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1. RAPOR ÖZETİ

Otonom bir sualtı aracı olan AUV insansız sualtı aracı olarak da bilinirler. Sualtında kendi 

kendine gitme yeteneği olan bu araçlar robotik bir cihazlardır. Araçlar görevlerini en az insan 

çabasıyla veya hiç insan olmadan yapabilirler. Görevleri tamamlamak için kendi içerisinde 

bulunan; aktüatörleri, sensörleri ve yerleşik zekayı kullanırlar.[1]  

Dünyamızın büyük bir bölümünün su ile kaplı olması ve bu suyun içerisinde hala 

açıklanamamış gizemlerin var olduğu için AUV ve ROV araçlar gelişimine devam edecektir. 

Deniz altında arama-kurtarma, bakım-onarım, temizlik, yaşam formlarını takip etme gibi 

alanlarda tercih edilebilecek bu araçların yeteneklerinin sonunun olmadığını düşünüyoruz. 

Üniversite kapsamında ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir ekip olarak hedefimiz 

keşfedilmemiş yerleri keşfetmek ve bu işleri daha ilerilere taşıyacak adımlar atmaktır. Bu 

adımların başlangıcı olarak Natur-AUV isimli aracı hayata geçiriyoruz. Natur-AUV isimli 

aracımız özgün tasarıma sahiptir ve suda rahat hareket etmesi amacıyla 4 dikeyde 4 yatayda 

olmak üzere 8 motor konumlandırdık. Motor kontrollerini ESC ile sağladık. Kendi devre kartı 

tasarımlarımızla özgün bir araç haline getirmeye çalıştık. Aracımızın görüntü işlemesi ve yapay 

zekanın rahatça çalışabilmesi için Raspberry Pi kullandık. 

Bu raporda; 

● İlk olarak bu ekipte kimlerin yer aldığını, bu ekip üyelerinin çalıştıkları alanları,

projedeki görev ve amaçlarını anlayıp bizi biraz olsun tanıyacaksınız.

● Tasarlamış olduğumuz aracın görüntüsünü, bu tasarıma ulaşmak için geçtiğimiz

aşamaları ve tasarımı hangi malzemelerle nasıl hayata geçeceğini

tanımlayacağız.

● Sonrasında ise tasarladığımız bu aracın elektronik donanımlar ve yazılım ile

birleşerek nasıl işleyeceği hakkında bilgi vereceğiz.

● En son olarak ise aracı hayata geçirmek için yaptığımız karşılaştığımız hataları,

risk, güvenlik, bütçe ve zaman programlarını göreceksiniz.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1.Takım Üyeleri 

Elektronik Devre Tasarımı

Elektronik Devre Tasarımı
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şema 2.2.1: Organizasyon Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım sonucu mekanik tasarım ekibiyle toplantı yapılmış ve bu toplantı sonucu her bir 

üyeden görüş alınmıştır. Bu alınan görüşler not alınarak final tasarımı için ön ayak 

oluşturulmuştur. Ön tasarımdaki tasarımın analizleri sonucu eksik yönler tespit edilmiş ve 

düzeltmeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler matematiksel olarak da test edilmiştir. Ön 

tasarımdaki tasarımın üretimi test edilmiş ve edinilen tecrübeler vasıtasıyla final tasarımı 

yapılmıştır. 

 İhtiyaçlara bağlı olarak kamera için pan-tilt mekanizması geliştirilmiştir.
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 Araç genel tasarımında iyileştirmeler yapılmıştır.

 Elektronik kartlar ve devrelerin sızdırmaz tüp içindeki daha rahat

konumlandırılması için raf tasarımı yapılmıştır.

 Motor bağlantı kolları düzenlenmiştir. İticiler daha rijit konumlandırılmış ve araç

hidrodinamiğinde iyileştirmeler sağlanmıştır.

 Üretime başlanılması için son hazırlıklar ve düzenlemeler yapılmıştır.

Elektronik departmanımızda iyileştirmeler yapmak için yaptığımız testler ve edindiğimiz 

tecrübeler doğrultusunda ÖTR sonrası bazı değişikler yapmayı uygun bulduk. Yaptığımız 

değişiklikler aracımızı optimum değerlerde kullanmamızı ve dolayısı ile daha verimli 

kullanmamızı sağlayacaktır. 

 Motor değişikliği;

Kullandığımız T2814 motorlarımız 35A gibi çok yüksek akım değerlerine kadar

çekebilmesi, bu gibi yüksek akımlarda motorun güç kablolarının ısınma olmaması için

kullanmamız gereken kabloların fazla kalın olması bu kabloların ise ağırlığımızı

olumsuz etkilediği tüp içinde alanımızı kısıtladığı için ve olumsuz sebeplerin yanı sıra

ortaya çıkan yüksek güç tüketimini karşılayabilmek için çok yüksek kapasitede batarya

kullanma ihtiyacını doğurduğu için daha düşük akım değerlerinde çalışan BRF2838

motorlarını kullanmaya karar verdik.

 Batarya değişikliği;

Yukarda belirttiğimiz motor değişikliğinden dolayı akım kullanım değerlerimiz düştüğü

için batarya seçimimizde ki kriterlerimiz değişmiş olup yeni bataryalara yöneldik.

Hesapladığımız yeni kullanım değerlerimize göre Li-ion bataryalar seçilmiştir.

 SBC(Single Board Computer) değişikliği:

Kullandığımız Raspberry Pi 3b+ kartımızı daha yüksek işlem gücü dolayısıyla

Raspberry Pi 4 modeline yükselttik.

 Mikrodenetleyici değişikliği:

Arduino Nano’nun kullandığı ATMEGA328p mikrodenetleyicisinin hafıza ve PWM

sinyal çıkışı yetersiz geldiği için ATMEGA2560 kullanan Arduino Mega2560 Pro Mini

kullanmaya karar verdik.

Yazılım geliştirme sürecinde, ön tasarım raporunda belirttiğimiz bazı yöntemlerde 

değişikliklere gittik. Bu değişiklikler doğrultusunda farklı teknolojilerle değiştirilen kısımların 

yanı sıra, projemizi olumlu yönde etkileyen yeniliklerde bulunduk. Aracın mekanik ve 

elektronik aksamlarını optimum şekilde kullanabilmesi adına, düzenlemeler ve geliştirmeler 

yaptık.  

 Görüntü işleme kısmında klasik şekil tespit yöntemlerinden yapay zeka tabanlı

yöntemlere geçtik.Bu yaklaşımımızı, ÖTR'de belirttiğimiz Faster R-CNN yerine

YOLOv5 üzerinde gerçekleştirdik. YOLOv5 modelini ve algoritmalarımızı çeşitli

gömülü donanımlar üzerinde denedik ve performans karşılaştırmaları yaptık.

 COVID-19 süreci için alınan önlemlerden ötürü simülasyondan veri toplamak zorunda

kalmıştık. Yasakların bitmesinden sonra, anlaştığımız bir havuz sonrasında gerçek

dünyadan veriler toplayarak veri setimizi güncelledik. Arduino ve Raspberry Pi'ın seri
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haberleşme metotlarını öğrendik ve bu doğrultuda algoritmalarımızı güncelleyip 

iyileştirdik. 

 

 Ön tasarım sürecinde, testlerde kullanılacak olan "Thingsboard" adlı açık kaynak kodlu 

arayüz yazılımını, performans ve bağlantı sorunlarından dolayı kullanmaktan vazgeçip; 

test sırasında toplanan verileri txt dosyasına kaydedip, python yazılım dilinde 

"matplotlib" kütüphanesi yardımıyla görselleştiren bir program yazdık. 

 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

 

 

Şema 4.1.1: Sistem Tasarım Şeması 

 



 
 

10 
 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

 Aracımızın mekanik tasarımını elektronik birimimizle ve yazılım birimimizle ilgili konularda 

(motorların kontrolü, elektronik malzemelerin boyutu vb.) iletişim halinde tamamladık. Fikir 

aşamasından nihai tasarımımıza kadar birçok eskiz çalışması ve katı modellemelerde 

geliştirmeler yaptık. Aracımızın tasarımını Solidworks, Autodesk İnventor  gibi CAD ve CAM 

programları kullanarak yaptık. Birçok tasarım arasından Solidworks ve Ansys (CFD) 

programlarında yapılan analizler sonucu üretilebilirlik, hidrodinamik hareket kabiliyeti, 

görevler ve özgünlük açısından en uygun tasarımı nihai tasarım olarak kullanmaya karar verdik. 

Geçmiş tasarımlarımız ve aracımızın üretilecek olan nihai tasarım görselleri aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 4.2.1.1 

Şekil 4.2.1.1 de gösterilen tasarımımızdan gövde büyüklüğü, bağlantı noktalarının zayıflığı ve 

akış yönündeki direnç fazla olduğu için vazgeçilmiştir. 
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Şekil 4.2.1.2 Ön Tasarım Raporunda Kullanılan Tasarımımız 

Şekil 4.2.1.2 de görülen Tasarımımız akış yönünden verimli, simetrik ve yarışma koşullarına 

uygun bir tasarım olmasına rağmen birkaç iyileştirmeyle daha iyi bir tasarım çıkartacağımızın 

düşüncesindeydik. 

 

Şekil 4.2.1.3: 2021 Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması tasarımımız 

Şekil 4.2.1.3 de görülen tasarım herhangi bir aksilik olmaması halinde 2021 Teknofest İnsansız 

Sualtı Sistemleri yarışmasına katılım sağlayacağımız tasarımdır.  
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Aracımızın tasarına öncelikle görevleri başarıyla yerine getirebilme ve hidrodinamik hareket 

kabiliyeti dikkate alınarak başlanmış olup fikirlerimiz ve analiz sonuçlarımız doğrultusunda 

imalata uygun, dengeli, su içerisindeki canlılara zarar vermeyecek şekilde geliştirilmiştir. 

Tasarımımız simetrik olması sebebiyle 4 yöne hareket etme kabiliyetine sahiptir. Aracımız 8 

adet Sualtı İticisi, Sızdırmaz Tüp, 4 adet Motor-Şasi bağlantı kolu ve 2 adet Ana Gövdeye 

sahiptir. Herhangi bir darbe veya malzemedeki aşınma sonucunda kolay değişim yapabilmek 

için modüler bir tasarım yapılmıştır. 

 

Şekil 4.2.1.4 Aracımız İzometrik Görünüş 

 

Şekil 4.2.1.5 Araç Üst Görünüşü 
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Aracımızın ileri-geri ve sağ-sol yönlerinde hareketini sağlayan 4 adet Su Altı iticimizi 600 açıyla 

konumlandırdık. Bu sayede motorlarımızın itkisinin dikey motorlara çarpmamasını ayrıca sağa 

ve sola dönüş kabiliyetini artırmayı hedefledik. Yukarı ve aşağı yönde hareketimizi sağlayan 

yükseklik motorlarımızı ana gövdelerle yekpare bir şekilde ürettiğimiz ve aynı zamanda 

sızdırmaz tüpümüze ek kavrama sağlayacak olan kelepçelere konumlandırdık. Açık şasili 

tasarımımız sayesinde ileri olduğu gibi yukarı aşağı yönlerde de karşılaştığımız kuvvetleri 

azaltmış olduk. 

 

Şekil 4.2.1.6 Şasi Perspektif Görünüşü 

 

Şekil 4.2.1.7 Şasi Patlatma Görünümü 

 

 Şekil 4.2.1.7 de görünen 3 boyutlu yazıcı ile üreteceğimiz şasimiz açık gövde tasarımlı olması 

nedeniyle geliştirmelere oldukça müsaittir. 6 bileşenden oluşan şasi civata bağlantıları yanı sıra 

kendi geliştirdiğimiz mekanik bağlantılarla da güçlendirilmiştir. Güçlendirmeler sonucunda 

oldukça rijit bir yapıya ulaşılmıştır. 
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Şekil 4.2.1.8: Şasi Ön gövdesi ve Arka gövdesi 

 

Gövde parçalarımız tasarımımızın temelini oluşturan parçalardır. Üretim esnasında kolaylık 

olması ve modülülerlik açısından iki parça halinde üretimi yapılacaktır. Birbirlerine mekanik 

bağlantı ve 8 adet cıvata ile bağlantısı ile montaj edilmektedirler. 

 

Şekil 4.2.1.9: Ön ve Arka Gövde Montaj Görünümü 

Ön ve Arka gövde montajı Şekil 4.2.1.9 da göründüğü gibi 8 adet M4 cıvata ve 8 adet M4 

somunla yapılacaktır. 
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Şekil 4.2.1.10 Motor Kolu Montajı 

 

Açılı yerleştirilen motor kollarımız ani yük altında basma ve çekme gerilmelerine maruz kaldığı 

için esnemeler oluşmaktaydı. PLA filamenti ile 3 boyutlu yazıcıda ürettiğimiz bağlantı 

parçamızda bu esnemeler yapısal bütünlüğe zararlı olacağı için bağlantı yerlerinden uygun 

şekilde destekler oluşturup parçamızın yük altında esnemesini en aza indirgedik. (Şekil 4.2.1.7) 

 

Şekil 4.2.1.11: Motor Kolu Bağlantısı  

 

İticilerimizi bağlayacağımız Motor Kolu parçasını iticimizin dış yüzeyine uygun düzenleyerek 

daha fazla tutunma alanı kazandık. Motorumuzun bağlantısı güçlendirirken yüzey alanını 

azaltmış ve sivri kenarları ortadan kaldırmış olduk. Bu sayede hareket etmemiz için 

kullanmamız gereken enerjiden tasarruf ettik.  
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Şekil 4.2.1.12: İtici Patlatma Görünümü 

 

Şekil 4.2.1.13: Su Altı İticisi Ön Görünüş ve Yan Görünüş 

 

Su Altı İticilerimizin tasarımı Blue Robotics firmasının T200 iticisinden esinlenerek 

yapılmıştır. İticimizin dış gövdesinde motor bağlantısında ve pervanesinde iyileştirmeler 

yapılarak kullanacak olduğumuz fırçasız dc motor ile uyum içerisinde çalışması sağlanmıştır. 

