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SEMBOL VE KISATMALAR 
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P                           
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GUI 
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SoC 
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SSB  

MATE 

: Amper 

: Metre 

: Paralel 

: Seri 

: Voltaj 

: Watt 

: 3 boyutlu 

: Akrilonitril Bütadien 

: Acorn RISC Machine 

: Atmosfer 

: Fırçasız DC (Brushless Dc Motor) 

: Bilgisayar Numerik Kontrol (Computer Numerical Control) 

: Dijital Video Kaydedici (Digital Video Recorder) 

: Görsel Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface) 

: İnsansız Hava Aracı 

: K En Yakın Komşu (K nearest neigborhood) 

: Karadeniz Teknik Üniversitesi 

: Işık algılama ve Ölçme (Light Detection and Ranging) 

: Marine Advanced Technology Education 

: Sıcaklıkla Direnci Azalan Termistör (Negative Temp. Coefficient) 

: Baskı Devre Kartı (Printed Circuit Board) 

: Poliaktik Asit 

: Uzaktan Kumandalı Araç (Remotely Operated Vehicle) 

: Çip Üzerinde Sistem (System on Chip) 

: Seri Çevre Arayüzü (Serial Peripheral Interface) 

: Savunma Sanayi Başkanlığı 

: Marine Advanced Technology Education 
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1. RAPOR ÖZETİ  

Creatiny; 2017 yılında temelleri atılmış, halen gelişmekte ve geliştirmekte olan bir öğrenci 

topluluğudur. Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, İnsansız Su Altı 

Sistemleri İleri Seviye kategorisinde iki kez Türkiye 1.’liği ve bir kez de Türkiye 3.’lüğü elde 

etti. Bu başarıların yanı sıra birçok yarışma ve platformda etkin rol alan Creatiny ekibi, insan 

faktörünün erişemeyeceği derinliklere uygun fonksiyonel ve endüstriyel su altı araçları 

geliştirmekte. Sörvey çalışmaları, boru hattı kaynak incelemeleri, köprü ayağı kontrolleri gibi 

çeşitli çalışma alanlarının yanı sıra deniz altı fotoğrafçılığı ve belgesel çekimi gibi hobi amaçlı 

kullanım alanlarına da uygun araçlar geliştirmekte.  

Bu rapor Creatiny ekibinin insansız su altı araçları üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmalarını ve 

sonuçlarını, geliştirmelerini, tasarımlarını, üretim yöntem ve basamaklarını, süreç içerisindeki 

güvenlik, risk ve zaman planlamalarını bulundurmakta. Geliştirme süreçleri rapor içerisinde 

mekanik, elektronik ve yazılım olarak temel başlıklar dahilinde verildi.  

Araç ön tasarım sürecinde tercih edilen teknik çizim ve analiz programlarına ve tercih edilen 

programlar ve muadillerinin karşılaştırmasına, planlanan araç tasarımlarına, tasarımlar arası 

analiz ve fonksiyonel farklılıklara, üretim yöntem ve basamaklarına, Creatiny ekibinin 

geliştirdiği malzeme ve komponentler, geliştirilen malzemeler haricinde tedarik edilecek 

malzemelere, nihai araçların fiziksel özelliklerine yer verildi.  

Creatiny bünyesinde birçok elektronik kart geliştirilmiş ve yarışma bünyesinde bulunan birçok 

ekibin de kullanımına açıldı. Geliştirilen kartlar su altı araçlarının tamamı için uygun ve 

kullanılabilir özellikler barındırmakta. Kullanıma açılan kartlardan Base güç dağıtım kartı ve 

dahilinde bulunan acil durdurma butonu, Beagle Kumanda Modülü, Pixhawk muadili ve harici 

gelişmiş özellikler barındıran ve sensör veri değerlerinin toplandığı Beta-Octo kontrol kartı, 

500-2500 lümen bandında, ışık şiddeti ayarlanabilir su altı aydınlatma devresi ve patentlenmiş 

aktarım kartı ve üzerine entegre basınç sensörü bulunmakta. Kontrol kartı olarak kullanılacak 

olan Beta-Octo, mikrodenetleyici olarak seçilen Jetson Nano ile birlikte kullanıldı. Yapay zekâ 

ile gerçekleştirilecek çalışmalar Jetson Nano ’ya, sensör verileri ve motor kontrolleri ise Beta-

Octo’ya bırakıldı. Otonom sürüşleri ve kullanımı kolaylaştıracak olan sensörler ve 

karşılaştırmalarına, bağlantı ve blok şemalarına yer verildi. Tercih edilen kamera ve 

karşılaştırma bandında yer alan muadilleri, avantaj ve dezavantajları, kullanım dahilinde 

geliştirilebilecek uygulama ve yöntemlere yer verildi.  

Geliştirilen kartlar ve yazılımları, yapay zekâ tabanlı otonom çalışmanın tercih edilmesi ve 

görüntü işleme arasındaki farklılıklar, bu farklılıkların olumlu ve olumsuz tablolaması, tercih 

edilen mikrodenetleyicinin yapay zekâ üzerine çalışmaya uygunluğu ve çalışma sürecine dair 

notlar ve geliştirmelere yer verildi. Otonom geliştirme, ara yüz, manuel kontrol ve sensör 

verileri üzerine geliştirilmiş kodlar ve içerikleri, kullanılan diller ve programalar, algoritmalar 

ve algoritma şemalarına yer verildi.  

Geçen sene İnsansız Su Altı Sistemleri alanında yarışacak ekiplere, su altı alanına meraklı 

kullanıcılara ve geliştiricilere sunulan simülasyon desteği ve geliştirmeleri, simülasyon 

üzerinde gerçekleştirilen otonom testler bulunmakta. Yapay zekada eğitilen modellerde 

kullanılan görsellerin bir bölümü geliştirilen simülasyon üzerinden alındı. Toplanacak görseller 
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için de gerekli izinler müdürlüklerden alınarak çalışmalar yapıldı. Dalgıç ve otonom görev 

modelleri havuz ve deniz ortamında kullanılacak çeşitli açılardan fotoğraflamalar yapılacaktır.  

Ara yüz kullanımı, test sürecinde kullanılacak olan iletişim için yapıldı. Sensör, motor ve 

kamera değerlerini gözlemlemek, hata değerlerini sıfıra indirmek için kullanılmaktadır. Ara 

yüzde; bağlantı durumu, denge verileri, görüntü ve gözlemler, aydınlatma değer ve ayarları, 

pusula, derinlik ve basınç değerleri, fotoğraf ve video kaydı alma, sıcaklık değer gözlemleri, 

sızdırmazlık kontrolü gibi özellikleri sunmakta.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

Rafet Çağrı ÖZTÜRK: Takım Danışmanı 

KTÜ - Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi  

Çalışma/İlgi Alanları: Dalış 

 

 

Haluk TÜRE: Takım Kaptanı - Otonom Sistemler ve Yapay Zekâ 

KTÜ - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü - 3.Sınıf 

Çalışma/İlgi Alanları: Derin Öğrenme 

 

 

Nigâr KÜÇÜK: Görüntü İşleme ve Otonom Sistemler 

AKÜ – Biyomedikal Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans  

Çalışma/İlgi Alanları: Arttırılmış Gerçeklik 

 

 

Halil AÇIKGÖZ: Yazılım Geliştirme 

KTÜ - İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - 1.Sınıf 

Çalışma/İlgi Alanları: Gömülü Sistemler  

 

 

Muhammed Fatih AKBULUT: Mekanik Tasarım ve Dizayn 

BÜ – Makine Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans  

Çalışma/İlgi Alanları: Endüstriyel Tasarım 

 

 

Fatma Feyzanur YILMAZ: Mekanik Tasarım ve Dizayn 

KTÜ – Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü – 3. Sınıf 

Çalışma/İlgi Alanları: Endüstriyel Tasarım 

 

 

Sena DİLBER: Elektronik Sistemler ve Tasarım 

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – 12. Sınıf  

Çalışma/İlgi Alanları: Elektronik Sistem
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2.2.  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

2.2.1. Organizasyon Şeması 
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2.2.2. Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu sonrası yapılan çalışmalar ve toplantılar doğrultusunda projede gidilmesi 

gerekilen değişiklikler olduğuna karar verilmiştir. Bu değişiklikler ekip içerisinde yer alan 

alansal uzmanlar tarafından değerlendirilmiş, çeşitli analizler, testler ve incelemeler 

doğrultusunda bir bölümü uygulamaya alınmıştır. Yapılan bu değişiklikler ve çıkarmalar ile 

beraber çalışma süreci hızlandırılmış ve haziran ayının son haftası deniz testlerinin yapılmasına 

karar verilmiştir.  

Araç tasarımı üzerinde yapılan temel değişikliklerden en önemlisi; araç alt plakasının su 

geçişini engelliyor olması üzerine geliştirilen yeni alt plaka tasarımı olmuştur. Su akışının 

engellenmesi aracın yükseliş motorlarını zorlayacak ve görev süresinin uzamasına sebep 

olacaktı. Bu nedenle tasarlanan alt plaka üzerinde çeşitli akış boşlukları açılmış ve parça kesimi 

tekrarlanmıştır.  

3 boyutlu ortam taraması ve dahili mesafe ölçümü barındıran stereo kameradan vazgeçilmiştir. 

Bunun sebebi ise otonom kodları ve görüntü işlemenin yapay zeka ile yapılmasından dolayı 

Jetson Nano üzerine fazla işlem yükü devredilmesidir. Görüntü alırken mesafe vermesi Jetson 

Nano üzerindeki yükü arttırdığından dolayı işlemci hızı yavaşlıyor ve fps değeri düşüyor. Bu 

da görevlerin çok daha uzun sürede yapılmasına yol açılıyor. Bu sebeplerden dolayı stereo 

kameradan vazgeçilmiş ve yerine analog kamera eklenmiştir.  

Qt üzerinde grafik ve animasyon tasarımlarının yapılması zorlayıcı olduğundan dolayı Qlm’e 

geçilmiştir. Qml backend için C++ yazılım dilini, frontend için Javascript tasarım dilini 

kullanmaktadır. Javascript özellikle tasarım yapmak için oluşturulan bir dil olduğundan dolayı 

animasyon ve grafiksel arayüz oluşturmakta büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

Geliştirilen araç modeli muadillerine göre farklı fonksiyonlara ve donanımlara sahiptir. Çeşitli 

alan ve görevlerde kullanımı kolaylaştıran bu özelliklere göre araç tasarımları yapılmış ve 

yapılan tasarımlar doğrultusunda tercih edilmesi planlanan üç model tasarımı Araç Ön Tasarım 

başlığı altında belirtildi. Otonom test sürecinde kullanım kolaylığı ve zaman kaybını önleme 

amacıyla su üstü kontrol istasyonu geliştirildi. Bu istasyon testler sonunda iptal edilebilir ve 

kolaylaştırılmış soket bağlantısı sayesinde tek hamlede sistem dışı edilebilir.  

Araç tasarımı süreci ve basamakları maddeler halinde verilmiştir: 

1. Görev analizleri doğrultusunda planlamalar yapıldı ve belirtilen teknik özellikler ve 

kısıtlamalar doğrultusunda araç modelleri oluşturuldu. 

2. Alanlar dahilinde zaman ve görev planlamaları çıkarıldı, takvim üzerinde yer verilerek zaman 

planlaması çıkarıldı. 

3. Araç tasarımları için uygun çalışma ortamları sağlandı ve alternatif çizimler oluşturuldu. 

4. Nihai tasarımlar üzerinde analiz ve hesaplamalar yapıldı. 

5. Belirlenen tasarım için uygun materyal ve üretim bantları tedarik edildi/anlaşıldı. 

6. Teknik çizimi tamamlanmış olan tasarımın örnek modeli oluşturuldu ve montaj planı 

çıkarıldı. 

7. Eş zamanlı olarak elektronik ve şase montajı yapıldı. 

8. Simülasyon ortamında test edilmiş olan yazılım ve elektronik sistemin havuz ortamında, 

nihai tasarım üzerinde test edildi ve edilmeye devam edilmekte. 

9. Tespit edilen hata ve eksikler gideriliyor. 

10. Derinlik ve dayanıklılık testleri için havuz testlerinden sonra deniz testleri yapılacak. 

 

4.1.  Sistem Tasarımı 

Yeterli kaynak ve bilginin bulunmadığı su altı sistemleri için birçok bozucu faktör ve risk 

bulunmaktadır. Bulunan bu risklerin önüne geçmek ve minimuma indirgemek için çeşitli Ar-

Ge çalışmaları yapılmaktadır. Creatiny ekibi bünyesinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde su 

altı ve derin deniz sorunları tespit edildi ve geliştirilen bütün alt ürünler bu doğrultuda çalışmaya 

uygun olarak planlandı. Oldukça düşük maliyetlerle oldukça gelişmiş ürünler çıkaran Creatiny 

ekibi; araç tasarımı üzerine birçok analiz ve test yapmakta. Yapılan testler göz önüne 

alındığında uygun araç modelinde 6 thruster, 2 sızdırmaz hazne, P100 levha, derinlik kamerası, 

sensörler, test aşamaları için soket bağlantılı haberleşme kablosu ve kumanda sistemi 

kullanılacaktır. 
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1) Fırçasız Motor: Motorlar üzerine takılmış olan pervaneler ile beraber, elektrik enerjisini 

mekanik enerjisine çevrilmesini sağlar ve araç için gerekli olan itki kuvvetini sağlanır.  

2) Aktarıcı Kart: Patentlenmiş aktarım teknolojisi ile sızdırmazlığı engelleyecek ve özgün 

bir biçimde motor bağlantıları ile güç sistemi arasındaki kontrol iletişimini, manuel bağlantı 

için araç ve görüntü iletişimini sağlayacaktır. Dahili basınç sensörü ile derinlik ve basınç 

bilgileri de alınacaktır.  

3) Güç Kaynağı: Sistem için ihtiyaç duyulan güç; Li-Po batarya ile sağlanacaktır. Tercih 

edilen batarya, daha uzun süre görev aralığı sunabilmek adına 22.2 V-6S-5000 mAh-25C 

Li-Po Batarya olarak belirlenmiştir.  

4) ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü): Motor hız ve kontrolünü ve motora gidecek olan 

enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması sağlar.  

5) Base Module: Sistem güç dağıtım kartıdır. Dahili anahtarlama elemanları sayesinde hazne 

dışarısından, manyetik anahtarlama ile sistem gücünü kesebilir.  

6) Hall Effect: Statik manyetik anahtarlama ile sistem gücünü kesebilir, otonom araçlar için 

acil durdurma işlevine sahiptir.  

7) Beta-Octo Kontrol Kartı: Motor kontrolü, sensör verilerinin alınması ve işlenmesi, PID 

dengeleme sistemi, akım sensörü, dahili iletişim modülü ve IMU manyetometre 

değerlerinin alınması işlevlerine sahiptir.  

8) Lidar: 8m algılama mesafeli, ToF prensibine dayanan tek noktalı bir model kullanılacaktır. 

Hassas ölçümler için test edilmektedir.  
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9) Mikrofon: Pingerli sistemler için uygun frekans aralığına sahip bir modül ile yayılan ses 

algılanmaya çalışılacak ve araç yönlendirmesi sağlanacaktır.  

10) SHT30 Sıcaklık/Nem Sensörü: Sızdırmaz hazne içerisinde oluşabilecek olası risklere 

karşı; sıcaklık, nem ve basınç değerlerinin alınacağı, yüksek hassasiyetli BME sensör 

kullanılacaktır.  

11) MPU6050: 6 eksenli dengeleme sağlanabilecek donanıma sahip olan bu sensör ile su altı 

aracının denge yazılımı kullanılacak ve sistem dengeli olarak otonom görevlerde ve manuel 

kontrollerde stabilizeyi sağlayacaktır.  

12) NVIDIA Jetson Nano: Sistem ana kontrolcüsüdür. Yapay zekâ tabanlı yapılan otonom 

yazılımları için uygun model olarak kullanma alınmıştır. Görüntü işleme ve yapay zekâ 

işlemleri Jetson Nano ile gerçekleştirilecektir.  

13) Stereo Kamera: Üzerinde bulunan iki kamera ile görüntü alınacak, elde edilen görüntüler 

düzeltilerek birleştirilecek, eşitsizlik hesabı çıkarılacak ve mesafe hesabı yapılacaktır. Su 

altı haritalaması için de uygun bir modeldir.  

14) Aydınlatma: Fonksiyonel bir araç tasarımı sunan Creatiny ekibi, daha derin dalışlarda ve 

kirli sularda görüş açısını ve kalitesini arttırmak amacı ile 500-1500 lümen bandında 

ayarlanabilir bir aydınlatma devresi tasarlamış ve kullanıma uygun hale getirmiştir.  

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarım süreci boyunca takım içerisinde birçok fikir alışverişi yapılarak çeşitli modellemeler 

ortaya çıkarıldı. Analiz ve değerlendirmeleri yapılan tüm tasarımlar sonucunda iyileştirmeler 

ve değişiklikler göz önüne alınarak nihai modellemeye ulaşıldı.  

