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1. RAPOR ÖZETİ

2018 yılından itibaren faaliyet gösteren BTU-AUV takımı ve ABRA projesi kapsamında, 

yarışma görev gereksinimleri doğrultusunda tam otonom insansız su altı mobil robotu 

tasarlanacaktır. Sahip olduğu sensör, modül ve tamamı takım tarafından tasarlanacak olan 

devre kartlarının gücünü karşılayacak olan batarya sistemi de BTU AUV ekibi tarafından 

yerli olarak üretilecektir. ABRA tam otonom insansız su altı aracının kavramsal tasarım süreci 

kapsamında yapılan itki, batma, yakıt vb. hesaplamalara ek olarak kritik tasarım raporu 

sürecine dahil edilecek olan üretimi gerçekleştirilmesi planlanan iskelet malzemesinin basma, 

burma, çekme, yorulma, korozyon vb. testleri laboratuvar ortamında yapılacak olup, nihai 

tasarımın akış ve termal analizleri de gerçekleştirilecektir. Nihai tasarım ile sahip olduğu 

yenilikçi otonom algoritmaları ve görev gereksinimlerini karşılayacak alt sistemler ile, 

çoğunluğu takım tarafından ya da yerli firmalar tarafından üretimi gerçekleştirilecek olup, bu 

sayede maliyet optimumda tutulurken milli teknoloji hamlesi desteklenmiş olacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Akademik Danışman 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin Gökhan ADAR 

Mekatronik Bölümü 

Takım Kaptanı 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Muhammed ATAMAN 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2.sınıf 

Takım Üyesi 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Ali YILDIZ 

Mekatronik Mühendisliği 4.sınıf 

Takım Üyesi 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Fatmanur Betül TETİK 

Mekatronik Mühendisliği 3.sınıf 

Takım Üyesi 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Havva SESLİKAYA 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 3.sınıf 

Takım Üyesi 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

Özden ÖZYURT 

Bilgisayar Mühendisliği 2.Sınıf 

Takım Üyesi 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Mehmet TUNÇ 

Makine Mühendisliği 1.Sınıf 

Takım Üyesi 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

Cansu DEMİRAY 

Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans 

Takım Üyesi 

Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 

Sıla UZUN 

Radyo Televizyon Lise 3.Sınıf 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Hakem heyeti tarafından değerlendirmesi gerçekleştirilmiş olan ön tasarım raporunun puan 

analizi proje ekibi tarafından yapıldığında optimizasyon rutininde yeniliklere gidilmiştir. Bu 

kapsamda literatürden elde edilen bilgilerin optimizasyon çalışması için özel atölye çalışma 

günleri düzenlenmiştir. Ek olarak her bir üyenin yapmış olduğu çalışmalar bir başka takım 

üyesi tarafından hakem gözü ile incelenmiş ve kişisel değerlendirme formu hazırlanmıştır.    

Ön Tasarım Sürecinin ardından yapılan majör değişiklikler tasarım ve malzeme yönünde 

gerçekleşmiştir. Daha güçlü kontrolcü kartların ve malzemelerin seçimi, Yazılım 

güncellemeleri, aracın renklendirilmesi vb. minör değişiklikler ise kritik tasarım raporu 

içeriğinde kendi başlıkları altında belirtilecektir.  

Maliyet analizi yapılan ABRA projesinin ön tasarım raporunda yer alan bütçede majör 

değişiklik olarak belirtilebilecek olan kontrol kartında yapılan değişiklik ve bütçeye dahil 

edilmemiş olan hidrofon sensör ile beraber ışıklandırma sistemi eklenmiştir.  

Yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak alt başlıklar olarak aşağıda belirtilmiştir. 

3.1 Revize Edilen Bütçe 

3.1.1. Mekanik Bütçe 

Mekanik bütçe üzerinde yapılan değişiklikler şasi üzerinde yapılan değişiklikleri 

kapsamaktadır. Bu kapsamda şasinin boyutlarının küçültülmesi işlemi ile maliyet düşmüştür. 
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Tablo 1: mekanik bütçe 

Mekanik 

Bütçe 
Ürün İsmi Adet Fiyat (TL) TOPLAM 

1 30*30 sigma 3000 mm 3000mm 57,32 120 

2 
Porima PLA filament 

beyaz 1.75mm 

1 kg 109 218 TL 

3 Su geçirmez Tüp 1 1200 1200 TL 

4 
30*30 iki yönlü bağlantı 

sacı 

24 20 480 TL 

5 Sigma köşe feder 8 5 40 TL 

6 
M5*35mm paslanmaz 

vida 

48 90 90 TL 

7 M5 kör somun 36 20 20 TL 

8 Sigorta 1 25 25 TL 

9 “Toggle” Anahtar 1 5 5 TL 

10 DİĞER - - 50 TL 

TOPLAM 2.248 TL 

3.1.2. Gömülü Sistem Bütçe 

Gömülü sistem yani elektronik aksam ve komponentlerin yer aladığı sistem üzerinde yapılan 

majör değişiklikler bütçe üzerinde 1.000 TL’nin üzerinde artışa sebebiyet vermiştir. Bu 

değişiklikler otonom görevin daha iyi yapılmasını sağlamak amacıyla tercih edilen hidrofon 

sensörünün eklenmesi, ötr raporunda belirtilmiş olan pic 14F877A mikrodenetleyici yerine 

daha gelişmiş bir kart olan STM32F407VG geliştirme kartının temin edilmesi olarak 

sıralanmaktadır 
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Tablo 2: Gömülü sistem bütçe 

Gömülü 

Sistem 

Bütçe 

Ürün İsmi Adet FİYAT (TL) TOPLAM 

1 
LiFePo4 Pil 

(3.2V 6000ma) 

16 46 736 TL 

2 
1 m Nikel Şerit 

 

1 45.6 45,6 TL 

3 
300x500mm PVC Shrink (İzolatör) 

 

1 120 120 TL 

4 
10 AWG, 6mm2 Silikon Kablo 

 

2 20 40 TL 

5 
4S 10A Batarya Şarj Cihazı 

 

1 350 350 TL 

6 
Batarya Punta Kaynak Cihazı 

 

1 408 408 TL 

7 
4s 100A BMS Devre Kartı 

 

1 255 255 TL 

8 Nvidia Jetson Nano 1 1200 1200 TL 

9 M1 Su Altı Motor 6 189 2094 TL  

10 35A ESC 6 349 1134 TL  

11 
10 DOF IMU Sensor 

 

1 92,56 92,56 TL 

12 JSN-SR04T ultrasonik sensör 3 87,48 262,44 TL 

13 Dynamixel AX-12A servo motor 1 511,30 511,30 TL 

14 STM32F407VG 1 301,00 301,00 TL 

15 

Adafruit PCA9685 PWM/Servo 

sürücü kartı 

 

1 195,83 195,83 TL 

16 Hidrofon Sensör 4 242 968 TL 

17 Diğer ve sarf malzemeler - - 50 TL 

TOPLAM    8.763,43 TL 

 

3.1.3. Toplam Bütçe 
Tablo 3: revize edilmiş toplam bütçe 

Mekanik Bütçe 2.248  TL 

Aviyonik Bütçe 8.763,43 TL 

Toplam 11.011,43 TL 

 

Böylelikle toplam bütçede yapılan çıkartma ve ekleme işlemlerinin ardından 1.208,87 TL artış 

söz konusudur. Bu artış ile otonom görevlerin tamamında yüksek verimlilik, yüksek 

hassasiyet sağlanırken, manevra kabiliyetinde artış, ısınmada düşüş gözlemleneceği yapılan 

analizler sonucunda öngörüldüğünden makul ve göz ardı edilebilir bir artıştır. 
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3.2 İskelet (Şasi) Tasarımı Karşılaştırması 
 

Yapılan tasarım denemeleri sonucunda ÖTR raporunda 

karar verilen iskeletin olumsuz etkilerini değerlendirmek 

amacıyla çizimler geliştirilmiştir. Ön görülen en önemli 

olumsuzluk boyut ve gereksiz ağırlık konusudur. 

Yapılan tasarımların değerlendirmeleri; boyutsal, 

işlevsellik, gereksiz ağırlık ve yüzerlik gibi durumlar göz 

önüne alarak yapılmıştır. ÖTR’ de tasarlanan iskelet 

geliştirilerek Şekil 1’deki şasiye karar verilmiştir. 

 

Şekil 2: ÖTR de belirtilen şasi tasarımı 

Final iskeleti tasarım hali Şekil 2’de görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 3: nihai KTR aşaması tasarım görseli 

 

3.3 Su Altı Haznesinin Karşılaştırması 

ÖTR için kullanmaya karar verilen su altı haznesinin çapı 150 

mm, boyu ise 300 mm’ydi. Fakat içine yerleştirilecek olan 

gömülü sistemin, çap olarak bakıldığında, total boyutları, tüpün 

çapına göre kısadır. Bu da su altı haznesinde fazladan hava 

bulunduracağından aracın batması yönünde bir dezavantaja sebep 
Şekil 4: ÖTR aşamasında belirtilen tüp 

Şekil 1: kavramsal şasi tasarımı 
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olur. Bunun üzerine devre kartlarını içeren silindirik tüp ölçüleri, gömülü sistemin 

sığabileceği ve içerisinde bulunduracağı hava hacminin optimum olması adına çapı 100 mm, 

uzunluğu ise 300 mm olarak seçilmiştir. 

 

Şekil 5: nihai ktr tüp tasarımı 

3.4 Manipülatif Kol Tasarımı Karşılaştırması 

3.4.1 Manipülatif Kol Tasarımı-1 

 

Şekil 6: eski manipülatif kol tasarım 

Ön rapor aşamasında tasarımı yapılmış olan manipülatif kol tasarımı sağ ön perspektif görünümü. 

Tablo 4: eski manipülatif kol tasarımı avantajları 

Avantajlar 
▪ Basit bir çalışma mekanizmasıdır. 

▪ Kolay montaj ve üretime sahiptir. 

Dezavantajlar 

▪ Küçük parçalar hassas bir yapıya sahiptir. 

▪ Kırılma riski vardır. 

▪ Dişli sistem aşınma sorunları ile karşılaşabilir. 

Sonuç 
▪ Bu tasarımı görev için ince ve dayanıksız olduğu için tercih 

edilmemiştir. 
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3.4.2 Manipülatif Kol Tasarımı-2 

 

Şekil 7: nihai manipülatif kol tasarım 

Avantaj ve dezavantajlar kapsamında değerlendirilen ve görev gereksinimlerini en iyi 

karşılayacak olarak öngörülen nihai manipülatif kol tasarımı (şekil 7). Operasyon kapsamında 

manipülatif kolun ileriye ittirilmesi, fırlatılması vb. yöntemler incelenmiş ancak risk analizleri 

neticesinde içerisinde bulunduracağı ek motor, yazılım, elektronik ve iş sağlığı güvenliği 

kapsamında manipülatif kolun sabit olmasında karar kılınmıştır. Böylelikle zamandan kayıp 

olsa da düşük maliyet, düşük risk ve daha az karmaşık yapı ile büyük ölçüde kazanç 

sağlanacaktır. 

