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1. RAPOR ÖZETİ

Bu rapor, 2021 Teknofest İnsansız Su Altı Yarışmalarına ileri kategoride katılmak üzere 

GÖKSU ROBOTİK takımı tarafından oluşturulmuştur. GÖKSU ROBOTİK takımı, 2020 

yılında Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji serüvenine dahil olmak amacıyla kurulmuştur. 

Takım üyeleri, bu hedef doğrultusunda farklı mühendislik disiplinlerine mensup olup, insansız 

su altı sistemlerine ve araçlarına büyük ilgi duymaktadır. Geleceğin teknolojilerinde insansız 

araçların öneminin farkında olan takım üyeleri, insansız araçların su altı versiyonlarında 

geleceğin görev sistemlerine uygun, otonom görevlerde bulunabilen bir araç üretme amacıyla 

toplanmışlardır.  

Bu raporda GÖKSU Robotik takımı tarafından tasarlanan İNCİ İnsansız Su Altı aracının 

tasarım aşamaları ve çeşitli ayrıntıları verilmiştir. Araç tasarımı, mekanik, elektronik ve yazılım 

takımlarınca koordineli biçimde ilerletilmiş olup Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Aracı 

Yarışması Şartnamesine uygun biçimde geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Tasarım 

süresince akademik ve ticari ürünler literatür taramamız devam etmiş olup, Ön Tasarım Raporu 

tasarımlarının üzerine bilgi birikimlerimiz olabildiğince eklenmiş ve Kritik Tasarım Raporu son 

halini almıştır. Tasarım için öncelikle el çizimleriyle taslaklar oluşturulmuş ardından bilgisayar 

destekli elektronik, mekanik ve yazılım tasarım programlarında tasarımlar yapılmaya 

başlanmıştır. Tamamlanan tasarımlar takım üyeleri tarafından çapraz değerlendirmeye 

tutularak gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış, ardından aracın ön tasarımı son halini 

almıştır. 

Raporumuzda öncelikle mekanik tasarım aşamaları, mekanik parçalar, bağlantı 

elemanları ve final tasarım anlatılmış, tasarımın avantajları ve kabiliyetleri tartışılmıştır. 

Ardından elektronik tasarım süreci ve elektronik tasarımda kullanılacak bileşenler detaylı bir 

şekilde anlatılmış, sistem ve kart tasarımları gösterilmiştir. Yazılım tasarımları bölümünde, 

hedef arama ve görüntü işleme algoritmaları anlatılmış, görevlerin gereklilikleri ve hedefe 

ulaşma yöntemleri detaylı şekilde tartışılmıştır.  

Netice itibariyle, bu raporda özgün tasarımımız olan İNCİ İnsansız Su Altı Aracının, 

Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına uygun olarak geliştirilen özgün tasarımı 

tüm bileşenleriyle detaylı bir şekilde anlatılmıştır. GÖKSU ROBOTİK takımı olarak bu süreçte 

birçok bilgi edindik ve tecrübeler kazandık. Bu sebeple, Teknofest yönetim ve görevli ekibine 

teşekkürlerimizi borç biliriz.  
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Tablo 1. Takım Üye Bilgileri 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Tablo 2. Takım Üyeleri ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teslim edilen Ön Tasarım Raporunun takım üyeleri tarafından tekrar değerlendirilmesinin 

ardında İNCİ İnsansız Su Altı Aracı’nın mekanik ve elektronik tasarımında çeşitli 

değiştirmelere karar vermiş bulunmaktayız.  

Mekanik tasarımda, aracın genel itici sayısı ve konfigürasyonunda değişikliğe gidilmezken, 

aracın birçok parçasında geometrik değişikliklere gidişmiştir. Yapılan analizler sonucunda araç 

için kullanılması planlanan 2 pal ve düşük hatve değerine sahip pervane değiştirilmiş, yerine 3  

pal ve daha yüksek hatve değerine sahip pervane konulmuştur. İtici ünitesinde, araç elektrik 

motorunun bağlı olduğu arka parçanın tasarımında değişikliğe gidilmiş, daha küçük hacme 

sahip itki kuvvet alanını artıran arka parça yerleştirilmiştir. Baskı alacağımız 3 boyutlu 

yazıcının baskı yüzeyinin alanının 22x22 cm olması sebebiyle araç ayaklarının ve kelepçelerin 

ayrıtlarının boyları 22 cm altına düşürülmüştür. Aracın üst tarafına, aracın insan tarafından 

taşınmasını kolaylaştıracak biçimde bir tutma parçası eklenmiştir. Aracın elektronik 

tasarımında, tasarımda araç üzerinde bulunması gereken batarya 4S 16.6V dan 3S 12.6V a 

düşürülmüştür.  Ön tasarım aşamasında kullanılan Raspberry Pi HQ kamera V2 modeli ile 

değiştirilmiştir. Bu değişimin ilk sebebi bütçeyi azaltmakken yine HQ kameranın kapladığı yer 

de azalmıştır. Ayrıca sigorta ve acil durdurma butonu da bütçeye girmiştir. Bütçe Ön tasarım 

raporunda verilen bütçeye göre %8 civarında azalmıştır. 

Aracın yazılım çalışmalarına Mayıs ayında başlanmıştır. Öncelikli olarak nesne tespiti 

konusuna yoğunlaşılmıştır. Kod tamamlandıktan sonra, su altında ve kağıt üstündeki örnekler 

üzerinden gerçek zamanlı testleri yapıldı. Bu testler sırasında bazı zorluklarla karşılaşıldı. Bu 

zorluklara örnek olarak alınan görüntüdeki parlamalar, havuz kenarları gibi istenmeyen 

kısımların nesne olarak algılanması verilebilir. Bu konuda görüntü işleme algoritmalarından 

faydalanarak çeşitli çözümler geliştirildi ve optimum sonuca ulaşıldı. Elde edilen çözümler, 

araç üretiminden sonra yapılacak su altı testlerinde alınacak görüntülere adapte olabilecek 

şekilde tasarlandı. Bundan sonraki aşamada güdüm ve kontrol konularına yoğunlaşılacaktır. 

Arama algoritması kısmında ise, havuzu efektif bir şekilde aramanın yolları düşünüldü. Belirli 

bir algoritmaya karar kılındı, 3 boyutlu simülasyon ortamında testleri yapıldı ve bazı alternatif 

algoritmalar ise yedek olarak tasarlandı. Araç üretiminden sonraki su altı testlerinde bu 

algoritmalar, gerçek zamanlı olarak denenerek en başarılı algoritma belirlenecektir. 

Mevcut durum itibariyle, aracımız için simülasyon testlerini bitirmiş olup, fiziksel testlere 

başlamış bulunmaktayız. Pandemi sebebiyle Kritik Tasarım Raporu yazımı süresince malzeme 

tedarikinde zorlanmış olsak da aracımızın üretimine başlamış olup, en kısa zamanda aracın 

montajını tamamlamayı düşünüyoruz.  
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Şekil 1. Sistem Veri Ön Tasarım Blok Diyagramı 

Şekil 2. Sistem Güç Dağıtım Ön Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

Mekanik tasarım sürecinde temel kriterlerimiz dayanıklılık, hafiflik, kolay üretilebilirlik ve 

düşük maliyet olarak belirlenmiştir. Yarışma şartnamesinde yer alan ebat puanlamaları da en 

büyük tasarım kriterlerimiz olmuşlardır. Detaylı akademik ve literatür taraması yapılmış, kayda 

değer bilgiler grup üyelerince tartışılmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Teknofest yarışmasının 

yarışma şartnamesi tekrar gözden geçirilmiş, aracın şartnameye uygunluğu tekrar denetlenmiş 

ve gerekli değişiklikler buna göre yapılmıştır.  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım sürecine başlarken, öncelikle su altı görev gereklilikleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Tasarım süreci, elektronik ve otonom birim ile beraber yürütülmüştür. 

Detaylı olarak güncel, akademik ve ticari ürünler literatür taramasının ardından araç tasarımı 

için kabataslak tasarım, öncelikle el çizimleri ile belirlenmiş ardından detaylı tasarım 3 boyutlu 

katı modelleme bilgisayar programlarında gerçek ölçülülerine uygun olarak bilgisayar ortamına 

geçirilmiştir.  

Su altı araçlarında aracın ağırlık merkezi ve iticilerin aracın ağırlık merkezine göre konumu 

araç dinamiğinde kilit bir rol oynamaktadır. Aracın ağırlık merkezinin x ve y eksenlerini 

olabildiğince ortalanması, aracın su içerisinde dengesinin korumasında önemlidir. Bu yüzden, 

aracın x ve y eksenlerine göre ayna simetrisine sahip olması tercih edilmektedir. Aracın ağırlık 

merkezine göre iticilerin sayısı ve konumlandırılması aracın hareket kabiliyetini belirleyecek 

temel parametre olacaktır. Bilindiği üzere bir akışkan üzerinde serbest cisimler, yani katı bir 

yüzeye temas etmeyen cisimler, x, y ve z eksenlerinde, yani 3 boyut eksenlerinde, hareket 

serbestliğine sahiplerdir. Ayrıca, ağırlık merkezi çevresinde x, y ve z eksenleri etrafında olmak 

üzere üç temel hareketi de yapmaktadırlar. Bu hareketler, koordinat sistemi Şekil 3.’de verildiği 

haliyle olmak üzere, x ekseni etrafında olan yuvarlanma, y ekseni etrafında olan yunuslama ve 

z ekseni etrafında olan sapma hareketleridir.  

Şekil 3. Su Altı Araçlarının 3 Boyutta Hareketleri (Canli vd., 2015) 

Özetle, tek parça halindeki bir su altı aracı en fazla altı serbestlik derecesine sahip gibi 

değerlendirilebilir. Serbestlik dereceleri itici sayıları artırılarak rahatça sağlanabilirken, fazla 

itici sayısı hem araç ağırlığını hem de maliyeti artırmaktadır. Yapılan detaylı güncel teknoloji 

araştırması sonucunda, yarışma görevleri de göz önünde bulundurularak, aracın ağırlık 

merkezine göre itici konumlandırılması muhtemel tasarımları Şekil 4 de gösterilmiştir. 
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Aracımız için en temel hareketlerin x, y ve z eksenleri üzerinde öteleme hareketleri olması 

gerektiği kararlaştırılmıştır. Şekil 4’teki 1. Tasarım x ve z ekseni üzerinde öteleme serbestlik 

derecesine sahipken y ekseninde sahip değildir. Bu yüzden Tasarım 1.’den vazgeçilmiştir. 

