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1. RAPOR ÖZETİ

Ekibimiz 4 üniversite öğrencisi tarafından kurulmuştur. Daha öncesinde prestijli 

projelere imza atmış olup büyük ödüller kazanmışlardır. Ekibimizin iki öğrencisi Konya 

Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lisans eğitimi almaktadır. Takım liderimiz 

Anadolu Üniversitesi’nde 1. Sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde, Tasarım Geliştirme 

ve Modelleme’den sorumlu ekip üyemiz ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 

Eğitim Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmaktadır. 

Aracımızda 4 adet dikey hareket için, 4 adet yatay hareket için olmak üzere toplam 8 

motor bulunmaktadır. Ana gövdemiz pleksi malzemeden üretilmiş 30 cm borudur. Plastik 

parçalarımızın tümü 3D yazıcı ve PLA filament ile üretilmiştir. Ön camımız yine pleksi 

malzemeden yapılmış olup kameramızın önüne engel olamayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Arka kapağımız ile araç içerisinde elektronik malzemeleri tutacak gövdemiz bir parçadır. 

Arka kapakta toplamda 3 kablo deliği ve 2 adet anahtar deliği bulunmaktadır. Aracımızın 

gövdesinin üstünde bir adet tüp bulunmaktadır. Bu tüp roll ekseninde hareketleri 

kısıtlayarak bize sürüş kolaylığı kazandırmaktadır. Aracımızın genişliği 370 mm, uzunluğu 

356 mm ve yüksekliği ise 136 mm’dir. 

Aracımızın elektronik kartı Proteus programı ile çizilmiş olup kendi imkanlarımız ile 

üretilecektir. Elektronik malzemelerde modüller yerine entegreler tercih edilmiştir. 

Aracımızın ana mikrodenetleyicisi Atmega2560’tır. Atmega 2560’ı tercih etme sebebimiz 

en popüler mikrodenetleyicilerden olması ve pin sayısının bize gerekli olan pin sayısından 

çok olmasıdır. Aracımızın pitch, roll ve yaw eksenlerini MPU6050 sensörümüzden, 

derinlik değerini ise Altimu 10-v5 sensörümüzden almaktayız. Bu sensörler ana 

mikrodenetleyicimiz olan Atmega2560 yerine sensörlerimiz için özel geliştirdiğimiz 

içerisinde Atmega328 bulunan karta haber göndermektedir. Bu sensör kartımız ile ana 

kartımız I2C protokolü ile haberleşmektedir. 

Görüntü işlemede Python ve OpenCV kullanılmıştır. Python ve OpenCV 

kullanmamızın ana sebebi çok popüler ve kaynağı çok olmasıdır. Görüntüyü işlerken 

OpenCV, NumPy hariç herhangi bir hazır kütüphane kullanılmamıştır. Görüntüler ana 

bilgisayarımız Raspberry PI tarafından işlenmektedir. Ana bilgisayarımız sürekli olarak 

görüntü işleyerek ve yorumlayarak matematiksel verilerini ana mikrodenetleyicimiz olan 

Atmega2560’a aktarmaktadır. Ana mikrodenetleyicimiz Raspberry PI ve sensörlerimizden 

gelen verileri yorumlayarak PID formülü ile matematiksel sonuçlara ulaşmaktadır. Bu 

sonuçlar ile beraber motorlarımızın kontrolü sağlanmaktadır. 

Aracımızda motor olarak fırçasız motorlar yerine redüktörlü dc motorlar tercih 

edilmiştir. Bu sayede aracımızın stabilizasyonu korunmuş ve özgünlükte bizi bir adım öne 

götürmüştür. 

Aracımız için toplam ayırdığımız bütçe 5.808,95 Türk Lirası olup daha da uygun fiyatlara 

üretme çalışmalarımız devam etmektedir. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ZLMROV Sualtı Ekibi olarak katıldığımız robot yarışmaları ve üç yıldır düzenlenen 

TEKNOFEST’ler ışığında önceki hatalarımızı tekrar tekrar inceleyerek bir kez daha hata 

yapmamak için özen göstermekteyiz.  

Bu yıl ön tasarım raporundaki puanlarımızı incelediğimizde ise jürilerimizin 

yorumlarına göre yazılımımızı anlatırken pek fazla ayrıntı vermediğimizi anladık. Bu kez 

kritik tasarım raporunda yazılım başlığı altında daha çok anlatıma yer verdik. 

Ön tasarım raporundan sonra aracımızda ana yapı haricinde birkaç değişiklik yaptık. İlk 

olarak aracımızdaki ses dalgalarını anlayacak sensör olan JSN-04 sensöründen bir adet 

bulunurken, Hedef Tespiti ve İmhası görevinde daha kolay ve kullanışlı olması açısından 

üç adet kullandık ve bu sensörleri artık aracın soluna, önüne ve sağına konumlandırdık. 

JSN-04 sensörleri ile beraber aracın hedefi tespit etmesinde sumo robotlarına benzer bir 

algoritma izledik. 

Duvara yanşama işlemlerinde bize kolaylık sağlaması için MZ-80 cisim algılama 

sensörlerini kullanmaktan vazgeçerek onun yerine VL53L0X mesafe sensörünü 

kullanmaya karar verdik. VL53L0X sensörü lazer bir mesafe sensörüdür ve I2C haberleşme 

protokölünü kullanmaktadır. 

4. ARAÇ TASARIMI

Aracımızın tasarımında ön tasarım raporumuzda bir adet JSN-04 sensörü 

bulunmaktaydı lakin Hedef Tespiti ve İmhası görevinde kullanmayı planladığımız 

strateji için üç tane kullanmaya karar verdik. 

Aracımızda harici bir ağırlığa hesaplamalarımız sonucu gerek görmedik. 

Aracımızın yoğunluğunu 1 kg/m3 yapabilmek için gerekli olan ağırlığı 

bataryalarımızla sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bataryalarımızın yaklaşık 

ağırlığı ise 300 gramdır. Bataryaları aracımızın altına konumlandırarak aracın 

dengesine katkıda bulunmasını planlamaktayız. 

BATARYA BATARYA 

KAMERA 

KAMERA 

RASPBERRY 

ACİL 

STOP 

KONTROL SİSTEMİ 

BASINÇ ve GYRO 

SENSÖRÜ

MESAFE 

SENSÖRÜ 

SES 
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4.1. Sistem Tasarımı  

Aracımız toplamda sekiz motora sahiptir. Bu motorlardan dördü dikey 

hareket için kullanılacaktır. Dikey hareket için kullanılacak motorlar aracımızı 

daha fazla basınca uğratacağı için Gövdeye en yakın yerde konumlandırıldı. 

    Öne, arkaya, sağa ve sola hareketleri sağlayacak motorlar ise daha dışa 

konumlandırıldı. Bu motorların konumlarının merkezden uzak olması az güç ile 

daha fazla hareket edebilmemizi sağlayacak. Dikey haricindeki hareket 

motorlarımız çapraz kırk beş derecelik açıyla yerleştirilmiştir.  

Aracımızın üzerinde bir adet tüp bulunmaktadır. Bu tüp sayesinde roll 

ekseninde hareketimiz kısıtlanacaktır. Roll ekseninde hareket etmiş olsak dahi 

aracımızı roll ekseninde sıfır konumuna tekrar getirecektir. 

 MOTOR   MOTOR 

  MOTOR 
  MOTOR 

  MOTOR   MOTOR 

  MOTOR   MOTOR 

  TÜP 

  GÖVDE 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

  

Aracın Sol Arka Görünümü Aracın Sol Ön Görünümü 

  

 
 

  

Aracın Arka 

Görünümü 

Aracın Ön 

Görünümü 

Aracın Üst 

Görünümü 

Alt Ön 

Görünümü 

 

 Yukarıda şekillerde aracımızın gerekli tüm açılardan CAD çizimleri verilmiştir.  

  

  

Ana Gövde Çizimi 

  

 Yukarıda görüldüğü üzere ana gövdemiz et kalınlığı 2.5 mm olan pleksi 

malzemeden yapılmıştır. Gövdemizin dış çapı 80 mm iç çapı ise 75 mm’dir. Gövdemiz 

ise 300 mm uzunluğundadır. 



 

9 
 

  

Ön ve Arka Alın Kalıbı 

 

  

Ön ve Arka Alın Kalıbı Yerleşimi 

 

Yukarıda görülen ön ve arka alın kalıbımız ana silindirin en başına ve en 

sonuna yukarıda görüldüğü şekilde yerleştirilecektir. Alın kalıplarımız 

yerleştirildikten sonra yukarıdaki görselin içerisinde 1 numara olarak 

adlandırılan alana epoksi dökülerek hafif yassı bir yüzey sağlanacaktır ve 

silikonun daha iyi sızdırmazlık sağlamasına yardımcı olacaktır. 

  

Arka Alın, Silikon ve Arka Kapağın Yerleşimi 

 

 Yukarıda görüldüğü üzere 1 numaralı alanımıza epoksi ile dolgu 

yaptıktan sonra kapak ile arasına 2 mm et kalınlığı bulunan kendi kalıplarımız 

ile ürettiğimiz silikonları yerleştiriyoruz.  Sızdırmazlık için en büyük adımı bu 

aşamada atıyoruz. Daha sonrasında ise arka kapağı silikonumuzun üstüne 

yerleştirerek vidalıyoruz. Yaklaşık 20 kg kuvvet uygulayarak silikonu 

sıkıştırıyoruz.  

 

1 

1 
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Ön Alın, Silikon ve Ön Pleksinin Yerleşimi 

 

Yukarıda görüldüğü üzere 1 numaralı alanımıza epoksi ile dolgu 

yaptıktan sonra kapak ile arasına tekrardan 2 mm et kalınlığı bulunan kendi 

kalıplarımız ile ürettiğimiz silikonları yerleştiriyoruz.  Daha sonrasında ise ön 

cam yerine geçen pleksimizi silikonumuzun üstüne yerleştirerek vidalıyoruz. 

Yaklaşık 20 kg kuvvet uygulayarak silikonu sıkıştırıyoruz. Ön camda pleksi 

kullanmamızın sebebi daha önceki yıllarda yaşayarak öğrendiğimiz camın 

buğulanma sorunudur. Bu yıl pleksi gövde ve öne kapak kullandığımız için 

testlerimiz sonucunda herhangi bir buğulanma beklentimiz bulunmamaktadır. 

  

 

Arka Kapak ve Devre Sabitleyicisi Konektör 

  

 Yukarıda görülen parçamızda kablolarımız için 3, toggle switch için 2 

adet delik bulunmaktadır. Arka kapakta Şekil 13’te görülen konektörlerden 

kullanacağız. Önceki yıllarda konektör kullanmadığımız için aracın testlerinde 

büyük zorluklar yaşamaktaydık lakin geçtiğimiz yıl konektör kullandık lakin 

sızdırmazlık konusunda büyük zorluklar yaşamıştık. O sorunları çözebilmek için 

epoksi ile yalıtmak zorunda kalıyorduk. Bu yıl ise fiyatı bu tarz araçlar için 

üretilen konektör göre daha düşük olan bir konektör kullandık.  

