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1. RAPOR ÖZETİ  

Dünyanın dörtte üçünü denizlerin ve okyanusların oluşturmasına rağmen insanlar tarafından 

kara ve atmosfer kadar ilgi görmemektedir. Okyanuslardaki tüm derinlikler keşfedilmemiş, 

derinliklerde yaşayan farklı organizmalar ve maden kaynakları konusunda yeterli bilgiye 

ulaşılamamıştır. Sualtı araçları derinliklerin araştırılmasında, yeni canlılık ve maden keşfinde 

önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla üretilmiş uzaktan kontrollü yüzlerce sualtı keşif aracı 

geliştirilmiştir. Bu süreçte edinilen deneyimler; haberleşme güçlükleri ve sıkıntılar bu araçların 

insansız daha güvenli olacağını ortaya çıkarmıştır. Sualtı keşif aracında gelinen nokta insan 

müdahalesi olmadan sensörler yardımı ile kendi kendine karar verebilen yapay zekalı 

robotlardır. Araştırma ve keşif amaçlı kullanılmak üzere yüzlerce farklı modelde insansız sualtı 

aracı üretilmiştir. Sualtı aracında modül ve malzeme ar-ge süreci ise daha güvenli sualtı araçları 

oluşturmaktadır. İnsansız bir sualtı keşif aracının istenilen düzeyde görevleri yerine getirmesi 

çevresinden ihtiyacı olan verileri anlık olarak alabilmesine bağlıdır. Verilerin elde edilebilmesi 

için üstünde sensörlerin bulunması gerekmektedir. İnsansız sualtı keşif aracı temelde itiş, yön 

bulma, sensör ve bileşenlerini koruyacak bir kasadan meydana gelmektedir. 

Bu bağlamda geliştirilmesi planlanan insansız su altı aracımız, gerek mekanik gerek elektronik 

ve yazılımsal olarak üstün donanımlara sahip bir araç olarak tasarlanmaktadır. Yazılım ve 

elektronik sistem tasarımı öncelikle deney tasarımında denenerek eksiklik olup olmadığı 

kontrol edilecektir. Mekanik kısım olarak gövde, dayanıklı bir malzeme olan 

delrin(polioksimetilen) malzemeden üretilecektir. Akış tiplerinin ne olacağı göz önünde 

bulundurularak dış tasarımın analizleri gerçekleştirilecektir. Güvenlik önlemi olarak iç 

kısmında pleksiglass tüp kullanılarak yalıtımı yapılmış pcb kart ile flanşsız kapak ile civata  

bağlantıları yapılacaktır. Flanşsız kapak pleksiglass tübe iki o-ring yardımıyla sıkı geçme 

yöntemiyle monte edilecektir. Dış gövde onun üstüne yerleştirilip küt bir yapı oluşumu 

engellenerek enerji kayıpları minimuma indirilmeye çalışıldı. Dış gövde civatalar yardımıyla 

şasiye monte edilecektir. Motorlar, devir ve tork değerleri, işleme uygun şekilde seçildi ve 
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montajı yapılacaktır. ÖTR’de birden fazla tasarım arasından seçtiğimiz Baby Shark 

tasarımımızı KTR aşamasında optimizasyonlara tabii tuttuk. 

Yapılan optimizasyonlar; 

• Dış kabuk modüler hale getirildi istenildiği zaman AUV’un performansını ve

fonksiyonelliği etkilemeksizin sökülebilir.

• Ağırlık noktası mekanik olarak body frame’e göre optimum olan noktaya çekildi.

• Sürüklenme katsayısını en aza indirgemek için şasi ve kabuk boşluklu hale getirildi.

• Sonarın kullanımı kolaylaştırmak için sonar montaj aparatı Baby Shark’ın ön tarafına

çekildi.

• Üretim kolaylığı bakımından şaside bulunan tepecikli montaj yatakları, ayrı olarak

üretilip cıvata ve pul ile monte edilecektir.

• Şasi üzerindeki yol ve kanallara kullanılacak olan çakı yarıçapı kadar radius verildi.

• Baby Shark’ın boyutları kapıdan geçme görevinde kolaylık olması için küçültüldü.

Su altı aracının istenilen görevleri yapabilmesi için gerekli olan elektronik donanımlar 

değerlendirilmiş ve uygun donanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda aracın 

kontrolünü sağlamak için Pixhawk ve Jetson Nano kontrol kartları kullanılacaktır.Pixhawk  

aracın sensör verilerinin işlenmesi ve PID kontrolün ve EKF(İlerletilmiş Kalman Filtresi)’nin 

kullanımının  gerçekleşeceği yerdir. Otonom görevlerde ise Jetson Nano, üzerine yazılacak 

yazılım ile sonar verilerinden hareketle aracın kendi konumunun ve hedef cismin konumunun 

bulunmasında kullanılacaktır. Aynı zamanda hedef cisme belli bir mesafe kala yapılacak 

görüntü işlemede yine burada yapılacaktır. Konum verilerini sürekli olarak Pixhawk’a iletecek 

ve JetsonNano üzerine yazılacak otonom yazılımı ile motorları kontrol ederek istenilen konuma 

gelinmesinde otopilot olarak kullanılacaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI

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

ÖTR aşamasından farklı olarak sponsorlarımızla yaptığımız görüşmelerde bizlere 

tecrübelerini aktardılar. Bu tectübelerden yola çıkarak mekanik tasarımın değişmesi 

gerektiğine karar verdik.Yaptığımız değişiklikler şu şekilde; 

• Dış kabuk modüler hale getirildi istenildiği zaman AUV’un performansını ve

fonksiyonelliği etkilemeksizin sökülebilir.

• Ağırlık noktası mekanik olarak body frame’e göre optimum olan noktaya çekildi.

• Sürüklenme katsayısını en aza indirgemek için şasi ve kabuk boşluklu hale getirildi.

• Sonarın kullanımı kolaylaştırmak için sonar montaj aparatı Baby Shark’ın ön tarafına

çekildi.

• Üretim kolaylığı bakımından şaside bulunan tepecikli montaj yatakları, ayrı olarak

üretilip cıvata ve pul ile monte edilecektir.

• Şasi üzerindeki yol ve kanallara kullanılacak olan çakı yarıçapı kadar radius verildi.

• Baby Shark’ın boyutları kapıdan geçme görevinde kolaylık olması için küçültüldü.

Şekil 1 ÖTR bütçe 

ÖTR’deki öngörülen bütçemiz Şekil 1’deki gibidir. Fakat üretim aşamasında ihtiyacımız olan 

öngöremediğimiz malzemelerin olduğunu farkettik. Ve KTR’de bu bütçemizi genişletmek zorunda 

kaldık. 

ÜRÜN ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT

Emlid Navio 2 Uçuş Kontrol Kartı 1 1.870,21 1.870,21

STM32H743 Nucleo-144 İşlemci Geliştirme Kiti NUCLEO-H743ZI 1 379 379

Alüminyum parça 6m 6 39,6 237,6

Epoksi reçine 10 45 450

PLA Filament 2 139 278

Delrin 3 23,76 71,28

Elektronik komponentler 1 200 200

Limit Switch 2 3,79 7,58

Konnektör 15 35,21 528,15

Cıvata ve bağlantı elemanları 1 150 150

IP kamera 2  723.55 1447,1

5618,92

Motorlar (T200) 10

ESCler 10

Ping 360 Sonar 1

Derin gezen batarya tüpü 1

Yüksek lumenli su altı ışığı 2

Güç kaynağı (12V, 70A) 1

5618,92

Alınması planlanan malzemeler

Elimizde bulunan malzemeler

Toplam tutar
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ÜRÜN ADET FİYAT TOPLAM FİYAT 

Adaptör 5v/4A 2 ₺123,31 ₺246.62 

Jetson Nano 
 

1 ₺1.436,84 ₺1436.84 

128GB SD 100MB/sn 2 ₺201,86 ₺403.72 

KAMERA 
LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H136 

1 
 

₺520,21 
 

₺520.21 
 

Wifi Anten 
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 

1 ₺220,36 ₺220.36 

Fan-4020-PMW-5V 1 70,69 ₺70.69 

Akrilik Kutu 1 ₺110,73 ₺110.73 

Raspberry Pi 4 4GB 2 ₺696,81 ₺1393.62 

Pixhawk 2.4.8 2 ₺808,49 ₺1616.98 

Load Cell 10kg 3 ₺77 ₺231 

Delrin 1 ₺2500 ₺2500 

I2C LCD 20x4 3 ₺76,99 ₺230.97 

PLA Filament 2 ₺139 ₺278 

Elektronik Kompononetler 2 ₺200 ₺400 

Limit Switch 2 ₺3,79 ₺7.58 

Konnektör 15 ₺35,21 ₺528.15 

Cıvata ve bağlantı elemanları 1 ₺150 ₺150 

IP kamera 2 ₺723,55 ₺1447.1 

Multimetre 1 ₺130 ₺130 

Kumpas 1 ₺200 ₺200 

                                                                                                                   TOPLAM:   ₺12.123 

  NOT: Bazı ürünler çalışmalar esnasında, ürünün temini- gelişi sırasında  sorun oluşturabileceği göz 
önünde bulundurulmuş,  temin edilmesi zor teknik ve planlama-bütçe aşamasında bir aksaklık 
meydana getirebilecek malzemeler  ihtiyaç olan adet sayısında 1 adet fazla alınmıştır(Elektronik 
komponent vb.).  Ayrıca sürekli olarak değişen kur sebebiyle, malzemelerin satış fiyatında sürekli 
bir artış meydana gelmektedir.Bu fiyat artışlar göz önünde bulundurularak satış fiyatı üzerine ufak 
eklemeler yapılmıştır.                                                                                                                

Şekil 2 KTR bütçe 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 3 Elektronik Sistem Tasarımı 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

 

 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarım sürecinde okulda eğitimini almış olduğumuz CAD- CAM programlarından 

yararlandık. Solidworks üzerinde tasarımları, Ansys üzerinde analizleri ve Mastercam 

üzerinde ise üretim öncesi imalatını gerçekleştirdik. Araç için verimliliği ve özgünlüğü ön 

planda tuttuk. Bu süreçte birçok farklı modelleme ve farklı tasarımlar denedik. Ekip olarak 

yaptığımız tasarımlar üzerine yoğunlaşarak verimliliği en üst seviyelere taşıdık. Şu anda da en 

optimize hale getirmek için çalışmalar devam etmektedir. 
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Görev Değerlendirmeleri; 

Mekanik Tasarım: Mekanik ekibimiz bu yılki görevleri ele alarak 3 önemli husus üzerine 

çalışmalarını ilerletmişlerdir. 

 

Hususlar: 

• Motorun su içinde dengeli durması, 

• Görüntü işleme anında ki titreşimi ve sarsılmayı minimum seviyeye düşürmek, 

• Görüntü işlemede kullanılan elemanların en iyi şekilde konumlandırılması, 

 

Elektronik ekibimizle yapmış olduğumuz münazarada geçen sene ki yaşanılan aksaklıklar 

değerlendirilerek, aynı sıkıntıların tekrardan yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. 

Böyle bir tasarımı seçme amacımız boyutsal yeterlilik sayesinde görev aşamalarından yüksek 

puan alarak görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmektir. 

Delrin plakanın işlenmesiyle birlikte bütün ekipmanlar delrin şasi üzerine bağlanarak 

bütünlüğü sağlanmış olup aynı zamanda da hem kabuklu hemde kabuksuz olarak 

çalışmaktadır. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

         

Yukarıdaki resimlerde görüldüğü üzere robotumuzun çalışabilmesi için gerekli elemanların 

montajı şasi üzerine yapılmıştır. Görüntü ve akış analizlerindeki kullanılan kabuklar sökülerek 

kullanılabilir. Kapsülün sabit bir şekilde durması için şasiye ek bir bağlantı elemanı 

tasarlanmaktadır. Robotun kabuklu yada kabuksuz şekilde kolay demonte olması üzerine 

çalışmalarımız devam etmektedir.Robotumuzda toplam 8 adet motor kullanılmıştır. 4 tanesi 

dikey, 4 tanesi ise şasi altına 45 derece olacak şekilde konumlandırılmıştır. Şasinin altındaki 4 

adet motorun 45 derece yerleştirilmesiyle, robotun istenilen yönlerde dönmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4:Üst Görünüm Şekil 5:Perspektif Görünüm 
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Sualtı Aracı Patlatma Görüntüsü: 

 

 

 

 

Motor Bağlantı Elemanı: Görüntüsü verilen bağlantı elemanları, dikey yönde hareket sağlayan 

motorların şasiye bağlantısında kullanılmıştır. Alttaki 4 delikte M6 Havşa başlı, yüzeydeki 4 

delikte ise M3 Alyan başlı kullanılarak motorun uyguladığı güç sonucunda parçanın kırılma 

riski ortadan kaldırılmıştır. Bağlantı elemanları sayesinde motor ve şasiye sabitleme işlemi 

yapılmıştır. Ek olarak vidaların üzerine güçlendirici yapıştırıcı sürülerek montajı 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Şekil 6: Patlatma Görüntüsü 

Şekil 7: Bağlantı Elemanları Ön ve Alt Görünüm 
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İmalat ve montaj için cıvata bağlantısı tork hesabı:      

 

Tablo 1 Cıvata Tork Hesabı 

Vida büyüklüğü Kalite sınıflarına göre bağlayıcı olmayan cıvata sıkma torkları Nm  

(Newton Metre) 

6.9 8.8 10.9 

M3 (Alyan Başlı) 1,128 1,344 1,883 

M5 (Alyan Başlı) 5,099 6,031 8,483 

M6 (Düz Havşa Başlı) 8,728 10,300 14,710 

Şekil 8: Bağlantı Elemanı Şasi ve Motor Montajı 

Şekil 9:Şasi üzerindeki bağlantı konumları 
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Pleksiglas Tüp Sistemleri: Aracımızda kullanmış olduğumuz elektronik malzeme ve devre 

elemanları, sızdırmaz özelliğe sahip tüp içine konumlandırılarak elemanların sualtında stabil 

bir şekilde çalışması amaçlanmıştır. Tüp sistemi 9 parçadan oluşmaktadır; 

 

1. Elektrik-yazılım standı   

2. Ön kapak  

3. Ön cam   

4. O-ring kanallı  

5. Dairesel O-ring (4 adet) 

6. Pleksiglass  

7. O-ring kanallı kapak  

8. Arka kapak  

9. Konnektör 

 

 

                                                

 

 

Kullanmış olduğumuz Pleksiglas tüpte sızdırmazlık elemanlarından en önemlisi O-ringlerdir. 