Tablo 5: nihai manipülatif kol tasarımı avantajları 

Avantajlar 

▪ Göreve uygun bir tasarımdır. 

▪ Rijit bir mekanik yapıya sahiptir. 

▪ Kullanım bakımından en etkili sonucu vermektedir. 

▪ Montajı kolay olduğundan bakım ve onarımı hızlı olur 

Dezavantajlar ▪ Dişli sistem aşınma sorunları ile karşılaşabilir. 

Sonuç 
▪ Tasarım görev gereksinimlerini karşılayan, dayanımı yüksek ve 

daha güvenli olduğu için bu tasarım modeli seçilmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Kontrolcü ve devre kartını su geçirmez tüp içerisinde barındırdığı sualtı aracı tek bir bütün 

sistem olarak tanımlanacaktır. Aracın yapmış olduğu tüm hareketler otonom olarak kontrolcü 

tarafından takibi yapılacaktır. Araçta kullanılacak olan başlatma, görev-1, görev-2, görev-3 

etiketi verilen butonlar ile göreve özgün yazılmış olan yazılımlar devreye girecektir. Bu 

sayede havası alınmış tüpün gerekemedikçe açılıp kapatılması engellenerek aracın batma 

işlemi kolaylaştırılmış olacaktır. 
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Şekil 8: sistem tasarım ve alt sistemlerin şematik gösterimi 

 
Şekil 9: sistem tasarım şekil diyagramı 
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şekil 10: güç hattı genel diyagram 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Aracın Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarım sürecinde ortaya farklı araç modelleri çıkartılmıştır. Tablo 6’da görünen kriterler 

açısından 10 üzerinden puanlamalar sonucunda tasarımlar karşılaştırılıp en uygun tasarım 

seçilmiştir. 

Tablo 6: şasi tasarımı değerlendirme tablosu 

Araç 

Değerlendirmesi 

    

Boyut Avantajı 1 2 6 8 

Özgünlük 6 6 7 7 

Üretim Kolaylığı 4 5 6 7 

Ekonomiklik 4 5 6 7 

Ağırlık 3 4 6 8 

Göreve Uygunluk 2 3 7 8 

Manevra 3 5 6 6 

Toplam 23 30 44 51 
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4.2.2 Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.2.1 Motor Topolojisi 

Motorların araçta konumlandırılmasına yönelik analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 

kapsamında güç tüketimi, maliyet, görev gereksinimlerini karşılayabilme, manevra, yük 

kapasitesi, parametrelerince değerlendirilmiştir.  (Tablo 7) değerlendirmesi yapılan tasarım 

puanlarına göre 2 düşey ve 4 yatay olmak üzere 6 adet itki kuvveti sağlayacak olan motorların 

kullanımı belirlenmiştir. (Şekil 11) 

Tablo 7: motor topoloji tablosu 

Motor Topolojisi 
Güç 

Tüketimi Maliyet 
Göreve 

Uygunluk 

Hareket 

Kabiliyeti 

Yük 

Kabiliyeti Toplam 

 
4 5 5 5 6 25 

 
5 5 5 4 4 23 

 
6 6 5 6 6 29 

 
6 5 7 7 5 30 

 
5 6 4 6 6 27 

45° açı yapacak şekilde itki sağlayıcıların konumlandırılması halinde bir doğrultuda ileri 

yönde hareket 2 iticinin çalışması prensibiyle sağlanırken, rotasyonun sağlanması için 2 

çapraz itki sağlayıcıların çalışması prensibi öngörülmüştür. Düşey itki sağlayıcılar ile aracın 

düşey eksende (derine inme ve çıkma) hareketler gerçekleştirilecektir. Nihai olarak seçilmiş 

olan motor topolojisi Şekil 11’deki gibidir. 

 

Şekil 11: seçilmiş motor topolojisi 
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4.2.2.2 Araç Serbestlik Dereceleri ve Hareket Kapasitesi 

 

Şekil 12: kavramsal araç üzerinde gösterilen serbestlik dereceleri ve hareket kapasitesi 

 

4.2.2.3 Araç Eleman Şeması 

Tasarımın elemanlarının açıklayıcı görselleri ve araçta konumlandırılması şemada 

gözükmektedir.  
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Şekil 13: araç eleman şeması 

4.2.2.3.1 İskelet (Şasi) 

Aracın iskeletinde, iki adet uygun açılarda kesilmiş alüminyum kanallı sigma profil kesilerek 

oluşturulan düzgün olmayan sekizgen karkas ve bu ikisinin 2 profil ile birleştirilmesiyle 

toplamda 18 adet 30x30 mm’ lik alüminyum kanallı profiller kullanılmıştır.  

 

Şekil 14: nihai şasi tasarımı 
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Şekil 15: üretim sonrası şasi tasarımı 

Sigmaların montajı 8 adet köşe ve 24 adet açılı metal federleri ile birleştirerek sağlanmıştır. 

 

Şekil 17: Şasi Açılı Bağlantı Elemanı 

             

4.2.2.3.2 Sualtı Haznesi (Sızdırmaz Şeffaf Tüp) 

Sudan yalıtılmış, içerisinde gömülü sistemin konumlandırıldığı, devre kartlarını içeren silindirik tüp 

ölçüleri, gömülü sistemin sığabileceği ve içerisinde bulunduracağı hava hacminin optimum olması 

adına çapı 100 mm, uzunluğu ise 300 mm olarak seçilmiştir.  

 

Şekil 18: şaside kullanılacak su geçirmez tüp modeli 

Şekil 16: Şasi Köşe Bağlantı Elemanı 
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Tüp içerisinden ilgili yerlere kabloların gitmesi amacıyla, haznenin arka kapağında çeşitli ölçülerde 

delikler bulunmaktadır. Kablaj sağlandıktan sonra, kalan boşluklar epoksi veya akvaryum silikonu ile 

geçilip sızdırmazlık garantilenecektir. 

 

Şekil 19: su altı haznesi kablaj kapağı 

Tüpün içerisindeki elektroniklerin karmaşıklığını gidermek ve sıcaklığı dağıtmak adına tasarlanan tüp 

içi rafı, aynı zamanda sızdırmazlık konusunda avantaj sağlamaktadır. 

 

Şekil 20: tüp içi raf sistemi 

4.2.2.3.3 Tüp ve Nozul Kelepçeleri 

Sızdırmaz şeffaf tüp ve iticilerin, iskelet içerisinde konumlandırılması ve sabit kalması için 

tasarlanmış, robotun ana elemanlarından biri olan kelepçelere, gerekli ağırlığı kaldırabilecek et 

kalınlığı verilmiştir.  
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Şekil 21: kelepçe sistemleri 

          

Hem nozul hem de tüp için ayrı boyutlarda üretilecek olan kelepçelerin birleşimi ısıl işlem 

yardımı ile birbirlerine kaynak yapılacaktır. 

 

Şekil 22: Isıl işlem montajı 

Alüminyum kanallı profillerin dış yüzeyinde bulunan girintilerden yararlanılarak sıkı geçme 

yöntemi ile sigmalara sabitlenecektir. (Şekil23) 

 

Şekil 23: Kelepçe-sigma sıkı geçme montajı 



 
 

24 
 

4.2.2.3.4 İtici 

Motorların belirlenen konumlarına maksimum verimle çalışabilmesi için 45°’lik bir açı ile 

yerleştirilen nozulların aracın daha kararlı olması sağlanıp, daha hızlı sağa – sola manevra 

kabiliyeti sağlanacaktır. Sağa ve sola hareketlerinde (XY-ekseni) toplamda 4 adet, yukarı 

aşağı hareketlerinde ise (Z-ekseni) 2 adet itici kullanılacaktır. Sıralanan ana elemanların 

başında gelen motor, motor koruyucusuna M3 vidalar ile sabitlenecektir. 

 

Şekil 24: Motor Korucusu 

      

       

Şekil 25: Koruyucu - motor montajı 

Pervaneler, motorun çıkış gücünü alarak su altı aracına çekme veya itme kuvveti sağlayıp su 

içerisinde tutunabilmesini ve ilerlemesini sağlayacaktır. Kanat sayısı için 3 ve 4 kanatlı 

pervanelerin özellikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan testler neticesinde edinilen bilgilere göre, 3 

kanatlı pervaneler en yüksek hız performansı sunarken, 4 kanatlı pervaneler ise maksimum 

itme ve görece düzgün seyir operasyonu sağlamaktadır. Bu sebeple pervanelerin 3 kanatlı 

olacak şekilde üretilmesi üzerine karar kılınmıştır. Belirlenen motorun çapına göre 

tasarlanmış olup nozül yardımı ile motora kolaylıkla takılıp çıkartılacaktır. 
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Şekil 26: Baskısı alınmış motor tutucu bloğu 

 

Şekil 27: testler sonucu seçilmiş ve baskısı alınmış pervane modeli 

 

Şekil 28: pervane motor montajı 
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4.2.2.3.5 Tutucu Kol 

Aracın mekanik kol tasarımı da Şekil 29’da gösterildiği gibi yarışma kapsamında belirlenen 

göreve uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu mekanik kol sayesinde tutucunun iç kısmı 

yuvarlak olup topu kolaylıkla kavrayacağı ve düşüreceği yönünde karar kılınmıştır. 

 

 

Şekil 29: nihai tutucu kol tasarımı 

4.2.3 Malzemeler  

ABRA projesi içinde barındırdığı birçok bileşen ve yapı malzemesi bakımından yerli olarak 

çeşitli üretim yöntemleri ile imal edilecekken gerektiği durumlarda ürünler farklı yerli sanayi 

firmalarının iş birliği ile temin edilecektir. Bu sayede yenilikçi insansız otonom su altı projesi 

olan ABRA ile milli teknoloji hamlesi desteklenecektir. 

4.2.3.1Sigma Profil (Alüminyum 6063) 

 

İskelet için kullanılmış olan sigma profilin özellikleri; 

▪ Özgül Ağırlığı 2.69 gr/cm3 

▪ Korozyon dayanımı yüksektir. 

▪ Kaynak kabiliyeti çok iyidir. 

▪ T4 ısıl işlem formunda iyi soğuk şekillenebilir özelliği kazanır. 

▪ Çok karışık parçalar için uygundur. 

▪ Darbeye dayanımı yüksektir. 

▪ Yorulma dayanımı yüksektir. 

▪ Aşınma ve basmaya karşı dayanıklıdır. 

▪ Yüksek çekme dayanımına sahiptir. 

▪ Sürtünme katsayısı düşüktür. 

▪ Ekonomiktir. 

▪ Enerji tasarrufu sağlayan yapıdır. 

▪ Mekanik işlemede kolaylık sağlar. 