 

  

 
 

1 

1 

2 
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Motor Kılıfları 

 

 Yukarıda görülen kılıflar motorlarımızın su geçirmezliğini sağlayarak 

hareket kısıtlaması oluşturmamaktadır.  Motorun hareketli olan mili 1 numaralı 

delikten geçecektir. 1 numaralı deliğin diğer yanındaki deliklerden motor 

vidalarla sabitlenecektir. Deliğin içi öncelikle gres yağı ile kaplanacaktır 

sonrasında ise oring geçirilecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır. 2 numaralı sırttan 

ise kablolarımız geçecek kabloların geçtiği yerler epoksi ile yalıtılacaktır. Arka 

kapak kapatılmadan önce ise yine gres yağı ile desteklenecektir.  

 

  

Yatay Haraket Motorları Gövdesi 

 

 Yukarıdaki görselde ise yatay hareket motorlarımızın dış gövdesi 

bulunmaktadır. Gövdemizin içerisine görselde anlattığımız motor kılıfları 

yerleştirilecek ve vida deliklerinden sabitleneceklerdir. Kılıf kullanmamızın 

sebebi ise motorumuzun akış simülasyonlarındaki testlerimize göre etrafında 

herhangi bir gövde olduğunda daha yüksek itiş seviyelerine çıkabilmesidir. 

 

  

Dikey Haraket Motorları ve Yatay Motorların Yerleştirilmesi 

 

 Yukarıdaki görselde ise dikey hareket motorlarımızın ana gövdesi 

bulunmaktadır. Motor gövdelerinin içine yine motor kılıfları yerleştirilecektir. 

Sonrasında ise yatay hareket motorlarımız dikey hareket motorlarına 

sabitlenecektir.  
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Motor Gövdelerinin Ana Gövdeye Sabitlenmesi 

 

 Yukarıdaki görselde ise motor gövdeleri öncelikle ana pleksi gövdemize 

sonra ise destek için alttan plastik destekler ile sabitlemekteyiz. Motor 

gövdelerimiz gövdemizden tamamen ayrılabilmekte olup iki ayrı parça olarak 

test edilebilmektedir.  

 

  

Denge Tüpünün Ana Gövdeye Sabitlenmesi 

 

 Yukarıda halk tabiriyle hacı yatmaz olarak adlandırılan sistemi 

yapabilmek için gereken denge tüpümüzü ana gövdeye sabitlemekteyiz. Bu 

gövde sayesinde roll eksenimizde sapma olmadan daha rahat hareket 

edebilmekteyiz. 
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Pervane Tasarımı 

Aracımızın yukarıdaki görselde görülen motor pervanelerini Solid 

Works programı ile kanatçıkları testlerimize göre en optimum düzey olan 

merkeze kanat başlangıcında 25 derece, kanat bitişinde ise 75 derece olan 

eğimde tasarladık. Sürtünme yüzeyini ve birikme sayılarını küçültebilmek 

için birçok kısmına da radyuslar ekledik. 

 

  

Pervane Analizi 1 Pervane Analizi 2 

Pervane Analizi 1 ve Pervane Analizi 2’deki Akışkan Simülasyonu ile 

testlerini gerçekleştirdik. Analizlerimiz sonucunda suyun içerisinde aracın 

ileri hareketlerinde yaklaşık 3 m/s hızlara, geri hareketlerinde ise 2.5 m/s 

hızlara ulaştık. Pervanelerin en optimum olması için sürekli bu testleri 

tekrarlayarak suyun dağılım miktarlarını ve hız değerlerini en optimum 

seviyeye getirmek için çalıştık. Lakin görüntü işlemenin daha stabil değerler 

verebilmesi için güvenli düzey olan 1 m/s hızda hareket etmeyi planlıyoruz. 
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Aracımızın akışkan testlerini ise yine SolidWorks programı ile 

gerçekleştirdik aracımız suya karşı direnç göstermemektedir. Özellikle 

motorların etrafındaki koruyucu dairelerimiz suya istediğimiz şekilde yön 

vermektedir. 

 

 

Analizin aracımızın altında verdiği görüntü 

 

Analizin aracımızın solundan verdiği görüntü 
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Analizin aracımızın sol arka çarprazından verdiği görüntü 

 

 

4.2.2. Malzemeler   

 

 

Atmega 2560 Atmel/Microchip tarafından üretilen 70 dijital giriş-çıkış, 

16 analog giriş, 6 kesme ve 15 PWM pini bulunan çok fonksiyonlu küçük 

boyutlu bir mikrodenetleyicidir. 
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MPU6050 dünyanın her yerinde ucuz fiyatlara kolay erişilebilen bir kart 

olmasıyla ünlüdür. Üstünde ivme ve gyro sensörleri bulunmaktadır. 

Türkiye’de MPU6050 üzerindeki entegreler bulunmadığı için modül olarak 

tercih edilmiştir. 

 

 

JSN-SR04T sensörü bir ultrasonik transduceridir. HC-SR04’ten en 

büyük farkı su geçirmez olmasıdır. Bu kartı terci etme sebebimiz hem su 

geçirmez olması hem de Türkiye’de sadece sensör olarak bulunmamasıdır. 
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Raspberry PI 4 8GB küçük boyutlarda 8GB ram ve 1.5 GHz işlemci 

frekansı olan bir bilgisayardır. Bilgisayarın işlemcisi Broadcom tarafından 

üretilen BCM2711 modelidir. Üzerinde 2 adet USB 2.0 ile 2 adet USB 3.0 

portu, 2 adet HDMI portu, Type-C portu, ve ses girişi bulunmaktadır. 

 

 

DRV8833 1.5 A akım kaldırabilen ve çift motor sürmeye yarayan bir 

motor sürücüsüdür. TB6612 ya da L298N motor sürücülerinden en büyük 

farkı daha az pin sayısıyla daha yüksek amperaj değerlerinde motor 

sürebilmesidir. 
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Altimu 10-v5 üzerinde basınç, gyro, barometre ve ivmeölçer sensörler 

bulunan çok görevli bir sensör kartıdır. Pololu tarafından üretilen bu kartın 

basınç hassasiyeti 4096 LSB/hPa’dır. Bu sensörü biz derinlik ölçmek için 

kullanacağız. 

 

 

VL53L0X engel ile aramızdaki mesafeyi ölçmek için kullanılan bir lazer 

sensördür. Boyutları 13 mm x 18 mm olmasına rağmen 3 cm’den 2 metreye 

kadar mm derecesinde ölçüm yapabilmektedir.  
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Atmega 328P Atmel/Microchip tarafından üretilen ve Arduino Uno, 

Nano gibi kartlara güç veren bir mikrodenetleyicidir. Bu mikrodenetleyici 

üzerinde 13 dijital, 8 analog, 2 kesme ve 6 PWM pin bulunmaktadır. En çok 

kaynağa sahip Atmel mikrodenetleyicisidir.  

 

 

LM2596HVS DC regülatör modülü 53 V’a kadar giriş gerilimi destekler. 

Çıkış olarak ise 3V ile 40V arasında tüm voltaj değerlini 

desteklemektedir. Bizim bu regülatör modülünü tercih etme sebebimiz 

ise 3A çıkış verebilmesidir LM7805 benzeri regülatörler kullanmama 

sebebimiz bu kadar yüksek akım seviyelerini kaldıramamasıdır. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri   

Aracımızın üretiminde birçok üretim tekniğinden 

yararlanmaktayız. En çok 3 boyutlu yazıcılardan yararlanmış 

olsak bile Lazer ve CNC makinelerini de kullanmaktayız.  

• 3 Boyutlu Yazıcı 

Biz aracımızın gövdesi, motor tutucuları ve 

motor kılıfları gibi plastik parçaları üretirken üç 

boyutlu yazıcıları tercih ettik. Parçalarımızın plastik 

olması aracımıza ayrı bir yük daha bindirmemiş oldu. 

Öncelikle SolidWorks CAD programında çizdiğimiz 

mekanik parçaları montajlayarak parçaların üretilebilir 

ve kullanılabilir olduğundan emin olduk. 

 

Üç boyutlu yazıcı olarak ise Türkiye’de üretilen 

Zaxe markasının X2 modelini tercih ettik. Zaxe X2 

200x200x200mm baskı hacmine sahiptir. Yazıcımız 

ABS, PLA, PET-G, Carbon Fiber, Flex gibi farklı 

filamentleri desteklemektedir.  
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Plastik parçalarımızda yük gerekmeyen yerlerde 

PLA filamanetleri tercih ettik. SOLIDWORKS ile 

analizlerimiz sonucunda baskının yüksek olacağını 

gördüğümüz yüzeylere sahip unsurlarda ABS 

filamentler tercih ettik. Tecrübelerimiz sonucunda 

açık renkli filamentlerin daha kaliteli sonuçlar 

verdiğini gördük.  

• Lazer Kesici 

Aracımızın ön kapağını daha önceki yıllarda 

camdan ürettiğimizde buğulanma problemiyle 

karşılaştık bu yüzden de pleksi malzemeden üretmeye 

karar verdik.  

 

 

Lazer kesiciler lazer markalama makinelerine 

göre çok daha yüksek watt değerlerinine sahiptirler. 

Markalama makineleri 20-30 Watt güce sahipken kesme 

makineleri 100-120 Watt gibi güçlere sahiptirler. Lazer 
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ışınları noktasal ışık kaynakları oldukları için aşındırıcı 

bir güce sahiptir ve güç sayesinde çizimlerimizi gerçek 

ürünlere dönüştürmemizi sağlarlar. 

• CNC Makinesi 

CNC makineleri endüstride popüler bir üretim 

aracıdır. Özellikle de seri üretim olmayan tekil 

üretimlerde büyük bir rol oynar. Kalıp ve pres 

makinelerine ihtiyaç olmaksızın düşük maliyetlerle 

üretim yapar.  

 

Şehrimizin sanayisi güçlü olduğu için hem 

sponsorlarımız hem de sponsor olmayan firmalara 

ricalarımız sonucunda aracımızın arka kapağını cnc 

makinesinde ürettik. CNC makinelerinin çok eksenli 

modelleri bulunsa da biz üç eksene sahip olan modelini 

tercih ettik. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler  

Aracımızın fiziğini tasarlarken en önemli kriterlerimiz suda 

kolay bir şekilde askıda kalabilmesi, roll ekseninde hareketini 

kısıtlaması ve suya karşı direnç göstermemesi için çalışmalar 

yürüttük. Sualtı aracımızın diğer rakiplerden de bir farkı 

yoğunluğunun 1 g/cm3 olmasıdır ve bu sayede suda askıda 

kalabilmekteyiz. Diğer eksenlerde hareket ederken y eksenimizin 

sabit kalması bizim için büyük bir kolaylık olmaktadır. 