Kolaylaştırdığımız montaj herhangi bir bakım sırasında hızlı bir şekilde İticimizi bileşenlerine 

ayırma imkanı sağlamaktadır. Üretim kolaylığı ve maliyet sebebiyle 3D yazıcıdan PLA ile 

üretimini yapacağımız iticilerin yüzey pürüzlülüğünün olabilecek en düşük seviyede olması 

için üretim sonrası zımpara- astar-boya-vernik uygulaması yapılacaktır. 
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Şekil 4.2.1.14: Sızdırmaz Tüp İzometrik Görünüş 

Kullanacak olduğumuz sızdırmaz tüpün üretimi konusunda ham madde ve atölye sorunlarıyla 

karşılaştık. Daralan zaman ve su altı testleri için takvim gerisinde kalınmaması için genç 

girişimcilerden oluşan Lenta-Marine firmasıyla görüşmelerimizi sağlayıp sızdırmaz tüpümüzü 

temin ettik. Böylece yerli üretimi desteklemiş ve takımlar arası dayanışmayı artırmış olduk. 

İlerleyen yarışmalarda kendi tüp tasarımımızla yarışmalara katılım sağlayacağız. 

 

Şekil 4.2.1.15: Sızdırmaz Tüp Patlatma Görünümü[2] 

Tüp tasarımı ve montaj aşamaları kendi tasarımımızla benzerlikler gösterdiği için seçimimizi 

Lenta Marine firmasından yana yaptık. Tüpün alüminyum olması bir ağırlık kazandırıyordu 

fakat darbe düşürme vb. iş kazalarında zarar görmeyecek bir malzeme olduğu için tercih ettik. 

Alım yaptığımız tüpün boyutları kendi tasarımımızdan büyük olması sebebiyle gövde 

parçalarımızda geliştirmeler yaptık. 
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Şekil 4.2.1.16: Sızdırmaz Tüp İçi Elektronik Aksamının Dizilimi  

 

Sızdırmaz Tüpümüzün içine elektronik bileşenlerimizi düzenli bir şekilde yerleştirmek için 

elektronik birimimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sağladık. Tüpümüzün içine uygun 

boyutlarda ve sadece bizim elektroniklerimiz için olan bir raf tasarlama kararı aldık. Bu raf 

sayesinde her zaman aynı hassasiyetle elektronik eşyalarımızı yerleştirebileceğiz. Bileşenleri 

yerleştirirken ağırlık merkezinin konumuna uygun olarak düzeltmeler yaptık.  
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Şekil 4.2.1.17: Tüp içi Raf Tasarımı Perspektif Görünüş 

Raf üretimimizi 3 boyutlu yazıcıdan PLA filamenti ile üreteceğiz. Rafımıza elektronik 

birimimiz ihtiyaçları doğrultusunda bütünlüğü etkilemeyecek düzeltmeler, geliştirmeler 

yapılabilir. 

 

 

Şekil 4.2.1.18: Raf Tasarımı Detay Görünüşü 
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Rafımızın alt kısmına Lenta Marine firmasına özel olarak yerli ve milli olarak ürettirdiğimiz 

Pilimizi konumlandıracağız. Alt kısma konumlandırma sebebimiz Ağırlık Merkezini biraz daha 

aşağıda yüzerlik merkezini ise aracımızın üst kısmına daha yakın konumlanmasını sağlamak. 

Pilimizin montajını Cırt bantlar ile sağlayacağız böylece zemine tam olarak bir yapışma 

sağlamış olacağız ve tehlike esnasında aracımızdan kolay bir şekilde uzaklaştırabileceğiz. 

 

Şekil 4.2.1.19: Kamera için Pan-Tilt Mekanizması 

Görevlere bağlı olarak aracımızın suyun yüzey kısmından veya dip kısmından görüntü alması 

gerekmektedir. Her görev öncesi el ile manuel konumlandırmak hatayı artıracağından Kamera 

açımızı değiştirmek için bir Pan-Tilt mekanizması geliştirdik. Servo motor ile çalışan 

mekanizmamız ile görev esnasında kolay bir şekilde kamera bakış açımızı değiştirebileceğiz. 

Mekanizmamızı Raspberry bileşenimize yakın olarak konumlandırdık. Raf bağlantısı için 2 

adet civata ve somun kullandık. 

 

4.2.2. Malzemeler  

 

Su altı aracımızın üretimi için seçtiğimiz malzemeler genellikle hafif ve üretim kolaylığı 

sağlayan malzemelerdir. Seçimlerimiz yaptığımız testler ve tasarımlar neticesinde minimum 

maliyet, maksimum verim ilkesine dayanmaktadır.  

 

PLA FİLAMENT 

Aracımızın şasisi motor ve iticilerin parçaları 3 boyutlu yazıcıda kullanılan PLA filamentler ile 

basıldı. PLA kullanmamızın sebebi ise; PLA filamentler ile baskı yapmak hem kolay hemde 

ucuz olması. Bu malzemeyi kullanmaktaki en büyük nedenimiz ayrıca baskı yaparken koku 

yaymaması ve baskı yaptığımız tablada ısıtıcı kullanılmaması hem güvenlik hemde kolaylık 

sağlaması da bir nedendir.  

PLA filamentin özellikleri: 
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PLA (Polylactic Acid), mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve 

termoplastiktir. Bu nedenle, insan sağlığına zararlı değildir. ABS ile kıyaslandığında daha 

parlak bir görüntüye sahiptir. FDM teknolojisini kullanan bir 3D Yazıcı PLA baskı yapabilir. 

3D yazıcı dışında; bazı paketleme malzemeleri, streç filmler, plastik kaplar ve plastik su 

şişelerinde de bulunmaktadır.  

-ABS'ye göre basımı oldukça kolaydır.  

-Sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir.  

-Hafif esnekliğe sahiptir, ancak kırılgandır.  

-Aseton ile çözümlenmesi zordur.  

-Basım sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasındadır.  

-Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz.  

-Yatak sıcaklığı 50°C – 70°C arasında önerilmektedir.  

-Bir kere ayarlanmış sıcaklık, yatak kalibrasyonu ve üretim hızı ile sorunsuz basım yapılabilir.  

-Bitkisel kaynaklıdır.[3] 

 

Şekil 4.2.2.1: PLA FİLAMENT 

 

 

Alüminyum 

Aracımızın sızdırmaz tüpü alüminyumdan üretilmiştir. Herhangi bi darbe durumunda zarar 

görmemesi için ve uzun kullanım ömrü olduğu için Alüminyumdan üretilmiş sızdırmaz tüp 

tercih edilmiştir. Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu 

renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, 
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zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı 

yaklaşık 49 megapascal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa'a çıkar. 

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede 

işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit 

tabakasının koruyucu olmasındandır. Elektrik iletkenliği %64,94 IACS'dir (saf Al, 2 °C'de). 

Erime sıcaklığı 660 °C, kaynama sıcaklığı ise 2519 °C'dir.[4] 

 

Şekil 4.2.2.2: Alüminyum Elementi 

Pleksiglass 

 

Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik camdır. Saydam ve yarı saydam olabilir. Kolay 

işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. Piyasada genellikle 1,5-2 

5mm kalınlığında düz levhalar halinde bulunur. 90°c sıcaklıkta ya da 90°c – 115°c de etüvde 

ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplanarak istenilen biçim verilebilir. Camdan daha dayanıklı 

ve hafiftir. Tek dezavantajı termodinamik bir yapıda olduğundan yanmaya karşı dayanıklılığı 

daha azdır. Döküm Pleksiglass, istenen her şekle rahatlıkla uygulanma imkânı verir. 

Pleksiglassların en büyük özelliği döküm levha olmasıdır. Pleksiglas kullanıcılarını imalat 

aşamasında zor durumda bırakmaz. Pleksiglas ekstrude levhalar gibi kesimde, şişirmede ve 

şekillendirmede problem çıkarmaz. Genleşme katsayısı, yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik 

gibi teknik özellikleri standartlara uygun ve polimer sayısı yüksektir.  

- Keskin kenarlı değildir. Yaralanmalara sebep olmaz. Isı geçirgenliği camdan %20 daha azdır. 

- (Döküm) Pleksiglas iklim şartlarına karşı dirençlidir. Opak, şeffaf ve floresan renklerde 

üretilir ve plastiklere oranla iklim şartlarına daha dirençlidir. Solmaz, kırılmaz. İç ve dış 

mekanlarda rahatlıkla kullanılır.  

- (Döküm) Pleksiglas ısıya dayanıklıdır. Döküm Pleksiglas kalınlıklarına göre 75° C’den 

itibaran yumuşar ve şekil vermeye hazır hale gelir.  

- (Döküm) Pleksiglas bakır sertliğindedir. 

- (Döküm) Pleksiglas’a istenen form rahatlıkla verilir.[5] 

https://tr.wikipedia.org/wiki/IACS
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Şekil 4.2.2.3: Şeffaf Pleksiglass Levha 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Üretim yöntemlerinin seçilen malzemelerle bir bütünlük sağlaması gerekmektedir. Malzemeye 

ve tasarıma uygun üretim yöntemleri seçilmezse kaynak ve zaman kayıplarına yol açabilir. 

 

4.2.3.1.Pleksiglass Şişirme 

 

Pleksi de yöntem ne olursa olsun, pleksi, ister çekme, isterse dökme (cast) olsun öncelikli 

pleksiyi homojen bir şekilde 115 derece ile 125 derece arası ısıtmak gerekiyor. Bu sistemde 

makinede malzemeyi şekillendirmek için emiş yapabilecek vakum pompaları bulunur. Makine 

tezgahının üzerine MDF’den yapılmış 3 boyutlu kalıp konur. Pleksiglas makinanın üzerinde 

bulunan quartz rezistanslar sayesinde iyice yumuşayıncaya kadar ısıtılır. Isınan malzeme 

kalıbın üzerine konur bir aparat vasıtasıyla kenarlardan vakumlama esnasında hava almaması 

için zemine doğru sıkıştırılır. Vakum açılınca ısınan malzeme havanın emiş gücüyle altında 

bulunan 3 boyutlu MDF’nin şeklini alır. Yapılan işlemlerden sonra Malzeme bir müddet 

soğumaya bırakılır. Soğuyan malzemenin daha sonra fazla olan kenarları kesilir. Böylelikle fon 

veya harf hazır hale gelmiş olur. Kullanmış olduğumuz sızdırmaz tüpün Ön Bombe başı 

pleksiglass şişirme yöntemiyle üretilmiştir. 
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4.2.3.2.Katmanlı Üretim (3 Boyutlu Yazıcı ile Üretim) 

 

Üç boyutlu yazdırma, dijital ortamda hazırlanan üç boyutlu dosyadan (CAD çizimleri) üç 

boyutlu katı nesneler üretme sürecidir. Bu işlemleri gerçekleştiren makineler üç boyutlu yazıcı 

olarak adlandırılır. Üç boyutlu yazıcı bilgisayar verisini el ile tutulabilir gerçek nesnelere 

dönüştüren bir makinedir. Bu makineler geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak üretilme 

imkanı olmayan karmaşık geometriye sahip parçaları üretebilmektedir. Üç boyutlu yazdırma 

işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak imal edilecek parça ya da parçaların üç boyutlu tasarım 

programlarında veya üç boyutlu tarama sistemleri yardımıyla bilgisayar verisi oluşturulur. 

Modeli oluşturulan parça genellikle STL uzantılı dosya olarak kaydedilir ve üç boyutlu yazıcı 

kontrol programına aktarılır. Model üç boyutlu yazıcı kontrol programında dilimlenerek 

katmanlara ayrılır ve “G kodu” dosyası oluşturulur. Daha sonra “G kodu” dosyası üç boyutlu 

yazıcıya hafıza kartı yardımıyla veya doğrudan bilgisayar bağlantısıyla aktarılarak baskı işlemi 

gerçekleştirilir. Üç boyutlu yazdırma işleminde nesne katmalar halinde üst üste serilerek 

meydana getirilir. 

 

Şekil 4.2.3.2.1: Elimizde Bulunan 3 Boyutlu Yazıcı Ender 3 V2 

 

4.2.3.3. Talaşlı İmalat 

Önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılan, imalat süreci belirlenen makine elemanının, 

imalat sürecine uygun talaşlı imalat tezgâhlarında, belirlenmiş kesici takımlar marifetiyle 

kesme operasyonuna tabi tutularak şekillendirilmesini kapsayan imalat yöntemidir. Talaşlı 

imalat, kesici takım veya iş parçasının birbirlerine göre izafi hareketi ile iş parçası üzerinde, 

gerilim oluşturarak gerçekleştirilir. 
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Metal, plastik, ahşap gibi malzemelere üzerinden veya iç kısmından malzeme kaldırılarak şekil 

verme işlemidir. Bir malzemeye istenen özellikleri kazandırmak (yüzey, şekil ve boyut) için bir 

takım ve güç kullanılarak yapılan, iş parçası üzerinden tabaka şeklinde malzeme kaldırma 

işlemine talaşlı imalat denir. Ayrılan malzeme tabakasına da talaş denir. Talaş tipi, kullanılan 

kesici takım geometrisi, ilerleme ve işlenen malzemeye göre farklılıklar gösterir. 