 

İnsansız su altı ABRA aracının mekanik işlemlerde daha rahat işlenmesi, darbelere karşı  

yüksek dayanıma sahip olması, muadillerine karşı daha  ekonomik olması , Sigma profilin su 

ortamında duracağından dolayı öncelik olarak aranan özellik olan korozyon dayanımının 

yüksek olduğunu karşılamasından dolayı ve  aracın iskeleti olacağı için yüksek mukavemetli 

oluşu, ayrıca kolay montajı ile enerji tasarrufu sağladığı ve düşük sürünme katsayısına sahip 

iskelet malzemesi için Alüminyum 6063 tercih edilmiştir. 
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Tablo 8: şasi malzemesi karşılaştırma tablosu 

Özellikler Çelik-Demir Kurşun Magnezyum Al 6063 

Isıl iletkenlik 3 2 3 4 

İşlenebilirlik 4 3 2 5 

Sürdürülebilirlik 3 3 3 5 

Korozyon direnci 5 4 4 4 

Mukavemet 4 3 5 5 

Aşınma direnci 3 4 3 4 

Maliyet 2 1 2 5 

Süneklik 2 2 3 5 

TOPLAM 26 22 25 37 

 

 

4.2.3.2Pleksicam 

Su altı haznesi için kullanılmış olan pleksiglasın özellikleri; 

 

• Kristal şeffaflığındadır. 

• Çağdaş estetiğe sahiptir. 

• Işık yansımalarını oluşturur. 

• Tüm ortamlara uyumludur. 

• Camın yarı ağırlığındadır. 

• Cama göre %92 ışık geçirgenliğine sahiptir. 

• Cama göre 6 kat daha dayanıklıdır. 

• Kırıldığında çok keskin olmamakla beraber kırılganlığı düşüktür. 

• Cama göre sesi ve ısıyı %20 daha az iletir. 

• Yüzeyi bakır sertliğinde olup çizilebilir. 

• Ahşap ve metal gibi malzemelerle kolay uyum sağlar 

• Torna ve frezede form verilebilinir. 

• İşleme sonrasında yine parlatılabilinir. 

• Isıtılarak kolay şekil verilebilinir. 

Su altı görevlerinde maksimum verim elde edebilmek adına pleksicam, gömülü sistemin 

görevlerini gerçekleştirirken kırılganlığı düşük, ışık geçirgenliği yüksek, minumum yüzey 

pürüzlülüğüne sahip, dayanıklılığı yüksek su altı haznesi malzemesidir.  

 

4.2.3.3 PLA Filament 

Kelepçe, nozul ve pervaneler için kullanılmış olan PLA filamentin özellikleri; 

 

• 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. 
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Tablo 9: motor tutucu, kelepçe vb. kompanenet malzemesi karşılaştırma 

 

PLA ,3 boyutlu parçaların 3B yazıcıda üretilmesi için kullanılan filament malzemesidir. 3B 

yazıcı ile yapılan üretim geleneksel üretim yöntemlerine göre daha ekonomiktir. PLA 

filament aynı zamanda baskı sırasında etrafa kötü koku yaymamaktadır ve biyolojik açıdan 

parçalanabilen bir termoplastiktir .3B yazıcı ile basılacak parçalar için filament olarak yapısı 

sert, dayanıklı ve süreden tasarruf etmek için basımı kolay olan PLA malzemesi seçilmiştir. 

4.2.4. Üretim Yöntemleri 

ABRA aracının tasarımı göz önüne alındığında modüler yapıdan oluşan iskeletini ve kelepçe, 

motor koruyucu, pervane, devre kartları ve diğer elektronik-mekanik bileşenlerini yüksek 

verimlilikte ve düşük bütçeyle üretebilmek için aşağıdaki üretim yöntemlerini kullanılacaktır 

Tablo 10: üretim yöntemleri tablosu 

 

PARÇA ADI 
MALZEME ÜRETİM YÖNTEMİ 

 

Şasi Sigma Profil 
Alüminyum 6063 Talaşlı İmalat 

 

Kelepçe 
PLA 3B Yazıcı 

 

Motor Koruyucusu 
PLA 3B Yazıcı 

 

Pervane 
PLA 3B Yazıcı 

 

Şeffaf Tüp 
Pleksicam Talaşsız İmalat 

 

Tutucu Kol 
PLA 3B Yazıcı 

 

Devre Kartları 
Bakır Plaket Kimyasal  

 

Tüp İçi Rafı 
PLA 3B Yazıcı 

 

4.2.4.1. 3B Yazıcı 

ABRA aracının kelepçe, motor koruyucusu, pervane gibi mekanik bileşenlerinin sanal 

ortamda CAD programları ile tasarlandıktan sonra yapısı sert, dayanıklı ve süreden tasarruf 

etmek için basımı kolay PLA filamenti ile ısıl işlemden geçirilerek birbiri üzerine eritilerek 

katman halinde üretimi yapılacaktır. PCB üretiminde PCB üzerinde yer alan lehimlenebilir 

alanın pürüzsüz ve düz olması çok önemlidir. Kart koruyucu boya ile kaplanır.Lehim kaplama  
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(kurşunlu veya kurşunsuz), nikel ve altın kaplama ve organik kaplama (OSP) olarak üretilen 

PCB’nin ihtiyaçlarına göre degiskenlik gösterir. 

4.2.4.2. Talaşsız İmalat- Pleksicam  İmalatı 

Şeffaf tüp yerli ve milli üretim ile temin edildikten sonra plastik şekil verme ile üzerinde 

yapılacak değişikliklerle aracımıza montajı yapılacaktır. 

4.2.4.3. Talaşlı İmalat- CNC Kesim 

İnsansız su altı ABRA aracının mekanik işlemlerde daha rahat işlenmesi, darbelere karşı 

yüksek dayanıma sahip olması için aracının iskeleti sigma profil Alüminyum 6063 

kullanılarak kesici takım tezgahları ( CNC, Freze vb.) aracılığı ile talaş kaldırılarak belirlenen 

ölçülerde üretilmiştir. 

 

Şekil 30: şasi üretim aşamasından kesim anına ait görsel 

4.4.3.1. Demir Bükme Makinesi  

Bağlantı elemanları, sigma kanalların içerisinde bulunan kanallara açılı bir şekilde 

yerleştirmek için demir bükme makinesi yardımıyla eğilip sigmaların montajı sağlanmıştır. 

4.2.4. 3B Baskı 

Çizim programları ile tasarlanan PCB tasarımı sonrasında kullanılacak olan plakalar seçilir 

ardından kartın üretime uygunluğunun kontrolü yapıldıktan sonra yazıcı ile kartın çıktısı 

alınır. Bu film çıktısı Uv ışığı kullanılarak bakır materyale aktarılır. PCB’lerin üzerinde 

bulunan delikleri açmak için delik delme makineleri kullanılır 

4.2.5. Fiziksel Özellikler 

Solidworks 3D CAD programı kullanılarak tasarlanan aracın, boyutları ve programda her 

parçanın malzemesi seçilerek elde edilen ağırlığı, hacmi ve yüzerliği Tablo 11’deki gibidir. 
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Tablo 11: fiziksel özellikler tablosu 

ARACIN NİHAİ VERİLERİNE GÖRE MUHTEMEL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

BOYUT 

Tutucu Durumu Yükseklik Genişlik Derinlik 

Yok 
236 [mm] 428 [mm] 

469 [mm] 

Var 538 [mm] 

AĞIRLIK 6.790 [kg] 

HACİM 3036 [cm3] 

 

YÜZERLİK 

 

 

Araç simetrik olup su altında stabilizasyonu sağlanması ve kararlı hareket edebilmesi için 

aracın ağırlık merkezi, motorların ağırlık merkezi eksenine mümkün olduğunca yakın olacak 

şekilde konumlandırılmıştır. 

5. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

5.1.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Sualtı aracında güç tüketiminde bulunan temel yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar; anakart 

(Nvdia Jetson Nano), yardımcı kart (STM32F407G-DISC1), motor kontrol kartı ve 

sensörlerden oluşmaktadır. Araç içerisine kendi ürettiğimiz batarya ile güç sağlanmaktadır. 

Araç içi tüm parçaların tanıtılması ve ayrıntılı bilgilendirmeler yapılacaktır. Sistem ara 

bağlantı şeması şekil 31’de verilmiştir. 
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Şekil 31: sistem ara bağlantı şeması 

5.1.1.1 LiFePo4 Batarya 

Araç içerisinde kullanılacak olan bataryayı hazır olarak temin etmek yerine kendi 

tasarladığımız batarya kullanılacaktır. Bu tercihi yapmamızdaki en büyük unsur ise yüksek 

maliyete sahip batarya satışları ve istenilen gücü elde edememek. Araç içerisindeki güç 

tüketimi hesabı yapıldığında ise 4S 27Ah’lik bir batarya tasarımı yeterli olmaktadır. Batarya 

da kullanılacak olan pillerin seçiminde öncelikli olarak uzun ömürlülük ve güvenlik unsurları 

dikkate alınmıştır. Tüm bu nedenler dolayısıyla batarya olarak LiFePo piller tercih edilmiştir. 
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Tablo 12: Üretimi yapılacak olan batarya seçimi 

LiFePo4 Teknik Özellikler 

Kapasite 6000mah 

Çalışma Gerilimi 3.2V 

Sürekli Deşarj Akımı 3C 18A 

Boyut 32mm çap x 70 mm uzunluk 

Ağırlık 150g 

Pil Şarj Döngüsü 2000 

 

Çalışma gerilimleri 3.2V olan bu pillerin 4 tanesi seri bağlanarak 12.8V 6Ah lik bir kapasite 

elde edilir. Bataryanın akım kapasitesini 24Ah’ e çıkartmak içinse 4 tane 12.8V paralel 

yapılır. Bataryanın devre şeması şekil 31’ da gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 32: Üretimi yapılacak olan batarya tasarımı ve bms bağlantıları 

 

5.1.1.2. M1 Su Geçirmez Sualtı Motor 
 

Motorlar, aracın su içerisinde ilerlemesinde en büyük rolü 

üstlenmişlerdir. Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesi 

sonucunda motorlar dönmeye başlar ve bu enerji sualtında 

ilerlemeye neden olur. Araç için kullanımına karar verilen M1 su 

geçirmez sualtı motoru fırçasız DC motordur. Fırçasız olması 

sualtı hareketi için oldukça önemli bir etkendir. Tamamen 

sertleştirilmiş kaplamaya sahip stator kısmı sayesinde sualtında 

limitsiz derinliğe inme kabiliyeti bu motorun seçilmesindeki 

temel etkendir. 

o Çalışma gerilim: 12-24 (VDC)                                           

o Maximum akım: 12A 

o Sürekli akım: 8A 

o Voltaj-Devir: 350kV 
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5.1.1.3.Elektronik hız denetleyicileri (ESC) 

 

ESC ya da çift yönlü motor sürücü olarak anılan ve araç için motor 

kadar önemli bileşenler arasındadır. ESC’ler motor ile batarya 

arasında köprü görevi görmektedir. Bu sayede motorun ihtiyaç 

duyduğu enerji karşılanmaktadır. STM32F407G-DISC1 den gelen 

sinyaller doğrultusunda motorları çift yönlü hareket 

ettirebilmektedirler. Motorlarda da olduğu gibi 6 adet ESC 

kullanılmaktadır. Üzerinde bulunan alüminyum soğutucular 

nedeniyle verimi oldukça yüksektir. Aynı zamanda araç için gereken 

hızı da kontrol edebilmektedir. ESC seçimi yapılırken motorun 

çekeceği akım ve volt değerleri dikkate alınmıştır.  

o 8V-24V gerilim aralığında çalışabilmektedir. 

o Aşırı ısı koruması bulunmaktadır. 

o Minimum akım seviyesi 35A’dir. 

o Anlık akım değeri 40A civarındadır. 

o PWM durma hassasiyeti +/-50 mikro saniye seviyelerindedir. 

