tarafından sağlanacak olan havuzda yapılacaktır. 

Çıktılar: 

➢ Araç su içerinde nötr yüzerliliği sağlayamaz ve batma veya yüzme meyili gösterirse 

ayaklara konulan ek külçe ağırlıklarıyla beraber araç üzerinde iyileştirme yapılacaktır. 

Test 5) Temas çubuğu Testi Senaryosu 

ABS filamentten tasarlamış olduğumuz ışıklı temas çubuğundaki ledler sayesinde su içinde 

aydınlatılıp görüntünün algılanmasında oluşabilecek durumlarla ilgili olarak temas çubuğu 

epoksi reçine ile yalıtıldıktan sonra havuz içerinde görüntü alımı gerçekleştirilecektir. 

Çıktılar: 

➢ Su altında alınan görüntülerde aydınlatma eksikliği gözlemlenmesi halinde led sayısı 

arttırılıp daha net görüntü alınması sağlanacaktır. 

➢ Temas çubuğunun su sızdırmazlığı konusunda sorun çıkması durumunda suyu sızdıran 

bölge belirlenir ve epoksi reçineyle su yalıtımı gerçekleştirilmesi sağlanır. 

Test 6) Su Temas Sensörü Testi  

Araç içerisine olası bir sızma sonucunda oluşabilecek büyük hasarları engellemek amacıyla sıvı 

temas sensörü kullanılmıştır. Sensörden sıvı teması olduğunda dair veri gelirse acil durum 

protokolü başlatılıp araç kendini tamamen kapatacaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=AMa9IOd_P9I
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Çıktılar: 

➢ Sistem çalışır vaziyette iken sensöre sıvı temas ettirilerek sistemin kendini koruma 

moduna alıp kapattığı gözlemlenmiştir. 

Test 7) Sıcaklık Sensörü Testi 

Araç içerisindeki ısı değeri kritik sınır olarak belirlenecek sıcaklığı aştığı durumda piller ve 

diğer aksamların hasar almaması için tüm sistem kapatılıp akım kesilecektir. 

Çıktılar: 

➢ Isıtıcı yardımıyla ölçüm sağlayan sensör yüksek sıcaklığa maruz bırakılıp sistemin acil 

durum protokülünü başlatarak kendini kapattığı gözlemlenmiştir. 

Test 8) Hidrofon Testi 

Hidrofon su altı aracımızın pinger tarafından 

gönderilen ses sinyallerinin algılayabilmesi için 

bir nevi kulak görevi görmektedir. Bunun için bir 

adet algılayıcı, bir adet filtre devresi ve bir  adette 

doğrultucu devre kullanılmıştır. Algılayıcı 

malzemeden sonra gelen devre sayesinde 

okunabilir bir sinyal  elde edilmiştir. Tasarlanan 

devre küçük breadboardlar üzerine prototip olarak 

kurulup kulumuzun laboratuvarlarında test 

edilmiştir. Bu testler sırasında farklı voltaj 

değerlerindeki giriş sinyalinin çıkışta nasıl bir 

sinyal oluşturacağı ve bu sinyalleri bir 

mikrodenetleyicinin nasıl okuyacağı görülmek istenmiştir  

Çıktılar: 

➢ Hidrofon devresinin çıkışındaki sinyallerin bir mikrodenetleyici aracılığıyla 

okunabileceği görülmüştür. 

➢ Çok yüksek olmayan voltaj değerlerindeki giriş sinyalleri ile çıkış alınabileceği 

gözlemlenmiştir. 

Test 9) Derin Öğrenme Yöntemi Testi 

Derin öğrenme yönteminin kullanılmasının verimli olup olmayacağını gözlemlemek amacıyla 

havuz ortamını temsil edecek görseller hazırlanıp model eğitimi için gerekli olan etiketleme ve 

etiketleri modelin beklediği sayısal formatlara çevirme işlemleri yapılmıştır. Darknet 

frameworkünün beklediği config dosyaları isteklerimize göre düzenlenip hazırlanmıştır. 

Verimlilik ve doğruluk oranlarının yüksek olması sebebiyle model olarak YOLOv4 ve 

YOLOv4-tiny seçilmiştir. Hazırlanmış veri setleri ve darknet frameworkü ücretsiz Tesla K80 
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GPU desteği sunan Google Colab ortamına taşınıp model eğitilmiş ve test edilmeye hazır hale 

gelmiştir. 