Kullanmış olduğumuz sızdırmaz tüpün Ön kapak, arka kapak ve flanşları talaşlı imalat 

yöntemiyle üretilmektedir.[6] 

 

4.2.3.4. EKSTRÜZYON 

Bu imalat yöntemi genellikle hafif metaller (Al, Cu, Mg, vs gibi) için uygulanır. Metal bir takoz 

bir alıcı kovan içine konur bir ıstampa vasıtasıyla metal takoza baskı yapılır. Metal takoz zorla 

matris adını verdiğimiz kalıp içerisinden geçirilir. Böylece ekstrüzyon yoluyla imalat 

gerçekleşmiş olur.  

• Genel bir benzetme yapacak olursak, diş macununu sıkmaya benzer.  

• Ekstrüzyon sıcaklığa bağlı inceleyecek olursak, oda sıcaklığında(soğuk) olarak veya daha 

yüksek sıcaklılar da (sıcak) olarak yapılır.  

• Ekstrüzyon ile sınırlı çaptaki parçalar şekillendirilebilirler. Al’ için (6 mm – 1m arası), çelik 

için ( 150 cm’ye kadar) Tipik ürün uzunlukları da 7,5 m den küçük olur.[7] 

 

 

Şekil 4.2.3.4.1: Ekstrüzyon  
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MEKANİK BİLEŞENLERİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE MALZEMELER 

BİLEŞENLER 

 
KULLANILACAK 

MALZEMELER 

 

ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

 

 

ŞASİ 

 

 

 

PLA FİLAMENT 

 

Katmanlı üretim metodu ile 3 

boyutlu yazıcıda üretimi 

yapılacaktır. 

 

 

İTİCİLER 

 

 

 

PLA FİLAMENT 

 

Katmanlı üretim metodu ile 3 

boyutlu yazıcıda üretimi 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

SIZDIRMAZ TÜP 

 

 

 

ALÜMİNYUM 

 

Sızdırmaz tüp dış kapakları 

talaşlı imalat ile üretilecektir. 

Dikişsiz alüminyum boru iste 

ekstrüzyon yöntemiyle 

üretilecektir. Piyasadan 

temin edilecektir. 

 

BAĞLANTI 

ELEMANLARI 

 

CİVATA-SOMUN 

Plastik Şekil Verme 

yöntemleriyle üretilen 

bağlantı elemanları 

piyasadan temin edilerek 

kullanılacaktır. 

Tablo 4.2.3.1: MEKANİK BİLEŞENLERİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE 

MALZEMELER 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

4.2.4.1.Final Tasarımının Analizi ve Ön Tasarımının Analiziyle Karşılaştırılması  

 

Final tasarımının analizinde Solidworks Flow Simulation programı kullanılmış ve sınır şartları 

ön tasarımdaki analizle karşılaştırılması adına aynı sınır koşulları uygulanmıştır. Bu bağlamda 

yapılan analizde aracın 10m derinlikte etki eden basınç değeri ele alınmıştır. Sıcaklık değeri 

olarak normal şartlardaki sıcaklık değeri olan 20 °C sıcaklık ve araç hareket yönünde 1 m/s’lik 

su akış hızı değeri girilmiştir. Su yoğunluğu 1000 kg/m³ alınmıştır. Yapılan analiz 276 iterasyon 

sonucu yakınsama göstermiştir. 

 

Gerçekleştirilen analizde; akış hacmi oluşturulurken analiz sonuçlarını etkilememesine dikkat 

edilmiş ve şekilde görülen yeşil eksen takımına göre akış alanı boyutları Şekil 1.1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.4.1.1: Akış Alanı ve Boyutları 

 

Gerçekleştirilen final tasarımına ait hız ve basınç konturları aşağıdaki şekillerde verilmiş ve ön 

tasarımımızın analizleri ile karşılaştırılmıştır.  

 

 

 

Şekil 4.2.4.1.2: Final Tasarımının Sol Görünüşten Hız Konturları 

 

 

Hareket Yönü 
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Şekil 4.2.4.1.3: Ön Tasarımın Sol Görünüşten Hız Konturları 

 

  

 

Şekil 4.2.4.1.4 Final Tasarımının Üst Görünüşten Hız Konturları 

 

Hareket Yönü 

Hareket Yönü 
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Şekil 4.2.4.1.5: Ön Tasarımının Üst Görünüşten Hız Konturları 

 

Şekil 4.2.4.1.6: Final Tasarımı Üst Görünüşten Basınç Konturları 

 

 

Hareket Yönü 
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Şekil 4.2.4.1.7 Ön Tasarım Üst Görünüşten Basınç Konturları 

 

Yapılan analizlerde pil haznesinin kaldırılması ve tasarımın düzenlenmesi sonucu basınç ve hız 

konturlarına etkisi grafiklerden görülmektedir. Final tasarımında motor kollarındaki basıncın 

oldukça azaldığı ve hız kontur grafiklerinden daha simetrik bir akışın final tasarımı sayesinde 

elde edildiği görülmektedir. Şekil 4.2.4.1.8’de ayrıca aracın akış çizgileri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.4.1.8: Final Tasarımı Akış Çizgileri 

 

Hareket Yönü 
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Ön tasarımda 20.6N etki eden direnç kuvvetini final tasarımı sayesinde 2N azaltarak 18.6N 

değerine düşürmeyi başardık. Direnç kuvveti değerinin ön tasarıma göre karşılaştırılmasının 

yapılabilmesi için yapılan iterasyon-direnç kuvveti grafiğinde direnç kuvvetinin azaldığı 

görülebilmektedir. (Şekil 4.2.4.1.9) 

 

 

Şekil 4.2.4.1.9: Final Tasarımı ve Ön Tasarım Direnç Kuvveti-İterasyon Grafiği 

 

4.2.4.2.Aracın Fiziksel Özellikleri  

 

Aracımızın fiziksel özellikleri final tasarımında minimal ölçüde değişmiştir. Pil haznesinin 

kaldırılması, batarya paketinin sızdırmaz tüp içine yerleştirilmesi ve motor kollarının motor 

çapına göre yenilenmesi sonucu genişlik, uzunluk ve yükseklik değerlerinde değişiklik 

olmuştur. Final tasarımımızdaki su altı aracının yeni ölçüleri Şekil 1.10 ve Şekil 1.11’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.4.2.1: Final Aracımızın Genişlik ve Yükseklik Değeri 
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Şekil 4.2.4.2.2 Final Aracımızın Uzunluk Değeri 

 

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ve geliştirmeler sonucunda araç kütlesi ve kütle merkezinde 

de değişiklikler olmuştur bu değişiklikler Şekil 4.2.4.2.3’ de gösterilmiştir. Aracımızın 

simetrikliği final tasarımında da korunmuştur. Ön tasarımda belirttiğimiz araçta kullandığımız 

parçaların kütlelerini vermiştik. Final tasarımında da aynı şekilde Tablo 4.2.4.2.1’de yeni 

parçaların kütleleri ve toplam kütle değeri verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.4.2.3: Final Tasarımının Kütle Merkezi ve Eksene Olan Uzaklıkları 

 

Malzemeler  Ağırlıkları (Gram) 

Şasi Parçaları  381 

Şasi-İleri Yön İticileri Bağlantı Parçaları 478 

İtici Parçaları 944 

Sızdırmaz Tüp 1991 

Vidalar, Somunlar ve O'ringler 350 

Bataryalar 560 

Elektronik Parçalar 350 

Fırçasız Motorlar  800 

Toplam  5904 

 

Tablo 4.2.4.2.1 Araç Parçalarının Kütlesi ve Toplam Kütle 
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4.2.4.3.Aracımızın Motor Açıları ve Kaldırma Kuvveti Etkileri  

 

Araç iticilerinin motor açıları değişmemiş olup; kütle değişiminden dolayı kaldırma kuvvetinin 

değerlerinde minimal değişiklikler olmuştur. Şekil 4.2.4.3.1’de gösterilmiştir. Etki eden 

kaldırma kuvveti Fk=41.64N, ağırlık kuvveti ise W=64.40N olarak hesaplanmıştır.  

 

 

Şekil 4.2.4.3.1: Motor Açısı ve Motor Dönme Yönleri 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

4.3.1.1: Sistem Entegrasyon Şeması 

 

Tamamen otonom olacak cihazımızın şartname de belirtildiği gibi dışarısı ile hiçbir bağlantısı 

olmayacağı için motorlarımız ve elektronik devrelerimiz için gerekli gücü li-ion bataryalardan 

sağlayacağız. Li-ion(lityum-iyon) batarya seçmemizin sebebi yüksek akım değerlerini kolayca 

verebilmesi ve çok hücreli hazır paketlerde satılıp, kullanımının kolay olmasıdır. 

Bataryalarımızı motorlarımızın çalışma gerilimi olan 3s(3 hücreli) yani 11.1 volt değerinde 

seçmiş olup ihtiyacımız olan mA/h (saat başına sağlanan miliamper) kapasitesi hesaplanıp 

ihtiyaçlarımızı karşılayacak bataryalar seçilmiştir.  

Güç aktarım, dönüşüm ve dağıtım: 
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 Motorlarımızı besleyecek batarya paketi ve elektronik kontrol kısmımızı (raspberry, arduino, 

sensörler, vb.) bataryaları ayırmayı tercih ettik. Bunun sebebi motorlarımızın batarya ve güç 

hattı üzerinde yaratacağı dalgalanmalardan elektronik aksamı korumak istememizdir. Her bir 

batarya için üzerinden çekilecek maksimum akım hesaplanıp bataryaya özel sigorta 

konulacaktır. Güvenlik önlemlerimizden biri olan acil durdurma butonu için manyetik 

anahtarlama devresi kullanılacaktır, bu devre araç dışarısına yerleştirilmiş bir mıknatıs ile 

çalışmakta olup kolay ulaşılabilir bağlantı kordonu çekildiğinde bataryadan alınan gücü 

tamamen kesecektir. Yarışma şartları ve kullanım açısından sıkıntı çıkartması halinde standart 

acil durdurma butonu kullanılması planlanmaktadır. Bu devre ise bataryalarımızdan hemen 

sonra konumlandırılacak olup herhangi bir sorun durumunda enerjinin kesilmesini 

sağlayacaktır.   

Bataryalardan aldığımız gücü güç dağıtım kartı ile ESC’lerimize dağıtacağız. Bataryalarımızı 

şarj ve deşarj ederken optimum sınırlarda tutarak zarar görmesini önlemek için BMS (batarya 

yönetim sistemi) kullanılacaktır.   

Motor kontrollerimizi PWM (Pulse-width modulation/ darbe genişlik modülasyonu) sinyali 

kullanarak sağlayacağımız ESC’lerimizi (elektronik speed control/elektronik hız kontrol) 

aracımızın su içerisindeki kabiliyetlerini arttırmak için çift yönlü ve programlanabilen ESC 

seçimi yapılmıştır. Motorlarımızı çekeceği maksimum akımlar göz önünde bulundurularak 

35A’e kadar destekleyen, motor çalışma voltajımız ile uyumlu, programlanabilen ve oldukça 

küçük boyutta ESC seçilmiştir.  

Elektronik sistemimizi beslemek için ayrı bir batarya kullanılacak olup daha hassas değerlere 

ihtiyaç duyan SBC (single board computer/tek kart bilgisayar), mikrodenetleyici ve 

sensörlerimizin ihtiyacı olan volt-amper değerleri filtrelenerek iletilecektir.  5-3.3 volt 

aralığında çalışan elektronik kart ve devrelerimizi beslemek için 7.4V 2s bir batarya 

kullanılacaktır. Daha sonra bataryadan aldığımız güç 5V seviyesine dönüştürülecektir. Bu 

dönüşüm için yüksek verimli DC-DC dönüştürücü seçilmiştir. Bu seçimde verim seviyesi 

(%85-90), hassasiyeti (%4), ihtiyacımız olan volt ve amper değerlerini sorunsuz 

karşılayabilmesi ve kendini kanıtlamış bir üreticinin ürünü olması önem arz etmiştir.   

Dönüştürücüden çıkacak olan 5V gerilim sualtı aracımız için tasarlarladığımız PCB üzerinden 

dağıtılacak hassas elektronik parçalarımız için gerekli filtrasyonlara tabi tutulacaktır. 

Tasarlanan PCB’nin kabaca amacı; jumper vs, ile yapılan bağlantı yöntemlerinden oluşan zayıf 

bağlantıların önüne geçmek, kompakt ve modüler bir tasarım yapılarak herhangi bir sorun 

oluştuğunda ortalama tamir süresini düşürmek, sinyal bağlantı yollarımızı oldukça kısa tutup 

parazitlenmenin önüne geçmek, kablo dağınıklığından kurtulmak dolayısı ile takma, çıkarma, 

bakım, yedek parça değişim anlarında kullanıcı hatasından doğacak sorunlara en aza 

indirmektir.   

