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1. RAPOR ÖZETİ 

 

İlk olarak 2018'de kurulan ve 2019 yılında ilk ona giren takımımız, 2020 yılı içerisinde 

pandemi sebebiyle KTR aşamasında elenmiştir. Erken elenmemizin ve yaşadığımız sıkıntıların 

oluşturduğu tecrübeyle 2021 Teknofest İnsansız Sualtı Yarışmasına takım olarak erken giriş 

yaptık. Yeniden yapılanma ve alınan kararlar doğrultusunda 2021 Teknofest yarışması için 

ağustos ayından itibaren takımımızı şekillendirdik. Bazı arkadaşlarımızın takımdan 

ayrılmasıyla, ekibimizi yeni arkadaşlarımızla güçlendirdik. Takımımızın geleceği adına 

hazırlık, 1.sınıf ve 2.sınıflarda okumakta olan arkadaşlara ulaşmaya, onları takıma kazandırıp 

takımın geleceği olmaları doğrultusunda ekibimizi oluşturduk. 

 

 Ekibimiz; Mekanik, Elektronik ve Otonom olmak üzere 3 ana başlık altında 

toplanmıştır. Yapmış olduğumuz birçok çalışmada, özellikle özgünlük üzerine yoğunlaşarak 

hem bireysel olarak kendimize hem de takımımıza daha fazla katkıda bulunmaya çalıştık.  

 

 Mekanik olarak; pleksiglas elektronik hazne, plastik (delrin ve PVC) kapak ve o-ring 

ile aracın sızdırmaz olmasına, aracın görevler için yeterli hareket kabiliyetini sergilemesini 

sağlamaya çalıştık. Tasarımımızı ve malzeme seçimimizi bu doğrultuda gerçekleştirdik. 

Aracımızda sekiz tane motor bulunmaktadır. Bu sekiz motorun dört tanesi aracın batıp 

çıkmasını ve pitch hareketi yapmasını diğer dört tanesi ise ileri geri sağa sola gitmesini ve yaw 

hareketini yapmasını sağlamaktadır. Elektronik hazne ve iticiler haricinde, aracımızın alt 

tarafına aracın gücünü sağlayan lipo pil haznesi konumlandırılmıştır. Ayrıca, aracımızın 

hareketini başlatacak bir açma-kapama düğmesi ve havuz içerisinde olumsuz bir durumla 

karşılaşılması halini düşünerek bir adet de acil stop butonu kullanıyoruz. Bu malzemeleri 

seçerken özellikle suya dayanıklı olmasına dikkat ettik ve aracımıza monte ederken bazı 

yöntemlerle sızdırmazlığını güçlendireceğiz. Aldığımız sızdırmazlık önlemlerine rağmen 

herhangi bir sıkıntı olması durumunda acil stop butonuna dışardan kolaylıkla ulaşılarak araçtaki 

Lipopillerden gelen güç kesilecektir. 

 

 Aracımızın otonom görevleri yapabilmesi için Raspberry Pi-4 ve Arduino Mega 2560 

programlama kartlarını kullanıyoruz. Raspberry Pi görüntü işleyerek seri haberleşme yoluyla 

Arduinoya veri aktarımı yapacak ve kullandığımız diğer elektronik sensörlerle birlikte 

motorların çalışması sağlanacak ve görevler bu şekilde tamamlanmış olacaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Takım Üyeleri 
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Şekil 1: Takım Üyeleri 

2.2 Organizasyon şeması ve görev dağılımı 

Şekil 2: Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÖTR sonrasında, sonucumuz gelmeden yazdığımız rapora uygun olarak prototip 

üretimimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında da ÖTR sonuçlarının açıklanmasıyla KTR 

aşamasına geçtiğimizi öğrenmiş olduk. Bu süreçte ÖTR’deki eksiklerimizi değerlendirdik. 