 

Çıktılar: 

➢ Modelin doğruluk oranı beklentileri karşılamıştır 

➢ Kullanacağımız kartın Raspberry Pi model 4B olması nedeniyle modelimiz 

çalıştırıldığında çok düşük FPS değerleri gözlemlenmiştir. 

Model Boyut Obje Sayısı RPi 4 1950 MHz 

FPS 

YoloV4  608x608 3 0.2 FPS 

YoloV4 Tiny 352x352 3 2.4 FPS 

 

➢ Daha güçlü bir kart veya bir Neural Stick temin etmek mümkün olmadığından projede 

derin öğrenme yönteminin kullanılmasının verimli olmayacağı kararı verilmiştir.   

Test 10) Görüntü işleme 

Görüntü işlemede kullanılacak olan blurlama, threshold, Canny, Dilate, Contours gibi 

fonksiyonların parametre değerlerinin tespit edilebilmesi ve sonuçlarının gözlemlenmesi için 

üniversitemiz havuzundan Raspberry pi kamerası ile görev nesnelerini simüle edecek nesneler 

kullanılarak fotoğraflar çekilip, video kayıtları alınmıştır. Toplanan görseller üzerinde ele 

alınan fonksiyonlar uygulanmıştır. 
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Çıktılar: 

➢ Threshold, Canny, Blur, Dilate ve Contours fonksiyonları toplanan görseller üzerine 

uygulanarak en uygun parametreler bulunup, verimli sonuçlar alınmıştır. 

 

 

➢ Mesafe algoritmasını test etme fırsatı elde edilip olumlu sonuçlar alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Obje ve merkez tespiti algoritmalarının başarılı çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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Test 11) Pil Testi 

Pilin nominal akım altında ulaştığı sıcaklık değeri ölçülmesi amaçlanmıştır.  Deney sistemi 1 

adet pil, 4 adet 5 w - 1 Ω seri bir şekilde bağlanmış direnç, seri bir şekilde bağlanmış 

ampermetre ve 1 adet termal kameradan oluşmaktadır. İlk olarak pil multimetre yardımıyla 

Voltajı ölçülerek 3.5 V olarak ölçülmüştür. 

  

Deney devresi şematik görünümü                     Deney devresi 

Çıktılar: 

➢ Amper metrede akım 0.78 amper olarak 

ölçülmüştür. Bu durumda yapılan hesaplamada 

pilin voltajı 3,12 volt olarak bulunmuştur. 

Voltajda görülen düşme dirençlerin toleransları 

yüzünden düşmektedir.  

➢ Devre kurulduktan sonra termo couple 

yardımıyla pilin sıcaklığı ölçülmesi 

denenmiştir fakat sağlıklı bir değer alınamadığı 

için Termal kamera yardımıyla pilin sıcaklığı 

ölçülerek 24.5˚C olarak ölçülmüştür. 
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7. TECRÜBE 

✓ Başlangıçta uzun bir süre aracın pillerinden gelen yüksek ampere dayanabilecek bir acil 

durum butonu arandı. Sonrasında istenilene uygun bir ürün bulunamayıp, acil durum 

butonunun bir röleyi tetiklemesi üzerine kurulu anahtarlama devrelerinin kullanılması 

gerektiği öğrenildi. Ardından takımımız kendi devresini tasarladı. 

 

✓ Hidrofon devresi tasarlanırken tam dalga doğrultucu kısmında kullanılan kapasitörün 

değeri, düşük bir ripple voltajı elde edilecek şekilde seçildi. Sonrasında yapılan testlerde 

kapasitörün şarj ve deşarj süresinin bu seçimden dolayı fazlasıyla uzadığı fark edildi ve 

optimizasyon yapılarak daha uygun değerde bir kapasitör kullanıldı. 

 

✓ Hidrofon devresinin testi yapılırken osiloskopta görünen çıkış sinyali pozitif olması 

beklenirken negatif bir değerdeydi. Daha sonradan uzun uğraşlar sonucunda 

osiloskopun volts/div kısmının kalibresinin yapılmadığı öğrenildi. Ardından düzeltilip 

teste devam edildi. 

