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SİMGE LİSTESİ 

 
DC: Doğru akım 

KV: Fırçasız motorun, 1 volt için 1 dakikada çevireceği devir 

A: Amper 

mm: Milimetre 

m: Metre 

cm: Santimetre 

kg: Kilogram 

V: Volt 

S: Seri (Bağlanma şekli) 

C: Kapasite (Akım) 

mAh: Miliamper-saat 

m3: Metreküp 

kg/m3: Yoğunluk 

mHz: Megahertz 

MB: Megabayt 

KB: Kilobayt 

%: Yüzde 

mA: Miliamper 

kHz: Kilohertz 

Ah: Amper-saat 

gr: Gram 

°: Derece 

ch: Kanal 

sn: Saniye 
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KISALTMA LİSTESİ 

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım 

3D: 3 boyutlu  

IP code: Giriş koruma kodu   

ESC: Elektronik Hız Kontrolcüsü 

RCNN: Bölgeye Dayalı Evrişimli Sinir Ağları 

PLA: Poliaktik Asit 

PDB: Güç Dağıtım Kartı  

PE: Polietilen 

FSDC: Fırçasız doğru akım 

RAM: Rastgele Erişimli Hafıza 

AI: Yapay Zeka 

GPU: Grafik İşlemci Birimi 

CPU: Merkezi İşlem Birimi 

ADC: Analog- Dijital Çevirici 

SPI: Seri Çevresel Arayüz 

CMOS: Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken 

DP: Ekran Bağlantı Noktası 

GUI: Grafik Kullanıcı Arayüzü 

QGC: QGroundControl 
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1) RAPOR ÖZETİ

Ekibimiz, TEKNOFEST 2021 Su Altı Sistemleri Yarışması Ön Tasarım Raporu 

aşamasını yarışmaya katılan 140 takım arasından 15.sırada başarılı bir şekilde tamamlayıp 

Kritik Tasarım Raporu aşamasına katılmaya hak kazanmasının ardından aracın üretimi için ve 

yarışmaya katılmaya karar verdiğimiz andan itibaren sürdürdüğümüz literatür incelemeleri 

hususunda girişimlerini hızlandırmıştır. Mekanik ekibimize tasarımsal anlamda destek olacak 

bir kişi de ekibe dahil edilmiştir. 

Mekanik ekibi olarak daima özgünlük, yerlilik ve düşük maliyet hedeflenen ana 

parametreler olmuştur. Mekanik tasarımda özgünlük konusunda birçok ulusal ve uluslararası 

yarışma takibi yapılmıştır, literatür taraması gerçekleştirilmiştir, önceki yıllarda yarışmalara 

katılan takımlarla görüşler paylaşılmıştır. Tasarım süreçlerinde bu detaylar anlatılmıştır. Ön 

Tasarım Raporu’nda sunmuş olduğumuz tasarımımız, daha verimli ve efektif sonuçlar 

alacağımızı ön gördüğümüz yeni bir tasarım ile revize olmuştur. Yerlilik konusunda ise aylarca 

süren görüşmeler yapılmıştır ve halen devam etmektedir. Aracımızın yerlilik oranını artırmak 

için ön tasarım raporunda paylaşmış olduğumuz tasarımlarda değişiklikler mevcut olup 

çalışmalarımız devam etmektedir. Maliyetleri düşürmek için de efektif ve kolay uygulanabilir 

imalat yöntemleri göz önünde bulundurularak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca çeşitli 

yazılım tedariği yapan şirketler ile temaslar gerçekleştirilmiş olup kullanılacak bazı 

programların lisanslarını ücretsiz almış bulunmaktayız. Araçta kullanılacak yapısal 

malzemelerin tedariğinde ve üretim maliyetlerinin karşılanması için de sponsorluk görüşmeleri 

devam etmektedir. 

Elektronik ekibimiz, araca uygun donanımları seçmek için kapsamlı bir araştırma 

yapmış olup raporumuzda kullanacak olduğumuz malzemeler ile ilgili detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. Sızdırmazlık konusunda ciddi tedbirler alınmıştır ve donanım tercihinde IP 

standartlarına göre hareket edilmektedir. Özgünlük ve yerlilik kodlamasıyla hareket edilerek 

özellikle fırçasız DC motorların ve sensörlerin elektronik ekibimiz tarafından tasarımları, 

üretimleri ve testlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yazılımsal yani görüntü işleme 

alanında da çalışmalarımız çok önceden başlamıştır. Katılacağımız ileri kategoride görevler 

otonom olacaktır ve bu görevler detaylı incelenmiştir. Yarışma şartnamesine uygun 

algoritmalar geliştirilmiş ve bu algoritmalar raporda belirtilmiştir. Gerekli simülasyonlar 

açıklanmış ve ilerleyen süreçlerde uygulanacaktır. 

Projenin sağlıklı ve etkin yürüyebilmesi en önemli olan faktör iyi bir planlamadır. Zorlu 

pandemi koşullarına rağmen planlamamızı doğru ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız. Kullanılacak malzemelerin tedariği konusunda firmalar ile görüşmeler yapılmış 

olup süreçlerin devamında görüşmeler sürdürülecektir. Bütçe ve zaman planlamaları, ekipler 

özelinde iletişime geçilip düzenli olarak takibi yapılmaktadır. 

Raporda belirtilen bilgiler, görseller ve tablolar aylar süren emeğin ve tecrübenin bir 

sonucudur. Kritik tasarım aşamasını çok önemli bir aşama olarak değerlendiren ekibimiz bu 

hususta çalışmalarına devam etmektedir. 
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2) TAKIM ŞEMASI

Takımımızın üyelerine ait genel bilgiler ve takım şeması aşağıda belirtilmiştir. 

2.1) Takım Üyeleri 

Takımımız 7 üyeden oluşmaktadır. Ekibimizin üyelerine ait sorumluluk ve eğitim 

bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1 Takım Üyeleri - 1
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Şekil 2 Takım Üyeleri - 2
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2.2) Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Takımımızın organizasyon şeması aşağıda belirtilmiştir (Şekil 1). Görüldüğü gibi üç 

farklı üniversitede ve dört farklı bölümde okuyan üyelerden oluşan ekibimiz bu yarışma için 

başvuru yapmıştır. 

Şekil 3 Organizasyon Şeması 
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3) PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Hazırlamış olduğumuz Ön Tasarım Raporu’nu önemli bir derece ile başarılı bir şekilde 

tamamlayan ekibimiz, rapor sonuçlarını beklemeden üretim ve malzeme tedarikleri noktasında 

aksiyon almıştır. Zaman planlamasına uygun bir biçimde hareket edilmekte olup aracın şase 

üretiminde, pervane tasarımı için yapılan incelemeleri nihayete erdirip pervane üretme 

noktasında ve üretim için gerekli malzemelerin temini noktasında önemli ilerlemeler kat 

edilmiştir.  

Mekanik ekibimiz, ekibe katılan arkadaşımızın da desteğiyle Ön Tasarım Raporu’nda 

sunmuş olduğu araç tasarımını daha efektif ve kolay uygulanabilir olduğunu öngördüğü yeni 

bir tasarım ile revize etmiştir. Yeni tasarım ile ilgili detaylı bilgiler Kısım 4’te Araç Tasarımı 

kısmında belirtilmiştir. Uygulanacak testler, analizler ve göz önünde bulundurulması gereken 

kritik hususlar ile ilgili daha önce yarışmaya katılmış ekiplerden ve üretimi gerçekleştirecek 

olduğumuz kişi ve kurumlardan öneriler alınmıştır. Bu süreçte koordinasyon ve süreçlerin 

takibi hususunda toplantılar sıklaştırılmıştır.  

Elektronik ekibimiz, değişen araç tasarımına bağlı olarak temin edilecek malzemeler ile 

ilgili detaylı analiz ve çalışmalar yapmıştır. Ön Tasarım Raporu’nda kullanılması planlandığı 

için malzeme listesinde bulunan bazı malzemeler, malzeme listesinden çıkarılmış olup 

ihtiyaçlara ve değişen araç tasarımına bağlı olarak yeni malzemeler de malzeme listesine 

eklenmiştir. Bu süreçte yerliliği arttırmak adına akustik sensör üretimi için çalışmalar 

yürütülmüş olup, bu aşamada henüz olumlu sonuç alınamamıştır ancak inceleme ve çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Yarışma şartnamesine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekibimiz, bütçe ve 

zaman planlamasına sadık bir şekilde süreçleri yönetmektedir. Bütçe anlamında sponsor 

arayışlarımız devam etmektedir, aracın üretimi için gerekli malzemelerin tedariği noktasında 

bütçe açığımız bulunduğu için TEKNOFEST tarafından sağlanacak olan bütçeye ihtiyacımız 

bulunmaktadır.  

4) ARAÇ TASARIMI

Bu kısımda aracın ön tasarımını içeren bilgiler, blok şema olarak verilmiştir. 

4.1) Sistem Ön Tasarımı 

Su altı aracımızın ön tasarımı, aylar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır ve 

geliştirme çalışmaları halen sürmektedir. Bu bağlamda, aracımızın sistem tasarımı blok şema 

görünümünde aşağıdaki gibi olmuştur (Şekil 4). Anlaşılır bir görüntüye sahip olan sistem 

tasarımımız, kullanılacak donanımların ölçeklerine de dikkat edilerek bu aşama için son 

şeklini almıştır. Bir sonraki bölümlerde bahsi geçecek olan akustik sensör, bu şemada 

belirtilmemiştir çünkü sensörün elektronik ekibimiz tarafından tasarlanıp üretilmesi 

planlanmaktadır, konsept tasarımı yeni başlamıştır. Bu nedenle henüz akustik sensöre ait bir 

görsel veya bağlantı belirtememekteyiz. 
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Şekil 4 Sistem Tasarımı Blok Şema 

4.2) Aracın Mekanik Tasarımı 

Bu bölümde tasarladığımız aracın mekanik görselleri yer almaktadır. 

4.2.1) Mekanik Tasarım Süreci 

Serdengeçti 6A tasarımımız ile ÖTR mekanik tasarım aşamasından başarılı bir puan ile 

ayrıldık. ÖTR aşamasından sonra ekibimiz tekrardan tasarım iyileştirme çalışmalarına 

başlamıştır. KTR aşamasına kadar gerek mekanik gerek elektronik ekibi daha kolay 

montajlanabilir ve daha güvenli bir tasarım üzerinde durdu. Sonuçta izometrik görünüşü verilen 

Serdengeçti 6A Final tasarımımız ortaya çıktı (Şekil 5). 
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(a) Fersah 4A     (b) Serdengeçti 6A 

       (c) Serdengeçti 6A Final 

Şekil 5 Mekanik Tasarımlar 

Yeni tasarımda; dikey motorlar daha güvenli bir yer olan araç gövdesinin içine 

alınmıştır. Elektronik haznesinde ise silindirik yapıda olmasından dolayı kullanılabilir 

hacminden kaybediyorduk. Artık karesel bir elektronik haznesi ile donanımları daha az 

karmaşık bir şekilde haznenin içine koyabileceğiz. Aracın atalet momentlerine karşın da çapraz 

motorların kolları gövde ile birleştirildi. Kabaca karşılaştırılan unsurlar aşağıda gösterilmiştir 

(Tablo 1). 
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Kriterler k Serdengeçti 6A Serdengeçti 6A Final 

Verimlilik 3 3 4 

Stabilite 2 3 5 

Maliyet 2 4 3 

Özgünlük 2 3 4 

Estetik 1 3 4 

Toplam 10 32 40 

Tablo 1 Mekanik Tasarımların Karşılaştırılması 

 

Aracımızın mekanik tasarımı, Catia V5 programı kullanılarak bilgisayar 

ortamında yapılmıştır. Aşağıda aracın izometrik, önden, üstten, yandan ve arkadan 

görünüşleri 3D ortamda gösterilmiştir (Şekil 6). 

