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1.ÖZET

Kapsül Selçuk IEEE 2021 TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri kategorisinde 

yarışmak üzere Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından su altı 

sistemlerinde yenilikçi, özgün ve yerli çözümler üretmek vizyonu ile kurulmuş bir takımdır. 

Takımımız Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır. Organizasyon Şeması ve Görev 

dağılımı; üyelerin bölümleri, yetkinlikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ekibimiz tüm azim ve yetkinlikleri ile “Milli teknoloji hamlesinde biz de varız!” diyerek bu 

harekette yer almak için keyifle çalışmalarını sürdürmektedir. Mavinin Gözü, Kapsül Selçuk 

IEEE takımı üyeleri tarafından TEKNOFEST İnsansız Su altı Sistemleri kategorisinde 

yarışmak üzere tasarlanan, yarışma şartnamesine uygun olarak görevleri otonom şekilde yerine 

getirebilen bir su altı aracıdır. Mavinin Gözü, yerli imkanlar ile geliştirilmiş, üretiminde yerli 

ekipmanlara öncelik verilmiştir. Araç tamamen emniyetli bir şekilde tasarlanmış iş sağlığı ve 

güvenliği kuralları her aşamada gözetilmiştir. 

Aracın mekanik tasarımı; şartname incelenmesi, yurtiçi ve yurtdışı kaynakların 

taranması, önceden yapılan çalışmaların incelenmesi işlemleri ile başlatılmıştır. Yapılan bu 

araştırma ve incelemeler tüm ekip üyelerinin katılımı ile değerlendirmeye sunulmuş ve tartışma 

ortamında; özgün, kolay üretilebilir, ekonomik, çevre dostu, hareket kabiliyeti ve dayanım 

derecesi yüksek, yarışma şartnamesi koşullarını sağlayan bir tasarıma karar verilmiştir. Karar 

verilen tasarımlar 3 boyutlu çizim programları (Ansys, SolidWorks) aracılığı ile 

somutlaştırılmış, dayanım, akış, hareket kabiliyeti analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda 6 motor kullanımına karar verilmiştir. 4 motorun yukarı-aşağı yönlerinde, 2 motorun 

ise sağ-sol manevra ve ileri geri hareketi sağlaması hedeflenmektedir. Araç yüksek mukavemet 

ve dayanıklılığı sebebi ile PLA malzemeden üretilecektir. Tasarımımızda akrilik tüp 

kullanımına karar verilmiştir. Bu ekipman sayesinde sızdırmazlık büyük ölçüde sağlanıp 

sistemin kompakt bir yapıda bulunması amaçlanmaktadır. Araçta bulunan algoritma ve 

yazılımlar tamamen ekibimiz tarafından tasarlanmış ve kodlanmıştır. Motorların kontrolü ise 

elektronik hız denetleyici (ESC) yardımıyla sağlanmaktadır. Kullanılan güç dağıtım kartı 

tasarımı ekibe aittir. Yazılım aşamasında ise Python dili ve ROS arayüzü kullanılmaktadır. 

Aracın su altında daha yetenekli hareket etmesi ve otonom görevleri yerine getirebilmesi için 

basınç sensörü, ivme sensörü ve jiroskop, derinlik ölçümü için barometre kullanılmaktadır. 

Görüntü işleme için iki adet kamera kullanılmasında karar kılınmıştır. Bu uygulama ile çok 

boyutlu görüntü aktarımı ile daha verimli bir işleyiş hedeflenmiştir. Hedefe yönelik kontrol 

algoritması, Python dilinde OpenCV kullanılarak uygun kod dizilimi sayesinde 

gerçekleştirilmiştir. Yazılan kodlar Unity ortamına entegre edilerek Unity ortamında ROV 

simülasyonu yapılmış ve görev antrenmanları simülasyon ortamında test edilmiştir.  

Yarışma hazırlık süreci içerisinde tüm işlemler zaman planlamaları doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. Oluşması muhtemel tüm riskleri iş sağlığı ve güvenliği kanunları ışığında 

risk analizi ve güvenlik önlemler ile tespit ederek kazasız ve kusursuz süreç işleyişi sağlamak 
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amaçlanmıştır. Kullanılacak malzemeler için maliyet analizi yaparak bütçe tablosu 

oluşturulmuştur.  

Değinilen tüm unsurlar raporun devamında ilgili başlıklar altında detaylıca kaleme 

alınmıştır. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Takım Üyeleri 
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 Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teknofest yarışmasının İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategorisi’ne yaptığımız 

başvuru için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), uzman hakemler tarafından 

değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinden puanlanarak 83,67 alarak kritik tasarım raporu 

aşamasına başarıyla geçmiştir. Rapor değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının ardından 

hangi alanlarda eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeleri takım olarak 

tartışıp eksik kalınan kısımların nasıl tamamlanacağı konusunda çalışmalar yapılmış, kritik 

tasarım raporunda daha iyi bir puan alınması hedeflenilmiştir. Aracın iskeletinde iyileştirmelere 

gidilmiş ve ardından basıma gönderilerek ilk prototip somut olarak ele geçirilmiştir. İskelet ve 

diğer ekipmanlar birleştirilerek araç tek parça haline getirilmiş ve testlere hazır hale 

getirilmiştir. Simülasyon ve görüntü işleme çalışmalarımızda var olan eksiklikler giderilerek, 

makine öğrenmesinin de eklenmesi sonucunda aldığımız görüntünün iyileştirilmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Hazır olan 1. Görev algoritmasına 2. Ve 3. görev algoritması da eklenerek 

görev algoritmaları hazır hale getirilmiştir.  Elektronik ve yazılımsal süreçler ÖTR’de 

planlandığı gibi devam etmektedir. Elektronik tasarımlar tamamlanmış, elektronik kart basıma 

gönderilmiştir. Elektronik yazılım yüksek oranda tamamlanmış, araç manevra kabiliyetleri 

geliştirilmiştir. Bahsi geçen tüm değişiklikler raporun ilerleyen safhalarında detaylı olarak ele 

alınmıştır. 

3.1 İskelet Tasarımındaki Geliştirmeler 

Ön tasarım raporunda belirtilen son araç tasarımında iskelet ayakları dik biçimde aşağı 

inmekteydi bu tasarımın araç yüzdürülmesinde ileri- geri konumda uygulayacağı direncin fazla 

olacağı düşünülerek ayaklar elips biçiminde tasarlanmıştır. Bu tasarım ile yüzdürme direnci 

azaltılmış araca dalgakıran özelliği kazandırılmıştır. 

Araç üzerinde köpek balığından esinlenerek yüzgeç tasarlanmıştır. Bu tasarım aracın 

hareketi esnasında oluşacak balansı önleyecek ve aracın hareket kabiliyetini arttırması 

planlanmaktadır 

. Eski iskelet ayağı Yeni iskelet ayağı
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 Araç üzerindeki nozullar ön tasarım aşamasında sabit olarak tasarlanmıştı. Süreç 

içerisinde bu tasarımın değiştirilebilir olarak tasarlanabileceği düşünülmüş ve akıllı vidalama 

yöntemi ile motor konumlarının 90 derece olarak değiştirilebileceği bir tasarım eklenmiştir. 

3.2 Pil Topografisinde Geliştirmeler 

 Ön tasarım aşamasında 3 seri 5 paralel olmak üzere 15 adet olarak tasarlanan pil ileriki 

aşamada toplam kapasitenin artırılması amacıyla 3 seri 6 paralel olarak 18 adet tasarlanmış ve 

üretilmiştir. 

3.3 Bağlantı Elemanlarında Geliştirmeler 

 Bağlantı elemanlarının sıcak geçme ile perçin- somun ilişkisi yerine alyan başlı cıvata-

somun yöntemi ile uygulanmasında karar kılınmıştır. Bu sistem ile daha kullanışlı ve kolay sök 

tak işlemi yapılması hedeflenmiştir. 

3.4 Kamera ile İlgili Geliştirmeler 

 Ön tasarım aşamasında Raspberry Pi V2 ve Raspberry Pi HQ kamera kullanılması 

planlanmaktaydı. Daha kaliteli ve verimli görüntü aktarımı sağlamak için bu kombinasyonun 

Intel D455 ve Raspberry Pi HQ olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Yapılan değişikliğin 

sebebi daha geniş görüş alanı sağlaması, görüntü derinlik sensörleri bulundurması ve bir RGB 

sensörü içermesidir. 

3.5 Güç Dağıtım Kartı Tasarımında Geliştirmeler 

 Bir önceki tasarımımızda LM5576 kullanılmıştı, fakat akım değerindeki yetersizlikten 

dolayı tasarımımızda 5V için LM2678, 3.3V için LM2676 kullanılmıştır. Daha kolay kontrol 

edilebilen empedans özelliği sağlaması ve EMI uyumluluğunu arttırmasından dolayı 2 katmanlı 

olan ilk tasarımımızı 4 katmanlıya çevirdik. Pillerden gelen ve ESClere dağıtım yapan bakır 

padleri ve yolları geniş tutup, bakır padlerin üstlerine vialar ekleyerek ısınmayı en aza indirdik. 

 

 

Dört katlı Güç Dağıtım Kartımızın Yapısı 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

Süreç Akış Şeması 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Elektronik Sistem Tasarımımız 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

 4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

 Mekanik tasarım süreci araştırma ve veri toplama işlemleri ile başlamış ardından 

toplanılan bu verilerin tüm ekip tarafından değerlendirilmesi ile yol haritası çıkarılmıştır. 

Edinilen bu bilgiler ışığında iskelet için kullanılacak malzeme, motor, pervane gibi mekanik 

alanı malzemeleri belirlenerek listelenmiştir. Mekanik ekibimiz çizim ve analiz konusunda 

teknik birikimlerinin yanı sıra analiz ve çizim konusunda daha verimli olabilmek adına Ansys, 

SolidWorks ve Fusion 360 gibi paket programlar üzerinde eğitimlere katılarak daha geniş bilgi 

dağarcığına sahip olmuşlardır. Alınan bu eğitimlerden sonra literatür taraması ve doğa 

kanunlarından esinlenerek 5 örnek tasarım ortaya çıkarmışlardır. Ortaya çıkarılan bu tasarımlar 

tüm ekip üyelerinin katılımı ile değerlendirilmiş ve 5. Tasarım nihai tasarım olarak 
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belirlenmiştir. Tasarımın belirlenmesinin ardından mekanik ekibimiz bu tasarımın soyut 

analizlerini yapmış ve iyileştirmeler ile aracın en verimli tasarımı belirlenerek modellenmiştir. 

Modellenen bu tasarım mentör firmaya gönderilerek 3 Boyutlu basımı gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılacak akrilik tüp, dome, kapak, motor, pervane gibi malzemeler de bu süreç içerisinde 

tedarik edilmiş, montaja hazır hale getirilmiştir. Ardından üretilen araç, ekipmanların zarar 

görmesini engellemek adına iskelet, akrilik tüp, dome, kapak gibi bölümler birleştirilmiş ve 

sadece motorlar bağlanarak sızdırmazlık, hareket kabiliyeti, mukavemet somut testleri yapılmış 

gerekli sınırlar test edildikten sonra elektronik ekipmanlar entegre edilerek nihai testleri 

yapılmıştır. [3] 

Mekanik Yol Haritamız 

1. Model 

 İlk tasarımımız olan bu yapıda araştırmalar ve analizler neticesinde edindiğimiz bilgiler 

ışığında kılavuz olarak bir tasarım elde ettik. Tasarım boyut ağırlık sınırları dahilinde 2. Sınıf 

başarı kriterini sağlamaktadır. Sızdırmazlık kapsül ile sağlanmaktadır. Yan taraflarda bulunan 

plakaların akışı negatif yönde etkilemesi, aracın hareket kabiliyetinin çok verimsiz olması ve 

boyut-ağırlık konusunda daha iyi başarı seviyesinin elde edilmesi için bu tasarım 

reddedilmiştir.  
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2. Model (Vatoz) 

 Tasarımda vatoz balığından esinlenerek yassı bir gövde yapısı ile suya karşı direncin 

minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. Tasarım boyut, ağırlık şartlarını sağlarken sızdırmazlık 

konusunda kabukların birbirine entegrasyonu konusunda aşılması zor ve sıvı sızma riski yüksek 

sonuçlar vermiştir. Aynı zamanda bu tasarımın üretimi oldukça maliyetli ve zordur. Ekip 

üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tasarımın eksi yönleri artı yönlerinden fazla 

görülmüş ve daha farklı tasarımların incelenmesi için karar kılınmıştır. 