 

✓ Motorları 12V ile çalıştırmak düşünüldüğünden elektronik tasarım buna göre 

şekillenmişti fakat alınan testlere göre motorlar 12V de çalıştırıldığında verim 

alınamamıştır. Veri sayfasında yazan değerlere göre bir çıktı verememiştir. 24V ile 

yapılan testlerde çok daha verimli sonuçlar alındığından elektronik tasarımda, pil ve 

batarya yönetim sisteminde değişiklik yapılmıştır. 

 

✓ Pil tasarımı 3S-5P olacak şekilde yapılmıştı çünkü kullanılan motorların 12V ile 

sorunsuz bir şekilde çalışacağı öngörülüyordu. Fakat yapılan testler sonucunda 12V ile 

motorların verimli çalışmadığı görüldü. 24V ile çok daha verimli çalışacağı 

bilindiğinden tasarım 6S yani 6 sıra seri olacak şekilde değiştirildi. Ayrıca yapılan 

testlerde motorlara 24V elektrik verildiğinde bir motorun maksimum 3A akım çektiği 

gözlemlenmiştir ve bu değere dayanarak tüm aracın maksimum 27A akım çekeceği 

hesaplandı. Bu nedenle piller 3 sıra paralel kullanıldığında görevlerin tamamlanması 

için gereken süre boyunca araç çalışabilmektedir. Özetle 6S-3P pil düzenini kullanmak 

su altı aracı için daha verimlidir. 

 

✓ Raspberry Pi uzaktan kontrol sistemleri (VNC, SSH) hakkında araştırmalar ve 

denemeler sonucunda ekip, mikro bilgisayarın nasıl çalıştırılacağı ve yönetileceği 

konusunda gerekli tecrübeyi edindi.  

 
✓ Elimizde fazladan bulunan arızalı Raspberry Pi 3 mikro bilgisayarlarının arızalı 

komponentleri tespit edilip onarıldı ve ilerleyen süreçte riskli testlerde kullanılacaktır.  

 

✓ Görüntü işlemede derin öğrenme yöntemlerinin kullanılabilmesi için testlerimiz 

sonucunda gerekli işlem gücüne ulaşamadığımız gözlemlendi. Bu testler sırasında Yolo 

teknolojileri, Darknet Frameworkü, Google Colab GPU desteği başlıkları altında 

tecrübeler ve yeni bilgiler edinildi.  

 

✓ Sualtı görüntülerini temin etmeden önce bilgisayar kamerasından aldığımız görüntülere 

uygulanan filtreleme işlemlerinin parametreleri su altı görüntüleri temin edildikten 

sonra güncellenip daha verimli hale getirildi.  
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✓ Acil durum kontrolleri için yapılan tüp içi sıcaklık testleri sırasında yanlış bağlantı 

sonucu DHT11 sensörümüz yandı ve yenisi temin edildi.  

 

✓ Mesafe sensöründe ilk olarak şekil RGB renk uzayına göre tespit edildi fakat gerekli 

test ve araştırmalar sonucunda HSV renk uzayında şekil tespiti ve mesafe ölçümü daha 

başarılı sonuçlar verdi. 

 

✓ Su altında yapılan testlerde şekil tespitinde yabancı cisimler ve havuz taşları tespit 

edilme durumu oluştu ve asıl şeklin tespitinin zorlaşmasını sağladı. Bu durumun önüne 

geçmek adına görüntü işleme algoritmasına gerekli eklemeler yapıldı. 

 

✓ Üretim yöntemleri araştırılırken daha önce uygulama ve araştırma şansı bulunamayan 

kalıplama yöntemi hakkında bilgi edinildi.   

 

✓ Aracın motor konumları ve yönleri belirlenirken farklı durum senaryolarına göre 

hareket yönü kabiliyeti gereksinimleri araştırıldı ve hangi durumda aracın nasıl bir 

hareket kabiliyeti taşıması gerektiği öğrenildi.  