 

 

(a) 

   

   (b)                                                                    (c) 
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            (d)                                                                           (e) 

Şekil 6 Aracın (a) İzometrik (b) önden (c) üstten (d) yandan (e) arkadan görünümü 

 
Aracımızda birçok ekleme ve çıkartma yapılmıştır ve son birleşmiş halinde 

bazı parçaların gösterimi verilmiştir (Şekil 7). 

 

 

Şekil 7 Aracın Donanımları 

 

4.2.1.1) Şase Tasarım Süreci 

 

ÖTR aşamasında tasarlanan şasemizde önemli unsurlar elektronik haznesi ve motorların 

konumu idi. Yeni şase tasarımımızda aracın montajlanabilir olmasının yanında sonradan bir 

müdahaleye açık olması (geliştirilebilir) hususlarına dikkat ettik. 

Takım olarak şase tasarımında Poliotilen kullanımına; yoğunluk ve oksitlenme direnci 

bakımından daha rasyonel sonuçlar alabileceğimizi görerek takımca karar verdik. Plastiği 

Rakor 

Arka Kapak 

İtici 

Ön Kapak 

Kare-Ring 

Servo Motor 

Kamera 

Kamera Sabitleme Aparatı 

Pleksi Kamera Haznesi 
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düşük yoğunlukta seçerek (950 kg/m3) hem ağırlık hem de maliyet dezavantajlarına sahip 

olmamış olduk. 

Kriterler Polioksimetilen Polipropilen Polietilen 

Yoğunluk    

Oksitlenme Direnci    

Sürtünme Katsayısı    

Maliyet    

Tablo 2 Şase Tasarımı İçin Malzeme Seçim Süreci 

 

Aracımızın şasesini talaşlı imalat yöntemi ile ürettirdik ve aşağıda bir önceki şase 

ve final şasesinin 3 boyutlu halini ve final şasesinin tezgâhtan inmiş halini görmekteyiz 

(Şekil 8). Boyutlandırmaya dikkat edilmiş olup tekrardan boyut anlamında sıkıntı 

yaşamayacağımız bir senaryoya göre hareket edilmiştir. Aracın etrafında oluşacak olan 

türbülans türlü akışları en aza indirmek için ÖTR kısmında belirttiğimiz gibi aracın sivri 

yerlerinde yuvarlatmalara gidilmiştir.  

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Şekil 8 Şase (a) önceki şasenin çizimi (b) yeni şasenin çizimi (c) yeni şasenin üretilmiş 

görüntüsü 

Şase tasarımımızda elektronik donanımların elektronik haznede birbirinden daha 

bağımsız olarak sabitlenmesini istedik. Bu amaçla haznenin kullanılabilir hacmini 

arttırdık. Elektronik haznenin kare prizma olmasıyla ve kapakların yardımıyla beraber 

eksenel anlamda daha az kayma yaşamayı hedefledik. Radyal doğrultuda kayma 

olmaması için ise elektronik haznenin tatlı sıkı geçme ile şaseye oturtulmasında karar 

kıldık. 
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         (a)         (b)  

Şekil 9 Elektronik Haznesinin (a) montajsız (b) montajlı görünümü 

 Şasenin çapraz köşelerinde ve yan taraflarındaki delikler M3 olup iticilerin sabitlenmesi 

içindir. Bu deliklerin içlerinde helikoil veya enset vardır. Bu yapıların içleri diş açılmış olur ve 

plastikte kolayca vida sıkabilmemiz için çok yararlıdır. Çapraz iticiler 45 derece açı ile herhangi 

bir ek aparat yardımı olmadan doğrudan şaseye sabitlenebilmektedir. İtici seçimlerimizi yaptık 

fakat iticiler henüz elimize ulaşmadığı için herhangi bir nozül tasarımı çalışmamız olmamıştır. 

Görüntülerde temsili nozül ve pervane çizimi yapılmıştır. 

 

(a) 

 
(b) 

Şekil 10 İticilerin (a) üstten görünümü (b) montaj görünümü 
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4.2.1.2) Elektronik Haznesi Tasarım Süreci 

 

 Elektronik haznesinin malzemesinin ÖTR aşamasında; güçlü elektrik izolasyonu 

sağlaması, yüksek dayanımda olması ve kolay işlenebilir olması yönlerinden pleksiglas olması 

yönünde karar verilmişti. Elektronik haznesinin tasarımında bazı değişiklikler yaparak konusu 

geçen kullanılabilir hacim artırımı yapmaya çalıştık. Haznenin önünde ve arkasında sabitleme 

ve sızdırmazlık için birçok malzeme vardır (Şekil 11). 

 Kapaklar, elektronik haznesinin içindeki donanımları tutan levhanın kaymasını 

engellemek için hazneye doğru çıkıntıları olacak şekilde tasarlanmıştır. Ön kapak da kamera 

haznesi ile M4 vidalar ile sabitlenirken aralarına kare-ring konulur ve sızdırmazlık sağlanır. 

Arka kapak ise rakora plastik kaynağı ile montajlanır ve rakordan direk kablolar hazneye 

iletilmiş olur. 

4.2.1.3) Kamera Haznesi Tasarım Süreci 

 

 Yarışma tecrübesi olan takım üyeleri ile konuşmalarımız sonucunda stereo kamera 

siparişi vermiştik fakat halen denemesi sürmekte olan bu kameradan mesafe ile ilgili bir verim 

almış değiliz. Stereo kameranın boyutları da göz önüne alındığında tek kameralı araca geçiş 

yapma fikrine sıcak bakmaktayız. Kare prizma olan elektronik haznesine uygun olarak kare 

kesitleri olan bir kamera haznesi tasarladık ve imalatçılar ile teknik resmini paylaştık. Üretici 

firmalardan bir tanesi parçayı üretti ve tarafımıza iletti. Stereo kamera için deneme fırsatımız 

olmadı ancak köşe yapıştırmalarda görüntünün kırılabileceğinden şüphe ediyoruz. Bu durum 

yaşanırsa tek kameralı araç sistemine kesin geçiş yapıp küre hazne kullanacağız. Üretilen pleksi 

kamera haznesinin çizimi ve görünümü aşağıdadır (Şekil 12). Vida delikleri M4 olup arasından 

gijon geçirilip somun ile sıkılacaktır. 

 

 

 

Kamera Haznesi     Kare-Ring Ön Kapak Elektronik Haznesi Arka Kapak Rakor 

Şekil 11 Elektronik haznesi ve bağlantıları 
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   (a)             (b) 

 

 

 (c) 

Şekil 12 Pleksi Kamera Haznesinin (a) montajsız (b) montajlı (c) üretim görüntüsü 

 

4.2.1.4) Kamera Aparatı Tasarım Süreci 

 

 Araç için ÖTR aşamasında tasarladığımız kamera aparatını, kamera haznesi değişikliğe 

uğrayınca güncelledik (Şekil 13) ve bu şekilde servo motor yardımıyla görevler arası geçişte 

otonom bir şekilde araç kendi kamera açısını değiştirecektir. Tasarım tek kameralı görüntü 

işleme yapılması durumundaki tasarımdır. 
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(a) (b) 

Şekil 13 Kamera Aparatı (a) sabit (b) hareketli görünüm 

 

4.2.1.5) Ön ve Arka Kapak Tasarım Süreci 

 Aracın önceki tasarımında alüminyum halkalar yardımıyla merkezleme yapılması 

öngörülmüştü. Alüminyum halkalar yerine plastik kapaklar kullanarak gövde içi aparatı 

kullanma ihtiyacı duymayacağız. Ön kapak kamera haznesini ve şaseyi birbirine sabitlemek ve 

donanım levhasının kaymasını engellemek için kullanılır ve arasına kare-ring atılır. Yine arka 

kapak da levhanı kaymasını engeller. Ayrıca plastik kaynağı ile kendisine montajlanmış olan 

rakor ile kabloların haznenin içine geçmesine yardımcı olacaktır. Kapakların şaseye 

sabitlenmesinde de M4 gijon ve somun kullanılacaktır. Kapaklara kare-ring çukuru da 

açılmıştır (Şekil 14). 
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Şekil 14 Eş Eksenli Ön ve Arka Kapak 

 

4.2.1.6) LED Yatağı Tasarım Süreci 

 

 Önceki tasarımda LED aparatı olarak isimlendirdiğimiz parça, aracın su içindeki akışını 

ciddi anlamda bozmaktaydı. Bunun için daha küçük fenerler kullanarak araç yüzeyini daha 

akıllıca kullandık. Bir fener aracın burnuna, diğer fener zemine doğru olacak şekilde 

tasarlanmıştır (Şekil 15). Fenerler enerji ihtiyaçlarını LED yatağındaki pil ile sağlayacaktır. 

Ayrıca yalıtımı sağlanmış bir anahtar ile de açma kapama yapacağız.  

   (a)           (b) 

Şekil 15 (a) Önceki LED Aparatı (b) Yeni LED Yatağı 

 

 

 



 

25 
 

4.2.1.7) Pervane Tasarımı  

 

Pervane tasarımı konusu takımımız tarafından özellikle üzerinde ihtimam gösterilen 

konulardan biridir. Özellikle yerli ve özgün olmasıyla, yarışmaya ilk kez katılan ekibimizi 

birkaç adım öne atacağını düşünmekteyiz. Bu sebeple pervane konusu aracın tasarımıyla 

birlikte başlangıç ve öncelik verilen konulardan birisidir. 

Takım olarak öncelikli hedefimiz yüksek verimlilik değerlerine sahip pervane tasarlayıp 

üretmektir. Bunun için, sektörün öncüsü olan çeşitli yazılım şirketleriyle iletişim halinde olsak 

da; SolidWorks destekli OpenProp programının gerek kullanım gerek işlevsellik açısından 

rahatlığı, muadillerine göre takımımıza daha fazla yardımcı olacağı konusunda fikir birliğine 

varılmıştır. 

Takımımızın pervane tasarımı için öncelikle üzerinde düşündüğü durum pervanenin kaç 

kanatlı olacağıdır. Bu konuda çeşitli literatür araştırmaları yapıldığında, 3 kanatlı pervanelerin 

genişletilmiş kanat ve verimlilik açısından en ideal kombinasyon olduğunun kabul edildiğini 

görmüştür. Bu sebeple araştırmalara 3 kanatlı pervaneler üzerinde devam edilmiştir. 

Sonrasında takımımızı güç ve verimlilik açısından tatmin edebilecek açısal hız değeri 

üzerine araştırmalar yapılmıştır. 3 kanatlı pervanelerin Şekil 16’deki RPM-verimlilik grafiği 

çıkartılarak incelendiğinde, aracımızın elektriksel şartları düşünüldüğünde en optimal değerin 

5200 RPM olduğu gözlemlenmiştir. Bu açısal hız değerine karşılık pervanemizin verimliliği 

Şekil 17’de gösterilmiştir. Bu verimlilik değeri hali hazırda takımımızın beklentilerini 

karşılayacak seviyededir. Üstüne eklemeyi planladığımız hızlandırıcı nozülümüz ile 

verimliliğimizi daha da arttırmayı planlamaktayız. 

 

 

Şekil 16 Pervane Verimliliğinin Açısal Hıza Göre Değişimi 
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Şekil 17 Pervanenin Verimlilik Değeri 

 

Kanatların kesit formu, pervane tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. 

Kavitasyon riskini azaltmak adına en çok tercih edilen kalınlık dağılımı eliptik bir formdur. 