Motor sürücü kartı tasarımıyla tüm ESC’ ler tek bir kart ile tüp içerisindeki kontrolü 

kolaylaştırmıştır. 

5.1.1.4.Servo Motor 

Dynamixel AX-12A servo motor çoklu geri besleme yapısına sahip 

akıllı, programlanabilir ve yüksek performanslı bir servo motor türüdür. 

Bağlantı kolaylığı ve yüksek performansı nedeniyle araçta bulunan 

Gripper kontrolü için oldukça kolaylık sağlamaktadır. Eklem yapısı 

sayesinde Gripper için istenilen her eksene dönme yeteneğine sahiptir. 3 

girişi bulunmaktadır (data-ground-besleme). Düşük akım,  

yüksek voltaj sürüş kabiliyeti ile verimi yüksektir. 

Kendilerine has özel kimlik numaraları (ID) olan Dynamixeller 'Bus Port' 

üzerinden paket haberleşmeyle kontrol edilirler. Modellerine göre 

TTL,RS 485 gibi standartları destekler. 

o Çalışma derecesi: 00-3000 (sonsuz dönme) 

o Çalışma gerilimi: 9-12V 

o Sabit tork: 1.5N.m (12.0Volt’ta, 1.5A) 

o Yüksek hız: 59rpm 

o Çalışma sıcaklığı: -5℃ ~ +70℃ 

o Haberleşme Hızı: 7343bps ~ 1 Mbps 

o Boyut (lar) : 32mm * 50mm * 40mm 

o Protokol Tipi : Yarı-duplex Asenkron Seri Haberleşme 

5.1.1.5. Logitech C615 HD Kamera 

Cam objektif ve kayıt için 30fps'de 1080p Full HD görüntü 

aktarımı, hızlı ve otomatik odaklanma özelliği sayesinde 

nesne algılamada hızlı olması,78 derecelik geniş görüş alanı, 

katlanılabilir kompakt yapıya sahip olması, 360 derece 

dönerek doğru açıyı yakalamamızı sağlar. Aynı zamanda 
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otomatik HD ışık düzeltmesine sahip olduğundan su altında daha net bir görüntü elde 

etmemizi sağlayacaktır. 

 

5.1.1.6. Sualtı Aydınlatma 

Sualtı araçları için ışık seviyesi düşük olan ortamlarda yön bulma 

veya görevleri yerine getirme kabiliyetleri oldukça azalmaktadır. 

Bu duruma engel olmak için aracın sağ ve sol kenarlarına 2 adet 

kartal göz LED kullanılacaktır 

o 12VDC gerilim seviyesi 

o 3W-9W güç değeri 

 

5.1.1.7. 3.3 V SMPS (Anahtarlamalı Güç Kaynağı) 

Kendi tasarladığımız devre yardımıyla Adafruit PCA9685 PWM servo sürücü kartı ve 

10DOFIMU sensör için gerekli olan 3.3V değerini elde etmekteyiz. 

 

Şekil 33:3.3v devresi pcb tasarımı 3 boyutlu gösterimi. 

 

5.1.1.8. NVDİA Jetson Nano 

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi gerektiren projelerde sıklıkla 

kullanılan geliştirme kartı, muadili olan RASPBERRY PI’ a 

kıyasla çok daha gelişmiş bir donanım yapısına sahiptir. 4 

çekirdekli 64-bit ARM CPU, 128 çekirdekli bir entegre NVIDIA 

GPU ve 4 GB LPDDR4 bellek ile 472 GFLOPS imkânı sunar. 

Paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırır ve aynı anda birkaç 

yüksek çözünürlüklü sensörü işlerken boyutu, güç tüketimi, 

sunduğu fiyat-performans değerleri ve aşağıda bulunan teknik 

özellikleri göz önüne alındığında “ABRA” insansız su altı projesi 

için en uygun kontrolcü olduğuna karar verilmiştir. Ana depolama 

alanı için microSD kart slotu, 40-pin genişletme başlığı. 
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Şekil 34:Nvdıa Jetson Nano GPIO pinleri gösterimi. 

 

Tablo 13: algoritma kartı özellik karşılaştırma tablosu 

 

5.1.1.9. STM32F407G-DISC1   

Güçlü işlemcisi (ARM Cortex M4 32 bit) ile ÖTR raporunda 

kullanılması planlanan PIC 16F877A dan oldukça güçlü bir 

geliştirme kartıdır. Buyüzden aracın motor ve sensör 

kontrollerini sağlamak için daha uygun olan geliştirme kartı 

seçilmiştir. Araç içerisinde kullanım amacı genel olarak 

sensörlerin ve motorların kontrolünü sağlamaktır. Yardımcı kart 
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olan STM32F407G-DISC1 aracın ana kartı olan Nvdia jetson nano ile USB bağlantısı 

kurmuştur. İçeriğinde ST-LINK/V2 hata ayıklama aracı, MP45DT02 ST MEM dijital çok 

yönlü mikrofon, 3 ve 5 V harici besleme ve kolay hızlı bağlantı için LOFP100 bulunmaktadır. 

 

Şekil 35: STM32F407G-DISC1 mekanik çizim(datasheet). 

5.1.1.10 Güç Kartı  

Güç kartı modülü olarak DC/DC dönüştürücüler tercih edilmiştir. Dönüştürücüler herhangi bir 

seviyedeki gerilim değerini istenen seviyelere dönüştürme işlemlerinde kullanılırlar. Ana kart, 

yardımcı kart, sensörler ve motor kontrol devrelerinde önemli konumdadır. Elde edilen 

devreler ile NVDIA jetson nano, JSN-SR04T mesafe sensörüne 5V gerilim sağlarken 

Adafruit PCA9685 PWM servo sürücü, 10DOF IMU sensöre 3.3V gerilim değeri 

oluşturmaktadır. Güç kartı içerisinde sigorta ile aşırı akım koruma sağlanmıştır. 
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Şekil 36: sistem güç bağlantı şeması. 

 

Güç dağıtım kartının tasarımı yerli olarak gömülü sistem ekibi tarafından baskılı devresi 

yapılarak üretilecektir. Bu kapsamda kritik tasarım raporu sürecine dahil edilmesi maksadı ile 

Proteus ve kiCad uygulamaları kullanılarak devre tasarımları gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 37: güç kartı 3 boyutlu PCB gösterimi 

Devre bağlantıları devrenin en uygun şekilde iletkenlik sağlaması ve portatif olması ön planda 
tutularak hazırlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan devrede yer alan bazı atlamalar çift katlı plaket 
kullanılarak 

 

Şekil 38: devre bağlantıları 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

5.1.1.11. Mesafe Sensörü 

Su geçirmez JSN-SR04T ultrasonik sensörüdür. Araç üzerinde toplamda 

5 adet kullanılacaktır. Yardımcı kart olan STM32F407G-DISC1’e 

bağlanmıştır. İnsan işitmesinin işitebilir sınırından daha yüksek 

frekanslara sahip yüksek perdeli ses dalgaları yayan,geri gelen 

dalgaların dönüş süresine göre cisme olan uzaklık mesafesini ölçen 

sistemlerdir. 

o Çalışma gerilimi 5V DC. 

o Besleme akımı 5mA. 

o Akustik emisyon frekansı 40kHz dir. 

o Minimum ve maksimum mesafe : 25cm-4.5m civarındadır. 

o Hassasiyet 0.5cm. 

o Çalışma sıcaklığı : -10 ~70 0C 

Sensör, sonar (sound Navigation and ranging) iletişim kullanarak karşısındaki nesneye olan 

mesafeyi hesaplayan bir kaynaktır. Sonar sistem ses dalgalarını kullanarak cismin uzaklığını 

hesaplamamıza yardımcı olur.  

 

Şekil 39: mesafe sensörü pin diyagramı. 

5.1.1.12. IMU Sensör 

Sensör içerisinde Gyro, pusula, ivme ölçer bulunmaktadır. Aracın 

sualtındaki hareketini, hızını ve yön bilgilerini kontrol etmeği 

mümkün kılar. Araçtaki denge verilerine erişmesi ile en önemli 

komponentler arasındadır. I2C haberleşme protokolü ile 

haberleşebilmektedir. 

o L3G4200D 3 eksen GYRO sensörü. 

o ADXL345 3 eksen ivme sensörü. 

o HMC588L 3 eksen pusula 

o BMP085 basınç sensörü 
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Çalışma gerilimi 3-3V-5.5V arasındadır. İçeriğinde 16-bit çözünürlüğe sahip sensörler 

barındırmaktadır. 9 eksen MPU9255 IMU ve barometrik sensör.  

 

Şekil 40: MPU9255 QFN uygulama şeması. 

 

Şekil 41: sensör bağlantıalrı 

 

5.1.1.13. Adafruit PCA9685 PWM/Servo sürücü kartı 

Araç için seçilen fırçasız DC motorlar ve servo motor için PWM sürücü kartıdır. Motorların 

çift yönlü kontrolünü kolaylıkla sağlayabilmektedir.  

o I2C haberleşmesine sahiptir. 

o Push-pull ya da open-drain çıkış seçenekleri 

mevcuttur. 

o Çalışma gerilim seviyesi 3.3V-5V arasında 

değişmektedir. 



 
 

41 
 

o Kartın her iki ucunda da bulunan bağlantı pinleri sayesinde birbirlerine 

eklenebilmektedirler. 

o Ters gerilim koruması mevcuttur. 

Bir diğer yöntem olan röle ile motor kontrolünde oldukça dezavantajlar mevcuttur. Rölelerin 

yeteri kadar hızlı anahtarlanamaması, yüksek sıcaklıkta röle kontrolünün imkansızlaşması ve 

tüp içerinde gereksiz fazla yer kaplaması gibi birçok etken araç için PCA9685 PWM/Servo 

sürücü kartını tercih edilmesini sağlamıştır. 

 

Şekil 42: röle ile motor kontrol devresi. 

Yukarıda bulunan röle ile motor kontrol devresi örneğine bakıldığında tüp içerisinde fazla yer 

kaplayacağı sıcaklık artışına neden olacağı kararına varılmıştır. Bu yüzden daha ucuz, ısıl 

dayanımı yüksek, verimlilik artışı sağlayacağı öngörülen hazır motor kontrol devresi 

kullanımına karar kılınmıştır. 