3. Model 

 Bu tasarım bir önceki tasarımdaki negatif unsurların değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

sonucu ortaya çıkmıştır. Tasarım şartnamede belirtilen ağırlık şartlarını sağlamaktadır. Boyut 

sınırını ufak bir fazlalık ile aşarak 2. Sınıf boyut alanında düşmüştür. Aynı zamanda bu 

tasarımda sızdırmazlığın sağlanması için akrilik tüp sistemi kullanılması planlanmıştır. Araç 

bir iskelet, akrilik tüp ve otonom sistemleri içeren minimalist bir tasarım sunmaktadır. Kabuk 
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bulunmadığı için üretimi daha kolay ve maliyeti düşüktür. Aynı zamanda önceki tasarımda 

karşılaşılan sızdırmazlık tehlikesine karşı da kabul edilebilir sonuçlar ortaya koymuştur. 

 

4. Model 

 Bu tasarım ana hatları ile 3. Tasarım ile aynı tasarımdır. 4. Tasarımda 3. Tasarıma oranla 

iskelet keskin hatları yuvarlatılmış iskelet kalınlığı arttırılmıştır. Dolayısı ile araç mukavemeti 

ve hareket kabiliyetinde iyileştirmeler yapılmıştır. Araç eni boyut sınırını ufak bir fazlalık ile 

geçmekteydi iskelet kolları ile akrilik tüp arasındaki bağlantı kolu kaldırılarak bu fazlalık 

giderilmiştir. Bu sayede araç optimal boyut ve ağırlık şartlarını sağlamaktadır. Aynı zamanda 

akrilik tüp içerisine çekmece sistemi kurularak tüp içerisinde kompakt bir tasarım sağlanmış ve 

sistem içi düzen iyileştirilmiştir. 
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5. Model 

 Bu tasarımda 4. Tasarımın iskelet yapısında hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla 

keskin kenarlar yuvarlanmış iskelet düşey kolu elips biçiminde tasarlanarak dalgakıran özelliği 

kazandırılmıştır. Ayrıca iskelet üzerinde ufak yuvarlamalar yapılarak araç mukavemeti 

arttırılmış akış optimize edilmiştir. Motor nozulları üzerinde bağlantı kolları tasarlanarak olası 

bir hasar durumunda kolaylıkla takılıp çıkarılabilecek bir sistem kurulmuştur. Aynı zamanda 

bu sistem motorların yönlerini 90 derecelik açılarla değiştirebilme imkânı sağlayarak koşullara 

göre pozisyon kazanma fırsatı sunmaktadır. Akrilik tüp önündeki dome kenarlarında vidalama 

sistemi eklenmiş bu sayede daha sağlıklı ve sızdırmazlığı daha kaliteli bir sistem 

oluşturulmuştur. Araç eni 498 mm ile boyut sınırına çok yakın olduğu için iskelet üzerinde 

optimizasyon yapılarak boyut 489.56 mm’ye düşürülerek olası bir boyut hatasının önüne 

geçilmiştir. Tasarımda Köpek Balığı, kırlangıç balığı ve balinadan esinlenilerek kol, kavis ve 

yüzgeç tasarlanmıştır.  Sırt yüzgeçleri balığı yuvarlanmaya karşı korur ve ani dönüşlerde ve 

duruşlarda balıklara yardımcı olur. Bu bilgi ışığında araç üzerinde köpekbalıklarında bulunan 

yüzgeç benzeri bir yüzgeç tasarlanmıştır. Bu yüzgeç ile aracın yuvarlanması yalpa yapması gibi 

durumlar engellenecek aynı zamanda aracın ani manevralarında daha güvenli, keskin ve net 

manevralar yapması sağlanacaktır. 

 

 

 Final Tasarımı 

 Araç iskelet, akrilik tüp, motorlar ve elektronik ekipmanlar olmak üzere 4 ana bölümden 

oluşmaktadır. Araç iskeleti Tough PLA malzemeden 3 boyutlu baskı yöntemi ile üretilmiştir. 

Bu malzemenin tercih sebebi yüksek mukavemeti, rijitlik-esneklik dengesi ve darbelere karşı 

dayanıklılığıdır. İskelet tasarımında tüpü tutması için 3 adet halka, motor nozulları ve iskelet 

ayağı olarak 3 ana parça bulunmaktadır. Bu parçalar birbirine entegre biçimde üretilecektir. 

ARAÇ DEĞERLENDİRMESİ Önem Derecesi 1 2 3 4 5

Boyut 5 5 2 4 5 5

Ağırlık 5 4 2 4 5 5

Özgünlük 4 4 3 3 4 5

Sızdırmazlık 5 3 2 4 5 5

Üretim Kolaylığı 3 2 1 4 4 4

Maliyet 3 2 3 4 4 4

Dayanıklık 3 3 2 4 5 5

TOPLAM 28 97 60 108 130 134

                                                      Tasarımların Karşılaştırması 
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İskelet y ekseninde iki parça şeklinde üretilecek ve bu iki parça modelde bulunan deliklerden 

cıvatalama yöntemi ile birleştirilecektir. Birleştirildikten sonra iskelet etrafı silikon ile 

kaplanarak hem entegresi sağlamlaştırılacak hem de sıvı sızması halinde ağırlık sebepli 

kondisyon bozukluklarının önüne geçilecektir. Aracın motor konumlaması; 2 adet dikey ve 4 

adet düşey olmak üzere 6 adet olarak tasarlanmıştır. Bu tasarımın tercih sebebi aracı batırırken 

uygulanacak kuvvetin döndürmek için gereken kuvvetten daha büyük olmasıdır. Motorların 

kuvvetli olması z ekseninde 2 motoru yeterli kılmaktadır.  Aynı zamanda aracın z ekseni 

uzunluğu en uzun parçasıdır bunun nedeni de motorların kol açıklığıdır. Kol açıklığı arttıkça 

çembersel hızın artması kanunundan esinlenilerek kol açıklığı olabilecek en yüksek 

konumlandırma ile tasarlanmıştır. Aynı zamanda z ve y eksenindeki motorlar x ekseninde farklı 

hizalara yerleştirilerek gelecek akıntıdan en yüksek verimin alınması hedeflenmiştir. Araç 

içerisindeki elektronik sistemlerin düzeni ve sızdırmazlığı için akrilik tüp tasarlanmıştır. Akrilik 

tüp epoksi malzemeden yerli imkanlarla üretilmiştir. Akrilik tüp önüne kubbe şeklinde bir dome 

kapak tasarlanmıştır. Bu kapak hem akrilik tüpün tek taraflı sızdırmazlığını sağlamakta hem de 

kubbe yapısı sayesinde görüş açısında verimlilik sağlamaktadır. Tüpün diğer kısmına kestamid 

kapak tasarlanmıştır. Bu kapak tüpün diğer kısmının sızdırmazlığını sağlayacaktır. Aynı 

zamanda bu kapak üzerinde delikler açılarak tüp içerisindeki sistemlerden motorlara güç ve veri 

aktarımı konnektörler aracılığı ile sağlanacaktır. 
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Aracın Üstten Görünüşü                                                 Aracın Arkadan Görünüşü 

 

 Sızdırmazlık 

 

Sızdırmazlık Sistemi Tasarımı 

 Sistem sızdırmazlığı akrilik tüp-dome-kestamid kapak bileşimi ile sağlanmaktadır. 

Sistemde bulunan sıvıya hassas tüm malzemeler bu akrilik tüp içerisinde muhafaza edilecektir. 

Akrilik tüp tabanına piller yerleştirilecek ve bu piller sisteme entegrasyona hazır hale 

getirilecektir. Pillerin üzerine bir çekmece tasarlanmıştır. Bu çekmece diğer sistemlerin daha 

düzenli hale gelmesini sağlamaktadır. İşlemci, elektronik kartlar, elektronik hız denetleyici, 

kablolar, bu çekmece sistemi üzerine yerleştirilecektir. Bu sayede hem düzen sağlanacak hem 

de olası bir durumda tüm bileşenlere ulaşım kolaylaşacaktır. Kameralar çekmece tasarımı 

dışında; birisi tüp tabanına birisi dome’un bulunduğu alanda yatay konumlanacaktır. Dome aynı 

zamanda akrilik tüpün ön kapağını oluşturacaktır. Bu kapak sisteminin sızdırmazlığı; iki adet 

nbr kauçuk oring conta, 8 adet cıvata ve silikon ile sağlanacaktır. Bağlantı flanş sistemi ile 

sağlanacaktır. Contalar bu sisteme entegre edilecektir. Hazır alınan dome kestamid kapağa 

entegre edilecek ve ardından tüpe bağlanılacaktır. Kestamid kapak tasarımında kenarlara 8 adet 

delik açılmıştır bu deliklerden 8 adet cıvata ile iskelete vidalama işlemi yapılacaktır.  Tüpün 

arka kısmı için ise kestamid kapak tasarlanarak bastırılmıştır. Bu kapak 2 adet nbr kauçuk oring 

conta, 8 adet cıvata ve silikon yardımı ile tüpe entegre edilecek ve sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

Kestamid kapak flanş sistemi aracılığı ile tüpe bağlanacaktır. Contalar yine bu sisteme 

takılacaktır. Kapak üzerinde açılan 8 delik cıvatalama ile iskelete direk bağlanılacaktır. Kapak 

üzerinde konnektörler için açılan delikler konnektörler entegre edildikten sonra silikon ile 
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kaplanacaktır. Tüm bu işlemlerden sonra tüpün sızdırmazlığı test edilecektir. Test sonucu 

negatif olursa ilgili kısımlara silikon kaplama işlemi uygulanacaktır. [23] 

 4.2.2 Malzemeler 

  

 İskelet 

 Araç iskeleti yüksek mukavemet ve esnekliği nedeni ile Tough PLA filamentinden 

üretilmiştir. Tough PLA filamenti yüksek darbe yükü altında PLA malzemeden daha 

dirençlidir. PLA ya kıyasla çok daha yüksek çekme yükü altında plastik deformasyona 

uğrayarak kırılmaya karşı uzun direnç gösteren, zımparalamaya, diş açmaya ve ardıl işlem 

yapmaya uygun bir malzemedir. Motor nozulu konumları manevra kabiliyeti göz önünde 

bulundurularak 2 adet döndürme ve 4 inme-çıkma hareketini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
[21] 

 

Üretim Aşamasındaki İskelet 

 

                                                                               Malzeme Karşılaştırması 

 

 

 

İSKELET DEĞERLENDİRMESİ Önem Derecesi Tough PLA Yüksek yoğunluklu Polietilen(HDPE)Polikarbonat(PC) Polivinilklorür(PVC)

Üretim Kolaylığı 4 4 3 3 2

Ağırlık 3 5 3 3 2

Yoğunluk 4 4 3 4 2

Dayanıklık 4 5 4 3 4

Ekonomiklik 3 2 3 3 4

TOPLAM 73 65 51 44

Değerler ilgili alanların optimal sonuçlarıdır.
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 Akrilik tüp & Dome 

 Sızdırmazlığı sağlamak ve elektronik ekipmanların kompakt bir şekilde yerleşimini 

sağlayarak düzenli bir yerleşim sağlamak için akrilik tüp ve dome kullanımında karar 

kılınmıştır. Aracın ön kısmına akrilik tüp ile birleşecek şekilde bir dome tasarlanmıştır. Bu 

dome kubbe şeklinde tasarlanarak görüntü yakalamada kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kullanılan akrilik tüp ve dome epoksi malzemeden yapılmıştır. Yüksek derecede mukavemeti, 

yalıtkanlığı, ısı dayanımı kimyasal direnci ile tercih sebebi olmuştur. [24] 

 

Akrilik Tüp Dome Bağlantısı 

 Kapak 

 Akrilik tüpün arka kısmına kestamid malzemeden bir kapak tasarlanmıştır. Kestamid 

malzeme esnekliği, dayanım kuvveti nedeni ile tercih edilmiştir. Bu kapak üzerinde konnektör 

bağlantısı yapılacağı için delme işlemindeki kolaylığı da tercih edilme sebepleri arasında yer 

almaktadır. [22] 

 

Akrilik Gövdeye Sabitlenen Arka Kapak 
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Motor 

 Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek elde edilen itkiyle araca temel ileri, geri, 

dönüş, yukarı ve aşağı hareket kabiliyetlerini kazandırmaktır. Fırçasız motor kullanmamızın 

asıl nedenlerini şu şekilde açıklayacak olursak; 

 Rotor ve stator arasında sürtünme etkisi yaratacak bir bağlantısı yoktur bu sebeple 

verimi yüksektir. Aynı zamanda elektriksel gürültü oluşturmamaktadır. 