Hem ÖTR değerlendirmemize göre hem de prototip üretiminde elde ettiğimiz tecrübe ile 2021 

TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması için tasarımımızı geliştirdik.  

➢ Mekanik – Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

ÖTR sonrasında değişen ve değişmeyen parçalar tablo 1’de belirtildiği gibidir. 

Nedenleri bir sonraki paragrafta açıklandığı gibidir: 

 Tablo 1 Değişiklik Yapılan ve Yapılmayan Malzemeler 

Parça 

 İsmi 

Değişiklik  

Yapıldı mı? 

Değişiklik 

Kapsamı 

Ön ve Arka Kapak  EVET 
Malzeme ve 

 Ölçüleri 

Elektronik Hazne- 

Kapak Bağlantısı 
EVET Malzeme 

Orta Motor Tutucu EVET Tasarımı 

Kablo Rakoru EVET Özgün Üretim 

Motor Nozulu EVET Tasarımı 

Sızdırmaz Hazne HAYIR 

Pil Kutusu HAYIR 

Ön ve Arka Kapakta Yapılan Değişiklik 

Ön tasarım raporunda, prototip için yapılacak kapakların yapısal bakımdan son 

yapacağımız kapağa benzemesine rağmen maliyeti düşürmek için talaşlı üretim yerine plastik 

levhaların elle kesilip yapıştırılarak üretileceğinden bahsedilmişti. Bu parça genel olarak 

sızdırmazlığı sağlaması ve üzerine 3 adet motoru montajlayabilmemiz sebebiyle görevini 

yerine getirmiştir. Ancak aracımızın üretim sonunda hafif olması ve batma problemi yaşaması 

sebebiyle bu kapakların 6063 serisi alüminyum malzemeden yapılmasına karar verilmiştir. 

Araçtaki tüm alüminyum malzemeler eloksal kaplama ile korozyona dayanıklı hale 

getirilecektir. Ayrıca kapaklardaki batırıcı motor yuvası sızdırmaz hazneye çok yakın 

konumlandırıldığı için kablo rakorlarının takılması ve motor kablolarının montajlanması 

sırasında zorluk çekilmiştir. Bu kapsamda kablo penetratör yerleri için el ile daha rahat 

çalışabilecek mesafe bırakılmıştır. 

Ön kapakta kameranın belli bir açıyla yere ve ileri bakabilmesi için eğimli bir yüzey 

tasarlanmıştı. Ancak araç ilerlerken, bu yüzeyin kaldırma kuvveti oluşturup aracın burnunu 

yukarıya kaldırdığı tespit edilmiştir bu yüzden ön yüzeydeki eğim kaldırılmıştır. Bunun yerine 

kamera, haznesi içinde açılı olarak yerleştirilebilir. 
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 Arka kapakta sızdırmazlığın etkilendiği kısım alüminyum yapılırken batırıcı 

motorun montajlandığı yer 3D yazıcıdan basılıp kapağa montajlanacaktır. Bu değişiklik talaşlı 

üretim maliyetini düşürmek için yapılmıştır. 

 

Elektronik Hazne - Kapak Bağlantısı 

              Bu parça oring yuvasını üzerinde bulundurmakta. Poliüretan silikon ile sızdırmaz 

hazneye yapıştırılmakta ve kapak bu parçaya cıvata ile sabitlenmektedir. Cıvataların sıkılması 

sırasında kestamit malzemenin bir miktar sehim yaptığı gözlenmiştir. Bu sehim sızdırmazlığa 

engel olacak miktarda boşluk bırakmasa da daha güvenilir olması için parçanın 6063 serisi 

alüminyumdan yapılmasına karar verildi. 

Orta Motor Tutucu 

             Ön tasarım raporunda bahsettiğimiz ve prototip yapımında uyguladığımız delrin 

levhadan kesim kolay ve ucuz bir yöntemdi. Ancak final üretim için pil kutusu tutucu parçanın 

tasarıma eklenmesi bu parçanın tasarımın biraz ayrıntılanmasına sebep olmuştur. Bu tarz 

parçalar için daha uygun üretim yöntemi olan 3D baskı tekniği kullanılacaktır. 