Sinyal ve veri aktarımları: 

Aracımızın ana işlem gücünü kullandığımız Raspberry kartı oluşturacaktır, yardımcı olarak ise 

Arduino nano mikrodenetleyicisini kullanıyor olacağız. Raspberry kartımız otonom yazılımı 

barındırıp çalıştırmakla birlikte görüntü işleme de yapacaktır. Görüntü verilerini almak üzere 

Raspberry’nin kendi kamerasını kullanıyoruz, üzerinde kamera için dahili bir port bulunması 

bağlantı işlemini kolaylaştırmaktadır. Otonom sürüş sırasında ihtiyacı olacak verilere ulaşmak 

için arduino nano ile haberleşiyor olacaktır. Kullandığımız Arduino nano sensörlerimizden 

verileri alıp gerekli filtreler (örn. Kalman filtresi) uygulayıp anlamlandıracaktır. Böylece 

gereksiz veriler azaltılacak ve sadece anlamlı veriler Raspberry’e iletilecektir. Arduino 

nanomuzun giriş çıkış pinlerim tüm sensörler için yetersiz olduğundan dolayı veri iletişimi için 

I2C iletişim protokolü için kullanan pinleri çoğaltıcı bir ara devre elemanı kullanılacaktır. 
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Raspberry kartımızın motor kontrolü için kullanacağımız PWM sinyali üreten bacak sayısı 

yetersiz olduğu için PWM çıkışı çoğaltıcı bir ara devre elemanı kullanacağız. Bu karttan çıkan 

PWM sinyalleri ESC’lerimize gidip motorlarımızın yönünü ve hızını kontrol edecektir. Sinyal 

iletişimleri aşağıda tasarım fotoğrafları bulunan PCB üzerinden gerçekleşecektir, tasarımda 

sinyal yollarını kısaltmak için yakın yerleştirilecektir.   

   

 

Şekil 4.3.1.2: Natur-auv PCB Tasarım Ön Yüz 

 

 

Şekil 4.3.1.3: Natur-auv PCB Tasarım Arka Yüz 
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Şekil 4.3.1.4: Naturauv PCB Tasarımı 2 

 

Şekil 4.3.1.5: Natur-auv PCB Şematiği  
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4.3.1.1.Malzemeler 

 

1. Raspberry Pi 4 8GB - Model 4B 

Raspberry Pi 4 8GB bir bilgisayar için gerekli olan işlemci, 

bellek ve giriş çıkışlar gibi tüm birimleri tek bir kart 

üzerinde toplayan mini bir bilgisayardır. Raspberry Pi’nin 

4. modeli olan bu versiyonu daha hızlı CPU ve GPU 

desteği ile dikkat çekiyor. Daha hızlı bir Ethernet portuna 

da sahip olan ürün 4K ekran desteği ile çok daha iyi bir 

performans sunuyor. 4 çekirdekli işlemciye sahip olan 

Raspberry Pi 4, H.265 donanım kod çözme yeteneği ve 

güçlenen USB 3.0 çıkışları ile de öne çıkıyor. 

 Aracımızdaki otonom görevlerde algoritmalarımızın 

çalışması için yeterli gücü sağlaması ve görüntü işleme gibi yüksek güç gerektiren işlemler 

yapıp etaplarda kolaylık sağlaması amacıyla kullanılacaktır. 

Raspberry Pi’nin Teknik Özellikleri;[8]  

● CPU: 1.5 GHz Broadcom BCM2711 dört çekirdekli ARM Cortex-A72 

● RAM: 8GB LPDDR4 SKU 

● Ethernet: Gerçek Gigabit 

● USB: 2 × USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 bağlantı portu 

● Kablosuz Bağlantı: 4/5.0 GHz 802.11ac destekleyen kablosuz ağ ve Bluetooth 5.0 BLE 

● GPIO: 40 adet GPIO bağlantısı 

● HDMI: 2 × mikro HDMI bağlantı noktası (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz) 

● Ekran Portu:2 hat MIPI DSI ekran portu 

● Kamera Portu:2 hat MIPI CSI kamera portu 

● Çıkış: 4 kutuplu 3.5mm bağlantı ile ses ve kompozit video çıkışı 

● Decode / Encode: 265 (4kp60 Decode) ve H264 (1080p60 Decode, 1080p30 Encode) 

● VI Grafik: VideoCore VI Grafikleri 

● HEVC Video: 4kp60 HEVC video 

● Power over Ethernet (PoE) destekli 

● USB-C Güç Girişi: 5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 

● Çalışma için uygun ortam sıcaklığı:0 – 50 °C 

2.Raspberry Pi Kamera Modülü 

 Kamera modülünde 5 mp çözünürlüklü kamera üzerinde sabit odaklı 

bir lens bulunmaktadır. Video çekimlerinde 1080p30, 720p60 ve 

640x480p60/90 çözünürlüğünü desteklemektedir. Statik resim 

çözünürlüğünde ise 2592x1944 piksel çözünürlük sağlamaktadır.[9] 

Bu sebepten ötürü bir nevi cihazımızın gözü, olacağını söylesek doğru 

bir tabirde bulunmuş oluruz.  

Cihazımızın gözü, aldığımız görüntüyü Raspberr Pi’ye aktaracaktır.  

 

 

 

 

Şekil 4.5: Raspberry Pi  SEQ 
Şekil_3.1.1:_Raspberry_Pi \* ARABIC 1 

Şekil 4.3.1.1.2: Kamera 

Modülü  

Şekil 4.3.1.1.1: Raspberry Pi 4  
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3.Raspberry Pi Çift Fanlı Soğutucu  

Raspberry Pi projelerinde ısınma büyük bir sorun olabiliyor. 

Yüksek ısılara çıkan işlemci, yeterli verimlilikte çalışamayıp, 

çok uzun süre kullanımda ise işlemci zarar görebiliyor. Standart 

soğutucu bloklar ısıyı bir nebze azaltsada yeterli olmama 

ihtimaline karşın Şekil 3.1.3’deki fanlı soğutucuyu kullanmaya 

karar verdik. 

 

 

 

4.Programlanabilir ESC – Çift Yönlü Motor Sürücü 

Üzerinde alüminyum soğutucuların olması, 

programlanabilen arayüzü, aracın istenilen 

konfigürasyonunu hareket dinamiklerine yansıtması 

aynı zamanda azami akım değerinin 35A, ani akım 

değerinin 40A olması sebebi ile motorumuzun daha 

güvenli çalışmasına olanak sağlayarak projemiz için 

ideal bir sürücüolduğunu düşündürmektedir. Teknik 

özelliklerinden yola çıkarak tam bir Şekil 3.1.4: 

Programlanabilir ESC fiyat performans ürünüdür 

diyebiliriz.    

Çift Yönlü Motor Sürücünün Teknik 

Özellikleri;[10] 

● 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

● Akım sensörü 

● Azami Akım 35 Amper 

● Anlık Akım 40 Amper 

● Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

● Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

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

Tam Geri çalışma 

● PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

● Boyutlar 38x15x5mm 

5.BMS Korumalı Şarj Devresi 

 

Batarya yönetim sistemi (BMS), bir veya birçok 

hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj veya 

deşarj sırasında yönetimi ve denetimi yapan 

sistemdir. Bu sistem, bataryanın gerilimi, akımı, 

sıcaklığı gibi değerlerin ölçümünü yaparak 

optimum değerlerin dışına çıktığında sisteme 

müdahale eder. Bizimde projede kullanma 

amacımız bu sebeptendir. 

 

 

BMS Korumalı Şarj Devresinin Teknik Özellikleri;[11] 

Şekil 4.3.1.1.3: Soğutucu  

Şekil 4.3.1.1.4: Programlanabilir ESC  

Şekil 4.3.1.1.5: BMS Şarj Devresi  
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● Tek hücreli Aşırı Koruma Voltaj: 4.25V ± 0.025V 

● Tek Hücre Yön Relieved Voltaj: 4.15V ± 0.05 H 

● Aşırı Koruma Gecikme: 1 S ± 200 ms 

● Tek Hücre Aşırı Boşalma Koruma Voltaj: 2.7V ± 0.05 H 

● Boşalma Aşırı Akım Koruması: 80A 

● Kısa Devre Koruması 

●  Boşaltma Akımı: 60A 

● Şarj Akımı: 60A 

● Denge Açılma Gerilimi: 4.18V ± 0.025V 

● Denge Akım: 55mA 

 

6.Güç Dağıtım Kartı(PDB) 

 

Güç dağıtım kartı aracımıza monte edilip; piller, 

ESC’ler ve diğer sistemlerin güç bağlantılarını 

organize eden bir devre kartıdır. Kullanacağımız güç 

dağıtım kartının maksimum direndiği akım 200A’dir. 

Bu da güç bağlantısı yapacağımız devre elemanlarının 

çekeceği akımdan fazla olacağı için projemiz için 

uygun bir devre kartıdır. 

 

 

 

7.Su Basınç Sensörü 

 

Bu sensörün işlevi, basınç değişimini algılayıp 

elektriksel sinyale çevirmeyi sağlamasıdır. 

Bizim sistemimizde ise aracın havuz 

içerisindeki derinliğini basınç değişimini 

algılayıp çevirdiği elektriksel sinyallerle 

algılamamızı sağlayacak olan sensördür. 

 

 

 

 

 

Su Basınç Sensörünün Teknik Özellikleri;[12] 

● Basınç Ölçüm Aralığı: 0-1.6 Mpa 

● Çalışma Voltajı: 5V 

● Çıkış Voltajı: 0.5-4.5 V 

● Ölçüm Hassasiyeti: 0.5%~1%FS (0.5%, 0~55°C) 

● Su Geçirmezlik Durumu: IP68 

● Çalışma Sıcaklığı: -20 ~85°C 

● Yanıt Süresi: < 2ms 

● Çalışma Akımı: 2.8mA 

● Normal Çalışma Basıncı: ≤2.0 Mpa 

● Maksimum Basınç: 3.0Mpa  

 

Şekil 4.3.1.1.5: Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 4.3.1.1.7: Analog Su Basınç Sensörü 
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8.Voltaj Regülatörü 

 

Şekil 4.3.1.1.8’deki voltaj regülatörünü 

kullanma sebebimiz Raspberry Pi, Arduino 

ve sensörlerin kullanacağı voltaj değerine  

giriş voltajını indirebilmektir. Regülatör, 

40V’a kadar olan giriş gerilimini 

düşürebiliyor, anahtarlamalı tip güç kaynağı 

olduğundan dolayı %85-90 gibi yüksek 

verimliliğe sahiptir. Aynı zamanda anlık 

olarak 32A, sürekli durumda ise 15A akım 

sağlamaktadır. Bu akım değerlerinde olması 

da Raspberry Pi,  Arduino ve sensörlerin 

çekeceği akımın güvenlik payı alınarak 

hesaplandığımızda projemiz için uygun bir regülatördür. 

Voltaj Regülatörünün Teknik Özellikleri;[13] 

● Giriş gerilimi: 6-40V  

● Çıkış gerilim: 5V(%4 hassasiyet ile) 

● Maksimum sürekli çıkış akımı: 15A 

● Entegre ters gerilim koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklıkta kapatma, soft-

start ve düşük gerilim kilitleme özellikleri 

● Giriş gerilimi ve yüke bağlı olarak 85% - 95% arası verimliliğe sahiptir 

● Yüksüz durumda ~100 mA, kart devre dışı bırakıldığı durumda VIN üzerindeki 

gerilim x 5 µA - 10 µA akım tüketir 

● Boyutlar: 43.2 mm × 31.8 mm × 11 mm 

● #2 ya da M2 vidaları için iki adet 0.086″ boyutlarında montaj delikleri 

 

 

9. 9 Eksenli Jiroskop İvmeölçer 

Jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre 

sensörlerini bir arada bulunduran 3 ekseni 

jiroskop, 3 ekseni ivmeölçer, 3 ekseni 

manyetometre sensörleriyle toplamda 9 

eksenlidir. Bu araçta kullanılma amacı ise 

bu modül sayesinde aracın eğim bilgisini 

alıp stabil olmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

Jiroskop İvmeölçer Manyetik Modülünün Teknik Özellikleri;[14] 

Çalışma gerilimi: 3.3-5V 

 

İvmeölçer: 

16-bit çözünürlük 

Ölçüm aralığı: ±2g, ±4g, ±8g ve ±16g seçilebilir 

Çalışma akımı: 450uA 

Şekil 4.3.1.1.8: Step-Down Voltaj 

Regülatörü 

Şekil 4.3.1.1.9: Jiroskop İvmeölçer Modeli 
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Jiroskop: 

16-bit çözünürlük 

Ölçüm aralığı: ±250, ±500, ±1000 ve ±2000°/sn seçilebilir 

Çalışma gerilimi: 3.2mA 

 

Pusula/manyetometre: 

14 veya 16-bit ayarlanabilir çözünürlük 

Ölçüm aralığı: ±4800μT 

Çalışma akımı:280uA 

 

10.Acil Stop Butonu 

 
Şekil 4.3.1.1.10: Manyetik Anahtarlama Devresi 

Bu devre araç dışarısına yerleştirilmiş bir mıknatıs ile çalışmakta olup kolay ulaşılabilir bağlantı 

kordonu çekildiğinde bataryadan alınan gücü tamamen kesecektir. Yarışma şartları ve kullanım 

açısından sıkıntı çıkartması halinde standart acil durdurma butonu kullanılması 

planlanmaktadır. 