Akış, statik, pervane ve basınç analizleri Solidworks Flow Simulation ve Ansys programları 

üzerinden gerçekleştirildi. Elde edilen veriler ve raporlar ile tasarlanan su altı aracı modeline 

netlik kazandırıldı ve gerçeklik payı ortaya konuldu. Verilerin sapma değerleri de göz önüne 

alındığında 0’a yakın hata değeri alınarak modelin fonksiyonelliğini ortaya konuldu.  

Solidworks Flow Simulation, Creatiny takımının 3D CAD tasarımının otomatik olarak akış-

hacmi hesabını yaparak, kullanılabilirliği karmaşık geometrilerde analiz yapabilmesi ve 

tasarımı sadeleştirmeden çalışılabilmesi başlıca seçim sebeplerindendir. Doğru ve hassas 

biçimde ürünün realitede nasıl çalışacağının görünmesi ve en hassas analiz sonuçlarının 

alınması için en doğru meshin üretile bilirliği analiz sonuçların da netlik kazanmıştır. 

Ansys programı ise 3D modeli hazırlanan nesnenin gerçekte kullanılacak madde özellikleriyle 

tam eşleşmesine olanak sağlaması, analizlerimizde gerçekliğe yakınlaşmaya olanak sağladı. Bu 

durum ile beraber üretim sonucunda oluşabilecek hassasiyet ve teknik problemleri önceden 

tespit ederek gidermemize olanak sağladı. 

Nihai tasarımımızın analiz ve değerlendirme şemaları aşağıdaki gibidir. 
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4.2.1.1.  Analizler 

4.2.1.1.1. İleri Yönde Analiz 

 

1,5m/sn. lik hızda yapılmış bir akış analizi sonucudur. Motorların her biri 3,2kg (32N) itki 

kuvvetine sahip olduğundan. İleri ve geri yönde harekette motor sayısı ve dizilimini göz önünde 

bulundurduğumuzda yaklaşık 90N luk toplam güç olmaktadır. Analiz sonucuna göre 1,5m/sn. 

hız için yaklaşık 40N luk bir güç gerektiği görülmektedir ki buradan yarı güçte bu hıza 

ulaşılabildiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

GG Kuvvet 1 [N] 39,68774589 39,69322125 39,64722658 39,72892144 

GG Kuvvet (X) 2 [N] -0,613372 -0,592717639 -0,665506706 -0,52972304 

GG Kuvvet (Y) 3 [N] -4,69882484 -4,765563277 -4,917792643 -4,641417704 

GG Kuvvet (Z) 4 [N] 39,40383222 39,40152482 39,3369897 39,43793297 
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4.2.1.1.2. Yukarı Yönde Analiz  

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

GG Kuvvet 1 [N] 39,29923318 39,24741498 39,20891321 39,29923318 

GG Kuvvet (X) 2 [N] -0,44334094 -0,44294709 -0,460950338 -0,421938419 

GG Kuvvet (Y) 3 [N] -39,2960731 -39,24417272 -39,29607313 -39,20602757 

GG Kuvvet (Z) 4 [N] 0,227626349 0,237198543 0,125592613 0,282223081 

 

 

1m/sn. lik hızda yapılmış bir analiz sonucudur. Dikey yönde 2 motor olduğundan toplam güçleri 

yaklaşık 64N dur. Analiz sonucuna göre motorlar yarı gücün biraz üzerinde çalıştığında araç 

dikey yönde 1m/sn. lik bir hızda hareket edebilmektedir. 
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4.2.1.1.3. Sağ ve Sola Hareket Analizi 

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

GG Kuvvet 1 [N] 39,14413624 38,9548153 38,25222014 39,84687009 

GG Kuvvet (X) 2 [N] 39,11470346 38,91876386 38,22077702 39,80675592 

GG Kuvvet (Y) 3 [N] -1,39473428 -1,552852617 -2,10405721 -1,348307749 

GG Kuvvet (Z) 4 [N] -0,59840736 -0,580870815 -0,849259838 -0,233344294 

 

 

1m/sn. lik hızda yapılmış bir analiz sonucudur. Yana doğru hareket için ileri doğru hareketteki 

gibi 4 motor çalışacağında motorların toplam itki kuvvetleri 90N dur. Araç yarı güçten daha az 

bir güçle 1m/sn. hızla hareket edebilmektedir. 
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Eklenmiş olan tablolar Solidworks Flow Simulation üzerinden yapılmış olan tasarım üzerinde 

değişiklikler ile elde edilmiş akış analizi sonuçlarıdır. Tasarımların değişim süreci boyunca 

yapılan bu analizlerde de tasarımın verimli olduğu ve su altına da uygunluk sağladığı tablolarda 

görülmektedir. Ana hatlar olarak 2 tasarım belirlenmiş olsa da üzerinde yapılan değişikliklerin 
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su altı ortamına uygunluğunu tespit etmek amacı ile defalarca analiz yapılmıştır. Bu veriler ile 

elde olan olası tasarımların, %100 verimlilik gösterebilecek olan modeli seçilmiştir.  

Tablo 16’da da görüleceği üzere yapılan tasarımların mekanik özellikleri, tasarımlar üzerinde 

iyileştirmeler yapılarak değişikliklere gidilmiştir. Bu durumda maliyet, verimlilik, istenilen 

şartlara uygunluk tespit edilerek yarış ortamına en yatkın mekanik özelliklere sahip tasarım 

seçilmiştir. 

 

 

Son olarak tüm değişiklikleri ve iyileştirmeleri tamamlanan ana iki tasarım arasından istenilen 

özellikleri karşılamak amacı ile puanlandırılma yapılmıştır. Bu puanlandırmaya göre 2. 

tasarımın imalatına karar verilmiştir.  
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4.2.1.2.Tasarım ve Parçalar 

4.2.1.2.1. Şase  

Alt Parça 

 

Polietilen malzeme ile üretimini yaptığımız şasemizin alt parçasının tasarımında olası bir 

problemde kontrol sağlamak amaçlı parça eklentisinin mümkün olabileceği ve dahi 

gerektiğinde araca çeşitli parçalar ekleyebilmek için vida delikleri açıldı aynı zamanda parçanın 

göze hitap etmesi ve dikey harekette su direncini azaltmak için boşluklar oluşturuldu. 

Yan Parçalar 
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Yan parçalarda sağ-sol yönlerindeki harekette dayanımdan taviz vermeden suya karşı en az 

direnci oluşturacak şekilde tasarımına özen gösterildi. Dikey motorların üzerine monte edilmiş 

olan parça olmakla birlikte birçok sualtı aracının aksine suya atıldığında dikey motorların 

tamımı suyun içerisine batmaktadır. Böylelikle araç yok rahat bir şekilde hiç vakit kaybetmeden 

dalış yapabilmektedir. Aynı şekilde araç yere oturduğunda dikey motorlar yerden yeterince 

uzak kalması sağlanarak olası bir türbülansın önüne geçildi. 

Motor ve Köpük Hazne Taşıyıcı Parça 

 

Yatay motorların ve köpük haznelerinin bağlandığı taşıyıcı parçalardır. Ortasında boşluk 

oluşturarak köpük hazne içerisine alttan su girebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Motor ve Köpük Taşıyıcı Parçaları Destekleme Parçaları 
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Bu parçalar yatay motor ve taşıyıcı köpükleri taşıyan parçaları desteklemek amacıyla tasarıma 

eklenmiştir. Ayrıca Parça hazneye yandan girecek suyu engellemesin diye ortasında boşluk 

olacak şekilde tasarlanmış ve dahi üst kısmında ana hazneleri gövdeye bağlayan kelepçeler için 

açıklık bırakılmıştır. 

Köpük Hazneleri 

 

Köpük hazneleri içerisine köpük ya da benzeri ürünler konulabilmesi için 2 parçadan oluşmakta 

olup bu parçalar çeşitli aksaklıklar olmasın diye birbiri üzerine tam olarak oturtulup vidalanacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu haznenin bir diğer özelliği ise dört tarafından da boşluklu bir yapıya 

sahip olması ki bu sayede suya atıldığında hazne içerisi içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde 

hemen dolmakta; böylelikle, araç hiç vakit kaybetmeden dalışa geçebilmektedir. 

 

4.2.1.2.2. İtici ve pervaneler 

Pervaneler tasarlanırken birçok model üzerinde 

durulmuştur. Bu modellerden ilki yanda bulunan 2 kanatlı 

geniş pervane örneğidir. Bu pervanenin seçimlerde elenme 

sebebi dayanım problemi yaşaması ve su ya karşı tepki 

kuvvetinin kat sayısının fazla olmasıdır. 
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Diğer bir model ise Görsel 14’deki pervane modelidir. 

Bu pervane oldukça uygunluk sağlamasının yanında 

üretiminin zorluk çıkarması sebebi ile seçilmemiştir.  

 

 

 

 

Üretiminin yapılmasında karar kılınan pervane 

tasarımları Görsel 15’deki gibidir. Bu tasarımın 

seçilmesindeki en büyük etkenlerden biri 

kullanılacak olan motor ve motor yuvalarına 

uygunluktur. Üretimi basit ve maliyeti az olan 

pervanenin aynı zamanda su direnci de istenilen 

seviyededir. 

 

       

 

 Pervane ve tüm iticinin araç içerisinde ki görünümü aşağıdaki gibidir. 
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4.2.1.2.3. Farklı Açılardan Araç Görünümleri 

Aracın ön, üst ve yandan görünüşleri ile perspektifi aşağıdaki gibidir.  

      

 

      

 

 

4.2.2. Malzemeler  

Creatiny ekibi bünyesinde geliştirilmiş olan su altı aracı için en uygun özelliklere ve donanıma 

sahip parçaların kullanılması ön planda tutuldu. Özelliklerin ön planda tutulduğu malzemeler 

kısmında ise çeşitli kriterler baz alınarak seçimler yapıldı. Yapılan bu seçimlere yönelik 

bilgilendirmeler başlıklar halinde verildi.  

4.2.2.1. Malzeme Seçim Kriterleri 

• Su altında hareket kabiliyetini üst seviyelerde tutabilmek için aracın ağırlık kriteri ön 

planda tuttuldu. 

• Seçilecek malzemenin su emilim kapasitesinin düşük olması su içi hareket kapasitesini 

artırmaktadır. Bu nedenle hidrofobik yüzeyli malzeme seçilmesi suyun direncini ve 

sürtünmesini en aza indirgemiş olur. Malzeme seçimi bu kriter de dikkate alınarak 

yapıldı. 

• Su içinde yüzebilen malzeme seçimi ürünün amacını yerine getirebilmesini sağlayacak. 

Bu yüzden seçim aşamasında malzeme yoğunluğuna dikkat edildi.  

• Yarışma yönergesin de belirlenen puanlama sistemini göz önünde bulundurularak 

özgünlüğün avantaj sağlaması nedeni ile malzeme seçiminde ortaya çıkardığımız 

ürünün özgünlüğünü ön planda tutuldu. 

  

 

2 
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4.2.2.2. Sızdırmaz Hazne Malzeme Seçimi  

Su altı aracında kullanılmış olan elektronik cihazların 

yerleştirildiği hazne; Pleksiglass (Akrilik cam) Borudur. 

Kolayca işlenebilir, ışığı taşır ve yüke dayanıklıdır. 

Tornada istenilen şekil verilip polisaj yapılabilir. Metal 

elemanlarda birleştirilip görsel zenginlik kazandırılabilir. 

Isıtılıp kıvırma imkânı sunan bu malzeme delme, diş çekme 

ve benzeri işlemleri gerçekleştirme kolaylığına sahiptir.     

Işık geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı dayanıklıdır. 

Pleksiglas’ın ışık geçirgenliği cama oranla %92’dir. 

Darbelere karşı dayanıklılığı ise camda 6 kat daha fazladır. 

Keskin kenarlı değildir. Yaralanmalara sebep olmaz. Isı 

geçirgenliği camdan %20 daha azdır. Pleksiglas’a istenen form rahatlıkla verilir. İstenen forma 

girmesi için Pleksi’ye 90°-150 °C’e yeterlidir. Soğuduktan sonra verdiğiniz form sabit kalır. Bu 

özelliklere dayanarak elekrtiksel sistemleri korumak amacı ile pleksiglass kullanımının daha 

avantajlı olacağına karar verilmiştir. 

 

4.2.2.3. Şase Malzeme Seçimi 

Şase için malzeme seçimi yaparken birçok malzeme üzerinde durulmuş ve değerlendirildi. 

Avantaj ve dezavantajları hesaplanarak kullanımı ve ulaşımı en uygun olan malzeme seçildi. 

Malzeme tercihleri ve sonuçlarına rapor dahilindeki alt başlıklarda yer verildi. 

1) Karbon Fiber Kompozit Malzeme 

Ürünün şasesi için kullanabilecek ideal malzemelerdendir. 

Karbon fiber karbon (126C6) bağları sayesinde darbeye karşı yayılım 

direnci göstererek çelikten 3 kat fazla mukavemet sağlamaktadır.   

Karbon fiber kumaş özellikleri ve seçim kriterleri göz önünde 

bulundurularak Twill - UD örgü dokuma 3k -12k sıklık max 400G\m2 

teknik özelliklerine sahip karbonifer kumaşlar kullanılabilir. Aynı 

zamanda prepreg (emdirilmiş) tür kullanılarak da işlem sırasında 

kolaylık sağlanabilir. 

2) Fiberglass Kompozit Malzeme  

Hafif olmaları nedeni ile uygulama sırasında son derece kolaylık 

sağlamaktadır. Hafif bir yapıya sahip olmasına karşın dayanıklı olması da 

kullanıldığı her alanda kaliteyi yakalama fırsatı sunmaktadır. Bu iki 

özelliği sayesinde çok geniş bir kullanım alanının yapımında ve 

kullanımında konforu sağlamaktadır. Küf tutmayan ve paslanmayan bir 

yapıya sahip olması ile çatı ve dış mekanlarda, bina cephe kaplamalarında 

rahatlıkla kullanılabilmektedir. Su ve nem ile teması halinde suyu tolere 
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edebilmekte ve suyun geçişine izin vermemektedir. Karbonfiber için uygun görülen teknik 

özellikler fiberglass kumaş tercihi içinde kullanılabilir. 

 

3) Alüminyum:  

Alüminyum alaşımları içindeki elementlerin oransal karışımı ile 

birçok özelliğe sahip kullanım alını yüksek bir metaldir. Aynı 

zamanda alüminyumun kaynak tutabilme özelliği ile eklentilerde 

sızdırma problemini ortadan kaldıracağı için tercih edilebilir. 

Alüminyum metalini projede sigma – panel(plaka) profiller olarak 

kullanmak mümkündür.  

 

 

4) Polietilen Levha  

HDPE yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı 

olduğundan özellikle tekne yapımında kullanılan diğer tüm 

malzemelere göre daha uzun ömürlüdür. Gerilim çatlağı ve çatlak 

ilerleme direnci yüksektir, kazalara dayanıklıdır. Polietilenin anti-

korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda direncini 

ve performansını korur. Kir ve su tutmaz, toksik madde içermez ve 

temizlenmesi çok kolaydır. Bu özelliklerle kullanılması olası bir 

malzemedir.  

 

 

 

 

Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar doğrultusunda, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve 

dayanıklılık açısından en uygun malzemenin polietilen levha olduğuna karar verildi.  
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4.2.2.4. Sızdırmaz Hazne Kapakları ve Hazne Tutucu Parçaları Malzeme 

Seçimi 

Tasarlanan bu parçalar için en uygun görülen, dayanıklılık ve hafiflik oranı en yüksek olan 

üretim malzemesi alüminyum olarak belirlendi. Alüminyum serileri arasında karşılaştırmalar 

yapılarak en uygun olanı seçildi. 

 

 

Yukarıda tablo olarak karşılaştırmaları verilen olası alüminyum serileri içinden su altına en 

uygun olduğunu tespit ettiğimiz 6XXX serisinden 6061 T6 kodlu alüminyumu seçildi. Bu 

alüminyumu seçme sebeplerinden en önemlisi datasheet bilgilerinin araç için uygun olmasıdır. 
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4.2.2.5. Aydınlatma ve Pervaneler için Malzeme Seçimi 

Filament; termoplastik yapılı 3D basıcı yardımı ile kullanılan bu malzeme birçok çeşide 

sahiptir. Bu çeşitler arasında mukavemeti yüksek darbe karşıtı olan ABS ve PLA filament 

çeşitleri su altı kullanımı için uygundur. Bunun yanı sıra suya ve ışığa duyarlı PLA filament ya 

da şeffaf filament kullanımı hem ürün kriterlerine uygun olup hem de özgün tasarım avantajı 

sağlar. ABS ve PLA filamentleri dışında karbon fiber filament de tercihler arasında yer 

almaktaydı. 

Aydınlatmaların dış hazne koruyucuları ve pervaneler, baskıları filamentleri ile yapılabilir 

parçalardır. Dayanıklılık ve üretim kolaylığı esas alındığında PLA ve ABS filamentler bu 

üretim için uygun görüldü.  

 

 

 

 

Dayanıklılık ve tolerans değerleri karşılaştırıldığında ise su altı kullanımında PLA filamentin 

daha kullanışlı olacağına karar verildi. 