• Sualtı Aracının Boyutları 

Aracımızın tasarımını yaparken en önemli 

kriterimiz aracımızın ebat puanlamasından tam puan 

olan kırk puanı almasıdır.  Ebat puanlamasında en 

uzun ayrıt baz alınacağı için aracımızın genişliği, 

yüksekliği ve boyu maksimum 500 mm olmalıydı.  

Biz ise aracımızı tasarladığımızda maksimum 

ölçülere uyduğunu gözlemledik. Şu an aracımızın 

genişliği 370 mm, boyu 356 mm ve yüksekliği ise 136 

mm’dir.  

Ebat puanlamasından tam puan almayı 

hedeflemekle beraber Kapıdan Geçiş görevinde de 
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geçişin kolay olabilmesi için aracımızı olabildiği en 

minimum ölçülerde tasarladık. 

 

• Sualtı Aracının Ağırlığı 

Aracımızın ağırlığında baz aldığımız değerse 8 

kilogramdır. Görev puanları gibi diğer puanlara da 

önem verdiğimiz için aracımızın ağırlığını düşürmek 

için büyük çalışmalar yürüttük.  

Aracımızın boyutunun küçülmesi bizim için 

büyük bir avantaj oluşturdu. Özellikle de ana 

haznemizin küçük boyutlara sahip olması daha az 

ağırlığa olanak sağladı. Aracımızdaki en büyük ağırlık 

bataryalarımız olacağı için piyasa araştırması 

gerçekleştirerek ağırlığı daha az olan ve kapasitesi 

yüksek olan yani 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒/𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 değerinin en 

yüksek olduğu bataryaları tercih etmeye çalıştık. 

Aracımızda hesaplamalarımıza göre bataryanın 

300 gram ağırlığıyla beraber 2450 gram ağırlığa 

sahibiz. 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

         

PCB Devre Kartı Çizimi   PCB Devre Kartı 3D Görünüm 

    

Yukarıdaki görsellerde görülen devremizde mikrodenetleyici olarak 

ATMega 2560’ı tercih etme sebebimiz 16 analog giriş, 70 dijital giriş-çıkış, 6 
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kesme ve 15 PWM pini (Microchip, Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-

2560/V-2561/V, 2020) bulunmasıdır. Motor sürücüsü olarak tercih ettiğimiz 

DRV8833’ün her biri için 2 adet dijital ile 2 adet pwm çıkış (Instruments, 2020) 

gerekmektedir bu yüzden Atmega328p ya da diğer Atmel mikrodenetleyicileri 

tercih etmedik. DRV8833’ü tercih etme sebebimiz ise fiyatının düşük olması ile 

1.5 A ile çift kanalda motor sürebilmesidir (Instruments, 2020). DRV8833 

normalde 4 pwm çıkışa ihtiyaç duymaktadır lakin biz bunu bir not kapısı ve iki 

and kapısı ile 2 dijital çıkış, 2 pwm çıkışa dönüştürmüş bulunmaktayız. Aracın 

eksen eğimlerini ölçmek için MPU6050’yi tercih ettik. MPU6050’yi tercih etme 

sebebimiz ucuz fiyatı ve iyi geliştirilmiş kütüphaneler ile gerçek değerlere çok 

yakın sonuçlar verebilmesidir. Pinger cismini algılamak için ise bir ultrasonik 

mesafe sensörü olan JSNSR-04T sensörünü kullandık. Bu sensörü tercih etme 

sebebimiz su geçirmez olmasının bize kolaylık sağlamasıdır. Altimu 10-V5 

sensörünü ise basınç değerinin hassasiyetinin 4096 LSB/hPa (Pololu, 2020) 

olmasıdır. MZ80 sensörü ise 3 cm ile 80 cm arasında ayarlanabilir bir menzilinin 

olması ve 2 ms tepkime süresine sahip olmasıdır. 

Sensörler ile Atmega2560’ı haberleştirdiğimizde sensörlerin hatalı 

ölçümlere sebebiyet verdiğini gördüğümüz için sensörleri harici bir 

mikrodenetleyiciyle haberlerleştireceğiz. Yukarıda Şekil 3’te görüldüğü üzere 

MPU6050 ve Altimu 10-V5 sensörünü Atmega 328P-AU mikrodenetleyicisine 

bağladık. Atmega 328P-AU’yu tercih etme sebebimiz ise 32 KB programlama 

belleği ve 16 MHz çalışma frekansıdır (Microchip, ATmega328P, 2020). 

 Aracımız nominal voltaj değerlerinde boşta iken araç üstündeki 

komponent ve cihazlarımız Atmega 2560 40 mA, MPU6050 3.9 mA, JSN-SN04 

30 mA, Altimu 10-V5 5 mA, DRV8833 6.8 mA, Motorlar 320 mA, MZ80 100 

mA, Atmega328P-AU 1.9 mA, Raspberry PI Ekran 160 mA, Raspberry PI 4 

8GB 1.2 A çekmektedir ve toplamda aracımızda planladığımız akım değeri    

1.87 A’dir. Motorlar tam güçte iken çekecekleri akım 3.2 A’dir. 

 Aracımızda kamera olarak ise A4Tech 1080p Full-HD WebCam 

kullanmamızın sebebi çözünürlüğünün 1080p, görüş açısının 70° ve 30 FPS 

görüntü vermesidir (A4Tech, 2020). Görüntü işlemede ham görüntünün 

çözünürlüğünün yüksek olması ve robotun anlık yorumlayabilmesi ve hareket 

edebilmesi için saniyede yüksek kare sayılarına çıkabilmesi gerekmektedir. 

 Aracımızda görüntü işleme için kullandığımız bilgisayar olan Raspberry 

PI 4 8GB’ı tercih etme sebebimiz ise 1.5GHz işlemci frekansı ve 8GB belleğinin 

olmasıdır (Pi, 2020). İşlemci frekansı ve belleğin yüksek olması bizim görüntü 

işleme performansımızı artırmasıdır. 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma tasarım sürecini dört algoritmayla anlatmayı uygun gördük 

ve algoritmalarda aracın görevlerde takip edeceği işlemleri anlattık. 

a) Ana İşlem Algoritması 

 
b) Kapıdan Geçiş Algoritması 
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c) Denizaltı Tespiti ve Sualtı Aracını Konumlandırma Algoritması 
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d) Hedef Tespit ve İmha Algoritması 

 

 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın çalışma algoritması MPU6050 sensörümüzden gelen eğim 

değerleri ve Altimu 10-V5 sensörümüzden gelen basınç değerlerinin 3 eksen ve 

derinlikte pid formülü ile yorumlanarak aracın konumunun sabitlenmesi 

sağlanmaktadır. Aşağıdaki MATLAB ile yorumladığımız grafikte görüldüğü 

üzere aracımızın bulunduğu derinliğin +2 cm kayması durumunda çalışan PID 

formülümüzün çalışma prensibi gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aracımızın 

algoritmasında hatadan sonraki 23. döngüsünde tekrar merkez noktaya geldiği 

gözlemlenmiştir. Ve diğer eksenlerdeki sapması da benzer oranlarda dengede 

tutulacaktır. 
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      PID Formül Grafiği 

  Aracımızın görüntü işleme yazılımında Python 3.7 ve OpenCV 4.5 

kullandık. Python kullanmamızda sebep kullanışlılığının yüksek olması, hızlı 

tepkiler verebilmesi ve Arduino ile seri haberleşme üzerinden doğru değerleri 

hızlı şekilde iletebilmesidir. OpenCV kullanmamızın sebebi ise açık kaynaklı 

olması ve geniş işletim sistemi desteğinin bulunmasıdır. OpenCV’nin alanında 

ne kadar başarılı olduğunu anlamak içinse aktif olarak kullanılan görüntü işleme 

projelerine bakabiliriz Google tarafından geliştirilen StreetView uygulaması, 

NASA tarafından geliştirilen Mars’a gönderilen keşif aracı (Curiosity) başarılı 

projelere örnek gösterilebilir (PİŞKİN, 2021). OpenCV tabanlı kütüphaneler 

kullanarak limitlerimiz olmasını ve olanaklarımızın sınırlandırılmasını 

istemedik. Aracın mikrodenetleyicilerinde ise C++ tabanlı (Arduino, 2021) 

Arduino dilini kullanmaktayız. Atmel Studio ile C++ dili kullanılabilirdi lakin 

mikrodenetleyicilerimize düşen işimiz çok büyük olmadığı için hızlı çözümlere 

daha kolay ulaşmamızı sağlayan Arduino’yu tercih ettik. 

 

 Görüntü işlemede cisim algılamak için öncelikle aldığımız görüntüyü dört 

filtreden geçirmekteyiz bu filtrelerin amacı ham görüntü üzerindeki parazitleri 

engellemek ve ham görüntüdeki küçük titremeleri ortadan kaldırmaktır. 

 

1. Görüntünün Renklerinin Ortadan Kaldırılması 

Kameradan gelen ham görüntünün ilk filtresi renklerin kaldırılmasıdır. 

Grayscale olarak adlandırılan filtreden geçirerek görseldeki Kırmızı, Yeşil ve 

Mavi renleri gri tonlarına çevirmektir. RGB renklerde grayscale filtre şu şekilde 

çalışmaktadır. Kırmızı (R) için 0 ve 255 arasındaki kırmızı ton değeri 0 yine 0, 

255 değeri ise 1 olarak tanımlanır ve bu orana göre grayscale üzerindeki kırmızı 

renk değeri bulunur ve bu işlem yeşil ve mavi renk değerleri için de yapılır. 

Örnek vermek gerekirse de formül şu şekildedir. 

 

𝑅𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =  
𝑅𝑅𝐺𝐵

255
  ,    𝐺𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =  

𝐺𝑅𝐺𝐵

255
  ,   𝐵𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =  

𝐵𝑅𝐺𝐵

255
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Grayscale renk değerleri bulunduktan sonra ise bu renklere göre gerçek 

gri tonlu görüntü hazırlanır. Görüntü hazırlanırken isteğe bağlı olarak renk 

çarpan değerleri yükseltilebilir ya da düşürülebilir. Biz görüntü işlerken bu 

değerleri 1 3⁄  olarak aldık. Gri tonu ise şu şekilde hesaplanır: 

 

𝑔𝑟𝑖 = 𝑅𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗  𝑅ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 +  𝐺𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗  𝐺ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 +  𝐵𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗  𝐵ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 

𝑅ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 =  
1

3
        ,       𝐺ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 =  

1

3
       ,       𝐵ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 =  

1

3
 

 

Bu denklem sonucunda gri tonu bulunur. Çıkan sonuç 1’e ne kadar 

yakınsa o kadar koyu, 0’a ne kadar yakınsa o kadar açık renklidir. Bu işlemi ise 

kendi geliştirdiğimiz kütüphanemizde  𝑐𝑣2. 𝑐𝑣𝑡𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 fonksiyonunu kullanarak 

gerçekleştirmekteyiz. Bu işlem sonucunda çıkan görüntü ise şu şekildedir. 