 Düşük akımla yüksek dönüş hızı (RPM) elde etmektedirler. 

 Yarışma ihtiyaçları ve aracın dayanabileceği mukavemet sınırları dahilinde hızı, 

sızdırmazlığı, ekonomikliği, tedarik ve kullanım kolaylığı sebebi ile Emax XA 2212 980 KV 

fırçasız motor kullanılmıştır. Fırçasız motorlarda KV değeri olarak adlandırılan parametre, 

birim gerilim başına motorun sağlayacağı dönüş hızını belirtmektedir. Değerinin düşük olması 

iticinin yüksek torklu olduğu anlamına gelir. Su altında pervanenin yeterli itkiyi üretecek dönüş 

hızına ulaşması doğrudan tork kabiliyetine bağlıdır. 

 Seçilen motorun fiziksel boyutları, ağırlığı hacmi tasarım için belirleyici faktördür. 

Tasarlanan aracın havuzda motorlar çalışmazken yüzer konumda kalması hedeflendiğinden 

kullanılan motorların hacmi ve ağırlığı da tasarım aşamasında belirleyici kriter olarak 

görülmüştür. Bunun yanında motor sayıları ve konumları da motorun özelliklerine göre 

belirlenmiştir.[5] 

  

 

 

 

 Pervane 

 BlueRobotics T200 türü olan pervaneler 3D yazıcı aracılığı ile Tough PLA malzemeden 

sıfırdan üretilip kullanılacaktır. Bu pervanenin tercih edilme sebepleri arasında; polikarbonat 
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malzeme yapısı ile dayanıklı tasarımı, 27,5 derece eğim açısı ve 3,7inç/devir adım özellikleri 

ile verimliliği ön plana çıkmaktadır. 

 

 

 

Parametre

Tam Gaz İLERİ/GERİ İtki @ 

Nominal (16 V)

5,25 / 4,1 kg/f 11,6 / 9,0 lb f

Minimum İtki 0,02 kg f* 0,05 lb f*

Çalışma gerilimi 7-20 volt

Tam Gaz Akımı @ Maksimum 

(20 V)

32 Amper

Tam Gaz Gücü @ Maksimum 

(20 V)

645 Watt

uzunluk 113 mm 4,45 inç

Havadaki Ağırlık (1m kablo ile) 0,76 libre 344 gr

Pervane Çapı 76 mm 3,0 inç

Montaj Deliği Aralığı 19 mm 0,75 inç

Kablo Uzunluğu 

(T200 BlueROV2  Yedek)

0,71 m 28 inç

Kablo Uzunluğu (Standart T200)

Kablo Çapı                                                                 6,3 mm                          	 0,25 inç

Fiziksel

Tam Gaz İLERİ/GERİ İtki @ Maksimum (20 V)

Tam Gaz Akımı @ Nominal (16 V)

Tam Gaz Gücü @ Nominal (16 V)

Çap

Sudaki Ağırlık (1m kablo ile)

Montaj Deliği Dişleri

Verim

Elektriksel

Değer
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 Konnektörler 

  Dişi Konnektörler 

 Weipu Ip68 koruma sınıfına sahip SP21 serisi 2 metre su altında çalışan kablo tipi veya 

seyyar tip olarak adlandırdığımız 3 pinli dişi termoplastik konnektördür. Kontakları üzerinden 

maksimum 30 ampere kadar akım taşıyabilirler. Motorlar için 6, pil için bir adet olmak üzere 7 

adet erkek konnektör kullanılacaktır. Bu konnektörü tercih sebebimiz sızdırmazlık konusunda 

kanıtlanmış başarıları ve kullanım kolaylığıdır.[6] 

  Erkek Konnektör 

 Weipu Ip68 koruma sınıfına sahip 2 metre su altı çalışan 3 pinli erkek termoplastik 

rakorlu panel tipi konnektördür. Kontakları üzerinden maksimum 30 ampere kadar akım 

taşıyabilirler.  Motorlar için 6, pil için bir adet olmak üzere 7 adet Erkek konnektör 

kullanılacaktır. Bu konnektörü tercih sebebimiz sızdırmazlık konusunda kanıtlanmış başarıları 

ve kullanım kolaylığıdır.[7] 

 

 4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 3 boyutlu (3D) Baskı 

 Araç iskeleti ve pervanelerin imalatı 3D yazıcı ile basılmıştır. Bu üretim yönteminin 

tercih sebebi kolay ulaşılabilirlik, düşük maliyet ve kullanmak istediğimiz malzemenin daha 

verimli bir yolla imal edilebilmesidir. [20] 

Marka- Model Weipu Ip68

Ürün Adı SP2112/P3 IP68 Plastik Panel Tipi Konnektör

Konnektör Tipi 3 pinli erkek konnektör

Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi 30A

Kilit Sistemi Var

Uyumlu konnektör SP2112/P3 IP68 Plastik Panel Tipi Konnektör

Malzeme tipi Termoplastik

Marka- Model Weipu Ip68

Ürün Adı SP2112/P3 IP68 Plastik Panel Tipi Konnektör

Konnektör Tipi 3 pinli dişi konnektör

Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi 30A

Kilit Sistemi Var

Uyumlu konnektör SP2112/P3 IP68 Plastik Panel Tipi Konnektör

Malzeme tipi Termoplastik

Özellikler

Özellikler
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ROV İskeleti 3D Basım Görüntüleri 

 Epoksi uygulaması 

 Akrilik tüp ve dome epoksi malzemeden CNC tezgahlarda üretilmiştir. Epoksiler 

yüksek termal ve kimyasal dirence sahip malzemelerdir. Isıtıldığında sertleşen ve bu halini 

sonsuza dek koruyan dayanıklı bir polimer oluştururlar. Mükemmel yapışma, yüksek 

mukavemet, çok iyi derecede elektriksel yalıtkanlık özellikleri ile öne çıkan bir malzemedir. 

 Frezeleme 

 Araç iskeletinde ve kestamid kapak üzerindeki bağlantıları sağlamak amacı ile açılacak 

delikler frezeleme yöntemi ile sağlanmıştır. 

 Zımparalama 

 Kullanılan akrilik tüpün dış kısmı, araç üzerinde bulunan keskin bazı köşeler ve delik 

açılan bölgeler keskinliği azaltmak ve pürüzsüz bir yüzey sağlamak amacıyla zımparalanmıştır. 

 Presleme 

 Aracın ön kısmında bulunan dome’un kubbe şeklinin verilmesi için basınçlı kalıplama 

peresi işlemi uygulanmıştır. 

 4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 Araç fiziksel olarak x ekseninde(en) 489.57 mm z ekseninde (boy) 350mm ve y 

ekseninde (yükseklik) 300mm olarak tasarlanmıştır. Bu değerler ışığında şartnamede 

belirtildiği üzere en büyük ayrıtı 500mm altında kalarak boyut sınırlarından en iyisini 

karşılamaktadır. 
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Araç Modeli

Araç Öngörülen Hacmi

Araç Öngörülen Ağırlığı

En Boy Yükseklik

X = 489,57mm Z= 350mm Y = 200 mm 
Araç Boyutları

A
ra

ç 
Fi

zi
ks

e
l Ö

ze
ll

ik
le

ri

 0.067 m^3

6KG
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 Su altında değişken şartları göze alarak tasarlanan elektronik sistemin amacı, aracın 

enerjisini sağlayıp bunu verimli şekilde dağıtmak, donanımsal ekipmanlar ve motorlarla 

bağlantıyı sağlarken yazılım ile iletişim kurarak sistemin entegrasyonunu sağlamaktır. 

Elektronik bileşenler ve birbirleriyle bağlantıları şeması aşağıda resimde gösterilmiştir: 

                                                               Araç Teknik Resmi 

                               Tüp Teknik Resmi 
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Elektronik Sistem Tasarımı 

 

Elektronik tasarım sürecini ve kullanacağımız sistemleri, kısaca aşağıda özetlemekteyiz; 

Tasarlanan su altı aracından beklenilen özellikler; 

• Su altında görev algoritmasına uygun bir biçimde hareket etmelidir. 

• Görevleri hızlı ve sorunsuz yapabilmek için sudaki derinliğini aynı zamanda yönelimini 

hassas bir şekilde ölçebilmelidir.  

• Motorlara gidecek ve kartları çalıştırabilecek yeterli pil kapasitesine sahip olmalıdır. 

• Kendi tasarımımız olan güç dağıtım kartı dengeli ve kontrollü bir şekilde çalışabilmelidir. 

• Gerekli işlem gücünü yerli ve özgün bir şekilde karşılayabilmelidir. 

 Aracın kontrol bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı gereksinimi Raspberry Pi 4 üzerine takılı 

Emlid NAVIO 2’den oluşacaktır. Bu sistem Uçuş kontrol bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı 

birimlerini bir arada sağlar. Sistemin otonom yürütülebilmesi için ROS sistemi kullanılacaktır. 
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Bu yüzden mikroişlemci tabanlı sistemler yerine Linux tabanlı sistemler seçilmesi gerekmiştir. 

Bunun sonucunda Raspberry Pi 4 ile tamamen uyumlu olan Navio2 uçuş kartı seçilmiştir. 

Sistem üzerindeki tüm hesaplamalar Raspberry Pi üzerinde yapılırken Navio2 Raspberry Pi’nin 

donanımsal olarak kapasitesini arttırmaktadır. Navio2 “Servo Rayındaki” 14 PWM çıkışı ile 

Raspberry Pi’4’ün motorlara erişimini sağlamaktadır. ROS ağı üzerinde bulunan Node’lar 

temel olarak veri iletişimi, acil durum kontrolü, görüntü işleme sonucu elde edilen verileri 

işleme ve gerekli durumlarda tespit edilen objelerin pozisyon, oryantasyon tespiti ve bu 

pozisyonların filtrelenmesi gibi konuları gerçekleştirecektir. 

 Araç; görevleri tamamlayabilmek için gerekli verileri almasına, işleyip bilgiye 

dönüştürmesine ve doğru kararları vermesine olanak sağlayan elektronik cihazlara sahiptir. 