Kullanılan O-ringler kapaklardaki O-ring kanallarına oturtularak tüpün su sızdırmasını 

engellemektedir. Aynı şekilde Ön cam ve Ön kapakta kullandığımız O-ringlerde aynı görevi 

yapmaktadır. Tüpün içinde çalışan elektrik elemanları için kablo bağlantısı gereklidir. Tüpün 

içindeki elektrik elemanlarına bağlantı, konektörler aracılığı ile sağlanmaktadır. Fakat bu 

bağlantı sırasında oluşabilecek sızıntı durumuna karşı içeri giren kablo ve konektör arası sıvı 

conta ile doldurularak sızdırmazlık engellenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Pleksiglas Tüp Patlatma Görüntüsü 
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Sualtı Araç Analizi: 

 

 

Şekil 11 Ön yüzey basınç dağılımı-1 

 

Şekil 12 Ön yüzey basınç dağılımı-2 
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Şekil 13 Ön yüzey akış çizgileri - 1 

 

Şekil 14 Ön yüzey akış çizgileri – 2 
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Şekil 15 Üst yüzey basınç dağılımı 

 

 

 

 

Şekil 16: Alt Yüzey Basınç Dağılımı 
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Şekil 17 Alt Yüzey Akış Çizgileri -1 

Şekil 18 Alt Yüzey Akış Çizgileri -2 
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Momentum-Kütle Grafiği 

 

 

 

Motor Analizi: 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19 Momentum-Kütle Grafiği 

Şekil 20 Yüzey Basınç Dağılımı 
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Şekil 21 Arka Yüzey Basınç Dağılımı 

Şekil 22 Motorun Verdiği Ortalama Devir Sayısına Göre Akış Çizgileri 
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Şekil 23 Pleksiglas Tüp Analizi (Total Deformation) 

Şekil 24 Pleksiglas Tüp Analizi (Static Structural) 
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Şekil 25 Pleksiglas Tüp Analizi (Safety Factor) 

Şekil 26 Pleksiglas Tüp Analizi (Equivalent Stress) 
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4.2.2 Malzemeler 

Sualtı aracımızda kullanılan tüm malzemeler tablo’da kullanım yeri ve adetleriyle birlikte 

tabloda listelenmiştir. 

Tablo 2 Montaj parça listesi 

Kullanım yeri Malzeme Adet 

Üst Kapak PLA /ABS 1 

Şasi Delrin 1 

Tüp Pleksiglas 1 

Ayak PLA/ABS 2 

Batarya Kapsülü Pleksiglas 1 

Konnektör Alüminyum 150 

Bağlantı Vida ve Somunlar Paslanmaz Krom 80 

Yüzdürücü Sünger 1 

 

 

Robotumuzda bulunan motorların çalışma esnasında  

kuvvetle birlikte oluşturdukları titreşimden dolayı cıvataların  

ilk bağlantı sırasında ki tork değerini kaybetmemesi için  

cıvatalarda “BYBEST Cıvata Sabitleyici” kullanılmıştır. 

 

 

Listede yazılan malzemeler ilgili bölümlerde detaylı olarak 

açıklandığı için tekrar olmaması nedeniyle burada tekrar açıklanmamıştır. 

 

Malzeme Özellikleri: 

• PLA / ABS Filament: Ekibimiz tasarlamış olduğu sualtı aracında gelişen teknolojiyi 

esas alarak 3d printer yöntemini tercih etmiştir. Bu süreçte PLA ve ABS malzemeleri 

seçilmiştir. Bu malzemelerin tercih sebebi maddi açıdan ekonomik olduğu gibi sertlik, 

dayanım, hafiflik parametrelerini taşımasıdır.  

Tablo 3 PLA/ABS Filament Karşılaştırma 

Özellikler PLA ABS 

Gerilme Direnci (MPa) 65 41 

Kopma Uzaması (%) 7,5 8,2 

Eğilme Direnci (MPa) 97 63 

Erime Sıcaklığı (°C) 160-190 210-240 

Kırılganlık Sıcaklığı (°C) 60-65 105 

Özkütle g/cm3 1,25 1.04 

 

• Delrin: Araçta kullanılacak ekipmanların çoğu şasi üzerinde olduğu için, şasinin 

mekanik dayanım değerlerinin yüksek olması gerekmektedir.  Ağırlık olarak avantaj 

sağladığı için ayrıca bulunduğumuz konum itibariyle kolay tahsis edebileceğimiz 

amaca en uygun malzeme Delrin görülmüştür. 

Şekil 27 Cİvata sabitleyici 
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Tablo 4 Delrin Özellikleri 

                                   Birim Test Metodu ISO Değer 

Genel Özellikleri 

Özgül Ağırlık gr/cm3 1183 1,40 

Su emme (doymuş) % 62 0,9 

Mekanik Özellikler 

Çekme dayanımı kg/cm3 527 630 

Elastik modül MPa 527 2800 

Kopma uzaması % 527 30 

Darbe dayanımı 

(Charpy çentiksiz) 

 

kj/m3 

 

 

179 

 

kırılmaz 

Darbe  dayanımı 

(izod, çentikli) 

 

 

kj/m3 

 

180 

 

8 

 

Sertlik Shore D 868 83 

Sürtünme Katsayısı 

Dinamik 
- - 

 

0,30 

  Termal Özellikler 

Erime sıcaklığı °C - 168 

Maksimum sürekli 

çalışma sıcaklığı 

°C 
- 

90 

Minimum sürekli 

çalışma sıcaklığı 

°C 
- 

-30 

 

 

 

Tablo 5 Malzeme Karşılaştırması 

Malzemeler Yoğunluk  
(g/cm³) 

Elastisite Modülü 
(MPa) 

Kopma Uzaması 
(%) 

Delrin 1,41 2900 40 

Kestamid 1,15 4000 20 

Alüminyum 2,70 70000 30 

 

Tabloda da “yeşil” renkle belirtildiği gibi Delrin seçilmiştir. Bunun sebebi delrin 

malzemesinin yoğunluğunun fazla olmaması ve bizim için yeterli dayanımı sağlayabiliyor 

olmasıdır. Tasarımızdaki boyutsal standartlar içinde de ağırlıktan kazanç elde edebiliyoruz. 

Sarı renkteki Kestamid’in daha az yoğunluğa sahip olmasına rağmen aracın şasi ye bağlı 

motorların oluşturduğu titreşimlerden etkilenebileceğini düşündüğümüz için ikinci tercihimiz 

olmuştur. Alüminyumun mavi renkte ve kullanmayı düşünmediğimiz parça olmasındaki neden 

yoğunluğunun fazla olması ve aracın istediğimizden çok daha fazla ağırlığa sahip olmasına 

neden olacağı içindir. 
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Komponent Özellikleri:  

• Pleksiglas Tüp: Sualtı aracımızın en önemli elemanlarından birisidir. Çünkü 

elektronik malzemelerin ve devre kartlarının konumlandırıldığı su geçirmez tüptür. 

İçinde bulunan hava sayesinde araca yüzerlik özelliği katmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 Ön görünüm 

Şekil 29 Yan görünüm 
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Tablo 6 Pleksiglas Teknik Özellikleri 

Özellikler Değer 

Malzeme Pleksiglas /Plastik cam 

Havadaki Kütlesi 625g 

Derinlik Değeri 50m 

 

   

 

• Flanş: Tüpün ön ve arka kısmında olmak üzere toplam 2 adet bulunan sızdırmazlığı 

O-ringler ile sağlayan bağlantı elemanıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7 Flanş Teknik Özellikleri 

Özellikler Değer 

Malzeme Alüminyum 

Havadaki Kütlesi 92g 

Derinlik Değeri 60m 

 

• Bağlantı Kapağı: Kullanılan bağlantı kablolarının, elektronik elemanlarla montajında 

konnektör yardımıyla tüpün kapalı hale gelmesini sağlayan bağlantı elemanıdır. 

Üstünde 14 adet konnektör yuvası bulunmaktadır. 

Şekil 30 Flanş 
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Tablo 8 Bağlantı Kapağı Özellikleri 

Özellikler Değer 

Malzeme Delrin 

Havadaki Kütlesi 83 

Derinlik Değeri 60m 

 

 

• Konnektör: Tüpe dışarıdan gelen bağlantı kabloları konnektör sayesinde tüpün içine 

girer. Konnektörler vida şeklinde olup vida ile somun arasında O-ring halka bulunur. 

Bu halka sızdırmazlığı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 31 Bağlantı Kapağı 

Şekil 32 Konnektör 
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Tablo 9 Konnektör Teknik Özellikleri 

Özellikler  Değer 

Malzeme Alüminyum 

Vida yolu uzunluğu 25mm 

Vida başı ve somun çapı 18mm 

 

 

• O-Ring Halka: Flanş ve konnektör üzerinde O-Ring yuvalarına oturtarak su 

sızdırmazlığını sağlayan en önemli elemandır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10 O-Ring Halka Teknik Özellikleri 

Özellikler Değer 

Malzeme Kauçuk 

Çapı 154mm 

 

Üretim – Satın Alma Listesi: 

 

Tablo 11 Üretim ve Satın Alma Tablosu 

Malzeme Stok Durumu Üretim Durumu Üretim Yeri 

Alt Kapak Yok Yapılacak 3D Atölye 

Üst Kapak Yok Yapılacak 3D Atölye 

Şasi Yok Yapılacak Çağdaş Makine 

Pleksiglas (Tüp) Var Ek olarak yapılacak Çağdaş Makine 

Flanş Var Ek olarak yapılacak Çağdaş Makine 

Bağlantı Kapağı Var Ek olarak yapılacak Çağdaş Makine 

Konektör Var Satın alınacaktır. - 

O-Ring Halka Var  - 

Cıvata ve Somunlar Var Satın alınacaktır. - 

Yüzdürücü Var - - 

 

Şekil 33 O-Ring Halka 
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Geçen sene almış olduğumuz malzemelerimiz hala stoklarımızda bulunmaktadır. Satın almış 

olduğumuz bazı malzemeleri (Pleksiglas Tüp gibi) sponspor firmalarımızın atölyesinde 

üreterek hem yerli hemde daha az maliyetlere sağlamış olacağız. 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın tasarımı kompleks bir şekil olduğu için üretim sürecindeki problemler göz önünde 

bulundurulmuştur. Talaşlı imalat ve 3D printer baskı yöntemleri seçilerek hem maliyet hem de 

verimlilik ön planda tutulmuştur.  

➢ 3 Eksen CNC İşleme: Bu tezgahlar yüksek bir hassasiyete sahip olduğu için kompleks 

şekiller ve hassas imalat için tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ayrıca CNC 

programları istenildiği anda kolaylıkla değiştirilebildiği için seri bir üretim imkanı 

sunmaktadır. Şasi üretimi için istenilen parametreleri sağladığı için Talaşlı İmalat 

seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cnc ile Üretimi yapılacak parça: 

 

Şekil 35:Şasi ve Kütlesel Özellikler 

Şekil 34  3 Eksen CNC İşleme 
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 Levha halindeki Delrin malzemeden 480x480x7 ölçülerinde şasi üretimi gerçekleştirilecektir. 

Şasi üzerinde Motor kuleleri için 4 adet cep boşaltma yapılacaktır. Kapsül, Batarya kapsülü ve 4 adet 

dikey motoru konumlandırmak için parçaların uzunluk formlarında kanallar açılacaktır. Aracın su 

içinde yaptığı dikey hareketlerdeki karşılacağı dirençleri azaltmak için 2 adet su kanalları açılacaktır. 