Tasarım 2, 8 itici ile altı serbestlik derecesine sahipken, itici sayısının maliyet ve ağırlık 

sınırlarımızı aşacağından pek olumlu görülmemektedir. Tasarım 3. deki itici tasarımı beş 

serbestlik derecesine sahiptir. Sahip olmadığı, y ekseni etrafında yapması gerek olan yunuslama 

hareketine önümüzdeki yarışma sürecinde ihtiyaç olmadığı belirlenmiş, araç ağırlık merkezinin 

tam olarak y ekseni üzerinde yer alması sağlanarak yunuslama hareket serbestliğine ihtiyaç 

duyulmaması kararlaştırılmıştır.  

3. tasarımdaki itici konfigürasyonuna sahip bir araçta, yatay düzlemde (x-y düzlemi) itki 

sağlayan iticiler, x ve y eksenlerine 45° açılı şekilde konumlandırılmıştır. Bu durumun avantajı, 

ağırlık merkezine olan uzaklığın artırılarak z ekseni etrafındaki dönme hareketinin daha hızlı 

yapılmasıdır. Dezavantajı ise x ve y eksenleri üzerinde hareket yaparken motor itki 

miktarlarının yarısının birbirini dengelemesi ve bunun sonucunda güç kaybıdır. Şekil 5 de yer 

alan bir diğer altı iticili motor tasarımında, iticiler eksenlere paralel ya da diktir ve yatay 

eksenler üzerindeki harekette itki kaybı bulunmamaktadır. Fakat bu tasarımda x ekseni üzerine 

iki itici yerleştirilmesi gerekir. Aracımızın sızdırmaz elektronik tüpünün bulunduğu x ekseni 

üzerinde, bu iticileri yerleştirmek için aracın yaklaşık 20 cm daha uzaması gerekir. Fakat 

yarışma şartnamesi gereği 50 cm boyut sınırında puan eksilmesi olduğundan, bu tasarımdan da 

vazgeçilmiştir.  

 

Şekil 5. 6 İticili Su Altı Aracı Tasarımları Karşılaştırması 

Yarışma koşulları ve operasyon süresi göz önüne alınıp, araç pilinin tahmini tüketim 

miktar değerlendirildiğinde, 45° açılara sahip Tasarım 3 asıl motor konfigürasyon tasarımı 

olarak seçilmiştir. 

Tasarım 3. 6 İticili Tasarım 1 Tasarım 4. 6 İticili Tasarım 2 

Tasarım 1. 4 İticili 

Tasarım 

Tasarım 2. 8 İticili Tasarım Tasarım 3. 6 İticili Tasarım  

Şekil 4. Su Altı Araçlarında Çeşitli İtici Konfigürasyonları 
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Aracımızın mekanik alt bileşen tasarımlarının 3 ana bölümde değerlendirilecektir. Bunlar 

araç şasisi, iticiler ve sızdırmaz elektronik kutusudur.  

4.2.1.1 Şasi Tasarımı 

Şasi, aracın sızdırmaz elektronik kutusunu ve iticileri bünyesinde barındırır, aracı bir 

arada tutar. Şasi tasarımındaki temel kriterler, hafiflik, dayanıklılık ve kolay montajlanabilirlik 

olmuştur. Şasi tasarımı için detaylı güncel akademik ve ticari ürünler literatür taramasının 

yapılmasının ardından, Tasarım 3 baz alındığında, aracın elektronik kutusunun aracın ortasına 

yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bu tasarımın en büyük avantajı, hassas elektronik 

malzemeleri bünyesinde barındıran sızdırmaz elektronik kutusunun aracın yan parçaları 

tarafından korunuyor oluşudur.  

 Araç iticilerinin, sızdırmaz elektronik kutusunun sağ ve sol tarafında yer alması 

planlanan levhalar üzerinde yer alması kararlaştırılmıştır. Aracın yer ile teması etmesini 

sağlayacak olan araç ayaklarının tasarımlarının tek parça olmaları gerektiğine karar verilmiş ve 

bu yönde tasarlanmıştır. Aracın sızdırmaz elektronik kutusunu araç yan levhalarına, kanatlara, 

sabitlemek için, kutunun alt tarafından aracın ayakları kullanılmıştır. Bunun yanında, sızdırmaz 

elektronik kutusunun araca montajının tam olarak sağlanması ise kutunun üst yüzeyine 

kelepçeler bağlanması kararlaştırılmıştır. Araç tabanına ise, araç yerde iken statik dengesini 

korumasını sağlamak için bir levha konulması kararlaştırılmıştır  

Aracın genel tasarımı bu şekilde oluşturulmuştur. ÖTR’de anlatıldığı üzere bu genel 

tasarım üzerine 2 genel tasarım konsepti daha üretilmiş, aralarında yapılan detaylı karşılaştırma 

sonucunda Tasarım 2.’nin daha uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Ön tasarım raporunda sunulan 

Tasarım 2. Şekil 6.’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Tasarım 2, ÖTR Şasi Final Tasarımı 

 Kritik tasarım raporu için yapılan bilgisayar simülasyonları ve test sonuçları neticesinde, 

Tasarım 2’nin genel tasarımı ve itici konfigürasyonu üzerinde büyük bir değişiklik 

yapılmamasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler, araç ayaklarının ve araç kelepçesinin, 

üç boyutlu baskıları alınırken baskı tablasına sığması için 2 cm kısaltılması, araç yan 

kanatlarının üzerinde bulunacak olan dikey yönlü iticilerin bağlı olduğu kanat kısımlarının, 

daha fazla güçlendirilmek amacıyla ve hataya yer bırakmamak üzere kalınlaştırılması olmuştur. 

Bunlara ek olarak, şasi de yeni bir parça kullanılması kararlaştırılmıştır. Aracın üst 

kelepçelerine bağlı yeni bir tutma parçası tasarlanmış ve araca eklenmiştir.  

 Netice itibariyle, aracın ön tasarım raporunda verilen Tasarım 2.’nin şasi tasarımında 

bariz bir değişikliğe gidilmezken, yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü yapılan değişiklikler 

sonucu Tasarım 3, Şekil 7’de gösterildiği gibi ortaya çıkmıştır.   
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Şekil 7. Araç Şasisi için Tasarım 3 

 

4.2.1.2. İtici Tasarımı  

Yukarıda belirtildiği üzere 2 tanesi z ekseninde, 4 tanesi x ve y eksenlerinde 

konumlandırılmış olmak üzere 6 itici kullanılmaktadır. İticiler 4 alt bileşenden oluşmaktadır. 

Nozül, pervane, motor ve motor tutucudur. Nozül, iticiyi araç şasisine bağlar ve itici verimini 

artırdığı görülmektedir(Christ & Wernli, 2014). Nozül tasarımı olarak MARIN firmasının 

geliştirdiği ve yıllar içinde en çok kullanılan genel amaçlı nozül tasarımlarından biri olan ‘Kort 

Nozül No. 37’ kullanılacaktır(Lewis, 1988).  

 

3 boyutlu nozül tasarımı ve kesit geometrisi Şekil 8’de gösterilmiştir. Motor tutucu, 

motoru nozüle sabitleyen parçadır. Dayanaklılığı ve kolay montajlanabilir olması motor tutucu 

parça tasarımı için belirleyici kriterlerdir. ÖTR tasarımından sonra değişen parçalardan biridir. 

Bu parça daha küçültülerek iticinin suyu arkaya itme alanı daha artırılmıştır. Motor tutucu 

nozüle M4 alyan civatalar ve plastik insertler yardımıyla sabitlenmektedir. Plastik insertler, 

plastik malzemeler ve 3 boyutlu yazıcı baskılarına vida veya cıvata kavramasını sağlayan bronz 

parçalardır. Motor tutucu ve insertlerin 3 boyutlu tasarımı ve gerçek fotoğrafları Şekil 9 ve 10 

da verilmiştir.  

Şekil 8. Nozül Tasarımı ve Kort Nozül No. 37 Kesit Alanı 
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İtici ünitesinde SunnySky X2414 model fırçasız DC motor kullanılmaktadır. Kv değeri 

1000 olan ve 600 Watt gücündedir. Motorun 3 boyutlu çizimi Görsel 9. Da verilmiştir. Fakat, 

verilen çizimden farklı olarak motorun uç parçası itici ünitesinde kullanılmayacaktır.  

 

Şekil 11. SunnySky X2814 1000 Kv Fırçasız Motor 3 Boyutlu Tasarımı 

ÖTR raporunda yer alan pervane, yapılan testler sonucunda beklenen performansı 

sergilemediği için yeni bir pervane tasarımına geçilmiştir. Yeni pervane, üç pale ve eski 

pervaneye nazaran daha yüksek hatveye sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle daha fazla itki 

vermektedir.  

 

Şekil 12. İtici Pervanesi Tasarımı 

İtici ünitesinin montaj görseli(Görsel 7.), montajlı hali (Görsel 8.) ve üretilmiş tasarımı 

(Görsel 9.), aşağıdaki görsellerde verilmiştir.  

Şekil 9. Motor Tutucu Parçası 
Şekil 10. M4 Plastik İnsertleri 
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Şekil 13. İtici Ünitesinin Montaj Görseli 

 

 

Şekil 14.İticinin Montajlı 3 Boyutlu Tasarım Görselleri 

 

Şekil 15. İtici Tasarımının Üretilmiş Fotoğrafları 

 

4.2.1.3 Sızdırmaz Elektronik Kutusu Tasarımı 

Aracın su geçirmez bölgesinin yapımında pleksi cam tercih edilmiştir. Bu tercihimizin 

sebeplerinden biri pleksi camın yoğunluğunun (1.18 g/cm3) camın yoğunluğuna (2.4-2.8 g/cm3) 

göre suyun yoğunluğuna yakın olmasıdır. Ayrıca pleksi cam normal cama göre 6 kat dayanıklı 

olup suyun yüksek basıncı içinde kullanıma uygundur. Kırılganlığının az olması ve kırıldığında 

keskinliği az parçalara bölünmesi nedeniyle herhangi bir kaza sonucunda su altı yaşamına zararı 

cama göre daha az olacaktır. Her ne kadar camdan pahalı olsa da bu fark az olmakla beraber 

pleksi camın artıları bu maliyet farkını kapatmaktadır. 
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Pleksi cam, düşük özgül ağırlığa sahip olma, parlak ve sert yüzeye sahip olma, sağlam 

ve kırılmaya karşı dayanıklı olma, ısı il kolay şekil alma, belirli bir seviyeye kadar kimyasal 

dayanıma sahip olma gibi avantajlı malzeme özelliklerine sahiptir.  

Asıl su geçirmez kısmımızı oluşturacak flanş kısmımız içinse malzeme olarak polietilen 

tercih edilmiştir. Bunun sebebi polietilenin su altında kullanıma uygun olması ayrıca iyi talaşlı 

imalat özelliği olması. Tasarım kendimize ait olduğundan dolayı talaşla imalat yapılabilmesi 

bu malzeme seçimi için kritik bir önem taşımaktadır. Ayrıca polietilenin elektriği izole etme 

özelliği de bulunmaktadır. Sızdırmaz tüpümüze elektronik malzemeler koyacağımızdan dolayı 

herhangi bir sorun durumda su geçirmez tüpün elektriği iletmemesi bizim avantajımıza 

olacaktır. Polietilenin mukavemetinin yüksek olması da aracın su altında yüksek basınçta 

çalışmasına imkan verecektir. Ayrıca polietilen su dostu bir malzemedir suda erimez, suyu 

emmez yada su da herhangi bir atık bırakmaz. 