 

 

Su altı haznesinin alt kısmına yerleşecek olan acil stop 

butonu, herhangi bir acil durumda –butona 

basıldığında- ana besleme hattının gerilimini kesecek 

ve aracın elektrik akışı kesilmiş olacaktır. Aynı 

zamanda acil stop butonu şartnamede araçta zorunlu 

olarak belirtilen malzemelerden biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.1.11: Acil Stop Butonu 
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11.I2C Çoklayıcı 

 

Aracımızda çok sayıda  sensörün verilerini 

almak için kullanılan Raspberry Pi ve 

Arduino’nun pinleri yetersiz kaldığı için 

I2C çoklayıcı kullanmaya karar verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Arduino Mega2560 Pro Mini 

 

Mega Pro Embed işlevleri Arduino Mega 2560 ile 

aynıdır. Bir Embed kartı olmasına rağmen Mega 

Board gibi sağlamdır. Orijinal çipi kullanır ve kartta 

16 MHz yüksek kaliteli kuvars rezonatörleri bulunur. 

Sensörlerden alınan dataları, gerekli filtreler 

uygulayarak anlamlı verilere dönüştürür ve 

anlamlandırması için Raspberry Pi’ye aktarma 

görevini üstlenir. Motorları sürecek olan PWM 

sinyalini ESC’lere iletecektir. 

 

    

   Arduino Mega2560 Pro Mini Teknik Özellikleri;[15] 

● Mikrodenetleyici: ATmega2560 

● USB-TTL dönüştürücü: CH340 

● Güç Çıkışı: 5V-800mA 

● Güç IN.: 5V 

● Güç IN. VIN / DC Jakı: 9-12V 

● Güç Tüketimi: 5V 220mA 

● Lojik Seviye: 5V 

● USB Mikro: USB 

● Saat Frekansı:16MHz 

● Çalışma Besleme Gerilimi: 5V 

● Dijital I / O:54 

● Analog I / O: 16 

● Bellek Boyutu : 256kb 

● Veri RAM Tipi / Boyutu: 8Kb 

● Veri ROM Tipi / Boyutu: 4Kb 

● Arabirim Tipi: ISS 

● Çalışma sıcaklığı: −40С ° / + 85С ° 

● Uzunluk × Genişlik:  38 × 54mm 

Şekil 4.3.1.1.12: I2C Çoklayıcı 

Şekil 4.3.1.1.13: Arduino 

Mega2560 Pro Mini 
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13.Sigorta 

  

Devreyi kısa devre akımından ve yüksek akımdan 

koruması ve elektrik bağlantısını kesmesini istediğimiz 

için aracımıza sigortada yerleştirdik. Aynı zamanda 

sigorta şartnamede zorunlu olarak belirtilen 

malzemelerden biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

14.Motor 

 
       Şekil 4.3.1.1.15: M1 BRF2838 Sualtı Motoru 

Sualtında çalışmakta sıkıntı yaşamadığı için fırçasız motor kullanmasına ve torkunun 

yüksek olması gerektiğinden ötürü de KV değerleri düşük motorlar seçmeye karar verdik. 

İki çeşit motor seçme sebebimiz ise yatay düzlem hareketleri için daha güçlü, dikey alçalış 

için ise diğer motora oranla daha az güçte bir motor olması gerektiğindendir.    

 

M1 BRF2838 Sualtı Motoru Teknik Özellikleri;[16] 

● Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

● Sürekli Akım : 5,45a 

● Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

● Anodize alüminyum gövde 

Şekil 4.3.1.1.14: 80A Sigorta 
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Şekil 4.3.1.1.16: Akım Grafiği 

 15.Batarya 

 

Lenta 3S batarya, insansız su altı araçlarının izole 

haznelerine göre özel olarak tasarlanmıştır. Yarım daire 

şeklindeki geometrisi sayesinde sıradan Li-Po 

bataryalara göre izole haznenizin içerisinde çok daha az 

yer kaplayacaktır. Bu sayede çok daha geniş bir kullanım 

alanına ulaşacağız. 

 

 

 

Lenta Marine 3S 7500mAh Teknik Özellikleri;[17] 

● Nominal Voltaj: 11.1 V 

● Kapasite: 7500 mAh 

● Anlık Akım Kapasitesi: 60A 

● Maksimum Ani Akım Kapasitesi: 80A 

● Minimum Voltaj Sınırı: 7.5 V 

● Maksimum Voltaj Sınırı: 12.6 V 

● Güç Bağlantı Konnektörü: XT60 

● Şarj Denge Soketi: 4 Pin JST 

● Hücre Yapısı:3S - 3P 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.1.17: Li-İon Batarya 

Paketi 
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16.Nem Sensörü 

                             

Nem sensörü sayesinde, aracın 

içerisinde su sızıntısı olup olmadığını 

anlayabileceğiz. Su alması durumunda araç acil olarak su 

yüzeyine çıkacaktır. Bu sayede elektronik aksamımız zarar 

görmeden kurtarabileceğiz. Biz kendi nem sensörümüzü 

üretmeyi planlamaktayız, üretim aşamasında sıkıntı çıkması 

durumunda şekilde belirtilen nem sensörü uyarlanarak 

kullanılması planlanmaktadır.  

 

 

 

Nem Sensörünün Teknik Özellikleri;[18]  

• Potansiyometre ile hassasiyet ayarı 

• Çalışma voltajı:5V 

• İki ayrı çıkış: Dijital ve analog 

• Kolay montajı için sabitleme deliği 

• Küçük PCB boyutu: 3 cm x 1.6cm 

• Güç indikatörü ve anahtarlamalı çıkış indikatörü 

       • Kararlı LM393 komperatörü 

 

17.Hall Effect Sensörü 

Manyetik anahtaralama devremizde kullanacağımız 

manyetik alan sensörüdür. Bu sensör sayesinde acil 

durdurma sistemimizin anahtarlamasını sağlayacak ve 

mıknatısın etkisini ölçüp mosfetlere gönderilen sinyal ile 

anahtar devresinin açık ya da kapalı olması kontrol 

edecektir. 

 

 

18.Mosfet 

Manyetik anahtaralama devremizde 

kullanacağımız mosfetler bu devre 

üzerinde anahtar görevi görüp akımın 

akıp akmayacağını kontrol edecek 

devre elemanıdır. Üzerinden akacak 

akım ve voltaj değerleri göz önünde 

bulundurularak güvenlik payı 

verilerek hesaplar yapılıp ona göre bir     

mosfet seçilmiştir. 

 

 

Mosfet Teknik Özellikleri;[19] 

● Ürün Adı:IRF1405 

Şekil 4.3.1.1.18: Nem Sensörü 

Şekil 4.3.1.1.19: Hall Effect Sensörü 

Şekil 4.3.1.1.20: Mosfet 
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● Ürün Kategorisi: Mosfet 

● Ürün Alt Kategorisi:IRF Serisi 

● Paket Tipi:TO-220 

● Transistör Tipi: N Kanal 

● Sürekli Çıkış Akımı:169A 

● Drain-Source Gerilimi:55V 

 

19. Hidrofon 

Pinger görevi için iki tane hidrofon kullanılması 

planlanmaktadır. Hidrofonlar arası akustik şiddet 

farkına dayanarak yön tayin etmeyi düşünüyoruz. 

Yeterli bilgi şartnamede belirtildiği gibi kritik 

tasarım raporu sonrası yayınlanacağı için nihai 

kararlar ilerleyen aşamada verilecektir. 

 

 

21. Servo Motor 

Servo motor aracımızın önünde bulunan 

kameramızın ihtiyaç halinde açısını değiştirecek pan-

tilt mekanizmasının tahriğinde kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

SG90 Servo Motor Teknik Özellikleri:[20] 

● Boyutlar: 23.1 x 12.2 x 29 mm 

● Ağırlık: 9 g 

● Çalışma gerilimi: 4.8 - 6.0 VDC 

● Hız @4.8V: 0.1 sn/60° 

● Zorlanma Torku @6V: 1.8 kg.cm 

● Dişli kutusu: Plastik 

● Dönüş açısı: 0-180° 

● Çalışma PWM sinyali: 500-2400 μs 

● Kablo Uzunluğu: 15 cm 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.1.21: Hidrofon 

Şekil 4.3.1.1.22: Servo Motor 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Ön Tasarım Raporunda daha önceden hazırladığımız algoritmalarımızı, yeni öğrendiğimiz 

bilgilerimizle birlikte güncelledik.  

Akış şemalarımızdaki Raspberry Pi’ye gönderilen haber, aslında Raspberry Pi üzerinde 

çalışmakta olan Python’a gönderilmektedir. 

4.3.2.1.Birinci Etap 

 

Ön Tasarım Raporuna ek olarak, seri haberleşme bölümleri eklenmiştir. Algoritmamızda köklü 

bir değişiklik yapılmadı.  

 

Dikdörtgen biçimindeki kapıdan temassız geçme görevi, Yapay Zeka kullanmadan 

gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir görev. Raporumuzda “küçük kapı” olarak 

adlandırdığımız kısım aslında kapının üst bölmesine verdiğimiz ad. 

Akış şemasındaki kapı algılamanın sağlanması için, dikdörtgenlerin dış hatlarının uzunlukları 

ve buna bağlı olarak da alanları hesaplanacaktır. Küçük kapının algılanması ise, uzunluklarına 

bağlı olarak kapıların alanlarının ölçülmesi ve küçük olan kapıya doğru hareket edilmesiyle 

sağlanacaktır. Aracın kapıdan temassız geçmesi için, ölçülen uzunluklar ve aracın ebatları 

dikkate alınarak bir hareket sağlanacaktır.  

 

 

Şekil 4.3.2.1: Algoritma Diyagramı 1 
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4.3.2.2.İkinci Etap 

 

Ön Tasarım Raporuna ek olarak, seri haberleşme bölümleri eklenmiştir. Faster R-CNN yerini 

YOLO modeline bırakmıştır. 

 

 

Şekil 4.3.2.2: Algoritma Diyagramı 2  
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4.3.2.3.Üçüncü Etap 

 

Yarışmanın üçüncü aşamasında, hedefimiz akustik ses dalgaları yayan topu düşürmek olduğu 

için, bu kısımda Görüntü İşleme yöntemlerine başvurmayacağız. Ses dalgalarının geldikleri 

yön, hidrofonlar arasındaki şiddet farklarından yararlanılarak tespit edilecek ve araç buna göre 

hareketi sağlanarak hedefin imhası sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 4.3.2.3: Algoritma Diyagramı 3  
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

4.3.3.1. Nesne Tespiti 

Görüntü İşleme süreci, aracın kontrol mekanizmalarıyla sürekli iletişim içerisinde olmak 

zorundadır. Gerçek zamanlı tespit sistemi denildiğinde en iyi performansı veren modellerden 

olan YOLOv5[21] modeli kullanarak, gerçek zamanlı nesne tespiti yapılmaktadır. 

 

4.3.3.2. Görüntü İşleme, Modelin Eğitimi ve Veri Etiketlenmesi 

YOLOv5 modelinin eğitimi için, YOLO modellerine özgün olan etiketleme işlemlerinin 

yapılması gerekmektedir. Etiketleme işlemleri, LabelImg adı verilen Python programı 

üzerinden yapılmaktadır. Bu program, seçilen dosya yolundaki resimleri yükleyerek kısa bir 

zaman içerisinde etiketleme yapılmasını mümkün kılar. İçerisinde barındırdığı YOLO, 

CreateML, PascalVOC gibi etiketleme yöntemlerini barındırdığı için farklı modeller için de 

kullanımı mümkündür. 

 

 

Şekil 4.3.3.2.1: Etiketleme Arayüzü Olan LabelImg’den Bir Kesit 

 

YOLO eğitimi sırasında birinci etap için yaklaşık iki yüz elli (250) görüntü kullandık. Eğitim 

yaklaşık üç saat sürdü. İkinci etap için yaklaşık yüz yirmi (120) resim kullanıldı. 
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Şekil 4.3.3.2.2: YOLOv5 Eğitimi Sonucu  

 

Şekil 4.3.3.2.3: Eğitimimizde birinci ve ikinci etaptan görüntüler  

 

4.3.3.3. Mesafe Ölçümü 

 

Mesafe ölçümü için tek bir kamera kullanılacağı için, referans bir resim alınarak mesafe 

ölçülecektir. Bu işlemde, referans olarak verilen sınıfa ait resmin kameradan ne kadar uzakta 

olduğunu dikkate alınarak bir tahminde bulunulur. Bu işlemin temelinde optik hesaplamalar [22] 

vardır. 
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Şekil 4.3.3.3.1 

         

Görüldüğü üzere, net bir mesafe değeri ölçülemediği ve hata payı bulunduğu için, filtrasyon 

işlemi uygulanır ve en kötü durumda bile aracın temassız geçebilmesi için ölçülen mesafeye  

bir değer eklenir. Bu değer, testler sonucunda ölçülen sonuçlara bağlıdır. 

 

Üçüncü etaptaki hedefimiz olan pinger üzerinde, top tespiti için görüntü işlemeden farklı olarak, 

akustik sinyaller üzerinden hesaplamalar yapılacaktır. Bu hesaplamalar, Yarışma sırasında 

hidrofonlar kullanılarak alınan verilerin karşılaştırılması yöntemi ile yapılacaktır. Kritik 

Tasarım Raporu’nun yazılması sırasında Elimizde, tedarik ve bütçe gibi sebeplerden dolayı 

hidrofon bulunmamaktadır. Sistemin simülasyonunu sağlamak ve algoritmaları test etmek için 

su dışında mikrofonlar kullanılarak bir test düzeneği yapılmış, ve algoritmalar test edilip 

çalışma mantığı denenmiştir. 