OpenProp programının da veri tabanında bulunan NACA a=0.8 kesit formu en çok kullanılan 

formdur. Takımımız tarafından da kullanılması tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 18 Kanat ve Kesit Profili 

Bu gibi kriterler göz önünde bulunarak yapılan tasarım, OpenProp programından elde 

edilen koordinatlar vesilesiyle SolidWorks programına aktarılarak pervanemiz oluşturulmuştur. 
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Şekil 19 Pervane Tasarımı 

Pervanelerin tasarımından sonra alınan verimin düşmemesi maksadıyla iticilerin 

yerleşimi önem arz etmektedir. Akış doğrultusunda herhangi bir engelleyici bloğun olması 

halinde verimliliğin düşmesinin yanında kavitasyon ve titreşim gibi problemler de ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sebeple ana tasarım ekibiyle sürekli irtibat halinde olunarak yapılan tüm 

tasarımların ona göre yapılması sağlanmıştır. 

Yukarıda tasarımlarını vermiş olduğumuz pervanemizin elimizde örnek olmasını 

istememizden ötürü bir tane numunesinin imalatı yapılmıştır. ABS filament malzemesiyle 3D 

yazıcıda üretilen pervanemizin mukavemetini arttırmak maksadıyla 1 gün boyunca epoksi 

üzerine yatırılıp bekletildikten sonra istenilen sertliğe ulaştığı gözlemlenmiştir. Aşağıdaki 

fotoğraflar pervane ilk çıktığı anda çekilmiştir. 

  

Şekil 20 Üretim Sonrası Pervane 

İtici tasarımımız için tasarlayacağımız nozülümüzün üzerindeki konsept çalışmaları 

halen devam etmektedir. Nozül üzerinde gerçekleşecek istenmeyen bir akış ayrılması ve 

sonrasında oluşabilecek kavitasyon riskine karşı büyük dikkatle üzerinde çalışmalarımız 

sürmektedir. Nihai itici tasarımımız, pervane ve nozül etkileri arasında dengeli bir çözüm 

bulduğumuzda tamamlanacaktır. 
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4.2.2) Malzemeler 

 

Tasarlamış olduğumuz aracımızın üretiminde kullanılacak olan malzemeler belirtilmiştir. 

4.2.2.1) Malzeme Listesi 

 

Malzeme Adı Marka/Model Adet / Miktar 

Jetson Nano  NVIDIA 4GB 1 Adet 

Pixhawk  Pixhawk 4 1 Adet 

Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) Skylinker ESC 30A 8 Adet 

İtici F2838 350KV Waterproof 9 Adet 

Basınç Sensörü SparkFun MS5803-14BA 1 Adet 

O-Ring Silikon 5 Adet 

Plastik Kapak PLA Filament 2 Adet 

Paslanmaz Metrik Vida Seti M3 ve M4 1 adet 

Pleksi Kare ve Tüp Pleksiglas 2 Adet 

Kloroform KRC Pro 1 Adet 

Bobin Teli KRT Emaye 0.95 mm 20 Metre 

Epoksi Reçine BRTR Kimya  1 Adet 

PDB MATEK 5/12 V BEC 3 Adet 

Batarya Leopard Power 8000mAh 7.4V 3S 25C 3 Adet 

Sigorta 100A Su Geçirmez  2 Adet 

Su Altı Feneri P068 Yüksek Güçlü Far Sistemi 1 Adet 

PE Gövde Polietilen 40mm x 40mm x 12mm 1 Adet 

PE Gövde Polietilen 40mm x 40mm x 8mm  1 Adet 

Makaron Woer Shrink Tube 4,8mm S2909 7 Metre 

Konnektör GX12 Dişi/Erkek 12 Adet 

Yüzdürücü Köpük 60x120x3cm Strafor Köpük 2 Adet 

Servo Motor MG90S Micro Servo 2 Adet 

Kamera Waveshare IMX219-120 FOV 120° 1 Adet 
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Kamera Waveshare IMX219-83 Stereo  1 Adet 

Rakor Onka PG 48 2 Adet 

Pervane F2838 350KV Waterproof 8 Adet 

Tablo 3 Malzeme Listesi 

4.2.2.2) Malzeme Özellikleri 

 

Aracımızın üretiminde kullanılacak malzemeler ve özellikleri aşağıda verilmiştir.  

● Polietilen: Şase üretiminde kullanılacaktır. İlk başta belirlediğimiz polioksimetilene 

göre yoğunluk olarak oldukça uygundur. Oksitlenme direnci yüksektir ve kolay 

işlenebilme imkanı sunmaktadır. Darbelere karşı dayanımı oldukça yüksektir. Sürtünme 

direnci de yarışma için yeterlidir. 

● Alüminyum 5005: Halkaların üretiminde kullanılacaktır. Esas alaşım elementi 

magnezyumdur. 260 MPa’ya kadar akma dayanımı sağlamaktadır. Mükemmel kaynak 

kabiliyeti ve orta dayanıma sahiptir. Deniz suyu ve kimyasallara karşı yüksek korozyon 

dayanımına sahiptir. Özellikle gemi sanayiinde birçok kullanım alanına sahiptir. 

● Pleksiglas: Kamera küresi ve elektronik haznesi üretiminde kullanılacaktır. Darbelere 

karşı dayanımı yüksek olan bu yapının ışık geçirgenliği de oldukça fazladır.  Cama göre 

bu malzeme, üzerinde vida deliği açma kolaylığı da sağlamaktadır. Yoğunluğu itibariyle 

de bu yarışma için gayet uygundur. 

● PLA Filament: Kamera, su altı feneri ve gövde içi sabitleme aparatı, nozül, pervane, 

plastik kapak, ve kelepçe üretiminde kullanılacaktır. Sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklı 

ve darbelere karşı dirençlidir. 3D yazıcıdan çıktıktan sonra soğuma esnasında kalkma 

ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 

4.2.2.3) Tasarlanacak ve Hazır Alınacak Malzemeler 

 

Tasarlanıp üretilecek malzemeler aşağıda liste halinde verilmiştir. 

● FSDC Motor + Nozül + Pervane 

● Kamera Küresi 

● Elektronik Haznesi 

● Şase  

● Plastik Kapak 

● Kamera Aparatı 

● LED Yatağı 

Hazır alınacak malzemeler aşağıda liste halinde verilmiştir. 

● Jetson Nano 

● Pixhawk  

● Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 
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● Batarya  

● Basınç Sensörü 

● Kamera 

● Servo Motor 

● PDB 

● Sualtı Feneri  

● Konnektör  

● O-Ring  

● Metrik Vida Seti 

● Sigorta 

● Yüzdürücü Köpük 

● Makaron 

● Bobin Teli 

● Epoksi Reçine 

4.2.3) Üretim Yöntemleri 

 

Aracımızı tasarlarken yarışma görevlerini yapabilecek kabiliyette olması göz önünde 

bulundurulmuştur. Tek nokta tasarımı yapmak, bizlere bu yarışma için çok vakit kaybettirmenin 

yanında maliyet açısından da epey yüklü bir miktarın altına girmemize neden olur. Çoklu 

tasarım yapmak yani birden çok disiplini birlikte düşünerek ilerlemek en mantıklıca harekettir. 

Bunun için tasarlayacağımız parçaların nasıl üretileceğini bilmemiz, bizlere montaj aşaması 

başta olmak üzere birçok aşamada fayda sağlayacaktır.  

Aşağıda tasarladığımız ve aracımızda kullanacağımız parçaların hangi malzemelerden 

üretileceği ve ne tür üretim yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmiştir (Tablo 4). Takım olarak 

aldığımız kararda, itici olarak kullanacağımız fırçasız DC motorların da ekibimiz tarafından 

üretilme arzusu vardır. Bu karar doğrultusunda gerekli araştırmalarımız devam etmektedir. 

Tabloda belirtmek için erken olduğunu düşündüğümüz motorlar için konsept tasarım 

aşamasında olan ekibimiz ilerleyen süreçlerde üretim ve test aşamasına geçmeyi 

planlamaktadır. 

PARÇA ADI MALZEME ÜRETİM YÖNTEMİ 

Plastik Kapak PLA Filament 3D Yazıcı 

LED Yatağı PLA Filament 3D Yazıcı 

Kamera Aparatı PLA Filament 3D Yazıcı 

Nozül  PLA Filament 3D Yazıcı 

Pervane PLA Filament 3D Yazıcı 

Kamera Küresi Pleksiglas Büküm 

Elektronik Haznesi Pleksiglas Büküm 

Şase Polietilen Talaşlı İmalat 

 

Tablo 4 Üretim Yöntemleri 
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4.2.4) Fiziksel Özellikler 

 

Aracımızın tahmini ağırlık, hacim, yoğunluk, yüzerlik bilgisi ve araç boyutları tabloda 

belirtilmiştir. (Tablo 5). Bu sonuçlar gösteriyor ki aracımız su içinde batar pozisyonda olacaktır. 

Aracın su içinde askıda kalması için şase kısmındaki kolların altına ve üstüne köpük 

kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Özellikler Serdengeçti 6A Final 

Ağırlık (kg) 7.800 

Hacim (m3) 0.006 

Yoğunluk (kg/m3) 1.300 

Yüzerlik Negatif Yüzerlik 

Tablo 5 Fiziksel Özellikler 

 

Yarışma kurallarına göre aracımızın en uzun ayrıtı 80 santimetreden küçük olmalıdır. 

Tasarladığımız aracın en uzun ayrıtları üç uzayda aşağıdaki görselde belirtilmiştir. Boyutlar 

mm cinsinden verilmiştir. 

 

Şekil 21 Araç Boyutları 
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4.3) Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Süreci 

 

Bu bölümde elektronik tasarım, algoritma ve yazılım tasarım bilgilerine yer verilmiştir. 

 

4.3.1) Elektronik Ön Tasarım Süreci 

 

Raporun bu kısmı; su altı aracının elektronik, güç ve kontrol ünitelerinin kritik 

tasarımının ve konfigürasyonunun oluşturulma süreci, nihai tasarımın seçilmesindeki nedenler, 

seçilen tasarımdaki potansiyel riskler, olası senaryolar ve kullanılacak analog ve dijital 

donanımlar hakkında detaylı bilgiler, şemalar, tablolar ve fotoğraflar için detaylı bilgiler 

içermektedir.   

4.3.1.1) Güç ve İtki Üniteleri 

 

Su altı aracının manevra ve hareket kabiliyetini oluşturan temel sistemlerden biri güç 

dağıtım ünitesi bir diğeri ise itki ünitesidir. Güç dağıtım sistemi, su altı aracının tüm elektronik 

alt ve üst sistemlerini maksimum verimlilikte besleyecek enerji ve dağıtım ünitesidir. İtki 

sistemleri ise güç kaynağından aldığı elektrik enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek su altı 

aracının farklı yönlerde ivmelenmesini sağlayan elektrodinamik ünitedir.  

İtki ünitesi, diğer alt sistemlere göre daha fazla enerjiye (%75-85) gereksinim 

duymaktadır. Bu sebeple, güç ünitesi ve itki ünitesi arasında kilit bir ilişki vardır. Güç 

kaynağını, itki sistemlerinin görev süreleri içerisinde gereksinim duyduğu enerji hesaplanarak 

belirlenmiştir. 

İtki sistemi, su altı aracının mekanik tasarımı, ağırlığı ve hareket becerilerine -6 

serbestlik derecesi- göre konfigüre edilmiştir. 
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Şekil 22 Güç ve İtki Ünitesi 

Batarya 

Su altı aracı ileri kategoride görev alması sebebiyle, her bir görev için gerekli olan enerji 

araç üzerinde harici bir bataryadan sağlanacaktır.  