4.2.2.6. İticiler (Motor Yuvaları) için malzeme Seçimi  

Döküm üretimi yapılması planlanan bu parça için sıvı ve döküme uygun polietileni seçildi. Şase 

için malzeme seçme kısmında ki polietilen açıklamalarına ek olarak döküm yapılması 

mukavemeti artırdı. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Geliştirilecek olan su altı aracı için planlanan ve gerçekleştirilen üretim yöntemleri; maliyet, 

kolaylık, net sonuç elde etme ve su altına elverişlilik özelliklerine dikkat edilerek seçildi. 

 

4.2.3.1. Döküm ile İmalat Yöntemi  

Creatiny ekibi bünyesinde tasarımı yapılan 

sızdırmaz haznelerin üretimleri dökme 

pleksiglass olarak seçildi. Üretim yönteminin 

bu şekilde seçilme nedeninin en büyük sebebi; 

sızdırmaz haznenin deformasyonunu 

azaltmaktır. Döküm yöntemi ile üretilen 

pleksiglass, iki camdan oluşan kalıplar arasına 

dökülerek elde edilir. Her noktasında yaklaşık 

olarak aynı et kalınlığına sahiptir. Aynı 

zamanda çekme pleksi denilen bir türü daha 

vardır. Çekme pleksilerin her noktası aynı et 

kalınlığında değildir. Ekstrüzyon adı ile de 

bilinen çekme yöntemi ile üretilen tüplerin maliyetinin düşük olması basit düzey kullanım 

alanları için uygunluk sağlarken, üzerinde oluşan belli belirsiz dairesel çizgiler su altı 

araçlarında kullanılacak olan sızdırmaz hazne içerisinde yer alan hassas elektronik cihazların 

sonuçlarını etkileyecektir. Aynı zamanda çekme pleksiglass tüplerde şişme ve deforme 

gözlemlenebilir. Dökme akrilik tüplerin maliyetinin fazla olması dezavantaj iken yüksek 

toleranslı imalata sahip olması farklı ve şeffaf renk tercihlerinin olması, ısı ile şekil 

verilebilirliği, kullanım alanının genişliği ve deformasyon katsayısının düşük oluşu avantaj 

sağlamakta. 

İticiler için kullanılan motor gövdeleri içinse polietilen döküm tercih edildi. Bu 

yöntemle yekpare parça elde edilerek mukavemet artışı sağlandı.  

Polietilen döküm tercih edilmesinin başlıca sebepleri şu şekildedir;  

1) Çok karmaşık biçimli ve içi boş parçaların üretimi mümkündür. 

2) Nihai parça şeklini ve boyutlarını elde etmek için ilave yüzey işlemleri gerektirmeyecek 

şekilde parça üretimi mümkündür. 

3) Çok büyük parçaların üretiminde kullanılabilir. 100 tonun üzerinde ağırlığa sahip parçalar 

dökümle üretilebilir. 

4) Seri imalata oldukça uygundur. 
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4.2.3.2. Talaşlı İmalat yöntemi  

Sızdırmaz hazne kapaklarının ve genel şase 

plakalarında talaşlı imalat yöntemleri ile 

üretildi. Farklı malzemelerin işlenebilir 

olması, talaşsız imalata göre daha hassas 

tolerans aralıklarına sahip parçalar üretilebilir 

olması, farklı geometri ve boyutlarda parçalar 

elde edilebilir olması; vida açma, delik delme, 

düzgün, köşe ve geometrili parçalarda düzgün 

ölçüler ve temiz yüzeyler elde edilebilir 

olması gibi etkenler talaşlı imalat yönteminin 

tercih edilmesinde önemli etkileri oldu.  

Talaşlı imalat yöntemlerinden ise CNC torna ve freze işlemini seçildi. Tornalama ve freze, 

belirli geometrik yapıda kesici kenarları olan kesici takımlarla (kalem, kesici uç) aynaya bağlı 

olarak dönen iş parçasından dairesel olarak talaş kaldırma işlemidir. Genel olarak iş parçasına 

dönme hareketi uygulanır. Bu işlemleri silindirik veya silindirik çaplı parçalara 

uygulanmaktadır.  

4.2.3.3. Üretim İşlemleri İçin CNC Torna ve Freze Kullanım Sebepleri 

1) Programların Kaydedilmesi: CNC tezgahlarının en önemli özelliği yapılan parça 

programlarının kontrol ünitesinin belliğine depolanabilmesidir. Bu program bellekten 

çağrılarak defalarca kullanılabilir. Parça programları elektrik kesildiğinde ya da tezgâhın 

enerjisi kapatıldığında bellekte kalmakta. 

2) Düzenleme: Bellekteki parça programının üzerinde değişiklik yapılması bir hatanın 

düzeltilmesi ya da bir programda yani eklemeler veya düzenlemeler yapılması son derece 

kolaydır. 

3) Çevrim Fonksiyonu: Sık kullanılan çeşitli uygulamalar (silindirik, alın, konik tornalama, 

vida açma, dikdörtgen cep boşaltma) bellekte kayıtlıdır. Kontrol birimi çevrim için 

gireceğiniz parametrik değerleri hesaplayarak o çevrimin yapılması için gerekli hareketleri 

yerine getirir. Çevri(döngü)fonksiyonu parça programlarının yazılımını önemli ölçüde 

kısaltmakta. 

4) Alt Programlar: Bir programın içinde iş parçasının değişik biçimde kısımlarda uygulanacak 

olan tekrar işlemleri olabilir. Aynı programın farklı koordinatlar için tekrar yazılması yerine 

bunun için bir alt program yazılırsa istenilen yerde çağrılarak uygulanır. Bu ise yazılacak 

parça programını kısaltacaktır. 

5) Kesici Telafisi: Kesici takımların uzunluk, çap ve takım ucu yarı çapı değerleri birbirinden 

farklıdır. CNC tezgahlarında kesici bilgileri kontrol ünitesine girilir. Kontrol ünitesi bu 

bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak kesici telafilerini yerine getirir. İş parçasının 

tam ölçüde çıkması için kesicilerin boyut arklarını matematiksel olarak ölçüleri ekler ya da 

çıkarır. Böylece iş parçaları programda ve teknik resimde verilen değerlerde işlenmiş olur. 

6) İdeal İşleme Koşulu: Üretim anında kesme şartları sürekli olarak kontrol ünitesi tarafından 

izlenir ve gerekli düzenlemeler anında yapılır. Torna tezgahında bir alın tornalama 
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işleminde kesici dış çaptan merkeze doğru hareket ederken aynanın devride otomatik olarak 

artacaktır. 

7) Simülasyon: Yazılan programın üretimini geçimle den önce bu program kontrol ünitesinde 

bulunana ekranda (VDU)grafik olarak işlenir. Yani simüle edilir. Bu simülasyon sonucu 

parçanın üretimine geçimle den önce yazılan programın doğruluğu test edilmiş olur. 

8) Diğer Üniteler ile İletişim: Diğer bilgisayar ile iletişim kurulabilir. Bu şekilde kontrol 

ünitesinin belliğinden program merkezi bir bilgisayara gönderilebilir ya da başka bir 

bilgisayardaki program tezgâha aktarılarak işlenebilir. 

9) Arızanın Bulunması: CNC tezgâhında bir arıza olduğunda elektronik aksam kontrol 

ünitesinde test ettirilebilir. Veya tezgâh alarm verir. Arızanın hangi birimde olduğu ekranda 

görülür ve arıza operatör tarafından giderilir. 

10) Kesicinin Otomatik değişimi: CNC tezgahlarında kesicilerin değişimi kontrol ünitesi 

tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. 

11) Hassasiyet ve Seri Üretim: CNC tezgahlarında üretim yüksek hassasiyette gerçekleştirilir 

ve üretilen parçaların tamamı birbirine özdeştir. Bu ise sanayinin en fazla gereksinim 

duyduğu aynı tolerans değerlerine sahip özdeş parçaların seri üretimini sağlar. 

12) Düşük ekipman maliyeti 

13) Giriş voltajı standart bir ev ağına karşılık gelir- 220 V 

14) Endüstriyel voltaj devresinde- 380 V  

15) Çalışmak için adaptasyon mevcuttur 

16) Elektrik enerjisinin ekonomik tüketimi  

17) Masaüstü makinelerinin doğru periyodik bakım ile uzun süre çalıştırılmasına izin veren 

yüksek güvenilirlik  

18) Makineyi herhangi bir boyuttaki odalara kurmayı mümkün kılan kompaktlık  

19) Bakım ve işletme kolaylığı nedeniyle ilk becerilere sahip deneyimsiz çeviriciler tarafından 

kullanılabilir 

20) Mil tasarımında hassas makaralı rulmanların kullanılması nedeniyle yüksek hassasiyetli iş 

parçası işleme 

21) Ekipmanın çalışması sırasında üretilen düşük gürültü ve titreşim değerleri. 

CNC torna ile temel hatlar çıkarıldıktan sonra CNC freze ile tasarımın detayları işlenmektedir. 

Böylece üretimi yapılacak olan su altı aracı sızdırmaz hazne kapakların ve polietilen parçaların 

detaylı bir şekilde imalatı gerçekleştirilmiştir. 
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4.2.3.4. Lazer CNC Yöntemi  

Su altı aracının sızdırmaz haznelerini sabitlemek 

için tasarlanan parçaların metal malzeme ile lazer 

CNC işlenmesi seçildi. Lazer CNC; lazer ışını 

meydana getirerek 2 boyutlu kesme, kazıma ve 

delme işlemlerini uygulayan, istenilen şeklin 

kesimini bilgisayar ortamından alıp istenilen 

şekilde bire bir pürüzsüz bir şekilde çıkarma 

işlemidir. Lazer CNC seçme sebepleri aşağıdaki 

gibidir. 

1) Kesim yapılacak ürün, malzemelerde herhangi 

bir deformasyon oluşmasına izin vermez, 

2) Kesim sırasında ve sonrasında herhangi bir pürüz ve çapak oluşturmaz, 

3) Oldukça küçük ebatlarda delik delebilme özelliği sunar,  

4) Kalıp maliyeti ortaya çıkmasına engel olur, 

5) Kesim sırasında malzeme ile temas gerektirmediğinden malzemede eğilme, bükülme gibi 

hasarlara neden olmaz, 

6) Kullanılan Sac ve plaka da birbirinden farklı parçalara işlem yapabilme olanağı sağlar, 

7) Fire oranını diğer uygulamalara göre göre oldukça minimuma indirir, 

8) SpirintLas teknolojisi sayesinde maliyeti oldukça düşürmekte ve hızı artırmaktadır, 

9) Birçok farklı resim, amblem, logo vb. gibi işlemler sac üzerinden kesilmesine olanak sunar. 

Lazer kesim sonucunda pürüzsüz, temiz bir yüzey elde edildi. Aynı zamanda düzgün köşeler 

elde edilerek lazer CNC sonrası pek bir işleme gerek kalmadı. 

 

4.2.3.5. Taşlama ve Çapak Alma Yöntemi  

İmalat aşamasında belirli bir şekil ve boyuta ulaşılması 

için kaynak, enjeksiyon, döküm, torna, freze gibi değişik 

işlemlerden geçen parçaların kenarlarında kaba çıkıntılar 

oluşabilir. Ortaya çıkan bu çıkıntılı parçacıklar, malzeme 

tasarımı ve işlemesi sırasında mühendislik çalışmalarıyla 

azaltılabilse de genellikle tamamen ortadan 

kaldırılamayan türdendir. 

Çapaklar malzemelerin bağlanması ve montaj esnasında çeşitli sorunlara sebep olabilir. Delik 

köşelerindeki çapaklar fazla baskı oluşturarak malzemenin çatlama dayanımını azaltır. 

Hareketli parçalardaki çapaklar ise sürtünmeden dolayı ısınmayı arttırır. Aşındırıcı 
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ekipmanlarla hassas bir şekilde yapılması gereken çapak kaldırma işlemi, endüstriyel robotlarla 

tek seferde ve hatasız bir şekilde gerçekleşecektir. 

Taşlama ve çapak alma işlemi, robota bağlı olan aşındırıcı ekipmanın malzeme üzerinde 

gezinmesiyle yapılabilirken, malzemenin sabit aşındırıcı ekipmanlar üzerinde gezdirilmesiyle 

de gerçekleşir.  

İnsan hatalarını azaltan ve firesiz üretime geçiş imkânı sağlayan taşlama ve çapak almak 

robotları, yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik ile kalitede sürekliliği sağlar. Böylece üretim 

sonrası oluşan rahatsız edici üretim problemleri ortadan kaldırılır.  

 

4.2.3.6. Zımpara İşlemi  

Üretimi genel hatlarda biten su altı aracının 

üretim sonrası oluşan pürüzlü yüzeylerini ve 

tehlike arz eden sivrilikte ki kenarları 

düzeltmek amacı ile kullanıldı. Kullanılacak 

olan zımpara aleti zımpara yüzeyine göre 

seçilecektir. Büyük yüzeyler her zaman sabit 

yüksek hızlı zımpara makinesi 

kullanılmalıdır. Hafif zımparalama 

gerektiğinde veya yüzey pek yumuşaksa el 

teknikleri ile de zımparalama 

gerçekleştirilebilir.  

 

4.2.3.7. Lehim İşlemi   

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan 

iletken bir alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin 

birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha fazla metal 

parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile 

birbirlerine tutturulur. Bu yöntem ile elektronik sistemimiz 

üzerine kaliteli bağlantılar gerçekleştirildi. 

 

4.2.3.8. 3D Baskı yöntemi  

Tasarlanan pervanelerin üretim şekli 3D baskıdır. 

Herhangi bir problemde kolayca çözümlenmesi ve 

ulaşılabilirliği başta olmak üzere seçim sebepleri 

aşağıdaki gibidir. 

1) Daha Uygun Fiyatlı: Enjeksiyon kalıbı araçlarını ve 

üretim koşullarını prototiplemenin geleneksel yolları çok 

pahalıdır. En iyi 3D yazıcılar geleneksel işlemeden çok 
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daha ucuz oranlarda ilave üretim yoluyla parça ve araç üretme seçeneği sunar. 

2) Riski Azaltmak: Üretime hazır bir prototip yazdırmak, büyük yatırımlar yapmadan önce 

güven sağlar. 3D baskı bunu daha kısa sürede ve daha ucuz bir fiyata mümkün kılar. 

3) Hızlı Üretim: Parçanın üretimi takım ve işleme gerektirir. İşçilere emekleri için ödeme 

yapmalı ve pahalı ekipman satın almanız gerekir. Tüm süreç haftalar alabilir. Tasarımcı 

tasarımları tamamladığında, yazıcı tarafından okunabilen bir dosyaya dönüştürülüp baskı 

alınabilir. Bu süreçte ek bir müdahale gerekmez. 

4) Özelleştirilmesi Kolay: Endüstriler ürünlerini üretmek için seri üretim kullanırlar. Bu, tüm 

ürünlerin aynı kalıbı kullandığı ve montaj hattından benzer şekil ve tasarıma sahip olacağı 

anlamına gelir, bu da kişinin benzersiz olmasını zorlaştırır. Ancak, 3D baskı ile, prototipin bir 

kısmını değiştirerek her şeyi kişiselleştirebilirsiniz. 

5) Aletsiz Üretim: Geleneksel endüstriyel imalatta, parçaların üretimi zaman, işçilik ve maliyet 

gerektirir. Ancak, endüstriyel 3D baskıda düşük ila orta hacimli baskılar için bunu ortadan 

kaldırılabilir. Böylece maliyet, zaman ve işçilikten tasarruf sağlanır. 

6) Yeni Şekiller ve Yapılar Üretmek Kolay: Geleneksel üretim yöntemleri, istedikleri şekli 

üretmek için kalıp ve kesme teknolojilerine dayanır. Bu yöntemde, yön değiştiren delikler, 

gerçekçi olmayan çıkıntılar veya kare iç boşluklar eklemek zordur. Ancak, 3D baskı ile bu 

değişikliklerin yapılması kolaydır. 3D yazıcının başlığı sonsuz ve karmaşık şekiller 

oluşturabilir. Bu özellik 3D baskıya daha yüksek bir yapısal bütünlük kazandırır.3D baskı ile 

olanaklar sınırsız. Tek sınırlama kişinin hayal gücüdür. 

7) Çeşitli Malzemeler: Hammaddeleri karıştırmak, pahalı olabileceğinden seri üretim 

yöntemleri için ideal değildir. Ek olarak, fiziksel ve kimyasal özelliklerin geleneksel 

yöntemlerle birleştirilmesi zordur. Ancak 3D baskı bu alanda ilerlemeye devam ediyor. 3D 

baskı artık metaller, cam, seramik, altın, gümüş, kâğıt, biyomalzemeler ve hatta yiyecekler de 

dahil olmak üzere çeşitli malzemelerle uyumludur.  

8) Daha İyi Kalite 

9) Çevre Dostu: Endüstrilerin dikkate alması gereken şeylerden biri de sürdürülebilirlik. 3D 

baskı enerji tasarrufludur ve daha az atık üretir.3D yazdırılan nesne yüzde 60 daha hafif ancak 

katı ve sağlamdır. Atık ne kadar az olursa çevre üzerindeki etkisi o kadar düşük olur. 