 Kablo Rakoru 

             Aracımızdaki önemli değişiklerden biridir. Hazır kablo rakoru satın almak yerine kendi 

kablo penetratörümüzü yapmaya karar verdik. Bu kararı almamızın sebebi IP68 su geçirmez 

olarak satın aldığımız kablo rakorlarının bazılarının su sızdırması oldu. Prototip üretiminde bu 

sorun sıcak silikon ile çözüldü ancak bu yöntemin final tasarım için uygun olmadığını 

düşünüyoruz. Ayrıca kendi tasarımımız olan penetratör ile özgün ve yerli bir çözüm üretmiş 

olacağız. 

Motor Nozulu 

              Kapak tasarımlarının değişmesi ile nozulun kapak ile bağlantısını sağlayan kısmında 

tasarım güncellemesi yapıldı. 

Yeni Eklenen Parçalar 

             ÖTR aşamasında tasarımı yapılmayıp KTR aşamasına bırakılan parçaların tasarımları 

gerçekleştirildi: 

• Pil kutusu tutacağı   

• Yüzdürücüler 
 

 

➢ Elektronik - Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 Aracımızın elektronik tasarımında, ilk testlerden sonra ihtiyaç olan ve olmayan ürünler 

için ya da değiştirilmesi gereken komponentler için bir güncelleme yapılmıştır.  Bir önceki 

tasarıma göre güç giriş klemensi(12V) değiştirildi. PCB tipi klemens yerine XT-60 Plug 

konnektörü kullanılmıştır. Buradaki amacımız; kablo kalınlığının yeni sokette daha uygun 

olması ve Lipo pillerde kullanılmasıdır. Şekil 3’te bu değişiklikler gösterilmiştir. 
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Şekil 3 Eski ve Yeni konektörler 

 Ayrıca pleksiglas tüp içerisinde kablolama ve montaj kolaylığı sağlamak amacıyla 

fazlalık olan pwm pinleri kaldırıldı ve Esc’lerin Pcb üzerindeki bulunacakları yerler 

genişletilmiştir. 

  

 

➢ Otonom - Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 Otonom ekibimizce hazırlanan algoritma ve yazılımlar sürekli olarak değişebiliyor ve 

güncelleniyor. Özellikle test için hazırlanan düzeneklerle birlikte yazılmış olan kodlarımızdaki 

hatalar ve eksiklikler tespit edilip düzenlemeler yapılmaktadır. PID Kontrol yazılımı için 

kullanılacak malzemeler değişmemiş olup kodlamalardaki hatalar, eksiklikler tespit edildiği 

sürece değişebilmektedir.  

Aracımızın otonom görevleri için ön tasarım raporunda bahsettiğimiz algoritmalardan 

yaptığımız testler sonucunda derin öğrenme yöntemlerinin daha güvenilir sonuçlar verdiğini 

tespit ettik. Derin öğrenme için ön tasarım raporunda bahsettiğimiz Tensorflow kütüphanesi ya 

da Haar Cascade sınıflandırıcısı yerine, Haar Cascade sınıflandırıcısından daha yeni ve daha 

doğru sonuçlar veren, Tensorflow framework’ünün kullandığı algoritmaya göre daha hızlı 

çalışan YOLO (You Look Only Once) derin öğrenme modeli tercih edilmiştir. Otonom görevler 

için kullanılacak algoritmalarda değişiklik yapılmamış, yalnızca ‘Hedef Tespiti ve İmhası’ 

görevinde ultrasonik sensör kullanmak yerine hidrofon kullanılmasına karar verilmişti.  