 

  

Ham Görüntü Renkleri Ortadan Kaldırılan Görüntü 

 

2. Görüntünün Median Metodu ile Bulanıklaştırılması 

Renklerinden arındırılarak gri tonlarla oluşturulan görüntünün bir 

sonraki filtresi ise Median Filtre’dır. Median Filter bulanıklaştırması kelime 

anlamından da anlaşılacağı üzere ortanca değeri bularak o değere göre pikselleri 

daha az piksele dönüştürmektir. Filtrede önemli kriter kaç piksel değerinin orta 

değerinin bulunacağıdır biz bu değeri 5 olarak aldık yani 5 pikselin orta değerini 

bularak ilerliyoruz. Yeni piksellerdeki gri değerleri şu şekilde hesaplanır: 

 

𝑥𝑦𝑒𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑖 = 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎(𝑥 − 𝑛, … 𝑥 − 1, 𝑥, 𝑥 + 1 … , 𝑥 + 𝑛) 

𝑦𝑦𝑒𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑖 = 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎(𝑦 − 𝑛, … 𝑦 − 1, 𝑦, 𝑦 + 1 … , 𝑦 + 𝑛) 

𝑛 = 5 

Bu denklem ile piksellerimizin tamamını tarıyoruz ve orta değerleri 

bularak tüm görüntüyü bulanıklaştırıyor ve ortadaki farklı renklere sahip piksel 

sayısını azaltıyoruz. Bu işlemi kütüphanemizde   𝑐𝑣2. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐵𝑙𝑢𝑟 fonksiyonu 

ile kullanmaktayız ve sonucunda aşağıdaki örnek görseller çıkmaktadır. 
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Median Filter Öncesi Görüntü 
Farklı Piksel Renkleri Azaltılan 

Görüntü 

 

3. Görüntünün Keskinleştirilmesi 

Farklı piksel renkleri azaltılan görüntünün bir sonraki filtresi ise 

keskinleştirme filtresidir. Bulanıklaşan görüntü keskinleştirilerek cisim ya da 

şekillerin daha kolay bir şekilde çözümlenmesi sağlanır. Keskinleştirme işlemini 

kütüphanemiz içerisindeki 𝑐𝑣2. 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟2𝐷 fonksiyonu ile kullanmaktayız ve 

sonucunda aşağıdaki örnek görseller çıkmaktadır. 

  

Keskinleştirme Öncesi Görüntü Keskineştirme Sonucundaki Görüntü 

  

4. Görüntünün Morfoloji Algoritmasına Göre İşlenmesi 

Keskinleştirilen görüntünün bir sonraki filtresi ise morfoloji 

algoritmasına göre görüntüyü aşındırıyoruz. Görüntü işlemede morfolojinin 

genel amaçla kullanılan iki çeşidi vardır. Bunlardan biri olan yayma (OPEN)  

metodu genelde harf işleme gibi alanlarda kullanılmaktadır, bir diğeri metod 

olan aşındırma (CLOSE) obje,  cisim ya da şekil işleme gibi alanlarda tercih 

edilmektedir. 

Yayma modeli için bir örnek vermek gerekirse harflerin daha anlaşılır 

şekilde işlenmesi için kalınlaştırma işlemi örnek gösterilebilir. Aşağıda ise bu 

yayma modelinin bir örneği bulunmaktadır. 
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Yayma Öncesi Piksel Matrisi Yayma Sonrası Piksel Matrisi 

Yayma modelinde mantık operatörü olarak “veya” kullanılmaktadır. 

Mantık işlemleri arasına veya konularak yorumlanır ve sonuç bulunur. Yayma 

modelinin çalışma prensibini tablo ile göstermek gerekirse şu şekildedir. 

 

0 0 0 

1 1 1 

0 
 

1 

1 

0 1 

1 1 

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

(0 == 1) || (0 == 1) || (0 

== 1) = 0 

(1 == 1) || (0 == 1) || (1 

== 1) = 1 

(1 == 1) || (1 == 1) || (1 

== 1) = 1 

  

Aşındırma modelini açıklamak gerekirse özellikle çok parazitli alanlarda 

parazitlerin azaltılması ve cismin daha da netleşmesi üzerine kurulmuştur. 

Aşağıda ise yıpratma modeline ait bir örnek görsel verilmiştir.  

   

  

Yıpratma Öncesi Piksel Matrisi Yıpratma Sonrası Piksel Matrisi 

Yıpratma modelinde mantık operatörü olarak “ve” kullanılmaktadır. 

Mantık işlemleri arasına ve konularak yorumlanır ve sonuç bulunur. Yıpratma 

modelinin çalışma prensibini tablo ile göstermek gerekirse şu şekildedir. 

 

0 0 0 

1 1 1 

0 
 

1 

1 

0 1 

1 1 

0 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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(0 == 1) && (0 == 1) && 

(0 == 1) = 0 

(1 == 1) && (0 == 1) 

&& (1 == 1) = 0 

(1 == 1) && (1 == 1) 

&& (1 == 1) = 1 

 

 Biz görüntü işleme yazılımımızda yıpratma modelini kullanmaktayız 

çünkü parazitleri engelleyerek gerçek cisimleri ya da şekilleri algılamak 

istemekteyiz. Morfoloji işlemini kütüphanemiz içerisindeki 

𝑐𝑣2. 𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦𝐸𝑥 fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Morfoloji 

işlemi sonrasında çıkan görüntüye aşağıda yer verilmiştir. 

  

Morfoloji İşlemi Öncesi Görüntü Morfoloji İşlemi Sonrası Görüntü 

 

Filtreler sonucunda oluşan görüntülerle beraber artık cisim algılama 

aşamasına geçebiliyoruz. Cisim algılama aşamasında ilk olarak yuvarlakları 

bularak işleme başlıyoruz. Yuvarları ilk bulmamızın amacı daha sonra cisimler 

arasından yuvarlağı ayırt edebilmenin daha kolay olmasıdır. Yuvarlak bulma 

işlemini 𝑐𝑣2. 𝐻𝑜𝑢𝑔ℎ𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒𝑠 fonksiyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bu fonksiyonun 

çalışma mantığı merkez noktayla bulunan noktanın arasında bulunan üçgenin 

hipotenüsünün yuvarlağın yarıçapına eşit olmasıdır ve hipotenüsün yarıçapa eşit 

olduğu alanları yuvarlak olarak yorumlamasıdır ve fonksiyonun altında yatan 

formül (𝑥 − 𝑥𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧)2 +  (𝑦 − 𝑦𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧)2 = 𝑟2 şeklindedir. Bu fonksiyon ile 

bulduğumuz örnek ise aşağıda gösterilmiştir. 

 



 

32 
 

 

 

Yuvarlakları tespit ettikten sonra alanları tespit etmekteyiz. Tespit edilen 

alanların yorumlanmadan önceki ham hallerinin görselleri ise aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Tespit ettiğimiz bölgelerin alanlarının minimum ve maksimum sınırları statik 

değişkenler değillerdir. Minimum ve maksimum alanlar cisme olan yakınlığımıza göre 

değişmektedir. Yazılım çalışmaya başladığındaki minimum alan değeri 1500 pixel2, 

maksimum alan değeri ise 90000 pixel2’dir. Bu değerler cismin son işleminden itibaren 

ne kadar yaklaştığımıza göre değişmektedir. Her görüntü işleme isteğimizde alanların 

minimum ve maksimum değerleri 100 pixel2 artmaktadır.  
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Belirlediğimiz bölgeler belirlenen alan sınırları içerisindeyse işleme 

alınmaktadır. Ve tüm bölgeler yorumlanmadan önceki ham görüntüleri merkez 

noktaları sabitlenerek aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Tespit edilip önemli olarak nitelendirilen alanlar yuvarlak ya da dikdörtgen 

olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma aşamasında ise belirlenen bölgenin 

içerisinde herhangi bir yuvarlağın olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer bir 

yuvarlak var ise o cismi artık yuvarlak olarak nitelendireceğiz. Eğer yoksa cismi 

dikdörtgen olarak nitelendireceğiz. 

 

SUALTI ARACI BÖLGE 
100 cm 

Minimum değer : 1500 

Maksimum değer : 90000 

SUALTI ARACI  BÖLGE 
90 cm 

Minimum değer : ~ 5000 

Maksimum değer : ~ 93500 



 

34 
 

 

 

Cisimler sınıflandırıldıktan sonra göreve göre arama yapılacaktır iki cisimde 

bir arada tespit edilmeyecektir. Görev bilgisi Arduino tarafından Serial Haberleşme ile 

iletilecektir. Göreve göre cisim tespiti yapıldıktan sonra cismin kameradaki görünen 

koordinatları Arduino’ya Seri Haberleşeme protokolü üzerinden gönderilmektedir ve 

bu veriler Arduino tarafından işlenerek aracın hareket etmesi sağlanacaktır. 

 

Görevlerimizden biri olan pinger görevi de bizim için önemli bir görevdir. 

Çünkü otonom sürüş alanında birçok yarışmacı arkadaşımız tecrübe edindiği için bu 

yıl yeni olacak bu görevin daha seçici olacağına inanmaktayız. Pinger görevinde 

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝐼𝑛 fonksiyonuyla testler gerçekleştirdik ve yakın mesafede ne kadar süre yüksek 

(HIGH) seviyesinde kaldığını ölçtük ve ölçümlerimize göre 4000 mikro saniye 

değerinin eşik değer olmasına karar verdik. Testlerimizin verileri ise aşağıdadır. 

 

 

Yukarıdaki test sonucunda pinger ile aramızda 1 metre mesafe olduğunda 4000 

mikro saniye süresinin altında yüksek (HIGH) değerlerinde kaldığımızı gözlemledik.  

 

Yarışmadaki görevlerde kullanacağımız tüm işlemlerin ardından görevlerde bize 

katkı sağlaması için bir adet gyro, bir adet basınçölçer ve 3 adet mesafe sensörü 

barındırmayı planlıyoruz. Bu sensörlerdeki veriler ışığında hareketlerimizi 

gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- - 

 

- 

 

- 
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Görev Bazlı Yazılımlarımızın Çalışma Mantığı  

a) Kapıdan Geçiş Görevi 

 

Kapıdan geçiş görevinde şartnamede de belirtildiği üzere kapının üst 

bölmesinden geçmek daha yüksek puan almamızı sağlayacaktır.  Görevi daha hızlı 

tamamlamak ve üst bölmeden geçmemizin kolaylaşması için bu görevde yükseklik 

kontrolünü görüntü işleme yerine basınç sensörümüzdeki verilerle ayarlayacağız. 