Araç, su altındaki verileri alabilmesi için, üç farklı sensör barındırmaktadır. Bunlar; basınç 

sensörü, kamera ve akustik alıcıdır. Ataletsel ölçü sensörleri, kullanılan Navio2 içerisinde 

bulunmaktadır. Yönelim verilerini sahip olduğu ataletsel ölçüm biriminden, sudaki derinliğine 

dair verileri basınç sensöründen alır. 3. görev olan pingerli hedefi düşürme görevinde ise veriler 

kendi tasarlamayı planladığımız hidrofondan alınacaktır. 

 Görevlerin hepsinde kameradan canlı görüntü anlık olarak alınır ve her görev için 

yazılan algoritmaya göre görüntüler Raspberry Pi 4 tarafından işlenir. Kamera harici sensörlerin 

verileri Navio2 tarafından işlenir. İşlenen bu veriler ROS tarafından kullanılır. Algoritma çıktısı 

ise PWM sinyali olarak ESC’lere iletilir. Bu şekilde motorlar sürülür ve sistemin gerekli şekilde 

hareket etmesi sağlanır.  

 Batarya paketimiz Li-on pillerden oluşmakta olup tüpümüzün şekline uygun olacak 

biçimde tasarlanıp aynı zamanda az yer kaplaması hedeflenerek 3S 6P (3seri 6 paralel)şeklinde 

yapılmıştır. Li-on pil kullanmamızın nedeni; uzun ömürlü, geniş çalışma sıcaklık aralığına 

sahip ve uzun raf ömürlü olmasıdır. Çabuk şarj olabilme kabiliyetli, yüksek güçlü deşarj 

kapasitesine sahip ve enerji verimi yüksektir. 

 Bataryadan gelen gücü elektronik bileşenlere dağıtabilmek için bir güç dağıtım kartı 

tasarlanmıştır.  

 Kullanacağımız elektronik malzemelerin özellikleri ve kullanım nedenleri malzemeler 

bölümünde verilmiştir. 
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 4.3.2 Kullanılan Malzemeler 

Güç dağıtım kartı 

Güç dağıtım kartı, üzerinde bulunan regülatörler ve bakır pad’ler sayesinde pilden gelen 

gücü ESC ve diğer sistemlere dağıtan devre kartıdır. Güç dağıtım kartına yerleştirdiğimiz bakır 

pad’ler sayesinde akrilik tüpün içerisindeki elektronik çekmecede oluşabilecek kablo 

karmaşasını en aza indirerek ESC’ler daha düzenli hale getirilmiştir.  Pillerden gelen 11.1V 

değerini kartın üstüne eklediğimiz LM2678 regülatörü sayesinde 5V-5A değerine, LM2676 

sayesinde ise 3.3V-3A değerine düşürerek Rasberry Pi ve Navio2 için gerekli gücü sağladık. 

İyi bir güç yapısı ortaya çıkarabilmenin EMC’nin anahtar noktalarından biri olduğunu 

bildiğimiz için kartımızda şu noktalara dikkat ettik; PCB üzerinde ki toprak alanını maksimize 

etmek sistemde ki toprak endüktansını azaltır. Bu da elektromanyetik emisyonları ve paraziti 

azaltır. 

 

İki veya daha fazla katmanlı bir PCB tasarlanacaksa bir katmanın tamamı toprak olarak 

kullanılmalıdır. Dört katmanlı bir PCB olması durumunda toprak katmanının altı güç katmanı 

olarak kullanılmalıdır. Toprak katmanının her zaman yüksek akımlı yollar ile güç katmanı 

arasında olmasına dikkat edilmelidir. 
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Güç Dağıtım Kartı 3 Boyutlu Gösterimi 

 

Ana Kontrol Kartı 

Aracın otonom hareketinin hesaplanabilmesi için araçtaki ataletsel ölçüm birimi, basınç 

sensörü, kamera ve hidrofon gibi tüm verilerin birleştirileceği bir merkezi birime ihtiyaç vardır. 

Küçük tasarımı, kompakt yapısı ve mevcut durumdaki en verimli kart olması sebebi ile ana 

kontrol merkezi olarak Raspberry Pi Model 4‘ü seçtik. 

Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan 

işlemci, RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. 

Raspberry Pi’yi kullanarak Linux üzerinde çalışabilecek neredeyse tüm programlama dillerini 

kullanarak yazılım projeleri yapmanız mümkündür. Verilen görevleri gerçekleştirmek adına 

kurulan algoritmalar Python programlama dili ile kodlanacaktır.[9] 
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EMLID NAVIO2 

Raspberry Pi 4 kartına yardımcı otopilot kartı olarak Emlid Navio 2 belirlenmiştir. Aynı 

zamanda Emlid Navio 2 Raspberry Pi 4 ile uyumludur ve Raspberry Pi 4 üzerine tak çıkar 

şeklinde yerleştirilip kullanılabilme imkanına sahiptir. Bu yıl verilen görevlerin otonom olması 

sebebiyle Robot Operating System (ROS) kullanılmaktadır. NAVIO ROS sistemini 

desteklediği için otonom sistemlerde kullanılabilecek en kullanışlı kartlardan birisidir. 

İçerisinde ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre barındıran IMU 3, eksendeki ivmelenmeyi ve 

eksenler etrafındaki dönme hareketlerinin tespit edilmesi için olanak sağlar. Bu bilgilerden yola 

çıkarak hız ve konum bilgilerine gerekli hesaplamalar yapılarak ulaşılabilir. Dengeleme 

hareketleri ve pozisyon bilgisi için çok önemli bir sensördür.[10] 

 

Elektronik Hız Denetleyici (ESC) 

Motor sürücü kartları, genel anlamda, elektrik motorlarının herhangi bir anda istenilen 

hızda kontrol edilebilmesi için gerekli donanımsal bir birimdir. İçerisinde bulunan 

mikrokontrolcü ve anahtarlama elemanları (MOSFET) yazılımsal olarak bir elektrik motorunu 

sürebilmemize imkân sağlar. 

6 adet motora bağlanacak olan elektronik hız denetleyicisi olarak 40 Amper 

SKYWALKER tercih edilmiştir. İhtiyacımız olan ESC çift yönlüdür, ancak kullanılmaya karar 

verilen ESC tek yönlü olup içerisinde birkaç düzenleme ile çift yönlü hale getirilmesi 

planlanmıştır. Öncelikle üzerine kaplanan makaronu keserek elektronik kart düzeneğine 

ulaşılacaktır. Ardından lehimli sinyal kablolarından birkaç tanesinin bağlantısı değiştirilerek 

tek yönlü olan ESC'nin çift yönlü yapılması planlanmıştır. 

ESC’ler haberleşme protokolü olarak PWM sinyaliyle haberleşebildiği için aracın 

kontrol kartıyla çok daha hızlı ve dengeli bir iletişim kurabilmektedirler. Kullanılan elektronik 

hız denetleyicilerden beklentimiz; verilen algoritmaya uygun bir şekilde motorların hızlı ve 

hassas hareket etmesini sağlamaktır.[11] 

GNSS Alıcısı 
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo ve SBAS uydularını izler. MCX konnektörlü harici 

anten

Dual IMU 

Yönlendirme ve hareket algılama için  ivmeölçerler, jiroskoplar ve 

manyetometreler

RC I/O Yardımcı İşlemci : PPM / SBUS girişini kabul eder vemotorlar ve servolar 

için 14 PWM çıkış kanalı sağlar

Yüksek Çözünürlüklü Barometre 10 Cm çözünürlük ile rakımı algılar

Uzatma Portları Sensörler ve Radyolar için açıkta ADC, I2C ve UART Arayüzleri

Üçlü Yedek Güç Kaynağı Gerilim ve Akım algılama için aşırı gerilim koruması ve güç modülü portu

Özellikler
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Batarya 

Araç, dışarıyla herhangi bir şekilde güç bağlantısı bulundurmayacak ve tüm görevler 

otonom gerçekleşecektir. Bu sebeple araç içerisinde gömülü, gerektiğinde şarj edilebilir bir pil 

bulunacaktır. Böylece başta motorlar ve sensörler olmak üzere tüm donanımsal birimlerin güç 

ihtiyacı pil tarafından karşılanacaktır. [12] 

 Batarya konusunda yapılan teknik analizler sonucunda Molicel INR18650P26A markalı 

şarjlı pil seçilmiştir. 3 seri 6 Paralel şekilde 18 adet pil tasarımı kullanılacaktır. Her bir hücrenin 

gerilim değeri 2.7 voltun aşağısına düştüğünde piller çalışmaz. 

1 tane pilin kapasitesi 2600 mAh’dir.6 paralel pilin kapasitesini şu şekilde hesaplarız: 

2600x6=15.6 mAh’dir. 

1 seri bloğun nominal gerilimi 3.7 volttur. Bu paralel bloklardan üç tane seri kullandığımız için 

11.1 nominal gerilimimiz vardır. Hesaplamalarımıza göre motorlar maksimum güçte 

çalıştırıldığında 90 amper tüketecektir. 

60 dk=90 Amper   

Xdk=15.6Amper 

X=10.4dk 

Tam güçte 10.4 dk çalışır. 

P=V x I formülünden gücü hesaplayacak olursak; 

12.6 Volt x 15.6 Amper =196.56 Watt 

 

 Basınç Sensörü 

  Aracın su altında otonom olarak görevleri gerçekleştirebilmesi için konumunu 

belirleyebilmesi gerekmektedir. Konumunu belirleyebilmesi ve hareketini stabil bir şekilde 

Özellikler

Normal Akım Değeri: 40A

Maksimum Akım Değeri(10 saniyeden az): 55A

Sürücü Kartı Modu: Doğrusal

Sürücü Kartı Çıkışları: 5V / 3A

Sürücü Kartı Kapasitesi: 2S lipo: 5 Servo- 3S lipo: 4 Servo

Kullanılabilen Bataryalar: Lipo: 2S-3S /NiMH: 5-9 Hücreli

Ağırlık: 39 gr

Boyutlar: 68x25x8 mm

40A Sürekli ve 10 Saniye Maksimum 50A akım verebilen bu motor sürücüdür. 

210000rpm - 35000rpm devirlerde 2 ila 12 adet fırçasız motor sürülebilmektedir

Marka Molicel

Kimyası Li-ion , Lityum iyon, Lithium ion

Voltaj 3.7 V

Kapasite 2.600 mAh

Model 18650

Pil Ölçüsü 18mm x 65mm

Maksimum Deşarj Akımı 35 A

Ağırlık 50 gr

Cycle Life / Pil Şarj Döngüsü 500

Özellikler Başsız

Koruma Devresi Yok

Özellikler
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yapabilmesi için araçta bir basınç sensörü bulundurulması gerektiğine karar verilmiştir. Basınç 

sensörü aracın su içindeki derinlik bilgisini sunacaktır. Bu derinlik bilgisi sayesinde araç sabit 

bir noktada derinliğini koruyabilecektir. Basınç sensörleri, basınç değişimlerini algılayarak 

analog sinyale çevirirler. Bu sinyalden elde edilen veriler doğrultusunda gerekli hesaplamalar 

yapılarak basınç değeri elde edilebilir. Bu basınç değeri sayesinde de yoğunluğu bilinen sıvı 

için derinlik bilgisi; 

Basınç = Yükseklik × Yoğunluk × Yerçekimi 

formülünden elde edilebilir. 