 

➢ Bütçede yapılan değişiklikler: 

I. Üreteceğimiz bazı malzelerin üretim maliyeti arttığı için bütçemizi genişletmek zorunda 

kaldık. 

II. Hidrofon, sualtı basınç sensörü gibi malzemelerin kullanılmasına karar verdik.  

III. Ayrıca alacağımız diğer malzemeler dolar kuruna göre alınıp satıldığı için fiyatları 

artmıştır. Bundan dolayı bütçemizi tekrardan gözden geçirerek fiyat güncellemesi 

yaptık. 

IV. Motor – ESC bağlantısını pleksiglas tüp içerisinde daha kolay yapabilmek için 12’li 

klemens kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 



9 
 

4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracın nihai tasarımını içeren şema aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 4 Sistem Tasarımı 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 
 

 
Şekil 5 Mekanik Tasarım Sürecinde İzlenen Basamaklar 

Aracın tasarımına başlanırken öncelikle şartname kapsamındaki görevler ve kurallar 

incelendi. Bunlara uygun olarak gereksinimler belirlendi. Daha sonra yüzerlik ve sızdırmazlık 

hakkında araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonrasında aracın hareket kabiliyetine uygun 
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motor yerleşimi temel olarak belirlendi. 4 adet 45 derece ile yerleştirilen XY düzleminde 

hareketi sağlayan, 4 adet de batırıcı yüzdürücü motor bulunduran tasarım yapıldı. Elektronik 

devreler için su sızdırmaz hazne olarak şekil 6’da temel parçalar olarak görülen tasarım ortaya 

çıktı. 

 

Şekil 6 İlk Sızdırmaz Hazne Tasarımın Patlatılmış Görünümü 
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Şekil 7 Tasarım Aşamaları 
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 Şekil 6'daki tasarımda kullanabileceğimiz kapak ve kablo bağlantı yerleri ilk olarak 

şekil 8'de görüldüğü gibi düşünüldü. Ancak tüm kablo penetratörlerinin tek kapak üzerinde 

toplanmasının kablo sıkışıklığı yapacağı ve bu kapak tasarımı birçok araçta kullanıldığından 

takımımıza ait bir özgünlüğe sahip olmayacağı düşünülerek bu tasarımdan vazgeçildi.  

 

Daha sonra aracımızın tasarım gereksinimleri tekrar gözden geçirilip güncellenerek 

yeni bir tasarım sürecine başlandı.  

 

 
Şekil 9: Aracımızın Prototip Tasarımı 

 

 

Şekil 8: Arka Kapağın İlk Tasarımı 
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Şekil 10’da görülen sualtı aracımızın tasarım sürecine başlarken ilk olarak 

gereksinimlere karar verdik. Daha sonra çeşitli makaleler ve kitaplardan yaptığımız araştırmalar 

sonucunda birçok ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) ve AUV (Autonomous 

Underwater Vehicles) ’da gözlemlediğimiz ortak parçaları aracımızın ana kısımları olarak 

belirledik. Bu kısımlar; 

• Sızdırmaz elektronik hazne ve şasi 

• İtki sistemi 

• Elektronik devreler 

• Pil kutusu 

Bu dört ana kısım içindeki sızdırmaz hazne ve şasi ROV’lar için genellikle ayrı 

başlıklar altında incelenmektedir. Ancak bizim tasarımımızda daha çok AUV’larda tercih 

edilen tek gövdeli yapı benimsenmiştir. Böylece, genellikle alüminyum profiller ve delrin 

plastikler gibi malzemelerden yapılan şasinin oluşturacağı fazladan kesit alanı azaltılmış oldu. 

 
Şekil 10: Aracımızın Final Tasarımı 

 

Gereksinimler 

Aracımızın tasarımında dikkat ettiğimiz kriterler; 

• Batırıcı motorları düşük devirde çalıştırabilmek için aracın öz kütlesi suyunkine yakın 

olmalı. 