Üç tür polietilen çeşidi vardır. Yüksek, orta ve düşük yoğunluklu polietilen. Bu 

polietilenlerin arasındaki farklar aşağıda Tablo 3’de verilmiştir. Biz aracımızda PE1000’i tercih 

ettik. Bu yüksek yoğunluklu polietilen sınıfından bir malzeme olup seçme nedenimiz 

Türkiye’de bulunabilirliğinin yüksek olması ve açık alanlara karşı direnci az olsa da su içinde 

kullanıma en uygun polietilenlerin yüksek yoğunluklu polietilen olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3. Polietilen Türleri ve Özellikleri 

 

 

Görsel 1. Flanş Üretiminde Kullanılacak Polietilen Malzeme 



 

 

16 

 

Flanşın su sızdırmazlığını sağlayabilmek için o-ring seçimini de yapmamız ve buna göre 

çizimimizi yapmamız gerekiyordu. O-ring seçimimizi yaparken kullanacağımız pleksi camın 

ölçülerini iç çapı 100 mm dış çapı 110 mm olacak şekilde seçtik. O-ring seçiminde ve o-ringe 

uygun yatak yapımında gerekli birkaç parametre vardır bunlar  

 O-Ring Squeeze Compression  Ratio 

 

O-Ring Squeeze Compression ratio %10-20 arası bir değerde olmalıdır. 

 

 O-Ring Installed Stretch Ratio 

 
O-Ring Installed Stretch %0 -5 arasında olmalıdır. 

 
 O-Ring Gland Fill Ratio  

 
O-Ring Gland Fill  %75 oranında olmalıdır yani o-ring genişledikten sonra %25 boşluk 

kalmalıdır. 
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Ayrıca bunlar dışında o-ringlerin takıldığı yerlerin kenarlarının çok keskin olmamasına o-ringin 

çok ya da az sıkışmamasına dikkat etmek gerekmektedir. 

Biz iç çapı 95mm et kalınlığı 3mm olan o-ringler kullanıyoruz. Yukarıdaki parametreleri 

hesapladığımızda  

 O-Ring Squeeze Compression  %16.66  

 O-Ring Installed Stretch %0.26 

 O-Ring Gland Fill ise %25 ‘e %75 oranını sağlamaktadır. 

Flanşımızın çizimi şekil [1]de gözükmektedir. 

 

Şekil 16. Sızdırmaz Elektrnoik Kutusu Flanşı 

Sızdırmaz elektronik kutusunuz montaj görünümü Görsel 2’de gösterilmiştir.  

 

Görsel 2. Sızdırmaz Elektronik Kutusu 
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4.2.2. Malzemeler  

Şasi Malzemeleri 

 Araç şasisinin alt ayakları, üst kelepçeleri ve üst tutucu kolu için PLA (Polulactic 

Acid) 3 Boyutlu yazıcı filamenti tercih edilmiştir. Şasi de bulunan kanatlar ve alt levya için 

polietilen kullanılacaktır. Polietilen seçimi yapmamızın nedeni talaşlı imalat yöntemine uygun 

olması, düşük aşınma ve diğer plastiklere nazaran yüksek mukavemet özellikleridir. Ayrıca 

0.94-0.97 arasında olan yoğunluğunun 1’e çok yakın olması aracın statik dengesine yararlıdır. 

Bunun yanında kolay ve ucuz üretilebilirlik özellikleri nedeniyle bu parçalarda polietilen 

tercih edilmiştir. 

İtici Malzemeleri 

İticilerde nozül, motor tutucular ve pervane 3B yazıcıda basılmış olup malzeme seçimi) 

olarak PLA filamentler kullanılmıştır. Mukavemeti yüksek bir termoplastik olan PLA, doğru 

baskı parametreleri ve kuvvete paralel tarama yönü ile güzel sonuçlar vermiştir.  

Sızdırmaz Elektronik Kutusu Malzemeleri 

Sudan yalıtılmış elektronik kutusunda orta cam kısım için pleksi cam kullanılacaktır. 

Pleksi camın bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.  

 Düşük özgül ağırlık ve parlak ve sert yüzeye sahiptir.  

 Sağlamlık ve kırılmaya karşı dayanıklılık 

 Isı ile mükemmel şekillenme 

 Birçok inorganik kimyasal maddeye dayanıklılık 

 Kristal parlaklığındadır. 

 Camın yarı ağırlığındadır. 

 Kırıldığında çok keskin olmamakla beraber kırılganlığı düşüktür. 

 Ahşap ve metal gibi malzemelerle kolay uyum sağlar. 

 Torna ve frezede form verilebilendir. 

 Flanş kısmında ise polietilen kullanılacak olup üretimi tarafımızdan yapılması 

planlanmaktadır. Raporun yazıldığı tarihte polietilenler temin edilmiş, üretim yeri seçilmiştir. 

O-ringler ise ayrıca tedarik edilmiştir.  O-ringler arasında nitril ve silikon malzemesine sahip 

olanlar tuza dayanıklılığı nedeniyle su altı kullanımına en uygun olanlardır. Fakat silikon 

dinamik kullanıma çok uygun olmadığından o-ring seçimimiz nitril olmuştur. Kabloların 

geçişinde konektör kullanılacağız ve burada da IP68 konektörlerden yana seçimimizi yaptık. 

Bu seçimin nedeni akım ve voltaj değerlerinin bizim çalışmamıza uyması ve su geçirmezliği 

sağlayabilmesidir. 

Araç malzemelerinin listesi ve özellikleri 4.2.4 Fiziksel Özellikler başlığında sıralanmıştır.  

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Şasi Üretim Yöntemleri 

Anlatıldığı üzere araç şasisi polietilen ve 3 boyutlu baskı malzemelerinden oluşmaktadır. 

Aracın kanatları polietilen malzemeden üretilecek olup öncelikle istenilen ölçülerde kalıp 

olarak hazır alınıp, ardından dış ve iç yüzeylerini CNC Freze makinesinde işlenecektir. 

Polietilen levha üretimi kalıp döküm işlemi ile yapılıyor olup mevcut koşullarda üretmemiz 
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mümkün değildir. Şasi ayakları 3 boyutlu yazıcılarda PLA termoplastik kullanılarak üretilecek 

olup yaklaşık 200° basım sıcaklığı ve 60° yatak sıcaklığında üretilmesi planlanmaktadır. 

İtici Üretim Yöntemleri 

 Aracımızda birbirinin aynısı altı itici bulunmaktadır. Örnek teşkil etmesi açısında ve 

deneyde kullanılmak üzere bir iticimizin üretimi tamamlanmıştır. İticinin parçalarından 

nozülün, arka tutucu parçanın ve pervanenin üretimi PLA filament kullanılarak 3 boyutlu 

yazıcıda tamamlanmış olup, temin edilen M4 imbus cıvatalarla ve somunlarla birleştirilmiştir. 

İtici ünitesinin motoru SunnySky X2814 1000 Kv satın alınmıştır.  

Sızdırmaz Elektronik Kutusu Üretim Yöntemleri 

Aracın su geçirmez kısmında polietilen flanş takımımız tarafından üretilecek olup CNC 

torna ve freze kullanılacaktır. Pleksiglas ve contalar için tedarikçi firmalar ile görüşülmüş olup 

üretim süresinde vakti gelince tedarik edilecektir.  

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracın tasarlanan parçalarının boyutlar, yoğunlukları, ağırlıkları sırasıyla listelenmiştir. 

Bu bilgilerden hareketle aracın toplam hacmi ve toplam yoğunluğu listenin sonunda verilmiştir. 
 

Tablo 4. Araç Parçaları, Malzemeleri, ve Fiziksel Özellikleri 

 

*Malzeme yoğunluk bilgileri Jr & Rethwisch, Materials Science and Engineering, 2014 

kitabından alınmıştır. 

 

Aracın toplam kütle, yoğunluk ve hacmi aşağıda verilen formüller ile bulunur:  

Özellik 

Parça 
MALZEME SAYI 

YOĞUNLUK 

[g/cm3]* 

HACİM 

[1 Birim x 

cm3] 

KÜTLE 

[1 Birim x g] 

Yan Levhalar Polietilen(HDPE) 2 0.95 748.08 710.68 

Alt Levhalar Polietilen(HDPE) 1 0.95 438.64 416.71 

Kelepçeler PLA 2 1.25 106.53 133.16 

Tutma Kolu PLA 1 1.25 213.82 267.27 

Ayaklar PLA 2 1.25 416.17 520.21 

Sızdırmaz 

Elektronik Kutu 

Pleksiglas+Hava 

+Elektronik Malz. 
1 1.18 692.72 817.41 

Flanş Kapağı 1 Polietilen 2 0.95 290.51 275.98 

Flanş Kapağı 2 Polietilen 2 0.95 318.68 302.75 

Motor Demir+Bakır 6 3.99 27.05 108 

Nozzle+Pervane+ 

Motor Tutucu 
ABS 6 1.05 130.56 137.09 

M8x1.25x55 

Civata 
Çelik (1040) 8 7.85 3.59 28.18 

M8 Somun Çelik (1040) 8 7.85 0.74 5.81 

M5x0.75x16 

Civata 
Çelik (1040) 16 7.85 0.63 

4.94 

 

M5 Somun Çelik (1040) 16 7.85 0.19 1.49 

M3x0.5x8 Civata Çelik (1040) 72 7.85 0.12 0.94 

M3 Plastik İnsert Pirinç 72 8.73 0.20 1.74 
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𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 = ∑(𝑃𝑎𝑟ç𝑎 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟ç𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) 

𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖 = ∑(𝑃𝑎𝑟ç𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟ç𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) 

𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 =
𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖

𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖
 

 

Yukarıdaki hesaplara göre aracın toplam kütlesi 6710.93 gr (6.710 kilogram), aracın 

toplam hacmi 5829 cm3 ve aracın yoğunluğu ise 1.151 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. Aracın 

hacmi hesaplanırken sızdırmaz elektronik kutusunun boş hacmi de hacim hesabına eklenmiştir. 

Elektronik komponentlerin eklenmesiyle aracın yoğunluğu ve kütlesi bir miktar değişecektir. 

Aracın öz kütlesi, araca sünger veya içi hava dolu hazne kullanılarak olabildiğince 1 g/cm3 ‘e 

yaklaştırılacaktır. Aracımızın final tasarımı, boyutları ve render görüntüsü Şekil 17, Şekil 18, 

Şekil 19 ve Şekil 20’de verilmiştir.  