 

✓ Aracın bağlantı tipleri ve konumları gösterilirken SolidWorks Composer 

uygulamasından yararlanıldı ve montaj resmi çıkarma teknikleri hakkında deneyim 

sahibi olundu.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 
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Bütçe Planlaması 

 

Ürün Tedarik Kanalı 
Bağlantısı 

Tedarik 
Süresi (Gün) 

Adet/Miktar Adet Maliyeti (TL) “ 

 
 
Mekanik Sistem 
 

  
 
 

   

Sigma Profil Robolink Market  15 3 m 33.63 100.89 

Akrilik Tüp  Mevcut - 2 m -      -     

Akrilik Kubbe Akrilik Kubbe 15 1 Adet 39.90     39.90     

Flanş  Mevcut - 2 Adet -   -  

Poliüretan Köpük 
 
Penetratör 
 
Epoksi Reçine 
 
Elektronik Devre Reçine 
 
Silika Jel 
 
Bağlantı Elemanları 
 
Oring 
 
ABS 
 
Pla 
 

Mevcut 
 
Blue Robotics 
 
Asm Epoksi  
 
Epoksi Market  
 
Mevcut 
 
Mevcut  
 
Mevcut 
 
Porima  
 
Porima  

- 
 

30 
 

15 
 

15 
 
- 
 
- 
 
- 
 

15 
 

15 

500 ml 
 

16 Adet 
 

1 kg 
 

1500 gr 
 

100 gr 
 
- 
 

6 
 

5 kg 
 

5 kg 

- 
 

33.04 

139.90 
 

159.00 
 
- 
 
- 
 
- 
 

96.76 
 

125.08 

- 
 

528.64 
 

139.90 
 

159.00 
 
- 
 
- 
 
- 
 

483.80 
 

625.40 

 
Elektronik Sistem 
 

  
 
 
 

 
 
 

  

Raspberry Pi 4  Samm Market  15 2 Adet               616.03 1232.06 

Kamera  Mevcut - 1 Adet                  - - 

ESC (4in1) 
 
ESC (2in1) 
 

Banggood 
 
AliExpress  

30 
 

30 

1 Adet 
 

2 Adet 

242.40 
 

65.00 

242.40 
 

130.00 

Motor/İtici 
 
Regülatör 
 

Banggood 
 
SananLed 
 

30 
 

15 
 

8 Adet 
 

2 Adet 
 

129.10 
 

82.50 
 

1032.80 
 

165.00 
 

https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Robolink%20Market
https://egeedutr-my.sharepoint.com/personal/05170000644_ogrenci_ege_edu_tr/Documents/Masaüstü/ROV/EGE_ROV_2021/Akrilik%20Kubbe
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Asm%20Epoksi
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Epoksi%20Market
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Porima
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Porima
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Samm%20Market
https://tr.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-REV35-35A-BLheli_S-3-6S-4-In-1-ESC-Built-in-Current-Sensor-for-RC-Drone-p-1180734.html?cur_warehouse=CN
https://egeedutr-my.sharepoint.com/personal/05170000644_ogrenci_ege_edu_tr/Documents/Masaüstü/AliExpress
https://www.banggood.com/DXW-BRF2838-2838-350KV-3-6S-Waterproof-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-Multirotor-p-1380287.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.sananled.com/dc-dc-guc-modulu-9-35v-giris-/-5v-cikis-5a-
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LED Işık 
 
Batarya 
 
Batarya Yönetim Sistemi 
 
Kamera Modülü 
 
Acil Durum Butonu 
 
Sıcaklık Sensoru 
 
Su Temas Sensörü 
 
Pixhawk 
 
Kablo 
 
 
Üretim Masrafı 
 
 
Üretilen Malzeme              
 
 
Akrilik Kubbe 
 

Mevcut 
 
Sponsorlu 
 
N11  
 
Mevcut 
 
Blue Robotics  
 
Robolink  
 
Robolink  
 
RobitShop  
 
Erkab Kablo  
 
 
 
 
 
Üretim Yöntemi 
 
 
Talaşlı İmalat 

- 
 
- 
 

15 
 
- 
 

30 
 

15 
 

15 
 

20 
 

7 
 

1 Adet 
 

30 Adet 
 

1 Adet 
 

1 Adet 
 

1 Adet 
 

1 Adet 
 

1 Adet 
 

1 Adet 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

66.56 
 
- 
 

129.00 
 

12.39 
 

5.90 
 

619.24 
 
- 
 

- 
 
- 
 

66.56 
 
- 
 

129.00 
 

12.39 
 

5.90 
 

619.24 
 

800 
 
 
 
 
 

Üretim Masrafı 
 
 

100.00 
 
 
 
 

Toplam     6 613.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/N11
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Blue%20Robotics
https://egeedutr-my.sharepoint.com/personal/05170000644_ogrenci_ege_edu_tr/Documents/Masaüstü/Robolink
https://egeedutr-my.sharepoint.com/personal/05170000644_ogrenci_ege_edu_tr/Documents/Masaüstü/Robolink
https://egeedutr-my.sharepoint.com/personal/05170000644_ogrenci_ege_edu_tr/Documents/Masaüstü/RobitShop
https://d.docs.live.net/064eb6d22db8cfe0/Belgeler/Erkab%20Kablo
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Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

✓ Anahtarlama için kullanılan acil durum butonu ve Raspberry Pi ile röle tetikleme devresi 

özgün olarak tasarlanmıştır. 