Kapsül ve Batarya kapsülünün sabitlenmesinde kullanılacak kelepçe aparatlarının montajı için yuvalar 

açılacaktır.Ayrıca Pleksiglass malzemeden aracımızın elektronik aksamlarını koyacağımız 325x114 

ölçülerinde Cnc Tezgahını kullanarak tüp üretilecektir. Tüp’ün Flanşları ise “Delrin” malzemeden 

üretilecektir. 

 

 

3D Printer: Sponsorumuz olan Denizli menşeili Wouqer Firmasının yerli ürettiği 3 boyutlu 

yazıcılardan Alt Kapak, Üst Kapak, Batarya Kapsülü ve Ayaklar üretilmektedir.  Alt ve Üst Kapaklar 

Compact Cs5 2021 endüstriyel 3d printer modelinde üretilecektir. Batarya Kapsülü ve Ayaklar ise 

Compact Cs3 Plus modelinde üretilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   
Şekil 38:Compact Cs5 2021 Şekil 37:Compact Cs3 Plus 

Şekil 36:Pleksiglas Tüp ve Kütlesel Özellikleri 
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3D yazıcıdan üretilen parçalar ve özellikleri: 

 

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

Robot Ölçüleri: 480x485x 264 (Fotoğraf ölçeği 1:2 dir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39:Üst Kapak ve Kütlesel Özellikler 

Şekil 40:Ön Görünüm 
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Şekil 41:Yan Görünüm 

 

Şekil 42:Üst Görünüm 
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*Ölçüler mm şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12 Kütle Bütçesi 

               Parça                 Adet                   Ağırlık  

Üst Kapak 1 0,847 kg 

T – 200 Thruster 8 2,752 kg 

Şasi 1 0,861 kg 

Bağlantı Kelepçeleri 8 0,320 kg 

Tüp 1 0,944 kg 

Sonar 1 0,500 kg 

Cıvata 80 0,1168 kg 

Şekil 43: Genişlik ve Yükseklik Ölçüleri ( Ön Görünüm) Şekil 44: Uzunluk Ölçüsü (Üst Görünüm) 

 

Şekil 45 Pervane ölçüleri 
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IP Kamera 1 0,106 kg 

Led ışık 2 0,204 kg 

Batarya 1 0,942 kg 

Batarya Kapsülü 1 0,521 kg 

Konnektör 15 0,225 kg 

Pixhawk 1 0,102 kg 

Jetson                  1                  0,168 kg 

ESC                  8                  0,108 kg 

       Ekstra Parçalar 

(Sızdırmazlık Elemanları) 

                  

                 - 

 

                

                 0,22 kg 

Toplam 130 8,930 kg 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik tasarımında besleme gerilimini bataryadan almayı kararlaştırdık. Bunun 

sebebi su üstü kontrol istasyonunda ac-dc dönüştürücüyle gerekli enerjiyi elde etmenin zor 

olması ve bu vasıftaki dönüştürücülerin çok pahalı olmasıdır. Batarya sayesinde çok yüksek 

akımları karşılayabilmekteyiz. Aynı zamanda veri kablosu ve güç kablosunun su üstü kontrol 

istasyonundan araca yanyana iletilmesi durumunda; güç kablosunun oluşturacağı manyetik alan 

etkisinin veri kablosunda parazitlenme yaratmasının önüne geçmesini amaçladık. 

 

Şekil 46 Baby Shark Gerilim Seviyeleri 
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Anakartlar 

Pixhawk  

Pixhawk kontrol kartı açık kaynak kodlu bir otopilot kartıdır. Sensör verileri burada işlenecek 

ve kontrol algoritması burada işletilecektir. Üzerinde bulunan sensörler haricinde kullanılacak 

farklı sensörler ile veri füzyonu sonucu daha verimli sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Uzaktan kontrollü görevlerde su üstü istasyonundan aldığı komutları yerine getirecektir. 

Otonom görevlerde ise Jetson Nano ile sürekli iletişim halinde olarak oradan aldığı verilerle 

otonom kontrol algoritması işletilecektir. 

 

Şekil 47 Pixhawk 

 

Nvidia Jetson Nano  

Şekil ’de gösterilen NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, görüntü sınıflandırma, nesne 

algılama, segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamalar için paralel olarak birden fazla 

sinir ağını çalıştırmanıza izin veren küçük ve güçlü bir bilgisayardır. Hepsi, 5 watt'a kadar 

çalışan, kullanımı kolay bir platformdur. Jetson Nano, modern AI algoritmalarını hızlı bir 

şekilde çalıştırmak için 4 çekirdekli 64-bit ARM CPU, 128 çekirdekli bir entegre NVIDIA GPU 

ve 4 GB LPDDR4 bellek ile 472 GFLOPS sunar. Paralel olarak birden fazla ağını çalıştırır ve 

aynı anda birkaç yüksek çözünürlüklü sensörü işler. Jetson Nano, derin öğrenme, bilgisayarla 

görme, GPU hesaplama, multimedya işleme gibi çalışmalar için bir tahta destek paketi (BSP), 

CUDA, cuDNN ve TensorRT yazılım kitaplıklarını içeren NVIDIA JetPack tarafından da 

desteklenmektedir. SDK ayrıca, TensorFlow, PyTorch, Caffe / Caffe2, Keras ve MXNet gibi 

popüler açık kaynaklı Makine Öğrenimi (ML) çerçevelerini yerel olarak kurma yeteneğini de 

içeriyor.Projemizde alternatif olarak Navio 2 uçuş kontrol kartı da bulunmaktadır fakat nihai 

sonuçta Jetson Nano kullanılacaktır. 

Developer Kit' in teknik özellikleri aşağıdaki gibidir;  

• GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU  

• CPU: do rt çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU  

• Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4  

• Depolama: Micro SD kart yuvası (harici minimum 16G TF kart gerektirir)  

• Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265) Kod Ço zme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 
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• Arabirimler: Ethernet: 10/100 / 1000BASE-T otomatik anlaşma Fotoğraf Makinesi: 12-ch 

(3x4 VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) Ekran: HDMI 2.0, DP (DisplayPort) USB: 

4x USB 3.0, USB 2.0 (Mikro USB) Dig erleri: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART  

• Güç: Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A)  

• Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm Bu tu n takım: 100mm × 80mm × 29mm 

 

Şekil 48 Nvidia Jetson Nano 

Kameralar 

Güç Kartları 

Sistemde kullanacağımız bataryalardan ve güç istasyonundan elde ettiğimiz voltaj değerlerinin 

sistem bileşenlerine uygun voltaj değerine gelmesi için bir dizi işlemden geçmesi 

gerekmektedir. Biz burada sistemde güç tüketen aktif elemanların gerekli akım değerlini de göz 

önüne alınarak gerekli olan güç dağıtım kartlarına yer verdik.  

12V DC – 5V DC Güç Dağıtım Kartı 

 Mini POWER HUB, 36 * 36mm ve 4 katmanlı bir PCB'de mümkün olan en yüksek 

performansı ve güvenilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. HUB, kameralara, servolara, 

video vericilere, LED'lere vb. güç vermek için senkronize ve regüle edilmiş DC çıkışlar sağlar. 

 

Şekil 49 5V Güç Dağıtım Kartı 
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Pixhawk Power BEC Modülü  

Pixhawk için gerekli olan güç kartı sitemidir. Güç istasyonundan gelen değerleri Pixhawk için 

uygun hale getirir. 

 

Şekil 50 Pixhawk Besleme Kablosu 

 

Özellikleri: 

 Batarya Desteği: 7,4V-22,2V (2-6SLi-Po)  

Çıkış Voltajı:5,3 V  

Çıkış Akımı: 2,25 A  

Bağlantı Tipi:XT60 

 

Sensörler 

Basınç Sensörü – MS5837  

Türetilmiş bir büyüklük olan basınç, basınç sensörleri ile ölçülür. Basınç sensörü uygulanan 

basıncı algılayıp, bunu analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli dönüştürücüler ile 

uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür.  

 

Şekil 51 Basınç (Derinlik) Sensörü 
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-Çıkış: I2C  

-Aralığı: 0-30bar  

-Paket: seramik metal  

-Çalışma sıcaklığı aralığı: 

 -20 ~ 85 Santigrat  

-Doğruluk: çözünürlük 0.2 mbar  

-Güç kaynağı: 1.5-3.6V -Tip: mutlak basınç  

-Elektrik bağlantısı: pad  

-Yenileme hızı: 0.5ms  

SOS Kaçak Sensörü 

 SOS kaçak sensörü, su altı aracının elektronik bileşenlerinde herhangi bir büyük hasar 

meydana gelmeden önce, düzgün bir şekilde kapatılmamış, su geçirmez muhafazaya sızan suyu 

hızlı ve güvenilir bir şekilde algılamak için kullanılacaktır. Su geçirmez muhafazalar kaliteli 

olduğu takdirde bir sızıntı olasılığı düşük olsa da kaçak sensörü elektroniklerin güvenli olduğu 

konusunda kullanıcıya büyük bir güven sağlayacaktır.  

 

Şekil 52 SOS kaçak sensörü 

Yapışkan sırtlı yeniden kullanılabilir dört sünger uçlu prob, su geçirmez bir muhafazanın tüm 

köşelerini, penetratörlerden ön ve arka flanşlara kadar izlemeyi sağlar. Bir sızıntı tespit 

edildiğinde, sinyal VCC'ye kadar yüksekte çekilir ve Pixhawk’a haber verilir. 

 Motor Sürücüler (ESC) 

 ESC’lerin kullanıldığı model araçlar yüksek akım ile çalışan araçlardır. Bu ürünleri kullanmak 

temel mekanik beceri gerektirir. Teknik sınırların bilincinde olunmalı ve bilinçli bir şekilde 

kullanılmalıdırlar. Şeçilen ESC’ de adet ve özellik olarak motorlarımız ile orantılı olacak 

şekilde aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır.  
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Şekil 53 Motor sürücü (ESC) 

 

Voltaj: 7-26 volt (2-6S) 

Maksimum Akım (Sabit): 30 amper (soğutmaya bağlı olarak) 

Ağırlık: 16,3 gr 

Güç Konnektörleri: 6 numaralı vida için maça terminalleri 

Motor Konnektörleri: kalaylı tel uçları 

Sinyal Konektörü: 3 pinli servo konnektör (toprak, boş, sinyal) 

Sinyal Voltajı: 3.3-5 volt 

Maksimum Güncelleme Oranı: 400 Hz 

Maksimum ileri: 1900 mikrosaniye 

Maksimum geri: 1100 mikrosaniye 

Sinyal Ölü Bandı: +/- 25 mikrosaniye (1500 mikrosaniye civarında ortalanır) 
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Batarya  

Lipo batarya ana besleme olarak kullanılacaktır.  

 

Şekil 54 Lipo batarya 

Kapasite(mAh) : 10000 Max.  

Şarj oranı : 2 Yükseklik(mm) : 69  

Deşarj : 12 Uzunluk(mm) : 168  

Genişlik(mm) : 38 

Konnektörler  

Su içinde çalışma şartları aracımız için oldukça zorlu koşullara yol açmaktadır. Burada tasarım 

aşamasında baştan beri düşündüğümüz sızdırmazlık özelliği cihazım hem temel gövdesinde 

hem de diğer parça ekipmanlarında dikkat edilmesi gereken başlıca tasarım sorunlarından biri 

olarak göze alınmaktadır. En ufak bir sızıntı durumumda cihazın temel elektronik kartlarının 

sıvı nedeni ile zarar görmesi sistemin kendi içinde arıza sebebidir. Tasarımda sistemin temel 

bağlantıları göz önüne alınırsa sızdırmazlık için kablolamada en önemli rol konektörlerdedir. 

Her ne kadar kendi tecrübelerimiz için kendi konektörlerimizi yapmayı denesek de konektör 

tasarımı istenmeyen durumlarda maliyet açısından son derece bizi zorlayacaktır. Bizler de bu 

riske karşı daha güvenli bir ürünle çalışmaya son tasarımımıza yer verdik. 

 

Şekil 55 Konnektör 

 Özelikler;  

Standart: 24-28 AWG  

Kullanım Ömrü:5000 sök-tak  

Anma gerilimi: 175V  
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Nominal darbe gerilimi: 1750V  

Anma akımı: 2A  

Isı Direnci: -25 ℃ /85℃  

Soket kaplama: Bakır üzerine altın  

Koruma sınıfı: IP-68  

Motor ve Kameralar İçin Kablo Bağlantı Rakoru:  

 

Şekil 56 Kablo Bağlantı Rakoru 

Özelikler;  

Kablo çapı(mm): 6-14  

Koruma sınıfı: IP-68  

O-ring tipi: NBR Conta: TPV  

Isı Direnci: -40 ℃ /100℃  

Madde: Pirinç, Nikel kaplı  

Sızdırmazlık İçin Diğer Kablo Bağlantı Yöntemleri: Kablo sızdırmazlığı için firmasının bir 

çözümü olan kablo penetratörlerini kullanmayı tercih ettik. Bu sistem bir izole maddesi ile 

birlikte kullanılmaktadır.  