Su altı aracı için çeşitli bataryalar, LiPo-NiMh-NiCd, karşılaştırılmış ve LiPo (Lityum 

Polimer) piller, diğer pillere göre yüksek kapasiteli ve daha hafif olması sebebiyle tercih 

edilmiştir. 

 Avantajlar   Dezavantajlar 

LiPo Bataryalar 

(Seçildi) 

-Hafif ağırlık 

-Yüksek kapasite 

-Yüksek deşarj oranı 

- Aşırı şarja karşı daha 

dayanıklı 

-Riskli/Tehlikeli 

-Balans şarj aleti gerektirir. 

- %50−70 şarj seviyesinde 

saklanmalıdırlar 

-Kısa ömürlü 

NiMh Bataryalar - Standart bir NiCd'ye göre 

yüzde 30-40 daha yüksek 

kapasite 

-LiPo pillere göre daha uzun 

ömürlü 

-Basit şarj 

- Çevre dostu 

- Daha ağır 

- Daha düşük enerji 

yoğunluğu 

-Verimsiz 
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NiCd Bataryalar - Hızlı ve basit şarj 

- İyi yük performansı-düşük 

sıcaklıklarda şarj 

-Ekonomik 

- Çok çeşitli boyutlarda ve 

performans seçeneklerinde 

mevcuttur 

- Nispeten düşük enerji 

yoğunluğu 

- Çevre dostu olmayan 

- Nispeten yüksek deşarja 

sahiptir -depolamadan sonra 

yeniden şarj edilmesi gerekir 

Tablo 6 Tiplerine Göre Batarya Karşılaştırmaları 

 

Pil kapasitesinin hesaplanması 

Her bir görev için maksimum süre 5 dakikadır. Aracın ihtiyaç duyduğu ortalama akım 

72 A ise pil, (5*72) / 60 = 6 Ah, 1 saat boyunca en az 6 A akım vermelidir. Sonuç olarak, LiPo 

pil en az 6000 mAh değerine sahip olmalıdır. Pil sağlığı açısından, bataryanın %80 oranında 

kullanacak olursak pil 7500-8000 mAh aralığında seçilmelidir. 

 

Pil hücre sayısı 

Seçilen motorlar 15 V gerilim ile daha verimli çalıştığından 4S bir pil seçilmiştir. 

 

Pil sürekli deşarj akımı 

7500 mAh bir pil 20-30 C ile maksimum 150-225 A akım verecektir. Bu değer aralığı 

aracımız için yeterlidir. Yüksek kapasiteli piller aracın ağırlığını ve maliyetini arttıracaktır. 

 

 

Şekil 23 LiPo Pil Seçimi 

 

Leopard 
Powerd 
(Seçildi)

Gens Ace
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Güç Dağıtım Kartı (PDB) 

Araç üzerindeki ESC’ler ve diğer alt sistemlerin güç bağlantılarının sağlanması için güç 

dağıtım kartı kullanılacaktır. MATEK PDB-XT60 güç dağıtım kartının kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Teknik Özellikler 

 Giriş voltajı aralığı: 9 - 18V DC (3S-4S LiPo) 

 Sürekli çıkış akımı: 25Ax4 veya 15Ax6 

 Çıkış Tepe akımı (10 saniye / dakika): 30Ax4 veya 

20Ax6 

 BEC 5V çıkış: 5V / 2A (Max.2.5A 10s / dakika) 

 Çıkış Dalgalanma: 40mV (VIn = 16V, VOut = 5V @ 

2A yük)  

 Kısa devre toleransı: 5 saniye / dakika 

 BEC 12V çıkışı (4S LiPo, 13 ~ 18V DC): 12V / 

500mA (Max. 0.8A 5s / dakika) 

 BEC 12V çıkışı (3S LiPo) = 3S LiPoly gerilimi - 1V 

 Boyutlar: 36 x 50 x 4 mm (XT60 olmadan) 

 Montaj: 30,5 x 30,5 mm, Φ3 mm 

 Ağırlık: 7.5g (a / XT60), 11 g (a / XT60 

 

Sigorta-Acil Durdurma Butonu 

Su altı aracının elektronik donanımlarının ani yüksek akımlara karşı korumak amacıyla 

bataryanın artı kutbuna 100 A sigorta bağlanacaktır. Sigortada dahili anahtar ile acil durumlarda 

devreden güç kesilebilecektir. Ayrıca sigorta IP67 koruma sınıfına dahildir. Sigorta, su 

ortamına yaklaşık 30 dakika dayanıklıdır. 

Motorlar 

Su altı aracının itki ünitesinin ana parçası dc motorlardır. DC motorlar, elektrik akımını 

mekanik enerjiye çeviren elektrik makinalarıdır. Fırçasız ve fırçalı olmak üzere iki tür dc motor 

vardır. Fırçasız motorlar, fırçalı motorlara kıyasla yüksek tork ve hıza sahip olması, uzun 

ömürlü ve bakımlarının kolay olması sebebiyle tercih edilmiştir.  

Motorların suya ve su basıncına dirençli olması gerekmektedir. Aksi durumda, akım 

kaçağı ve korozyon gibi riskler ortaya çıkabilir. 

Su altı aracımızda kullanılmak üzere çeşitli motorlar tasarlanmış, imal edilmiş ve test 

edilmiştir. Fakat üretilen tüm prototipler testleri geçememiş ve yeterli verimliliğe ulaşmamıştır. 

Takvim sıkışıklığı sebebiyle tasarım süreci dondurulmuş ve su altı aracımızda kullanılmak 

üzere 8 adet F3828-350 KV itici siparişi verilmiştir.  

Şekil 24 PDB 
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Model KV 
Gerilim 

(V) 

Yüksüz 

Akım 

(A) 

Yüksüz 

Hız 

(RPM) 

Maksimum 

Akım (A) 

Maksimum 

Güç (W) 

LiPo 

hücre 

Ağırlık 

(gr) 

F3828 350 
11.1 V 0.25 3950 7.5 83 3S-6S 

 
80 

14.8 V 0.30 5200 10 150 

Tablo 7 Motor Özellikleri 

 

Şekil 25 Motor Teknik Özellikleri 

 

ESC 

ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü), kontrol kartından aldıkları komutlara göre elektrik 

enerjisini üzerinden geçirerek motoru istenilen devirde sürmemize olanak sağlayan hız 

kontrolcüsüdür. Motor devir kontrolünün yanı sıra motor fazla akım çektiğinde sargıları 

korumak için akımı keser ve kullanılan enerji kaynağı belirli bir sınırın altına düştüğünde motor 

sargılarına giden akımı keserek pilin kritik sınır altını düşmesini engeller. 

ESC seçimi kullanılacak motorların 

maksimum akım değeri ve türü esas alınmıştır. 

Tasarımda 16 V (4S) gerilimde maksimum 10 A 

akım fırçasız dc motorlar kullanılası sebebiyle 15-

30 A fırçasız ESC’ler yeterli olacaktır.  Ayrıca 

motorlar çift yönlü çalıştırılacağı için çift yönlü 

(bidirectional) ZMA 30 A 2S-4S elektronik hız 

kontrolcüsü temin edilmiştir.  

Teknik Özellikler 

 Giriş voltaj aralığı: 2S-4S (7-15V) 

 Maks akım: 2S ile maksimum 30A / 3S ile maksimum 20A /4S ile maksimum 15A 

 Bec: 5V 2A 

 Fren: Yok (İki yöne eşit ve hızlı tepki. Geçişlerde gecikme uygulanmalıdır.) 

 Ölçüler: 57*28*7mm 

 Ağırlık: 26 gr 

Şekil 26 ZMA 30A ESC 
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4.3.1.2) Elektronik Kart ve Kontrol Üniteleri 

 

Su altı aracının otonom görevlerde gerçekleştireceği güdüm, akustik pinger 

lokalizasyon ve görüntü işleme gibi programların çalıştırılmasını, sensör ve çevre tanıma 

sistemlerinden alınan analog verilerin işlenmesini ve nihai karar komutlarının oluşturulmasını 

ana kart ve kontrol üniteleri ile sağlanır.  

Kontrol Kartı 

Su altı aracının otonom karakterini oluşturacak 

ana işlemci olarak açık kaynak donanıma sahip otopilot 

kartı Pixhawk 4 seçilmiştir. Geliştirici kontrol kartının 

seçiminde, Pixhawk’ın otonom projelerdeki sık kullanımı 

ile oluşan alt yapısı, açık kaynak donanıma sahip olması 

ve entegre akselerometre ve jiroskop gibi sensörler 

barındırması öne çıkmıştır.  

Pixhawk kontrol kartı, MAVLink protokolü ile 

iletişim kurduğu bilgisayardan aldığı komutlar ve 

sensörlerden aldığı verileri işleyerek ESC’ler (Electronic 

Speed Controller) vasıtası ile su altı aracının hareket profilini oluşturacaktır.  

 

Teknik Özellikler 

 Main FMU İşlemci: STM32F765 

o 32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM 

 IO İşlemci: STM32F100 

o 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

 On-board sensors: 

o Accel/Gyro: ICM-20689 

o Accel/Gyro: BMI055 

o Magnetometer: IST8310 

o Barometer: MS5611 

 Arayüzler: 

o 8-16 PWM outputs (8 from IO, 8 from FMU) 

o 3 dedicated PWM/Capture inputs on FMU 

o Dedicated R/C input for CPPM 

o Dedicated R/C input for Spektrum / DSM and S.Bus with analog / PWM RSSI 

input 

o Dedicated S.Bus servo output 

o 5 genel amaçlı serial ports 

o 3 I2C ports 

o 4 SPI buses 

 Güç sistemi: 

Şekil 27 Pixhawk 4 
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o Power modül output: 4.9~5.5V 

o USB Power Input: 4.75~5.25V 

o Servo Rail Input: 0~36V 

 Ağırlık ve Boyutlar 

o Ağırlık: 15.8g 

o Boyutlar: 44x84x12mm  

Yardımcı Bilgisayar 

Ön tasarım sürecinde, su altı aracının ileri 

kategoride gerçekleştireceği her bir görev için gerekli 

olan yapay zekâ (AI), nesne tanıma, sinyal-görüntü 

işleme ve güdüm algoritmalarının çalıştırılması için 

gerekli gömülü bilgi-işlem kartı olarak düşük maliyetli 

Nvidia® Jetson Nano™ kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Birden fazla güçlü yapay sinir ağlarını 

çalıştırmamıza olanak sağlayan Jetson Nano derin 

öğrenme, bilgisayarla görme, GPU hesaplama, 

multimedya işleme ve daha fazlası 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.  

Teknik Özellikler 

 GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

 CPU: dört 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 Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 

 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) Diğerleri: GPIO, I2C, I2S, 

SPI, UART 

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

 Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm Bütün takım: 100mm × 80mm × 

29mm 

 

 

 

 

Şekil 28 Jetson Nano 
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4.3.1.3) Sensör ve Çevre Tanıma Üniteleri 

 

Kamera 

İleri kategoride su altı aracının ilk iki görevi başarı ile tamamlaması için görüntü işleme, 

nesne tanıma ve çevre algılama gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ön tasarımda 

belirtildiği üzere çevre algılamanın yanı sıra rölatif mesafe ve derinlik verilerini elde 

edebileceğimiz stereo kamera ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, su altı aracının görevleri 

mesafe ölçümüne gerek kalınmadan tamamlayabileceği göz önüne alınmıştır. Stereo kameranın 

boyutlarının tek kameraya göre daha büyük olması da görevlerde tek kameranın kullanılmasını 

daha iyi bir seçenek olarak sunmaktadır. Sonuç olarak ön tasarımda değişikliğe gidilerek stereo 

kamera yerine tek kamera kullanılması kararlaştırılmıştır.  