 Görevleri yazılan algoritmalara uygun olarak tamamlayabilmek için derinlik ölçen 

Bar30 basınç sensörü kullanılacaktır. Hem sonucun istatistiksel olarak doğruluğu hem de 300 

metre (1000ft) derinlik ölçüm kapasitesine sahip olması ve su geçirmez olması tercih 

etmemizdeki en önemli etkenlerdir. [14] 

 

  

 Hidrofon 

 3. görev için akustik alıcımızı kendimiz tasarlamayı hedefliyoruz. Araştırmalarımız 

sonucunda piyasadaki akustik alıcıların fiyat ve ağırlığı bizim tasarım ve bütçe giderlerimizle 

uyuşmadığı için kendi elimizle yerli üretim planlıyoruz. Gerekli bütçe bulunması halinde hazır 

tedarik edilecek olan bu parçanın üretilmesi halinde aşamaları şu şekildedir; 

 Öncelikle gerekli kaynaklar yardımıyla ihtiyacımız olan malzemeleri listeledik (Piezo 

seramik disk, 3.5mm kalınlıkta polikarbonat levha, 40mm çapta 3mm kalıklıkta oring yüzük,6 

adet 20mm uzunlukta 4mm çapta naylon vida,6 adet vidaları bağlamak için somunlar,4.2mm 

çapında vida ucu, hızlı epoksi yapıştırıcı, ince koaksiyel kablo 3mm çap 50ohm direnç, 

hazırlanacak ses yükseltici için 3.5mmlik jack kablo). 

 İlk olarak Piezo seramik diskimizi 28mm çapınca kesiyoruz, diskin pirinç olan tarafını 

düz bir zemine serilmiş olan silisyum karbür kağıt yardımıyla güzelce temizliyoruz. Seramik 

parça hassas ve kırılgan olduğundan bu parçayı mümkün olduğunca temas etmeden 

kaldırıyoruz. İki adet 60mm çapında plastik disk alıp Piezo diskimizi bunların tam ortasına eş 

merkezli bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra 40mm çapındaki Oring yüzüğümüzü Piezo’nun 

etrafına yerleştirip üstüne 2.60mm çaptaki plastik diski (polikarbonat levha) kapatıyoruz. 2 

diski elimizde iyice sıkıştırdıktan sonra 48mm çap alanına eşit aralıklarla 6 adet vida deliği 

açıyoruz (20mm yarı çaptaki yüzüğün 2mm lik uzaklığında) delikler açıldıktan sonra diskleri 

Parametre

Besleme gerilimi

I 2 C Mantık Gerilimi (SDA ve 

SCL)

Tepe Akımı

Maksimum Mekanik Basınç 50 çubuğu 725 psi

İşletme basıncı 0-30 bar 435 psi

Çalışma Derinliği 300 m 990 ft

Bağıl Doğruluk (0-45 ° C) +/- 200 mbar (tatlı suda 204 cm) +/- 2,9 psi (tatlı suda 6,69 ft)

çözüm

Çalışma sıcaklığı -20 ile + 85 ° C -4 ile 185 ° F

Depolama sıcaklığı -40 ile + 85 ° C -40 ile 185 ° F

Mutlak Doğruluk +/- 1.5 ° C (0-60 ° C arasında kullanıldığında) +/- 2,7 ° F

Delik Boyutuyla Önerilen 10,2 mm

Değer

Basınç

.2 mbar (tatlı suda 2 mm)

Sıcaklık

Fiziksel

Elektriksel

2,5-5,5 volt

2,5 - 3,6 volt

1,25 mA
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kaldırıp piezo diskin bir yüzünü zımpara yardımıyla ovalleştiriyoruz. 28mm çapın dışına 

yapıştırıcı kaçmasın diye plastik disklerin 28mm çap dışına bant çekiyoruz. Sonrasında 

yapıştırıcıyı piezo diskin zımparalamadığımız yüzüne sürüp plastik diskin üzerine 

yapıştırıyoruz. İyice yapışması için sıcak bir ortama bırakıyoruz. Daha sonra koaksiyel kabloyu 

geçirmek için yapıştırılmamış plastik diskin üzerinde delik açıyoruz açtığımız delikten 20mm 

sini sıyırdığımız koaksiyel kabloyu geçiriyoruz. Sonrasında koaksiyel kablonun ortasındaki 

sinyal taşıyan kısmı ince yumuşak bir tel yardımıyla pirinç alana lehimliyoruz örgü kısmını da 

başka bir tel yardımıyla zımparalanmış seramik alana lehimliyoruz. Sonrasında koaksiyel 

kablonun geçtiği yerleri reçine yardımıyla güzelce yapıştırıyoruz. Son olarak koaksiyel 

kablonun ucuna 3.5mmlik jack girişi monte ediyoruz. Monte ettikten sonra jack girişini 40dB 

(x100) kazançlı bir ses yükseltecine bağlıyoruz bu ses yükselteci su altındaki sesleri yaptığımız 

mikrofon yardımıyla sinyali işlenebilecek seviyeye yükseltecektir. 
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 Kamera Modülü 

 Kamera, görevler için gerekli görüntüleri görüntü işleme ile almak için kullanılır. 

Kameradan alınan görüntü verileri işlenir ve bu veriler aracın otonom algoritmasının sorunsuz 

çalışması için kullanılır. Aracın kabiliyetleri konusunda esneklik sunduğu için kamera gerekli 

bir parçadır. Bir otonom sualtı aracında kullanılacak kamera, iki temel beklentiyi karşılamalıdır:  

 1-Geniş Görüş Açısı: Kameranın geniş bir açıyı görüntüde bozulma olmadan taraması, 

hedeflerin bulunmasını kolaylaştıracaktır.  

 2-Düşük Işığa Uyum Sağlayabilme: Gün ışığının bir kısmı su altına giremediği için 

kamera düşük ışıkta çalışmak durumunda kalmaktadır. Düşük ışıkta kaliteli görüntü sunamayan 

bir kamera aracın performansını düşürecektir. Yukarıda listelenen temel beklentileri en iyi 

şekilde karşılayacak kamera modülleri araştırılmıştır. Gereksinimlere uyum sağlayabilecek 2 

kamera modülü seçilmiştir. Bunlar: Intel D455 bir diğeri ise Raspberry Pi HQ kameralarıdır. 

Bu iki kameradan biri dome kapak bölgesinde biride ROV’un alt kısmında bulunmaktadır. 

 Raspberry Pi HQ yüksek çözünürlüklü kamera, üzerinde CSI konektörü bulunan tüm 

modeller ile uyumludur. Bu kamera fotoğraf ve HD çözünürlükte video çekiminde 

kullanılabilir. Time-lapse video ve ağır çekim için kaliteli bir tercihtir.Ayrıca otomatik beyaz 

dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. [15] 

 Intel D455 derinlik sensörleri arasındaki mesafeyi 95mm'ye uzatarak derinlik (Z) 

hatasını 4m'de %2'nin altına düşürür. Kamera ayrıca uygulamaların kameranın hareket ettiği 

herhangi bir durumda derinlik farkındalığını iyileştirmesine izin vermek için bir IMU entegre 

edilmiştir. 

 Intel RealSense Derinlik Kamerası D455 in menzili D435 e göre iki kat artırılmıştır. 

Kameralar arasında bir nesilden diğerine sorunsuz geçişler için tasarlanmıştır. 

•           Çarpışmadan kaçınmak için daha uzun menzil. 

•           Eşleşen derinlik ve RGB görüntüleri, yeniden taramayı kolaylaştırır. 

•           Birden fazla kamerayla gerçek zamanlı olarak daha kolay ikiz oluşturma. 
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•           Objeleri izler veya daha uzun menzilde artan hassasiyetle dijital işaret 

görüntüleyicileriyle etkileşime girer. 

•           Uygulamanın, kameranın hareket ettiği her durumda derinlik farkındalığını 

iyileştirmesine izin vermek için bir IMU entegre edilmiştir. [16] 

 

 

 
 

  

 

Ledler 

 Görüntü işlemenin kullanılacağı görevlerde kameranın daha net 

sonuçlar verebilmesi için led kullanımına karar verilmiştir. Kullanılacak 

ledler HQG Power leddir. 10w güç vermekte ve çalışırken 12V-24V 

aralığında güce ihtiyaç duymaktadır. 

 

  

Acil Durdurma Butonu 

 Şartnamede belirtildiği üzere güvenliği sağlamak amacı ile araç 

üzerinde bir adetB102K20KY Çiftli Kırmızı Yeşil 1NO + 1C özellikli acil 

durdurma butonu bulunacaktır. 

 

Görüntü Sensörü Sony IMX477R istifli, arkadan aydınlatmalı sensor

Çözünürlük 12,3 megapiksel

sensör diyagona 7,9 mm 

piksel boyutu 1,55 μm × 1,55 μm 

Çıkış RAW12/10/8, COMP8

Arka Odak Ayarlanabilir (12,5 mm–22,4 mm)

Lens Standartları Lens Standartları: C-mount

Şerit kablo uzunluğu 200 mm

Özellikler
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 Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

 Seçtiğimiz BMS (Battery Management System) 

devresi Zauss marka 100Amper dayanıma sahip 3S yani 

11.1Volt luk’tur. Kullandığımız BMS devresinde aşırı 

akım ve voltaj koruma, aşırı deşarj koruma ve cut-off 

voltaj koruma devresi bulunduğu için ve kullandığımız li-

ion pillerin karakteristiğinden dolayı her bir seri hücrenin 

kapasitesi 2.7 Volt un altına düştüğünde pillerin uyku 

moduna girmesini engellemek için bu BMS devresini  

kullandık.[13] 

  

 

 

Kablolar 

 Araçta bataryadan sağlanan gücün motorlara ve diğer 

elektronik cihazlara aktarılmasında farklı AWG’lerde kablo 

kullanılmaktadır. Araç için güç kablolarını inceleyecek 

olursak akrilik tüp içinde ve dışında olmak üzere iki farklı 

kablo kullanılacaktır. Her kablo için izolasyon güvenliği, akım 

taşıma kapasitesi, dayanıklılık en önemli etkenlerdendir. 

Akrilik tüp içinde ve dışında bulunan bileşenler farklı 

oldukları için iki farklı kablo tipi kullanılacaktır. Bu kablolar 

farklı koruma standartlarına sahip olmalıdır. 

 Araç içerisinde bataryadan güç dağıtım kartına gidecek olan kablo hem yüksek akıma 

hemde ısıya dayanıklı olmak zorundadır bu yüzden batarya - güç dağıtım kartı arasına 2 AWG 

slikon kablo kullanılması düşünülmüştür. Hem esnek yapısı hem de dayanıklılığı bunu ön plana 

çıkarmıştır. 

 Araç dışında ise motorlara sinyal taşıyacak kablolar 14 AWG silikon kablo 

kullanılacaktır. Bunun nedeni silikon kabloların esneklik ve yüksek sıcaklıklara dayanımının 

olmasındandır. 24 AWG kablolar ise içeride elektronik sistemde sinyal kabloları için 

kullanılacaktır. 
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 4.3.3 Algoritma Tasarım Süreci  

 

1. Görev Algoritması 

 1.Görev olan “Kapıdan Geçiş” için algoritma tasarımını önce sözde kod olarak 

tasarladık. Araç suya girdiğinde “Hazırlık” moduna geçer ve kısa bir süre bekleyerek 

sistemlerin doğru çalıştığı kontrol edilir. IMU sensöründen gelen veriyle aracın konumunun 

düz ve dengede olması sağlanır. Araç görüş alanındaki veriyi işleyerek sarı kapıları tespit 

etmeye çalışır. Kapıları tespit edene kadar “Tarama1” modunda kalan araç havuzu belirli bir 

düzende dolaşır. Kapı tespit edildikten sonra kapıların alanı hesaplanır ve büyük olan göz ardı 

edilir. Kapının orta noktası görüntü işlemeyle hesaplatılır ve kamerada görünen şeklin kare olup 

olmadığı kontrol edilir. Eğer kare değilse orta noktadan kenarlara doğru çekilen hayali 

çizgilerden uzun olan tarafa doğru aracın kamera odağı bozulmadan hareket etmesi sağlanır ve 

kameranın orta noktası ile kapının orta noktası eşitlenir. Bu eşitlemeden sonra araç “Geçiş” 

moduna geçer ve kapının içinden geçerken kapı kamerada kaybolacağı için kamera sarı renk 

tespit edilemeyinceye kadar motorlara ileri güç verilmesi sağlanır. Aracın kapıya takılmaması 

için birkaç saniye daha bu işleme devam edilir. Geçiş aşamasından sonra ise “Eve Dönüş” 

moduna geçilir. Araç Duvar tespit edene kadar ileri gider ve kenarda yüzeye çıkar. Duvar ve 

kapı tespitini OpenCV aracılığı ile yapılacaktır. 