Penetratörler 

6mm Kablo için M10 Kablo Delici 

Bu kablo delici robotunuzu su geçirmez hale getirmek için basit bir çözümdür. Temel olarak, 

su geçirmez muhafazalar, kutular, paneller vb. yoluyla su geçirmez bir bağlantı sağlamak için 

itici kablosunun yapıştırılabileceği (saklanabileceği) delikli bir cıvatadır. 

 

Şekil 57 Penetratör 
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Özellikleri 

• Korozyon direnci ve yüksek mukavemet için anodize alüminyum yapı 

• Her türlü pürüzsüz yüzeyde çalışan sabit O-ring yüz contası 

• Kolay sıkma için düz anahtarlar 

• Kablo kılıfını sabitlemek için birden fazla iç çap, ancak çömlek bileşimi için yer 

bırakmak 

• 6 mm'den küçük kablolar için de çalışır. 

 

8mm Kablo için M10 Kablo Delici 

Bu kablo geçirici, robotunuzu su geçirmez hale getirmek için basit bir çözümdür. Temel 

olarak, su geçirmez muhafazalar, kutular, paneller vb. yoluyla su geçirmez, çıkarılabilir bir 

bağlantı sağlamak için ipin veya diğer kalın kablonun yapıştırılabileceği 

(saklanabileceği) delikli bir cıvatadır . 

Bu özel delici, 4″ Serisi 18 Delikli uç kapağı gibi yoğun bir şekilde paketlenmiş uç kapaklarda 

bile bir muhafazaya takmayı ve çıkarmayı kolaylaştırmak için uzatılmış uzunlukta bir baş ve 

somuna sahiptir. Bu, sık sık takıp çıkarmak istediğiniz bir ip veya diğer kablolar için 

mükemmeldir. 

 
Şekil 58 8mm Kablo için M10 Kablo Delici 

Özellikleri 

• Kolay kurulum/sökme için uzatılmış uzunlukta kafa ve somun 

• Korozyon direnci ve yüksek mukavemet için anodize alüminyum yapı 

• Her türlü pürüzsüz yüzeyde çalışan sabit O-ring yüz contası 

• Kolay sıkma için düz anahtarlar 

• Kablo kılıfını sabitlemek için birden fazla iç çap, ancak çömlek bileşimi için yer 

bırakmak 

• 8 mm'den küçük kablolar için de çalışır. 

 

Muhafaza Havalandırması ve Fişi 

Su geçirmez kasalarımıza uç kapakları ve flanşlar takıldığında içerideki hava biraz sıkıştırılır 

ve kasayı iterek açmaya çalışır. Bu havalandırma, basıncı hızlı ve kolay bir şekilde serbest 

bırakmanıza ve ardından eşyaları tekrar kapatmanıza olanak tanır. Sızdırmazlık sağlamak için 

takılan ek bir “fiş” ile kablo delici tasarımımıza dayanmaktadır. Tapa, çift O-ring ile 

kapatılmıştır ve vida dişi ile sabitlenmiştir. 

https://bluerobotics.com/store/parts/cables/fathom-tether-nb-4p-26awg-r1/
https://bluerobotics.com/store/parts/cables/fathom-tether-nb-4p-26awg-r1/
https://bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-end-cap-18-hole-r2-rp/
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Şekil 59 M10 Kablo Delici 

Özellikleri 

• Korozyon direnci ve yüksek mukavemet için anodize alüminyum yapı 

• Her türlü pürüzsüz yüzeyde çalışan O-ring conta 

• Dişli fiş sıkıca sabitlenebilir. 

 

4-5mm Kablo için M10 Kablo Delici 

Bu kablo geçirici, robotunuzu su geçirmez hale getirmek için basit bir çözümdür. Temel 

olarak, su geçirmez muhafazalar, kutular, paneller vb. yoluyla su geçirmez bir bağlantı 

sağlamak için itici kablosunun yapıştırılabileceği delikli bir cıvatadır. Bu 4-5 mm'lik 

boyut, Lümen Işık Kablosu gibi daha küçük kablolar için tasarlanmıştır. 

 
Şekil 60 4-5mm Kablo için M10 Kablo Delici 

Özellikleri 

• Korozyon direnci ve yüksek mukavemet için anodize alüminyum yapı. 

• Her türlü pürüzsüz yüzeyde çalışan sabit O-ring yüz contası. 

• Kolay sıkma için düz anahtarlar. 

• Kablo kılıfını sabitlemek için birden fazla iç çap, ancak çömlek bileşimi için yer 

bırakın. 

• 5 mm'den küçük kablolar için de çalışır. 

 

 

https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/cables/cab-a-3-22awg-r1/
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Sonar  

Sonar tarama cihazı hedef görüntü işleme öncesinde hedef bulmada kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 61 Sonar 

Akustik Özellikler;  

Sıklık: 750 kHz  

Işın genişliği: Yatay 2 °  

Işın genişliği: Dikey 25 °  

Minimum Aralık: 0,75 m 5 m  

Maksimum mesafe: 50 metre 50 m  

Aralık Çözünürlüğü: % 0.08 aralığı 50m'de  

Menzil Çözünürlüğü: 4,1 cm 1.61 inç 2m'de  

Aralık Çözünürlüğü: 1,6 mm 0.06 inç  

Mekanik Çözünürlük: 0.9 ° Taranan Sektör: 360 ° 'ye kadar değişkenlik  

2 m'de Tarama Hızı: 9 saniye / 360 °   

Tarama Hızı: 35 sn / 360 



 

Page 49 of 88 
 

Ping360 tarama sonarı, mekanik bir tarama görüntüleme sonarıdır . Öncelikle görüş 

mesafesinin düşük olduğu su koşullarında navigasyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır , 

ancak aynı zamanda inceleme, engellerden kaçınma, hedef konumu ve takibi, otonom 

sistem geliştirme ve daha fazlası gibi uygulamalar için de uygundur. Ping360'ın içinde, 

suya dar bir akustik enerji ışını gönderen ve ardından yankıları dinleyen bir akustik 

dönüştürücü bulunur. Bu dönüştürücü, onu bir derecelik artışlarla döndüren bir motora 

monte edilmiştir ve bunu yaparken sonarın çevresinin maksimum 50 metre (165 fit) 

aralığında dairesel bir görüntüsünü oluşturur. Bir AUV veya ROV üzerine monte 

edildiğinde, tarama sonarı size aracın çevresinin yukarıdan aşağıya bir görünümünü 

verir. Halatlar, duvarlar, rıhtım kazıkları, kayalar, batıklar, tekneler, balıklar ve ses 

dalgalarını yansıtan diğer yapı veya nesnelerden gelen yankılar rahatlıkla 

görülebilir. Bununla, su görünürlüğünden bağımsız olarak navigasyon sağlanabilir. Bu 

sayede hedef tespiti kolaylaşır. Bu sebeplerden dolayı navigasyonu sağlamak için 

Ping360’ı seçtik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping360, akustik dönüştürücüyü barındıran üst kısımda yağla doldurulmuş bir bölüm ve altta 

havayla doldurulmuş bir bölüm ile tasarlanmıştır. Eloksallı alüminyum kasaya ve önceden 

monte edilmiş kablo girişine sahip 1 metre kabloya sahiptir. Maksimum 300 metre derinliğe 

Şekil 63 ping360 portları 

Şekil 62 Ping360 
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kadar derecelendirilmiştir. Alt kısımda dört M3 montaj deliği ve verilen braketli arabirimler 

bulunur. 

Sonar, 750 kHz akustik frekansta çalışır ve yatayda 2 derece, dikeyde 25 derece ışın 

genişliğine sahiptir. Elektriksel olarak herhangi bir temiz 11-25 V güç kaynağından 

beslenebilir ve USB, RS485 veya Ethernet üzerinden haberleşir. 

 

Sonar 

• Önceden yüklenmiş kablo ve M10 delici ile 1 x Ping360 tarama sonarı 

• 1 x Delici Somun 

• 1 x Delici O-ring 

Montaj Donanımı 

• 1 x Ping360 montaj braketi 

• 4 x M3x5 düğme başlı vida 

• 2 x M5x12 düğme başlı vida 

Kablolama 

• 1 x 4-pin JST-GH - 4-pin JST-GH adaptör PCB 

• 1 x 4-pin JST-GH - USB-A adaptörü (USB yapılandırması için) 

• 1 x 4-pin JST-GH - erkek başlık pin adaptörü (RS-485 konfigürasyonu için) 

 

 

RS-485 KONEKTÖRÜ 

 

                  

Şekil 64 RS-485 Konektörü 
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RS-485 (Balanced Data Transmission), uzun mesafelerdeki veri iletişiminin sağlanması için 

hazırlanmış bağlantı araçlarından birisidir. 

RS-232’nin aksine RS-485’ler uzun mesafelerde veri aktarımını sağlamaktadırlar. Standart 

olarak üretilirler ve referans seviyeleri GND’ye göre belirlenmektedir. Yine 485’lerin 

232’lere göre farkı bunların gürültülü ortamlarda, yüksek hız gerektiren ortamlarda ve daha 

çok alıcı ve vericinin bulunduğu ortamlarda kullanılabilir oluşudur. 

RS485 üzerinden veri A ve B adı verilen (bazı kaynaklarda + ve – olarak belirtilir) iki kablo 

üzerinden iletilir. RS485 birbirine göre tam zıt iki sinyal kullanır. Yani A sıfır iken B birdir, 

iletilen veri’nin durumu bu iki sinyalin aritmetik farkından tespit edilir. 

 4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Haberleşme 

Robotun üzerinde bulunan Pixhawk ile Jetson Nano haberleşmesi, üzerinde iki veya daha fazla 

işlemci biriminin haberleşmesi gereken sistemlerde kullanılan haberleşme protokolü olan 

MAVLink protokolü üzerinden gerçekleşecektir.Mavlink,insansız araçlar arasındaki iletişimde 

ve aracın alt sisteminin kendi aralarındaki iletişiminde kullanılır.  Pixhawk üzerinde bulunan 

sensörlerden okunan veriler bu protokol ile Jetson Nano’ya aktarılıp hareket algoritmasına dahil 

edilirken, Jetson Nano’ya bağlı olan kameradan işlenen veriler ve sonar bilgilerinin de 

algoritmaya girmesi sonucu, robotun yönelmesi gereken konum bulunmuş olur. Robotun 

hareketleneceği noktaya gitmesi için gerekli komutlar yine MAVLink protokolü ile Pixhawk’a 

gönderilir ve Pixhawk uygun motorların ESC’lerine gerekli PWM değerlerini göndererek 

robotun hareketlenmesini sağlar.  

Kontrol Algoritmaları 

PID 

Araç kontrolü için PID kontrol yöntemi denenmiştir. PID endüstriyel kontrol sistemlerinde 

yaygın kullanılan bir kontrol döngüsü geribildirim mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici ölçülü 

bir süreç içinde değişen ve istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı alarak bir "hata" değeri 

hesaplar.Kontrolör, süreç kontrol girişini ayarlayarak hatayı en aza indirir ve böylece istenilen 

ayar değerine ulaşmaya çalışır. Blok diyagramda u(t) kontrol sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) 

referans sinyalini ve e(t) ise hata sinyalini göstermektedir. 

Şekil 65 Kablo Bağlantıları 
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Şekil 66 Örnek bir PID sistem 

 

Şekil 67 Örnek PID kontrol algoritması 
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Kalman Filtresi 

Kalman filtresi bir sistemin önceki verilere dayanarak bir sonraki anını tahmin eden bir filtredir. 

Kalman filtresinin algoritması ile sensörlerden okunan verilerin gürültüsü minimize edilerek 

yazılacak olan ana algoritma optimum doğruluğa erişilecektir. 

                         

Şekil 68 Örnek Kalman Filtresi Girdi-Çıktı grafiği 

Örnek olarak verilen grafikte sensörlerden okunan verinin gürültüsü kalman filtresi ile optimize 

edilebilir ve veriler daha stabil halde okunabilir. Su altı aracındaki sensörlerden alınan veriler, 

sistemin çıkartılacak olan modeli ile birlikte bu filtreleme algoritmasına sokulacak ve 

sensörlerden alınan değerler stabilleştirilmiş olacaktır. 

 

 

Güdüm Algoritması 

Operatörsüz hareket eden robotların (otonom robotlar) hareket sırasında engellere çarpmadan, 

en kısa yol ve en yumuşak yolu seçerek hedef konumuna ulaşması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışma, yol planlama eyleminde sezgisel ve klasik yöntemlerin avantajlarını birleştirmek, 

dezavantajlarını ise minimize etmek için, iki yöntemin melez kullanımı ile gerçekleştirildi. 