 

Şekil 43: PCA9685 boyut analizi. 
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5.1.2. Haberleşme Akış Diyagramı  

 

5.2. Algoritma Tasarım Süreci  
Otonom araçlar verilen görevi yerine getirmek için bazı algoritmalara ihtiyaç duyarlar. Bu 

algoritmalar sualtında aracın kontrolünü, hedefe ararken izleyeceği rotayı ve görevini 

tamamlarken kullanacağı yöntemleri belirler. Araç bu algoritmalar arasında geçiş yaparak 

görevini tamamlar ve görevi bittiğinde durur.  

Araçta kullanılan algoritmalar kontrol, navigasyon ve güdüm olmak üzere 3 temel başlık 

altında toplanmıştır. Bu algoritmalar da kendi içinde dallanabilmektedir. Bu algoritmalar 

kullanıcının istediği zaman belirli butonlar yardımı ile aktive edilebilir tasarlanmıştır. 

Kullanılan algoritmaların şeması şekil 44 te gösterilmiştir. 
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Şekil 44:  kullanılan algoritmaların şeması 

5.2.1. Kontrol Algoritması Tasarımı 

 

Aracımızın kontrol algoritmaları dengeleme ve derinlik sabitleme algoritmalarından 

olmaktadır. Bu algoritmalardan derinlik sabitleme algoritması aracın altına yerleştirilmiş olan 

ultrasonik sensörden uzaklık bilgisi alır ve bu bilgi ile aracı yukarı-aşağı hareket ettirerek 

derinliği istenilen seviyede tutmaya çalışır. Dengeleme algoritması ise eğim sensöründen 

aldığı veri ile aracın dengesini sabitlemeye çalışır. Bu algoritmalar sualtı aracının çalışmaya 

başladığı andan itibaren sürekli olarak aktif durumdadır. 

 

Dengeleme algoritması kendi içinde roll ekseni dengeleme ve yaw ekseni dengeleme olarak 

ikiye ayrılır. Aracımızın motor açıları pitch ekseninde herhangi bir dengeleme yapaya izin 

vermemektedir. Fakat aracımızın hidrodinamik yapısı gereği pitch ekseninde dengede 

durmaktadır.  

 

Derinlik sabitleme algoritması aracın yukarı-aşağı hareketini sağlayan motorları eşit güçte 

kullanarak derinliğini sabitlerken, dengeleme algoritması aracın yatay dengesini sağlamak bu 

iki motor arasında güç farkı oluşturur. Şekil 45 te aracın roll ekseni dengeleme ve derinlik 

sabitleme hareketleri gösterilmiştir. 
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Şekil 45: roll ekseni dengeleme hareketi 

Roll ekseni dengeleme algoritmasında ise sualtı aracının üzerinde 45 derecelik açılar ile 

konumlandırılmış motorlar kullanılır. Motorlar uygun kombinasyonda sürülerek aracın yaw 

eksenindeki açısını değiştirir ve istenilen değerde sabitler. Yaw ekseni dengeleme hareketi 

şekil 46 da gösterilmiştir. 

 

Şekil 46: yaw ekseni dengeleme 

PID (Proportional Integral Derivative) kontrol sensörlerden alınan geri dönüşler ile hatanın 

hesaplandığı ve bu hatanın oransal çarpımı, integrali ve türevini alarak kontrol sinyali üreten 

kapalı çevrim kontrol sistemidir. Üretilen kontrol sinyali ile hatanın sıfıra yakınlaşması 

amaçlanır. Bu kontrol sistemi P, PI ve PD olarak da karşımıza çıkmaktadır. PI kontrolün 

sistemimiz için daha iyi olacağına karar verdik. Kararlı durum hatasından kurtulmak integral 

(I) kontrolü kullanıldı. Türevsel (D) kontrolü ise sensör verilerindeki gürültüye aşırı duyarlı 

olduğu için kullanılmadı. 
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Sualtı aracının kontrolü için PI kontrol kullanılacak. Bu kontrol metodu ile motor sürülecek. 

Eğim ve mesafe sensörlerinden alınan geribildirimler ile hata hesaplanacak ve PI kontrolün 

girişine bağlanacaktır. PI kontrolden aldığımız sinyalin motorları sürmek için kullanmadan 

önce sinyali limitlemek gerekmektedir. Örneğin motor sürmek için gereken sinyal aralığı [-

100, 100] aralığındaysa kontrol sinyalimin de bu aralıkta olması gerekmektedir. Aksi taktirde 

anlamsız bir kontrol sinyali üretilmiş olur. PID kontrol şeması şekil 47 daki gibidir. 

 

 

Şekil 47: PID kontrol şeması 

Derinlik sabitleme ve dengeleme algoritmalarına ait genel akış şeması şekil 47 de verilmiştir. 
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Şekil 48: derinlik sabitleme ve denge algoritması 
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5.2.2 Navigasyon Algoritması 

Navigasyon sualtı aracının hedefi bulana kadar izleyeceği rotasını belirler. Araç bu rotada 

hareket ederken hedefini tespit ederse bu algoritma sonlandırılır ve ilgili güdüm algoritması 

çalıştırılır. 

Ön tasarım raporunda da bahsedildiği gibi sualtı aracı önce belli bir derinliğe inecek ve daha 

sonra tarama işlemine başlayacak. Bu kısımda araç çapraz hareketler ile havuzu inceleyecek. 

Eğer yan duvarlara yakınlaşırsa duvarın tersi yönünde çapraz olarak hareketine devam 

edecektir. Aracın önüne duvar çıkması durumunda ise 180 derece dönecek ve taramaya 

devam edecektir. Sualtı aracı bu hareketine hedefini bulana kadar devam edecektir. 

Navigasyon algoritmasına ait genel akış şeması Şekil 49 de verilmiştir. 

 

 

Şekil 49: navigasyon algoritması 
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Navigasyon algoritması ne kadar iyi çalışırsa görevi tamamlama süresi de o kadar azalır. Dolayısıyla 

navigasyon algoritmasını hızlandırmak adına bazı parametreler belirledik. Bunlar tarama derinliği, 

hareket açısı ve duvara yalınlık parametreleridir.  Bu 3 parametre ile denemeler yaparak hedefi en hızlı 

tespit edecek optimum değerleri bulacağız. Şekil 50 da aracın belirlenen parametrelere göre izleyeceği 

rota gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 50: aracın tarama açıları için kavramsal gösterimleri 

 

Şekil 49’da gösterildiği gibi tarama açısı geniş seçilirse araç taramayı hızlı tamamlar fakat hedefi 

atlama ihtimali yüksektir. Tarama açısı dar seçilirse de tarama geç tamamlansa da hedefi bulma 

ihtimali daha yüksektir. İyi seçilmesi gereken bir diğer parametre ise duvara yakınlıktır. Bu parametre 

düşük seçilirse araç duvara gereksiz yaklaşarak kendi görüş alanını daraltacak hem de tarama süresini 
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az da olsa uzatacaktır. Yüksek seçilirse de duvara yakın olan hedeflerin görülmeme ihtimali artacak 

ama tarama süresi kısalacaktır. Son olarak tarama derinliği parametresinin belirlemesi gerekmektedir. 

Derinlik az seçilirse araç havuz tabanına yakın hedefi görmekte zorlanabilir, fazla seçilirse de yüzeye 

yakın hedeflerin bulunması zorlaşır. Bu avantaj ve dezavantajlar test edilip değerlendirilerek en iyi 

parametrelere karar verilecektir.  Tablo … da parametrelerin avantajları ve dezavantajları verilmiştir. 

 

Tablo 14: parametre avantaj ve dezavantajları 

 
HEDEF TESPİT İHTİMALİ 

TARAMA 

HIZI 

Tarama açısı Arttıkça Azalır Artar 

Duvara yakınlık Arttıkça Azalır Artar 

Derinlik Arttıkça Hedefin bulunduğu derinliğe göre değişir Değişmez 

 

5.2.3 Güdüm Algoritması 
Güdüm algoritması sualtı aracının hedefe kitlenmesini ve hedefe doğru yönelerek görevini 

tamamlamasını sağlamak amacıyla tasarlanır. Araç görevini tamamladıktan sonra durur. 

Navigasyon algoritması hedefi tespit ettiğinde güdüm algoritması aktif olur. Aktif olduktan sonra 

hedefine giden yolu belirler. Bu yol 3 görev için de farklılık göstermektedir. Kapıdan geçme görevinde 

araç önce kapının tam karşısına geldikten sonra kapının merkezinden geçecek yolu belirler ve onu 

takip eder. Denizaltının yanına konumlanması gerektiğinde ise deniz altının bulunduğu dairenin 

üzerindeyken aşağı doğru hareket eder ve zemine konumlanır. Pingerli top görevinde ise araç belli 

frekansta üretilen ses dalgalarının yönünü takip ederek doğru topu bulur ve hedefini düşürür. Bu 3 

görevi özetleyen güdüm algoritması akış şeması Şekil 51 de verilmiştir. 
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Şekil 51: güdüm algoritması 
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5.2.4. Hidrofon Sistemi ve Algoritması 
 

Hidrofonlar genellikle sualtında pingerın konumunu bulmak için kullanılır. 3 hidrofon X, Y 

ve Z konumlarının ölçümünde kullanılırken 1 hidrofon da referans olarak kullanılır. 

Ses dalgalarının sensöre geliş zamanı hesabı sualtındaki gürültü nedeniyle karmaşıktır. 

Sualtında sinyale etki edecek çok fazla gürültü vardır ve bu gürültü sensör ölçümü yaparken 

ADC'nin yükselen kenar tetiklemeli kullanımını olanaksız hale getirmektedir. Ping, 

hidrofonlara pingerlar tarafından gönderilen ve bu hidrofonlara farklı zamanlarda ulaşan 

özdeş sinyallerdir. Her sinyal arasındaki zaman farklarını doğru bir şekilde hesaplamak için 

çapraz korelasyon kullanılır. Çapraz kolerasyonda hidrofonlara gelen sinyaller referans 

sinyalinin üzerinde kaydırılarak sinyallerin maksimum düzeyde örtüştüğü noktada X, Y veya 

Z yönünde kaydırma miktarları tespit edilir. Bu kaydırma miktarları iki sinyal arasındaki süre 

farkına eşittir.  

Sinyallerin varış zamanı doğru hesaplamak hidrofonlar birbirine yakın yerleştirilmelidir. Bu 

sayede varış zaman farkının hiçbir zaman yarım dalga boyunu aşmaması sağlanır. Çapraz 

kolerasyon +/- yarım dalga boyu içinde gerçekleştirilir. Eğer hidrofonlar birbirlerine 1.8 cm 

uzaklıkta yerleştirilirse ses hızı 1498 m/s olduğundan varış zamanı 12,5 mikrosaniyeyi 

geçemeyecektir. 

Varış zamanı farkı [-12.5, 12.5] mikrosaniye arasında sabit tutulduktan sonra sinyallerin 

örtüşen alanları hesaplanır. Örtüşen alan hesabı belli bir zaman dilimindeki referans sinyali ile 

kaydırılan sinyal fonksiyonunun çarpımı ve çarpılan bu değerlerin toplanmasıyla 

gerçekleştirilir. Maksimum örtüşmenin olduğu noktada maksimum değer elde edilir ve bu 

değer x,y veya z yönündeki kaydırma mesafelerine eşittir.  