• Aracın stabilitesi sağlanmalı, yani bozucu etkilere karşı yere paralel pozisyona kendini 

geri getirebilmesi gerekli. 

• Araç “Yaw”, “Pitch”, hareketlerini yapabilmeli. 

• Araç ileri, geri, sağa, sola gitme ve ayrıca batma, çıkma hareketlerini yapabilmeli. 
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• Araçta güç kaynağı olarak kullanılacak olan lipo pilin güvenliği ile ilgili ayrıca önlemler 

alınmalı. 

• Pleksiglas tüp içerisinde elektronik kartların ve bağlantıların kısa devre yapmaması ve 

kolayca değiştirilebilmesi için gerekli iç tasarım yapılmalı. 

• Parçalar kolay montajlanmalı ve kolay sökülmeli. 

• Uygun üretim yöntemleri düşünülmeli, üretimde bütçe ya da çeşitli sebeplerle sıkıntı 

çıkabileceği dikkate alınarak alternatif tasarımlar ve planlar yapılmalı. 

• Araç, boyut puanını almak için gerekli olan 50 cm’nin altında ölçülerde olmalı.  

Sızdırmaz Elektronik Hazne ve Şasi 

Tasarımda dikkat etmemiz gereken kriterler belirlendikten sonra elektronik devreleri 

sudan korumak için bir hazne belirlememiz gerekiyordu. Çeşitli metalleri ve plastikleri 

araştırdıktan sonra gerek öz kütlesi gerek dayanıklılığı gerekse de şeffaf bir malzeme 

olmasından dolayı pleksiglas boru tercihinde bulunduk. Bu, olası arızalara müdahale için aracın 

içini görebilmemizi sağlayacaktır. Ayrıca araç suya girmeden önceki sızdırmazlık testleri 

sırasında aracın su alıp almadığını rahatça görebiliyor olmamız bize fayda sağlayacaktır. 

 
Şekil 11: Sızdırmaz Elektronik Hazne Patlatılmış Görünüm 

 

Kapak ile pleksiglas tüp arasında kullanılacak oring, endüstriyel ürünlerde de çok 

tercih edilen bir yöntemdir. Bu sızdırmazlığı sağlarken temiz ve kolay bir montaj sağlar, 

yapıştırıcıların uzun süren donma süreleri ve donduktan sonra geri çıkarılamaması gibi 

dezavantajlarından uzaktır. Oringler uygun seçimler yapıldığında statik veya dinamik, yüksek 

sıcaklık ve yüksek basınç gibi zorlu çalışma şartlarına bile uygundur. 

 

Oring Özellikleri ve Seçimi 

Statik uygulamaya örnek olarak bizim aracımızdaki gibi kapaklar düşünülebilir. NBR 

(Neopropan) o-ringler yaygın olarak kullanılmaktadır ama FKM (viton), silikon, PTFE 

(Teflon), Buna-N (Nitril) gibi malzemelerde mevcuttur. Statik sızdırmazlık için yumuşak 

malzemeler gereklidir. O-ring yuva ölçüleri hassas olmalıdır. O-ring kesitine göre olması 

gerekenden büyük kanal ölçüsü sızdırmayı önlemeyecektir. Kesiti kanal ile aynı ölçüde olan o-

ring ise çok sıkışacağı için zarar görür. Sızdırmazlık yüzeyi pürüzsüz olmalı ve keskin köşeler 

olmamalıdır. 
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Şekil 12: Parker Oring Handbook Oring Seçim Tablosu [1] 

 

         Aracımızda kullanılan o-ringler AS568 standardına göre hazırlanmış Parker O-Ring 

Handbook isimli yayın referans alınarak seçilmiştir. Talaşlı imalat ile üreteceğimiz parçalarda 

o-ring kanal ölçüleri ve yüzey pürüzlülükleri yine bu standarda göre belirlenmiştir. Daha 

sonrasında bu ölçülere uygun üretim yapan yerli bir firmadan o-ringler alınmıştır 