Öncesinde klasik yöntemlerden, Rastgele Ağaçlar yöntemi (Rapidly-exploring Random 

TreeRRT) ve sezgisel yöntemlerden de Yapay Arı Kolonisi yöntemi (Artificial bee colony-

ABC) ayrı ayrı harita üzerinde değerlendirildi. Akabinde bu iki yöntemin melez kullanılmasıyla 

oluşturulan yaklaşım değerlendirildi. Söz konusu yapılan bu melez değerlendirme, önceden 

keşfedilmiş, başlangıç ve hedef noktası belli bir haritada yapıldı. Yol kriterlerini optimize 

ederek, MATLAB Robotik Sistem Araç Kutusu (Robotic System Toolbox) üzerinden 

benzetimi gerçekleştirildi. Sunulan melez algoritmada, takip edilen yol hesaplanırken, enerji 

verimliği ile birlikte yol güvenliği de dikkate alındı.Robotun enerji tüketimini RRT, ABC ve 

melez RRTABC yöntemlerinin kullanılması ile elde edilen yollarda hesaplandı ve 

karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda melez algoritmanın daha verimli çalıştığı 

gözlemlendi. 

Robotlar yol alırken motorlarda tüketilen enerjinin minimize edilmesi hem enerji verimliliği 

açısından hem görevin mevcut sınırlı kaynaklar ile tamamlanabilmesi açsından önemlidir. 

Dolayısıyla optimum rota belirlenirken harcanan enerjinin minimum olması istenir. Bu 

harcanan enerjinin optimize edilmesini sağlamak yolun en kısa mesafede en güvenilir rotada ve 

en uygun yumuşaklıkta kat edilmesi halinde sağlanacağı ön görülmektedir. Elde edilen 

optimum rotadaki enerji harcama değerini belirlemek için aracın hızına, dönüş açısına ve açısal 

hızına bağlı bir denklem çözümlenmelidir. 
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Aşağıda kinetik enerji, sürtünme enerjisi ve diğer kayıpları hesaba katarak enerji tüketimi 

formülleri türetilmiştir. Kinetik enerji aracın açısal ve lineer hızına bağlı olarak değişirken 

sürtünme kayıpları zeminin cinsine ve kat edilen yolun uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. 

Robotun motoru sağ yön lineer hızı 𝑣𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 sol yön lineer hızı 𝑣𝑙𝑒𝑓𝑡 olarak gösterilerek 

denklem (2) ile hesaplanır; 

 [
vleft 

vright
 ]=[

1 −b  
1 b

 ][ 
v 
ω

 ]  (2) 

 Verilen denklemde v mobil robotun lineer hızı, w açısal hızı ve b robotun iki motor arası 

mesafenin yarısıdır. Robotun kinetik enerji denklemi; 

 𝐸𝑘(𝑡) = 1 2 𝑚 𝑣(𝑡) 2+ 1 2 𝐼 𝑤(𝑡) 2 =∫ (𝑑 ( 1 2 𝑚 𝑣(𝑡) 2) + 𝑑 ( 1 2 𝐼 𝜔(𝑡) 2)) 𝑡 =∫ (𝑚𝑣(𝑡)𝑎(𝑡) + 

𝐼𝜔(𝑡)𝛽(𝑡)) 𝑑𝑡 𝑡  

 şeklinde yazılabilir. Formülde 𝑚 robotun kütlesi ve 𝐼 robotun atalet momentini ifade eden 

sabitler iken 𝛼 ve 𝛽 sırasıyla lineer ve açısal ivmelerdir. Robotun yavaşlaması durumunda ivme 

negatif olur. Bu durumda formül harcanan bir miktar kinetik enerjinin elektrik enerjisine geri 

dönüşüyormuş gibi bir sonuç verir. Ancak böyle bir durum söz konusu olmadığından kinetik 

enerji değerini sıfır ile pozitif değerler arasında aşağıdaki gibi sınırlanmıştır.  

 

𝐸𝑘(𝑡) = ∫ (𝑚 max{𝑣(𝑡)𝑎(𝑡), 0} + 𝐼 𝑚𝑎𝑥{𝜔(𝑡)𝛽(𝑡), 0}) 𝑑𝑡 𝑡  Yol alma sırasında motor ile yüzey 

arasında bir enerji kaybı oluşur. Bu enerjiye sürtünme enerjisi denir. Sürtünme kayıpları 

denklem (5) ile hesaplanır.  

𝐸𝑓 = 8𝜇𝑚𝑔L (5) Sürtünme kayıpları µ yüzeye bağlı sürtünme sabiti, m robotun kilogram 

cinsinden ağırlığı, g yerçekimi ivmesi ve L alınan yolun metre cinsinden değerine bağlı olarak 

değişmektedir. 8 motorlu robot kullandığımızdan formülü 8 ile çarparız. Denklem (5)’i 8 

motorda harcanan sürtünme enerjisini hesaba katmak için 8 ile çarpılmıştır. Sürtünme enerjisi 

8 mtor için harcanan güç cinsinden;  

𝐸𝑓 (𝑡) = ∫ ( 𝑡 𝑃𝑙𝑒𝑓𝑡 + 𝑃𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡) 𝑑𝑡 (6) Şeklinde yazılabilir. Motorun harcanan gücü denklem (1)’ 

deki hız formüllerini kullanarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 [ 𝑃𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 ] = 𝜇𝑚𝑔 [ |𝑣(𝑡) − 𝑏𝜔(𝑡)| |𝑣(𝑡) + 𝑏𝜔(𝑡)| ] (7) 𝑃𝑙𝑒𝑓𝑡 ve 𝑃𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 değerleri denklem 

(6)’ da yerine yazılırsa; 

 𝐸𝑓 (𝑡) = 8𝜇𝑚𝑔 ∫ 𝑚𝑎𝑥{|𝑣(𝑡)|, |𝑏𝜔(𝑡)|} 𝑡 𝑑𝑡 (8) olarak ifade edilir. Sensör den kaynaklı kayıplar, 

elektriksel kayıplar gibi mekanik olmayan diğer kayıplar zamanla değişmez ve dolayısıyla 

sabittir. Bu kayıp gücü 𝑃𝑠 ile ifade edecek olursak denklem (9)’daki gibi kayıp enerjiyi ifade 

etmiş oluruz. 𝐸𝐷(𝑡) = 𝑃𝑠 𝑡 (9) Sonuç olarak 8 motorlu robotun toplam kayıp gücü;  

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑓 + 𝐸𝐷 = ∫ (𝑚 𝑚𝑎𝑥{𝑣(𝑡)𝑎(𝑡), 0} + 𝐼 𝑚𝑎𝑥{𝜔(𝑡)𝛽(𝑡), 0} + 8𝜇𝑚𝑔 𝑚𝑎𝑥{|𝑣(𝑡)|, 

|𝑏𝜔(𝑡)|}) + 𝑃𝑠 𝑡 𝑡 (10) şeklinde ifade edilir.  

Aşağıda algoritmaların detaylı anlatımı verilmiştir; 

İlk olarak RRT aşağıdaki adımları izler;  

Haritayı çağır  
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Başlangıç ve bitiş noktalarını belirle  

  while (i<düğüm sayısı veya hedefe ulaşana kadar) 

    {Harita üzerinden rastgele 𝑞𝑟𝑎𝑛𝑑 düğümlerini belirle 

      for (Başlangıç noktasına en yakın 𝑞𝑛𝑒𝑎𝑟 seç) 

        { Başlangıç noktasından 𝑞𝑛𝑒𝑎𝑟 düğümüne dal oluştur; 

          𝑞𝑛𝑒𝑎𝑟 düğümünden 𝑞𝑟𝑎𝑛𝑑 düğümü yönüne yeni dallanmalar için yönlendir  

            if (Düğüm çok uzaksa) 

              { Enterpolasyonla düğümü yakınlaştır 𝑞𝑛𝑒𝑤 düğümüne ulaş 

              Engele çarpmadığını kontrol et,  

               𝑞𝑛𝑒𝑎𝑟 düğümü ile 𝑞𝑛𝑒𝑤 düğümü arası 𝐶𝑚𝑖𝑛 maliyet fonksiyonunu hesapla,  

            Düğüm listesine 𝑞𝑛𝑒𝑤 düğümünü ekle } 

         end if } 

     end for } 

 end while  

     Belirlenen minimum yolu belirleyen tüm düğümlerinin x ve y değerlerini hafızaya at 

RRT ile gerçekleştirilen yolun takip ettiği düğümler 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑥,𝑦 = ∑ 𝑁𝑖 𝑛−1 𝑖=2 {i = 1,2,3,….n} 

matris şeklinde hafızaya atılıp ABC algoritması tarafından çağırılır. Formülde n belirlenen yolu 

çizen düğüm sayısıdır. Belirlenen probleme uyarladığımız ABC algoritması aşağıdaki adımları 

izler; 

    Repeat: 

 for (Engel yoksa ve k<M iken) 

        { Kaynak oluştur 𝐹𝑥,𝑦 = ∑ 𝑓𝑥,𝑦 𝑀 𝑘=1 {k=1,2,3…M}, M kaynak sayısıdır} 

 end for  

  for (i<n) 

    { RRT’de belirlenen düğüm noktalarını (ABC’de kaynak) 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝛷𝑖(𝑁𝑖 − 𝐹𝑘,𝑗) formülü 

ile yenileri ile değiştir, Yeni düğümler için 𝑜𝑏𝑗 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑃𝑙 + 𝑊𝑎𝑆𝑚 ∗ +𝑊𝑠𝑆𝑎 (maliyet 

fonksiyonu) fonksiyonunu hesapla 

   if (Yeni belirlenen düğümün maliyet fonksiyonu eskisinden daha iyi ise) 

 { Hafızadaki eskinin yerini yeni düğüm ile değiştir} 

   end if  

  Düğümlerin olasılıksal değerini hesapla Olasılık değerine göre rastgele düğüm oluştur En iyi 

olan yolu hafızaya kayıt et }  
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   end for 

   until (İterasyon sayısına ulaşana kadar tekrar et) 

Sonar Algoritması 

 

Şekil 69 Navigasyon sisteminin akış şeması 

xk = [pk, qk]T sualtı aracının k zamanındaki durum uzayı olsun, burada pk = (xk, yk) 2B 

konumdur ve qk aracın yönüdür. Her parçacığın 2B konum pk belirsizliğini, dağılımı çok 

değişkenli bir normal dağılım f(pk)~ N2(pk, s) değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısıdır. 

Bu temsil, algıların konum belirsizliğini modellememize izin verir ve daha sonra onu ilgilenilen 

değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunu temsil eden parçacıklar seti ile birleştirir. Ayrıca, 

yeniden örnekleme aşamasında onları reddetmek için kullanılan parçacıkları temsil eden 

parçacıkların olasılığını değerlendirmemizi sağlar. 

Araç suya indiğinde, k zaman adımını sıfıra ayarlıyoruz ve GNSS alıcısını ve atalet navigasyon 

sistemini (INS) kullanarak Vectornav VN-200 navigasyon sistemi tarafından sağlanan son 

konum p ve belirsizliği göz önünde bulundurarak n parçacığın set sk'sini başlatıyoruz. 

Özellikle, böyle bir tahminin doğruluğuna bağlı olarak GPS'in konum tahmini p etrafında 

rastgele dağıtılan tüm örneklere s korelasyon katsayısı ile konum belirsizliğini başlatıyoruz. 

Ardından, yerelleştirme algoritması, tahmin ve güncelleme aşamaları ile ilgili değişkeni xk 

özyinelemeli tahmin eder. İlki, INS ve DVL cihazları tarafından sağlanan hareket tahminini a, 

konum inancını temsil eden tüm parçacıklara dahil eder. Ayrıca parçacıkları yaymak için au 

varyansı ile normal bir dağılımla yapılandırılmış belirli bir derecede rastgele gürültü de dahil 

ediyoruz. Parçacıkların yayılması, yeniden örnekleme yüksek ağırlıklı örnekleri çoğalttığı için 

araç inancının daha iyi temsil edilmesine katkıda bulunur . Sonuncusu, tespit edilen özelliklerin 

2D Gauss dağılımının ürünü ile araç inancını temsil eden kayak parçacıkları kümesinin 

ağırlıklarını wk ve her örneğin fk dağılımını günceller . Ürün operasyonunun ortaya çıkan 

olasılığından böyle bir ağırlık elde ederiz. 

Son olarak, partikül filtresi yaklaşımı, sırasıyla örneklerin ağırlıklı ortalaması ve korelasyon 

katsayısı ile araç inancından bir konum xk ve konum belirsizliği sk'yi tahmin etmemizi sağlar. 
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Şekil 70 Sonar teknik algoritma 
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Görev Algoritmaları 

Şartnamede belirtilen görevlerde kullanılacak nesnelerin, ebatları ve renkleri belli olup bunların 

Baby Shark tarafından algılanmasının standart görüntü işleme metotlarıyla yapılmasının daha 

performanslı olacağı planlanmaktadır. Görüntü işleme ve kontrol istasyonu ile haberleşmeyi 

Jetson Nano, motor kontrolünü ise Pixhawk ile sağlamaktayız. 