 

 
 

 2.Görev Algoritması 

 İkinci görevimiz olan “Denizaltı konumlanma görevi” için algoritmamızı şu şekilde 

oluşturduk: “Hazırlık” modunda kısa bir süre beklenilerek sistemlerin doğru çalıştığı kontrol 

edilir. IMU sensöründen gelen veriyle aracın konumunun düz ve dengede olması sağlanır. 

“Tarama 2” modunda ise Derin Öğrenme yöntemi ile denizaltının konumu tespit edilecek ve 

araç denizaltının üzerine konumlanacak. Çember tespiti yapılır ve bulunan çemberin orta 

noktasında Derin Öğrenme yöntemi ile denizaltı olup olmadığı tespit edilir. Tespit gerçekleşirse 
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“İntikal 2” moduna geçilir. Alt kameraya geçilerek aracın denizaltıya en uygun noktaya 

konumlaması sağlanır. 

 

 

 3.Görev Algoritması 

 3. Görev ise görüntü işleme ve hidrofondan gelen bilgilerin beraber işlenmesi ile 

gerçekleşecek. OpenCV ile tespit edilen hedeflerden doğru olanın tespiti hidrofon ile 

gerçekleşecek. Algoritma ise sırasıyla “Hazırlık”, “Tarama3” ve “İntikal3” olan diğer 

görevlerdeki benzer fazların devreye alınmasıyla yapılacaktır. 

 

 
 

 



 
 

38 
 

 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 Aracın hareket kabiliyetini ve görüntü işleme yazılımını test etmek, görevlerin 

gerekliliklerini sanal ortamda gerçekleştirmek ve geliştirmeler yapmak amacıyla Unity3D 

platformunda bir test simülasyonu hazırlanmıştır. Hareket kodları Python programlama dili ile 

yazılmıştır ve görüntü işleme kodları ile entegre edilmiştir. Test simülasyonu hazırlanırken 

robotun fizik yasalarına uygun bir şekilde hareket etmesine ve özellikle eylemsizlik kurallarına 

uygun olarak hareket edebilmesine olanak sağlayacak şekilde kodları tasarlanmıştır. Yazılan 

kodların sürdürülebilir olması için daha sonradan yapılacak değişiklere olanak sağlanmış, fizik 

motorunun çalışması için gerekli olan parametreler değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. 

 ROS (Robot Operating System) 

 ROS, açılımı Robot Operating System olan ve robotları kontrol etmeyi sağlayan bir 

yazılımdır. İsminde işletim sistemi ifadesi geçse de insan ile robot arasında iletişimi sağlayan 

açık kaynak kodlu bir arayüz yazılımı denebilir. ROS, robotlarda oldukça yaygın kullanılan 

yazılımdır. Tasarımımızda bu sistemi kullanmamızın sebebi karmaşık otonom yapıları, “node” 

yapısıyla kolay tasarlanabilir bir yazılım mimarisiyle kontrol etmeyi sağlamasıdır. 

 ROS kullanmaya karar verdikten sonra bizim için en uygun kontrolcü sistemini aramaya 

başladık. Emlid Navio2 kartının kendine özel ROS sisteminin olması (MAVROS), üzerinde 

harici kodlanabilir bir mikrodenetleyici olması (STM32f103C8T6) ve Linux tabanlı Raspberry 

Pi kartına tam uyumlu olması bizi bu kartı tercih sebebimizdir. 

 

ROS Motor Testi Kodları 
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 MAVROS 

 Navio2’nin donanımları ile uyumlu şekilde gömülü olarak gelen ROS paketi Mavros 

kartın üzerindeki sensörlere özel “Publisher” ve “Subscriber” nodelar oluşturulmuş olarak 

kullanıcılara kolaylık sağlıyor.        

 

Ros ile Sensörlerden Çekilen Veriler 

 Görüntü İşleme 

 Araştırma süreci sonucunda görüntü işleme için binlerce algoritmaya sahip OpenCV’yi 

tercih ettik. İlk görev için kameradan alınan görüntüyü HSV renk uzayına çevirerek sarı rengin 

tespitini kolaylaştırıp ardından Open CV’nin kontur fonksiyonlarından yararlanarak konturları 

işleyip sayısını bularak görüntüdeki nesnelerin şekilleri ve merkez noktalarını tespiti 

sağlanıyor. 

 

Unity Ortamında Simüle Edilen Görüntü İşleme İle Kapı Tespiti 
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1.Görev  

 İkinci görev için öncelikli olarak su altı aracının tespiti için gerekli Derin Öğrenme 

yöntemi olarak hızlı ve hafifliği nedeniyle YoloV4-Tiny tercih edildi. Nesne tanıma Google 

Colab platformu üzerinden yüksek hızlı GPU’lar kullanılarak 100 adet su altı aracı resmi ile su 

altı araçlarını tanıması için eğitildi. Su altı aracının konumu tespit edildikten sonra araç üzerine 

konumlanacak şekilde hareketi sağlanacak, belirtilen konuma ulaşıldıktan sonra aracın altında 

bulanan kameraya geçilerek Open CV’nin çember tespit fonksiyonu Hough Circles Transform 

ile su altı aracının çevresindeki çemberlerin ve merkez noktalarını tespiti sağlanacaktır. Su altı 

aracının konumu ve yönünün tespiti sonrasında en küçük çember ile su altı aracı arasına 

yerleşebilecek en uygun yeri belirleyip yerleşecek.[8] [19] 

 

2.Görev 
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Unity Ortamında Simüle Edilen Görüntü İşleme İle Denizaltı ve Çemberlerin Tespiti 

 Kontrol Güdüm Algoritması 

 Sualtı araçların çalışmalarında misyon gereklerini ve performans isterlerini en verimli 

şekilde gerçekleştirebilmeleri için, matematiksel modellerinin gerçeğe en yakın şekilde elde 

edilmesi önemlidir. Matematiksel model üzerinde tasarlanan sapma açısı otopilot, otonom 

çalışma için gerekli engelden kaçma ve güdüm algoritmalarının kararlı ve çevresel etkilere karşı 

gürbüzlüğü sağlanmalıdır. Bu çalışmada MATLAB ve SIMULINK ortamından geliştirilmiş 

olan matematiksel modeller örnek alınarak “Kontrol Güdüm Algoritması” oluşturulmuştur. 

Algoritmayı aklımızda şu şekilde tasarladık. Temel faktörümüz sualtı aracımızın Bar30 

sensöründen ve IMU sensöründen gelen verileri doğru şekilde yorumlayarak matematiksel 

model üzerinde tasarlanan sapma açısı, otonom çalışma için gerekli engelden kaçma ve güdüm 

algoritmalarının kararlı ve çevresel etkilere karşı gürbüzlüğü sağlamasıdır.  Algoritma ise şu 

şekilde çalışır. Araca başlama komutu verildiğinde su içinde olup olmadığını suya duyarlı 

Bar30 sensörüyle kontrol eder. Su içerisinde olduğuna karar veren araç IMU sensöründen gelen 

veriyle kendini düz komuta getirmesi için hesaplanan PWM sinyallerini doğru motorlara iletir. 

Düz olduğundan emin olana kadar bu işlem tekrarlanır. Motorlara gidecek PWM sinyali 

değerleri matematiksel modellemeyle daha önceden hesaplanmıştır.[1] 

 

IMU Test Çıktısı                                                                              IMU Test Kodu 
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 Motor Hareket Yönü Çalışma Prensibi 

 

 rqt_graph 

 

 ROS Üzerinden Kodu Çalıştırma Adımları 

roscore Navio2 kartındaki bağlantı noktası numaranızı kontrol edin. 

Kodu Navio2’ye yükledikten sonra seri düğümü çalıştırma: 

rosrun rosserial_Navio2 serial_node.py / dev / tty /  

ACM0 motor kontrol düğümünü çalıştırın: 

rosrun pkg_name node_motor.py  

Şimdi gerekli çıkış açısını /desiredPosition konusuna terminal kullanarak yayınlıyoruz.: 

rostopic pub / desiredPosition std_msgs /Float64 " veri: 0.0" 

 Kod Görüntüleri 
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 Yukardaki Kod ROS üzerinden PID Sistemi kullanarak motor kontrol kodudur. 

 PID Sistem 

 Bir PID kontrol cihazı (oransal–integral–türev kontrol cihazı), endüstriyel kontrol 

sistemlerinde ve sürekli modüle edilmiş kontrol gerektiren diğer çeşitli uygulamalarda yaygın 

olarak kullanılan geri besleme kullanan kapalı döngü kontrol mekanizmasıdır. PID 
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denetleyicisi, istenen ayar noktası (SP) ile ölçülen işlem değişkeni (PV) arasındaki fark olarak 

e (t) hata değerini sürekli olarak hesaplar ve orantılı, integral ve türev terimlere (sırasıyla P, I 

ve D ile gösterilir) dayalı bir düzeltme uygular. Bu da bize motorların üzerinde istediğimiz 

hareketi yapmak için tam ve pürüzsün bir kontrol sağlar.[2] 

 

PID Sistemi Blok Diyagramı 

 

 

  



 
 

45 
 

5. GÜVENLİK 

 Proje kapsamında araç üzerinde, çevresinde ve imalatı aşamasında oluşacak tehlikelere 

karşı güvenlik çözümleri ekibimiz tarafından tartışılmış ve uygun görülen çözümler 

belgelendirilmiştir. [17] 

 

 

  

 

 Şartnamede belirtildiği üzere araç iskeletinde ve parçalarında oluşan sivri uçlar 

köreltilmiş, oluşacak aksiliklere karşı acil durdurma butonu araç üzerinde kolay ulaşılabilecek 

bir konuma yerleştirilmiştir.  

 Yapılan tüm çalışmalarda İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilmiş gerekli 

önlemler alınmış koruyucu ekipmanlar kullanılmıştır. Şekil 4 de görüldüğü gibi zımparalama, 

delme, kimyasallarla temas gibi durumlarda eldiven kullanılmıştır. 

 5.1 Araç üzerinde alınan güvenlik önlemleri 

 5.1.1 Araç üzerinde şartnamede belirtilen acil durdurma butonu konsept tasarımlar için 

planlanmıştır. Bu buton vasıtası ile yarışma esnasında olası bir aksilikte aracın tüm elektrik 

akışı kesilecektir. 

 5.1.2 Araç üzerindeki kablolar ve elektronik aksamlar araç içerisinde gömülü olarak su 

geçirmez epoksi tüp içerisinde yalıtımlı şekilde konumlandırılacaktır.  

 5.1.3 Araç üzerinde bulunan motorlar suya dayanıklı olarak seçilmiştir. 

 5.1.4 Olası kazaları ortadan kaldırmak için şartnamede de belirtildiği üzere araç ve 

motor tasarımında tüm köşe ve sivri uçlar yuvarlatılarak keskinlik köreltilecektir. 

 5.2 Atölye-Laboratuvar ortamında alınacak güvenlik önlemleri 

 5.2.1 Yarışma hazırlık sürecinde oluşan pandemi dolayısı ile maske, eldiven ve 

dezenfektan kullanılacak ve mesafeye dikkat edilecektir. Gerekmedikçe yüz yüze 

görüşülmemiş uzaktan toplantılar ile süreç yönetilecektir. 