 
Şekil 17. İNCİ İnsansız Su Altı Aracı Final Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. Final Tasarımı Alt Açılı Görünümü 
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Aracın tüm ayrıtları, Şekil 20. De gösterildiği üzere 50 cm (500mm)’den düşüktür.  

 

 

Şekil 19. Aracın Ayrıtlarının Uzunlukları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Aracın Render Görüntüsü 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızda iki adet işlem birimi kullanılması planlanmaktadır. Bu birimlerden ilki 

NVIDIA Jetson Nano, ikinci ise STM32L476RG mikro denetleyicisidir. Jetson Nano görüntü 

ve görev algoritmalarının işlenmesinden sorumlu iken STM32 mikrokontrolcüsü aracın 

donanımları üzerinde direk bir kontrole sahip olacaktır. İşlenen veriler sonucunda aracın verilen 

kararlarını harekete çevrilmesini sağlayacak olan işlem birimidir. Ayrıca sensörlerden gelen 

bilginin de işlenip anlamlandırılması bu birimde yapılacaktır. İki işlem birimi birbirlerine bağlı 

olup full duplex haberleşme sağlayacaklardır. Sensör olarak oryantasyon verilerinin alınması 

için jiroskop, derinlik verilerinin alınması için de basınç sensörü kullanılmasına karar 

verilmiştir. Fırçasız motorların sürülmesi için Elektronik Hız Kontrolcüleri (ESC) kullanılması 

gerekmektedir. Bu sürücüler de mikrokontrolcü kontrolünde motorları sürücektir. 

Güç kaynağı olarak 3S LIPO batarya kullanılması karar alınmıştır. Bunun sebebi 

fırçasız motorlarımızın bu voltajda daha verimli çalışmasıdır. 4S batarya kullanımında daha 

yüksek itiş güçlerine ulaşılabilir fakat araç için gerekli olan itiş gücünün 3S bataryada elde 

edilmesi ve verimlilik sebebi ile nihai karar olarak 3S kullanılmasına karar alınmıştır. Ek olarak 

tüm elektronik sistemler 4S batarya ile de uyumlu olucak şekilde çalışmaktadır. 

Kullanılması planlanan malzemeler aşağıda verilmiştir; 

NVIDIA Jetson Nano: NVIDIA Jetson Nano içersinde CPU,GPU 

ve kendi hafızası da olan bir bilgisayardır.Projemizde görüntü 

işleme ve aracın güdüm algoritmalarının çalışağı işlem birimi olarak 

seçilmiştir. Rassberry Pi 4 ile arasında bir tercihde bulunulmuş ve 

İşlem gücü, filtreleme işlemlerinin çokluğu, gerçek zamanlı veri 

işlenmesi, yüksek çözünürlik gibi sebeplerden dolayı Jetson Nano 

kartı seçilmiştir.  

 

 

 

STM32F446RE:  

Elektronik olarak tüm kontrol algoritmalarını yürütmek için 32 

bitlik bir mikrokontrolcü seçimi yapılmıştır. Bu mikrokontrolcü 

yüksek saat hızlarına(160Mhz) çıkmaktadır. Bu da bize MHRS 

algoritmalarında kullanılan filtereler için gerekli işlem gücünü 

sağlamaktadır. Buna ek olarak sızdırmaz modülün içindeki 

sıcaklık yüksek derecelere çıkacağı için 125°C ‘ye kadar 

dayanıklı bir miktrokontrolcü olması önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. NVIDIA Jetson Nano 

Şekil 22. Mikrokontrolcü 
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Kamera:  Raspberry Pi HQ Kamera 

Kameramız su altı ortamlarda yüksek kaliteli görüntü verebilen 

tüm Raspberry Pi modelleriyle ve NVIDIA Jetson  ile uyumludur. 

Kameranın seçilmesindeki başlıca sebepler aşağıda verilmiştir. 

 12,3 megapiksel 

 Değiştirilebilir lens ile geniş açı  

 Ayarlanabilir ışık hassasiyeti 

 4K Görüntü Kalitesi 

 

 

Basınç Sensörü: MS5837-30BA 

Basınç sensörü olarak TE Connectivity’nin MS5837-30BA üretici 

numaralı basınç sensörünü kullanılacaktır. Bu sensör yardımı ile 

robotun bulunduğu derinlikle ilgili verilerin kaynağı olacaktır. 

MS5837-30BA basınç sensörünün boyutlarının diğer sensörlere 

kıyasla daha küçük olması, bu sensörün seçilmesinde yardımcı 

olmuştur. Ayrıca bu sensör ile bernoulli ilkesini kullanarak aracın 

su hızını ölçmek konusunda deneylerimiz bulunmaktadır. I2C 

Protokolü ile kolay haberleşme ve az kablolama gerekmektedir. 

 

 İvme Ölçer ve Gyro: NXP Precision 9DoF 

3 eksenli ivme ölçer ve 3 eksenli jiroskop NXP Precision 9DoF 

kartı ile tek bir kartta toplanıp beraber kullanılacaktır. NXP 

Precision 9DoF kartı 3 eksenli ivme ölçer olarak FXOS8700, 3 

eksenli jiroskop olarak FXAS21002 sensörlerini içinde barındırır. 

Bu sistem aracın hız, yön ve ivme verilerinin kaynağı olacaktır ve 

sistemin en önemli parçalarından biridir. Basınç sensörü gibi bu 

sensörler de I2C üzerinden haberleşmektedir. 

 

Ultrasonik Sensör: US0011-019 

Bu sensörün kullanılıcak olmasının asıl sebebi Rezonans 

frekansının 50Khz olmasıdır. Bu görev için gerekli olan 45Khz 

bandına yakındır. Sensörün prensibi içinde bulunan 

piezoelektrik sensörü ile gelen dalgaları bir mikrafon gibi voltaj 

sinyaline dönüştürebilmesidir. Burda en önemli unsur bu 

sensörün su altında çalışmasıdır. Bu sensöre ait gerekli detaylar 

ilerleyen bölümlerde verilmiştir. 

Şekil 23. Raspberry Pi HQ Kamera 

Şekil 24. MS5837 Basınç Sensörü 

Şekil 25. NXP 9DoF sensör 

Şekil 26. Ultrasonik Sensör 
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 HOBBYWING- XRotor 30A 2-4S BLHeli 30A ESC 

 Motorları sürmek için 30A ESC kullanılacaktır. Bu modelin en önemli 

avantajlarından birisi de dönüş yönünün programlanabilir olması. Bu 

sayede dönüş yönü normal, ters ve iki yönlü olabilir. Düşük çıkış 

direncine sahip olduğu için uzun ömürlüdür ve güç dengesine sahiptir. 

ESC’nin tüm parametrelerinin programlanarak ayarlanabilmesi de 

tercih etmemizde rol oynamıştır. 

 

Sigorta 

Sigorta araçta olumsuz bir durum oluştuğunda güç kaynağından 

gücü keserek hem komponentlerin zarar görmesini engelleyen 

hemde güç kaynağını koruyan bir elemandır. Söz konusu güç 

kaynağı LİPO piller olduğu zaman bu çok daha büyük bir önem 

arz etmektedir. Aracımızda kullanacağımız motorların çektiği 

toplam akımı yazılımsal olarak, batarya sağlığını korumak ve 

güvenlik için 100A de kısıtlıyoruz. Bu sebeble 1.25*100A=125A 

amperlik bir sigorta kullanmayı planlıyoruz. Sigortalar 

değiştirilmesi kolay olması için hem ulaşılabilir hem de montajı 

kolay olan komponentler olmalıdır. Bu sebeple MIDI 

sigortalarını kullanmayı seçtik. 

Acil durum durdurma butonu 

Acil durum durdurma butonu olarak IP68 sertifikalı bir buton 

kullanmayı planlamaktayız. Bu buton güç dağıtım kartındaki 

rölenin pozisyonunu değiştirerek araca giden gücü kesmek 

için kullanılacaktır.  Butonun bas çek özellikli olmasından 

dolayı mandal devresi ile kullanılması gerekmektedir. Bu 

devreye ait detaylar güç dağıtım kartı kısmında verilmiştir. 

 

 

Elektronik tasarım sürecinin en önemli 

aşamalarından biri de tasarlanacak kartlardır. Kartların konulacağı tüpün boyutunun kısıtlı 

olması ve kablo miktarının azaltılması için kartların en verimli olacak şekilde tasarlanması 

büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla tasarlanacak kartların maksimum 10 cm çapında ve 

daire şeklinde olmasına karar verilmiştir. 

 

Güç Dağıtım Kartı 

Aracın üzerinde 6 adet motor bulunması 6 adet de ESC kullanılmasına sebep olmuştur. 

Aracımızda sadece 1 adet batarya kullanılması planlanmakta olup bu ESC´lerin beslenmesi 

için güç dağıtım kartı kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Bu güç dağıtım kartına ait ön 

tasarım blok şeması Şekil 30’da verilmiştir. Bu kart sadece güç dağıtımını yapmakla 

kalmayıp, aracın hattan çektiği akımı, pil voltajını ve gerekli koruma önlemlerine sahip 

olması da planlar içindedir. Önceki senelerden tecrübemizle ESC´lerin kablo ile bu dağıtım 

kartına bağlanması kısıtlı olan kullanılabilir alanda çok yer kaplamaktadır. Buna çözüm 

Şekil 27. Xrotor ESC 

Şekil 28. Sigortalar 

Şekil 29. Acil Durum Durduma Butonu 
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olarak Şekil 31’de gösterilen metot ile alandan tasarruf sağlarken iletim kayıplarını da 

azaltmayı planlamaktayız.  

 

Şekil 30. Güç Dağıtım Kartı Blok Tasarımı 

 

Şekil 31. ESC Bağlantısı Blok Tasarımı 

Güç dağıtım kartında kullanılacak olan sigorta komponentler kısmında verilmiştir. Bu 

sigorta dışında akım sensörlerini de içerecek olan bu kartta batarya çıkış akımı yerine 

motorlara giden akımların ayrı ayrı ölçülmesine karar verilmiştir. Akımları ölçmek için 

kullanılan devre aşağıda verilmiştir. ACS712 entegresi 30A e kadar ölçüm yapabilmektedir. 

Bu ölçüm aralığı ise motorların güvenlik için kalması gereken akım limitlerinin üzerindedir.
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Şekil 32. ACS 712Akım Sensörü 

Voltaj sensörü olarak ise voltaj bölücü devresi üzerinden ADC ile okuma yapılması 

planlanmaktadır. Basit ve kullanışlı bu işlem izalasyon gerektirmeyen düşük voltaj 

uygulamalarında kullanılabilir. Sensörler için gerekli olan 5V, mikrokontrolcü kartından 

alınıcaktır. Yine bu sensörlerin çıkışları ise mikrokontrolcüye iletilicektir. İki kartı birbirine 

birleştiren bir kablo kullanılması planlanmaktadır. 