10) Ulaşılabilirlik 

 

4.2.3.9. Kaynak ve Vidalama Yöntemi ile Aracı Toplama  

Su altı aracı tasarımı sırasında hesaplanarak belirlenen ve en uygun 

olan vidalar ile aracın birleşimi gerçekleştirildi. Vidalama 

yöntemini daha sağlıklı kılmak için somun ve pul kullanıldı. Aynı 

zamanda polietilen plakaları kanyak yöntemi ile birleştirerek 

mukavemet ve bütünlük artırılmış oldu. 
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4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 

 

4.3.  Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

Araç sisteminin %87’lik kısmı Creatiny ekibi tarafından, özgün ve yerli olarak üretilen ve halen 

geliştirilmekte olan bu parçaların teknik özellikleri Elektronik Sistem Üzerine Geliştirilen 

Kartlar başlığı altında belirtildi. Özgün ve yerli olarak geliştirilen elektronik parçalar ile genel 

araç sistemi ve maliyet minimize edildi. Bu çalışmalar ile araç üzerindeki genel yerlilik ve 

özgünlük oranı arttırıldı. 

Devre baskıları alınmadan önce, kullanılacak devrenin yüksek gerçeklikle simüle edildi ve bu 

işlem ile beraber baskıdan önce tespit edildi ve giderildi. Böylelikle harcanacak olan gereksiz 

hata maliyetlerinin önüne geçildi.  

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 
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4.3.1.1.  Elektronik Sistem Üzerine Geliştirilen Kartlar 

Base Module (Güç Dağıtım Modülü): Güç 

dağıtım modülü adından da anlaşıldığı gibi su 

altındaki tüm sistemi besleyecek batarya 

gücünün dağıtılmasını sağlayan elemandır. 

Araç alt bileşenlerinin ihtiyacı olan gücü sistem 

içerisinde, ihtiyaca göre dağıtan modüldür. Bu 

modül aynı zamanda üzerine entegre edilmiş 

olan hall effect sensörü sayesinde, su üstünde 

veya su altında sızdırmaz hazneyi hiç açmadan 

mıknatıs yardımıyla aracın açılıp kapanmasını sağlayacaktır. Bunun için modül üzerine mosfet 

yerleştirildi. Bu mosfetlerin hall effect sensörü ile kontrolü sağlanmakta. Herhangi bir kısa 

devre durumunda batarya ile sistem arasındaki bağlantı kesilmekte. Hall Effect sensörünün 

hemen yanında yer alan akım okuma çıkışı ile beraber de olası devre hatalarında, hatanın 

kaynaktan olup olmadığı kolayca anlaşılacak ve erken müdahale edilecektir.  

Teknik Özellikler:  

• Azami akım (5sn): 200 Amper 

• Sürekli Akım: 100 Amper 

• Dahili Regülatör: Opsiyonel 

• Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

• Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

• Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

 

Mizu Kontrol Kartı: Mizu sistemdeki tüm kontrol 

elemanlarının haberleşmesini ve sistem kontrolünü 

sağlayacak bir donanımla tasarlanmıştır. ARM temelli 32 

bit mikrodenetleyici seçilmiştir. Kullanılan işlemcinin 

yanında tasarıma basınç, gyro ve manyetik alan sensörleri 

de eklenecektir. Anakartın Jetson Nano ile haberleşmesi 

için kart üzerinde belli haberleşme arayüzleri bırakılmıştır. 

Bu arayüzler UART ve ethernettir.  

Geliştirilmekte olan Mizu kart arka planda zorlayıcı bir 

yazılım donanımına sahip olsa da kullanıcıya oldukça 

kolay bir arayüz sunmakta. Temel seviyede yazılım 

bilgisine sahip olan bir kullanıcı Arduino kullanımı kadar 

kolay bir standartla Mizu kartı programlayabilir ve 

kullanabilir.  

Teknik Özellikler:  

• Dahili IMU – Manyetometre 

• Canbus iletişim modülü 
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• Akım sensörü 

• Boyutlar: 60mm çapında dairesel, 4mm kalınlık. 

• 8 motora kadar sürebilme 

• Dahili aydınlatma kontrolü 

Aktarıcı Kart: Sızdırmaz hazne aktarım 

kartıdır. Aktarıcı kart üzerinde 8 motor çıkış 

pini, iki adeti destekleyen aydınlatma giriş 

pinleri, kablolu kullanım için haberleşme ve 

görüntü iletim/iletişim pinleri yer almakta. 

Ayrıca üzerinde dahili basınç sensörü 

bulunmaktadır. KiCAD üzerinden çizilmiş, 

devre basımı sağlandı. Soket bağlantıları 

yerine kolay bir kullanım sağlayan bu aktarıcı 

kart olası sorunlara hızlı ve erken müdahale 

edilmesine olanak sağlamakta.  

Teknik Özellikler: 

• 8 motora kadar çıkış (24 pin)  

• 8pin iletişim hattı 

• 4 adet (8 pin) anahtarlama kanalı hattı 

 

Aydınlatma Devresi: Su altı aydınlatması, su 

altın çekimlerine ve çekim ortamlarına yardımcı 

olabilmek için ışık şiddeti ayarlanabilir şekilde 

tasarlandı. Tasarlanan bu sistem 500-1500 lümen 

bandında ışık akısını destekleyebilmekte. 

Tasarımda LED sürmek için akım sınırlayıcı 

entegre kullanıldı. Belirtilen özelliklerdeki 

tasarım KiCAD elektronik çizim programıyla 

yapıldı. Nihai tasarım oluşturulduktan sonra 

gerber ve pos dosyaları tasarıma uygun şekilde 

oluşturuldu. Aydınlatma ledinin, elektronik 

testlerinin bitmesinin ardından bir LDR (Işığa 

bağlı direnç) ile ışık şiddeti ölçüldü. 

4.3.1.2.  Kullanılması Planlanan Alt Bileşenler 

Fırçasız motor: Fırçasız motorlar tork değerleri ve rpm 

değerlerine göre kategorize edilebilen, verimlilikleri yüksek 

elektrik motorlarıdır. Fırçasız olmalarından ötürü manyetik alan 

oluşturarak hareket oluştururlar ve herhangi bir elektrik 

kaçağına bu özelliklerinden ötürü mahal vermezler. Aracın 

yönlendirilmesi ve hareket kabiliyetinin kazandırılması adına, 

fırçasız motorlar kullanıldı. 

• Voltaj Aralığı: 3s-6s (12V – 22V) 

• Sürekli Akım: 11A 
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• Peak akım: 40A 

• Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

• Anodize alüminyum gövde 

• Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 

Motor Sürücü: Elektronik hız denetleyicileri kısa tepki 

sürelerine sahip olduklarından motorların hızlarını gecikme 

olmadan ayarlanmasına olanak sağlamaktadırlar. Bu nedenden 

dolayı su altındaki çalışma koşullarına uyumlu ve yüksek ısı 

üretmeyen 2 dörtlü ESC kullanıldı. 36mm x 36mm boyutları ile 

diğer motor sürücülerin yarısından az yer kaplamakta. Böylelikle 

sistemi küçültmeye olanak sağlar. Isı koruma özelliği ile yüksek 

sıcaklıklarda kendini korumaya alır. 

• Sualtı motorlarına uygun konfigüre edilmiş, çift yönlü 

• Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

• 8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

• Akım sensörü 

• Aşırı ısı koruma 

• Azami Akım 35 Amper 

• Anlık Akım 40 Amper 

• Blheli_S yazılım 

• PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye 

Tam Geri çalışma 

• PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

Stereo Kamera: Stereo görüntüleme tekniğinde, 

öncelikle elde edilen iki görüntü düzeltilerek birleştirilir. 

Birleştirilmiş görüntü üzerinden yer değişimi (eşitsizlik) 

haritası çıkartılır ve derinlik (mesafe) hesaplaması yapılır. 

Yüksek yer değişimi, nesnenin kameraya daha yakın 

olduğu anlamına gelir. Düşük eşitsizlik ise nesnenin 

kameradan daha uzakta olduğunu gösterir. Yer değiştirme 

ve kamera kalibrasyon parametreleri kullanılarak üç 

boyutlu yeniden yapılandırma gerçekleştirilir. 

• 8 Megapiksel çift kamera  

• Çözünürlük: 3280 x 2464 (kamera başına) 

• Odak Uzaklığı: 2.6 mm  

• Görüş Açısı: 83/73/50 derece (çapraz/yatay/dikey) 

• Boyut: 24 mm x 85 mm  

• I2C destekli  
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Mini Lidar: ToF prensibine dayanan tek noktalı bir lidar tercih 

edilmiştir. Optik ve elektrik tasarımı ile kararlı, doğru ve son derece 

hassas aralık ölçümü elde edebilir. Algılama mesafesi 8m'ye kadar, 

kör bölge 0.2m ve mesafe çözünürlüğü 1cm'dir. Kullanılacak olan 

lidarın standart sapması bulunmaktadır. 1 m algılama mesafesi 

içinde minimum 3,5 cm kenar uzunluğuna sahip nesneleri 

algılayabilir. 8 m algılama mesafesi içinde minimum 28 cm kenar 

uzunluğuna sahip nesneleri algılayabilir. Güç kaynağı voltajı 5V, 

UART iletişim arayüzü ile donatılmıştır, iletişim seviyesi 3.3V'dur. 

TF-Luna, Arduino, Raspberry Pi ve diğer platformlarla uyumludur. 

• Mesafe Çözünürlüğü: 1cm 

• Frekans: 100Hz 

• Ortam Işığına Direnç: 70klux 

• Algılama Aralığı: 0.2 ~ 8m 

• FoV: 2 ° 

• Besleme Voltajı: 5V ± 0.1V 

• Veri Arayüzü: UART / I²C 

• Doğruluk: ± 6cm @ (0.2m-3m) 

 

Amplifikatör Modülü: Mikrofon Yükselteç Modülü ile ses 

seviyelerinin yetersiz kaldığı, uzak seslerin algılanmasının 

istendiği projelerde mikrofonun algıladığı ses sinyallerini 

yükselterek normal düzeyde dinlemenizi sağlar. Bu modül ile 

sağlanabilecek maksimum kazanç 60 desibeldir. Kazanç Pini 

değiştirilerek yükseltme oranı 40 veya 50 desibel olarak da 

ayarlanabilir. 

 

• Besleme Gerilimi: 2.7v-5.5v @ 3mA akım 

• Çıkış: 1.25V önyargı üzerinde 2Vpp 

• Frekans Yanıtı: 20Hz- 20KHz 

• Programlanabilir Saldırı ve Salınım Oranı 

• Otomatik kazanç, 40dB, 50dB veya 60dB'den maksimum seçilebilir 

• Düşük Giriş Referans Gürültü Yoğunluğu 30nV / 

• Düşük THD: %0.04 (normal) 

MPU6050 Gyro: MPU6050 I²C protokolüyle haberleşen bir IMU 

sensörüdür. İvme, açısal hız ve sıcaklık okuma için kullanıldı. 

Arduino ile kullanabilmek için Arduino’nun I²C özelliğini 

kullanmamız gerekmektedir. Kart üzerinde voltaj regülatörü 

bulunduğundan 3 ile 5 V arası bir besleme voltajı ile çalıştırılabilmete. 

İvme ölçer ve gyro çıkışlarının her ikisi de ayrı kanallardan I²C çıkışı 

vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir çözünürlükle çıkış 

verebilmektedir. Aracın sualtında duruş şeklinin belirlenmesi ve 

dengelemesi için kullanıldı. 

• MPU-6050 modülleri (üç eksenli jiroskop + üç eksenli 

ivmeölçer) 

• Çipi kullanın: MPU-6050 

• Güç kaynağı: 3-5v (dahili düşük bırakma regülatörü) 
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• İletişim modları: standart IIC iletişim protokolü 

• Dahili 16 bit AD dönüştürücü, 16 bit veri çıkışı 

• Jiroskop aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s 

• Hızlanma aralığı: 2 4 8 16g 

• Kaliteyi sağlamak için Daldırma Altın PCB makine kaynak işlemi 

• Pin aralığı 2.54mm 

 

SHT30 Sıcaklık ve Nem Sensörü Modülü: Herhangi bir hasar 

meydana gelmeden önce, düzgün bir şekilde kapatılmamış su geçirmez 

bir hazneye sızan suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde algılayabilir. Bu 

sayede suyun devrelerden ya da elektronik cihazlardan birine 

verebileceği zarar en az seviyeye indirilebilir. Aracın içerisine su sızıp 

sızmadığı kontrolü için kullanılmakta.  

• Nem ölçüm aralığı: 0 ~ 100% RH 

• Nem ölçüm hassasiyeti: ± 3% RH 

• Sıcaklık ölçüm aralığı: -40 ~ 125 C 

• Sıcaklık ölçüm doğruluğu: SHT30 SHT31 ± 0,3 ° C SHT35 ± 0,2 ° C 

• Çalışma voltajı: 2.4 ~ 5.5VDC (geniş voltaj) 

• I2C arayüzü çıkışı 

• Boyutu: 17 MM * 12 MM 

 

HMC5883L 3 Eksenli Pusula Sensörü: HMC5883L, 3 eksenli bir 

pusula sensörüdür. Bu manyetometre modülü HMC5883L sensörü 

yanı sıra voltaj regülatörü ile çalışmaktadır. Bu sayede farklı sistem 

ve uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. I2C haberleşme 

protokolünü kullanılır. Modül üzerindeki voltaj regülatörü 3-5V 

arası bir besleme voltajı ile çalışır. Sualtında aracın yönün 

belirlenmesi ve yönelim açısının hesaplanması ve otonom sürüş 

için kullanıldı.  

• Giriş Voltajı: 3-5V 

• Sensör Çıkışı: Dijital I2C Haberleşme Protokolü 

• Ölçüm Aralığı: ±1,3-8 Gauss 

• Kartın Boyutları: 14x13mm 

 

MS5837-02BA Basınç Sensörü: MS5837-30BA sualtında 

kullanılabilen bir ısı ve basınç ölçüm sensörüdür. I2C 

arayüzle mikro kontrolcü ile haberleşmektedir. 0 ‘dan 30 bar 

basınca kadar ve -20 ‘den +85 °C sıcaklığa kadar ölçüm 

yapabilmektedir. Araçta derinlik ve sıcaklık ölçümü için 

kullanıldı. 2 mm’ye kadar derinlik hassasiyeti 

sağlayabilmektedir. Bu sayede aracın bulunduğu derinliğin 

ölçümü hassas bir şekilde yapılabilmekte.  

• 3.3mm x 3.3mm x 2.75mm seramik-metal paketi 

• 13 cm yüksek çözünürlüklü modül 

• 1.5V-3.6V besleme gerilimi 
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• 0.6μA düşük güç (25 ° C'de ≤0.1μA bekleme) 

• Entegre dijital basınç sensörü (24 bit delta-sigma analog-dijital dönüştürücü) 

• 300 ila 1200mbar, -20 ° C ila + 85 ° C çalışma aralığı 

• I2C arayüzü 

• Harici bileşen yok (dahili osilatör) 

• 1.8 x 0.8 mm O-ring ile su geçirmez sızdırmazlık 

• Azaltılmış sinyal gürültüsü ve parazit için koruyucu 

 

LiPo Seviye Ölçer ve Alarm Modülü: 1S-8S arası hücrelere sahip 

Li-o bataryaların her hücresindeki voltajı, toplam voltajı otomatik 

olarak gösteren bir modüldür. Üzerinde bulunan buzzer ile voltaj belli 

bir değerin altına düştüğünde uyarır. Bu modül ile bataryamızı 

kolayca test edilebilmekte. Böylece batarya olası tehlikelerden ve 

zararlardan korumuş olmakta. 

• 1~8S lityum batarya testi 

• Gerilim hassasiyeti: ±0,01V 

• Grup Voltaj Aralığı: 0,5V~4,5V 

• Toplam Voltaj Aralığı: 0,5V~36V 

• 1S mod Voltaj Test Aralığı: 3,7V~30V 

• Düşük Voltaj Buzzer Alarm Modu: 2S-8S 

• Alarm Voltaj Aralığı: 2,7V~3,8V (ayar kapalı) 

 

Li-Po Batarya: Sıvı elektrolit yerine polimer elektroliti 

kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya 

çeşididir. Lipo piller hücrelerden oluşurlar. Ayrıca 

kapasitelerini belirten C değerine sahiptirler. Bir hücreli Lipo 

pil 3.7V gerilime sahiptir. Hücre sayısı artıkça 3.7V’un katı 

olarak gerilim değeri artar. Lipo pilin her hücresinin voltajını 

3.7V altına düşürülmemelidir. Lipo pilin uçlarını asla kısa 

devre yaptırılmamalıdır.  

• Hücre Sayısı: 6 

• Voltaj: 22,2V 

• Kapasite: 7000mAh 

• 25C (50C anlık, maksimum 10sn) 

• T Plug çıkış soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur.  

 

4.3.1.3. Batarya Yönetim Sistemleri  

Piller; boyutları, içerdikleri kimyasal maddeler, kullanım alanları ve şarj edilebilirliklerine göre 

farklı kategorilerde ele alınır. Şarj edilebilir piller yapıları gereği farklı kimyalar içerirler. 

Şarj Edilemeyen Piller: Sıkça karşılaştığımız çeşitleri alkalin ve çinko-karbon pillerdir.  