Görüntü işleme ve görev algoritmaları için Python dilini kullanmaktayız. Python dilini öne 

çıkaran unsurlardan biri bilimsel yöntemlerde kullanılması ve çok hızlı işlem yapmasıdır. Bir 

başka yönden incelediğimizde Python, Jetson Nano ve benzeri programlanabilir 

mikrobilgisayarlar ile harika işler çıkabilir. OpenCV ve Python, yazılım mühendisleri 

tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu kütüphanedir. OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü 

işlemeye ve makine öğrenmesine yönelik 2500’den fazla algoritma bulunmaktadır. Bu 

algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt etme, insan hareketlerini tespit edebilme, nesne 

sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde işlem yapabilme, görüntü 

karşılaştırma, OCR (Optical Character Recognition) gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Bu yüzden otonom görevler için kullanılması planlanmaktadır. 

 

Görevler için kullanılacak algoritmada kameradan görüntü alıp aynı zamanda da sonar cihazı 

ile ping atıp hem mesafe ölçümü hem de konum bilgisi ölçümü yapılacaktır. Kameradan alınan 

görüntü Jetson Nanoya aktarılır. Jetson Nanoda toplanan veriler işlenir. İşlenen verilerle 

görevin gerçeklenip gerçeklenmediği kontrol edilir. Eğer istenen görev gerçeklenmez ise 

Pixhawk’a motor hareketi için komut verilir ve bu anlatılan döngü tekrar işlenir, istenen görev 

gerçeklenir, başarıyla tamamlanır ise algoritma döngüsü son bulur. 
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Kapı Geçiş Görevi 

 

Baby Shark’ın bu görevinde amacımız su içerisindeki dikdörtgen çerçevelerden geçmektir. İlk 

olarak aracımızı havuz içerisinde serbest dolaşım yaparak genel bir bakış atarak dikdörtgen 

çerçevelerin yeri doğruluğu kesin olmamakla beraber belirlenir. Ardından dikdörtgen 

çerçevelerin var olduğu düşünülen yerlere görüntü işleme yolu ile tekrar bakılıp dikdörtgen 

çerçeve tespit edilir. Şimdi görüntü işleme aşamalarımıza geçelim. Sualtında dijital 

görüntülerdeki geometrik şekilleri bulmak için görüntü işlemede pek çok uygulama vardır. Bu 

uygulamalar arasında görüntüyü tespit etmeyi kolaylaştıran yöntem olarak SSD modelini 

kullandık. SSD modeli bize görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda dahi olası 

şekilleri tespit edebilmemizi sağlar. Bizim çalışmamız bu görevde de açıkça belirtildiği üzere 

dikdörtgen çerçevelerin tespit edilmesi üzerine olacaktır.  

 

 

 

 

 

SSD modeli kullanılarak nesne tespiti genel 

olarak aşağıdaki adımlar ile özetlenebilir:  

 

1. Görüntü alınır. 

2. Bir eşikleme (Thresholding) 

yöntemi kullanılarak görüntü ikili 

(siyah-beyaz) hale getirilir.  

3. Görüntü içerisinde siyah renkler 

bulunur. 

4. Siyah renklerin bulunduğu resimden 

kontur çizilir.  

5. Çizilen konturda şekil tespit 

edildiyse ana görüntüyü çizer (SSD 

modeli siyah renklerin bulunduğu 

resimde dörtgenin ana görüntüsünü 

çizer) ve merkezini belirler. Tespit 

edilmediyse Pixhawk’a motor 

hareketi için komut verilir ve 1. 

satıra geri döner. 

6. Çizilen dörtgenin merkeziyle 

kameranın merkezi eşitlenir. 

7. Eşitlendiyse Baby Shark çerçeveye 

doğru güdümlenir. Eşitlenmediyse 

6. satıra geri dönülür.  
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Eşikleme, görüntü bölütleme amacı için kullanılan en önemli yaklaşımlardan birisidir. 

Eşikleme işlemi kullanmamızdaki amaç, görüntü içerisindeki nesneleri görüntü arka planından 

ayırır ve resmin siyah-beyaz (ikili) uzaya dönüştürülmesini sağlar ayrıca siyah-beyaz 

görüntüler, görüntü üzerindeki renklerin pek önemli olmadığı, görüntü üzerinde belirli 

şekillerin veya dizilerin arandığı uygulamalarda işlem yükünü hafifletmek, görüntü üzerinde 

mantıksal (0-1) işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmek için kullanıldığından dolayı bizde  

projemizde bu yöntemi tercih ettik. 

Bizim sualtı aracımızda kullanacağımız görüntü işleme sayesinde dikdörtgen çerçeve 

bulunması sağlanır. Otonom olarak programladığımız aracımız dikdörtgen çerçeveye doğru 

güdümlenir ve çerçevenin içinden geçer. 

 

 

 

 

Denizaltı Tespiti ve Konumlama 

Bu görevimizdeki aşamalar ile 1. görevimizdeki  nesne tespiti kısmındaki aşamalar aynıdır. 

1.görevdeki modellere ek olarak Hough Dönüşümü kullanılması planlanmaktadır. Elde edilmiş, 

varsayılan denizaltı maketinin görüntüleri ile OpenCV ve Numpy kütüphanelerini kullanarak 

elde edilen denizaltı maketinin görüntüleri karşılaştırılır. Ardından kameramızdan alınacak olan 

farklı açılardan kareleri gri formata çevirip ikili sistem haline getirilir. Eşikleme işlemlerinin 

ardından en az %75 - %80 oranlarında (Bu değerler teorik olup testler sonucunda optimize 

edilecektir) karşılık alabildiğimiz bölgeyi hedef cismimiz olarak belirlenir. Denizaltı maketi 

görüntü işleme ve sonar ile tespit edilir. Baby Shark’ın ön kısmında bulunan Sonar cihazımız 

sayesinde aracımız ile hedef cisim arasındaki mesafe ölçülür ve sonar cihazımız ping atıp 

denizaltı maketinin konumunu tespit eder. Minimum mesafeye ulaşıldığı anda motorlar kapanır 

ve Baby Shark’ımız görevini tamamlamış olur. 
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SSD modeli ve Hough Dönüşümü 

kullanılarak nesne tespiti genel olarak 

aşağıdaki adımlar ile özetlenir.  

 

1. Görüntü alınır.  

2. Görüntü siyah-beyaz formata 

çevrilir. 

3. Görüntü içerisinde siyah renkler 

bulunur.  

4. Siyah renklerin bulunduğu resimden 

kontur çizilir.  

5. Çizilen konturda şekil tespit 

edildiyse ana görüntü çizilir, SSD 

modeli ve Hough Dönüşümü 

(Çember Tespiti ) ile  merkezi 

belirlenir. Tespit edilmediyse 

Pixhawk’a motor hareketi için 

komut verilir, 1. satıra geri dönülür. 

6. Çizilen çemberin merkeziyle 

kameranın merkezi eşitlenir.  

7. Çemberin merkezinde cisim olup 

olmadığı sorulur.  

8. Bulunduysa sonar cihazı ile konum 

bilgisi gönderilir ve çemberin 

merkezindeki denizaltına doğru 

güdümlenir. Bulunmadıysa 7. satıra 

geri döner.

Şekil 73 İkinci Görev Algoritması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 

Sonar Veri İşleme 

Sonar yazılımımızı C ve Python dilleri kullanarak derledik.Sonar işleme, sonar kafasının 

başlatılması  ile başlar. Bu adım, Maksimum Aralık, Azimut dönüş adımı boyutu, alıcı kazancı 

ve verici güç parametrelerinin ayarlandığı yerdir. Sürecin ikinci adımı, sonar kafası tarafından 

döndürülen verileri analiz etmektir.Sınıflandırma algoritması tarafından daha fazla analiz 

edilebilmesi için bu ping dönüş verilerinin ön işlemesinin tek bir aralık/rulman çifti üretmesi 

gerekir.  

Sonar sınıflandırma işlemi, sonar sisteminin başlatılması ve daha sonra ham sonar verilerinin 

toplanması ve ön işlenmesi ile başlar. Rangefoearing verileri daha sonra parametrik regresyon 

kullanılarak çizgi segmentlerine takılır. Polihedron oluşturma algoritması daha sonra çizgi 

parçalarını alır ve sonar dönüşlerine neden olan sualtı nesnelerinin polihedron gösterimini 

oluşturmak için bunları birleştirir. Nesne sınıflandırması polihedronun niteliklerine göre yapılır.  

Çarpışmadan kaçınma sorunu iki adımda çözülür: ilk olarak, bir çarpışmayı tespit etme 

yeteneği. Çarpışma tehdidi ve ikincisi, çarpışmayı önlemek için zamanında tepki verme 

yeteneği. Zamanında tepki verme yeteneği, çarpışma tehdidinin nesne sınıflandırmasından çok 

daha yüksek bir frekansta değerlendirilmesine neden olur. 

Sınıflandırma sürecinin son aşaması, sınıflandırılmış nesnelerin yol planlama amacıyla 

temsilidir. Yol planlama sorununa bir çözüm, sonar sınıflandırma sürecinin ürünü olan 

engellerin daire gösterimleri kullanılarak gösterilmiştir. 

Sonar Verileri  

Mevcut algoritmamız, aynı rulmanda daha yakın bir dönüşün daha yakın bir getiriyi geçersiz 

kılmak için bir seviyeden daha yüksek olması gereken en yakın-güçlü dönüş kriterini 

kullanmaktadır. Bu, yakın zayıf bir hedefin daha güçlü bir hedef tarafından maskelenmesini 

önler.Büyük bir uzak hedef küçük bir daha yakın hedefi maskeleyebileceğinden, önceki 

dönüşler sahte verileri filtrelemek için kullanılmaz. Bunun yerine sahte dönüşler parametrik 

regresyon düzeyinde tanımlanır ve reddedilir. Kullanılan aralık ölçeğine bağlı olarak, ilk depo 

gözlerinden bazıları kendi kendine gürültü olarak yok sayılır. Yok sayılan kutu sayısı, "şaşırtıcı" 

(yani kendi kendine tıkanma) problemlerini azaltmak için sonarın göreli rulmanının bir 

işlevidir. Sonar ön işleme algoritmasının çıktısı tek bir aralık/rulman veri çiftidir. 

Segment Oluşturma Veri Yapısı 

typedef struct 

i 

double theta; 

double r; 

int num_points; 

int line_status; 

double initx[4],inity[4]; 
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double sgm_delta_sq; 

double start_time; 

double startx,starty; 

double endx,endy; 

double sgmx,sgmy; 

double sgmx2,sgmy2; 

double sgmxy; 

double d_minor,d_major; 

} SEG_DAT; 

 

Doğrusal nesnelerin gösterimi (duvarlar) 

 

/* split a wall into circles of global_radius */ 

number_of_circles = ceiling(length/global_radius); 

delta_x = (tailx - headx) / number_of_circles; 

delta_y = (taily - heady) / number_of_circles; 

for (i = 0; i < number_of_circles; ++i) 

{ 

fprintf(new_circle_ptr,"Circle %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n", 

(headx + i*delta_x),(heady + i*delta_y), z 

,global_radius); 

} 

 

Tüm sonar verilerini toplayan ve çalışma zamanı çarpışma önlemesini sağlamak için 

gerçek zamanlı nesne sınıflandırması gerçekleştiren kod 

 

/* # include "vxWorks.h" */ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

# include <math.h> 

#include <ctype.h> 

#include <string.h> 

#include <stddef.h> 

# include "sonar_globals .h" 

ttinclude " 

 

. . /execution/globals .h" 

#include " . . /execution/def ines .h" 

#include " . . /execution/statevector .h" 

ttdefine RECORD_SIZE sizeof (struct LINE_SEG) 

#define MAXLINE 132 

 

void linear_fitting (); 
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void start_segment ( ); 

void add_to_line ( ); 

void add_circle ( ); 

double normaliz(); 

 

double normal ( ); 

struct LINE_SEG *end_segment ( ); 

void reset_accumulators ( ) ; 

void print_list ( ) void classify_poly ( ); 

double Power ( ); 

int quadrant ( ); 

double triangle_area ( ) ; 

void init_next_poly ( ) ;  

void end_poly(); 

double normal 12 ( ); 

 

char Sonar_String_back[MAXBUFFERSIZE]; 

char Sonar_data[MAXBUFFERSIZE] ; char Sonar_Read_to_clear 

[MAXBUFFERSIZE]; 

extern int Sonar_to_OOD_fd [2 ] 

, 00D_to_Sonar_fd[2]; 

extern int Sonar_telemetry_fd[2 ]; 

extern int initialize_sonar_systems ( ); 

extern double Ping_Sonar ( ) 

 

GÖRÜNTÜ İŞLEME 

Python diliyle yazılımımızı gerçekleştirirken, OpenCV, Numpy kütüphaneleri kullanıldı. Nesne 

tespiti “Evrişimsel Sinir Ağları” ile gerçekleştirildi.Ana algoritmamızda SSD modeli 

kullanıldı.Donanım yükünü azaltmak amacıyla alternatif olarak ise yine OpenCV 

kütüphanesiyle kendi olusturduğumuz bir algoritma hazırlandı o da kullanılabilir durumdadır. 