Asıl zorluk, sinyallerin örneklenmesinde bulunmaktadır. Her bir hidrofondan aynı anda örnek 

alınması ve kesinliğin(precision) yeterince doğru olmasını sağlamak için sinyallerin yeterince 

hızlı örneklenmesi önemlidir. Örneğin, 1 MHz'lik bir örnekleme frekansında, varış zamanı 

asla 1 mikrosaniyeden daha kesin olamaz. Bu nedenle sistem, minimum 1 MHz hızında dört 

kanalı aynı anda örnekleyebilmelidir. 

5.2.4.1. Sistem Tasarım 

Hidrofonlar, ses onlara çarptığında küçük voltajlar veren bir piezo sensöre sahiptir. Bunları 

okuyabilmek için hidrofon sinyalleri 1. dereceden bir bant geçişi ile filtrelenir ve ardından 

yaklaşık 40-60dB kazanılır. Sinyaller güçlendirildikten sonra dönüştürülmek üzere ADC'ye 

iletilir. ADC, hidrofon sinyallerini aynı anda yüksek frekansta örnekler ve dönüştürülmüş 

bilgiyi özel, paralel bir arayüz üzerinden verir. Dönüştürülen değerler DMA (Doğrudan 

Bellek Erişimi) ile hafızaya yazılır. Daha sonra çapraz korelasyon yöntemi kullanılarak gelen 

sinyaller referans hidrofonun sinyali üzerinden kaydırılıp zaman farkından mesafe 

hesaplaması gerçekleştirilir.  

5.2.4.2.Analog Tasarım 

Analog sinyal, beş aşamalı bir amplifikasyon ve filtreleme sürecinden geçer. İlk olarak, 

sinyal, her biri sinyale ayarlanabilir bir kazanç uygulayan iki kazanç aşamasından geçirilir. 

Sinyal makul bir voltaj aralığına getirildikten sonra, bir alçak geçiren filtreden ve ardından bir 

yüksek geçiren filtreden geçirilerek sinyalin bir bant geçiren filtresi elde edilir. 

Sinyal filtrelenip kazanç uygulandıktan sonra ADC için ön işleme tabi tutulur. Bu ön işlem ile 

gürültü filtrelenir. 
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Şekil 52: hidrofon algoritması 

5.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Su altı robotunun kontrolü için yazılan algoritmalar Jetson Nano algoritma geliştirme 

ortamına en uyun yazılım dili olan Python üzerinden kodlanacaktır. Python, syntax açısından 

kolay bir dil olup bu tarz yapay zekâ projelerinde sıklıkla tercih edilir. Belirlenen otonom 

görevler için Tensorflow, YOLO ve OpenCV gibi APİ (Application Programming Interface - 

Uygulama Programlama Arayüzü)’lar kullanılmaktadır. Kullanılan modellerde matematiksel 

işlemlerin yapılması için ayrıca NumPy ve Pandas, elde edilen verilerin gösterimi için ise 

Matplotlib kütüphaneleri de kullanılacaktır. Aynı zamanda STM32 mikrodenetleyicisini 

kodlarken en temel programlama dili olan C ‘yi belirledik. C dilinin gömülü sistemler deki 

kolaylıklarından ve aynı zamanda geniş kütüphane içeriğinden dolaylı bu dil seçilerek 

işlemlerin yapılması hedeflenmiştir. Kütüphane olarak stdio, string, bool gibi 

kütüphanelerinin yanı sıra HAL kütüphanesi C dilinde STM32 mikrodenetleyiciler için 

yazılmış bir donanım soyutlama kütüphanesi olup işimizi daha kolay hale getirdiği için 

kullanımı uygun görülmüştür. 
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Bununla birlikte verilerin görüntü işlemesini yaparken diğer algoritmaların (R-CNN, Faster 

R-CNN) iki aşamada yaptığı nesne tespitini hızlı ve tek aşamada (one-state) yapabilen YOLO 

(You Only Look Once) algoritması tercih edildi. 

 

Tablo 15: görüntü işleme algoritma karşılaştırma tablosu 

Özellik 
SPP-

NET 
HOG YOLO RCNN 

FAST 

CNN 

FASTER 

CNN 
RFCN SSD 

Hız 1 3 3 1 1 3 2 3 

Doğruluk 1 1 3 1 2 3 2 1 

Okunabilirlik 3 2 2 3 2 2 2 2 

FPS 3 2 3 2 2 0 1 2 

Pipeline Hattı 1 2 3 1 2 3 2 2 

Nöral Ağ 2 2 3 2 2 2 2 2 

Toplam 11 12 17 10 11 13 11 12 

 

5.3.1. Kapıdan Geçiş Görevi: 

Su altı aracının şartnamede belirtildiği üzere (Alt Bölme Genişlik=1,5m Yükseklik=1m, Üst 

Bölme Genişlik=1m, Yükseklik=50cm) ölçütlerinde (şeki 53)’de göründüğü gibi belirtilen 

alanlardan geçmesi gerekmektedir. Yapay zekaya gerek duyulmadan görüntü işleme 

yöntemleri yardımıyla cv2, numpy ve request kütüphanelerini kullandık. Sonrasında 

dikdörtgen algılama algoritmasıyla birlikte devreye giren navigasyon algoritmasıyla araç, 

verilen görevi yerine getirecektir. 

Solidworks CAD programı kullanılarak görevde bahsi geçen 

kapının tasarımı takım tarafından çizilmiş ve alüminyum 

profiller kullanılarak üretimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede 

test aşamaları yarışma kapsamına uygun bir şekilde 

gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

Görüntü alındıktan sonra renk ayrımını iyileştime için HSV (Hue, Saturation, Value) 

formatına dönüştürülür. Her kanal için üst ve alt eşik değerlerini ayarlayan trackbarlar 

oluşturulur. Bu eşikler, görüntüyü ikilileştirmek için kullanılır (inRange). Sonrasında su 

altındaki gürültüyü gidermek için görüntüye morfolojik işlemler uygulanır (Erosion Dilation). 

Algılanan görüntünün konturları tanımlanır ve çizilir (findContours). Çizilen konturlar, 

dikdörtgenleri tespit etmek için kullanılır ve çıktı oluşturulur. 

Şekil 53: kapı tasarımı 
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Şekil 54: dikdörtgen algılama örneği 

 

5.3.2. Hedef Tespiti ve Aksiyon Uygulanması: 

Hedefler üzerinde bulunan birer adet pingerli ve pingersiz beyaz renkli topu düşürmek 

için ana işlem opencv kütüphanenin sunduğu cv2.cvtColor fonksiyonluyla birlikte doğru 

renk uzayını seçmek ve renk verilerine threshold uygulamaktır. Renk tespiti yapmak için 

öncelikle iki eşik değeri (alt ve üst) belirlemek gerekiyor. Sonrasında gelen görüntüye 

uygulanan mask sayesinde (iki eşik arasındaki alanların beyaz, kalan yerlerin siyah) 

algılama işlemi çok daha kolay hale getirilir. Algılanan renk bölgelerini cv2.findContours 

fonksiyonuyla beyaz rengi bulduğumuz dairenin etrafı çizilir. Bu esnada devreye giren 

navigasyon ve kontrol algoritmalarıyla birlikte harekete geçen tutucu kol sayesinde top 

düşürülerek belirtilen görevin yerine getirilmesi planlanmıştır. 

 

5.3.3. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: 

Makine öğrenmesi ve yapay zekâ yöntemlerinden yararlanılarak senaryoda belirlenen aracın 

tespit görevlerine göre gerek literatürde yer alan görüntüleri gerekse Generatif Adversarial 

Network (GAN) kullanarak elde edilen veri setleri işlenerek sistemin nesneleri tespit etme 

başarısı incelenir. Eğitilen veri setlerinin en doğru çalıştığı nokta (loss-accurancy) bulunana 

kadar derin öğrenme yöntemleri devam eder. Bu yöntemler sonucunda, denizaltını kusursuz 

bir şekilde tespit edip görevini yerine getirir. 

 

Şekil 55: pinger görev çubuğu 
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Şekil 56: örnek veri seti 

 

 

Şekil 57: Eğitim ve Modelleme Algoritma Diyagramı 

Nesne tanımlamada + % 95 doğruluk değerlerine ulaşabilen YOLO(You Only Look Once) 

Algoritması ağ mimarisi 24 evrişimsel (convolutional layer) katmandan ve 2 tam bağlantılı 

(fully connected layer) katmandan oluşur. Nesne tespiti için üç aşamalı bir pipeline (boru 

hattı) kullanan Yolo algoritması, bölgesel yaklaşım yerine görüntünün tamamını boyutuna 

bağlı olarak NxN’lik bir ızgaraya böler. Sonrasında her ızgara kendi içinde nesne olup 

olmadığını konrol eder. Eğer nesne belirlenmişse, o nesnelerin doğruluk değeri en yüksek 

olanları seçip türünü, genişlik ve yükseklik değerlerini ele alarak tanımlanan nesne etrafına 

bounding box çizer. Doğruluk değeri en yüksek bounding box’ların seçilmesi güven 

değerlerine göre ‘Non-max Suppression’ algoritması aracılığıyla gerçekleştirilir. 
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Şekil 58: YOLO mimarisi 

5.3.4. SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 

Su altındaki görüntüleme sistemi, suyun havaya oranla 800 kat daha yoğun olmasıyla çok 

daha farklı parametreler içermektedir. Suyun ışınsal özellikleri, sudaki tuzluluk oranı, suyun 

sıcaklığı ve basıncın enterpolasyonu ile dalga boyunun enterpolasyonu ve ekstrapolasyonu, su 

altı ortamında çalışmak için bilinmesi gereken parametrelerdir. Su altındaki görüntünün 

tanımlanmasını kolaylaştırmak için morfolojik filtreler kullanılmıştır. Bu filtreler genelde iki 

temel işlemden türetilmiştir. Bunlar erosion (aşındırma, daraltma) ve dilation (genişletme) 

işlemleridir. Aşındırma işlemi ikili bir görüntüde bulunan nesnelerin boyutunu seçilen yapısal 

elemente bağlı olarak küçültürken, genişletme işlemi nesnenin alanını artırır. Python dilinin 

bize sunduğu morphologyEx modülü ile rahatlıkla kullanılabilir. Her iki morfolojik işlemin de 

sırasıyla önce erosion sonrasında dilation’un kullanılmasıyla Opening işlemi meydana gelir. 

Bu işlemi sırasıyla aracımıza uyguladığımızda su altındaki gürültüleri minimuma indirgeyip 

görüntünün çok daha net bir biçimde algılanmasını sağlar. 