Şarj Edilebilir Piller: Sıkça karşılaştığımız çeşitleri nikel-kadmiyum, nikel-metal hidrit, 

kurşun asit, lityum polimer (Li-Po) ve lityum iyon (Li-ion) pillerdir. 
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Uzaktan kumandalı araçlar ve benzeri diğer elektronik araç-gereçlerde kullanımına sıklıkla 

karşılaştığımız Şarj Edilebilen Piller başlığında Lityum İyon Pil ve Lityum Polimer Pil 

ağırlıklı bir araştırma yapıldı.  

Nikel Kadmiyum (NiCD) Piller: Model uçak veya tekne üreticileri, 

çoğunlukla, ana motorları çalıştırmak için kullanılan özel olarak inşa 

edilmiş Ni-Cd pillerden yüz amper kadar daha büyük akımlar alırlar. 

5-6 dakikalık model çalışması, oldukça küçük pillerden kolayca elde 

edilebilir; bu nedenle, içten yanmalı motorlarla kıyaslandığında, daha 

düşük bir sürede olsa da oldukça yüksek bir güç-ağırlık rakamı elde 

edilir. Bununla birlikte, bunlar büyük oranda daha yüksek enerji 

yoğunlukları sağlayabilen lityum polimer (Lipo) ve lityum demir 

fosfat (LiFe) pillerin yerini almışlardır.  

Nikel-kadmiyum bataryalar sarsıntılara karşı oldukça dayanıklı 

cihazlardır. Ancak bir model uçak, tekne veya otomobilde meydana gelecek aşırı sarsıntı ve 

titreşimler bataryayı hasara uğratabilir. Yüksek sayıda şarj ve deşarj oranları, yüksek akım 

değeri gibi özellikler istendiğinde aranan bir batarya çeşididir. Bu özelliklere sahip olduğundan 

elektrikli araçlarda da kullanılabilir. 

Nikel-Metal Hidrit (NiMH) Piller: NiMH hücreleri sıklıkla 

dijital kameralarda ve tekli şarj süresince birincil (alkalin gibi) 

pillerden daha iyi performans gösteren diğer yüksek düzeyde 

boşalmalı cihazlarda kullanılır. NiMH hücreleri, büyük oranda 

iç direnci düşük olduğundan yüksek akım drenaj uygulamaları 

için avantajlıdır.  

Yapı olarak Ni-Cd bataryaları ile hemen hemen aynıdır. NiMH 

bataryaların dezavantajları olarak ise diğer bataryalara nazaran 

daha pahalı olması (kurşun asit bataryanın fiyatının 5 katı 

kadar) ve boşta kaldıklarında kendi kendine deşarj olmalarıdır. 

(Ni-Cd bataryaların %50'si kadar daha hızlı deşarj olurlar). Bu 

bataryaların kullanım yerleri olarak, cep telefonları, dizüstü bilgisayar bataryaları, fotoğraf 

makineleri ve oyuncaklar sayılabilir. 

Lityum-iyon piller, nikel-metal hidrit pillerden daha yüksek bir spesifik enerjiye sahiptir, ancak 

önemli ölçüde daha pahalıdırlar.  

 

Kurşun-Asit Piller: Yüksek sığalı olmaları ve buna karşılık ucuz 

bir akım kaynağı olarak kurşun - asit bataryaların kullanımı da yaygın 

bir şekilde devam etmektedir. Her batarya birkaç bağımsız hücreden 

yapılmış olup, her hücrenin gerilimi 2V’tur. Bunların da çoğu 3 veya 6 

hücreli olup, batarya gerilimleri 6Vya da 12V'tur. Çoğu gemi, batarya 

grubu olarak 12V veya 24V'u kullanırlar. Pil büyüklüğünün önemli 

olmadığı ortamlar için ekonomik bir pil türüdür. Tıbbi cihazlarda, 

engellilerin kullandığı motorlu sandalyeler, acil durum ışıldakları, 

kesintisiz güç kaynaklarında, motosikletlerde ve arabalarda kullanılır. 
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Kurşun-asit bataryaları düşük çevre sıcaklıklarından çok fazla etkilenmektedir. Bu bataryaları 

kullanan elektrikli araçların daha düşük ortam sıcaklıklarına maruz kaldıklarında yardımcı bir 

batarya ısıtmasına ve izolasyonuna ihtiyaç duyarlar. 

 

Lityum İyon (Li-ion) Piller: Diğer kimyasallarla hazırlanan 

pillere oranla çok daha hafiftir. Bunun sebebi lityum iyon 

pillerin doldurulabilme yoğunluklarının en üst seviyede 

olmasıdır. Bu pilleri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını 

beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı şarjı 

yarıda kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz.  

En belirgin kusuru, kullanım ömürlerinin üretim tarihlerinden 

itibaren başlamasıdır. Depoda tutulup kullanılmasalar da bu 

pillerin ömürleri geçen süre ile azalır. Lityum iyon pil yüzde 

40 dolu olarak depolanırsa/saklanırsa pil kapasitesindeki kayıp 

değerleri düşer. Eğer pil tamamen boşaltılırsa, bu durum pilin 

kapasitesini düşürür. Tamamen boş tutma, pilin kapasitesinde 

yüzde 75 ila yüzde 80’lik bir kapasite kaybına yol açar. 

 

Lityum Polimer (Li-Po) Piller: Diğer lityum batarya 

çeşitlerine göre birim hacim başına daha yüksek enerji 

yoğunluğu sunarlar. LiPo bataryalar 3.7V (tam dolu iken 

4.2V) gerilime sahip hücrelerin seri veya paralel 

bağlanması ile kapasiteleri ve gerilimleri istenilen şekilde 

elde edilebilir. Bir LiPo hücresinin voltajı kimyasalına 

bağlıdır ve yaklaşık 2.7-3.0 V (deşarj) ila yaklaşık 4.20 V 

(tamamen şarj edilmiş) arasında değişir. Düşük kendinden 

deşarj oranı vardır ve bu da ayda yaklaşık %5'tir.  

İnsansız su altı araçları ve dronlarda sıklıkla karşılaştığımız lityum polimer piller (Li-Po) bu iki 

alanda da itki sistemlerinin gerek duyduğu enerjiyi sağlayabilecek temel bileşenleri barındırır. 

Seri Bağlı Hücre Sayısı: Diğer bir adıyla “S” değeridir. Her bir hücre (S değeri) 3.7V gerilime 

sahiptir. Hücre sayısı ile bu gerilim de doğru orantılı olarak artmaktadır. Tam dolu bir hücre 

4,2V gerilim değerine sahiptir ve hücre sağlığı açısında gerilim 3V-3,3V değerinin altına 

düşmemelidir. Kullanılacak olan ESC ve motor gerilimine bağlı olarak ideal hücre sayısı 

belirlenmelidir.  

mAh Değeri (Batarya Akım/Saat Kapasitesi): Bataryanın 1 saatte kaç miliamper akım 

sağlayabildiği bilgisini verir. Bataryanın kapasitesini yansıtır. Sürüş süresi bu değere bağlı 

olarak belirlenmektedir.  

mAh = İhtiyaç duyulan akım (A) x 1000 / C değeri 

C Değeri: Bataryanın ne kadar hızlı deşarj olabildiğini gösteren katsayıdır. C değeri, pilin 

verebileceği maksimum akımı belirler. Bu değer pilin akımı ile çarpıldığında liponun anlık 

olarak verebileceği akım değeri ortaya çıkar.  

Pilden anlık çekilebilecek akım (A) = C değeri x Pil kapasitesi 
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25Cx6A= 150A geçen sene dönemde kullanılan bataryanın maksimum anlık akımıdır. Bu 

değerin üzerinde bir ESC kullanılırsa batarya bu akımı veremeyecek, bu durum ısınma ve 

yanma riski oluşturacaktır. Motor akımları da göz önüne alınarak, ESC’nin %10 üzerinde bir C 

değeri seçilmelidir.  

Yüksek rpm(devir) sebebiyle fırçasız motorlar yüksek akım veren ve yüksek kapasiteye sahip 

pillere ihtiyaç duyar. Li-Po piller yüksek akım ve yüksek kapasite ihtiyacını en yüksek verimde 

ve en hafif şekilde karşılayan besleme kaynaklarıdır.  Pilin gerilimi, motorun özelliklerine göre 

ve istenilen devir sayısına göre ayarlanır. Gerilim motorun hızını doğrudan etkiler.  

Örnek bir hesaplama: 1800mAh ve 20Cdeğerlerine sahip bir liponun maksimum anlık akım 

kapasitesini hesaplayalım.  

1800 x 20 = 36000mAh = 36A   

Motor maksimum 25A çekiyor ve 30A’lık ESC seçilmişse pil 36A vererek sürüş sırasında 

ısınmadan yeterli beslemeyi sağlayacaktır. ESC ve motor maksimum akımından daha düşük C 

değeri kullanılırsa pil ısınır, kısa sürede ölür.  

Balanslı Şarj: Tüm hücreleri aynı seviyeye getirerek şarj eder.  

Storage: Tüm hücreleri ayrı ayrı şarj eder. Doğru şarj şekli olarak değerlendirilir.  

Deşarj: Güvenli ve dengeli boşaltma.  

Batarya türleri karşılaştırıldığı takdirde elektronik-robotik alanları için uygun olan modellerin; 

Li-ion ve Li-Po piller olduğunu gözlemlenmiştir. Bu seçenekler arasında karşılaştırma 

yapıldığında Li-Po pillerin Li-ion pillere göre daha hafif, daha uzun ömürlü olması ve deşarj 

süresi özelliği ile daha kullanışlı ve su altı araçları için daha uygun olacağına karar verildi.  

Tercih Edilecek Olan Bataryanın Özellikleri: 

Hücre Sayısı: 6S 

Voltaj: 22,2 V  

Kapasite: 5000 mAh 

Deşarj: 25C 

4.3.1.4. İletişim Modları ve Haberleşme Protokolleri 

Yarışma görevleri gereğince yapılacak olan görevlerde su altı araçlarının tamamen otonom 

olması istenmektedir. Otonom araç için testler ve geliştirmeler yapıldı ve yapılmaya devam 

edilmekte. Bu süreç dahilinde araç ve kumanda sistemi kullanılmakta, sistemler arasında 

haberleşme kurulmakta. Kullanılabilecek iletişim modları ve haberleşme protokolleri incelendi. 

Uzun mesafe kullanımı ve veri kaybının minimum olması avantajı ile CAN-Bus haberleşme 

protokolünün kullanılmasına karar verildi. Testler için geliştirilen sistemlerin her ikisine de bu 

modüller entegre edildi ve programlandı.  

4.3.1.4.1. İletişim Modları 

Paralel İletişim 

• Tek seferde çoklu veri bitlerinin alınması / gönderilmesi işlemidir. (Aynı anda n bit 

gönderebilir.) 
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• Alıcı taraf verinin uzunluğunun, başlangıç-bitiş bitlerini ve iletim hızını bilmek zorunda 

değil.  

• Kısa mesafelerde kullanılır.  

• Hızlı ve basit ama maliyetli.  

• Seri iletişime göre gürültü dayanıklılığı daha azdır. 

• İşlemcide bilgiler binary şeklinde kodlanır.  

• Veri iletimi için veri yolu ve clock hattı gerekiyor.  

• Gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı gerekli. 

Seri İletişim  

• Bütün veriyi tek kanaldan, 1 bitlik parçalar halinde sırayla gönderir.  

• Senkronizasyon problemleri kolay ve düşük masraflarla çözülebilir. (Bu yönüyle çoğu 

alanda paralel iletişimin yerini aldı.) 

• Tek seferde bir bit veri akışı olur.  

• Yavaştır.  

• Uzun mesafelerde kullanılır.  

• Düşük maliyetlidir.  

• Saat hattının olup olmamasına göre iki şekilde gerçekleşir. (Senkron-Asenkron) 

 

Senkron (Seri İletişim) 

• Alıcı ve verici ortak saat sinyalini kullanır.  

• Kesintisiz veri transferi yapılacak yerlerde tercih edilir.  

• Saat sinyali kullanılması için fazladan bir hat çekmek gerekiyor o yüzden Asenkron 

haberleşme daha yaygın kullanılmakta.  

 

Asenkron (Seri İletişim) 

• Yaygın olarak tercih edilen seri iletişim biçimidir.  

• Saat sinyalleri ortak bir merkezden alınmaz.  

• Asenkron seri iletişimde daha az hatalı veri iletimi için bazı gereksinimler var;  

- Senkronizasyon Bitleri 

- Eşlik Bitleri 

- İletişim Hızı  

 

Start Bit: Bir karakterin gönderilmeye başlandığını bildirmek için kullanılır. Her zaman 

transferin ilk biti olarak gönderilir.  

Data Bits: Veri bitlerini oluşturan gruplar bütün karakterlerden ve klavyedeki diğer tuşlardan 

oluşur.  

Parity Bit: Transfer edilen karakterlerin karşı tarafa doğru gönderilip gönderilmediğini kontrol 

etmek için kullanılan bittir. Eğer alıcı, alınan parity biti ile hesaplanan parity bitinin eşit 

olmadığını tespit ederse, hata verir ve o andaki karakteri kabul etmez.  

Stop Bit: Karakterin bittiğini gösterir. Karakterler arasında boş ya da ölü zamanlar sağlar. Stop 

biti gönderildikten sonra istenildiği zaman yeni bilgi gönderilebilir. 
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4.3.1.4.2. Haberleşme Protokolleri  

SPI  

• Tam çift yönlü (Full Duplex) olarak çalışabilmektedir.  

• İletişim kurulacak cihazı master seçer ve iletişime geçer.  

• Master cihazda kullanılacak SS pini kullanıcı tarafından seçilir.  

• 8 bitlik veri transferi  

 

- SCLK: Serial Clock (output from master). :Senkron seri haberleşmesi için kullanılır. 

Haberleşme için kare dalga oluşturur. Yani SPI haberleşmesinde senkronu sağlayan saat 

bulundurur. Saat sinyali master cihaz tarafından üretilir. 

- MOSI: Master Output, Slave Input (output from master). Master’ın çıkış Slave’in giriş olduğu 

veri yolunu oluşturur. 

- MISO: Master Input, Slave Output (output from slave). Master’ın giriş Slave’in çıkış olduğu 

veri yolunu oluşturur. 

- SS: Slave Select (active low, output from master).  Slave select anlamına gelir. Master cihazın 

Slave cihazları seçmesine yarar. Master’ın SS pinleri kontrol edilecek Slave cihaza göre seçilir 

ve kullanıcı tarafından belirlenir. 

 

I2C  

• Yakın mesafelerde, düşük band genişliği ile çalışmakta. (Paralele göre daha uzak 

mesafeler.) 

• Seri Veri Hattı (SDA) ve Seri Saat Hattı (SCL) olarak isimlendirilen sadece iki veri yolu 

hattı gereklidir. 

• Bütün aygıtlar, tek bir adresle erişilebilir olmalıdır.  

• Çoklu master veri yolu yapısına sahiptir. (Çakışmayı engeller, veri kayıplarını önler.) 

• 8 bitlik çift yönlü veri transferi 

• Filtreleme sayesinde gürültü girişini engeller.  

• Aynı veri yoluna bağlanacak olan tümleşik devre sayısı, maksimum veri yolu kapasitesi 

ile sınırlandırılmıştır. 

 

UART 

• ARM tabanlı işlemcilerin haberleşme modülüdür.  

• Byte olarak aldığı dataları diğer cihaza asenkron olarak iletir. 

• Temel olarak 4 kablo ile kontrol edilir. (GND-VCC-TX-RX) 

• Tek seferde 8-9 bit veri transferi yapabilir.  

• Gönderim hızı ayarlanabilir. (BAUD) 

• Verinin doğruluğu ve bozulmaya uğrayıp uğramadığı test edilebilir. 

• Ciharlar birbirine veri göndereceklerini önceden haber verebilirler. Bu sayede daha 

güvenli veri iletimi sağlanır.  

• Donanım akış kontrolü ile iki cihaz arasında aynı hız elde edilebilir. Paket kaybı 

azaltılabilir.  
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Mikroişlemcinin GND pini ----------- Modülün GND pinine 

Mikroişlemcinin VCC pini ----------- Modülün VCC pinine 

Mikroişlemcinin TX pini ------------- Modülün RX pinine 

Mikroişlemcinin RX pini ------------- Modülün TX pinine bağlanır. 

 

USART 

• Kullanılan mantık UART Haberleşme Protokolü ile aynıdır, bu protokole ek olarak daha 

gelişmiştir. 

• Clock sinyali vardır.  

• Hem senkron hem de asenkron çalışır. 

 

USART/UART Haberleşmesini Kullanırken 

Öncelikle baudrate ayarlanır. Baudrate verinin, saniyede kaç Byte’ının taşınacağını belirler. 

Alıcı ve göndericinin baudrate değeri aynı ayarlanmalıdır. Mikroişlemcide bu haberleşme 

protokolü için tanımlanmış pinler yer alır. Haberleştirme yapabilmek için USB-TTL veya 

RS232 modülü kullanılır.  

*Hızlı işlemlerde baudrate 921600 olarak ayarlanır. 

Mikroişlemcinin TX pini ⇒ Modülün RX pinine 

Mikroişlemcinin RX pini ⇒ Modülün TX pinine 

Mikroişlemcinin GND pini ⇒ Modülün GND pinine bağlanır. 