Su altından elde edilen video görüntüleri, ışık zayıflaması, arka plan gürültüsü, renk kaybolması 

gibi zorlu etkenlere maruz kalmaktadır. Ayrıca, doğal ortamda oluşabilecek çeşitli dış etkenler 

suyun bulanıklığına neden olmaktadır. Su altı koşulları, ışığın su altında ilerlerken kırılmasına 

ve farklı renk tonlarının farklı miktarda soğurulması nedeniyle, kara ortamına göre daha zorlu 

problemleri ortaya çıkarır. Işık tayfında var olan farklı dalga boylarının suyun içinde yoğun 

miktarda bulunan parçacıklara çarpması, renk bozulmalarına sebep olmaktadır. Tüm bu 

oluşabilecek problemlere karşı görüntü işleme kısmında yapay zeka yöntemlerinin 

kolaylıklarından yararlanmak istedik. 
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Evrişimsel Sinir Ağları? 

Derin öğrenme görüntü işleme ve analizi, ses işleme ve analizi, robotik sistemler, kanser gibi 

ciddi hastalıkların teşhisi gibi çok fazla alanda kullanılmaya başlanılmıştır. Görüntülerde 

bulunan nesneleri en hızlı ve doğru şekilde tespit etmek amacıyla geliştirilen ilk algoritmayı 

Viola Jones 2001 yılında geliştirmiştir.Günümüzde bulunan sınıflandırma yöntemlerine ait 

algoritmaları derin öğrenmenin makine öğrenmesinin karşısında daha performanslı ve doğruluk 

oranına sahip olması sebebiyle alternatif olarak bir derin öğrenme algoritması kullanılmış ve 

sınıflandırma işlemi yapıldığı görülmüştür (Döş ve ark., 2019). Makine öğreniminde önemli 

aşamalardan biri olan özellik vektörlerinin çıkarılması ve bu vektörlerin çıkarılmasında ihtiyaç 

duyulan uzman bilgilerinin kullanılması, uzman kişileri çok meşgul etmektedir ve aynı 

zamanda çok fazla zaman aldığı görülmüştür. Bu yüzden makine öğrenimi bir veriyi ön işleme 

tabi tutulmadan ve uzmanların bilgilerinden yararlanılmadan işlenilemez olduğu görülmüştür. 

Derin öğrenme ise makine öğreniminin aksine öğrenme işlemlerini ham veri üzerinden yaptığı 

görülmüş ve bu işlemlerin, oluşturulan modellerin farklı katmanlarda kullanılmasıyla 

tamamlandığı görülmüştür (Inik ve ark. 2017). Elde edilmiş olan görüntülerin içerisinde yüz 

olup olmadığını gösteren bir sistem üzerinde yapılan testlerin sonucunda ise OpenCV ile gelen 

Viola & Jones sınıflandırıcısından daha başarılı doğruluk oranlarının elde edildiği görülmüştür 

(Baykara, 2018). 

                    

Şekil 74 Örnek Görüntü İşleme Görüntüsü 
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Şekil 75 SSD ile nesne tanıma örnek-1 

 

 

Şekil 76 SSD ile nesne tanıma örnek-2 
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Şekil 77 Kameradan cisimleri sınıflandıran program 
https://youtu.be/wQJbu5K_XnI 

 

Şekil 78 OpenCV ile hareket algılayan program 
https://youtu.be/OCO3-Ccpkns  

 

 

Şekil 79 OpenCV ile videodan hareket algılayan program 

 

Evrişimsel Sinir Ağları ile nesne tespiti modelleri arasından MobileNet-SSD modelinin %50 

eğitim verisi kullanıldığında %88.07 ortalama hassasiyet elde edildiği bilgisiyle SSD üzerine 

yoğunlaşıldı. Ayrıca SSD modelini seçmemizin en büyük nedenlerinden biri de hızının görüntü 

analiz metodlarına göre daha hızlı olmasıdır. 

https://youtu.be/wQJbu5K_XnI
https://youtu.be/OCO3-Ccpkns
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                                                                 Şekil 80 Nesne Tanıma İşlemlerinin Akış Diyagramı 
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4.4 Dış Arayüzler 

Projemizde kullanacağımız arayüzler aracımızın test aşamasında kullanacağımız QGround 

arayüzü ve sonarımızın Ping Viewer arayüzleridir. QGround arayüzü bize motor kontrolleri, 

ışık seviye ayarını, stabilizasyon, basınç sensörü ve ıslaklık sensörü gibi parametreleri 

sunmaktadır. 

 

Şekil 81 Qground Kontrol arayüzü - 1 

 

Şekil 82 Qground Kontrol arayüzü – 2 
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Ping Viewer , Blue Robotics Ping Altimetre ve Echosounder için grafiksel kullanıcı 

arayüzüdür . Uygulama, bir Ping cihazından bağlanmanıza, yapılandırmanıza, verileri 

görüntülemenize ve verileri kaydetmenize olanak tanır. 

 

 

Şekil 83 Ping Viewer arayüzü 

 

 

5. GÜVENLİK 

Güvenlik konusu her zaman ilk öncelik olmakla beraber Pusat takımı üyeleri yeterli bilgiye 

sahiptir ve eksik olduğu noktalarda okul içindeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından destek 

almaktadır. Yarışmaya yönelik güvenlik önlemleri olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması 

kararlaştırılmıştır; 

✓ Tüm kabloların elektrik yalıtımının sağlanması, 

✓ Tasarımın keskin ve sivri noktalarının olmaması, 

✓ Araç üzerinde gevşek parçanın bulunmaması, 

✓ Sızdırmazlık testlerinin adım adım yapılması, 

✓ Acil durum butonu bulunması, 

✓ Motorların ve araç üstü kameranın su izolasyonunun olması, 

✓ Araç içi güç kartlarının izolasyonunun sağlanması, 

✓ Tüm tehlike yaratacak malzemelerde uyarı çıkartmalarının bulunması, 

✓ Olası kaçak duruma karşılık elektronik tüp içindeki nem-kaçak sensörünün 

uyarısıyla aracın otomatik olarak su üstüne çıkması ve enerjinin kesilmesi, 

✓ Takım üyelerinin çalışmalar sırasında koruyucu ekipmanlarını giymesi, 

✓ Çalışma ortamında acil yardım çantası ve yangın söndürücü tüp bulunması. 

Onar 
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✓ Aracın her parçası vida elemanlarıyla sabitlenmiştir. 

✓ Kullanılan vida elemanları korozyona ve oksitlenmeye karşı dirençlidir. 

✓ Kullanılan malzemeler darbe dayanımı ve sünek malzemelerdir. 

✓ Aracın içindeki kapsüllerin ve sızdırmaz kamera kutusunun sabitlenmesi 

yapılmıştır. 

✓ Kullanılan motorların yaratacağı tehlikeli durumlara karşı korumalı kabuk 

sayesinde oluşabilecek riskler minimalize edilmiştir. 

✓ Tasarlanan kabuk sayesinde cihazın elle taşınması, havuza bırakılması ve 

çıkarılması esnasında aracın düşmesi ve yaralanma gibi durumların önüne 

geçilmiştir. 

✓ Kullandığımız ayaklar vasıtasıyla alt motorların ve dış ortamın zarar görmesi 

engellenmiştir. 

 

Sızdırmazlık elemanları, farklı tiplerde olup su altı araçları üzerinde dinamik yük binen çalışma 

şartlarında çok önemli yerlere sahiptir. Çok küçük bir O-ring halkası bile su altı araçları 

üzerinde önemli görevler yerine getirerek, diğer elemanların emniyetli bir şekilde çalışmasına 

olanak sağlar. Tasarım aşamasında, sızdırmazlık elemanları istenilen fonksiyona ve çalışma 

şartlarına uygun olarak seçilmelidir. O-ring halkaları, montaj edildikleri yerde radyal veya 

eksenel yönde deformasyona uğrayarak sızdırmazlık görevini yerine getirirler. Su altı aracında 

şerit ve halka olmak üzere iki çeşit O-ring kullanılacaktır. Şerit olan dış gövdenin alt ve üst 

kısmının birleştirirmesinde, halka olanlar ise gerekli cıvata bağlantılarında ve pleksiglass tüp 

için kullanılacaktır. O–ring’lerin montajı yapılırken literatürdeki uygun tolerans değerlerine 

bağlı kalınacaktır. 

 

 

                          Kapak O-ringler 

 

 

 

Şekil 84 O – ring ve kapak yerleri 
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Tüm elektronik – yazılım kısım iç kısma yerleştirilecektir. Geri kalan tüm aksamlar su geçirmez 

malzemelerden seçilecektir. Böylece sızdırmazlıkla doğabilecek problemler minimuma 

indirilmeye çalışılacaktır. Pleksiglass tüp, dış tasarımın geometrisine uygun olarak 

boyutlandırılacaktır. Aynı zamanda tasarımın önünde bulunan camda da o-ring bağlantıları 

bulunacaktır. Önceden belirtildiği gibi cıvata bağlantıları gerekli formüller ile desteklenerek 

seçimi yapılacak olup sızdırmazlık şartı sağlanacaktır. Aynı zamanda servo ve yüzdürücü 

motorlar su geçirmez olup pervanelerin uçları radyuslanacaktır. Eğer su geçiren motorlar 

kullanmak zorunda kalırsak gerekli güvenlik önlemi olarak yalıtımları hassasiyetle yapılacaktır.  

Döküm esnasında poliüretan zararlı bir malzeme olduğu için koruyucu gözlük, eldiven ve önlük 

kullanılacaktır. Sonuç olarak sağlık her şeyin başıdır ve takım olarak projeyi geliştirme 

aşamasında bu prensibe bağlı kalınacaktır. 

6. TEST

Özgün Motor İtki Testi 

Baby Shark’ın motorlarından herhangi bir tanesini özgün olarak tasarladığımız itki ölçen 

sistemimizin tasarladık. Oluşturulan sistemin CAD tasarımları şu şekildedir; 

 

Şekil 85 Özgün motor itki test düzeneyi - 1 
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Şekil 86 Özgün motor itki test düzeneyi - 2 

 

Şekil 87 Özgün motor itki test düzeneyi – 3 
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Bu sistemde load cell(yük hücresi) suyun dışında katı bir cisme monte edilmiş halde  bulunacak 

motorumuz ise  suyun içerisinde bulunacak ve herhangi bir PWM çıkış veren mikrodenetleyici veya 

mikrobilgisayardan tam güç ileri komutu verilerek LCD ekran üzerinde motorumuzun oluşturduğu itki 

kg cinsinden verilecektir. 

 

Sızdırmazlık Testi 

Kullanacağımız Tüpün sızdırmazlık testi Pamukkale Üniversitesi Havuzunda yapılmıştır.  

Yapmış olduğumuz testte tüp, 3 m derinlikte 54 dakika bekletilmiştir. Test sonucunda, tüp 

içinde su ve sızıntı görülmemiştir. İstenen bekleme süresinin üstüne çıkarak güvenlik katsayısı 

3 olarak tespit edilmiştir. Test aşamasının görüntüleri aşağıda verilmiştir; 

 

Şekil 88 Sızdırmazlık Test Görüntüleri 
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İş güvenliği testi

çalışmalar sırasında olası kazalara yönelik olarak iş güvenliği kurallarının nasıl uygulanabileceği test 
edilecektir.

Sonar Görüntüleme Testi

Sonar cihazından gelen verilere göre yazılan yazılımın farklı tip nesneleri nasıl algıladığı ve konum 
bilgileri verilerindeki doğruluk test edilecektir.

PID Kontrol Testi

Kontrol algoritmasında çalışacak PID yönteminin doğruluğu ölçülecek ve gerekli düzeltmeler 
yapılacaktır.

Tepkime Süresi Testi

Haberleşmeden kaynaklı ve yazılım içindeki gecikmelerden dolayı  su altı aracının motor 
hareketlerindeki tepkimesinde ne kadar gecikme olduğu test edilecektir.

Derinlik Sensörü ve IMU ile Sabit Derinlik Testi

Otonom algoritmasında derinlik sensörü ve ımu verileriyle oluşturulacak sensör füzyonunda su altı 
aracının sabit derinlikte kalıp kalmadığı test edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Gerilim Düşümü, Maksimum Akım, Güç Testi

Bataryanın dolu ve boş olması durumundeki gerilim düşümleri incelenecektir. Motorların tam güçte 
çalışması durumunda çekilecek maksimum akım ve güç değerleri görülecektir.