  

 Alt bölmenin yüksekliği 1 metre ve üst bölmenin yüksekliği 50 cm olacağı için 

biz aracımız 1.25 metre konumuna sabitlemeyi planlıyoruz bu sayede üst bölmenin 

tam karşımızda olması hem görüntü işleme açısından hem de görüntü işlendikten sonra 

hareketlerimizin kolaylığı açısından bize yardımcı olacaktır.  

 

 

b) Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

 

Denizaltının tespiti ve konumlanma görevinde iç daireye konumlanmayı 

planlamaktayız. Bu aşamadaki aracımızın alt tarafını görüntüleyen kamerayı 

kullanmayı hedeflemekteyiz. Kameramızın öncelikle orta halkayı seçebilmesi için 1.5 

metre yüksekliğe çıkmayı hedeflemekteyiz. Hedeflediğimiz yüksekliğe çıktığımızda 

ise belirttiğimiz gibi önce orta halkayı tespit edeceğiz. Bu işlemi ise görüntü işleme 

yazılımımızda eğer bir dairenin içinde başka bir daire varsa alanı en büyük olan daireyi 

seçecek şekilde ayarladık. 

Orta halkaya hizalı bir şekilde iniş işlemine başladığımızda ise yine PID 

formülünü X ve Z ekseni için de ayrı ayrı kullanarak aracımızı merkezde tutmayı 

planlamaktayız.  

Orta halkanın görüş sınırlarımızdan çıkması sonucunda ise iç halkaya 

odaklanacağız ve son kontrolümüzü iç halkada gerçekleştireceğiz. Kameramız altta 

olduğu için belli bir yaklaşma sonucunda iç halka da görüş açımızdan çıkacaktır ve 

son halka konum bilgisiyle beraber pid işlemimiz havuz dibine doğru çalışmaya devam 

edecektir. Basınç değerimizin değişmediği anlaşıldığında ise konumlandırma görevi 

sona erecektir. 

 

 

c) Hedef Tespiti ve İmhası 

 

Hedef imha görevinde diğer takımlardan farklı olarak yine görüntü işleme 

yazılımı yerine sensörlerimizi kullanarak görevi tamamlamayı planlamaktayız. İlk 

olarak bu görevde üzerinde hedeflerin olduğu çubukları aracımızın solunda, önünde 

ve sağında konumlandırdığımız 3 ses dalgası ölçüm sensörüyle bulacağız.  

Aracın yüksekliğini hedefin yüksekliğiyle sürekli olarak aynı tutacağız bu 

sayede hedefin hangi çubukta olduğunu bulduğumuzda hedefe vurma işlemini 

kolaylaştırmış olacağız.  

Daha önceki yıllarda katıldığımız sumo yarışmalarında kullandığımız yöntemle 

beraber eğer hedef sağımızda ise hedef önümüze gelene dek sağa döneceğiz, hedef 

solumuzda ise yine hedef önümüze düşene dek sağa döneceğiz. Hedef tüm 
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sensörlerimizde dalgalanmaya sebep olacağı için en çok dalgalanmaya sahip sensör 

baz alınacaktır. 

  

 Python Yazılımımızın Kesit Anlatımı 

 

 

Geri döndürülecek liste tanımlanır ve çerçeve oluşturulur. 

 

 

HSV renk skalasına çevrilir, renk maskesi ve morfoloji uygulanır. 

 

 

Büyük piksel toplulukları kontür içine alınır. 

 

 

Kontürler teker teker incelenir, alan hesaplanır ve alana göre objeler filtrelenir. 

 

 

Koordinatları alınır ve orta noktalar bulunur, Orta noktalar listeye eklenir, Liste geri-

dönüt olarak gönderilir. 

 

 

Başlıca değişkenler ve eşik değerleri tanımlanır. 
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Kameranın en-boy ölçüleri alınır, liste oluşturulur ve eşik alanları ayrıştırılır. 

 

 

Kameradan çerçeve oluşturulur sonrasında ise sırasıyla griye dönüşümü yapılır, 

bulanıklaştırılır (iki farklı bulanıklık), keskinlik çekirdeği oluşturulur ve çerçeve 

keskinleştirilir. 

 

 

Çember için eşik yarıçapları hesaplanır. 

 

 

Çemberler bulunur. 

 

 

Morfoloji eşikleri ve çekirdeği oluşturulur, sonra ise morfoloji uygulanır 

 

 

Kontürler bulunur ve kontrol edilir. 

 

 

Kontürler teker teker incelenir, Alan hesaplanır ve alana göre objeler filtrelenir. 
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Koordinatlar alınır, sınır testine sokulur. 

 

 

Sınırdaki objeler elenir ve orta noktalar bulunur. 

 

 

Çember bulunursa değişken dönüşümü yaptıktan sonra çemberler koordinatları alınarak 

teker teker incelenir. 

 

 

 

 

Anlık objenin çember sahibi olma, alan durumuna ve yakınlık durumuna göre ayrıştırma 

yapılır 

 

 

Eğer koşullar tutarsa çember olarak, tutmazsa dörtgen olarak listeye kaydedilir. Son 

olarak toplanan koordinatlar geri-dönüt olarak gönderilir. 

 

 

İlk olarak gerekli Seri port kütüphanesi ve zaman kütüphanesi dahil edilir. Port ve 

kontrol değişkeni tanımlanır. 
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Bu fonksiyonda belirlenen kanal ve belirlenen hızla çalışan seri port oluşturuluyor. İlk 

satırlarda değişkenler globalleştirilir. Hata ile kolay başa çıkılması için try-except bloğu 

kullanıldı. Portun kanalı ve hızı belirlenip açıldı, durumu açık olarak değiştirildi ve 

olumlu geri-dönüt gönderildi. Eğer hata çıkarsa durum kapalı olarak gösterildi ve 

olumsuz geri-dönüt gönderildi 

 

 

Bu fonksiyonda oluşturulan seri port kapatılıyor. İlk satırlarda değişkenler 

globalleştirilir. Eğer port açıksa işlem yapılır. Hata ile kolay başa çıkılması için try-

except bloğu kullanılır. Port kapatıldı durumu kapalı olarak gösterilir ve olumlu geri-

dönüt gönderilir. Eğer hata çıkarsa durum kapalı olarak gösterilir ve olumsuz geri-dönüt 

gönderilir. Eğer port hali hazırda kapalıysa boş geri-dönüt gönderilir. 

 

 

Bu fonksiyonda seri porta bilgi yazılıyor. İlk satırlarda değişkenler globalleştirilir. Eğer 

port açıksa işlem yapılır. Hata ile kolay başa çıkılması için try-except bloğu kullanılır. 

Seri porta veriyi şifreleyip yazıyor,  gönderilmesi için bekliyor ve 1 saniye geciktiriliyor. 

Sonunda ise olumlu geri-dönüt gönderilir. Eğer hata çıkarsa olumsuz geri-dönüt 

gönderilir. Port kapalıysa boş geri-dönüt gönderilir. 
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Bu fonksiyonda seri porttaki veriler alınıyor. İlk satırlarda değişkenler globalleştirilir. 

Eğer port açıksa işlem yapılır. Hata ile kolay başa çıkılması için try-except bloğu 

kullanılır. Veri kontrolü için sonsuz döngüye sokulur. Port temiz tutulur ve gelen 

karakterler sayılır. 

 

 

Eğer gelen karakter varsa satır okunur, şifrelenmiş veri çözülür ve geri-dönüt ile 

gönderilir. Eğer hata çıkarsa olumsuz geri-dönüt gönderilir. Port kapalıysa boş geri-

dönüt gönderilir. 

 

Arduino Yazılımımızın Kesit Anlatımı 

 

Motor seçimi için sabit değer tanımlanır. 
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Motor pinlerinin tanımlanır. 

 

Pinger alıcı sensörleri için pinler tanımlanır. 

 

 

Mesafe sensörleri için pinler tanımlanır. 

 

 

Raspberry Pi ile iletişim için seri port 57.6 kbps hızı ile açılır. 
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Motor pinleri çıkış olarak ayarlanır. 

 

Pinger sensörlerinin pinleri giriş olarak ayarlanır. 

 

Mesafe sensörlerinin pinleri giriş olarak ayarlanır. 

 

Bu fonksiyonda mesafe sensörlerinin değeri alınır. Seçilecek sensör byte değeri olarak 

önceden tanımladığımız mesafe sensör numarası olarak gelir. Sensörün durumu için 

‘sensorState’ adlı değişken tanımlanır. 

 

  Kullanıcı tarafından girilen sensör numarası switch-case komutuyla seçilir. Sensör 

pinindeki durum ölçülerek 'sensorState' değişkenine aktarılır. 

  

 

   'sensorState' komutu geri dönüt olarak gönderilir. Eğer sensör seçimi yanlışsa 'null' 

yani boş değeri gönderilir. 
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Bu fonksiyonda pinger sensörlerinin değerleri alınır. Seçilecek sensör byte değeri 

olarak önceden tanımladığımız pinger alıcı sensör numarası olarak gelir. Sensörün 

durumu için ‘duration’ adlı değişken tanımlanır. 

 

 

 Kullanıcı tarafından girilen sensör numarası if-else komutuyla seçilir. Sensör 

pinindeki durum ölçülerek 'duration' değişkenine aktarılır. 

   

 

  'duration' komutu geri dönüt olarak gönderilir. Eğer sensör seçimi yanlışsa 'null' yani 

boş değeri gönderilir. 

 

 

Bu fonksiyonda motorlar sürülür. Seçilecek motor numarası ve motor hızı byte olarak 

gelir. Motor numarası için önceden belirlemiş olduğumuz motor seçimi sabitleri 

kullanılır. Motorun yönü ise boolean denilen ‘Doğru-Yanlış’ değişkeni ile gelir 
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 Kullanıcı tarafından girilen motor numarası switch-case komutuyla seçilir. Motor hızı 

ve yönü pinlere yazılarak motorun hareketi sağlanır. 

  

4.4. Dış Arayüzler 

Aracımız ön tasarım raporunda da belirttiğimiz üzere tamamen otonom olduğu 

için herhangi bir dış arayüzü bulunmamaktadır. Sadece gövde içerisinde 

testlerimizi kolay yapabilmemiz için bir ekran, üç adet durum ledi ve 3 adet görev 

ledi bulunacaktır. 

 

5. GÜVENLİK  

Otonom araçlar hayatımızı kolaylaştırmak için geliştirilmektedir lakin otonom araçların 

en önemli özelliklerinden de bir tanesi insanların hatalarını önleyerek yaşanabilecek 

kazaların önüne geçmektir. Aracımız kazaların önüne geçerken aracımızın 

hazırlanmasında ya da yarışma esnasında yarıştırılırken herhangi bir takım arkadaşımıza 

veya yarışma komitesinde görevli bir kişiye zarar vermemesi bizim için önemli bir 

kriterdir. Bu sebeple de hem robotumuzun kendi güvenliği hem de çevresindeki 

insanların güvenliği için güvenlik çalışmaları yürüttük. 