 

 

CAN-Bus  

• Kablo karmaşası ve kablo ağırlığını minimuma indirger.  

• Hata payı çok düşüktür.  

• İki haberleşme kablosu ve bir referans (GND) kablosu kullanılarak bağlanır.  

• Hata tespiti ve hataya ilişkin sinyalleri üretme  

• Mesajın yollanmasında hata oluşması halinde mesaj iletim hattının(bus) boş olduğu 

anda otomatik olarak tekrar veri yollanabilir. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Bu görevde araç suya indiği andan itibaren yapay zekâ destekli görüntü işleme algoritması ile 

etrafı tarayarak aracın kapı tespit etmesi amaçlandı. Kapı dikdörtgen şeklinde olduğundan 

sadece görüntü işleme yapmanın çok fazla kafa karıştırıcı olabilmesi ihtimali nedeniyle yapay 

zekâ desteği sağlandı. Sonrasında ise kapıya yeterince yaklaşınca dikdörtgenin kenar 

uzunluklarını oranlayarak aracımızın kapının tam karşısında durup içinden geçmesi amaçlandı. 
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4.3.2.1. Kapı Tespit Algoritması 
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4.3.2.2. Dumlupınar Tespit Algoritması 

Dumlupınar tespit görevinde araç kamerası havuz tabanına bakacak şekilde yerleştirilir ve 

görüntü işleme için kullanılan hough circle algoritması ile çemberlerin bulunması için tarama 

yapmaya başlanır. Çember bulunduğu anda hata payı hesaplayarak aracın kendisini çembere 

göre ortalaması sağlanır. Sonrasında Dumlupınar denizaltısının üstüne doğru iniş yapması 

amaçlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başla 

Halkaları bulmak için deniz 

tabanını tara 

Halkaları buldun mu? 

En küçük halkaya göre hata 

payını hesapla ve aracı ortala 

En küçük halka ortalandı 

mı? 

Havuz tabanına dokunana 

kadar aşağı in 

Son 

Hayır 

Hayır 



 

 

51 
 

4.3.2.3. Pingerli Top Tespit Algoritması 

Bu görevde araç ses frekansını tespit edene kadar havuzun her noktasını taraması sonrasında 

ses frekansı tespit edilince ses şiddeti ve sensörlerin konum bilgisi ile yön tespiti yapıp pingerli 

topa yaklaştığında ise görüntü işlemeyle topa göre aracın kendisini konumlandırması ve 

çarparak düşürmesi hedeflendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 
 

3.3.3.1. Yapay Zekâ Yazılım ve Test Süreci 

Yapay Zekâ Yazılım Süreci: Öncelikle, planlanan yapay zekâ modeli için eğitim verileri 

toplanacak ve toplanması belirlenen verilerin de büyük bir çoğunluğu geliştirdiğimiz uzaktan 

kontrollü su altı aracı sayesinde toplanacaktır. Bu veri toplama sürecinde aracın 

tanımlamasını(tanımasını) istediğimiz nesnelerin su altında farklı açı ve mesafelerden 

fotoğrafları çekilerek eğitim verileri oluşturulacaktır. Sonrasında toplanan bu fotoğraflar 

labelmg programı ile etiketleme işleminin ardından %30 test, %70 train verisi olmak üzere 2’ye 

ayrılacak. Yapılacak olan bu işlemden sonra, tercih edilen yazılım dili Python’da, Tensorflow 

kütüphanesinin yardımı ile yapay sinir ağları oluşturularak. Model eğitimine başlanacaktır. 

Eğitim sürecinde araç ile toplanacak fotoğraf ve veri kaydı eş zamanlı sürdürülerek model 

eğitim veri kazanımları devam ettirilecektir. Yapılan model eğitimleri ve testler sonrasında 

hedeflenen performans yakalanacaktır. Geliştirmeler doğrultusunda daha iyi performans 

alabilmek için yapay sinir ağlarının optimizasyonu sağlanacaktır.  

Yapay Zekâ Yazılım Test Süreci: Yapay zekâ modeli için gerekli veri toplama ve düzenleme 

işlemi yapıldıktan veriler %30 test %70 train olarak ikiye ayrılır sonra Python’da Tensorflow 

kütüphanesi ile yapay sinir ağları oluşturulur ve yapay zekâ modeli topladığımız tüm verilerin 

%70 i olan train verileri ile eğitime başlanır ve geri kalan %30 test verisi ile doğruluk oranı test 

edilir bu oran bize loss değerini verir. Eğitim sonunda yapay zekâ modelinin istenilen şekilde 

çalışması için loss değerinin olabildiğince 0’a yaklaşması beklenir. Loss değeri tahmin edilen 

değerin gerçek değerden ne kadar uzak olduğunu belirtmektedir. Eğer değer 0’ a yaklaşmıyor 

ise yapay sinir ağları tekrar düzenlenir ve en iyi sonuca ulaşılana kadar bu işlem tekrarlanır. 

3.3.3.2. Simülasyon Yazılım ve Test Süreci 

Simülasyon Yazılım Süreci: Geliştirilen ve geliştirilecek olan su altı araçlarının hız ve yazılım 

testlerini, zaman kaybını ve havuz test platformlarının yetersizliğini göz önüne alarak bu kaybı 

minimuma indirgeme ve süreci hızlandırma amacıyla test platformu olarak kullanılabilecek 

uygunlukta bir simülasyon geliştirdik. Su altı fiziğini birebir taklit edecek şekilde kodlamasını 

yaptığımız yazılımdan yararlanarak, oyun motoru olarak kullandığımız Unity’de C# yazılım 

diliyle, su altıyla birebir uyumlu bir test ortamı sağladık. SolidWorks , Fusion ve Shapr3D gibi 

3 boyutlu teknik tasarım ortamlarında geliştirdiğimiz prototip araç tasarımlarını simülasyona 

dahil ederek hız testleri, akış yönlendirmeleri ve suya uyumluluğunu test edebiliyor ve 

denemeler yapabiliyoruz. Ayrıca simülasyon, planlanan otonom görevler için de çalışma ortamı 

olarak kullanılmakta. Simülasyon ortamı, otonom kodları test etmek için oldukça elverişli ve 

kullanımı kolay bir platform olarak kullanılmakta. Manuel kullanım için antrenman sahası 

olarak da kullanılan simülasyon, su altına ve su altı çalışma prensiplerine dair bilgisi olmayan 

kullanıcılar için deneyim (eğitim) alanı olarak da kullanılmakta. Simülasyon içeriğinde sunulan 

görevler ve bilgilendirmeler ile bu süreci hızlandırmakta ve ön bilgi sağlamaktayız. Görevler 

dahilinde yer alan nesne toplama ile beraber araç fonksiyonları da sunulmakta. 

Simülasyon test süreci: Simülasyon testi için programın olabildiğince çok kullanılması ve 

görevlerin tekrar tekrar yapılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için hem ekip üyelerinin 

kendisini geliştirmesi hem de simülasyonla ilgili hataların bulunması için tüm üyeler test 

aşamasına katılmıştır. Böylece hatalar ve eksikler giderilmiştir. Belli bir seviye ulaştıktan ve 

kullanılabilirliği elde ettikten sonra Teknofest’in resmî web sitesinde T3 vakfının desteği ile 
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yayınlanarak yarışmaya katılan tüm ekiplerin kullanımına sunulmuştur. Kullanıcılardan alınan 

geri dönüşler ile simülasyonun hatalarının giderilmesi ve geliştirilmesinde hız kazanılmıştır. 

3.3.3.3. Gömülü Yazılım ve Test Süreci 

Gömülü Yazılım Süreci: Gömülü yazılım kısmı C++ yazılım dili ile kodlandı. Bunun sebebi 

C++ programlama dilinin Nesne Yönelimli Programlama yapmaya imkân vermesidir. Bu 

özelliği sayesinde Nesne Yönelimli Programlamada yer alan kapsülleme, çok biçimlilik, 

kalıtım gibi imkanlara sahiptir. Bu imkanlar sayesinde stm32 işlemcisi gibi hafıza ve 

performansının sınırlı olduğu yerlerde daha az satır kod ile daha çok işlem yapılmasına olanak 

sağlıyor. Gömülü yazılım sürecinde sensörler ve jetson nano üzerinden gelen verilerin (ses, 

mesafe, denge, basınç, görüntü işleme) uygun bir biçimde işlenip aracın motor kontrollerinin 

yapılması amaçlanmış buna göre en uygun algoritma oluşturulmuş ve C++ dili ile kodlanmıştır. 

Aynı zamanda dengeleme algoritması (PID) yazılarak araç suda aktif dengeleme yapacaktır bu 

sayede stabil bir şekilde suda ilerlemesi sağlanacaktır. 

Gömülü Yazılım Test Süreci: Öncelikle gömülü yazılım çalıştığı sürece sistem olabilecek en 

zorlu durumlarda test edilir bu testler sırasında araçta bulunan sensör ve algılayıcıların sisteme 

ne tür veriler gönderdiği ve bu verilerin ne tür sonuçlar ortaya çıkardığı ile ilgili bilgiler 

kaydedilir. Gelen veri ve istenilen veri uyumluluğu birbirini karşılamıyor ise oluşturulan 

gömülü yazılım algoritmaları tekrar gözden geçirilerek hata tespiti yapılacak ve saptanan 

hatalar doğrultusunda algoritma düzenlenecektir. Aynı zamanda gömülü yazılıma 

gönderdiğimiz sinyal verilerinin işlenip yerine getirilmesi gereken görevleri doğru bir şekilde 

yapıp yapmamasına bakılır. Eğer gerekli işlevi yerine getiremiyorsa algoritma tekrar gözden 

geçirilerek hata düzeltmeleri yapılır. 

3.3.3.4. Görüntü İşleme Yazılım ve Test Süreci 

Görüntü İşleme Yazılım Süreci: Görüntü işlemede alınan sonuçlar görüntüden görüntüye 

farklılık gösterebilir. Bu durumu en aza indirmek için birbirinden farklı kodlar üzerinde 

araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle kapıdan geçiş ve denizaltı tespiti görevleri 

için görüntü işlemenin hedefteki görüntüyü en doğru şekilde yakalaması üzerine çeşitli 

yazılım denemeleri yapıldı. Hedefteki görüntüyü en uygun hale getirmek için ufak 

ayarlamalar ve değişiklikler yapıldı. Kodun hedefi doğru bir şekilde bulması için görüntüye 

morfolojik işlemler uygulandı. Hali hazırda görüntü işleme-otonom kodları için kullandığımız 

Python dili, kullandığımız Jetson Nano için daha kullanışlı ve görevi daha hızlı yapabileceğini 

düşündüğümüz C++ dili ile değiştirildi. 

Görüntü İşleme Test Süreci: Yazılım sürecinde bahsedilen görüntü işlemedeki görüntünün 

alınan sonuçlara farklı etki etmesi nedeniyle birçok şekilde test ortamı ve gerçek ortamlar 

hazırlanması gerekmektedir. Bu yüzden gerçek ortamdan alınan çeşitli video ve görseller 

üzerinde testler yapıldı bunun yanında yine bizim tarafımızdan yapılan simülasyon ortamı 

üzerinde de testler yapıldı. Yüksek doğruluk oranında sonuçlar alındı. 
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3.3.3.5. PID Yazılım ve Test Süreci 

Endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir geri besleme denetleyicisi 

yöntemidir. Bir PID denetleyici sürekli olarak bir hata değerini, yani amaçlanan sistem durumu 

ile mevcut sistem durumu arasındaki farkı hesaplar. Denetleyici süreç kontrol girdisini 

ayarlayarak hatayı en aza indirmeye çalışır ve bu döngü hatayı sıfıra indirene kadar devam eder.  

Süreçteki algoritma aşagıdaki şekilde açıklanabilir. 

 

 

Görselde verilen e(t) hata sinyalidir, u(t) çıkış sinyali P,İ ve D katsayıları ise sistemin durumuna 

göre ayarlanan sabit katsayılardır. 
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e(t) (hata): Sistemin bulunması gereken sinyal değeri ile o an bulunduğu değer arasındaki 

farkıdır. 

u(t) (çıkış sinyali): Hata sinyalini kullanarak pid kontrolöründe işlenen ve sisteme girecek olan 

pid çıkış sinyalidir. 

P(proportional): Sistemdeki sinyali istenen noktaya getirebilmek için kullanılan ilk ateşleyici 

etkendir. Bu katsayı arttıkça sinyal artacaktır aşağıdaki görselde P katsayısını artırıldıkça 

sinyale olan etkisi görülmektedir. 

 

 

 

D(derivative): Bu katsayı gürültülü sistemlerdeki osilasyon olayını azaltmak için kullanılır. 

Aynı zamanda sistemin verdiği aşırı tepkileri törpülememize yarar. 

İ(integral): Bu katsayı sistemde oluşabilecek kalıcı hataları engellemek için kullanılır. 

Sistemdeki hataların integralini alarak oluşan kalıcı hatalara karşı sistem sinyalini artırır ya da 

azaltır. Bu sayede kalıcı hatalardan da kurtulmuş oluruz.  

Pid yazılım algoritması su altı araçlarındaki kullanım amacı su altında aracı sürekli olarak 

dengede tutmaktır. Araç yapılmadan PID algoritmasının test edebileceği bir sistem 

tasarlanmıştır. Sistemde iki adet fırçasız motor ve iki adet ESC, Arduino Uno, MPU6050, 

SPMS adaptör kullanıldı ve algoritma test edildi. 

Sistem açılacak olursa MPU6050’den alınan eksen değerlerini Arduino Uno’da PID algoritması 

ile işlenecek ve fırçasız motorlara çıkış sinyalleri gönderilecek. Bu sayede sistem dengede 

tutulmaya çalışılacak. 
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3.4. Dış Arayüzler 

Geliştirilen grafiksel kullanıcı arayüzü için Qt Creator Multi Platform bir uygulama geliştirme 

yapısal katmanı kullanılmıştır. Arayüzün veri alma, veri gönderme için yapılan seri haberleşme 

işlemlerini kontrol eden backend kısmını C++ yazılım dili ile kodlandı, C++ programlama 

dilinin Nesne Yönelimli Programlama yapmaya imkân vermesidir. Bu özelliği sayesinde Nesne 

Yönelimli Programlamada yer alan kapsülleme, çok biçimlilik, kalıtım gibi imkanlara sahiptir. 

Grafiksel kullanıcı arayüzü yazılımının frontend tarafı JavaScript ile yazıldı JavaScript 

kullanılmasının sebebi dinamik bir arayüz hazırlanmasına imkân sağlaması ve diğer yazılım 

dillerine göre öğrenmesi ayrıca kodlaması da bir o kadar basit olmasıdır. Öncelikle seri porttan 

gelen verileri okumak için gerekli port dinleme ve adresleme işlemlerinin kodları yazıldı. Seri 

haberleşme ile gelen veriler türüne göre ayrıştırmak için dizi değişkeni oluşturuldu ve 

oluşturulan değişkenin içinde saklandı sonrasında kullanıcıya gösterilmek üzere indeks 

numarasına göre diziden çekilerek gerekli yerlere veriler gönderildi. Bu verilerin daha anlaşılır 

olması için gelen veriye göre değişkenlik gösteren dinamik göstergeler ve animasyonlar 

oluşturuldu.  

Tasarımı yapılan dış arayüz görünümü görsellerdeki gibidir.  
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Arayüzde yer alan ikonlar ve açıklamaları görsel xx’deki gibidir. 
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3.5. İnsansız Su Altı Aracı Simülasyonu 

Simülasyon tasarlanırken, yapılan araştırmalar doğrultusunda su altı mekaniği algoritması 

oluşturulmuş ve kodları yazılmıştır. Unity oyun motoruna, su altı mekaniğini kodlarını 

ekledikten sonra aracın 3 boyutlu tasarımı, simülasyona dahil edilmiştir. Simülasyondaki 

aracın, hareket kabiliyetinin olması, kontrol edilebilmesi ve animasyonların eş zamanlı 

çalışabilmesi için gerekli kodlar, Unity’nin desteklemiş olduğu C# dili ile yazılmıştır. Yarışma 

ortamının tanıtılması amacıyla diğer Teknofest Su altı takımları ile yapılan simülasyon 

paylaşılmıştır. 

Simülasyonda, otonom testleri yapabilmek amacıyla çizilen 3 boyutlu halkalar 

oluşturulan su altı ortamına eklenmiştir. 

3.5.1. Simülasyonda Su Altı Fiziği 

Su altı fiziği için algoritma oluşturulmuş ve kodları yazılmıştır. Su altı fiziğinin simülasyondaki 

çalışma prensibi su basıncının nesnenin her noktasına dengeli bir şekilde etki etmesi ve ona 

göre tepki vermesi şeklindedir. Yalnız simülasyona eklenen aracın çok fazla farklı yüzey 

alanının olması suyun etki ettiği kuvvet ve yön açısından çok fazla işlem gücü gerektirdiğinden, 

mevcut bilgisayarın kaldıramayacağı bir hal almıştır. Bu soruna çözüm olarak su altı aracının 

içine küp şeklinde bir cisim konularak, aracın su altındaki hareket ve sudan etkilenme fiziği ona 

göre ayarlanmıştır. Bu şekilde araç tam anlamıyla suya tepki vermese bile su altı fiziğinden 

etkilenmesi sağlanmıştır. 
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3.5.2. Su Altı Aracının Motor Kontrolü  

Su altı aracının kontrolü hem araç bazlı sağ, sol, ileri, geri şekilde olabilmekte hem de her 

motorun, araca verdiği etki üzerinden yapılabilmektedir. Motor bazlı yapılan araç kontrolü, 

kullanıcıya aracın gömülü yazılımını ve denge algoritmasını (PID) Unity üzerinden cismin yön 

bilgilerini alarak yazılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

 

3.5.3. Görüntü İşleme ve Otonom Test İmkânı 

Simülasyon, yarışmadaki görevlerin yapılması için gerekli olan otonom yazılımının 

yapılmasına ve test edilmesine imkân sağlamıştır. Henüz araç fiziksel olarak hazır değil iken 

simülasyon ortamında kodlar yazılmış ve yarışmada olması gerektiği gibi çalışmıştır.  