 

Şekil 4.3.3.3.2 



 
 

54 
 

4.3.3.4. Arduino İle Haberleşme, Sensör Değerlerinin Okunması ve Güdümleme 

 

Kontrol Kartı Yazılımı 

Kontrol kartı yazılımı, çeşitli sensörlerden aldığı verilere ve Raspberry Pi üzerinde çalışan 

güdümleme algoritmasından aldığı komutlara göre, gerekli parçalara, gerekli PWM sinyalini 

göndermek için tasarlanmıştır.   

Kontrol kartının, sensör verilerine göre aracın durumunu sürekli bir şekilde denetleyip kontrol 

edebilmesi için kapalı döngü kontrol sistemlerinden PID kontrol algoritması kullanmaya karar 

verdik. Sensörlerden alınan veriler PID kontrol algoritmasından geçirilip; aracın anlık 

durumuna bağlı olarak, hesaplanan PWM sinyalleri motorlara gönderilir. Bu sayede aracın 

dengesi korunur ve optimum güç ile aracın hareketi sağlanır.  

Kontrol kartı olarak Arduino Mega Pro kullanılmıştır, bu geliştirme kartının yazılımsal olarak 

tercih edilme sebebi, piyasadaki PWM çoklayıcı modülleri kullanmak istemediğimizden 

kaynaklıdır. Bu modülleri kullanabilmek için gereken kütüphaneler hem kontrol kartı 

hafızasında fazla yer kaplamaktadır, hem de bu kütüphanelere bağlı kalmadan daha 

performanslı kodlar yazmak istenmiştir. Kontrol kartı yazılımı C++ dili kullanılarak Arduino 

IDE üzerinde programlanmıştır, “Servo.h” ve “Wire.h” kütüphanelerinden faydalanılmıştır. 

Kontrol kartı geliştirmelerimiz devam etmektedir. 

 

Dönme, ivmelenme ve yön değerlerini ölçmek için 9 eksenli MPU-9250 IMU sensörü 

kullanılmıştır. IMU sensöründen okunan veriler, gerekli dönüşümler yapılarak radyan 

cinsinden derece cinsine çevrilmiştir. 

Derinliği ölçmek için basınç sensöründen yararlanılmıştır, sızdırmaz tüp içerisindeki su 

sızmalarının tespiti için nem sensörü bağlanmıştır. Ayrıca üçüncü etapta kullanacağımız 

hidrofonları Kritik Tasarım Raporuna kadar tedarik edemediğimiz için iki adet mikrofon 

modülü bağlanmıştır.  

 

Aracın; su içerisinde yapacağı manevralar sonucu oluşabilecek denge kayıplarını minimuma 

indirmek, anlık durumuna göre yönünü ve derinliğini sürekli olarak  denetleyip düzeltmek için 

PID kontrol algoritması tasarlamaktayız. PID kontrol algoritması; yaygın olarak kullanılan bir 

kapalı döngü geri bildirim mekanizmasıdır. Bir PID denetleyicisi, sensörlerden gelen referans 

verilerini girdi olarak alır ve istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı alarak bir “hata” 

değişkeni döndürür [23] . PID algoritması 3 parametreden oluşur; “P” oransal, “I” integral, “D” 

ise türevi temsil eder. “P” mevcut hataya bağlıdır, “I” geçmiş hataların toplamıdır, “D” ise 

gelecek hataların tahminidir. Bu üç parametrenin ağırlıklı toplamları sonucu ise aracın istenilen 

ayar noktasına ulaşmasını sağlayacak olan yeni PWM sinyalini verir. PID kontrol algoritmasına 

ait genel blok diyagramı Şekil 4.3.3.4.1’de verilmiştir.  
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Blok diyagramda PID 

çıkışındaki u(t) kontrol 

sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) 

referans sinyalini ve e(t) ise hata 

sinyalini göstermektedir. 

Yukarıda verilen blok 

diyagrama göre PID çıktısı u(t) 

Denklem 1 ve 2’deki gibi 

hesaplanır.        

 

 

PID kontrol algoritmasında sistem çıktısının istenilen referans sinyali takip edebilmesi için 

Denklem 1’deki Kp, Ki ve Kd, PID parametrelerinin üzerinde çalıştığı sisteme uygun olacak 

şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlenmesi sistem performansı 

üzerinde büyük bir rol oynayacağı için, araç üzerinde deneme yanılma yöntemi ile belirli 

adımları takip ederek bu parametrelere karar vereceğiz ve PID kontrol yazılımına 

yerleştireceğiz. 

Aracın dengesini, yönünü ve derinliğini kontrol etmek için MPU-9250 IMU sensörü ve basınç 

sensörünün aracılığı ile sabit zaman aralıklarında sürekli olarak aracın denge, yön ve derinlik 

değerlerini ölçülüp, referans sinyalinden çıkarılarak hata sinyali elde edilir. Elde edilen iki hata 

arasındaki fark; türevi verirken, bu hata değerlerinin toplanması ile de integral parametresi elde 

edilir[24] . Hesaplanan PID çıkış sinyali de motorlara iletilmesi gereken yeni PWM değeridir.  

PID Kontrol algoritması için çalışmalarımız devam etmektedir; Şekil 4.3.3.4.2’de PID’nin “P” 

yani oransal terimini hesaplayıp yeni PWM değeri olarak motorlara yollayan fonksiyon yer 

almaktadır. 

 

Şekil 4.3.3.4.2: Oransal Terim Fonksiyonu Kod Parçası  

 

4.3.3.5. MPU-9250 IMU Sensör Değerlerinin Okunup Dönüşüm Yapılması 

Şekil 4.3.3.4.1  
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Sensör verileri okunurken “Wire.h” kütüphanesinden yardım alınmıştır. Gerekli okumalar 

yapıldıktan sonra salt veriyi kullanılabilir hale getirmek için matematiksel dönüşümler 

uygulanmıştır. MPU-9250 sensörü ile aracın; yaw, pitch ve roll eksenlerinde yaptığı 

hareketlerinin açısal değeri çıktı olarak alınır. Alınan çıktılar PID kontrol algoritmasına referans 

olarak verilir ve bu sayede aracın dengeleyici sistemleri çalışır. 

MPU-9250 IMU sensöründen salt veri okuması yapıldıktan sonra okunan veriyi anlaşılabilir 

değerlere çevirmek için gereken matematiksel dönüşüm kodları şekil 4.3.3.5.1’de belirtilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.3.3.5.1: MPU-9250 IMU Sensörü Veri Okuma  

 

 

4.3.3.6. Kalibrasyonlar ve Filtrasyon 

Aracı çalıştırmadan önce; ESC, motor ve sensörlerin kalibrasyonlarını yapmak aracın su altında 

herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için son derece öneme sahiptir. Aynı zamanda aracın en 

az güç ile en fazla performansı göstermesinde kalibrasyonlar kilit rol oynamaktadır. 

Araç üzerindeki tüm motorların senkronize şekilde çalışabilmesi, oluşabilecek bağlantı ve 

PWM sorunlarının testi için gerekli kodlar C++ ile programlanmıştır. 

MPU-9250 IMU sensörü kalibrasyon ve filtrasyonu; kullanılabilir hale çevrilmiş verileri, 

gerekli matematiksel işlemlerden geçirip alınan çıktıları, sıfıra yaklaştırıp gürültüsüz verilere 

çevirmeyi sağlar. Şekil 4.3.3.6.1’de kalibrasyon ve filtrasyon için gerekli olan matematiksel 

işlemlerin olduğu kod parçası, şekil 4.3.3.6.2 ve şekil 4.3.3.6.3’de kalibrasyon ve filtrasyon 

öncesi, sonrası arasındaki farkı gösteren Serial ekran çıktıları mevcuttur. 
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Şekil 4.3.3.6.1: MPU-9250 Kalibrasyon & Filtrasyon Kod Parçası 

 

 

Şekil 4.3.3.6.2: MPU-9250 Kalibrasyon & Filtrasyon Öncesi Serial Ekran 

Çıktıları 

 

 

  Şekil 4.3.3.6.3: MPU-9250 Kalibrasyon & Filtrasyon Sonrası Serial Ekran 

Çıktıları 
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4.3.3.7. Manuel Kontrol ile Test Aşaması  

Aracımızın su altı testleri için Arduino Mega Pro kartımıza C++ dili ile “Servo.h” ve “Wire.h” 

kütüphanelerinden yardım alınarak, manuel kontrol algoritması programlanmıştır. Manuel 

kontrol algoritması; iki adet joystickten gelen PWM sinyaline göre aracın hareketini 

sağlamaktadır. Birinci joystickten girilen PWM sinyali ile manevra motorlarının; ileri, geri ve 

dönme ekseninde sağa, sola hareketi gerçekleştirilir. İkinci joystickten girilen PWM sinyali ise 

yükseklik motorlarına giderek yukarı ve aşağı hareketlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

 

Şekil 4.3.3.7.1 

4.3.3.8. Ardunio İle Raspberry Pi Haberleşmesi 

Arduino ile Raspberry Pi, UART seri haberleşme yöntemiyle birbirlerine bağlanırlar. PySerial 

kütüphanesi yardımıyla Python’da seri haberleşme yapılır.  

 

Kritik Tasarım Raporu’nun yazılma anında elimize bazı sensörlerimiz ulaşmadığı için, 

yaptığımız örnekte LED’i açıp kapama işlemleri yapıldı. Ancak haberleşme metotları aynı 

olduğu için, sensörden veri okuma kısmında bir değişiklik olmayacaktır. 
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Python Seri Haberleşmesinde PySerial adlı kütüphane kullanılmaktadır. İşletim sistemlerinden 

hangisi kullanılıyorsa, arkaplanda o işletim sistemine göre ayarlamaları yaparak çalışır. 

 

Aşağıdaki örnek kodda, Raspberry Pi’de çalıştırılan Python’da, seri porta LED’i açıp kapa 

üzerine kod gönderilmektedir. 

 

Şekil 4.3.3.8.1: Serial.Write ile haber gönderilir, Serial.Read ile haber alınır  

 

Arduino kısmında, Serial kısmından veriler okunarak buna göre işlemler yapmaktadır. Örnek 

kodda, bu işlemler LED’i açıp kapama ve okunan analog değeri ekrana yazdırma gibi farklı 

komutları işlemektedir. 

Arduino kısmı kendi içinde bir Serial Monitor barındırdığı için, deneme yapmak için bu monitör 

üzerinden de komutlar verilebilmektedir. 

4.3.3.9. Aracın Hareketi ve Konumlanması 

 

Nesnenin tespiti ve nesneyle araç arasındaki mesafenin ölçümü yapıldıktan sonra, aracın ne 

kadar süre ve hangi yönlerde hareket etmesi gerektiği hesaplanır. Hareket süresi, aracın su 

altında saniyede aldığı değere göre değişkenlik gösterir. Hareket edilecek yön, tespit edilen 

nesnenin resmin merkezine göre konumuna göre değişiklik gösterir.  

 

YOLOv5 ile işlenen resimler 416x416 formatında çalıştırılır. Buna göre, resmin merkezi (208, 

208) noktasıdır. Tespit edilen nesnenin koordinatlarına göre toplamda yedi ihtimal bulunur. 

Nesne aracın tam karşısında, üstünde, altında, sağ veya sol üst kısmında, sağ veya sol alt 

kısmında bulunabilir. Tasarım kısmında bu durumların hepsi farklı sınıflar olarak 
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belirtilmişlerdir ve YOLOv5 model bütün sınıfları dikkate alarak eğitilmiştir. Nesne tespitinin 

sonucunda elde edilecek sınıf ve koordinatlara göre yedi farklı koşulda hareket sağlanacaktır. 

 

4.3.3.10. Arayüz 

 

Aracın sağlıklı bir şekilde çalışmasının denetlenmesi için, araçtan okunan değerlerin çeşitli 

grafiklere dökülerek, görevli takım arkadaşlarımız tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için, testler sırasında okunan değerler bir txt dosyasına kaydedilir ve Python’ın 

Matplotlib kütüphanesi yardımıyla grafikleri çizilir. 

 

 

Şekil 4.3.3.10.1: Jiroskop’un eksenlerde yaptığı açıları gösteren arayüz grafiği  

 

 

 

 

 

4.3.3.11. Simülasyon 

 

Simülasyon kısmında, ÖTR’de belirttiğimiz üzere Unity kullandık. Aracımızı ve etaptaki 

hedefleri modelleyerek karşılaşabileceğimiz sıkıntılar üzerine düşündük. Ekibimizde farklı 

disiplinler de bu simülasyondan yararlandı. 
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Şekil 4.3.3.11.1: Birinci Etap için oluşturulan engel  

 

 

Şekil 4.3.3.11.2: İkinci Etap için oluşturulan hedef  
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5. GÜVENLİK 

 

İnsansız su altı aracımızı yaparken ve aracın kendi güvenliği hakkında aldığımız güvenlikler 

mevcuttur. Bu güvenlik tedbirlerini almamızın amacı aracımızın güvenli bir şekilde imal 

edilmesi, sağlıklı bir çalışma sağlaması ve çevreye zarar vermemesi için belirlediğimiz 

parametreler ele alınarak hazırlanmıştır. 