 

Şekil 59: morfolojik filtreleme örneği 

6 GÜVENLİK 

6.1.Araç ile İlgili Güvenlik  

Güvenlik kapsamında hem aracın çevreye hem de çevrenin araca yönelik zarar vermesinin 

engellenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsama risk faktörleri değerlendirilmiş ve gerekli 

tedbirler Tasarlanan otonom insansız su altı aracı “ABRA” için alınmış ve alınacaktır: 

görüntünün çok daha net bir biçimde algılanmasını sağlar. 

 

                                                   



 
 

57 
 

Tablo 16:Risk faktörleri ve dereceleri (Teknofest,2019,Afet Yönetimi, BTU PRAISE takımı) 

 

Risk faktörleri için çözüm önerileri: 

▪ Sigmaların açılı bağlantı elemanı için keskinlik oluşmaması ve kazaya sebep 

olmaması için köşelere konkavlık verilerek köreltilmiştir. 

▪ Araçta, yüksek akım çekme durumuna karşı devre elemanları sigortalar ile koruma 

altına alınacaktır.  

▪ Araçtaki tüm kabloların elektrik yalıtımı kontrol edilecek ve hem estetik hem de 

kontrol açısından herhangi bir gerilme olmadan araca sabitlenecektir. 

▪ Kullanılacak motorlar araca monte edilmeden önce su içerisinde sızdırmazlık ve 

maksimum akım testlerine tabi tutulacaktır.  

▪ Koruyucu bölgenin sızdırmazlığı içi boş şekilde test edildikten sonra elektronik 

komponentler ve kamera yerleştirilecektir. 

▪ Araçta yer alan tüm komponentlerin açıkta kalan kısımları epoksi daldırma işlemi ile 

kapatılacak olup, suyun epoksiye zarar verme ihtimaline karşı akvaryum silikonu ile 

destek atılacaktır 

▪ Bahsi geçen tüm çözüm önerilerinin yanında çevreden gelecek sürükleme, çekme, 

çalma, konum değiştirme vb. tehdit unsurlarının engellenmesine yönelik alarm sistemi 

kurulacak olup gerektiği durumlarda kullanıcıya bilgi aktarması sağlanacaktır (şekil 

35). 

 

Şekil 60: acil durum butonunun kolay erişilebilir yerde olması 
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şekil 61: çalınma ve konum değişimi alarm sistemi devres – a: alıcı devre b: verici devrei 

 

Şekil 62: alarm sistemi elektronik bağlantılar 

 

Şekil 63: alarm sisteminde üretim aşamasında gelinen nokta 

6.2. Atölye Çalışmalarında Alınan Güvenlik Önlemleri 

Üniversite tarafından insansız otonom sualtı aracımıza tahsis edilen atölye ve havuzda 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalarda, üretim aşamalarında, testlerde ve 

deneylerin uygulanmasında iş sağlığı ve güvenliği parametrelerine dikkat edilmiş ve 

edilecektir. Atölye çalışma günleri covid-19 pandemi koşullarına yönelik düzenlenmiş olup, iş 

sağlığı ve güvenliği sertifikası olmayan takım üyelerinin girişi takımımızca yasaklanmıştır. 

Bu sebeple üyelerimizin tamamına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Aşağıda 

belirtilen görsellerde de görüleceği üzere atölye içerisinde elektrik çarpmasını önlemek 

amacıyla yerlere serilmiş statik matlar, uyarı levhaları bulunmaktadır. 
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Şekil 64: iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma ortmaında alınan önlemler 

7. TEST 

Robotu oluşturmadan önce her bir malzemenin dayanıklılığını hem fiziksel ortamda hem de dijital test 

ortamda incelemiştir. Bu doğrultuda testlerde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalınacağına ve bu 

sorunlara fiziksel ortamda ne gibi çözümler üretilebileceği üzerine düşünülmüştür. 

7.1. Gerçekleştirilmiş Fiziksel Testler 

7.1.1. Şasi Dayanım Testi 
Şasi malzemesi olarak seçilen alüminyum 6063 alaşım numunesi suyun sıcaklığı olarak öngörülen 24 

derece sıcaklıkta çekme testine tabi tutulmuştur. Çekme testi sonucunda en fazla 191 mPa ‘a 

dayanabildiği görülmüştür.  

 

Şekil 65: şasi malzemesi çekme dayanım testi 
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7.1.2. PLA dayanım testi  
Motor tutucu, kelepçe vb. komponentlerin üretim malzemesi olarak seçilen PLA materyalinin 74kg’lık 
çekme gücüne kadar dayandığı ve gevrek olarak kırıldığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 66: PLA filament ile 3b yazıcı ile basılan numunenin dayanım testi 

 

Şekil 67: manipülatör baskısı alınırken çekilmiş görüntü 

7.1.3.Pervane Testleri 

Literatürde yer alan pervane tiplerinden sualtı aracı için en uygun olan varyasyonları seçilerek 

3d baskı yöntemi ile üretimi gerçekleştirildi. Minik ev tipi havuz içerisinde 1 adet motor 

yardımı ile yalpa, gürültü, rpm, testleri yapılırken yük bağlanarak aynı ağırlık kırılımı aynı 

olacak şekilde itki testleri gerçekleştirildi. 
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Şekil 68: baskısı alınan pervane tipleri 

7.1.4. Araç Simülasyonu 
Şekil 69 da görüldüğü üzere su altı aracımızı, tasarladığımız algoritma üzerinden test ettik. Unity 

programını kullanarak fizik kuralları çerçevesinde aracın su altında nasıl bir yol izleyeceğini ve 

hareket kabiliyetinin simülasyonunu yaparak görmüş olduk.  

             

Şekil 69: araç simülasyon programından alınan görüntü 

7.1.5. Araç Akış Analizi 

Aracın analiz olmadan render alınmış görünümü 
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Şekil 70: render alınmış araç görseli 

Solidworks programı üzerinden alınan akış analizinin sonucuna göre aracın 2 m/s hız ile 

gittiği varsayılarak, motor koruyucularına gelen su, aracın arkasına dağıtılarak verildiği 

gözlemlenmektedir. Böylelikle aracın su altında hızlı ilerleme ve manevra yapacağı yönünde 

bir sonuç çıkarılmıştır.   

 

Şekil 71: Aracın Su Altında Akış Analizi 

7.1.6. Termal Analiz 

Ansys programı üzerinden yapılan termal analizinde, ortalama 25 °C havuz sıcaklığı olduğu 

varsayılarak, aracın havuz içerisinde hiçbir bozulmaya uğramadan duracağının sonucuna 

varılmıştır. Bu da araç için malzemelerin uygun seçildiğini gösterir.  



 
 

63 
 

 

Şekil 72: Aracın su altındaki termal analizi 

7.1.7. Toplam Isı Akışı Analizi 

Alınan toplam ısı akışı analizi sonucuna göre havuz sıcaklığının artışı durumunda araç 

parçaları ısıyı en yavaş şekilde alarak araç parçalarının bozulma süresini minimuma çektiği 

gözlenmektedir. 

 

Şekil 73: toplam ısı akış analizi 
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7.1.8. Eşdeğer Gerilim Analizi 

Yarışmanın düzenleneceği şehirde İstanbul hava basıncının 1010 hPa olduğu varsayılarak 

yapılan analiz sonucuna göre, suyun oluşturduğu kaldırma kuvvetinin sigma profilleri ve 

motor koruyucu kelepçeleri etkilediği gözlemlenmektedir. Su altı haznesinin herhangi bir 

gerilme kuvveti etkisi altında olmamış olmasının sebebi, şasi ve kelepçelerin bunu absorbe 

ettiğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 74:gerilim analizi sonucu 

7.1.9. Nozul Akış Analizi 

 

Şekil 75: Nozul Akış Analizi 
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Solidworks programı üzerinden alınan akış analizinin sonucuna göre aracın 2 m/s hız ile 

gittiği varsayılarak, motor koruyucularına yoğun bir şekilde gelen su, görüldüğü üzere biraz 

daha açılmış bir şekilde çıkış vermektedir. Alınan sonuca göre uygun bir pervane seçildiği test 

edilmiştir. 

7.1.10. Tüp İçi Rafı Statik Analizi 

 

Şekil 76: Tüp İçi Rafı Statik Analizi 

Sızdırmaz şeffaf tüpün içerisinde bulunan gömülü sistemin karmaşıklıktan çıkıp düzenli bir 

şekilde parçaların konumlandırılması için üzerine maksimum 20N yük bineceği varsayılarak 

hesaplanan statik yük analizi sonucunda rafın orta kısmında zorlanmalar olduğu fakat 

20N’dan fazla yük bindiği takdirde bozulmalara uğrayacağı neticesine varılmıştır. 

7.2.Yapılacak Sestler 

7.2.1. Sızdırmazlık Testi 

Sızdırmaz şeffaf tüp, pleksicam malzemesinden üretilmiş olan 100 mm çap ve 300 mm 

uzunluğa sahiptir. Tüp, ön ve arkada olmak üzere toplamda 14 O-Ring kauçuk contaya 

sahiptir. Su altı haznesinin sızdırmazlık testi yapılarak oluşabilecek sızıntılar, önceden 

görülüp aksi bir durum ile karşılaşılırsa sızdırmazlığa yönelik önlemler alınması 

amaçlanmaktadır. 

7.2.2 Otonom ve Görüntü İşleme Testi: 

Senaryo; Test için kullanılacak havuzun boyutsal bilgileri otonom sürüş için araca verilir. 

Havuzun belirli bölgelerine görevlerde belirtilen cisimlerin benzerleri konulur. Araç havuza 

bırakılarak otonom ve görüntü işleme fonksiyonları test edilir. 
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7.2.3. Kamera Fonksiyonellik Testi: 

Senaryo; Araç içinde bir adet kamera kullanılmıştır. Kullanılan kamera hem yön bulmayı hem 

de nesneleri algılamayı sağlar. Araç havuz içerisine bırakıldıktan sonra ışık yeterliliği ve 

kameranın konum işlevselliğine bakılır ve aynı zamanda alınan görüntünün netliği test edilir. 

Düşme Testi: Araç iskeletinin sağlamlığını test etmek için elden düşürme yöntemi ile 30cm 

yükseklikten bırakılarak gözlem yapılacaktır. 

8. TECRÜBE 
 

▪ Sanal testlerin uygulanması sırasında elde edilen verilerin daha verimli olması için 

sadece bir bilgisayar üzerinden değil birçok bilgisayar ve analiz programları 

kullanılmıştır.  

▪ Çekme, düşme, basınç dayanım testleri gerçekleştirilirken iş sağlığı güvenliği eğitimi 

almış sertifikalı takım üyelerimiz önlemlerini en üst safhada tutarak deneyleri 

gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda herhangi bir hata gözlemlenmemiştir.  