Ters bağlantıları korumak için ise yarı ileten kullanılabilir fakat çıkıştaki 100A e kadar ulaşan 

akım değerlerinde sürekli bir güç kaybı yaşamamak için bu korumayı çıkış konnektörlerinin 

bağlantısını ters bağlantı yapılamayacak şekilde seçimi yapılmıştır. Bunlar XT60 ve T-plug 

konnektörlerdir. 

Yukarıdaki verilen blok tasarıma ek olarak acil durum durdurma motoru ile birlikte çalışacak 

olan bir röle kullanmaya karar verdik. Yüksek anahtarlama hızları gerekmediği ve çıkışta 

herhangi bir voltaj düşümü istemediğimiz için SSR yerine mekanik röle kullanmaya karar 

verdik.  Acil durum durdurma düğmesinin switch yerine buton olması sebebiyle Soft Latch 

Anahtar devresi aşağıda Şekil 33’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 33. Soft Latch Devresi 
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İşlem Birimi Kartı 

Güç dağıtım kartı dışında, ikinci işlem birimimiz olan mikrokontrolcü içinde bir kart 

geliştirmeye karar verdik. Hazır geliştirme kartı kullanmama sebebimiz yine araç içinde sahip 

olunan kısıtlı alanın verimli kullanılması ve uygulamaya özel tüm komponentlerin birlikte 

bulunmasıdır. Bu kartta mikrokontrolcü ve NVIDIA Jetson için gerekli olan 5V ve 3.3V 

dönüşümleri de yapılmaktadır. Yine aynı şekilde harici sensörlerin bazıları da bu kartın 

üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bu kartın dış ortamda bulunan Basınç Sensörleri ve diğer işlem 

birimi olan NVIDIA Jetson ile bağlantısının sağlanması için konektörleri de bulunmaktadır. 

Yine ESC´lerin veri iletim kablolarının çok yer kaplamaması için bu kart da ESC´ler ile 

bütünleşik olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

 
Şekil 34. İşlem Birimi Ve Bağlantısı Blok Tasarımı 

Kart üzerindeki güç dönüşümü için bir buck ve bir LDO regülatör kullanıldı. 12V-5V 

dönüşümü için buck dönüştürücü kullanıldı. Bunun sebebi gerekli olan yüksek akımlarda lineer 

dönüştürücülerin verimlerinin az kalması sebebi ile aşırı ısınmalarıdır. Mikrokontrolcünün 

beslenmesi için görece daha düşük akımlar gerektiği için 5V-3.3V dönüştürücüsü olarak LDO 

kullanıldı. 2 dönüştürücü için de SPICE simülasyonları yapıldı.   

 

Şekil 35. BUCK ve LDO Dönüştürücü 

Şekil 35’de görüldüğü gibi buck dönüştürücü olarak 4A e kadar akım verebilen ve giriş voltaj 

aralığı geniş olan LTC3649 entegresi seçildi. Daha sonraki dönüşüm içim ise LT1086-3.3V 
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dönüştürücüsü kullanıldı. Bu dönüştürücü ise 1.5 A e kadar gerekli soğutma olduğunda çıkış 

verebiliyor. Aşağıda ki Şekil 36’da, sıfır değerinden başlayan transient simülasyonu verilmiştir. 

Bu simülasyonda yükü göstermek için 5v çıkışa 3.5A lik bir çıkış için 1.5ohm,3.3V çıkışa ise 

100mA lik çıkış için 33 ohm direnç bağlanmıştır. 

 

Şekil 36. Çıkış Akımı ve Voltajı Simülasyonu 

Şekil 37 ve Şekil  38’de bir diğer faktör ise bataryalı olucak aracımızda bataryanın doluluk 

durumuna göre değişen giriş voltajı ve 3s yerine 4s batarya kullanılması durumunda giriş 

voltajı olucak 16V için de simulasyon sonucları eklenmiştir.  

 

Şekil 37. 11 Volt Simülasyonu 
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Şekil 38. 16 Volt Simülasyonu 

 

Yine aynı regülatör kısmı için EDA çizimleri aşağıda görsellerde verilmiştir. 

 

Şekil 39. Güç Dönüştürücü EDA Çizimi 

Mikrokontrolcü kartında diğer önemli hususlar ise mikrokontrolcünün çıkış konnektörlerinin 

seçimidir. Geçtiğimiz senelerde yaşadığımız tecrübe temassızlıkların ve yanlış bağlantıların 

önüne geçilmesi gerekliliği çok önemlidir. Bu sebeple Görsel 40 de görülen soket konnektörler 

kullanılmaya karar verildi. Jiroskop modülünün bağlantısının ise lehim ile yapılması 

planlanmaktadır. 

 

Şekil 40. Soket Konnektör 
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Ultasonik Sensor Alıcı Devresi 

Pinger görevi için kullanılıcak olan ultrasonik sensörler gelen 45khz lik sinüs sinyallerini 

yakalar. Fakat bu sinyallerin oluşturduğu voltaj düşüktür. Bunun arttırılması için opamp 

kullanılması planlanmaktadır. Daha sonra ise gelen verinin gücünü mikrokontrolcüye anlamlı 

bir şekilde aktarmak için Envelope Dedektör kullanılması planlanmaktadır. Envelope detektöre 

ait devre şeması aşağıda verilmiştir. Envelope detektörden de geçen sinyalin daha sonrasında 

mikrokontrolcünün ADC birimi vasıtası ile işleme sokulması planlanmaktadır. 

 

Şekil 41. Envelope Dedektör 

Bu sensörler den 3 adet, açısal bir fark ile yerleştirilicek olup hangi sensörden gelen verilerin 

genliği ile pingerli topun yönünü tespit etmek hedeflenmektedir.  
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1 Araçta Kullanılacak Algoritmaların Tasarımı 

1. Nesne Arama Algoritmaları 

Nesneyi efektif bir şekilde aramak amacıyla olimpik havuz standartlarındaki havuz ölçüleri 

ölçeklendirildi. Arama algoritması, araç su altına bırakıldıktan sonra düz şekilde ilerlemeye 

başlayarak havuzu tarayacak şekilde tasarlandı. Nesneyi bulamadan bir kenara yaklaştığını fark 

ettiğinde ise kameranın görüş açısı göz önünde bulundurularak belirlenen ölçekte sağa kayarak 

aynı hareketi ters şekilde gerçekleştirir. Bu şekilde, gerektiği halde, bütün havuzu dolaşması 

sağlanarak engeli tespit eder.   Bahsedilen algoritma, aşağıdaki fotoğraflarla görselleştirilmiştir.  

 

Şekil 42. Arama Algoritması Görseli 

Şekil 42’de, ölçeklendirilmiş havuz bir matris şeklinde gösterildi. Matrisin 1 olan elemanı 

ise aracın havuz içerisindeki konumunu göstermektedir. Örnek göstermek adına, başlangıç 

noktası matrisin sol en üst elemanı olarak belirlenmiştir. (Başlangıç noktası -> A[0][0]). Alt 

alta olan matrislerde görüldüğü üzere araç öncelikle bırakıldığı konumdan +x ekseni yönünde 

harekete başlar. Aracın görüş açısı ve menzili ise aracın bulunduğu konumdan (1 olan eleman) 

sonraki 2x3’lük matristir. Bu yüzden, araç satırların 7.sütununa veya 3. sütununa ulaşıp engeli 

bulamazsa (-y) ekseninde 1 ölçek ilerleyip taramasını (-x) yönünde hareket ederek devam 

ettirmektedir. Bu algoritmanın 2 boyuttaki uygulamasıdır. 3 boyuttaki gerekli denemeler test 

kısmındaki simülasyonda görülebilir (Görsel 13.). Bu algoritma sayesinde engelin havuz 

içerisinde bulunma ihtimalini arttırmak amaçlanmıştır. 
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2. Görüntü İşleme Algoritmaları 

 

a-) Aracın kamerasından görüntünün elde edilmesi 

b-) Görüntünün, kolay işlenebilmesi için bir ön işlemeden geçirilmesi 

c-) Havuzdaki nesnenin tespiti ve aracın ilerlemesi gereken yönün belirlenmesi 

d-) Araçtaki mikrokontrolcüye belirtilen yön bilgisinin verilmesi 

Görüntü işleme algoritmalarının detaylı açıklamaları raporun ‘Yazılım Tasarım Süreci’ 

kısmında bulunabilir. 

4.3.2.2.Aracın Hareket Algoritması 

Araçta kullanılan Jetson NANO developer kit (geliştirici kiti) ile aracın görüntü işleme 

algoritmalarını çalıştırmak, denetlemek ve otonom işleyiş yazılımını oluşturmak amaçlanmıştır. 

Bunun yanında bir mikrodenetleyici ile bu yazılımın işleyişi gözlemlenmiştir. Araç içerisindeki 

bu iletişimde; dışarıdan gelen veri, bir tanesi başlangıç bir tanesi bitiş baytı olmak üzere 4 

baytlık veri dizisi halinde alınacak şekilde mikrodenetleyici programlanmıştır. Bahsedilen 4 

baytlık veri dizisinin 2 baytının ilki motor için olan yön verisini barındırmaktadır. Bu sayede 

mikrokontrolcüye 256 adet farklı adet yön bilgisi aktarmak amaçlanmıştır. Ancak, araçta 8 adet 

yön bilgisi kullanılması planlanmıştır. Gerekli görüldüğünde ise yön bilgisinin arttırılabileceği 

düşünülmüştür. Geriye kalan bayt ise motorların gaz hassasiyetine dair bilgi taşır. Bu sayede, 

yön bilgisine benzer şekilde, gaz hassasiyetinin 256 adet farklı değer alabileceği belirlenmiştir 

ve yaklaşık olarak %0.4 hassasiyetle gaz komutu değiştirilebileceği hesaplanmıştır. Bahsedilen 

veri alışverişi ve bu verilerin kodlanmasının daha detaylı anlatımı dış arayüzler başlığı altında 

bulunabilir. Araç üzerinde hareketi sağlamak için dördü yatay düzlemdeki yön hareketinden, 

ikisi de düşey düzlemdeki yön hareketlerinden sorumlu olmak üzere toplamda altı adet motor 

bulunmaktadır. Motorların bağlantıları Şekil 43’de görülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatay düzlemdeki yön hareketlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iki çift motor birbirlerinin 

ters yüzlerine bakacak şekilde araç üzerine yerleştirilmiştir. İşlenen görüntüden elde edilen 

bilgiyle motorlara giden veri mikrodenetleyici tarafından sağlanır. Bu algoritmalar geliştirici 

kartından mikrodenetleyiciye gelen veriye göre değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde gaz 

hassasiyeti verisi, yön komutundan bağımsız bir şekilde mikrodenetleyiciye iletilir. Bu iki veri 

mikrodenetleyiciye bir arada ulaştığı zaman aracın hareketi başlamaktadır. Tek başına yön 

komutunun ulaşması aracın çalışacağı zamanki dönüş yönünü belirler ancak hareket için tek 

başına yeterli değildir. Yatay düzlemdeki hareket için alınan komutlarda motor hareketleri 

aşağıdaki figürlerde görülebilir. 