 

Şekil 29 IMX219-120 Kamera 

Ön tasarımda seçilen stereo kameraya (sonra Waveshare IMX219-83 Stereo 

Binocular) benzer özelliklere sahip Waveshare IMX219-120 kamerası tasarıma dahil 

edilmiştir.  

Teknik Özellikler 

 8 mega piksel  

 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

 Sensör: Sony IMX219 

 Çözünürlük: 3280 x 2464 

 Boyut: 25mm x 24mm 

 Lens özellikleri 

o CMOS boyutu: 1/4inch 

o Diyafram (F): 2.2 

o Odak Uzaklığı: 1.88 mm 

o Görüş Açısı (Diyagonal): 120 derece 

o Bozulma: <%13,6 
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o Lens boyutları: 6,5 mm × 6,5 mm 

 

 

 

 

Basınç Sensörü 

Aracın düşey eksende otonom manevralarının 

hassasiyetinin arttırılması için su altı aracının derinlik verisini 

işlemesi gerekmektedir. Tasarım sürecinde, ultrasonik mesafe 

sensörü ve basınç sensörü olmak üzere iki seçenek 

incelenmiştir.  

Ultrasonik sensör, vericisinden yaydığı yüksek 

frekanslı ses sinyalinin tabandan geri dönmesi ve alıcının 

sinyali alması ile geçen süreyi ve su ortamındaki ses hızını 

kullanarak gerekli işlemler yapıldıktan sonra derinlik (düşey 

mesafe) verisini sağlamaktadır. Basınç sensörü ise su basıncı 

verisi ile su altı aracına derinlik bilgisini sağlamaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, mesafe sensörüne göre basınç sensörü ile daha 

güvenilir ve verimli derinlik çıktısı alınması mümkündür. Bundan ötürü, ön tasarım sürecinde 

kararlaştırılan SparkFun MS5803-14BA Basınç Sensör Kartı kullanılacaktır. 

Teknik Özellikler 

 Çalışma gerilimi: 1.8 – 3.6 V 

 Maksimum akımı: 1.4 mA 

 Haberleşme I2C veya SPI 

 Çalışma Aralığı: 0 - 14 bar 

 Çözünürlük: 1 / 0.6 / 0.4 / 0.3 / 0.2 mbar 

 Sensör boyutları: 18.3- 20.5mm 

 

 

IMU /Akselerometre / Jiroskop 

Su altı aracının oryantasyon, pozisyon ve hız verilerinin 

elde edilmesinde akselerometre, jiroskop, manyetometre ve 

IMU (Inertial Measurement Unit) gibi sensörler gereklidir. 

Pixhawk 4 dahili sensörlerin mevcut olması sebebiyle harici bir 

sensör alınmamıştır.  

 

 

Şekil 30 SparkFun MS5803 

Basınç Sensörü 

Şekil 31 3D Eksen 
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Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Ultrasonik mesafe sensörü, su altı aracının çevresindeki nesneler arsındaki mesafelerin 

belirlenmesi ve aracın yüzdürüleceği havuzun duvarlarına göre konumunun belirlenmesi için 

kullanılacaktır. Temel olarak, ultrasonik mesafe sensörü havuzun duvarlarına çarpmanın 

önlenmesi ve aracın alan içerisinde kalması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu amaçla 

Su geçirmez JSN-SR04T Ultrasonik Mesafe Sensörü’nün verimli sonuçlar elde edilmesi 

durumunda kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Su geçirmez JSN-SR04T Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Çalışma gerilimi 5 V 

Çalışma akımı 30 mA 

Frekans 40 kHz 

Ölçüm aralığı 25-450 cm 

Ölçüm açısı 45-75 derece 

Sensör boyutları 23,5 x 20 mm, 2,5 m uzunluğunda kablo 

Tablo 8 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

Pasif Sonar 

İleri kategori son görevde pingerli topun su altı aracına göre konumunun ve mesafenin 

belirlenmesi amacıyla akustik bir sistem kullanılacaktır. Görev isterlerini yerine getirecek 

akustik donanım ve yazılıma dair elektronik ekibimiz çalışmalarını sürdürmektedir. 

Geliştirilmesi planlanan pasif sonarın nihai tasarımı henüz tamamlanmamıştır.  

 

 

Şekil 32 Pasif Sonar Analog Çalışma Şeması 

 

Pasif Sonarın Çalışma Prensibi 

Akustik pinger, belirli bir ping süresi, süresi ve yaklaşık frekansı ile su altında 

bilinmeyen bir konumda bulunur. Pasif sonar, pinger tarafından üretilen akustik ping sinyalini 

pasif olarak dinler ve ses enerjisini elektrik sinyaline dönüştüren, hidrofon olarak bilinen bir su 

altı mikrofonu aracılığıyla ses dalgalarını yakalar. Üretilen elektrik sinyalinin voltajı, ses 

dalgasının gücü ile orantılıdır. Pasif sonar akustik pinger tarafından üretilen ultrasonik ses 

dalgalarını yakaladıktan sonra, ping kaynağının konumunu hesaplamak için alınan sinyaller 

üzerinde analiz ve işlem yapılması gerekir.  
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Geliştirilecek olan akustik pinger konumlandırıcı, analog ve dijital donamımlar olmak 

üzere iki alt sistemden oluşmaktadır. Analog donanım hidrofonlar, amplifikatörler ve 

filtrelerden oluşmaktadır. Dijital kısım ise ADC (Analog to Digital Converter) ve FPGA sayısal 

tümleşik devrelerden oluşmaktadır. 

 

 

Hidrofon 

Hidrofon, su altında kullanım için yapılmış bir 

mikrofondur. Herhangi bir sonarın temeli 

hidrofondur çünkü sonar ancak sudaki sesi alma 

yeteneği kadar iyi olabilir. Bir hidrofonun ana kısmı 

dönüştürücüsüdür (transducer).  

Piezoelektrik transdüser ve gerekli koruyucu 

ekipmanlar ile 4 adet hidrofon imal edilecektir. 

Kullanılacak transdüserin, pingerli topun sinyalinin 

alınması için yüksek rezonans frekansına- 45 kHz- 

sahip olması gerekir.  

 

Amplifikatör 

Hidrofon ile alınacak ses sinyalleri mili volt düzeylerinde olduğu için giriş sinyalinin en 

az 600 kat güçlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, pingerli topun tespiti ancak su altı aracına 

çok yakın olması halinde sağlanır. 

Amplifikasyon işlemi için çeşitli konfigürasyonlar incelenmiştir ve dijital VGA ve 

potansiyometre ile amplifikasyon işlemi yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

 Artılar Eksiler 

Op-Amp – Direnç 
+  Belirli bir kazanç elde edilir. -Kazancın değiştirilmesi için 

direncin değiştirilmesi gerekir. 

Op-Amp – 

Potansiyometre 

+ Potansiyometre ile belirli 

kazançlar ayarlanabilir 

-Bir önceki konfigürasyona 

göre daha iyi olmakla birlikte 

kazancın değiştirilmesi yine 

manuel yapılabilir. 

Op-Amp – Dijital 

Potansiyometre 

+Kazanç yazılım ile değiştirilebilir. 
-Kısıtlı ayrık kazanç 

Dijital VGA- 

Dijital 

Potansiyometre 

+ VGA, gürültü azaltmayı 

iyileştirmek ve diğer sinyal 

bozulmalarını azaltması açısından 

basit bir op-amp'den daha kararlı 

olabilir. 

-Kompleksite 

-Ayrık kazançlar 

Şekil 33 Piezoelektrik Transdüser 
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+ Bu konfigürasyonun bir başka 

yararı da, çok küçük bir voltaj 

değişikliğinin cihazın tüm kazanç 

aralığını kontrol edebilecek 

olmasıdır. 

Tablo 9 Amplifikasyon Konfigürasyonları 

 

 

Filtre 

Sistemin bir gereksinimi de yalnız belirli bir frekanstaki sinyalleri doğru bir şekilde 

bulabilmesidir. Bunu yapmak için tüm istenmeyen frekansları geçirmeyen bir filtre kullanılır.  

1. Alçak geçiş filtresi (Lowpass filter) 

2. Yüksek geçiren filtre (Highpass filter) 

3. Bant geçiren filtre (Bandpass filter) 

4. Band-Gap Süzgeç 

 

4 tip fitrelerden Bant Geçiren Süzgeç sistem gereksinimlerini karşılamaktadır. Bant 

geçiren filtre, devreden yalnızca tasarlanmış bir frekans aralığının geçmesine -45 kHz ping- izin 

veren bir filtredir. Eşik içinde, bir merkez frekansı civarında olan frekanslara izin verilir. Diğer 

tüm sinyaller zayıflatılacaktır. Bu, minimum gürültü ile temiz bir sinyal sağlayacaktır. 

MAX268 programlanabilir evrensel süzgeç tasarım gereksinimlerini karşılamaktadır.  

 

 MAX267/MAX268: 

Programlanabilir Evrensel 

ve Bant Geçiren Filtreler 

LTC1059: Yüksek 

Performanslı 

Anahtarlamalı Kapasitör 

Evrensel Filtresi 

Frekans aralığı 0 – 75 kHz 0.1 – 40 kHz 

Güç 5 V 4.74 – 16 V 

Süzgeç türleri LP, HP, BP, N LP, HP, BP, N 

Çözünürlük f0 32 Sürekli 

Çözünürlük Q 128 Sürekli 

Tablo 10 Süzgeç Seçimi 

 

Pasif Sonar Dijital Donanım 

Pasif Sonar’ın sinyali yakalanması, güçlendirilmesi ve filtrelemesi pasif sonarın analog 

kısmını oluşturmaktadır. Geri kalan kısımda sinyalin dijital olarak analiz edilmesi gerekir. Bu 

nedenle, yakalanan analog sinyalin bir A/D (Analog to Digital) dönüştürücü ile ayrık sinyale 

dönüştürülmesi gerekir.  
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Şekil 34 Nyquist Teoremi 

 

Nyquist Örnekleme Teoremine göre örnekleme frekansı sinyal frekansının en az 2 katı 

olması gerekir aksi takdirde veri kaybı gerçekleşir. Pinger frekansı 45 kHz olduğu için en az 

2*45 kHz = 90 kHz örnekleme frekansı kullanılması gerekmektedir. FFT ve matematiksel 

analizlerin için Basys3 FPGA Geliştirme Kartı kullanılacaktır. 

Teknik Özellikler 

 5200 adet dilimde 33,280 lojik hücre (her 

dilim 4 adet 6 girişli LUT ve 8 adet flip-

flop içerir) 

 1,800 Kbits hızlı blok RAM 

 Her biri phase-locked loop’a sahip 5 adet 

saat yönetim başlığı 

 90 DSP dilimi 

 450 MHz’yi aşan dahili saat hızı 

 Dahili örneksel - sayısal çevirici 

(XADC)  

 4 Pmod konnektör 

 3 standart 12 pin Pmod 

 1 adet iki işlevli XADC sinyal/standart Pmod 

 USB-UART köprüsü 

 Seri Flash  

Aydınlatma Ünitesi 

Yarışmanın gerçekleştirileceği havuzun kapalı 

ortamda olması halinde güneş ışığının eksikliği ve havuz 

aydınlatmasının yeterli olamayacağı düşünüldüğünde araç 

üzerinde harici bir aydınlatma ünitesinin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Aydınlatma ünitesi, kameranın 

görüşünü arttırmasının yanı sıra bir fototranzistör ile 

birlikte aracın havuz duvarlarına çarpmasını engellenmesi 

için ultrasonik mesafe sensörü, renk maskesi gibi 

seçeneklere alternatif oluşturacaktır.  Henüz uygun bir 

aydınlatma sistemi belirlenmemiştir. 