Herhangi bir yazılım dilinden Unity içindeki scriptlere veri göndererek iki farklı yazılımın 

haberleşmesi ile daha gelişmiş ve kolay programlanabilir bir hal alacaktır. Aynı zamanda 

görüntü işleme ile halka tanıma algoritmasının daha fazla geliştirilmesinde faydası olmuştur.  
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3.5.4. Teknofest Temel Seviye Görevleri 

İnsansız su altı aracı simülasyonu, yarışma için aracın yazılım ve mekanik açıdan 

hazırlanmasına fayda sağladığı gibi; aracı kullanacak pilotun kendini hazırlaması ve yapacağı 

görevler için pratik kazanması açısından da oldukça faydalı olmuştur. Yarışma görevlerinde 

bulunan cisimler, Teknofest ’in verdiği raporda belirtildiği ölçüde çizilip, 3 boyutlu bir şekilde 

simülasyon ortamına eklenmiştir. Yarışmadaki bütün görevler simülasyon içinde mevcuttur. 

Geliştirilen simülasyon, Teknofest tarafından ‘Yarışma Simülasyonu’ olarak tüm katılımcı 

yarışmacılar ile paylaşılmıştır. 
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5.      GÜVENLİK 

Geliştirilen su altı aracı; yarışma şartlarına uygun hale getirilirken üretim esnasında güvenlik 

önlemlerine dikkat edilecektir. 

4.1. Üretim Sürecinde Alınacak Güvenlik Önlemleri  

Koruyucu eldiven: Su altı aracı üretimi esansında koruyucu eldiven 

kullanarak yabancı maddelerin batmasını, zımparalama esnasında 

zedelenmeleri, matkapla delme işlemlerinde, epoksi ve türevi 

kimyasallarda kimyasal yanıklarına karşı oluşabilecek tehditlere 

karşı kullanılacaktır. Oluşabilecek sorunlar minimuma indirilecektir.  
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Koruyucu gözlük: Kesim işlemleri esansında olası tehlikeler; 

göze gelebilecek sıçramalar, fırlayan partiküller darbeye dayanıklı 

koruyucu lense sahip koruyucu gözlük kullanarak engellenecektir. 

 

Kimyasal Gaz Maske: Farklı türevlerde kullanılacak olan kimyasal 

maddeler sonucu oluşabilecek zehirlenmeleri önlemek, olası soluma 

durumlarında zararı minimuma indirgemek için kimyasal gaz maskesi 

kullanılacaktır. Özellikle epoksi, lehim ve kalıp imalat süreçlerinde ön 

planda tutulacaktır.  

 

Kimyasal Koruyucu Tulum: İş güvenliğinin ön planda tutulacağı 

çalışmalar sürecinde, oluşabilecek hataların ve durumların önüne 

geçilemediği takdirde çalışan bireylerin zarar görme riski mevcuttur. Bu 

durumu minimuma çekmek için koruyucu önlükler kullanılacak ve 

aşınma durumlarının önüne geçilecektir.  

 

 

Baret: Şase imalat sürecinin tamamını üstlenen Creatiny ekibi; 

olası güvenlik tehditlerini göze alarak bütün koruma ekipmanlarını 

tedarik etmiştir. Kesim ve işleme süresinde oluşabilecek risklere 

karşı baret kullanımı da sağlanacaktır. CNC torna, lazer, talaşlama 

ve çapak alma, zımparalama süreçlerinde oluşabilecek tehditlerin 

önüne geçilecektir.  

 

Can Yeleği: Araç havuz ve deniz testlerinde alınabilecek önlemlerin 

en temelidir. Testlerde yer alacak olan tüm takım üyeleri için can 

yeleği tedarik edilecektir. Üyelerin yüzme biliyor olması bu durumu 

değiştirmeyecektir. Ani düşüşler, iş kazaları ve benzeri durumlarda 

önlem önceden alınmalıdır.  

 

 

4.2. Çalışma Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri  

Belirlenen çalışma ve imalat atölyelerinde çalışacak olan kişiler güvenlik kontrol belgesini 

okuyarak kabul ettikleri takdirde imzalayacaktır. Bu belgeyi onaylamayan kişiler bu alanlara 

giremeyecek herhangi bir duruma müdahale edemeyecektir. Güvenlik kontrol belgesi içerisinde 

yer alan maddelere uymayan kişiler ise hiçbir uyarı almadan atölyelerden çıkarılacaktır. 

Güvenliğin ön planda tutulduğu Creatiny ekibinde bu tür durumlarla karşılaşmamak için bilinçli 

ve sorumluluk bilincine sahip bireyler çalışma ortamlarına dahil edilmiştir.  
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4.3. Çalışma Alanı Güvenlik Uyarıları  

Çalışma ve imalat atölyelerinde yer alması gereken güvenlik levhaları bulunmaktadır. Bu 

levhalar alanlarda uyulması gereken kuralları hatırlatmakta ve sürecin aksamasını 

engellemektedir. Çalışma alanlarında levhaların uygun alan ve görüş açılarına yerleştirilmesine 

dikkat edilmiştir. Yerleştirilen levhalar şu şekildedir. 
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4.4. Su Altı Aracı Güvenliği 

Araç içi güvenliği: Araç içi güvenlik önlemleri mekanik ve elektriksel olarak iki kategoride 

ele alınmıştır.  

Acil Durdurma Butonu ve Güç Kesme Sistemi: Elektriksel 

olarak araç içerisinde 60 volt ve 40 mA üstü gerilim oluşmaktadır 

ve bu durum insan hayatını tehlikeye atabilecek güçtedir. Bunu 

önlemek amacı ile araç içerisinde acil durdurma butonu 

kullanılmıştır. Herhangi bir olumsuzlukta aracın gücü kesilerek 

tehlike kontrol altına alınacaktır. Buton konumu sayesinde çabuk 

ulaşılır ve anında müdahale edilebilir şekildedir. Aracın su 

içerisinde oluşturabileceği sorunlara ve tehlikelere müdahale 

etmek amacı ve kontrol altına almak amaçlı bu sistem 

tasarlanmıştır.  Kullanılan acil durdurma butonu Creatiny ekibi 

bünyesinde geliştirilmiş, özgün ve yerli bir üründür.  

Motor Koruyucular: Pervanelerin gücünü arttırmak ve motorda oluşabilecek herhangi bir 

sorunda motora kolayca erişebilmek amacı ile motor koruyucuları tasarlanmıştır. 

Araç Sigorta Ünitesi: Araca yerleştirilen bu ünite sayesinde araca fazla akım çekme 

durumunda oluşabilecek sorunlar ortadan kaldırılmıştır.  

Vidalama: Vidalama esnasında vidaları araç yüzeyine sıfır olacak şekilde gerçekleştirdik bu 

durum araç üzerinde çalışırken ani hareketlerde zararı sıfıra indirmek için yapıldı.  

Epoksi Kaplama:  Ana haznede bulundurulan elektriksel parçaların nem ve su ile temasa 

geçmesini engelleyip kısa devre veya benzeri bir problemin yaşanmaması için epoksi kaplama 

işlemi uygulanacaktır.  
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5.    TEST 

5.1. Mekanik Testler 

 5.1.1. Motor İtki Testi  

Aracın hareket kabiliyetini sağlamak için geliştirilmiş olan itici gövdeleri poliüretan malzeme 

olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen bu iticinin testleri, itici test düzeneği üzerinde alınmış ve 

değerlendirilmiştir. Alınan grafikler ve analiz değerleri doğrultusunda model tasarımı netleşmiş 

ve araçta kullanılmıştır. 
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 5.1.2. Sızdırmaz Hazne Sızdırmazlık Testi  

Sızdırmaz hazne, su altı araçlarının elektronik sistemini muhafaza edecek olan temel bir 

bileşendir. Dayanıklılık değeri olarak basınç verileri göz önüne alınmaktadır. İçerisine ağırlık 

koyularak önce küçük havuz ortamında denenen sızdırmaz hazne sırasıyla 30 dakika, 1 saat, 12 

saat, 1 gün ve 3 gün havuzda bekletilmiş ve herhangi bir sızıntıya rastlanmamıştır. Yapılan bu 

testlerin ilk dört basamağı 5 metre derinlikli bir havuzda tekrar test edilmiştir.  

 

 

 5.1.3. Çekme Testi  

Tasarlanan su altı aracında geliştirilen birçok parça defalarca denenmiş, dayanıklılık ve 

mukavemet değerleri hesaplanarak parça seçimleri yapılmıştır. Seçilen parçalar arası belirli 

analizler alınarak net kararlar verilmiş ve üretime geçilmiştir.  

Çekme deneyinin amacı numunelerin yük altındaki davranışlarını belirlemektir. 3D yazıcı ile 

üretilen hazne sabitleme aparatı pervaneler ve pervane dış gövdeleri için kullanılan poliüretan 
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üzerinde çekme testi uygulanmıştır. Deney için MTS Criterion 100N’luk çekme makinesi 

kullanılmıştır.  
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5.2. Elektronik Testler  

 5.2.1. Lidar Mesafe Ölçüm Testi  

Suyun altında mesafe ölçümü alabilmek için optik esaslı bir modül tercih edildi. Bu testte 

lidarın doğru ölçüm yapıp yapmadığı, en uzak mesafe ölçüsü ve cam ardından ölçümü 

yapılmıştır. İlk olarak lidardan doğru veri alınıp alınmadığı kontrol edildi. 1 cm farklılık olsa 

da bu lidarın datasheet inde bahsedilen mesafe çözünürlüğünden kaynaklı olduğu ve 1 cm lik 

bir farklılığın bizim açımızdan önemi olmadığı için üstünde durulmadı. Doğru veriler geldiği 

görülünce sonraki aşama olan en uzak mesafe ölçümüne geçildi. Daha sonra gerçeğe yakın bir 

ortam hazırlanarak camın arkasından ölçümler yapıldı. Sonuç olarak kullanacağımız lidar tüm 

testlerden geçmiş oldu.  
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 5.2.2. Motor – ESC Yön Testi  

Kullanılması planlanan ESC’ler çift yönlü olarak programlanmıştır. Programlamanın ardından 

doğruluğu ve olası arızalı ESC’leri tespit etmek amacı ile motor-ESC bağlantısı kurulmuş olup 

sisteme güç verilmiştir. PWM değerleri incelenerek çift yön programlamasının da doğruluğu 

gözlemlenmiş olmuştur.  

 

 

 5.2.3. Basınç Sensörü Testi  

Tasarlanan sızdırmaz haznenin arka kapağında yer alan aktarıcı kart üzerinde basınç sensörü 

entegresi bulunmaktadır. Kullanılan basınç sensörü basınç değerlerinin yanı sıra sıcaklık değerlerini de 

vermektedir. Geliştirilen su altı aracının farklı mecralarda da kullanılabilmesi için eklenen bu sensörün 

su ile temasında oluşabilecek sorunlar tespit edilmiş ve çözümlenmiştir.  
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 5.2.4. Aydınlatma Testi  

Geliştirilen aydınlatma devresi üzerindeki entegreler kontrol edilmiş olup yüksek sıcaklıklara karşı 

olası yanmaları önlemek için devre üzerine ısı koruma devresi entegre edilmiştir. Entegre edilen 

devre fazla ısıya maruz kaldığında sinyal azalıp artarak uyarı verecektir.  
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5.2.5. Base Modül Anahtarlama Testi  

Kullanılan modül üzerinde güç dağıtımının yanı sıra açma kapama için kullanılacak olan hall effect 

sensörü de yer almaktadır. Kullanılan sensör sisteme gelen güzün tamamı Base modül üzerinden 

dağıtıldığı için modül ile birlikte çalışıp manyetik alan mantığı ile birlikte sisteme gelen güzün 

tamamını açıp kapayabilmektedir.  
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5.3. Yazılımsal Testler 

 5.3.1. Simülasyon Test Süreci 

Python yazılım dilinde kod yazılarak simülasyon ile bağlantı kurup aracın kontrollerinin doğru 

çalışması ile ilgili test yapılmak istenmiştir. 

Simülasyona yine kod yazılarak oluşturulan arama algoritmasının testi yapılmıştır ve istenen 

görevi ne kadar sürede bitireceği takip edilmek istenmiştir 

Daha önce simülasyonu hiç görmemiş bir kullanıcıya test edebilmesi ve otonom kod yazması 

için sunulmuştur ve kullanım kolaylığı test edilmiştir. 

 5.3.2. Yapay Zeka Test Süreci 

Model eğitilerek simülasyondan canlı görüntüler ile kapıyı tanıyıp tanımadığı ve tahmin oranı 

ölçülerek test edilmiştir 

Yapay zekanın tanımasını istediğimiz nesnenin sağ tarafından mı yoksa sol tarafından mı 

baktığını anlamak için model eğitildi ve test edildi. 

 

 

 5.3.3. Gömülü Yazılım Test Süreci 

Gyro modülü mizu kontrol kartına takılarak 3 eksende el ile hareket ettirilip veriler 

gözlemlenmek istenmiştir. 

Yapılan testte arduino üzerinden mizu kontrol kartına string olarak A harfi rs-485 üzerinden 

seri haberleşme ile gönderilmiştir mizu ise gelen A harfini tespit ederek verinin ulaştığını 

gösteren “Veri geldi” yazısını ekrana basmıştır. 
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 6.3.4. Otonom Yazılım Test Süreci 

Aracı görüntü işleme kütüphanesi olan opencv den aldığımız verilerle yönlendirme yaparak 

kapıyı ortalamak amaçlanmıştır. 

Raspberry pi üzerinde yapay zeka ve görüntü işleme testi yapılarak donanımın bu tarz bir işlem 

için yeterli olup olmadığının anlaşılması amaçlanmıştır. 

Simülasyonda arama algoritması yazılarak aracın kapıyı tespit etmesi ve görevi yerine 

getirebilmesi amaçlanmıştır. 
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6.    TECRÜBE 

İlk raporda üretilmesi düşünülen mekanik tasarımda ortaklaşa verdiğimiz kararla dayanımı 

artırmaya yönelik ufak değişiklikler yaptık. Bunun sebebi havuzda yapacağımız yazılım 

testlerinde olası darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlamak. Ayrıca aracın suda hareketini 

kolaylaştırmaya yönelik gövde elemanlarında delikler açarak suyun daha rahat akmasını 

sağladık. 

Yapılan değişiklikler:  

Yan gövde elemanında yapılan değişiklikler: Aracın yan gövdesinde dayanımı 

azaltmayacak şekilde; ileri yönde harekette sürüklenme kuvvetini azaltacak, yana doğru 

harekette su direncini azaltacak ve kendi ekseni etrafında dönme esnasında da hem 

sürüklenme hem de su direncini azaltacak şekilde delikler açılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üst ve alt parçalarda yapılan değişiklikler: bu parçalarda gene yan parçalarda olduğu gibi 

ileri yönde sürüklenme ve yukarı aşağı yönde su direncini azaltma hedeflendi ve yapılan 

analizlerle bunun doğruluğu ispatlandı. Yapılın bu parça eksiltmelerine rağmen araç 

tasarımının sağladığı avantaj ile dayanıklılık yeterli düzeyde olduğu gene yapılan analizlerle 

ispatlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan Plaka Eski Hali Yan Plaka Yeni Hali 

Üst Plaka Eski Hali Üst Plaka Yeni Hali 
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Ara destek parçası: motor ve köpük haznesini taşıyıcı parçaya destek olması için tasarlanarak 

araca eklendi. İlk yapılan çalışmada montaj esnasında vidalama işleminde sıkıntılar çıktığı fark 

edilerek tasarımda değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikte parça orta boşluğu daraltılarak ve 

aşağı kaydırılarak üst boşluğun genişletilmesine olanak sağlandı. Hazne tutucuların vidalarının 

denk geldiği genişletilmiş boşluk montaj için uygun duruma getirildi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Motor ve köpük haznesi taşıyıcı parça: Bu parçaya motor ve köpükler tarafında yük 

bindiğinden dayanımını artırmak için ara destek parçası ile takviye edildi. Ayrıca parça 

üzerinde delik açılarak köpük haznelerine alttan su girişinin önü açılması sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dört parça için yapılan değişikliklerle yukarıda bahsi geçen faydalar dışında araç ağırlığının 

azalmasına da katkı sağlanarak aracı ivmelenmesini artırıcı etki sağlandı. 