 

Şekil 43. Aracın Üstten Görünümü 
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Geliştirici kitinden gelen ‘sol’ komutu ile ‘sol hareketi’ alt başlıklı şekilde görülebildiği gibi 

aynı hizadaki ancak birbirlerine zıt yönlü bağlanmış motorlardan solda bulunanlar geri yönde 

çalışır. Bunun yanında, sağda bulunanlar ise aynı güç ile ileri yönde çalışır. Sağ ve solda 

bulunan motorların bu hareketleriyle şekle göre dikey eksenlerdeki bileşen kuvvetler birbirini 

yok eder ve sola dönme hareketi gerçekleşir. 

Geliştirici kitinden gelen ‘sağ’ komutu ile ‘sağ hareketi’ alt başlıklı şekilde görülebildiği gibi 

aynı hizadaki ancak birbirlerine zıt yönlü bağlanmış motorlardan sağda bulunanlar geri yönde 

çalışır. Bunun yanında, solda bulunanlar ise aynı güç ile ileri yönde çalışır. Sağ ve solda bulunan 

motorların bu hareketleriyle şekle göre dikey eksenlerdeki bileşen kuvvetler birbirini yok eder 

ve sağa dönme hareketi gerçekleşir. 

 

 

 

Şekil 44. Aracın yatay düzlemdeki hareketinin algoritması. 
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Aracın kendi ekseni etrafında sola dönmesi için, geliştirici kitinden gelen ‘sola tam dön’ komutu 

ile yukarıdaki figürde “kendi ekseninde sola dönme hareketi” alt başlıklı şekilde görülebileceği 

üzere sağ üst köşedeki ve sol alt köşedeki motor ileri komutunu alırken, sol üst köşedeki ve sağ 

alt köşedeki motor geri komutunu alır. Motorların bu komut sonucu hareketi ile sadeleşen 

bileşen kuvvetler birbirlerini nötrler ve net kuvvet, sürekli olarak aracın solunu gösterir. 

Böylece araç kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner.  

Aracın kendi ekseni etrafında sağa dönmesi için, geliştirici kitinden gelen ‘sağa tam dön’ 

komutu ile yukarıdaki figürde “kendi ekseninde sağa dönme hareketi” alt başlıklı şekilde 

görülebileceği üzere sağ üst köşedeki ve sol alt köşedeki motor geri komutunu alırken, sol üst 

köşedeki ve sağ alt köşedeki motor ileri komutunu alır. Motorların bu komut sonucu hareketi 

ile sadeleşen bileşen kuvvetler birbirlerini nötrler ve net kuvvet, sürekli olarak aracın sağını 

gösterir. Böylece araç kendi ekseni etrafında saat yönünde döner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın yükselme hareketi için, geliştirici kitinden gelen ‘yükselme’ komutu ile yukarıdaki 

figürde görüldüğü üzere aracın yanlarına sabitlenmiş motorlar ileri komutu ile çalışır ve aracı 

düşey eksende yükseltir. 

Aracın alçalma hareketi için, geliştirici kitinden gelen ‘alçalma’ komutu ile yukarıdaki figürde 

görüldüğü üzere aracın yanlarına sabitlenmiş motorlar geri komutu ile çalışır ve aracı düşey 

eksende alçaltır.  

Şekil 45. Aracın yatay düzlemde kendi eksenindeki hareketinin algoritması 

Şekil 46. Aracın düşey düzlemdeki hareketlerinin algoritması. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Kullanılan yazılım dili: Python 

Python yazılım dili grup üyelerinin bu yazılım dilinde yetkin olması ve bu dilin kullanımının 

yaygın olması sebebiyle seçilmiştir. Simülasyon çalışmalarında 3 Boyutlu denemeler 

yapılması için ayrıca MATLAB kullanılmıştır. Bu simülasyon çalışmaları raporun test 

bölümünde görülebilir. 

Kullanılan Python kütüphaneleri: 

 Opencv 

 Numpy 

 Matplotlib 

 Skimage 

 Imutils 

 Threading 

 Time 

Kütüphanelerin kullanım amaçları: 

 Opencv kütüphanesi, kameradan görüntü alma ve işleme amacıyla kullanılır. 

 Numpy kütüphanesi, dizi, matris ve bilimsel matematik işlemleri için kullanılır. 

 Matplotlib kütüphanesi, ara kontrollerde görselleştirme için kullanılır. 

 Skimage kütüphanesi, önişleme aşamasında kullanılır. 

 Imutils kütüphanesi, nesne sınırları, merkezi ve çevreleyen dikdörtgen gibi aşamalarda 

kullanılır. 

 Threading kütüphanesi, eşzamanlı operasyonları gerçekleştirmek için kullanılır. 

 Time kütüphanesi, gerçek zamanlı işlemler için kullanılır. 

Örnek bir engel tespiti algoritması aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

1. Görüntünün algılanması. 

2. Görüntüye önişleme fonksiyonlarının uygulanması. 

3. Görüntüdeki engelin tespiti. 

4. Görüntüde engel belirlendiyse sonraki aşamaya geçilmesi, belirlenmediyse bir önceki 

aşamanın tekrarı. 

5. Engelin sınırlarının, merkezinin ve eldeki fotoğrafa göre koordinatlarının belirlenmesi. 

 

 

Görüntü öncelikle parlamalar, noise ve istenmeyen diğer görüntülerden arındırılmak amacıyla 

bir önişleme sürecinden geçirilir. Burada Python skimage kütüphanesindeki dilation ve erosion 

Şekil 47. Engel tespit algoritması. 
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gibi fonksiyonlar, blurlama işlemleri ve nesnedeki parlaklıkların ayrıca tespit edilip 

interpolation kullanılarak yok edilmesi gibi metotlar kullanılmaktadır.  

 

Şekil 48. Görüntüde istenmeyen etkilerin giderilmesi.  

Sonraki aşamada engelin tespiti amacıyla görüntü eşik değeri uygulamasından geçirilmektedir. 

Belirli bir eşik değerinin üstündeki noktalar siyah ve altındakiler beyaz olacak şekilde uygulama 

yapılır (inverse thresholding). 

 

.  

Şekil 49. Görüntü işleme kodunun gerçek zamanlı işleyişinin çıktısı. 

Bu süreçte mevcut veri eksikliği ve aracın üretiminin tamamlanması sebebiyle yeni sualtı verisi 

elde edilememesi nedeniyle kağıt üzerindeki deneme görselleri ve adaptif bir eşik değeri 

(Otsu’s thresholding) kullanılmıştır. Ancak araç üretimi verilen bütçe sınırlarında 

tamamlandıktan sonra araç ile sualtı verileri alınacaktır ve eşik değeri sualtı verilerine göre 

düzenlenecektir. Burada özgün bir yöntem olarak öncelikle el ile farklı engeller ve su altı 

şartlarına yönelik uygun eşik değerlerinin bulunması ve bu fotoğraflardan parlaklık, en parlak 

nokta gibi parametreler alınarak makine öğrenmesi yöntemleriyle bahsedilen koşullara uygun 

bir eşik değeri fonksiyonunun oluşturulması planlanmaktadır. Bahsedilen fonksiyona bir örnek 

aşağıda görülebilir: 

 

 

Sonraki aşamada artık daha net belirlenebilen nesne sınırları “contour” kullanılarak çizilir ve 

fotoğrafa göre koordinatları, merkez koordinatları, çevreleyen en küçük dikdörtgen gibi veriler 

elde edilir.  
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Şekil 50. Nesne sınırları tespiti. 

Bu aşamada da aranan nesne standartlarına uymayan objelerin silinmesi gerçekleştirilir. Burada 

belirlenmiş olan boyutlar, sualtı verileri ile düzenlenecektir. 

 

Görsel 3. Nesne tespiti kodunun gerçek zamanlı işleyişinin çıktısı 

Aşağıda örnek bir engel fotoğrafının geçtiği aşamalar sırayla görülebilir: 

1-) Görüntünün alınması: 

 

Görsel 4. Kamerayla alınan görüntü (Örnek) 
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2-) Önişleme: 

 

 

Görsel 5. Kamerayla alınan görüntünün önişlemesi (Örnek). 

3-) Engelin Tespiti: 

 

 

Görsel 6. Kamerayla alınan görüntüde engel tespiti (Örnek). 
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5. GÜVENLİK 

Hem iş sağlığı güvenliği hem araç güvenliği konusunda, takımımız oluşabilecek çeşitli 

hasar ve kazalara önceden hazırlanmaktadır. Çalışma ortamlarımızda hem birbirimizi uyararak 

hem de atölyelerimizde uyarı levhalarına uyarak, eğer gerekli önlem belirtilmemişse kendimiz 

ekleyerek çalışmalarımıza devam edilmektedir.  

İş sağlığı ve araç güvenliğine dair aldığımız bazı önlemler aşağıda belirtilmiştir: 

-Araç şasi tasarımında sivri ve keskin kenarlar dairesel tasarımlara çevrilerek yumuşatılmıştır.  

-Araç itici ünitesi tasarımında kesici hiçbir parça bulunmamaktadır. 

-Araç şasisine bağlı şekilde suyla temas halinde olan motor ve motor sürücü bağlantı 

noktalarının epoksi ile yalıtımı yapıldıktan sonra makaron malzeme kullanılacak olup su 

sızdırmazlığının olabildiğince artırılması hedeflenmektedir. 

-Aracın sızdırmaz elektronik kutusunun sızdırmazlığını sağlamak adına tasarımlarda, 

kapaklarda 2 O ring, ön kamera kubbesinde de 1 O ring kullanılmıştır.  

-İtici tasarımlarında araç pervanesinin etrafa çarpamaması ve verimi artırmak adına nozül 

eklenmiştir.  

-İtici kablolarının elektronik kutusuna bağlantı noktalarına epoksi ile su yalıtımı yapılması 

planlanmaktadır.  

-Araç üzerinde oluşabilecek fazla veya istenmeyen akım ve gerilim artımlarına karşı sisteme 

konumlandırılmış sigorta ve röleler bulunmaktadır.  

-Aracı aşırı akıma karşı korumak için aşırı akım koruma rölesi bulunmaktadır.  

-Motor sürücülerin zararlı miktarda fazla akım çekip elektronik bileşenlere zarar vermesini 

önlemek adına çeşitli yazılımlar geliştirilmektedir.  