 

Şekil 35 Basys3 FPGA Geliştirme Kartı 

Şekil 36 Aydınlatma Sistemi 
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4.3.2) Algoritma Tasarım Süreci 

 

Görevler sürecince aktif işleyişte olacak kontrol, navigasyon, güdüm ve her görev için 

ayrı ayrı yürütülecek olan görev akışlarından bu bölümde bahsedilecektir.  

 

4.3.2.1) Kontrol Akışı 

 

Kontrol akışı aracın tamamen otonom ve kenarla bağlantısı olmaması sebebiyle çok 

fazla kontrol ve işlem yapısı içermemektedir. Acil durum butonunun aktif edilmesinden sonra 

aracın suyun içindeki ilk durumuna dair gerekli kontroller yapıldıktan sonra, yapılacak göreve 

göre değişiklik gösteren derinlik bilgisi çalıştırılan algoritmadan alınır. X değişkeni derinliği 

temsil eder. Belirtilen derinlikte stabil bir şekilde bulunan araç kontrol akışını tamamlamıştır 

ve navigasyon akışına geçmeye hazırdır. 

 

Şekil 37 Kontrol Akışı 
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4.3.2.2) Navigasyon Akışı 

 

Kontrol akışında her şeyin normal olduğuna karar verilip dalış yapıldıktan sonra, bir 

önceki akışta da olduğu gibi öncelikle tekrar her şey normal mi kontrolleri yapılır. Algoritmanın 

sonraki adımında bir döngüye girilir. Görev süresi tamamlanmadığı sürece görevlere göre 

değişiklik gösteren nesnenin kamera tarafından görülüp görülmediği sorgusu yapılır. Eğer 

görüldü ise güdüm akışına geçiş yapılır. Görülmediyse navigasyon algoritmasına devam edilir. 

Havuzdaki gezinmesi temsili olarak aşağıdaki görselde belirtilmiştir. 

 

Şekil 38 Havuz 
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Şekil 39 Navigasyon Akışı 

Havuz içindeki gezinme algoritmasında önemli detaylardan birisi de aracın havuz 

duvarlarına çarpmadan önce havuzun kenarına geldiğini anlayıp tersi yöne dönüşünü 

gerçekleştirmesidir. Bu detay için düşünülen senaryolar aşağıda belirtilmiştir. 

 Işık Yansıması Kullanılarak: Aracın fenerinden gelen ışığın ortamdaki yansıma 

miktarına bakılarak ve ışığın, araç duvara yaklaştığında önü açıkken yansıdığından daha 

fazla yansıyacağı ön görüldüğünden, bu yansıma miktarı havuzun kenarına geldiğimizi 

tespit etmede kullanılabilir. 

o Dezavantajları: Fazladan foto sensör gerekmektedir ve sudaki ışık kırılmaları 

kontrol edilemez bir biçimde aracı yanıltabilir. 

 Fayans Şeklinden Faydalanarak: Havuzun birçok havuz gibi duvarlarının fayansla 

kaplı olduğu varsayılarak, birinci görev için kullanılan Canny Filtresi yardımı ile 

görüntüdeki köşe ve kenar sayılarına bakılarak, grid şeklinde bir görüntü 

yakalandığında, aracın havuzun kenarına geldiği anlaşılmaktadır. Bu sayede dönüşünü 

gerçekleştirir. 

o Dezavantajları: Havuz fayansla kaplı olmayabilir. Grid şeklindeki görüntü 

aracı kapıları bulma görevinde yanıltabilir. 

 Renk Maskesi Kullanılarak: Diğer renklere ve ışık miktarlarına kolayca adapte 

edilebilen bir renk maskeleme algoritması kullanılarak havuz duvarlarının renginin 

maskelenmesinin ardından, navigasyon algoritması sırasında bu maskenin ekranda ne 
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kadar alan kapladığına bakılarak duvara olan mesafe tahmin edilecek ve ekranı kaplayan 

maske büyüklüğü belli bir miktarı geçtiğinde dönüş gerçekleştirilecektir. 

o Dezavantajları: Havuzun duvar rengi bilinse bile ışık miktarı rengi 

etkileyeceğinden istenilen renk her zaman maskelenemeyebilir. Aynı zamanda 

her ne kadar belirli bir renk aralığı da verilse yarışma alanındaki havuz koşulları 

belirlenen renk aralığının dışında kalabilir. 

 Stereo Kamera Yardımıyla: İki kamera kullanılarak, kameralardan gelen 

görüntülerdeki nesnelerin, kameraya olan mesafesi hesaplanabilmektedir. Burada 

duvarın araca olan uzaklığının bu şekilde hesaplanıp belirlenen değerin altına 

düştüğünde dönüşün gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. 

o Dezavantajları: Stereo kameralar ile yapılan ölçümler genelde ortamda net bir 

nesnenin olduğu durumlarda yapılmaktadır. Duvara yaklaştığımızda iki 

kamerada da oluşacak görüntü düz ve ekranın tamamını kaplayan bir görüntü 

olacağından mesafe algısının düzgün çalışmaması riski bulunmaktadır. 

 Ultrasonik Mesafe Sensörleri Yardımıyla: Gönderdiği ses dalgalarının önündeki 

engellere çarpıp geri dönmesinden oluşan süreci kullanarak yaptığı hesaplar sonucu 

mesafeyi bulabilen sensörlere ultrasonik sensörler denir. Burada duvara olan mesafe 

direkt olarak sensörden gelen veriler ile belirlenmesi düşünülüp, dönüş bulunan mesafe 

bilgisine göre gerçekleştirilecektir. 

o Dezavantajları: Aracın dört kenarına da mesafe sensörü eklenmesi 

gerektiğinden araç tasarımında değişiklik gerektirmesiyle birlikte maliyeti de 

artıracak bir yoldur. Su üzerinde çalışan birçok ultrasonik sensörün su altında 

düzgün biçimde çalışmadığı bilinmektedir. 

4.3.2.3) Güdüm Akışı 

 
Güdüm akışına geçildiğinde önceki akış sürecindeki döngüde nesne tespit edildiği 

varsayılmaktadır. Buradaki temel akışta yine öncelikle gerekli kontroller yapılır. Sonrasında 

görev süresinin dolup dolmadığını sorgulayan bir döngü sürecine girilir. Süre bitmediği sürece 

ve görev tamamlanmadığı sürece bu döngü devam eder. Buradaki X ve Y noktaları arasındaki 

akış her görevde değişmektedir. Her bir görev için belirlenen algoritma burada akış şemaları 

şeklinde belirtilecektir.  
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Şekil 40 Güdüm Akışı 
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4.3.2.3.1) Kapı İçinden Geçme Görevi 

 

 

Şekil 41 1.Görev Akış 
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Bir nesne tespit edildiğinde güdüm akışına geçildiği var sayıldığından burada kontroller 

direkt şekil üzerinden yapılmaya başlanmaktadır. Tespit edilen şeklin 8 veya 4 köşeli olmaması 

durumunda navigasyon akışına geri dönülür ve başka bir şekil aramaya devam edilir. Eğer şekil 

8 köşeli ise 2 kapının da gözüktüğü görseldeki gibi şeklin köşeleri işaretlenir ve üstte bulunan 

kapının orta noktası aracın yeni hedefi olarak atanır. 

 

 

Şekil 42 Kapılar 

 

Eğer tespit edilen şekil 4 köşeli ise kadrajda sadece üstteki kapının kaldığı varsayılarak 

orta noktalarının tespit edilmesinden sonra bu nokta aracın yeni hedefi olarak atanır. 
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Şekil 43 Üst Kapı 

 

4.3.2.3.2) Denizaltı Tespiti Görevi 

 

Denizaltı objesinin tespit 

edildiği ve güdüm akışına 

geçildiği varsayıldığından burada 

denizaltı çevresindeki dart tahtası 

benzeri yuvarlakların ortak 

merkezi tespit edilir. Eğer 

yuvarlaklar gözükmüyorsa 

gözükene kadar araç havuzda 

yükselir. Sonrasında bu ortak 

merkez hedef alınarak araç suyun 

dibine konumlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44 2.Görev Akışı 
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Şekil 45 Denizaltı 

 

4.3.2.3.3) Top Düşürme Görevi 

 

Yarışmanın son görevi, pingerli veya pingersiz topun tespit edilmesi ve düşürülmesi ile 

tamamlanacaktır. Pingerli topun düşürülmesi ile maksimum puan alınacağı için pingerin su altı 

aracına yaklaşık konumunun ve mesafesinin hesaplanmasına yönelik çeşitli metotlar 

araştırılmıştır. 

4.3.2.3.3.1) Trilaterasyon Metodu 

 

Trilaterasyon, üç küre yüzeyinin ortak kesişme noktasının belirlenmesi sağlayan bir 

yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak, bilinmeyen bir emitörün  (x, y, z) konumunu üç 

bilinmeyenli üç kürenin denklemlerini çözmek gibi basit hesaplamalar gerektirir. Bu yöntem, 

aynı zamanda Varış Zamanı (ToA) olarak da bilinir ve alıcıların (hidrofon) birbirleriyle ve 
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verici (pinger) ile senkronize edilmesini gerektirir. 

Hidrofonlar ve emitör zaman içinde senkronize 

edildiğinde, dalganın seyahat süresi ile dalga yayılma 

hızı çarpılarak mutlak bir mesafe hesaplanabilir. Bu 

mesafeler, hidrofonların ilgili alıcıya göre rölatif 

merkez noktası etrafındaki yarıçaplarıdır.  

 

 

 

 

Küre denklemleri: 

𝑟𝑎
2 = 𝑥𝑎

2 + 𝑦𝑎
2 + 𝑧𝑎

2 

𝑟𝑏
2 = 𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑏
2 + 𝑧𝑏

2 

𝑟𝑐
2 = 𝑥𝑐

2 + 𝑦𝑐
2 + 𝑧𝑐

2 

Küre-a referans olarak belirlenirse: 

𝑥𝑎 = (𝑥 − 0) 

𝑦𝑎 = (𝑦 − 0) 

𝑧𝑎 = (𝑧 − 0) 

Küre-b konumun basitleştirilirse: 

𝑥𝑏 = (𝑥𝑎 − 𝑥) = (𝑥 − 𝑥𝑏) 

𝑦𝑏 = (𝑦𝑎 − 0) = 𝑦 

𝑧𝑏 = (𝑧𝑎 − 0) = 𝑧 

Küre-c: 

𝑥𝑐 = (𝑥𝑎 − 𝑥𝑐) = (𝑥 − 𝑥𝑐) 

𝑦𝑐 = (𝑦𝑎 − 𝑦𝑐) = (𝑦 − 𝑦𝑐) 

𝑧𝑐 = (𝑧𝑎 − 0) = 𝑧 

 

 

Son küre denklemleri: 

𝑟𝑎
2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 

𝑟𝑏
2 = (𝑥 − 𝑥𝑏)2 + 𝑦2 + 𝑧2 

Şekil 46 Trilaterasyon Metodu 
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𝑟𝑐
2 = (𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)2 + 𝑧2 

(x,y,z) emitörün konumu olarak elde edilir: 

𝑥 =
𝑟𝑎

2 + 𝑟𝑏
2 + 𝑟𝑐

2

2𝑥𝑏
 

𝑦 =
𝑟𝑎

2 − 𝑟𝑐
2 − 𝑥2 + (𝑥 − 𝑥𝑐)2 + 𝑦𝑐

2

2𝑦𝑐
 

𝑧 = ±√𝑟𝑎
2−𝑥2 − 𝑦2 

 

 

4.3.2.3.3.2) Frekans Alanı Analizi Metodu 

 

Pingerin yaydığı sinyalin 

frekansı bilindiği için, frekans domain 

analizi ile gürültüleri filtrelemek ve 

hidrofon zamanlaması üzerinde daha 

yüksek güvenilir sonuçlar elde etmek 

mümkündür. Ayrıca, her alıcı- 

hidrofon dizisi- birbirinden emitör 

sinyalinin bir yarım dalga boyunda (λ) 

olacak şekilde yapılandırılırsa, 

zamanlama bilgisini elde etmek için 

faz analizi yapılabilir.  