 

 

Bu parametreler; 

1. Üretim ve Montaj 

2. Araç güvenliği 

3. Çevre güvenliği 

olarak 3 başlıkta işlemeyi tercih ettik. 

 

5.1. Üretim ve Montaj 

 

Üretim ve montaj esnasında oluşabilecek sıkıntıları en aza indirmek amacıyla iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini ele alacağız. Çalışmamız için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla 

üretim ve montaj esnasında koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanarak montaj 

yapılacaktır. 

 

 

 

Şekil 5.1.1 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 

 

Montaj esnasında elektrik çarpmasına karşı montaj bitene kadar araca kesinlikle elektrik 

verilmeyecektir. Montaj sonucu araç güvenliği için bütün bağlantı nokta ve elemanları kontrol 

edilerek sağlamlaştırılacaktır. Aracımızda su altında çalışacak gevşek parça bırakılmayacaktır. 

 

 

Çalışmamız için güvenli bir ortam oluşturmak 

amacıyla üretim ve montaj esnasında koruyucu 

eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanarak 

montaj yapılacaktır. 
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5.2.Araç Güvenliği 

 

Araç güvenliği için öncelikle bütün elektronik donanımızın bulunduğu sızdırmaz tüpün 

havuz içerisindeki basınca dayanmasını bilmemiz gerektiğinden dolayı, sızdırmaz 

tüpümüze havuz içerisinde belirli testler yapılması hedeflenmiştir. Motor kablolarının 

sızdırmaz tüpün içine gireceği yerlerde özel olarak sızdırmazlık sağlanacaktır ve araç 

hareketlerini engellemeyecek şekilde kablolarda esneme payı bırakılacaktır. Araç içerisinde 

ve üzerinde bulunan bütün kablolar olası bir elektrik kaçağını engellemek adına 

yalıtılacaktır.  

 

 

 

 

Şekil 5.2.1: Fırçasız Motor  

  

 

Şekil 5.2.2: Acil Durum Butonu ve 

Manyetik Anahtarlama Devresi 

 

 

 

Şekil 5.2.3: Nem Sensörü 

 

Aracımıza su altında çalışmaya uygun fırçasız 

motorlar monte edilecektir. 

Aracımızda acil durumlarda kullanılabilecek 

bir sızdırmaz ve manyetik acil durum sistemi 

olacaktır. Güvenlik şartları gereği yeterli 

bulunmaması durumunda standart acil 

durdurma butonu kullanılacaktır. 

Sızdırmaz tüp içerisinde konumlandırdığımız 

nem sensörümüz sızdırmaz tüpün su altında 

olası bir su sızdırması sonucu devreye girerek 

aracın su üzerine çıkarılması sağlanacaktır. 
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Şekil 5.2.4: Jiroskop  

 

 

Araç yüzeylere yakın olduğunda pervanelerin dönüş hızları azaltılarak güvenli bir hızda aracın 

iniş yapması veya topa çarpması sağlanacaktır. Aracımızın batarya seçimi şartnamede belirtilen 

gerilim aralıklarına uygun olarak seçilmiştir, her batarya için ayrı olarak sigorta kullanılarak 

güvenlik sağlanacaktır.  

 

5.3.Çevre Güvenliği 

Aracımızın su altında veya su üzerinde çalışırken çevreye zarar vermemesi için yağ ile çalışan 

hidrolik sistemler kullanılmayacaktır. Aracımızın montaj esnasında personele ve su altındaki 

canlılara zarar vermemesi adına motorlarımızda korumalık bulunmaktadır ve pervanelerimizde 

keskin uçlar bulunmamaktadır. Araç tasarımımızın ve motor pervanemizin çevreye veya 

çevredekilere zarar verecek keskin köşeleri yok edilmiştir. 

 

 

Şekil 5.3.1: Motor Korumalığı 

 

Dengenin sağlanması adına da jiroskop yardımı 

alınacaktır. 
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6. TEST 

 

6.1.Motorların İtki Kuvvetini Ölçmek 

Hazırladığımız Şekil 1.1 de gösterilen test düzeneği ile motorların uyguladığı itki gücünü ölçtük 

bu sayede analiz programında hesaplanan direnç kuvvetini karşılayabilecek motorlar seçtik. 

Daha önceden aldığımız T motor 2814 tip motorun gücü rahatlıkla direnç kuvvetine yetiyordu 

ama bu motorun harcadığı güç tamamen otonom olan aracımıza fazladan pil yüküne neden 

oluyordu. Bu test düzeneği sayesinde daha önce yükseklik motoru olan MRf3525 tip motorun 

bizim itki motoru olarak kullanabileceğimizi fark ettik bu yüzden bu değişikliği yapmış olduk. 

 

Şekil 6.1.1: İtki Ölçümü İçin Test Düzeneği 

 

Şekil 6.1.2 İtki Kuvveti İçin Ölçtüğümüz Değer 
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6.2.Su Altı Testi 

Bu testteki amacımız aracımızın tasarımının su altına uygun olup olmadığını gözlemlemekti. 

Yaptığımız testler sayesinde PLA malzeme kullanarak ürettiğimiz parçaların su aldığını 

gözlemlemiş olduk. Aracımızın öncellikle manuel kontrolünü ve su altındaki kabiliyetlerini 

gözlemledik. Yarışma sırasında aracımızın yapacağı görevler için su altında görüntüler aldık ve 

araçta kullanacağımız yapay zeka eğitimlerine bu test sayesinde başlamış olduk. 

 

Şekil 6.2.1: Sualtı Testi 
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7. TECRÜBE 

 

7.1.Elektronik Tecrübesi 

● Raspberry Pi 3 B+’dan Raspberry Pi 4’de geçiş yapılmıştır. Bunun sebebi ise aşağıda 

verilen tabloda belirtilen donanımların performans farklarından yararlanmak 

istememizdir. Daha yüksek işlem gücüne sahip Raspberry Pi 4 gerek görüntü işleme 

gerekse otonom algoritmalarımızın daha iyi çalışmasında işimize yarayacaktır. 

Raspberry Pi 4                                                Raspberry Pi 3 B+  

SoC 
Broadcom BCM2711 

quad-core Cortex-A72 @ 1.5 GHz 

Broadcom BCM2837B0 

quad-core Cortex-A53 @ 1.4 GHz 

GPU VideoCore VI with OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 VideoCore IV with OpenGL ES 1.1, 2.0 

● Motor seçimlerimizi Tiger MT2814’den M1 BRF2838’e çevirmemizin başlıca nedenleri 

şunlardır:  

Yukarıda belirtilen MT2814 motorların 35A gibi çok yüksek akım değerlerine kadar 

çekebilmesi, bu gibi yüksek akımlarda motorun güç kablolarının ısınma olmaması için 

kullanmamız gereken kabloların fazla kalın olması gibi olumsuz sebeplerin yanı sıra ortaya 

çıkan yüksek güç tüketimini karşılayabilmek için çok yüksek kapasitede batarya kulllanma 

ihtiyacını doğurmasıdır. 

● Batarya seçimimizde ise kullanacağımız güç miktarının azalması sebebiyle 4x6200 mAh 

li-po bataryalar yerine 7500mAh li-ion batarya paketi seçilmiştir. Bu sayede ağırlığımız 

2200 gr seviyesinden 560 gr’a düşmüştür. 

● Yarışmamızın güvenlik şartlarından olan acil durdurma butonu seçimimizde ise boyut ve 

aracımıza yerleştirme zorluklarından dolayı sızdırmazlığı olumsuz etkilemeyecek şekilde 

manyetik bir anahtarlama kullanılması planlanmaktadır. Bu manyetik anahtarlama 

sisteminin bir diğer faydası ise sızdırmaz tüpümüzün dışında konumlanacak mıknatısa 

bağlı kordon sayesinde su içerisinde kolay bir ulaşım ile tüm gücün kesilebilmesidir. 

Malzemeler kısmında belirtildiği gibi bu sistem teste tabi tutulup herhangi bir güvenlik 

zaafiyetinde standart acil durdurma butonu kullanılacaktır. 

● Sigorta seçimimizde ise bıçak sigorta yerine PCB’ye daha uygun cam sigorta 

kullanılacaktır. 

● Arduino Nano yerine Arduino Mega 2560 Pro Mini kullanmaya karar verdik. Bu kararı 

vermemize sebep olan etkenler şunlardır; Arduino Nano’da bulunan 6 adet PWM 

çıkışının 8 adet motorumuza yeterli gelmemesi, bu soruna çözüm olarak kullandığımız 

PWM çoklayıcısı (servo motor sürücü) çeşitli sıkıntılar çıkarmasından ötürü 12 PWM 

çıkışı destekleyen ATMEGA2560 mikrodenetleyicisinin kullanacağımız işlev için 

fazlaca yeterli geleceğini düşündük.Arduino Nano’da 32kb olan flash belleğin, Arduino 

Mega 2560 Pro Mini’de 256kb olması kod yazarken bize esnek olabilmemiz için daha 

fazla alan sağlayacaktır. 

 

7.2.Mekanik Tecrübesi 

 

7.2.1. Motor Tutucularındaki Vida Bağlantıları 
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Kullandığımız su altı DC fırçasız motoru bağladığımız vida noktalarında kırılmalar meydana 

geldi. Kırılmaları incelediğimizde 3D yazıcı ile bastığımız motor tutucularındaki vida 

deliklerine sivri uçlu vida kullandığımızda malzemede çatlamaların meydan geldiğini 

gözlemledik. Buna bağlı olarak düz uçlu vida kullanarak sorunu giderdik. Deliklerin toleransını 

yazıcımızın baskı kalitesine göre düzenleyip vida bağlantısının aynı rijitlikte olmasını sağladık. 

Aşağıdaki resimlerde meydana gelen çatlamalar ve vida değiştirmemiz sonucunda sorunsuz 

üretilen motorlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2.1.1:Meydana Gelen Kırılmalar 

7.2.2. 3D Yazıcıdan Çıkan Parçaların Sızdırmazlığı 

PLA malzeme kullanarak 3D yazıcı ile bastığımız parçaları suyun altına soktuğumuzda basım 

sırasındaki oluşan boşluklardan su aldığı gözlemlenmiştir. Su alması aracımızın 

stabilizasyonunda sorun teşkil etmiştir. Bu nedenle bu boşlukların herhangi bir malzeme ile 

doldurulması gerekmiştir. Aşağıdaki Tablo 2. 1 de gerekli çözüm fikirlerinin artıları, eksileri 

ve fiyat analizi verilmiştir. 

 

KULANILA

N 

MALZEME 

 

BİZE SAĞLADIĞI 

ARTILAR 

MALZEMEYİ 

KULLANDIĞIMIZDA 

YAŞANACAK 

SORUNLAR 

 

FİYATI 

 

 

 

DOLGU 

VERNİĞİ 

Ürettiğimiz 

parçalardaki boşluğu 

dolduracak bu 

sayede parçalardaki 

su alımı duracak ve 

üstüne boya 

atmaktan başka bir 

işlemi olmayacak. 

Dolgu verniği kullanımı 

arasında 3D yazıcılarda 

basılan malzemeler yok 

tüm yüzeylerde 

uygulandığı bilgisi var 

fakat denenmediği sürece 

kesin bir sızdırmazlık 

sağlar mı bilinmiyor. 

2,5 kg filli 

boya dolgu 

vernik 120TL 

Ünlü Boya 

dolgu vernik 

2,5 kg 109 

TL 

 

 

 

 

 

Ürettiğimiz 

parçalardaki boşluğu 

dolduracak bu 

sayede parçalardaki 

su alımı duracak ve 

İnternetteki videolara göre 

su itici bir özelliği var 

fakat biz suyun altında 

olacağımız için 

sızdırmazlık sorunu tekrar 

Winkel 

sızdırmaz 

sprey 500 ml 

fiyatı 70 TL 

Safirex 400 
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Sızdırmaz 

sprey 

rengini 

seçebileceğimiz için 

ayrıyeten boya 

masrafı olmayacak 

ve zımpara 

gereksinimi ortadan 

kalkacak.  

ortaya çıkabilir(Çok düşük 

bir ihtimalle) 

ml sızdırmaz 

sprey 85 TL 

 

 

 

 

AHŞAP 

MACUNU+ 

VERNİK 

3D yazıcı da 

bastığımız 

parçalardaki boşluğu 

dolduracak zımpara 

ve vernik sayesinde 

pürüzsüz bir yüzey 

ortaya çıkacak ve su 

altında su geçişi 

kolay olacak  

Ahşap macunu ince işçilik 

isteyen bir madde bu 

nedenle zor bir iş ayrıyeten 

ise zımpara yapma 

gereksinimi nedeniyle 

daha zor. Bu işlemlerden 

sonra birde boyama işlemi 

gerekiyor. 

DYO Ahşap 

macunu 1,25 

kg 67TL Su 

bazlı vernik 

250 ml 25 TL  

Ahşap boyası 

500 ml 30 TL 

 

 

 

 

 

 

Yüzey 

Zımparalama 

İşlemi+ Astar 

Boya+ 

Vernik 

3D yazıcı ile 

bastığımız 

parçalardaki katman 

boşluklarını 

doldurarak 

Parçaların su 

almasını 

engelleyecek 

bastığımız parçaları 

zımpara işlemi ile 

pürüzsüz yapıp akış 

kolaylığı sağlayacak 

boya işlemi ile araç 

tek ren olacak vernik 

ile parlaklık 

sağlanacak. 