 

✓ Piezoelektrik kullanılarak, algılanan frekansların filtreler ve doğrultma devrelerinden 

geçirilerek özgün bir hidrofon tasarlanmıştır. 

 

✓ Araç gövdesi takımın kendisi tarafından tasarlanmıştır. 

 

✓ Çeşitli görevlerin ifa edilmesini sağlayan temas çubuğu, göreve uygun, tamamen özgün 

bir biçimde tasarlanmıştır.  

 

✓ Aracımızın içindeki kameradan ve sensörlerden yer istasyonuna aktarılan veriler ile aracı 

takip edip, görüntü almamızı sağlayacak bir dış arayüz, özgün bir şekilde tasarlanacaktır. 

Bu sayede testlerde ve aracın optimizasyonunda bizlere kolaylık sağlayacaktır. 

 

✓ Aracımızın 3 boyutlu yazıcıdan bastıracağımız pervaneler, akışkanlar dinamiği 

kurallarınca tasarlanmıştır.  

 

✓ Şase ve ona bağlı alt parçalar mekanik ekibimiz tarafından gerekli ihtiyaçları ve şartları 

sağlayacak şekilde özgün olarak tasarlanmıştır.  

 

✓ İlerleyen test aşamalarında kapıdan geçme görevindeki dikdörtgen levhalar imal 

edilecektir. Bu levhalar imal edildikten sonra su altında Feature Matching için yeterli 

sayıda her açıdan görüntü alınacaktır (dikdörtgenlerin sağdan, soldan ve tam karşıdan 

görüntüleri). Feature Matching kullanılarak aracımıza gelen anlık görüntü taranacak ve 

aracın konumu dikdörtgenlere göre tespit edilecektir. Örnek olarak eğer sağdan 

yaklaşıldığı tespit edilirse Raspberry pi üzerinden Pixhawk'a gerekli komut iletilerek 

araç sola hareket ederek dikdörtgenlerin karşısına geçecektir. Bu işlemin kapı tespit 

etme algoritması ile birleştirilmesinin sağlıklı çıktılar vereceği düşünüldü. Bu sayede 

derin öğrenme kullanmadığımız halde aracın konumu dikdörtgenlere göre tespit 

edilecektir. 
 

 
✓ Otonom görevler yapılırken araç içerisindeki tüm aksiyonları kaydedecek bir kayıt 

defteri hazırlandı. İnsansız su altı aracının "karakutusu" olarak nitelendirdiğimiz bu 

kayıt defteri üzerinden aksiyonlar için durum kontrolleri sağlanıp analizler ve 

gerektiğinde iyileştirmeler yapılabilecektir. 
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10. YERLİLİK  

 

✓ Pillerin elektronik aksam ile bağlantısını kesmek için kullanılacak olan acil durum 

butonunun yerli bir firma ile görüşmesi devam etmektedir. Araç için uygun olduğuna 

karar verilirse yerli firmadan tedarik edilecektir. 

 

✓ Kullanılan poliüretan kablolar takımımıza sponsor olan yerli bir firma tarafından temin 

edilmiştir 

 

✓ LG pil paketimiz sponsorumuz olan ASPİLSAN tarafından sağlanmıştır. 

 

✓ Aracın eklemeli imalat yöntemiyle üretilecek olan parçaların filamentleri yerli bir firma 

olan porima tarafından tedarik edildi. 

 
✓ Araçta kullanılacak olan Sigma profil yapılar, akrilik tüp, alüminyum flanşlar, akrilik 

kubbe yerli üretim olacak ve montaj dahil tüm üretim süreçleri takım tarafından 

yürütülecektir.  

 

✓ Epoksi reçine ve O-ring sızdırmazlık elemanları yerli üreticilerden temin edilecektir.  

 

✓ Batarya Yönetim Sistemi, LED aydınlatma ve sigorta elemanları gibi elektronik ürünler 

yerli üreticilerden temin edilecektir.  
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