Sualtı aracı ekibimizin istişareleri sonucunda iki ana başlık olmak üzere altı başlıkta 

güvenlik önlemlerimizi topladık. Başlıklarımız ise şu şekildedir: 
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• Sualtı Aracı Güvenlik Önlemleri 

o Mekanik Güvenlik 

o Elektronik Güvenlik 

o Yazılım Güvenliği 

• Çevre Güvenliği 

o Çalışma Alanı Güvenliği 

o Üretim Güvenliği 

o Test Güvenliği 

 

Sualtı Aracı Güvenliği: 

Aracımızın güvenliği bizim için kendi sağlığımızdan sonraki en önemli kriterdir. 

Bu kadar hazırlığımıza rağmen aracımızın arızalanması ya da bozulması bizim için 

büyük bir hüsran olacaktır ve emeklerimiz boşa gidecektir. Emeklerimiz ve 

çabalarımızın boşa gitmemesi için birçok güvenlik önlemi aldık. Önlemlerimizde ana 

kriterimiz aracımızın kendisine zarar vermemesidir. 

 

Mekanik Güvenlik: 

• Kullanılacak araç gereçlerin keskin olması ya da sıcaklıklarının yüksek 

olabilmesinden ötürü endüstriyel eldiven kullanılması zorunludur. 

• Aracımızın pervanelerinin çok yüksek devirlerde dönmesinden ötürü aracın 

yakın temasta pervanelerin ya da pervaneler ve motorların sökülmesi 

gerekmektedir. Aracın pervaneleri var iken kullanılması gerekmekte ise halk 

arasında kasap eldiveni olarak adlandırılan Kesilmez Çelik Eldiven 

kullanılmalıdır. 

• Motorların etrafa saçabileceği özellikle küçük boyutlarda parçalar motorların 

etrafında bulunmamalıdır. 

• Aracın testleri aşamasında önceki mekanik testlere rağmen tüm önlemler alınsa 

da herhangi bir parça fırlamasına karşın güvenlik gözlüğü kullanılması 

gerekmektedir. 

• Daha önce kullanılmış alet ya da ekipmanlar eğer işi yoksa yerine kaldırılması 

gerekmektedir. 

 

Elektronik Güvenlik: 

• Elektronik devreler ya da elektronik komponentlerin testleri esnasında 

üzerinden akım geçmemesi çok önemlidir. 

• Elektronik komponentler kısa devre sonucunda yangın çıkarabilme tehlikesine 

sahiptir. Bu yüzden de çalışma alanında çalışan ekip arkadaşımızın kolaylıkla 

ulaşabileceği bir konumda yangın söndürme tüpü ya da komponentin türüne 

göre yangın söndürme tertibatı bulunmalıdır. Kullanılan güç kaynakları kısa 

devre korumalı olmalıdır. 

• Aracımızın yarışacağı havuzda saf su olmadığı için su elektrik akımını 

iletebilmektedir. Bu yüzden de elektronik kartlarımız üzerinde kesinlikle kısa 

devre koruması bulunmalıdır. 

• Aracımızın bataryasının sağlığı sürekli kontrol edilmelidir. Bataryada şişme 

olup olmadığı herhangi bir hasarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.  
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• Hem aracımızda problemlerle karşılaşmamak için hem de kendi sağlığımız için 

kesinlikle çıplak el ile hiçbir elektronik eşyaya dokunulmamalıdır. İnce 

işlemlerin yapılması gereken yerlerde cerrahi eldivenler kullanılmalıdır ve bu 

eldivenler hassas olduğu için sürekli olarak hasarı var mı diye kontrol 

edilmelidir. Kaba işlerde ise endüstriyel eldivenler kullanılmalıdır. 

• Aracımıza zarar vermemek için antistatik bileklikler takılmalıdır. 

 

Yazılım Güvenliği: 

• Yazılım sırasında kullandığımız kütüphanelerin zararlı yazılımlar olabilmesi 

göz önüne alınarak kütüphanelerin içerikleri incelenmelidir. 

• Kullandığımız yazılım araçları kendi sağlayıcıları tarafından indirilmelidir. 

• Yazılımın yapıldığı cihazlarda antivirüs yazılımları kullanılmalıdır. 

• Geliştirilen yazılımların kaybolmaması için öncelikle fiziki cihazlara sonrasında 

ise en az bir bulut sunucuya yedeklenmelidir. 

 

Çevre Güvenliği: 

Ekibimiz için ilk öncelik ekip arkadaşlarımızın zarar görmemesi ve çevremizde 

bulunan insanların bizim aldığımız güvenlik önlemleri ile zarar görmemesidir. Aşağıda 

başlıkların altındaki maddelerde öncelikle araç ile yakın temasta bulunan arkadaşımızı 

sonrasında çevresindeki insanları ve son olarak ise çevremizin güvenliğini sağlamak 

için çaba göstermekteyiz. 

 

Çalışma Alanı Güvenliği: 

• Çalışma alanlarımızı özenle seçmeliyiz. Aracımızın düşerek kırılması ya da 

elimizdeki aletlerin düştüğümüzde bize herhangi bir zarar vermemesi için 

zeminin ve kuru ve kaygan olmamasına özen göstermeliyiz. 

• Kesici aletleri kesinlikle güvenli koşullarda saklamalıyız. Kesici aletleri var ise 

özel bir çantaya eğer yok ise dolaptaki onun için özel ayrılmış ve uyarılara sahip 

bölüme koymalıyız. 

• Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bölümün zeminine bir cisim düşerse o cismi 

yerden almalıyız ve kesinlikle yerde cisim bırakmamalıyız. 

• Hava tesisatı ile çalışan ekipmanları hava tesisatından ayırmalıyız. 

• Elektrik ile çalışan cihazları elektrik tesisatından ayırabiliyorsak ayırmalıyız 

eğer ayrılamıyorsa o bölüme ait elektrik anahtarını kapatmalıyız.  

• Isınan aletleri çalışma bitiminde soğutmalıyız ve soğuduğundan emin olmadan 

aletin yanından ayrılmamalıyız. 

• Dönen ya da düzlemsel harekete sahip kesici ya da delici cihazları yanında bir 

gözlemci olmadan asla çalıştırmamalıyız ve çalışma bitiminde yaptığı tüm 

işlemleri durdurmalıyız. 

 

Üretim Güvenliği: 

• Alanında uzman kişilere üretim yaptırmalıyız ya da alanında uzman kişilerin 

gözetimi altında üretim yapmalıyız. 



 

47 
 

• Tehlikeli olarak nitelendirilen makineleri kullanmadan önce kesinlikle bir 

profesyonele danışmalıyız ya da talimatlara uymalıyız. 

• Tüm makinelerde üretim esnasında makinenin hareketli ya da işlem yapılan 

herhangi bir haznesine eli ile müdahalede bulunmamalıyız. 

 

Test Güvenliği: 

• Testlerde öncelikli olarak kişisel koruyucu ekipmanlarımızı kullanmalıyız. 

• Testin yapıldığı atölyenin tüm gerekli acil durum araçlarına sahip olduğundan 

emin olmalıyız. 

• Testini yapacağımız aşamada eğer yanıcı olması ihtimal bir durum varsa test 

cihazı ile aramıza yangın duvarı yerleştirmeliyiz. 

• Herhangi bir aksaklık olması durumunda yanma ya da patlama durumlarına 

karşın testlerimizde başlatma işlemini uzaktan yönetmeliyiz. 

• Testlerimizi öncelikle kuru alanlarda gerçekleştirmeliyiz. Kuru alanlardaki tüm 

testlerimizin başarılı olması durumunda havuz gibi su içeren ıslak alanlara geçiş 

yapabiliriz. 

• Aracımız üzerinde bulunan acil durum butonunun kontrolünü sağlamadan 

testlere başlamamalıyız. 

• Testlerimiz eğer havuzda gerçekleşiyor ise; Havuzda herhangi bir bağımsız 

cisim olmadığından emin olmalıyız, elektrik kaçaklarına karşın önlem olarak ise 

havuzun suyuna koruyucu bir ekipman olmaksızın temas etmemeliyiz. 

• Testlerin bitiminde aracımız öncelikle temiz suyla yıkanmalıdır ve özenle 

kurutulmalıdır. Kurumadan araca herhangi bir müdahale yapılmamalıdır. 

Testler sırasında herhangi bir güvenlik zafiyetinin olmaması için bir güvenlik denetleme 

listesi hazırlanmıştır. Bu listedeki tüm aşamalar sırayla denetletilerek testlere 

başlanılmalıdır. Denetleme listemiz aşağıda verilmiştir. 

Güvenlik Denetleme Listesi: 

 
Kontrol Edilecek Güvenlik Önlemi Kontrolü Sağlayacak Uzman 

ya da Uzmanlar 

1 

Takım üyelerinin koruyucu ekipmanları 

bulunmalıdır. Sırasıyla şu ekipmanlar 

bulunmalıdır: 

• Koruyucu gözlük 

• Kuru ortamda ise Kesilmez Çelik 

Eldiven, ıslak ortamda ise cerrahi 

eldiven 

Özlem CİVELEK 

2 

Aracın arka kapağı üzerinde 

konumlandırılmış acil durum butonunun 

öncelikle fiziki hasarı var mı göz ile kontrol 

edilmelidir sonrasında ise çalışıp çalışmadığı 

kontrol edilmelidir. 

Mevlüt Emre SEVİNÇ 

3 

Aracı test yapılacak alana yerleştirmeden 

önce aracın motorlarının dönüşünde herhangi 

bir aksaklık olup olmadığı fiziki olarak 

kontrol edilmelidir. 

Mustafa CİVELEK 
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4 

Aracın motorlarının çalışıp çalışmadığı ve 

içerisinden bir parçanın hasar görüp 

görmediği kontrol edilmelidir. 

Ömer Necmi KAYHAN 

5 

Veri ve özellikle de enerji kablolarında 

herhangi bir fiziki hasar olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

Mustafa CİVELEK 

6 
Kabloların motorlara değebilecek bir 

konumda olmadığından emin olunmalıdır. 
Ömer Necmi KAYHAN 

7 

Test alanının güvenlik şartları aşağıdaki 

maddeler ışığında hazırlanmalıdır. 

• Yanıcı maddelere karşılık yangın tüpü 

ya da yangın söndürme araçları 

bulunmalıdır. 

• Yakın temasın gerektiği testlerde 

sağlık çalışanları olmaksızın yakın test 

yapılmamalıdır. 

• Eğer ıslak alanlarda ise havuzun su ile 

temas eden bölümünde kimse 

bulunmamalıdır. 

Özlem CİVELEK 

8 

Aracın sızdırmazlığı öncelikle göz ile 

sonrasında ise ağırlık ölçümü ile test 

edilmelidir. 

Mustafa CİVELEK 

9 

Kablolarda ya da elektronik akşamların 

herhangi birinde kaça olmadığından emin 

olunmalıdır. 