 

Bu tekniğin kullanılabilmesi 

için 4 hidrofon tarafından toplanan sinyaller, Fourier dönüşümü (DFFT) uygulanarak zaman 

alanından frekans alanına dönüştürülmelidir. DFFT uygulandıktan sonra, her hidrofon 

sinyalinin fazı (φ) hesaplanır. Daha sonra, hidrofonlardan biri referans alınır (sıfır-faz farkı) ve 

böylece zaman gecikmesi hesaplanır. Hidrofonlar pinger sinyalinin dalga boyunun yarısı 

uzaklığında konumlandırılırsa iki hidrofon arasında elde edilen faz farkı yaklaşık ±π olmalıdır. 

Bu sonuçlar ile matematiksel analiz (Multilateration) metotları kullanılarak su altı 

aracına yön ve mesafe verisi iletilir. 

𝜏𝑥,𝑦  = (
𝜑𝑥,𝑦

2𝜋
) ∗ (

𝜆

𝑣
)  ,    𝜆 =

𝑣

𝑓
 

𝜏 𝑥,𝑦 =
𝜑𝑥,𝑦

2𝜋
∗

1

𝑓
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4.3.3) Yazılım Tasarım Süreci 

 

4.3.3.1) Görevlerin Yazılım Süreci 

 

Kameradan gelen görüntü bir Python Kütüphanesi olan OpenCV ile işlenecektir. 

Görüntü üzerinde gürültü ve bulanıklık giderme, görüntüyü kırpma, renk ayarı, parlaklık ayarı 

ve filtre uygulama gibi işlemler hazır OpenCV fonksiyonları kullanılarak yapılacaktır. 

OpenCV ile işlenen ve obje tanıma algoritmalarında kullanılmaya hazır görüntüler elde 

edildikten sonra göreve göre değişkenlik gösteren obje tespiti yöntemleri kullanılacaktır. İlk 

görevde kullanılan yöntemler kameradan alınan görüntüye filtre vb. işlemlerden geçirdikten 

sonra kapı şeklindeki objelere odaklanacak, ikinci görevde kullanılacak derin öğrenme modeli 

ise denizaltı objelerine odaklanacaktır. Bu obje tanıma modeli yine Python dilinde bulunan 

Tensorflow ve Keras kütüphaneleri ile kodlanacaktır.  

 

Şekil 48 Kütüphaneler 

4.3.3.1.1) Kapı İçinden Geçme Görevi Yazılımı 

 

Kameradan alınan görüntülere bulanıklaştırma filtresi uyguladıktan sonra resimler siyah 

beyaz hale getirilir. Ardından kullanıcıdan alınan değerlere göre görüntüye Canny filtresi 

uygulanır ve resimdeki “kenarlar” tespit edilir. Ardından tespit edilen kenarların köşe noktaları 

bulunur ve bu noktalardan yardım alarak şeklin merkez noktası tespit edilir. Anlatılan algoritma 

kodda [1] küçük değişikler yapılarak ortaya çıkarılmıştır.  
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Şekil 49 Canny Filtresi Uygulama Örneği 

 

Şekil 50 1.Görev Kodu 
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Şekil 51 İki Kapı Video Görseli 

 

 

Şekil 52 Üst Kapı Video Görseli 

4.3.3.1.2) Denizaltı Tespiti Görevi Yazılımı 

 

Bu görevi gerçekleştirirken algoritma tasarımında da anlatıldığı üzere öncelikli olarak 

denizaltı aracının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç için derin öğrenme modelleri 

eğitme yoluna gidilecektir. 

 NVIDIA Geliştiricileri tarafından oluşturulan jetson-interface isimli proje[2], bu göreve 

uygun modelleri içermektedir. SSD MobileNet v2 [3] isimli modelin denizaltı görselleri içeren 

görsellerle eğitilmesi ile denizaltı tespiti için model geliştirilmesi planlanmaktadır. 
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 Yapılan obje tespiti uygulaması Jetson Nano B01 Modeli üzerinde saniyede yaklaşık 22 

frame hızında çalışmaktadır ve bu hız yarışmadaki görev için yeterlidir. 

 

Şekil 53 MobileNet 

 

4.3.3.1.3) Top Düşürme Görevi Yazılımı 

 

Yukarıda Algoritma Tasarımı kısmında bu görev için anlatılan algoritmanın 

yazılımında, sistem bütünlüğünü bozmamak amacıyla yine Python dili kullanılacaktır. Görüntü 

tabanlı bir görev olmadığından kameradan gelen görüntü yerine, hidrofon sensörüne gelen 

frekans dalgası verilerinin kod içerisinde, algoritma kısmında belirtilen formüller ile birlikte 

kullanılması planlanmaktadır. 

Hidrofonlardan alınan sinyaller güçlendirildikten sonra bant-geçiren süzgeçler ile 

istenen frekans (45 kHz), gürültülerden ayıklanır. Daha sonra, analog-dijital dönüştürücüler ile 

gürültülerden arındırılmış analog sinyaller örneklenerek dijital sinyallere dönüştürülür. Bu 

aşamadan sonra, gelen sinyallere Fourier Dönüşümü uygulanır ve son olarak matematiksel 

metotlar uygulanarak hareket rotası elde edilir.  

3.görevde pingerli topun tespit edilmesi yukarıda bahsedilen tasarım üzerinde ekibimiz 

çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarım, henüz nihai halini almamıştır. 

Tasarım sürecinde aşağıdaki uygulamalar ve yazılım dilleri: 

● MATLAB: karmaşık matematiksel hesaplamalar, 

● C: FFTW ile ayrık Fourier dönüşümü 

● Xilinx (öğrenci sürümü): FPGA programlama, 

● LTspice: analog devre simülasyonu 

  amacıyla kullanılacaktır. 

4.4) Dış Arayüzler 

Otonom görevler sırasında araç ile yer istasyonu arasında veri akışının yasak olması 

sebebiyle bir arayüz kontrolü olmayacaktır. Görevlerden önceki çalışmalarda kontrol kartına 
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gerekli donanım yazılımını yüklemek, ESC ve sensör gibi alt birimlerin kalibrasyonunu 

yapmak, araç performansını değerlendirmek için veri toplamak gibi amaçlarla monitör 

bağlantısı ile bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olan QGroundControl (QGC) programı 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 54 QGC-Motor Konfigürasyonu 

Konu başlığı olan dış arayüzler kapsamında aracın suyun altına inmeden önce de 

denemeler yapabilmesi için geliştirilmesi düşünülen simülasyon ortamı için ROS Melodic ve 

Gazebo kullanılacaktır. Bu uygulamalar sayesinde fizik kurallarıyla bağdaşan sanal dünyalar 

oluşturulup tasarlanan araç üzerinde kod çalıştırılabilmektedir. 

 

Şekil 55 Simülasyon 
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5) GÜVENLİK 
 

Aşağıda yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan güvenlik isterleri için sunmuş 

olduğumuz çözümler mevcuttur. Güvenliği sağlamak için kullanacağımız malzemelerin de 

bilgisi verilmiştir. 

● Acil Durdurma Butonu: Yarışma şartnamesinde de belirtildiği üzere; bataryalı 

aracımız için sistemde yaşanılacak olası bir sıkıntıya önlem almak adına kontrol 

biriminde devrede güç kesme görevi gören acil durdurma butonu bulunacaktır. 

● Maksimum Çalışma Gerilimi: Yarışma kuralları gereği bataryalı aracımızın çalışma 

gerilimi 50 V DC’yi aşmayacaktır. 

● Kablo Yalıtımı: Aracımızda kullanacağımız kablolar çift katman yalıtkan ile 

sarılacaktır. Su geçirmez soketler ile birbirine bağlanacak olan kablolar elektrik 

bağlantılarının açıkta kalmamasını sağlayacaktır. Soketlerin kablolara bağlandığı 

kısımlar ısıyla daralan makaron kullanımı ile yalıtılarak elektrik kaçağı ihtimalleri en 

aza indirgenecektir. 

● Nozül: İticilerin güvenliğini sağlamak ve performansını arttırmak için ürettiğimiz 

pervanelerin etrafına nozül yapılacaktır. 

● O-Ring: Aracımızın şase kısmına sabitlenmiş olan elektronik haznesine yapışık olan 

alüminyum halka ile kamera küresi arasındaki o-ring çukuruna o-ring yerleştirilecektir. 

Haznenin diğer tarafına yapıştırılan halka ile plastik kapak arasında da o-ring 

kullanılacaktır. Ayrıca, kamera küresine kamera aparatının vidalanması durumunda o-

ring kullanılması planlanmaktadır. 

● Sigorta: Sistemin kullanacağı akımın fazlası güç kaynağından gelirse elektronik 

malzemeler zarar görecek ve kullanım dışı kalacaktır. Güç kaynağının sonuna sigorta 

yerleştirilerek sistemin fazla akım çekmesi engellenecektir. 

● Epoksi: Kullanılacak kabloların araç ile bağlantı noktalarında kaçak oluşma durumunu 

engellemek adına epoksi kullanılacaktır. 

● Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı: Araç ile ilgili yürütülen çalışmalarda kişisel 

koruyucu donanım (ekipman, koruyucu giysi, koruma gözlüğü, kask) kullanımı ile olası 

yaralanma ve enfeksiyon durumlarına karşı önlem alınacaktır. 

● Konnektör Seçimi: IP68 standartlarında konnektör malzemesi seçilerek plastik 

kapağın üzerinde kablo girişleri için açılmış olan deliklerden hazneye kablo geçişi 

esnasında sızdırmazlık sağlanacaktır. Ayrıca, konnektörlerin montajı bittikten sonra 

çevreleri epoksi ile kapatılacaktır. 
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6) TEST 
 

İlerleyen süreçlerde sualtı aracımıza uygulayacak olduğumuz test senaryoları aşağıdaki 

gibidir, testlerde elde edeceğimiz sonuçlara göre test senaryolarında değişikliklere gidilebilir. 

● Motor Test Ortamı: Pervanelerin verimliliği ve güvenilirliği açısından testler 

yapılacak olup teorik olarak elde edilen veriler değerlendirilecektir. 
● Sızdırmazlık Testi: 50 metre, 100 metre ve 150 metre gibi farklı derinliklerde 

hidrostatik basınç testleri yapılacaktır. 

● İtiş Gücü Testi: Su dolu bir kap içerisinde el terazisi vb. yöntemler kullanılarak itici 

testleri yapılacak olup motorların itiş güçleri değerlendirilecektir. 

● Gerilim Düşüm Testi: Bataryanın dolu ve boş olması durumundaki gerilim düşümleri 

incelenerek test edilecektir.  

● Maksimum Akım – Güç Testi: Motorlar tam güçte çalıştırılarak çekilecek 

maksimum akım ve güç değerleri test edilecektir. 

● Tepkime Süresi Testi: Yazılım ve haberleşme kısmı için sualtı aracına tepki süresi 

test edilerek ölçülecektir. 