Çerçeve Bulma Testi

Göreve odaklı olarak yazılan algoritmalar üst çerçeveyi ve alt çerçeveyi bulmak üzere su altı testlere 
tabi tutulacaktır. Aynı zamanda bu testler sırasında olması gereken kamera açısı ve robot konumu 

belirlenecektir.
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Şekil 89 PUSAT PWM MOTOR SÜRME TESTİ https://youtu.be/54qyVDZcJzA 

 

Şekil 90 SSD PROGRAM TESTİ https://youtu.be/4A1mrC6CJlU 

 

 

 

 

https://youtu.be/54qyVDZcJzA
https://youtu.be/4A1mrC6CJlU
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7. TECRÜBE 

Tasarım 

Sualtı aracımızın kabuk tasarımında keskin köşelere ve cıvata yuvalarına “fillet” destekleri 

atılmıştır. Üretimde bu köşe ve yuvaların mukavemet konusunda sorun yaşatabileceği ve 

yüzeyde çatlak oluşturabileceği ön görülerek tasarımda ki detaylar bu şekilde 

yönlendirilmiştir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

1.1. ZAMAN PLANLAMASI 

 

Şekil 91 ÖTR sonrası plan durumu - 1 

 

Şekil 92 ÖTR sonrası plan durumu – 2 
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Şekil 93 ÖTR sonrası plan durumu – 3 

 

Şekil 94 Projenin Genel  Görünümü 
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Şekil 95 Proje Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

8.1 BÜTÇE PLANLAMASI 

Tablo 13 Bütçe Planlaması 

ÜRÜN ADET FİYAT TOPLAM FİYAT 

Adaptör 5v/4A 2 ₺123,31 ₺246.62 

Jetson Nano 1 ₺1.436,84 ₺1436.84 

128GB SD 100MB/sn 2 ₺201,86 ₺403.72 

KAMERA 
LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H136 

1 
 

₺520,21 
 

₺520.21 
 

Wifi Anten 
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 

1 ₺220,36 ₺220.36 

Fan-4020-PMW-5V 1 70,69 ₺70.69 

Akrilik Kutu 1 ₺110,73 ₺110.73 

Raspberry Pi 4 4GB 2 ₺696,81 ₺1393.62 

Pixhawk 2.4.8 2 ₺808,49 ₺1616.98 

Emlid Navio 2 Uçuş Kontrol Kartı 1 ₺2.870,20 ₺2870.20 

STM32H743 Nucleo-144 İşlemci Geliştirme Kiti 
NUCLEO-H743ZI 

3 
 

₺379,08 
 

₺1317.24 
 

Load Cell 10kg 3 ₺77 ₺231 
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Delrin 1 ₺2500 ₺2500 

I2C LCD 20x4 3 ₺76,99 ₺230,97 

PLA Filament 2 ₺139 ₺278 

Elektronik Kompononetler 2 ₺200 ₺400 

Limit Switch 2 ₺3,79 ₺7,58 

Konnektör 15 ₺35,21 ₺528,15 

Cıvata ve bağlantı elemanları 1 ₺150 ₺150 

IP kamera 2 ₺723,55 ₺1447,1 

Multimetre 1 ₺130 ₺130 

Kumpas 1 ₺200 ₺200 

                                                                                                                   TOPLAM:   ₺16.309,91 

  NOT: Bazı ürünler çalışmalar esnasında, ürünün temini- gelişi sırasında  sorun oluşturabileceği 
göz önünde bulundurulmuş,  temin edilmesi zor teknik ve planlama-bütçe aşamasında bir 
aksaklık meydana getirebilecek malzemeler  ihtiyaç olan adet sayısında 1 adet fazla 
alınmıştır(Elektronik komponent vb.).  Ayrıca sürekli olarak değişen kur sebebiyle, malzemelerin 
satış fiyatında sürekli bir artış meydana gelmektedir.Bu fiyat artışlar göz önünde bulundurularak 
satış fiyatı üzerine ufak eklemeler yapılmıştır.                                                                                                                
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8.2 Risk Analizi 

 

 

Tablo 14 Risk Analiz Tablosu 

 

RİSK DURUM TABLOSU  
 

RİSK NO BÖLÜM TEHLİKE TANIMI RİSK ALINACAK TEDBİR 

RİSK 

SKORU      

(1-5) 

 

 

1 MEKANİK Kapsülün Çatlaması 
Elektronik aksam kısa 

devre olabilir 
Pleksiglas yapıştırıcı 

sürülmesi 
5  

2 ELEKTRONİK 
Yetersiz akım 
sağlanması 

Motorlar verimsiz 
çalışır 

Bazı motorların hızının 
düşürülmesi 

3  

3 YAZILIM 
Haberleşmenin 

yavaşlaması 
Görevlerde başarısızlığa 

sebep olur 
Yedek yazılımın devreye 

sokulması 
2  

4 ELEKTRONİK Anakartın bozulması 
Görevler 

gerçekleştirilemez Yedek anakart alınması 
3  

5 MEKANİK 
Kapakların sık sık 

açılması o-ringlerin 
zarar görmesi 

Kapsülün içine su 
girmesi 

O-ringler değiştirilir 4  

6 ELEKTRONİK Sigortaların yanması Anakarta akım verilmez Sigorta değişimi 3  

7 MEKANİK 
Yanlış şekilde 

dökümün 
gerçekleştirilmesi. 

İşe yaramayan parça 
elde edilir, israf edilmiş 

olur 

Döküm öncesinde bol 
bol şekil denemesi 

yapılacaktır 
2  

8 EKİP 

Sınav dönemlerinde 
rapor yazımına 
gerekli zamanın 
verilememesi. 

Raporun yetişmesi ya 
da eksik kalması 

Her üye kendi sınav 
takvimine göre zaman 

yönetimi yapar 
3  

9 GENEL 
Herhangi bir 
malzemenin 
arızalanması 

Robotun işlevlerini 
kısıtlar 

Çabuk arızalanabilecek 
malzemelerden yedek 

alınır veya ivedilikle 
temin edilir 

3  

10 GENEL Pandeminin etkileri 
Pandemi dolayısıyla 

bazı çalışmalar uzaktan 
yürütülebilir 

Önemli çalışmalar 
sırasında ekip bir araya 

gelir, sosyal mesafe 
kuralına uyulur 

4  

11 GENEL Bütçe planlaması 
Ekstra malzeme temini 
sırasında sorun olabilir 

Önceden iyi ve sağlam 
bir bütçe planlaması 

yapmak 
2  
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SWOT Analizi 

 

 

 

 

 

Güçlü Yönler (S);

1) Daha önceden yarışmaya katılmış deneyimli takım
üyelerimiz ve yeni, dinamik, azimli takım üyelerinden
oluşan bir takım olunması.

2) Alınan akademik bilgilerin uygulanması aşamasında
donanımlı olunması.

3) Kullanılması planlanan bilgisayar programlarının
ulaşılır durumda olması ve takım tarafından hakim
olunması.

4) Danışman tarafından gerekli desteğin alınması.

Zayıf Yönler (W);

1) Takım üyeleri arasındaki sinerjiyi sağlamanın zor olması.

2) Malzeme tedariğinde yurt dışından gelen ürünlerde gümrük
ücreti ve zaman sorunuyla karşılaşılması.

3) Teknik anlamda yeni gelişen bir teknoloji olduğu için teknik
desteğin kısıtlı olması.

4) Takım üyelerinin farklı birçok projede bulunmuş olsa da ilk
defa bir su altı prosesinde bulunması.

5) Korona virüsü sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesinden
dolayı, bir süre ortak çalışmaların uzaktan yapılacak olması.

Fırsatlar (O);

1) Ülkemiz teknolojisi için revaçta bir teknolojik dal
olması.

2) İmalat aşamasında gereken yer ve denenmesi için
gerekli fiziki şartların okulun bünyesinde bulunması.

3) Okulumuzun olabildiğince destek olması.

Tehditler (T);

1) Su altında çalışan bir araç olduğundan dolayı en küçük
ayrıntının bile iyice yalıtımı ve sızdırmazlığının
sağlanması, sağlanamaması durumunda aracın komple
bozulmaya müsait olması.

2) Görünürde okul ve okula bağlı kuruluşların dışında
sponsor desteği bulmanın zor olması.

3) Korona virüsünden dolayı okulların belirsiz süreli
kapanması ve takım üyelerinin bir araya gelmesinin
zorluğu.

SWOT
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracın içine konulacak nem-kaçak sensörü ile olası sızdırma tehlikesine karşı özgün bir 
kurtarma algoritması oluşturulmuştur. Nem sensörünün tehlikeli düzeye gelmesi 
durumunda kendi kendine su üzerine çıkacak ve enerjiyi kesecektir.

Sonar sensörünün kullanımı en büyük özgün taraflarından biri olmakla beraber görevlerde 
oldukça kolaylık sağlayacaktır. 

Kontrol - navigasyon - güdüm algoritmaları ve kodları ekibimiz tarafından yazılacaktır.

Gövde parçalarının çoğu kısmı 3 boyutlu yazıcıyla imal edilecektir. 

Tasarım olarak benzersiz bir tasarım olmasına, güvenlik ve işlevsellik konularında en uygun 
tasarım olmasına dikkat edilmiştir. 

Aracımızın tüm mekanik tasarımı ekibimiz tarafından yapılmıştır. Su geçirmez kapsülü de 
kendimiz tasarlayacağız.

Aracın güdüm algoritmaları RRT algoritmasından esinlenerek tasarlanacaktır, böylece araç suyun 
içerisinde istenilen hedefe otonom güdümlenecektir.

Acil stop butonumuz reed rölesiyle çalışacaktır. Manyetik alan olduğunda röle kapanır, devre 
çalışır. Manyetik alan olmadığındaysa röle açılır, devre çalışmaz.

Kullanmış olduğumuz su geçirmez kapsüllerin ve kutunun tasarımı ekibimiz tarafından 
yapılmıştır.

Sualtı aracının tüm yazılımı ekibimiz tarafından yapılmıştır.

Görev ve aşamalara göre optimize edilmiş alt kabuk ve üst kabuk tasarımı yapılarak 
modüler bir tasarım elde edilmiştir.

Kullandığımız motorlar kendi hazırladığımız itki test sistemi ile test edilecektir. 

Bataryanın beklenenden fazla ısınması durumunda elektronik kartların zarar görmemesi için 
acil durum senaryosu uygulanacaktır.

Sualtı aracı görevler sırasında batarya enerji yüzdesi belirli bir seviyeye indiğinde otomatik olarak 
uyarı verecektir.
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Garanti olması açısından hazır iticiler alınsa da tasarımımız olan iticilerle karşılaştırma 
yapılacak ve verimi yüksek olan kullanılacak.

Sualtında kullanılmak üzere takımımız tarafından özel olarak tasarım bir sonar üretilecektir.

Tasarladığımız ayaklar ile ağırlıktan tasarruf edilmiş ve denge stabilizasyonu sağlanmıştır.

Dayanıklı bir kompozit malzeme olan poliüretan kullanımı kendimiz tarafından 
belirlenmiştir.

Gövde tamamen kendimiz tarafından döküm prosesi ile üretilecektir.

Kapsül flanş ayırma kelepçesi tarafımızca tasarlanıp üretilecektir.
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10. YERLİLİK 

 

 

Tasarlanan parçaların bir kısmı bizim tarafımızdan kalıp üretimiyle 
gerçekleştirilecektir ve aynı şekilde tasarımını da biz gerçekleştireceğiz. 

Hammaddelerin işlenmesi Denizli sanayisinde CNC tezgahı kullanılarak 
yapılacaktır. 

Aracın geometrik ve boyutsal toleransları Tezcan Şekercioğlu’nun Makine 
Elemanları kitabından yararlanılarak verilmiştir. 

Robotun test aşamalarında kullanılmak üzere hazırlanacak ara yüz Yazılım 
ekibimiz tarafından tasarlanacaktır.

Su geçirmez tüpün içerisindeki elektronik aksamın tutulduğu stant bizim 
tarafımızdan tasarlanacaktır. 

Güç dağıtım devresi ve flanş kapak devresi elektronik ekibimiz tarafından
tasarlanacaktır. Tasarlanan elektronik kart basılıp kullanıma uygun hale
gelecektir. Bu sayede yerlilik esasına bağlı kalınır.

Yazılımın bazı kısımlarında hazır algoritma kullanmak yerine donanımın
yükünü hafifletecek ve şartnamedeki görevlerin başarılı bir şekilde
gerçekleneceği basit algoritmalar kullanılacaktır. Bu sayede donanımın
cevap hızını yavaşlatmayıp görevlerimizi başarılı bir şekilde yerine getirmiş
olacağız.

Özgün tasarım ve analiz yapılır, bu sayede yenilenen ve gelişen bir robot
yapılacağı zaman tasarım evrimleştirilebilir.

Araçta kullanılacak iticilerden edinilen tecrübelerle; yerli fırçasız motor ve
itici tasarımları geliştirilme çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun için
yerli sanayimizden bazı üreticilerimizle görüşmelerimizi sürdürmekteyiz

Aracın alt ve üst kabuğu, şasisi ve sızdırmaz kapsüllerin hammadde tedariki
Denizli sanayisinden sağlanacaktır.
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