Mevlüt Emre SEVİNÇ 

 

Tüm önlemlere rağmen yine de problemler oluşabilir. Bu yüzden de herhangi bir 

güvenlik probleminin oluşması durumunda çözümün hazır olması için üç adet problem 

senaryosu kurulmuş ve çözümleri yazılmıştır. 

 

Problem 1: Elektrik aksamında herhangi bir kısa devre olması ya da aşırı yük binmesi 

üzerine yüksek akım çekerek yangın çıkması ya da patlama olması 

Çözüm 1: Alev, duman görülmesi ya da duman kokusu olması durumunda hemen telaşa 

girmeden robotun acil durum butonuna basılarak araç kapatılmalıdır ve olabiliyorsa 

aracın üzerindeki bataryanın bağlantısı kesilmelidir. Yangının önlenmesi için en 

yakındaki yangın tüpü ile müdahale edilmelidir. Eğer yangın sönmez ise acil durum 

telefonlarına ulaşılarak hemen müdahale edilmesi sağlanmalıdır.  

 

Problem 2: Aracın motorları çalışırken çalışma arkadaşlarımızdan birisinin bir uzvunun 

motorlar tarafından kesilmesi ya da sıkışması 

Çözüm 2: Eğer uzuv sıkışmış ise hemen aracın enerjisi kesilmelidir ve hemen sağlık 

ekiplerine hızlı bir şekilde haber verilmeli ya da sağlık kurumlarına yaralı 

ulaştırılmalıdır.  

 

Problem 3: Aracın yalıtkanlığını yitirmesi sonucunda suda elektrik akımının oluşması 
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Çözüm 3: Havuzdaki aracın çıkarılması için görevli kişilere haber verilmelidir. Eğer 

çıkarılamayacak durumda ise bataryasının bitmesi ile aracın durması beklediğinden 

testler sonucu hesaplanan süre boyunca bataryanın bitmesi beklenmelidir. 

 

6. TEST 

Testlerimizde ilk olarak VL53L0X sensörünü test ederek başladık. VL53L0X 

sensörünü ilk olarak 10 cm sonrasında 20 cm ve son olarak 100 cm mesafelerde test ettik. 

Testlerimizi de Pololu’nun geliştirmiş olduğu VL53L0X kütüphanesini ve kendi örneğini 

kullanarak gerçekleştirdik. Kütüphanenin örnek kodları ve aldığımız sonuçlar liste şeklinde 

gösterilmiştir. 
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İkinci testimiz ise MPU6050 gyro sensörüydü. Bu sensörü ise öncelikle x, y ve z 

eksenlerinde kırk beş derecede sonrasında ise x, y ve z eksenlerinde doksan derecede test 

ettik. MPU6050 kütüphaneleri internet ortamında çok olsa da biz daha önceki yıllarda 

edindiğimiz tecrübeler sebebiyle MPU6050_tockn kütüphanesini tercih ettik. Test içinse 

kütüphanede bulunan örnek kodları kullandık. Örnek kodlar ve aldığımız sonuçlar hem liste 

hem de grafik şeklinde aşağıda gösterilmiştir. 
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Üçüncü testimizde ise Altimu 10-v5 sensörünü denedik. Bu sensörü biz sadece basınç 

değerini bulmak için kullanacağız. Basınç değerini test ederken binamızda iki katta test 

yaptık ve iki katın arasındaki basınç farkı -------------------------- çıktı. Katlar arasındaki 

mesafe ise gerçekte dört metredir.  Altimu 10-v5 sensörünü test ederken yine Pololu 

tarafından geliştirilen kütüphaneyi kullandık. Test yazılımız ve sonuçları aşağıda 

gösterilmiştir. 
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7. TECRÜBE 

Aracımızda MZ-80 cisim algılama sensörünü kullanmayı planlamaktaydık. Testlerimiz 

aşamasında ise cisim algılama sensörünün bizim için pekte kullanışlı olmadığını belli bir 

müddet kör sürüş yaptığımızı anladık.  

 

  

Eski Sensörümüz Yeni Sensörümüz 

 

Bu yüzden de cisim algılayan dijital sensörler yerine analog mesafe sensörü kullanmaya 

karar verdik. Sensörleri araştırdığımızda ise birçoğunda aynı problem vardı I2C 

protokolünde adres çakışması. Biz bunun önüne geçebilmek için bir kütüphane bulduk ve 

aynı anda üç farklı mesafe sensörünü çalıştırabildik. 

 

Sualtı aracımızda hedef imha görevinde bir adet sensör kullanmayı planlamaktaydık 

lakin tek sensörle işlem yapmanın zor olacağını gördük. Şuan aracımıza üç farklı sensör 

yerleştirdik ve sinyale karşı yön duygumuz oluşmuş oldu. Yeni yerleşim planımız ise şu 

şekildedir. 
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Önceki Yerleşim Planımız Yeni Yerleşim Planımız 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

8.1.Zaman Planlaması 

Zaman planlaması görevlerin sahiplenilmesi ve zamanında projenin 

sonuçlanabilmesi için çok önemli bir kriterdir. Zaman planlamamız pandemi 

nedeniyle bazı değişikliklere uğramıştır. Lakin önceki planımıza göre bir gecikme 

söz konusu değildir. 

 

Tarih Görev 

Mart Ayı 

Araçta kullanılacak teknolojilerin ve malzemelerin 

araştırılması ve tercih edilmesi. 

Gövde, motor ve devre kartımızın tasarlanması. 

Aracımızın sızdırmazlığı için araştırmaların ve denemelerinin 

yapılması 

Mart 4. Hafta Nihai tasarım ve üretim fikrinin şekillenmesi 

Nisan 1. Hafta Aracın gövde tasarımının nihai ürüne dönüştürülmesi 

Nisan 2. Hafta Gövde ve pervanelerin 3D yazıcı ile üretimine başlanılması 

Nisan 3. Hafta Elektronik devre kartının tasarımının nihai sonuca ulaştırılması 

Nisan 4. Hafta Elektronik devre kartının üretimi 

Mayıs 1. Hafta Görüntü işleme yazılımının hazırlanması 

Mayıs 2. Hafta 
Aracının ve kontrol istasyonunun haberleşme yapısının nihai 

sonuca ulaştırılması 
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Mayıs 3. Hafta Aracın ve kontrol istasyonunun yazılımının yapılması 

Mayıs 4. Hafta Görüntü işleme yazılımının nihai sonucuna ulaşması ve testleri 

Haziran 1. Hafta Kritik tasarım raporunun yazılması 

Temmuz 2. Hafta Aracın sızdırmazlık testleri 

Temmuz 3. Hafta 
Aracın sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunun 

hazırlanması 

 

Yukarıda tabloda da görüldüğü üzere Mart ayının sonuna kadar aracımızın 

gövdesi, elektroniği ve yazılımının netleşmesi planlanmaktadır. Mayıs ayının ilk 

haftalarında ise gövdemizin üretilmiş olması planlanmaktadır. Mayıs ayının 

ortasında ise aracımızın elektronik, haberleşme işlemleri tamamlanmış olacaktır. 

Temmuz ayında ise sızdırmazlığımın kanıtlanması planlanmaktadır. 

8.2.Bütçe Planlaması 

Malzeme Adı Miktar 
Birim 

Fiyat 
Toplam Fiyat 

Atmega 2560-16AU Mikrodenetleyici 1 75 75 

MPU 6050 6 Eksenli Gyro 1 10 10 

JSN-SR04T Transducer 3 60 180 

Raspberry PI 4 8GB 1 780 780 

DRV8833RTYR 4 7 28 

ALTIMU 10 V5 Basınç Sensörü 1 220 220 

Keskinler 1000 RPM 6V DC Motor 16mm 8 95 760 

A4 Tech 1080P Kamera 2 330 660 

VL53L0X Mesafe Sensörü 4 101 404 

Atmega 328P-AU 1 21,25 21,25 

7.4V 2S 2700mAh Batarya 2 194 388 

Toggle Anahtar ve Kılıfı 3 17,25 51,75 

Raspberry PI Ekran 1 278 278 

Muhtelif Elektronik Komponentler 1 150 150 

LM2596HVS DC Regülatör 1 13,75 13,75 

RTV2 Kalıp Silikon (Kg) 1 123 123 

Sıvı Conta 1 47,5 47,5 

PLA Filament Zaxe 1 230,1 230,1 

ABS Filament Zaxe 1 218,3 218,3 

Plexiglass Ön Cam 1 100 100 

Plexiglass Gövde 1 290 290 

SD16 9 Pin 16mm Konnektör 3 31,5 94,5 

Epoksi Reçine Seti (Litre) 1 182 182 

Gres Yağı Makita (500 Gram) 1 105 105 

Üstübü (1 Kilo) 1 20 20 
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Setskur M2.5 20 1,2 24 

Alyan Başlı M4 Vida ve Somunu 24 1,45 34,8 

Motor Yağı 5w-30 (0,5 Lt) 1 20 20 

Turkuaz Oring Seti 1 100 100 

Muhtelif Mekanik Giderler 1 200 200 

Toplam Tutar 5.808,95 

   

Yukarıda tabloda da görüldüğü üzere elektronik malzemeler için 

öngördüğümüz bütçemiz 3.633,75 Türk Lirasıdır. Mekanik malzemeler için 

öngördüğümüz bütçemiz de 1.789,20 Türk Lirasıdır. Öngöremediğimiz 

giderlerimiz olacağı için elektronikte 150, mekanikte ise 200 Türk Lirası 

muhtelif giderler belirtilmiştir. Öngörülen toplam tutarımız ise 5.422,95 Türk 

Lirasıdır. 

8.3.Risk Planlaması 

Risk planlaması için öncelikle risk kelimesinin kelime anlamıyla 

başlamak gerekir. Risk kelimesi sözlükte “zarara uğrama tehlikesi” olarak 

tanımlanmıştır. Öncelikle aracımızın başına gelebilecek zararları araştırdık. 

Araştırmalarımız sonucunda dört temel ve bir yan zarar bulduk. Bu zararların 

bizim için ne kadar tehlikeli olacağını öğrenmek içinse senaryolar kurduk ve bu 

senaryoları atölyemizde test ettik. Riskin skoru ise testlerimizdeki reaksiyonlara 

ve oransal olarak yaşanma ihtimaline bağlı olarak tespit edilmiştir. 

Risk Nedir?  

Risk, tehlikenin ve belirsizliklerin sonucunda çıkacak zararları belirler. 

Riskin önceden belirlenmesi bu riskin sonucunda oluşacak zararın önlenmesinde 

büyük bir rol oynar. Riskler doğru tespit edilmelidir. Riskler doğru tespit 

edilemezse risk analizi yapılamayacaktır. 

Risk Analizi Nedir?  