 5.2.2 Talaşlı imalat yapılacaksa eğer koruyucu gözlük ve kulak tıkacı kullanılacaktır. 

 5.2.3 Toz bulunduran işlemlerde maske ve gözlük kullanılacaktır. 

 5.2.4 Kimyasal maddeler ile etkileşim kurulması halinde eldiven, gözlük ve önlük 

mutlaka kullanılacaktır. 

 5.2.5 Lehim kaynak gibi işleme olaylarında eldiven ve filmli siperlik kullanılacaktır. 

Şekil 1 Köşeleri yuvarlanmış iskelet 
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 5.2.6 Elektrik akımı gerektiren işlemelerde öncelikle elektrik kaçağı kontrolü elektrik 

kontrol kalemleri ile yapılacaktır. 

 5.3 Ofis ortamında alınacak güvenlik önlemleri 

 5.3.1 5.2.1 maddesinde belirtilen pandemi güvenlik önlemleri ofis ortamında da 

uygulanacaktır. 

 5.3.2 Elektrik dağıtıcılar kontrol edilecektir. Arızalı-hasarlı ekipmanlar onarılacak veya 

değiştirilecektir. 

 5.3.2 Yangın riskine karşı yangın sensörü bulunduran ortamlar tercih edilecek aynı 

zamanda yangın tüpü bulundurulacaktır. 

 

 

Aşama Faaliyet ONAY

Kişisel koruyucu ekipmanları giyilmeli/takılmalıdır.

Güç kesilmelidir.

Mekanik yapılar bağlanmalı/ bağlantılarkontrol edilmelidir.

Bağlantı elemanlarının gevşeklik&işlevselliği kontrol edilmelidir.

Kablolar ve bağlanma noktaları kontol edilmelidir.

Tüm sistemin su geçirmezliği kontrol edilmelidir.

Sistemin herhangi bir sıvı sızdırma durumu kontol edilmelidir.

Herhangi bir kusur yoksa güvenli bilgisi takım ve çevredekilere seslendiilmelidir.

Sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir

Sistem yüzeysel göz ile kontol edilmelidir.

Basınç kontrolleri yapılmalıdır.

Sızıntı kontrolü yapılmalıdır.

Araç kontrollü şekilde suya indirilmelidir.

Baloncuk kontrolü yapılmalıdır.

Güç kontolü yapılmalıdır.

Manevra kontrolü yapılmalıdır.

Aracın konumu kontrol edilmelidir.

Güç sistemi durdurulmalıdır

Araç kontrollü bir şekilde yüzeye çıkarılmalıdır.

Yarışma esnasında uygulanacak güvenlik prosedürü

Sistem Ön Kontrolü

Suya girmeden önce kontrol

Su içerisinde kontrol

Sudan çıktığında kontrol

Önlem ONAY

Havuz ile yakın temasta bulunan görevliler yüzme bilen üyeler arasından seçilecekir.

Aracı suya indirecek görevli dışında diğer üyeler havuza en az 2m uzaklıkta bulunacaktır.

Havuz kenarında bulunacak görevliler kayma önleyici ayakkabılar kullanacaklardır.

Havuza araş bırakma ve havuzdan araç alma durumlarında görevli yanında bir kişi bulundurulacaktır.

Havuz Çevresinde Alınacak Güvenlik Önlemeri
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Faaliyet Onay

Tüm üyeler iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilecektir.

Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanı kontrol edilecektir.

Çalışma alanında tehlikeler varsa bunlar giderilmeden çalışmaya başlanışmayacaktır.

Kolay ulaşılabilecek bir konumda mutlaka yangın tüpü bulundurulacaktır.

Çalışma alanında en az 1 ilkyardım seti bulundurulacaktır.

Çalışacak alan ile ilgili güvenlik tedbirleri alınacaktır.

İlgili alanlarda kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır

Ekipmanlar kullanılmadan önce aktif durumda olmadığı kontrol edilecektir

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra pasif durumda bırakılacak ve temiz bırakılacaktır.

Kimyasal maddelere koruyucu ekipman kullanılarak temas edilecektir.

Çalışma alanında alınacak güvenlik önlemleri
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6. TEST 

 6.1 Yapılan Testler 

 6.1.1 Akrilik Tüp Basınç Analizi 

 Pleksiglasdan üretilen akrilik tüp modeli malzemesi döküm metodu ile üretildiği için 

yüksek moleküler ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Basınçlı pres kalıplama makinaları ile 

şekillendirilerek üretildiğinden normal cama göre suyun içinde ışık geçirgenliği yaklaşık %75 

daha fazla olup, herhangi bir darbeye karşı 6 kat daha mukavemet göstergesine sahiptir. Torna 

ve freze tezgahlarında işlenebilir olması bu malzemenin ekstra avantajlarındandır. Akrilik 

gövdenin suyun 3 metre derinliğindeki 0.0011 N/mm^2 (MPa) basıncı karşısındaki davranışı 

incelenmiştir.  
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 6.1.2 İskelet Statik Analizi 

 Suyun içinde gözlenen statik olarak durgun haldeki kuvvet etkilerinin gözlemlenmesi 

için Solidworks programı üzerinden simülasyon uygulaması yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıdan 

imal edilen ve en mukavemetli malzeme olarak Tough PLA’ dan üretilen iskelet modülü diğer 

3 boyutlu filament malzemelerine göre daha da avantajlı durumda gözlemlenmektedir. 

Yoğunluğu yaklaşık 1.25 g/cm^3 ve birim ağırlığının hacmi 0.80 cm^3/g olarak tanımlanan 

özellikleri mevcuttur. Tough PLA iskeletin ağırlığı 7.5 N ila 6.2 N arasında olup havuzdaki 

normal sıcaklık olan 20 santigrat dereceye yani 298 Kelvine göre analizler yapılmıştır. 

 Fusion 360 programı üzerinden tasarlanıp suyun altında 60 Newtonluk basınca tabi 

tutulduktan sonra iskeletteki güvenlik faktörü 8 olup emniyet katsayısı gayet yeterlidir. Suyun 

altında 60 Newtonluk kuvvet altında maksimum 0.008464 MPa değerinde stres gerilmesine 

maruz kalmaktadır. Bu sonuç ile gerilme kuvvetlerini optimum düzeyde karşılamaktadır. 
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 6.1.3 Akış Analizi 

 Bir akışkanın keyfi hareketi öteleme, rotasyon(dönme) ve deformasyon yani şekil 

değiştirme şeklinde olmaktadır. Sıkıştırılamaz akışlarda su akışkanını etkileyen en önemli 

faktörler arasında Vortisite etkisi (girdap), suyun içinde sirkülasyon etkisi gibi özellikler 

bulunmaktadır. Vortisite etkisi olarak bilinen bir akışkan elemanının birim zamandaki dönme 

vektörüyle yakından ilişkili bir özellik olarak açısal hızın iki katı olarak tanımlanmaktadır. 

Girdaplık etkisini sınıflandırmak gerekirse akış alanındaki bir nokta hedefinde vortisite değeri 

sıfır değilse, aracın o noktasındaki boşluğu işgal eden akışkan su parçacığı dönüyor demektir 

ve bu bölgedeki akış dönümlü akış olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda aracın suyun içinde 

sürtünme etkisinden meydana gelen ve suyun yarılan kısımlarında vortisite sıfır ise aracın bu 

bölgesindeki akışkan parçacıkları dönmez ve bu bölgedeki akış dönümsüz olarak 

tanımlanmaktadır. Girdap akışları üç gruba ayrılmaktadır; katı cisim benzeri girdap, kayma ile 

paralel akış ve dönüşsüz girdaptır.  

  Katı Cisim Benzeri Girdap 

 Kayma ile Paralel Akış  

 Dönüşsüz Girdap 
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 Aracın havuz içindeki hareketi ile oluşan su akış etkilerinde vurgulanan nokta 

etrafındaki mutlak hızlar; 

 

 Yukarıda vurgulanan nokta etrafındaki mutlak hızlardan bahsedilmiştir. Burada da 

vurgulanan nokta etrafındaki bağıl hızlar resmedilmiştir. 

Vortisite etkisi  ≠ 0 

 Vortisite Etkisi ≠ 0 

 Vortisite Etkisi = 0 

 

 Vortisite etkisini matematiksel modelleme olarak gösterecek olursak; 
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şeklindedir. 

 Buradaki temel amaç aracın suyun içindeki hareketinden dolayı avantajları olarak ön ve 

arka iskelet kısımlarının yarı çember olmak üzere ilerledikçe önünde bir kırılım etkisi 

yaratmaktadır. Bu kırılım etkisinden dolayı pervanelerde ortaya çıkabilecek olan girdap akımı, 

sirkülasyon vb. gibi statik ve dinamik kararlılığı optimum düzeyden çıkaracak etkileri en aza 

indirgemektir. Sonuç olarak itici nozulların malzemesi Tough PLA filament malzemesinde 

üretilerek ani stres gerilimlerini, motordan gelecek dinamik zorlanmaları, herhangi hasar 

durumlarında dayanımı karşılayabilecek şekilde ayarlanmıştır. Nozulların yerleşimleri 

nedeniyle Z ekseninde ileri geri hareketi sağ ve sol olmak üzere iki tane motorun bağlantılı 

çalışmasından kaynaklanan döndürme momentini en aza indirgeyerek aracın ağırlığıyla birlikte 

suyun içindeki hareketini kolaylaştırmaktadır. Aracın itici nozullarını değiştirme kolaylığı 

olduğundan optimum ayarlarda suyun akışının ve aynı zamanda alt pervanelerdeki nozul 

gövdelerinin suyun içinde sürtünme kuvveti etkisiyle yukarıdaki pervanelere ters etkide 

bulunmaması için test edilerek en uygun konumlandırma şartlanması yapılmaktadır. Sadece bir 

pervaneye göre akış analizine göre eğer 18.53 m/sn hızla çalıştırıldığı düşünülürse; çıkan 

toplam basınç 146.69 Pa ve 2.57 x 10^7 Pa olarak sonuçlandırılmıştır. Analizdeki test sıcaklığı 

ise 279.99 K ile 317.93 K arasında değişkenlik göstermektedir. [4] 
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 6.2 Yapılması Planlanan Testler 

 6.2.1 Motor itki testi 

 Motor sistemleri kurulduktan sonra uygun boyutlu bir kap içerisine sabitlenerek itki 

testleri yapılmıştır. Su içerisinde çalışan pervane-motor takımının aracı sualtında istenilen 

manevraları yaptıracak kapasitede oldukları gözlenmiştir. 

 

Pervane Ve Motorun Su İçinde İtki Testi 

 6.2.2 Araç Sızdırmazlık Testi 

 Üretilen akrilik tüp dome ve kapak birleştirilerek boş bir şekilde içerisine peçete 

konulacak ve içerisine sıvı girip girmeme durumu gözlenecektir. Bu test Kritik Tasarım 

Raporu aşamasından sonra gerçekleştirilecektir. 
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 6.2.3 Sistem Kabiliyet Testi 

 Daha önceki maddelerde belirtilen testlerin olumlu sonuçlanması ile araç havuz 

içerisinde tüm motorların aktif kullanılacağı bir platformda kapasite sınırlarını zorlayacak 

şekilde test edilecektir. Aynı zamanda elektronik sistemlerin sağlıklı çalışma durumu 

gözlenecek pil dayanım süresi hesaplanacaktır. 

 6.2.4 Görev Algoritmaları Testi 

 6.2.3 maddesinde belirtilen testlerin başarı ile tamamlanması durumunda görevlerin 

gerektirdiği şekilde parkur tasarlanacak ve aracın bu parkuru başarı ile tamamlaması 

hedeflenecektir. 

 

7. TECRÜBE 

 Proje işleyiş sürecinin pandemi döneminde olması sebebi ile sürecin çoğunda uzaktan 

çalışılmış proje uzaktan yönetilmiştir. Bu süreçte yaşanan zorluklar tecrübe edilmiştir. 