-Aracımızda bir acil stop butonu bulunmaktadır. 
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6. TEST 

6.1. İtici Ünitesi İtki Testi  

Tasarladığımız itici ünitesinin, üretebileceği kuvvet miktarını ölçmek amacıyla kendi 

imkânlarımızla test düzeneği oluşturulmuştur. Öncesinde, bilgisayar simülasyonlarında, 

tasarladığımız iticileri ayrı ayrı test edip üretebildikleri itki miktarları gözlemlenmiş ve 

aralarından en verimli itici çeşidi seçilip üretilerek gerçek test düzeneğinde teste tabi 

tutulmuştur. 

 

Görsel 7. İtici Test Simülasyonu 

 Testlere başlamadan önce, aracın sahip olması gereken toplam itki kuvvetinden yola 

çıkarak, bir itici ünitesinin sahip olması gereken toplam itki kuvveti hesaplanmıştır. Aracın, x 

ve y eksenlerinde itki üretebilen 4 motoru vardır. Bu dört motor, eksenlere 45 derece açı 

yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Hesaplamalar için aracın ileri yöne doğru (x yönü) sabit hızda 

hareket ettiğini kabul edersek, aracın motorlarından, Şekil 51’de verildiği gibi bir itki üretimi 

olduğu görülecektir.  

 

Şekil 51. Aracın Serbest Cisim Diyagramı 

 1. denklem, aracın dinamik denklemini ifade etmektedir. Denklemde a değeri aracın 

ivmesidir. 

4 ∗ 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

√2

2
− 𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 = 𝑚𝑎𝑟𝑎ç ∗ 𝑎 … (1) 

Aracın sabit hızda hareket ettiğini, yani ivmenin 0 olduğunu düşünürsek:  

4 ∗ 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

√2

2
= 𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 … (2) 

Sürüklenme kuvveti formülü:  
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𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 =
1

2
∗ 𝑐𝐷 ∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ 𝐴 … (3) 

3. denklemde gösterilen Cd, sürüklenme katsatısı, 𝜌, suyun yoğunluğu, U aracın hızı, A ise 

hıza dik olan aracın yüzey alanıdır. Eğer 3. Denklemi, 2. Denklemin içine yerleştirisek, aracın 

motorunun hızına bağlı bir araç motoru fonksiyonu elde edilir.  

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
1

4√2
∗ 𝑐𝐷 ∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ 𝐴 … (4) 

 

Görsel 8. Aracın Su Altı Dinamik Simülasyonu Görüntüsü 

Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 olarak kabul edilir. Aracın, x eksenine dik yüzeydeki 

alanı ise 0.0610 m2 olarak hesaplanmıştır. Sürtünme katsayısı, Cd ise cisimden cisime 

değişmekle beraber, aracın simülasyon programlarından elde edilmiştir. Elde edilen değer, 0.27 

dir. Bu verileri hızı 1 den 3 e kadar sabit olan bir araç için tablolarsak, Tablo X. Elde edilir.  

Tablo 5. Denge Durumunda Aracın Hızına Göre Gerekli İtici Kuvveti 

Aracın Hızı[m/s] Motor Kuvveti [N] 

1 m/s 2.69 N 

1.5 m/s 6.065 N 

2 m/s 10.78 N 

2.5 m/s 16.84 N 

3 m/s 24.26 N 

  

3 m/s hız’dan daha fazla hızların muhtemelen hem aracın görüntü işleme algoritmasında 

problem yaratabilmesi, hem de havuzun büyüklüğüne nazaran gerek duyulmaması sebebiyle 

hesaplanması gerekli görülmemiştir.  

Yapılan dinamik simülasyon modellemelerinde itici tasarımlarının, Tablo 5.’deki itki 

miktarlarına ulaşabildiği belirlenmiştir. Fiziksel test için seçilen itici konfigürasyonunun 

üretiminin ardından test düzeneği ev koşullarında hazırlanarak test gerçekleştirilmiştir. 60 cm 

metre uzunluğunda bir alüminyum mil, bir ucuna itici takılıp, diğer ucuna elektronik 

ağırlıkölçer takılmıştır. 60 cm’lik bu mil, tam ortasından, kendi etrafında dönebilen ve 

uçlarından rulmanlarla desteklenen bir mile bağlanarak eşit kollu terazi prensibiyle iticinin 

ürettiği itkinin ağırlıkölçer vasıtasıyla ölçülebilmesi sağlanmıştır. Aracın hızı uzaktan kumanda 

ile kontol edilmiştir. Mevcut kullanabileceğimiz güç kaynağının kısıtlılığı dolayısıyla araca en 

fazla 300 watt’lık güç uygulanabilmiştir. Test düzeneğinin fotoğrafı Görsel X’de verilmiştir. 
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Görsel 9. İtici Test Düzeneği 

 İtici sistemi son güç çalıştırıldığında, 300 watt, elde edilen değer 2.59 kf, yani 25.4 N 

değeridir. 25.4 N değeri tablo 5’deki değerler ile karşılaştırıldığında, eğer bir iticiden 25.4 N 

kuvvet elde edildiği takdirde, araç 3 m/s hızın üzerinde gidebilecektir.  

 

Görsel 10. İticinin 300 Watt Güçte Üretirken Elektronik Ağırlık Ölçer: Kuvvet Miktarı 2.59 kgf 

6.2. Jiroskop Testi  

Jiroskop üzerinde yapılan testlerde kalibrasyonun önemi gözlemlenmiştir. Jiroskop 

üzerinde durağan halde iken kalibre edilmiş ve edilmemiş veriler Şekil 52’de verilmiştir 
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Şekil 52. Jiroskop Kalibrasyon Karşılaştırması 

Ayrıca Jiroskop, İvmeölçer ve Manyotometrenin birlikte kullanıldığı Madwick, Mahony ve 

NXP sensor fusion filterleri kullanılmış, en hızlı çalışan mahony, en iyi çalışanın ise NXP 

sensor fusion filtresinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu test için kurulan senaryo mikrokontrolcü 

I2C üzerinden sensor verilerini alır daha sonra gerekli filtrelerden geçirir ve serial ara yüz 

üzerinden kod MATLAB uygulamasına iletir. Burda grafikler çıkarılır ve konum doğrulu 

gözlemlenir. Testler sonucunda 1 saatlik test üzerine kayma etkisi gözlemlenmemiştir. Bunun 

en önemli sebebi manyetometredir 

 

6.3. MATLAB Arama Algoritması Simülasyonu 

Aracın üretimi henüz tamamlamadığı için hareket algoritmalarının testleri için MATLAB 

Simulink yazılımı kullanılmıştır. Simulink ortamında araç ve havuz parametreleri 

belirlendikten sonra havuzun ve aracın 3D modellemesi yapılmıştır.  

 

Görsel 11. Havuz ve Araç Modellemesi 



 

 

44 

 

Bu modellemede araç görsellik açısından bir dikdörtgen prizma olarak gözükse de 

simülasyon ortamında itki gücü, araç ağırlığı ve hacmi gibi değişkenler belirlenerek modelleme 

gerçekleştirilmiştir. 

Görsel 7’de simülasyon ortamı görülebilir. Bu ortamda araç ve ortam değişkenleri için 

gerekli değerler aracımıza göre ayarlanmıştır ve araçta otonom rotaya göre oluşturulması 

gereken itkiler de gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. 

 

Modelleme aşamasından sonra simülasyonun hız kontrolü fonksiyonu kullanılarak 

arama algoritmasının testi gerçekleştirilmiştir. Bu test sürecinde rota öncelikle Python 

yazılımında 2 boyutlu olarak algoritma tasarım sürecinde belirtildiği gibi düzenlenmiş, sonra 

Python’dan gelen çıktılar aynı etkiyi oluşturacak şekilde sinyallerle simüle edilmiştir. Bu 

sayede iki boyuta göre daha çok parametre içeren ve daha gerçekçi bir ortamda da arama 

algoritmasının testi gerçekleştirilmiştir. Arama algoritması oluşturulurken algoritma tasarım 

sürecinde de belirtildiği üzere aracın görüş genişliği de dikkate alınmıştır ve minimum süre ve 

enerji ile maksimum alanın taranması hedeflenmiştir. Görsel 13’de görülebildiği üzere 

simülasyonumuzda araç görüş alanına aldığı yerlerin üzerinden tekrar geçmeden havuzdaki 

maksimum alanı taramayı başarmıştır. Araç X-Y düzleminde taramayı tamamladıktan sonra 

görüş alanı dışında kalmış olan daha derin bir noktaya inecek ve taramaya orada da devam 

edecektir 

 

Görsel 13. Arama Algoritması Rotası 

Görsel 12. Simülasyon Ortamı 
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Simülasyonda aracın hızının aniden sıfırlanamaması ve sudaki salınımı gibi hareketler de göz 

önüne alındığından gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir. 

Görsel 13’de aracın başlangıç konumu kırmızı nokta ile, izlediği rota çizgi ile ve simülasyonun 

durdurulduğu (nesnenin tespit edildiği) nokta ise yeşil ile belirtilmiştir. Aracın başlangıç 

konumunun değişmesi durumunda ise eksenlerin taranma sırası değiştirilerek hızlı bir şekilde 

yeni koşullara adapte olunabilmektedir. 

 

7. TECRÜBE 

 Aracımızın üretim ve test aşamalarında çeşitli hatalarla karşılaşmakta ve bu hataların 

üstesinden gelmeye çalışarak çeşitli tecrübeler edinmekteyiz. Mekanik tasarım, test ve üretim 

sürecinden bahsedersek, tasarım konusunda en sık karşılaştığımız hata, farklı kişilerce 

tasarlanan parçaların birbirine bağlanma noktalarının uyuşmamasıdır. Bu hatalardan 

etkilenmemek için parçalarımızın sürekli bulunduğu ve güncellendiği bir bulut dosyası 

oluşturulup ilgili montajın herkesin erişiminde olmasını sağlamaktı. Üretim süresince 

karşılaştığımız en büyük problem, pandemi koşulları ve ÖTR-KTR arasındaki süre zarfında 

yaşanan tam kapanma dolayısıyla, malzeme tedarikidir. Malzeme tedariki problemini çözmek 

için olabildiğince farklı tedarikçilere ulaşmaya ve tedarikçilerle iletişim halinde olmaya çalıştık. 

Bunun yanında, üç boyutlu yazıcıya erişimimiz olduğumuz için çeşitli malzemelerin baskılarını 

alabildik. Baskı alırken karşılaştığımız en büyük problem, 3 boyutlu baskı tasarımındaki 

deliklerin boyutlarının baskı alındıktan sonra küçülmesiydi. Bu problemi ise farklı delik 

boylarında tecrübe ettiğimiz delik küçülme oranlarına uyarak tasarımımızı yenileyerek aştık. 