 

Hazne tutucu parçalar: Bu parçaların yapılan testler sonucu çok fazla esnediği fark edilerek 

olası bir kaza durumuna mahal vermemek için parça kalınlığı 4mm’den 6mm’ye çıkarıldı.  

 

 

 

 

Ara Destek Eski Hali Ara Destek Yeni Hali 

 

Motor Köpük Haznesi Eski Hali  Motor Köpük Haznesi Eski Hali  
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Köpük haznesi: Köpük haznesinin araç su içerisine konulduğunda içerisine su alması biraz 

zaman almakta olduğu ve aracı bir süre yüzer vaziyette tuttuğu gözlemlendi. Bu durumun 

görevleri icra etmek için zaman kaybına neden olduğu anlaşıldı. Bu sorunu gidermek için 

sadece üst tarafında su girişi için açıklık olan haznelerin dört bir yanına açıklık yapılarak aracın 

suya atılır atılmaz haznelerin hemen suyla dolması ve buna bağlı olarak vakit kaybetmeden 

görevin icra edilmesine imkân sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stereo Kamera: Görüntü işleme yapay zeka ve otonom kodlarının çalışması jetson nano için 

oldukça zorlayıcı işlemler olduğundan stereo kameradan vazgeçilmiştir çünkü aynı anda 2 

kameradan görüntü işlemlerinin yapılması ve aynı zamanda mesafe ölçülmesi fps düşmesine 

ve aracın çok yavaş hareket etmesine sebep olmuştur bu yüzden analog kameraya geçilmiştir 

ön taraftaki mesafe ölçümü Luna mesafe sensörü ile yapılacaktır sensör direkt olarak Mizu 

kontrol kartına bağlı olduğundan jetson nano üzerinde fazladan yük oluşumu ortadan 

kalkmıştır. 

 

 

Eski Hazne Sabitleme Aparatı Eski Hazne Sabitleme Aparatı 

 

Köpük Haznesi Eski Hali  Köpük Haznesi Eski Hali  
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Dış Arayüz: Arayüz kısmında QT kullanılması planlandı fakat daha sonra kullanımının 

kolaylığı nedeniyle QML yapısının kullanılması daha uygun görüldü. 

Qt grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirme aracı görüntü işlemede kullanılacak opencv 

kütüphanesini IDE (Integrated Development Environment) içinde derleyemediği için 

kütüphaneyi kullanmakta sorunlarla karşılaşıldı çözüm olarak opencv kütüphanesi Qt dışında 

bir ortamda derlendi ve IDE ‘ye dahil edildi. IDE’ ye dahil edilen opencv fonksiyonları 

programı derleme aşamasında hata verdi uzun uğraşlar sonucunda problemin bir versiyon hatası 

olduğu tespit edildi birbiri ile daha kararlı çalışan versiyonlar bulunup tekrardan yüklenerek 

hatalar giderildi.    

Opencv kütüphanesi ile görüntü alma ve kayıt işlemlerinde problemlerle karşılaşıldı, opencv 

dokümantasyonu ayrıntılı incelendi ve problemler çözüldü.  

 

PID Kontrol Algoritması:   Öncelikle test platformunu yaparken aceleci ve plansız 

davranmak sonradan üstünde birçok kez değişiklik yapılma ihtiyacı doğurdu. 

Test platformundaki kanatların geniş yapılması sonucu pervaneler tam performans 

sağlayamadı bunun sonucunda kanatlar kesildi. 

Platformun bağlı olduğu zemin ilk yapıldığında hafif olduğu için test esnasında platformun 

dengesini bozdu çözüm olarak zemin daha ağır bir malzeme ile değiştirildi. 

Yazılımsal süreçte yaşanan sorunlar genel olarak PİD algoritmasının tam olarak 

anlaşılamamasından kaynaklandığı tespit edildi ve PİD algoritması ayrıntılı şekilde araştırıldı. 

Yapılan araştırmalar sonucunda hazır kütüphane kullanılmadan algoritma yazıldı ve PİD 

hakkındaki soru işaretleri giderildi.  

Yazılan algoritmanın test aşamasında PİD parametreleri doğru ayarlanamadı, bunun 

sonucunda Ziegler-Nichols PİD sezgisel parametre ayarlama methodu bulundu, metot 

araştırıldı ve uygulandı pozitif geri dönüşler alındı. 
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7.  ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

7.1. Bütçe Planlaması 

 

 

7.2. Zaman Planlaması 

Creatiny takımı genel zaman planlaması verilmiştir. 
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Alansal zaman planlaması verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15: Zaman Planlaması 

Tablo 16: Alansal Zaman Planlaması 
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7.3. Risk Planlaması  
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8. ÖZGÜNLÜK 

Üç yıldır düzenlenmekte olan Teknofest Havacılık ve Uzay Festivali’nde Su Altı Sistemleri 

alanında iki kez birincilik ve bir kez de üçüncülük alan Creatiny ekibi; araçta kullanılan birçok 

parça, tasarım ve yazılımı özgün olarak geliştirmekte. Yapılan bu çalışmalar neticesinde ortaya 

çıkan ürünlerin birçoğu su altı sistemlerinde etkin olarak kullanılan parçalar haline gelmiştir. 

Yapılan özgün çalışmalara başlıklar halinde yer verilmiştir. 

8.1. Mekanik Tasarım ve Dizayn Özgünlükleri 

8.1.1. İticiler  

Özgün ve yerli olarak tasarlanan iticilerin pervane ve gövde tasarımları çeşitli analizler 

sonucunda ortaya çıktı. Nihai tasarım sürecine kadar geliştirilen bütün modellerin akış ve 

kavramsal analizleri yapıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda su altı araçları için en uygun 

görülen modelin üretimine karar verildi. Üretilen ilk modelin su ortamında testleri 

gerçekleştirilmektedir. 

     

 

8.1.2. Araç Plaka Destekleri 

Özgün olarak tasarlanan araç modeli için birçok planlama yapıldı. Ağırlık, hacim 

hesaplamaları, akış analizleri, montaj simülasyonları vb. planlamaların ardından tasarımlar 

arasından üretim kolaylığı sunan ve isterlere en uygun olan tasarım modeli nihai tasarım olarak 

seçildi. Seçilen bu tasarımda çift hazne kullanımı için uygun montaj yuvaları açılmış ve yan 

plaka esneme payları da hesaba katıldı.  
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8.1.3. Sızdırmaz Hazne İç Düzenleyicisi  

Sızdırmaz hazne içerisinde yer alacak olan elektronik komponentler ve bataryanın olası şiddetli 

sarsıntı anlarında kısa devre yapmaması veya kırılmaması için hazne içi düzenleyici tasarlandı. 

Tasarlanan bu düzenleyicide kamera, lidar ve mikrodenetleyicinin yerleşim dizaynı ön planda 

tutuldu. 

     

 

 

8.1.4. İtici Sabitleme Aparatı  

Tasarlanan bu aparat sayesinde itici gövdeleri polietilen levha olmasa bile diğer şase montaj 

malzemelerine kolaylıkla monte edilebilir bir hal aldı. Aparat üzerinde yer alan yapılar 

sayesinde herhangi bir kayma veya oynama oluşmamakta.  
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8.1.5. Sızdırmaz Hazne Sabitleme Aparatı 

Olası sarsıntı durumlarında haznenin oynaması ve kabloların kopması ihtimaline karşı hazneler 

şase iskeletine sabitleme aparatları ile montajlanacaktır. Sızdırmaz haznenin çevresini yarıçapı 

kadar saran bu iki parçanın et kalınlıkları şaseye uygulayacakları ağırlıklar ile ölçülü olarak 

arttırılacak ya da azaltılacaktır.  

    

 

8.1.6. Açısal Motor Aparatları 

Motorların açısal olarak yerleştirilmesi aracın hızını etkilemek. Açısal ara genişletildiğinde araç 

daha hızlı ilerleyecek, daraltıldığında ise araç hızı yavaşlamakta. Açısal motor aparatları 

sayesinde tasarlanan model farklı görev ve görev alanlarında efor kaybetmeden 

kullanılabilmekte.  
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8.1.7. Aydınlatma Haznesi 

Dizgisi yapılan aydınlatma devresinin ve kullanılacak led modülünün ölçülerine göre tasarlanan 

aydınlatma haznesi, sızdırmaz hazne tasarımının küçültülmüş hali gibidir. O-ring ile 

sızdırmazlığı sağlanmakta, dış kaplamaya ise kapak ölçülerine uyumlu kılıf tasarlandı.  

     

  

8.1.8. Sızdırmaz Hazne ve O-ring Sistemi 

Elektronik komponentlerin ve bataryanın yer alacağı sızdırmaz hazne özgün sızdırmazlık 

teknolojisine ve tasarımına sahiptir. Yapılan tasarımlarda; kullanılacak alt bileşenlerin ölçüleri 

hesaplandı ve hazne çapı belirlendi. Kullanımı kolaylaştıran ve sistemi koruyan bu tasarım, 

derin deniz testlerinden de geçti.  
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8.2. Elektronik Sistemler ve Tasarım Özgünlükleri 

8.2.1. Base Modül 

Tasarlanan kart modeli sistemin anahtarlama devresi olarak kullanılmakta. Statik manyetik 

anahtarlama ile sistemin açılıp kapanması dışarıdan kontrol edilebilmekte. Ek olarak verilen 

hall effect sensör kartı ise sistemde acil durdurma butonu görevi görmekte. Özgün olan bu acil 

durdurma butonu ise birçok testten geçti ve su altında da kullanılabilir olduğu gözlemlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Mizu 

Sistemdeki motor kontrolleri, sensör verileri ve kontrolleri, veri iletimi, dengeleme gibi 

görevlerde kullanılmakta. Muadili olan modellere göre daha kolay bir kullanıcı arayüzü sunan 

Mizu’nun tasarımı ve yazılımı yerli ve özgün olarak geliştirildi.  
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8.2.3. Aktarıcı Kart 

Özgün aktarım teknolojisi ile geliştirilen aktarıcı kart modeli sekiz motor çıkışı, aydınlatma ve 

haberleşme pinlerini desteklemekte. Kolayca bağlantı sağlanabilen aktarıcı kartı piyasadaki 

muadillerinden ayıran temel özellikler ise o-ring ile sızdırmazlığı desteklemesi ve soket 

bağlantısı kullanılmadan aktarım özelliğini barındırmasıdır.  

     

 

8.2.4. Aydınlatma 

Tasarlanan aydınlatma devresinde, ayarlanabilir ışık şiddeti planlanarak geliştirmeler yapıldı. 

Ufak boyutlarda olmasına rağmen bir odayı aydınlatacak kadar ışık şiddetine sahiptir. 500-1500 

lümen bandında geliştirildi.  

     

 

8.3. Görüntü İşleme – Otonom Sistemler – Yazılım Geliştirme Özgünlükleri  

8.3.1. Simülasyon 

İnsansız Su Altı Simülasyonunun dünyadaki diğer örneklerinden en büyük farkı mobil 

platforma da destek veriyor olması. Bu sayede yarışma takımlarındaki pilotlar bilgisayara 

ihtiyaç duymadan her yerde kendisini geliştirebilme imkânı bulmakta. Simülasyon Andriod 

işletim sistemi olan orta ve üst segment herhangi bir telefonda çalışabilmekte. Google Play 

Stor’e üzerinden indirilebilir aynı zamanda mağazadaki tek insansız su altı aracı 

simülasyonudur. 
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8.3.2. Görüntü İşleme 

Özellikle kapı bulmada kullandığımız kod kullanımı eski ama kullanım şekli son derece özgün 

olup kapının bize göre duruşunun her koşulda düz olamayacağı düşüncesiyle ortaya çıkmış olan 

bir kullanım şeklinden ibarettir. 

 

8.3.3. Arayüz 

Kullanıcı arayüzünde ki en büyük fark tamamen ekip tarafından tasarlanan veri 

görselleştirmeleri ve bunların daha rahat anlaşılır, aynı zamanda göze hoş gelen 

animasyonlarıdır. Tamamen araca özel olması sebebiyle bu açıdan büyük bir özgünlük 

katılmıştır. 

 

 

8.3.4. Yapay Zekâ  

Yapay zekâ modeli diğer örneklerden farklı olarak gerçek nesnelerden önce simülasyonda 

oluşturulan sanal ortamdaki nesne görüntüleri ile eğitildi ve test edildi böylece yapay zekâ 

geliştirmedeki uygulanan yöntemlerin optimizasyonu daha hızlı bir şekilde yapıldı. Sonrasında 

gerçek nesneler ile çalışılması daha kolay oldu. 
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9. YERLİLİK 

9.1. H-1 Su Altı Haznesi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $186 (Bluerobotics firmasının sunduğu 4” 

hazneler referans alınmıştır). 

H-1 Sualtı haznesi Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensörler ve benzeri 

komponentlerden oluşmaktadır. Sualtında 200 metre derinliğe kadar dayanabilmektedir. 

Malzemelerin üretimi ve montajı tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır. İthalata dayalı 

hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7 sini oluşturmaktadır.  

 

9.2. Triton Sualtı İticisi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $168 (Bluerobotics T200 Modeli referans 

alınmıştır) 

Triton Sualtı iticisi 30 N’a kadar itme kuvveti üretebilen ve 400 metre derinliğe kadar 

dayanabilen elektrikli bir sualtı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi benzeri 

malzemelerden bir araya gelmiştir. İticinin tasarımı tamamiyle yerli ar-ge çalışmaları ile 

yapılmıştır iticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup tüm 

dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

 

 

9.3. Mizu Su Altı Kontrolcüsü 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: Sualtı Modülü - %68, Su Üstü Modülü %63 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $107 (Raspberry Pi 4 ve Pixhawk PX4 

modelleri referans alınmıştır.) 

Mizu sualtı araçlarının daha basit ve küçük bir elektronik sistemle oluşturulmasını sağlamak 

amacıyla hazırlanmış ARM temelli bir yazılım geliştirme kartıdır. Tamamen yerli olarak 

hazırlanmış kod mimarisi ve elektronik kartı sayesinde kolay bir kullanım imkânı vererek 

yeni kullanıcıların sualtı araçlarının yazılımlarına en kısa zamanda hâkim olmasını 

sağlamaktadır. Üzerinde bulunan Canbus, STM ve MPU6050 ivme sensörü ile sualtı 

araçlarının hareket, iletişim ve veri kabiliyetlerini edinmesini sağlar. 

 

9.4. Güç Dağıtım Kartı 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: (Referans alınabilecek ürün bulunmadığından 

boş bırakılmıştır) 
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Güç dağıtım kartı araç içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü tam anlamıyla gerçekleştirerek 

sualtı araçlarının kullanımı kolaylaştırmakta ve acil durumlarda tüm gücü keserek aracın 

durdurulmasını sağlamaktadır. Üzerindeki düşük maliyetli komponentlerin tamamı yurt 

dışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak olan tüm işlemler yerli imkanlarla 

yapılmakta ve satışa bu şekilde sunulmaktadır. 

 

9.5. Su Altı Aydınlatması 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %86 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $105 (Bluerobotics Lumen R2 modeli referans 

alınmıştır.) 

Sualtı Aydınlatması özel olarak tasarlanmış kendisine özgü sürücüsü, alüminyum türevi hazne 

ve yüksek güçlü led barındıran bu sistem, sualtı araçlarının özellikle derin aynı zamanda 

karanlık ortamlarda net bir şekilde kamera görüntüsü alabilmesi için gerekli ışık şiddetini 

oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. 1500 lümen değerine kadar ışık şiddeti sunabilen bu 

aydınlatma sisteminden genelde araçlarda 2 veya 4 tane kullanılmaktadır. 

 

9.6. Görüntü İşleme 

Görüntü işlemede temel kodlarımız açık kaynaklı kütüphaneler tarafından sağlanmıştır. 

Bunları kullanarak çeşitli koşullara bağlayıp yönlendirmek ve hatta geliştirmek tamamen bizim 

tarafımızdan yerli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kodlarda istediğimiz değişikliği 

yapmamıza imkân sağlamış ve görüntü işlemeyi istediğimiz doğrultuda kullanmaya da olanak 

sağlamıştır. 

 

9.7. Arayüz 

Araç üzerindeki özgün ve yerli geliştirmeler olduğundan araca uygun olması aynı 

zamanda tam performans almak için yerli bir Kullanıcı arayüzü geliştirme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu sebeple önce Qt Creator da araçla arayüz arasında haberleşme C++ yazılım dili ile sağlanmış 

sonrasında ise JavaScript ile kullanıcının rahatça anlayacağı bir görselleştirme yapılarak ekrana 

yansıtılmıştır. 

 

9.8. Toplam İthal İkamesi 

Tüm ürünler göze alındığında, 8 itici, elektronik sistemler, aydınlatmalar, hazne ve su 

altı tutucusundan oluşan bir araç üzerinden oluşturulacak ithal ikamesi tutarı toplamda; $2329 

(Yaklaşık ₺18.700) olarak belirlenmiştir. Bu ithal ikamesi, üretilen her araç başına oluşacak 

cari açığın önünü kesmektedir.  

Araçların yerlilik oranı yüksek ürünler kullanılarak üretilmesi toplam ithalat rakamını 

$200’ın altına indirerek muhtemel ihracat yollarını açacak olup, cari açığın kapatılmasında 

katkı sağlayacaktır. 
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