▪ Mühendislik ve gerçek verilerin karşılaştırılmasının ardından ortaya çıkan hata payının 

en aza indirgenmesi için insan faktörünün testler ve deneyler sırasında en aza 

indirgenmesi gerekmektedir 

▪ Kullanılan araç ve gereçlerin güncel olması gerekmektedir 

▪ Her türlü iş kazası vb. Durumun engellenmesi için iş sağlığı güvenliği önlemlerinin 

doğru ve zamanında uygulanması gerektiği görüşmüştür 

▪ Yazılım aşaması evvelinde yapılan literatür taramalarında elde edilen kodların basit 

bir sistem üzerinde denenmesi gerektiği görülmüştür 

▪ Kesici ve kimyasal araç gereçlerin koruyu ekipmanlar olmadan kullanılmaması 

sebebiyle herhangi bir sorun yaşanmamıştır. 

▪ Pandemi şartlarında maske kullanımının kişiye zarar vermesinden kaynaklı olarak 45 

dakika çalışma süresinin yanında 15 dakika havalandırmanın yapılması gerektiği tespit 

edilmiştir. 

9. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

9.1. Gantt Chartt 

Zaman planlaması ÖTR aşamasında belirtilen plana uygun gitmekte olup, yaşanan aksiliklerin 

önüne geçmek adına gerektiği durumlarda maliyet ve zaman analizleri kullanılarak en doğru 

aksiyonlar alınmış ve alınmaya devam edilecektir. Şu anda imalat ve geliştirme sürecin içinde 

en verimli şekilde çalışmalar atölye ve online ortamlarda sürdürülmektedir. 

Tablo 17: gantt chartt 
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9.2. Bütçe Planlaması 

9.2.1. Mekanik Bütçe 
Tablo 18: mekanik bütçe 

Mekanik 

Bütçe 
Ürün İsmi Adet Fiyat (TL) TOPLAM 

1 

 

30*30 sigma 3000 mm 3000mm 57,32 120 

2 
Porima PLA filament 

beyaz 1.75mm 

1 kg 109 218 TL 

3 

 

Su geçirmez Tüp 1 1200 1200 TL 

4 
30*30 iki yönlü bağlantı 

sacı 

24 20 480 TL 

5 

 

Sigma köşe feder 8 5 40 TL 

6 
M5*35mm paslanmaz 

vida 

48 90 90 TL 

7 

 

M5 kör somun 36 20 20 TL 

8 

 

Sigorta 1 25 25 TL 

9 

 

“Toggle” Anahtar 1 5 5 TL 

10 

 

DİĞER - - 50 TL 

TOPLAM    2.248 TL 

 

9.2.2. Gömülü Sitem Bütçe 
Tablo 19: gömülü sistem bütçe 

Gömülü 

Sistem 

Bütçe 

Ürün İsmi Adet FİYAT (TL) TOPLAM 

1 
LiFePo4 Pil 

(3.2V 6000ma) 

16 46 736 TL 

2 
1 m Nikel Şerit 

 

1 45.6 45,6 TL 

3 
300x500mm PVC Shrink (İzolatör) 

 

1 120 120 TL 

4 
10 AWG, 6mm2 Silikon Kablo 

 

2 20 40 TL 

5 
4S 10A Batarya Şarj Cihazı 

 

1 350 350 TL 

6 
Batarya Punta Kaynak Cihazı 

 

1 408 408 TL 

7 
4s 100A BMS Devre Kartı 

 

1 255 255 TL 

8 Nvidia Jetson Nano 1 1200 1200 TL 

9 M1 Su Altı Motor 6 189 2094 TL  
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10 35A ESC 6 349 1134 TL  

11 
10 DOF IMU Sensor 

 

1 92,56 92,56 TL 

12 JSN-SR04T ultrasonik sensör 3 87,48 262,44 TL 

13 Dynamixel AX-12A servo motor 1 511,30 511,30 TL 

14 STM32F407VG 1 301,00 301,00 TL 

15 

Adafruit PCA9685 PWM/Servo 

sürücü kartı 

 

1 195,83 195,83 TL 

16 Hidrofon Sensör 4 242 968 TL 

17 Diğer ve sarf malzemeler - - 50 TL 

TOPLAM    8.763,43 TL 

 

Tablo 20: toplam bütçe 

Mekanik Bütçe 2.248  TL 

Aviyonik Bütçe 8.763,43 TL 

Toplam 11.011,43 TL 

 

9.3. Risk Planlaması 

 

Risk planlaması kapsamında toplam 2 adet risk planlaması oluşturulmuş ve bu risklere göre B 

planları hazırlanmıştır. 

Risk No Çıkabilecek Riskler ve 

Problemler 

B Planı 

R-1 Herhangi bir koşu yüzünden 

aracın sağlıklı çalışmaması 

Çalışan cihazın tehlike 

olmaması durumunda acil 

müdahale butonu ile kapatılması 

 

R-2 Yüksek ve düşük sıcaklık 

yüzünden devrelerin zarar 

görmesi 

Cihazın koruyucu kutusunun 

sıvı sıcaklıklarına dayanıklı 

tasarlanması 

R-3 Tüpün içine su alması durumu Su geçirmez tüp terchinin yanı 

sıra epoksi ve akvaryum 

silikonu ile tüpün kaplanması 

 

R-4 Sensörleden veri alınamaması Uyarı ışıklarının yanıp sönmesi  

R-5 Aracın çalınması Sistem monte edilen yerden 

hareket ettirildiği anda 

kullanıcıya bildirim 

gönderilmesi 
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Tablo 21: Risk Planlamasında Olasılık ve Etki Matrisi 

Risk No Olasılık Etki Toplam 

R-1 2 2 4 

R-2 1 2 2 

R-3 3 1 3 

R-4 1 3 3 

R-5 2 2 4 

1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek 

Toplam, 6 ve fazla olan risklerin iyileştirilmesi gerekmektedir 

Güvenlik kapsamında hem aracın çevreye hem de çevrenin araca yönelik zarar vermesinin 

engellenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsama risk faktörleri değerlendirilmiş ve gerekli 

tedbirler Tasarlanan otonom insansız su altı aracı “ABRA” için alınmış ve alınacaktır: 

Risk faktörleri için çözüm önerileri: 

▪ Sigmaların açılı bağlantı elemanı için keskinlik oluşmaması ve kazaya sebep 

olmaması için köşelere yuvarlatma verilerek köreltilmiştir. 

▪ Araçta, yüksek akım çekme durumuna karşı devre elemanları sigortalar ile koruma 

altına alınacaktır.  

▪ Araçtaki tüm kabloların elektrik yalıtımı kontrol edilecek ve hem estetik hem de 

kontrol açısından herhangi bir gerilme olmadan araca sabitlenecektir. 

▪ Kullanılacak motorlar araca monte edilmeden önce su içerisinde sızdırmazlık ve 

maksimum akım testlerine tabi tutulacaktır.  

▪ Koruyucu bölgenin sızdırmazlığı içi boş şekilde test edildikten sonra elektronik 

komponentler ve kamera yerleştirilecektir. 

▪ Araçta yer alan tüm komponenetlerin açıkta kalan kısımları epoksi daldırma işlemi ile 

kapatılacak olup, suyun epoksiye zarar verme ihtimaline karşı akvaryum silikonu ile 

destek atılacaktır 

▪ Bahsi geçen tüm çözüm önerilerinin yanında çevreden gelecek sürükleme, çekme, 

çalma, konum değiştirme vb. tehdit unsurlarının engellenmesine yönelik alarm sistemi 

kurulacak olup gerektiği durumlarda kullanıcıya bilgi aktarması sağlanacaktır (şekil 

35). 
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10. ÖZGÜNLÜK 
Geçen senelerden edinilen tecrübelere dayanarak tasarım konusunda özgünlüğe daha da önem 

verilmiş, taşınabilirliğe uygun, kolay kurulum yapılabilen, gelişime açık günümüz teknolojilerinden 

yararlanılmış inovatif bir tasarım üzerinde çalışılmıştır. 

10.1.Tasarım 

10.1.1 Şasi Montajı 
Sigma malzemesinin demonte (modüler) yapısı sayesinde parçaların 

birbirine bağlantısının daha pratik ve kolay yapılması amaçlanmıştır. Bu 

sayede, gerekli durumlarda şasinin bakım ve onarımı zamandan tasarruf 

edilerek hızlı bir şekilde yapılabilinir. 

 

 

10.1.2. Kelepçelerin Montajı 
Sigmaların girintili özelliğinden faydalanılarak kelepçelerin sigmaya olan bağlantısı sıkı 

geçme yöntemi ile yapılacaktır. Böylelikle, kelepçelerin sigmaya montajı için ekstra bir 

malzemeye ihtiyaç duyulmayacaktır. 

 

 

10.1.3. Motor Koruyucuların Montajı 
 

Aracın daha kararlı olması ve daha hızlı sağa – sola manevra kabiliyetini 

sağlaması amacıyla nozulların uygun açı ve konumda durması için uygun 

ölçülerde kelepçeler tasarlanmıştır. 

 

9.1.4. Tüp İçi Rafı 
Elektronik aksamların tüp içerisinde dağınık olmaması için 3B yazıcı ile 

üretilecek, düzenleyici görevi gören bir  raf tasarlanmıştır. Tüp içi rafı arka 

tarafından kolayca itip çekebilmek için tutma yeri de düşünülmüştür. 

 

 

10.2. Yazılım 
Görüntü işlemenin su altında zorlaşmasından dolayı kullanılacak olarak yazılıma erosion/dialtion 

işlemleri uygulanarak yüzey farklılıklarını belirler ve arka/öp plan çıkarımında bulunur. Uygulanan bu 

morfolojik işlemler görüntülerinin algılanmasını daha kolay hale getirecektir. 

Görüntü işleme için tercih edilen YOLO algoritması hem hızlı bir şekilde nesne tespitini sağlaması 

hem de görüntünün tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıyla diğer algoritmalara 

kıyasla avantaj sağlayacaktır 

 

10.3. Üretim 

10.3.1. Batarya 
Gerekli güçteki bataryanın düzenlenmesi ve yerli olacak şekilde üretimi sağlanacaktır. Böylece 

literatürde yer alan bataryalar bağlı kalmak yerin tam olarak istenilen güce yakın değerlerde batarya 

üretimi sağlanacaktır. 
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11. YERLİLİK 

Yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda sahip olduğu alt sistemler ile operasyon 

gereksinimlerini en doğru, verimli ve optimum maliyet ile karşılaması için ABRA otonom 

insansız su altı projesi BTU AUV takımı tarafından hayata geçirilmektedir. Batarya 

sisteminden güvenlik sistemlerine, algoritmalarından tasarımına kadar tamamen yerli olarak 

üretilecek ve Türk sanayi firmalarından yerli ürünler temin edilecektir. 

 

Tablo 22: yerli ürün ve temin edilecek ürün paketleri 

ÜRÜN ÜRETİM ŞEKLİ ÜRETİCİ 

Batarya Yerli üretiliyor Takım tarafından 

Baskılı Devreler Yerli üretiliyor Takım tarafından 

Şasi Yerli üretildi Sanayi firması 

Diğer Gövde Malzemeleri Yerli üretiliyor Takım tarafından 

Elektronik Komponentler Temin edilecek Yerli firma 

Tasarım Özgün ve yerli Takım tarafından 

Algoritmalar Algoritmalar yerli Takım tarafından 
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