Mekanik test aşamalarında, simülasyon testlerinde bilgisayarlarımızdaki yavaşlamalar en 

büyük problemlerimizdi. Görüntü kalitelerini düşürerek ve çeşitli hafıza artırmaları yaparak bu 

problemleri aşmaya çalıştık. Mekanik fiziksel test aşamalarında da karşılaştığımız en büyük 

problem malzeme tedarikiydi. Evlerimizde bulunan her türlü malzemeyi akıllıca kullanarak bu 

problemlerin üstesinden gelmeye çalıştık. Elektronik tasarım sürecinde jiroskop üzerinde 

yapılan testlerde manyetometre kullanımının verilerin doğruluğunu arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan itici testlerinde bileşenlerin ve kabloların ısınması üzerine yeni kablolar seçilmiş ve 

uygulanmıştır. Bu aşamada 22AWG olan kablollar 14AWG ye yükseltilmiştir. ESC nin kalibre 

edilmesi için gerekli olan sinyaller gözlenmiş, ESC’nin iki yönlü dönmesi için gerekli olan 

programlama yapılmıştır. Mikrokontrolcü üzerinde Timer ve Compare register kullanılarak bu 

sinyal üretilmiş Compare register değeri değiştirilerek gaz sinyali ayarlanmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlama: 

Zaman planlamamız, Gant Tablosu yöntemiyle çizilen zaman çizelgesiyle ilerlemektedir. Projemizin zaman çizelgesi, Tablo 7’de verilmiştir.  

 

Tablo 6. Proje Zaman Çizelgesi 
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8.2. Bütçe Planlaması  

Bütçe planlaması yaparken, tedarik edeceğimiz malzemelerin hem fiyatlarının uygun, hem de 

kalitelerinin yeterli düzeyde olmasına dikkat ettik. Kendi imkânlarımızla erişimimiz olan 

malzemeleri bütçe hesaplarına eklemedik. Aracın tüm bileşenlerini içeren bütçe tablosu, Tablo 

8’de verilmiştir.  

Tablo 7. Araç Bileşenleri Bütçe Planlaması Tablosu 

Malzeme Miktar/Adet 
Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

SunnySky x2814 6 281,00₺ 1686₺ 

Hobbywing XRotor 30A Esc 6 129,00₺ 1134₺ 

NVIDIA Jetson Nano 4Gb 1 1189₺ 1189₺ 

11,1V 4S LiPo 5000 mAh 45C 1 417,26₺ 417,26₺ 

Raspberry Pi Kamera V2 1 388,65₺ 388,65₺ 

Elektronik Komponentler 

(Buck,LDO,MCU,Crytal, Cap,Res,vs.) 

1 500₺ 500₺ 

Elektronik Kart Üretimi 1 500₺ 500₺ 

Emaye Sprey Boya 1 30₺ 30₺ 

NXP 9-DOF Gyro Modülü 1 150₺ 150₺ 

MS5837 Basınç Sensörü 2 70₺ 140₺ 

PLA&ABS Filament 2 125₺ 250₺ 

Epoxy Reçine 1 200₺ 200₺ 

Polietilen Levha 20mm 2 100₺ 200₺ 

Polietilen Levha 10mm 1 50₺ 50₺ 

Pleksiglass Boru 1 200₺ 200₺ 

O-Ring 10 2₺ 20₺ 

IP68 Rakor 6 30₺ 180₺ 

Civata,somun,pul 1 100₺ 100₺ 

Insert Çakma Somun 72 1₺ 72₺ 

Polietilen Çubuk 2 100₺ 200₺ 

Acil Durum Durdurma Butonu 1 38₺ 38₺ 

Ultrasonik Sensör 3 20₺ 60₺ 

Sigorta 2 40₺ 80₺ 

Toplam   7.744₺ 
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8.3. Risk Planlaması  

Risk planlaması için detaylı bir risk planlama tablosu oluşturuluşmuş ve tüm üyelerimiz 

tarafından uygulanan eylemler belirlenmiştir. Risk planlama tablosunda olabilecek tüm 

risklerin açıklamaları ve etki alanları verilmiştir. Riskleri risk değer katsayıları, risklerin 

olasılık, frekans ve şiddet değerlerinin çarpımları ile bulunmaktadır. Risk değerinin yüksekliği 

riskin önemini artırmakla birlikte, alınacak önlem ve gerekli eylemlerin çeşitliliğini de 

artırmaktadır.   

Tablo 8. Risk Planlaması Tablosu 

1. Risk Açıklaması Etki Alanı 
Risk 

Etkisi 
Olasılık Frekans Şiddet 

Risk 

Değe

ri 

Değer Sonucu Eylem 

 

Oluşabilecek 

Sağlık 

Problemleri 

(Cilt, El, Göz 

Soluma) 

 

İnsan 

Sağlığı 

 

İnsan 

 

2 

 

2 

 

4 

 

16 

 

İnsan sağlığında 

olumsuz etkiler 

oluşabilir. 

Takım üyelerinin, iş 

sağlığı ve güvenliği 

eğitimi alması. Gerekli 

koruyucu ekipmanların 

(eldiven, gözlük vb.) 

temin edilmesi. 

Oluşabilecek herhangi 

bir sağlık sorununda en 

yakın sağlık kuruluşuna 

gidilmesi. 

 

Elektrik Kaçağı 

 

İnsan 

Sağlığı ve 

Elektronik 

 

İnsan ve 

Yarışma 

Aracı 

 

3 

 

1 

 

5 

 

15 

İnsan sağlığına 

olumsuz etkiler 

gözlemlenebilir. 

Ayrıca, yarışma 

aracının 

elektronik ve 

mekanik 

bileşenlerinde 

büyük hasarlar 

görülebilir. 

Görülme sıklığı 

oldukça seyrektir. 

 

 

Araçta kullanılan 

kabloların iyi bir şekilde 

yalıtılması ve düzenli 

kontrol edilmesi. 

Kontrol birimi ile güç 

birimi arasında sigorta 

kullanılması. 

 

 

Gerilim 

Dalgalanması 

 

 

Elektronik 

 

 

Yarışma 

Aracı 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

6 

Yarışma aracının 

elektronik 

aksamında ciddi, 

kalıcı bir hasar 

oluşması nadiren 

görülse de 

mümkündür. 

Güç kaynağının, iyi 

analizler sonucunda 

yeterli donanıma sahip 

olacak şekilde 

seçilmesi. 

 

 

 

Kontrol 

Biriminin 

Isınması 

 

 

 

 

Elektronik 

 

 

 

 

Yarışma 

Aracı 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

20 

Yarışma aracının 

elektronik 

aksamında yüksek 

derecede hasar 

oluşması ihtimali 

çok yüksektir. 

Araçta, sensör 

yardımıyla düzenli 

olarak ısı kontrolü 

yapılması ve 

gerektiğinde devrenin 

koruma moduna 

alınması. 

 

Kontrol 

Algoritmalarının 

Başarısız Olması 

 

Elektronik 

ve Mekanik 

 

 

Yarışma 

Aracı ve 

Çevre 

 

2 

 

2 

 

3 

 

12 

Yarışma aracının 

istenen 

istikamette 

hareket edemeden 

etrafa zarar 

vermesi 

mümkündür. 

Yarışma aracının 

kontrol algoritmasını 

düzenli olarak test 

etmek ve mümkün 

olduğunca geliştirmek. 
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Risk 

Açıklaması 

Etki Alanı Risk 

Etkisi 

Olasılık Frekans Şiddet Risk 

Değeri 

Değer Sonucu Eylem 

 

 

 

 

 

Araca Su 

Sızması 

 

 

 

 

 

Elektronik 

 

 

 

 

 

Yarışma 

Aracı 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Yarışma aracına su 

sızması sonucu, 

aracın elektronik 

aksamında yüksek 

derecede hasar 

görülebilir 

Yarışma aracında, 

sensör yardımıyla 

su sızdırılmasının 

test edilmesi. 

Yarışma öncesi 

aracın düzenli 

olarak test edilip 

gerekli 

eksikliklerin 

kapatılması. 

 

 

 

 

 

 

Malzemelerin 

İstenilen 

Şekilde 

Üretilememesi 

 

 

 

 

 

 

Elektronik 

ve Mekanik 

 

 

 

 

 

 

Yarışma 

Aracı ve 

Çevre 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0.6 

 

 

 

Yarışma aracının 

parçalarının 

tasarlandığı gibi 

üretilememesi 

sonucu araçta su 

sızması, işlev kaybı 

gibi olumsuz 

durumlar düşük 

ihtimal olsa dahi 

görülebilir. 

 

 

Yarışma aracının 

parçalarının ayrı 

ayrı test edilip, 

birleştirmeden 

önce ve sonra su 

altı ve havada 

olmak üzere iki 

farklı ortamda da 

test edilmesi. 

Gerekli 

müdahalelerin 

gerçekleştirilmesi. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

-Aracın şasi parçaları tamamen takım üyelerinin tasarımlarıdır. Tasarım, mekanik tasarım 

aşamaları bölümünde anlatıldığı üzere fazlalıklardan arındırılmış, tamamen yarışma şartlarına 

odaklanan ve yarışma gerekliliklerini yerine getiren özgün bir tasarım haline gelmiştir. 

-Aracın itici ünitesi ünitesinde pervane ve motor tutucu parçaları amaca uygun özgün 

tasarımlardır.  

- Yazılım ve algoritma aşamasında kullanacağımız kütüphanelerin sayısını fazla tutma 

amacımız, işlemleri mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirebilmek ve orijinal bir tasarım ortaya 

çıkarmaktır. Bu sayede, yüksek performans elde edilmesinin yanında bu takıma özgün bir iş 

çıkarılacaktır. 

-Miktrokontrolcü işlem kartı- ESC- Güç dağıtım kartının kompakt montajı araç içinde yer 

tasarrufu yapılmasını sağlamaktadır. 

-Geliştirme kartları yerine kendi kartlarımızı tasarlamayı planlamaktayız. 

-Pitometer tasarımı ile aracın hızının ölçülmesi neredeyse eşi bulunmayan bir metot olup 

araştırma aşamasındadır. 

- Görüntü işleme algoritmasında eşik değerinin belirlenmesinde eldeki veriler ve makine 

öğrenmesi yöntemleri kullanılarak su altı aracına uygun bir adaptif eşik değer fonksiyonu 

oluşturulup kullanılması, projemizin özgün yönlerinden biridir.  
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10. YERLİLİK 
 

-Araç şasisi polietilen ve pleksiglass parçaları tamamen yerli firmalarda üretimi devam 

etmektedir.  

-Aracın PLA ve ABS filamentlerle 3B yazıcılarda üretilecek olan parçaları ayaklar, nozül, 

motor tutucular ve pervane tamamen tarafımızdan üretilmektedir. 

-Araçtaki somun, cıvata ve insertler tamamen yerli firmalardan temin edilecektir. , 

 

-Yazılımlarda açık kaynak kütüphaneler kullanılacak olup herhangi bir yurtdışı lisanslı bir 

yazılım kullanmamayı planlamaktayız. 

 

-Araçta PixHawk gibi bir kontrol modülü kullanmak yerine kendimiz tasarlayıp 

yerlileştirmekteyiz.  
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