 Elektronik, mekanik, yazılım ve organizasyon alanlarında oldukça fazla teknik bilgi 

edinilmiş ve uygulama fırsatı bulunmuştur. 

 Ekip çalışması ve proje yönetimi konularında tecrübe kazanılmıştır. 

 Yurtdışından alınan bazı malzemelerin tedariğinin zaman aşımına uğraması bu alanda 

risk planlamasının ve önlemin gerekliliğini öğretmiştir 

 Zaman bütçe ve risk planlamasının önemi daha iyi kavranmış ve zaman planlamasının 

gerisine düşüldüğünde oluşacak aksaklıklar tecrübe edilmiştir. 

 Mekanik 

 Araç sızdırmazlığı için uygulanan teknikler. Bu tekniklerin uygulanmasında ve 

malzemelerin seçiminde edinilen tecrübeler. 

 3D modelleme ve soyut analiz tekniklerinin uygulanması. 

 Motor seçimi ve motor analizleri konularında tecrübe edinilmiştir. 

 Elektronik 

 Pil dizilimi ve pil teknik analizleri ile bu alanda batarya oluşturacak birikim elde 

edilmiştir. 

 Güç dağıtım kartı elektronik tasarım üyemiz tarafından tasarlanmış ve aktif olarak 

kullanılmıştır.  

 Sık kullanılmayan ve örneklerin kısıtlı olduğu bir uçuş kontrol kartı olan Navio2 

yazılımı öğrenilmiştir. 
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8. ZAMAN BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 8.1 Zaman Planlaması 
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8.2 Bütçe Planlaması  

 

 

 

 

 

 

Öge No Bölüm Ürün Marka-Model Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat Oran

1 İşlemci Raspberry Pi 4 1 400 400
3%

2 Motor Emax XA2212 980KV 6 92 552
4%

3 Pil Molicel INR18650P26A - 3.7V 2600 mAh Li-ion Şarjlı Pil -35A 18 76 1368
10%

4 Basınç Sensörü Blue Robotics Bar30 1 555 555
4%

Kablo - 1 200 200

5 Elektronik Hız Denetleyici SKYWALKER 40-A ESC 6 130 780
5%

6 Mikrofon TZT 88 - 115MHz FM Kablosuz Mikrofon 1 33 33
0%

7 Uçuş Kontrol Kartı Emlid NAVIO2 1 1276 1276
9%

8 PCB Ücreti NOVUMARE TECHNOLOGİES-PCBWAY 1 250 250
2%

9 Akrilik Tüp MİKAPLASTİK 1 150 150
1%

10 Akrilik tüp kapak(kestamid) - 1 100 100
1%

11 Dome MİKAPLASTİK 1 100 100
1%

12 Bağlantı ara elemanları NORM civata - 70 70
0%

13 NBR Conta - 6 20 120
1%

15 İskelet 3 Boyutlu Basımı NOVUMARE TECHNOLOGİES 2 1000 2000
14%

16 Dişi Konnektör SP2110/S3 IP68 Plastik Kablo Tipi Konnektör 6 80 480
3%

17 Erkek Konnektör SP2112/P3 IP68 Plastik Panel Tipi Konnektör 6 80 480
3%

18 Kamera Modülü Raspberry Pi Kamera HQ 1 540 540
4%

19 Kamera Modülü Intel® RealSense™ Derinlik Kamerası D455 1 4698 4698
33%

20 Led Işık HQG 6 15 90
1%

21 Epoksi Bant DIY 1 17 17
0%

22 Makaron(m) Nexo 2 33 66
0%

TOPLAM 14325

EL
EK

TR
O

N
İK

M
EK

A
N

İK
G

ö
R

Ü
N

TÜ
 

İŞ
LE

M
E 

D
İĞ

ER

Araç Toplam Gideri 14125

Mentör desteği 6948

Sponsor desteği 7177

Açık 0

Gider Planlaması

Sponsor Desteği 7177

Sponsor Desteği 6948

Toplam 14125

Bütçe Planlaması
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8.3 Risk Planlaması [18] 

 

                                                           Balık Kılçığı Tekniği 

 

SWOT Analiz 
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Tarih: 15.04.2021

Risk 

No
Tehlike Cinsi Şiddet Olasılık

Fark 

edilebilirlik

Risk Öncelik 

sırası
Alınacak Önlemler Yapılacak periyodik kontroller

1 Araç içerisine sıvı sızması 4 1 4 16 Tasarlanan akrilik tüp conta slikon gibi balayıcı elemanlar ile sıvı geçirmez şekilde tasarlanılacaktır.
Soyut ortamda analizler somut ortamda havuz testleri ile sızdırmazlık sınanacaktır. Havuz 

testlerinin her iyileştirme sonrasında yapılması planlanmlktadır.

2 İskelet mukavemet sınırının aşılması ve hasar oluşumu 4 1 3 12 Statik analizler yapılacak& iskelet malzemesi dayanıklı ve esnek seçilecektir.
Olışturulan modellemenin statik analizi yapılacak ve prototip üzerinde olası kaza testleri 

yapılacakıtır.

3 Elektronik sistemlerin arızası 4 1 4 16 Malzeme analizi detaylı yapılacak. Arıza riski en az olan malzeme tercih edilecektir.
Yarışma esnasında kullanılacak tüm fonkiyonlar sistemde denenecek ve sınır gerilimler 

sınanacaktor.

4 Tüp içerisinde buhar oluşması 3 1 2 6 Silika jel kullanımı Sistem belli aralıklarla farklı ısılarda test edilerek durum izlenecektir.

5 Sistem soğutmasının yeterli olmaması ve sıcaklık etkili hata. 2 2 1 4 Kartlar için aliminyum soğutucu kullanılacaktır. Sıcaklık araç içerisinde dağıtılacak kısmi sıcaklık engellenecektir.
Sistemler zorlanarak sıcaklık sısınrlarının planlanın aksine olup olmadığı kontrol edilecek. 

Sonuçlar dahilinde yeni önlemler alınacaktır.

6 Araç dışına sıvı sızması 4 1 2 8 Seçilen malzemeler bu konuda sıvı sızmasına dayanıklı seçilmiş ve sızma ihtimalli bölgeler kapatılmıştır.
Testlerde sıvı sızması kontrol edilecek ve olası bir sızmada bu konuda alınan tedbirler 

iyileştirilecektir.

Tarih: 15.04.2021

Risk 

No
Tehlike Cinsi Şiddet Olasılık

Fark 

edilebilirlik

Risk Öncelik 

sırası
Alınacak Önlemler Yapılacak periyodik kontroller

7 Talaşlı imalat alanlarında oluşan tehlikeler 4 2 3 24 Kişisel koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılacak ve sadece ilgili kişiler çalışma alanında bulunacaktır.
Takım üyeleri olası risklere karşı bilinçlendirilecek. Ortamlarda çalışmadan önce ortamlar 

incelenecektir.

8 Test aşamasında araç ile temas halinde oluşan tehlikeler 3 2 2 12
Araç ile olabilecek ene az sayıda kişi temas kuracak temas kuran kişiler ilgili koruyucu ekipmanları mutlaka 

kullanacakıtr.

Temas kuran kişilerin koruyucu ekippman kullanma durumu kontrol edilecektir. Araç her 

çalıştırmada 30sn boş çalışacak bu süre içerisinde sistemin çalışma durumu 

incelenilecektir.

9 Havuz çevresinde oluşacak boğulma/düşme tehlikesi 4 1 3 12
Araç suya indirme görevini 1 kişi üstlenecek bu kişi sürtünmeyi arttıracak ayakkabı kullanacaktır. Diğer üyeler 

havuz ile masafeyi koruyacaktır.

Havuz alanı incelenecek daha önce çalışılmışsa temizlenilerek tastlere başlanılacakıtr.

Sürtünmeyi arttırıcı ayakkabı kontrolü yapılacaktır.

10 Elektronik sistemlerin patlama olasılığı tehlikesi 5 1 4 20 Sistemler bu tip risklere dayanıklı seçilecektir ve aktif araç ile temas halinde hazırlanan kurallar uyulacaktır Sistemler ile mesafe korunacak sistem ile temas halinde güç kesilecektir.

11 Aracın yanma ihtimali 5 1 4 20
Sistemler bu tip risklere dayanıklı seçilecektir ve aktif araç ile temas halinde hazırlanan kurallar uyulacaktır

Ortamda mutlaka yangın tüpü bulundurulacakıtr.
Sistemler ile mesafe korunacak sistem ile temas halinde güç kesilecektir.

FMEA TEHLİKE TESPİT,ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU+B1:I16
İlgili Kontrol alanı:

Sistem işleyişini etkileceyecek tehlikeler

İlgili Kontrol alanı:

Atolye, yarışma ve test alanlarında oluşan tehlikeler
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9.ÖZGÜNLÜK 

  

 Mekanik  

 Araç üzerinde bulunan motorlar konumları 90 derece değişecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bu tasarım süreç içerisinde farklı motor kombinasyonlarını deneyebilme fırsatı sunacaktır. 

Araç iskeletinde üst ve alt kısımlara köpek balığından esinlenerek yüzgeç tasarlanmıştır. Bu 

yüzgecin aracın manevralarının daha isabetli olması yönünde katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Aynı zamanda yüzgeç sayesinde aracın yalpalaması engellenecek ve aracın 

suyu yarması kolaylaştırılacaktır. 

 Araç üzerinde bulunan akrilik tüp içerisine çekmece tasarlanmıştır. Bu çekmece vasıtası 

ile sistem düzeni sağlanacak ve aynı zamanda ağırlık dağıtımı daha eşit yapılacaktır. 

 Sistemde kullanılacak pil akrilik tüp içerisinde çekmecenin altında tüpü ortalayacak 

şekilde yerleştirilecektir. Bu sayede aracın ağırlık merkezi tam ortada tutulacaktır. 

 Araç iskeletinin alt ayak kısmı oval şekilde tasarlanmıştır bu tasarım araca dalgakıran 

özelliği kazandıracaktır. 

 Elektronik 

 Araç üzerinde bulunan güç dağıtım kartı ekibimiz elektronik tasarım üyesi tarafından 

çizilmiş ve bastırılmıştır. 

 Elektronik yazılım algoritmaları tamamen ekibimiz üyeleri tarafından özgün bir şekilde 

tasarlanmıştır. 

 Uçuş kontrol kartı olarak Emlid NAVIO 2 kullanılmıştır. Bu kartın kullanım sebebi 

Raspberry Pi 4 ile oldukça uyumlu olmasıdır. NAVIO 2 çok tercih edilen bir kart değildir  fakat 

kendi ROS sistemi olması avantaj sağlamaktadır. 

 Görüntü işleme 

 Görüntü aktarımı için iki adet kamera kullanılacaktır. Bu iki kamera sayesinde çoklu 

görüntü aktarımı ve daha verimli bir işleyiş sağlanması hedeflenmektedir. 

Görüntü işlemeye yönelik algoritma tasarımı ve kodlamalar tamamen ekibimize aittir. 
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10.YERLİLİK 

 

Araç ülkemizde yerli imkanlarla mentör firmamız NOVUMARE TECHNOLOGİES tarafından 

basılmıştır. 

Akrilik tüp, dome ve kestamid kapak ülkemizde yerli imkanlar ile ürettirilmiştir. 

Pil tasarımı ekibimiz tarafından yapılmış ve ülkemizde bulunan bir firma tarafından 

entegrasyonu yapılmıştır. 

Yazılım ve görüntü işleme alanları tamamen ülkemizde kendi ekibimiz tarafından tasarlanmış 

ve kodlanmıştır. 

Araç üzerinde bulunan cıvata, vida, silikon, conta gibi malzemeler ülkemizden tedarik 

edilmiştir. 
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