● Isınma Testi: Kullanılacak olan kablolar 25 Amper yük altında çalıştırılarak 

kablolarda ısınma olup olmadığı kontrol edilecektir. 

● Sensör Testleri: Modüller halinde temin edilmiş olan sensörler ARDUNIO IDE vb. 

platformlarda doğruluk ve verimlilik kapsamında test edilerek yeterlilik testi 

yapılacaktır. 

● Görüntü İşleme Testleri: Görüntü kalitesinin tespiti ve görevlerde optimum kalitede 

görüntüye ulaşabilmek adına çeşitli parametreler kullanılarak testler yapılacaktır. 

● Simülasyon Testleri: Araç havuz ortamında test edilmeden önce açık kaynak olarak 

geliştirilen simülasyon yazılımında test edilecektir. 
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7) TECRÜBE 
 

Bu sene katılmış olduğumuz İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında geçmiş yıllardan 

tecrübemiz bulunmamaktadır, İnsansız Su Altı ekibimiz ilk defa bu sene bu kategoride 

mücadele etmektedir. Ancak ekibimizde yer alan kişilerden bazıları geçmiş yıllarda 

TEKNOFEST İHA, TEKNOFEST Roket ve TÜBİTAK yarışmalarına katılmış olup, yarışma 

deneyimlerine sahiptirler. Öyle ki, ekibimizde geçen sene TEKNOFEST Roket yarışmasında 

derece elde etmiş arkadaşımız bulunmaktadır. 

Su altı araçları kategorisinde deneyimimiz olmamasına rağmen yarışmaya katılmaya 

karar verdiğimiz andan itibaren yapmış olduğumuz literatür araştırmaları ve geçmiş yıllara dair 

raporların incelenmesi su altı sistemleri alanında detaylı teorik bilgileri edinmemizi sağladı. 

Geçmiş yıllarda bu kategoride deneyim yaşamış ekiplerle yapmış olduğumuz görüşme ve 

toplantılar da aracımızın tasarımında, elektronik sisteminde ve yazılımında bize oldukça 

katkılar sağlamıştır.  

Özellikle, geçmiş yıllarda TEKNOFEST yarışmalarında deneyim sahibi olmuş ekip 

arkadaşlarımızın araç üretimi için yetkili kişilerle gerçekleştirdiği yüz yüze ve çevrimiçi 

görüşmeler neticesinde edinmiş olduğumuz teorik bilginin yanı sıra araç üretimi esnasında 

yaşanılabilecek olası durumlar hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Sponsorumuz 

olan Teknik Elemanlar Derneği’nin de geçmiş yıllarda destekte bulunduğu yarışmacılar ile de 

yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenli olarak toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 

Teknik Elemanlar Derneği’nin sahip olduğu çeşitli elektronik, mekanik ve yazılımsal 

malzemeleri deneyimleme fırsatı elde edilmiştir. 
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8) ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 

Yarışmaya katılmaya karar verdiğimiz andan yarışmanın yapılacağı zaman dilimi için 

ekibimizin zaman planlaması aşağıdaki gibidir. 

8.1) Zaman Planlaması 

 

 

Şekil 56 Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ZAMAN PLANLAMASI

Finalist Takımların 

Açıklanması

Yarışma

Kritik Tasarım Raporunun 

Hazırlanması

Testlerin Uygulanması

Test Ortamlarının Bulunması 

ve Hazırlanması

Uygulanacak Testlerin 

Belirlenmesi

Malzemelerin Tedarik 

Edilmesi

Algoritmanın Geliştirlmesi

Araç Tasarımı Üzerinde 

Geliştirmeler Yapılması

NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

Sponsor Görüşmelerinin 

Yapılması

Edinilen Bilgilerin 

Değerlendirilmesi

Malzeme Temini İçin Piyasa 

Araştırmalarının Yapılması 

Görüntü İşleme 

Çalışmalarının Yapılması

Malzeme Seçiminin Yapılması

Araç Tasarımının Yapılması

Donanım Seçiminin Yapılması

Toplantılar ile Süreçlerin 

Takibi

ARALIK OCAK ŞUBAT MART
İŞ TANIMI

EYLÜL EKİM KASIM

Literatür Araştırmasının 

Yapılması

Yarışma Başvurusunun 

Yapılması

Ön Tasarım Raporunun 

Hazırlanması

Algoritmanın Oluşturulması

Yarışmanın Araştırılması

Kategori Belirleme

Kategori Hakkında Bilgi 

Toplama

Proje Planlamasının Yapılması

Görev Dağılımının Yapılması
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8.2) Bütçe Planlaması 

 

4.2.2. kısımda malzeme listesi paylaşılmış ve malzemelere ilişkin bilgiler açıklanmıştır. 

Malzeme listesini oluştururken yapılan bütçe planlaması aşağıdaki gibidir. Sponsorluk 

görüşmelerimiz devam etmektedir, TEKNOFEST tarafından sunulan maddi desteğe 

ihtiyacımız bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 57 Bütçe Planlaması 

 

8.3) Risk Planlaması 

 

Yarışma şartnamesinde mevcut olan güvenlik gereklilikleri ve araç üretimi sürecinde 

karşılaşılabilecek olumsuz durumlar için göz önünde bulundurduğumuz risk matrisi ve 

hazırladığımız risk planlaması aşağıdaki gibidir. 
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RİSK MATRİSİ 

OLASILIK 
ŞİDDET 

1 2 3 4 5 

1 Çok Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük 

2 Düşük Düşük Düşük Orta Orta 

3 Düşük Düşük Orta Orta Yüksek 

4 Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

5 Düşük Orta Yüksek Yüksek 
Çok 

Yüksek 

Tablo 11 Risk Matrisi 

 

 

Şekil 58 Risk Planlaması 
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9) ÖZGÜNLÜK 
 

Projemizde özgünlük kapsamında değerlendirilebilecek öne çıkan çalışmalar yapısal ve 

donanım olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 Çift Yönlü ESC 

Normal ESC donanımları tek yönde hareket 

sağlamaktadır. Ancak aracımızın görevler 

esnasında süre sıkıntısı çekmemesi için iticilerin iki 

taraflı da itme vermesi gerekmektedir. Bunun için 

proje yönetiminden ve satın almadan sorumlu 

takım üyemiz çift yönlü ESC donanımlarını tedarik 

etmiştir. Böylece aracımızın manevra kabiliyeti 

artırılmış oldu. 

 

 Hem Sigorta Hem De Acil Durdurma Butonu 

Yarışma kuralları bizlere bataryalı araçlar 

için acil durdurma butonunu zorunlu tutmuştur. 

Araç içi sigorta da kullanmaktayız. İki 

donanımın tek bir parçaya indirgenmiş ve IP68 

standartlarında olan halini araştırıp tedarik 

ettik. Aracın dışına konumlandıracağımız bu 

sigorta manuel olarak dışardan aracın gücünü 

de kesebilmektedir. 

 

 

 Şase 

 Aracımızın şasesi tamamen mekanik 

ekibimiz tarafından özgün bir şekilde 

tasarlanmıştır. Şase tasarım sürecinde 

motorlar yarışma güvenlik şartnamesine 

uygun biçimde değerlendirilerek şase tasarım 

geliştirmesi yapılmıştır. Talaşlı imalat 

yöntemi ile kalın levhadan şasemizi ürettik.  

 

 

 

Şekil 59 Çift Yönlü ESC 

Şekil 60 Su Geçirmez Sigorta 

Şekil 61 Şase 
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 Pervane Tasarımı ve Üretimi 

Mekanik ekibimizin araştırıp tasarlamış olduğu konsept pervane çalışması başarıyla 

sonuçlanmıştır. MatLab eklentisi olan OpenProp programı kullanılarak %83,1 oranında 

pervane verimliliği elde edilmiştir. Elde ettiğimiz bilgi ve veriler ışığında geliştirme 

çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen zamanlarda sürecin netleşmesinin ardından tecrübe 

kazanımının yanı sıra yüksek malzeme maliyetlerini minimuma indirgemiş olacağız. 

 Pleksi Kamera Haznesi Tasarımı ve Üretimi 

Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarlıyıp ürettirdiğimiz pleksi kamera haznesi, 

projemizin özgünlüğ açısından çok önemli bir yere sahiptir. Pleksi kalıpçıları ile günlerce 

süren üretim prosedürleri ve teknik çizim iyileştirmeleri sonucunda çıkan kendi tasarımımız 

olan bu hazne, kameramız için ideal ölçülerdir. 

10) YERLİLİK 
 

Yerlilik konusu takımımızın özgünlük İle birlikte en önem verdiği konuların başında 

gelmektedir. Ekibimiz, kuruluş aşamasında aracın önemli parçalarının üretiminde yerliliğe 

önem ve öncelik verilmesi hususunda fikir birliğine varmıştır. Bu konu üzerinde yaptığımız 

detaylı çalışmalar sonucunda önemli parçaların yerli imkanlarla tasarlanıp üretilmesini 

sağladık. Bu parçalar aracın şasesi, pervane, pleksi ve gövde burcudur. Bunlara ek olarak motor 

konusunda henüz hedeflerimize ulaşabilmiş değiliz. Kritik tasarım raporunun son teslim 

tarihine kadar raporumuza yerli motorumuzu eklemek için çalışmalarımızı sürdürdük. Fakat 

gerek yeni kurulmuş bir ekip olmamız, gerekse ağır pandemi koşullarından ötürü istenilen 

hedefi yakalayamamış bulunmaktayız. 

     

Şekil 62 Üretilen Motor Tasarımları 

Pervane üretiminin yerli üretim yolları kullanılarak yapılması, ekibimizin kuruluşundan 

itibaren çalışmalar yürüttüğü önemli konulardan birisidir. Ekibimiz, pervanenin en stratejik 

kısımlarından olan motor ve iticinin ülkemiz içerisinde üretilebilecek olduğuna literatür 

incelemelerimiz ve çalışmalarımız sonucunda ulaşmasının akabinde pervanenin yerli üretim 

yolları kullanılarak üretilmesine başlamıştır. Fakat ön tasarım raporu teslim tarihine kadar 

istenilen ilerleme sağlanamamış olmasından ötürü bu düşünce kritik tasarım raporuna eklenmek 

üzere ötelenmiştir. Bu süreçte önümüze çıkan en büyük engel içinde pek çok riski 
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barındırmasıyla birlikte aracın en kritik parçalarından biri olmasıdır. Yapılan ufak bir hatanın 

dahi çok ağır sonuçlara neden olacağının bilincinde olarak ve bütün riskleri göz önüne alarak 

pervanelerimiz üretilmiştir. Raporda ilgili kısımlarda bahsi geçen pervane ve nozül tasarımları 

tamamen ekibimizin kendi çabalarıyla yerli olarak tasarlanıp üretilmiştir. 

 

 

Şekil 63 Pervane Tasarımı 

Aracın ana malzemesinin seçilmesi konusunda yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda 

kolay işlenebilirlik, yüksek dayanım ve elektrik izolasyonu konularında tatmin edici sonuçlar 

elde ettiğimiz pleksiglas malzemesinin aracımıza en uygun malzeme olduğuna kanaat getirdik. 

Bu bağlamda her ne kadar planlarımızda ülke içinde bu konunun nihayete erdirilmesi olsa da, 

yurt dışında da pek çok firma ile fiyat alma konusunda iletişime geçtik. Gerek malzeme 

kalitesini test etmedeki kolaylık gerek lojistik imkanların daha elverişli olması hususunda 

kolaylıklar olması sebebiyle yurt içinde pleksimizi üretme konusunda mutabık kaldık.  

 

Şekil 64 Pleksi Kamera Haznesi 
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