Risk analizi, risklerin yönetilebilmesi için gerekli olan risklerin tespit 

edilmesinde riskler analiz edilir. Risk analizi sayesinde riskler tespit edilerek 

yönetim aşamasına geçilebilir. Tespit edilen riskler sebebiyle oluşabilecek 

sonuçların derecesi tespit edilir. 

  Risk Yönetimi Nedir? 

 Risk yönetimi, risklerin risk analizi metoduyla tespit edilmesi sonucunda 

risklerin oluşmaması için tespit edilen dereceler eğer yüksek seviyelerde ise 

derecenin düşmesi için planlamalar yapılır. Risklerin yaşanması durumunda ise 

nasıl bir tepki verilmesi gerektiği planlanır. 

 

Risk yönetiminde riskin yaşanmaması için öncelikli olarak hedefimiz 

riskin olasılığını düşürmektir. Riskin olasılığının düşmesi durumunda daha 

öncesinde kritik seviyede olan risk bizim için artık önemsiz seviyesine 
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gelebilecektir. İkinci önceliğimiz ise riskin ekibimizde ya da aracımızda 

yaşatacağı reaksiyonların düşürülmesidir.  

Risk analizlerimiz sonucunda tespit ettiğimiz riskler aşağıda tabloda 

belirtilmiştir. Risk yönetimi felsefemize göre risklerin nasıl çözüme 

kavuşturulacağı ise tablonun son sütununda belirtilmiştir. 
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Aracımızın mekanik 

hasar görmesi 
3 2 

6 

(DÜŞÜK) 

Aracımızın mekanik parçalarının tümünün 

yedeği elimizde bulunduğu için teknik ekibimiz 

tarafından hasarın tespit edilmesiyle beraber 

parça değiştirilecektir. 

Aracımızın elektronik 

hasar görmesi 
5 1 

5 

(DÜŞÜK) 

Aracımızda bulunan birçok komponent sökülür-

takılır biçimde olduğu için hemen 

değiştirilecektir. Eğer devre üzerinde bir hasar 

var ise devrenin yedeğiyle değiştirilecektir. 

Araçların ya da 

komponentlerin temini 

konusunda sorun 

yaşanması 

3 2 
6 

(DÜŞÜK) 

Şehrimizden temin etmek için uğraşılır ve yine 

temin edilemezse parça alternatiflerine 

bakılarak o an alternatif ürünlere yönelinir. 

Yarışma öncesinde 

aracın su aldığı tespit 

edilirse 

5 1 
15 

(DÜŞÜK) 

Tüm elektronik parçaların bozulmuş olma 

ihtimaline karşın yenilenir ve sızdırmazlık için 

gerekli işlemler tekrar edilir. Sızdırma tekrar 

ederse ek contalar ve epoksi’den yardım 

alınacaktır ve yine gerekirse sıvı conta ile 

sızdırmazlığa destek sağlanacaktır. 

Aracımızın sürücüsü 

yarışmaya katılamazsa 
1 3 

3 

(ÖNEMSİZ) 

Ekibimizin tüm alanlarda uzman üyelere sahip 

olmasından ötürü diğer ekip üyelerimizden 

robotun sürücüsü olarak görev yapacaktır. 

Aracımızda bulunan 

motorlarımızın 

testlerimize rağmen 

suya karşı güçsüz 

kalması 

4 2 
8 

(ORTA) 

Motorlar öncelikle daha yüksek PWM 

değerlerinde sürülerek gücün arttırılması 

planlanmıştır lakin sorun yine çözülmezse daha 

yüksek devirli motorlarla değiştirilecektir. 
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Aracımızda 

kullandığımız 

Raspberry PI’ın görüntü 

işleme yazılımına karşın 

güçsüz kalması 

2 2 
4 

(DÜŞÜK) 

Daha güçlü bir Raspberry PI modeli tercih 

edilebilir ya da LattePanda Alpa tercih 

edilebilir. Görüntü işleme yazılımımız Python 

ile yazıldığı için geçişte herhangi bir sorun 

yaşanmayacaktır. 

 

Yukarıda risk tablosundaki risklerin risk skorlarının hesaplanmasındaki risk skoru hesaplama 

matrisimiz aşağıda gösterilmiş ve açıklanmıştır. 

 SONUÇ (ŞİDDET) 
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1 2 3 4 5 

ÖNEMSİZ ÇOK AZ ÖNEMLİ AZ ÖNEMLİ ÖNEMLİ ÇOK ÖNEMLİ 
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5 10 15 20 25 

 

ÖNEMSİZ Aracımız için herhangi bir sorun teşkil etmeyen riskler. 

DÜŞÜK 
Aracımız için çok düşük oranlarda sorun oluşturabilecek ve 

çok hızlı çözüme kavuşturulabilecek riskler. 

ORTA Aracımız için risk oluşturabilecek lakin çözümü olan riskler. 

YÜKSEK 
Aracımız için risk oluşturduğunda sorun teşkil edebilecek ve 

çözülmesi zaman alabilecek risklerdir. 



 

59 
 

ÇOK 

YÜKSEK 

Aracımız için risk olduğunda yarışma esnasında ya da test 

esnasında çözümü olmayan risklerdir. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Öncelikle özgünlük nedir anlamak gerekmektedir. Özgünlüğün kelime anlamında ise şu 

şekilde belirtilmektedir “Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal fiziki ya da hayali 

fikirler”. Özgünlük açısında sualtı araçlarımızın hiç biri tam özgün değillerdir çünkü daha 

öncesinde birçok sualtı aracı geliştirilmiş hatta dünyada savaş ya da araştırma gibi alanlarda bir 

çok görevde denizaltı araçları kullanılmıştır. Biz sualtı aracımızın diğer araçlardan farklı 

olmasını ve öne çıkmasını sağlayan özgün özelliklerimizi listeledik. Bu bölümde ise sualtı 

aracımızda kullandığımız özgün parçaları ayrıntılı şekilde anlatmaya özen gösterdik. 

1. Özgün Elektronik Devre Tasarımı 

 

Aracımızda Türkiye’de stoklarda bulabildiğimiz çiplerle beraber hazır modüller 

yerine yalın çipler tercih edilmiştir. Arduino modelleri kullanmak yerine Arduino 

üzerinde bulunan Microchip tarafından üretilen AtMega çipleri kullanılmıştır. 

Motor sürücüsü olarak DRV8833 motor sürücüsünün modül hali yerine entegre 

modeli kullanılmıştır. Motorları sürmekte daha az özellikli dijital çıkışlar tercih 

edebilmek için VE kapısı kullanılmıştır. DRV8833’ün üç farlı SMD versiyonu 

bulunmaktadır. Türkiye stoklarında diğer iki versiyonu bulunmamaktadır bu yüzden 

de lehimlenmesi ve kullanılması en zor versiyon olan WQFN-16 paketindeki 

DRV8833RTY’yi kullandık. 

 

2. Özgün Mekanik Tasarım 

 

Aracımızın gövdesinde üç yıldır da olduğu gibi yine sıfırdan tasarımını 

yaptığımız ve 3D yazıcı ile üretimini gerçekleştirdiğimiz gövde ve mekanik 

unsurlarımız bulunmaktadır. Ana tüpümüzde hazır su altı tüpü olarak satılan tüpleri 

kullanmak yerine kendi ölçülerimize uygun özel pleksi tüpü kestirdik. Aracımızda 

yapıştırıcı ya da kaynak unsurları kullanmak yerine vidalar ve sabitleme 

komponentleri kullandık. Bu sayede aracımız herhangi bir arıza ya da aksaklık 

durumunda tüm aracımızı dağıtıp toplayabilmekteyiz. 

 

 

3. Özgün Sızdırmazlık Tasarımı 

 

Aracımızın sökülüp takılabilir parçalarında sızdırmazlık sağlamak için birçok 

hazır yöntem denenmiş olup istenilen sonuç bir türlü alınamamıştır. Hazır oringler 

ya da özel su geçirmez motor kılıfları gibi malzemeler yüksek basınç altında su 

sızdırmışlardır. Bu yüzden biz de kendi sızdırmazlık tecrübelerimizle beraber özel 

silikon contalar geliştirdik. Yıllarca çizgi izleyen robotlarda elde ettiğimiz tecrübe 

ile lastiğin yumuşaklık seviyesini öğrendik ve bugün tecrübelerimizle beraber 

yüksek basınç altında tam sızdırmazlık sağlayan silikon contalar geliştirdik. 

 

 

4. Özgün Hareket Kabiliyeti Tasarımı 
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Su içerisinde havada ya da karada olmayan bir sorun bulunmaktadır. Suyun 

içerisinde ne küçük hareketleriniz uzun süre boyunca sizi sürükleyebilmektedir bu 

yüzden de yönümüzü ya da hareketimizi kaybetmemek için aracımız üzerine 

yerleştirdiğimiz yoğunluğu sudan çok daha düşük bir hava tüpü bulunmaktadır. Bu 

tüp halk arasında hacıyatmaz olarak adlandırılmaktadır. Aracımız üzerinde bulunan 

tüpün amacı aracımızın roll eksenindeki hareketini engellemektedir. Tüp sayesinde 

aracımızı hareket ettirirken bir eksenin hareketinin daha uzayda düşünmek zorunda 

kalmıyoruz.  

 

10. YERLİLİK 

Aracımızın tasarımı kendimize ait olması ve beraberinde kullandığımız 

yazıcının da yerli malı olması, filamentlerimizin de yerli malı olması ile gövde ve kanat 

unsurlarımızda yerliliği koruduk. Devre kartında hazır sürücüler ya da hazır 

mikrokontrolcü kartları kullanmak yerine kendi özverili ekibimiz ile devre kartlarımızı 

tamamen kendimiz tasarlayarak üretimini de bünyemizde gerçekleştirdik. Yazılımda ise 

hazır görüntü işleme yazılımları ve hazır sürüş yazılımları tercih edilmeksizin ekibimiz 

tarafından geliştirilen yazılım ve algoritmalar tercih edilmiştir. Bu sayede yazılımsal 

olarak dışarıdan hazır kodlar alınmamış ve yerlilik korunmuştur. Motorlarımızda da 

diğer ülkelerin üretmiş olduğu yüksek maliyetli olan fırçasız motorlar ve fırçasız motor 

sürücü kartları yerine Türkiye’de üretilen düşük maliyetli DC motorlar tercih edilmiştir. 

Bu sayede sermayemizi Türkiye’de tutmuş ve uygun maliyetlere yüksek verimlilikte 

motorlar kullanmış olduk. Ayrıca yüksek maliyetli ve boyut olarak da büyük olan 

fırçasız motor sürücü kartları yerine fırçasız motor sürücüsünün entegresini devre 

kartımızda direkt olarak kullanmış olup hem maliyet açısından hem de kullandığımız 

alandan tasarruf edilmiştir. Bu sayede gövde unsurları, elektronik unsurlar ve yazılım 

unsurlarımızın tamamında yerliliğe büyük özen gösterilmiş ve yerlilik çizgisinden 

şaşılmamıştır. 
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