Zımpara işleminin hassas 

yapılmaması durumunda 

parçaların kırılma ihtimali 

var bu nedenle dikkat 

gerektiren bir iş boya ve 

verniğin yanlış yapılma 

ihtimali yüksek. 

Zımpara 36 

TL+ Astar 

Boya( Motip 

Marka)500 

Ml 

35TL+Sprey 

vernik 30 TL 

 

 

 

Yüzey 

Yapıştırıcısı 

Aracımızın 

parçalarındaki tüm 

boşlukları 

doldurması ve eksik 

kalması durumunda 

kolay temini. 

İyi bir yüzey 

yapıştırıcısının hızlı 

donması nedeniyle 

uygulamada zorluk 

yaşatması. Kalitesiz marka 

bir yüzey yapıştırıcısının 

da boşlukları 

doldurmaması. 

İyi bir marka 

100 ml yüzey 

yapıştırıcı 12 

TL  

Tablo 7.2.2.1 

 

Yukarıdaki tabloda artıları, eksileri ve fiyatları göz önüne aldığımızda en makul seçenek yüzey 

yapıştırıcı ile boşlukların doldurulmasıydı.  Bizde bu nedenle ilk olarak bu işlemi denedik fakat 

yüzeyde hızlı kuruması nedeniyle yüzeye tam olarak dağıtılamadı diğer işlemlere baktığımızda 

sızdırmaz spreyin kullanılması makul bulundu fakat uygulamada olmayacağı kanaatine 
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varılarak yapılışı zor olsa da en garanti olan yüzey zımparalama+ astar boya + vernik işleminin 

uygulanmasına karar verdik. Aşağıdaki şekilde uygulamayı yaparken ki fotoğraflar verilmiştir. 

 

Şekil 7.2.2.1:Zımparalanmış ve Verniklenmiş Araç Parçası 

7.3.Yazılım Tecrübesi 

 

Görüntü İşleme 

 

Ön Tasarım Raporu’nda belirttiğimiz üzere, istediğimiz performansı alamadığımız için 

OpenCV kütüphanesinden vazgeçip Yapay Zeka kısmında ilerledik. Kötü performans gösteren 

örnek bir resim aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 7.3.1: Kullanılan kapının şekli tam olarak tespit edilememiştir 

Su altında sürekli olarak değişen ortam şartları, kontor üzerinden yapılan nesne tespitlerini zor 

kılmaktadır. Bu gibi durumlarda, ortam değişkenlerinden bağımsız çalışan bir metot 

gerekmektedir. Yapay Zeka yardımıyla yapılacak Görüntü İşleme her ne kadar yavaş olsa da, 

değişen ortam şartlarına kendini adapte etmekte ve istediğimiz sonuçları vermektedir. 
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Eğitilen model, hesaplamalarda ve kullanılacak algoritmalarda yardımcı olması adına, tespit 

edilen nesnenin konumunu belli edecek şekilde etiketlenmiştir. Eğitim için toplanan 

görüntülerdeki dengesiz rakamlar bu duruma yol açmıştır. Her iki sınıftan da yeterli görüntü 

toplandığında bu sorun minimuma indirilmiştir. Örnek resim aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 7.3.2: Sağ taraftan görünen bir kapı, aynı zamanda sol taraftan görülmüş gibi 

etkilenmiştir 

 

Yapılan testlerde ikinci etabın rengi için yeşil bir hortum kullanıldı ve tek bir daire yapıldı. 

Ortasında, yarışma detaylarında belirtilen gemi sembolü kullanılmadı. Bunun sonucunda ikinci 

etap görüntülerinin birçoğunda tespit sırasında istenmeyen sonuçlar alındı. Etaba daha uygun 

bir şekilde deneme yapıldığında daha iyi sonuçlar alınacaktır. Örnek tespit edilemeyen resim 

aşağıdadır. 



 
 

72 
 

 

Şekil 7.3.3: İkinci etapta karşılaşılan tespit sorunu  

 

Modelin olabildiğince kusursuz bir şekilde çalışabilmesi adına, aracın dengesini yitirme 

ihtimaline karşı görüntüler toplanmıştır. Bu gibi durumlarda, etiketlenmesi istenmeyen kapı 

harici alanlar da etiketlenmek zorunda kalmıştır. Modelin eğitimi bu durumdan olumsuz 

etkilenmiştir. Örnek resim aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 7.3.4: Etiketlenmesi istenilenden fazla alan etiketlenmiştir 

 

YOLOv5 modeli sonucunda üretilen dosyalar dinamik yapıda oldukları için, okunan dosya 

sürekli değişmektedir. Yarışma sırasında bu dosyaların tespitinde ekstra bir süre kaybetmemek 
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adına kaynak kodda değişiklik yapılmış ve sabit bir ismi olan “sonuc.txt” dosyasına çıktılar 

yazılmıştır. Orijinal halinde “append” modunda açılan dosya, “write” modunda açılmak üzere 

değiştirilmiş ve önceki değerin yerini yeni değerin alması sağlanarak bellek şişmesinin önüne 

geçilmiştir. Kodda değiştirdiğimiz kısım aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 7.3.5 

 

Arayüz 

 

Ön Tasarım Raporu’nda “Thingsboard” adlı açık kaynak kodlu bir dış arayüz yazılımı 

kullanmayı düşündüğümüzü belirtmiştik fakat hem yaşadığımız bağlantı sorunları hem de 

verileri istediğimiz şekilde yönetemediğimizden bu yazılımı kullanmama kararı aldık. Bunun 

yerine testler sırasında okunan verileri bir txt dosyasına kaydedip, Python’ın “Matplotlib” 

kütüphanesi yardımıyla görselleştirmekteyiz 

 

 

7.4. Ekip Tecrübesi 

 

● Üniversitemizde alanlarımız adına aldığımız teorik bilgiyi işlemeyi öğrendik. 

● Ekip çalışmasını benimseyerek farklı departmanların aynı anda ortak amaç için 

çalışmasını mümkün kılarak ilerlemeyi öğrendik. 

● Farklı ilgi alanlarındaki arkadaşlarımızın çalışmalarını inceleyerek farklı dallarda bilgi 

sahibi olduk. 

● Pandemi sebebiyle uzaktan çalışma zorunluluğu olduğu için uzaktan iş yürütmeyi 

öğrendik. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1.ZAMAN PLANLAMASI 

Zaman planlamasını yaparken bütün departmanlar ile görüşülerek herkese aracı 

geliştirebilecekleri kadar zaman verilmesi hedeflenmiştir. Bu zaman çizelgesi ayrıyeten bizim 

ne zaman hangi aşamada olduğumuzu gösterecek bir veri niteliği taşımaktadır. Projenin düzenli 

ilerleyişi ve gelişimi için zaman çizelgemize uyarak hareket etmekteyiz. Zaman planımıza sadık 

kalarak ilerledik. Ayrıca departmanlar ve kişiler için ayrılmış özel haftalık planlar eşliğinde 

işleyişin kontrolünü ve hangi ekip arkadaşımızın hangi konumda olduğunu haftalık olarak 

gözlemledik. Çalışmalarımız hız kesmeden hedefine planladığı gibi emin adımlarla 

yürümektedir. 

 

Tablo 8.1.1: Zaman Çizelgesi 
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8.2.BÜTÇE PLANLAMASI 

 

Tablo 8.2.1: Bütçe Planlaması 
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8.3.RİSK PLANLAMASI 

Karşılaşabileceğimiz belli başlı riskler aşağıda sıralanmıştır. Özenli ve güvenli şekilde çalışarak 

her yaptığımız uygulamanın öncesinde testini yaparak ilerlemeyi hedefliyoruz. İş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerine uyarak önlem alınmış risklerle karşılaşmayı hedefliyoruz.  

Donanımlarımızı ekip üyeleri üzerlerine zimmetleyerek daha güvenli bir çalışma ortamı ve en 

az risk ile karşılanarak bu projeyi sonlandırmayı hedefliyoruz. 

Karşılaşılabilecek Riskler  Önlemler 

 

 

 

 

Tüp Sızdırmazlığı 

Elektronik devre ve kullanılacak 

materyallere zarar gelmemesi amacıyla daha 

öncesinde tüp belirli basınçlarda belirli 

sürelerde testlere tabi tutulacaktır.  

 3B Yazıcıda Hatalı Baskı 

Yapılması 

Optimum koşullar ve ölçüler kullanarak 

tasarım revize edilecektir. 

PROTOTİP 

ESNASINDA 

OLUŞABİLECEK 

RİSKLER 

Modüler Kısımların 

Parçalanması, Hasar 

Alması 

Optimum malzeme doluluk oranları 

seçilecektir ve parça hasarı söz konusu ise 

yedekleriyle değiştirilecektir. 

 Elektrikli Cihazların 

Aşırı Yüklenmesi 

Cihazların bağlı olduğu sigorta bir sıkıntı 

anında devreye girecektir. 

  

Elektrik Çarpması 

Kabloların hepsi yalıtılacak ve açıkta kablo 

varken cihaza kesinlikle elektrik 

verilmeyecektir. 

  

Yazılım Hatası 

Yazılımlar önce sanal ortamda çalıştırılarak 

bir hata var ise donanıma yazılım 

düzenlenerek tekrardan gömülecektir. 

  

 

Donanım Arızası 

Olası bir donanım arızasında tedariki zor 

olan parçalar için yedekte parça tutulacaktır. 

Tedarik konusunda sıkıntı olmayan parçalar 

için tedarik zinciri sağlamlaştırılacaktır. 

  

Yanlış Kablo Bağlantısı 

Daha öncesinde yapılacak olan bağlantıların 

devre şeması çıkartılacak ve hata oranı 

minimuma indirilecektir. 

 

 

PERSONEL 

 

 

Personel Eksikliği 

Ekip içerisinde bulunan personeller kendi 

alanlarında çalışmalar sürdürürken 

ayrıyeten de diğer alanlara da ilgisi olan ve 

çalışabilecek kişilerdir. Yetersiz kalınan 

yerlerde ekibe yeni ekip arkadaşları dahil 

edilecektir.  

 

SPONSORLUK 

 

Bütçe Kesilmesi 

Olası bir bütçe kesintisi için ekip içerisinde 

bulunan öz kaynaktan kullanılarak gerekli 

donanım ve malzeme desteği sağlanacaktır. 

Tablo 8.3.1: Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

● Aracımızın tasarımının tamamı bize aittir. Yaptığımız tasarımda kolay montaj edilebilir 

şekilde yaparak kritik durumlarda hızlı değişiklik yapılabilmesi aracımızı en öne 

çıkaran özelliklerindendir. 

● Yaptığımız itici motor bağlantı parçası tasarımında ayrıca iticilerimizi de koruma altına 

almış olduk. 

● Batarya haznemizde hızlı bir şekilde bataryalarımızı değiştirebilmek için kızak sistemi 

uyguladık. 

● Yapmış olduğumuz şasi bağlantısı ile hem şekil bağlı hem de kuvvet bağlı bir bağlantı 

sağlayarak daha kararlı bir yapı elde ettik. 

 

Şekil 9.1 Şasi Bağlantısı 

● Performans arayüzünde; test aşamasında sensörlerden alınan verilerin görselleştirilmesi 

ve bu verilerden yararlanılarak araçta düzenlemelerin yapılması. 

● Görüntüyü işleyip sınıflandıran CNN tabanlı bir yapay zeka modeli oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

● Oluşturduğumuz simülasyondan elde ettiğimiz görüntüler ve araç testlerinde elde 

ettiğimiz görüntü verilerini harmanlayarak yapay zeka eğitilecektir. 

● Oluşturduğumuz simülasyonda otonom algoritmalar test edilip iyileştirilecektir. 

● Yapmış olduğumuz algoritmaların tamamını kendimiz yazarak özgün bir algoritma 

geliştirdik. 

● Özgün güç ve sinyal dağıtım kartı tasarladık. Acil durumlarda aracın bataryadan alacağı 

gücü kesmek için manyetik bir anahtarlama devresi tasarladık. 
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10. YERLİLİK 

 

● Aracımızın üretiminde kullanacağımız PLA filamentlerin tamamı Sakarya 

Üniversitesinin destekleri ile yerli üretim firmalardan tedarik edilerek kendi 3 boyutlu 

yazıcılarımızda üretimi gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 10.1: Yerli Üretim Yazıcılarda Kullandığımız Filament 

● Aracımızın sızdırmaz tüpümüzü yerli firma olan Lentamarine adlı firmadan satın alarak 

yerli kaynakları kullanmaya çalıştık. 

● Aracımızda kullandığımız yükseklik motorlarını Lentamarine firmasından alarak yerli 

firmaları da desteklemiş olduk. 

● Kendi tasarlamış olduğumuz güç ve sinyal dağıtım kartımızı yerli imkanlarla üreterek 

kullanmayı planlıyoruz. 

● Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz atölyemizin elektrik enerjisini, üniversitemiz 

hocalarından Doç. Dr. Ünal UYSAL hocamızın yerli ve milli olarak yaptığı rüzgar 

türbini ve güneş enerji panelleri ile sağlıyoruz. Bu sayede temiz enerji kullanarak 

doğaya sahip çıkmış bulunmaktayız. Ayrıca bize bu imkanları sunan sayın hocamıza 

teşekkür ederiz. 
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Şekil 10.2: Atölyemizin Görüntüsü 
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