 

Şekil 13’te görülen büyük bir conta üreticisi olan Parker Oring isimli firmanın 

hesaplayıcısıdır. Handbook'taki bilgiler referans alınarak hazırlanan siteden istediğimiz boyutta 

conta için gerekli kanal ölçüleri hesabı buradan yapılabilmektedir. 
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Şekil 13: Eksenel Oring Uygunluk Sonucu [2] 

 

       Ayrıca şekil 14’te yerli bir firmanın sitesinde tavsiye ettiği oring ve kanal ölçüleri 

görülmektedir. Parker Oring isimli sitede hesapladığımız ölçüler ile aynı sonuçlara ulaşmamız 

doğrulama yapmamızı sağlamıştır. Kapakların sızdırmazlığı için ÖTR’de 2,62mm et kalınlığına 

sahip o-ring seçilirken, prototip yapımında 2.5mm ve buna uygun kanal ölçüleri kullanılmıştır. 

Bunun sebebi bu ölçünün piyasada daha kolay bulunmasıdır. Yine final tasarımda da 2.5mm et 

kalınlığında 110mm çapında o-ringler kullanılacaktır. 

 

  
Şekil 14: Oring Kanalı Ölçü Seçim Tablosu [3] 
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Kapak Tasarımı 

 Aracımızda ön ve arkada olmak üzere 2 adet kapak bulunmaktadır. Kapaklarda 

kablo rakor yuvaları ve motor bağlantı yerleri bulunmaktadır. Ayrıca birer adet batırıcı motor 

nozulu da kapağa dahildir. Şekil 15 ve 16’da görülenler aynı gereksinimleri karşılayacak 

şekilde ancak farklı üretim yöntemlerine uygun olarak tasarlanmıştır.  

 
Şekil 15: Prototip Arka Kapak 

 
Şekil 16: Final Tasarım Arka Kapak 

Şekil 15'te görülen kapak prototip için üretilmiştir. Şekil 16’da görülen 1 numaralı 

parça elektronik hazne-kapak bağlantısıdır ve o ring kanalı onun üzerindedir. 2 numaralı 

parçada bağlantı için cıvata delikleri ve penetratörü delikleri mevcuttur. 3 numaralı parça ise 

3D yazıcıda basılacak arak batırıcı motoru tutan parçadır. 
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Şekil 17: Şekil 16’daki Araka Kapağın 2 Numaralı Parça Render Görüntüsü 

 

 Ön tarafta görülen cep kısmı kamera yeridir. Şekil 21'de belirtilen montaj sırasına 

göre 16 mm genişliğindeki kamera kablosu 18 mm genişliğindeki delikten geçirilip 2 numaralı 

parça olan kameraya takılacaktır. Yuva içine oturtulduktan sonra 3 numaralı parça olan 

pleksiglas levha 16 adet cıvata ile kapağa sıkılmaktadır. Sızdırmazlık eksenel oring ile 

sağlanacaktır. Kapaklardaki keskin kenarlar yüzdürücü olarak kullanılacak poliüretan köpük ile 

koruma altına alınacaktır.  

 

                                 

Şekil 18: Prototip Ön Kapak 
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Şekil 19: Final Tasarım Ön Kapak Render Görüntüsü 

 
Şekil 20: Kamera Haznesi Oring Kanalı ve Pleksiglas Levha Kamera Haznesi Kapağı 
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ÖTR’ de belirttiğimiz üzere kritik tasarım raporuna kadar ucuz maliyetli kapakların 

üretimi yapılıp denemelere başlanmıştır. Yazılım ve algoritma denemeleri ilk prototip ile 

sürerken gerekli talaşlı imalat imkanları sağlanıp nihai üretime geçilecektir. 

 

İtki Sistemi 

Aracımızda 4 adet batırıcı ve yüzdürücü, 4 adet sağa, sola, ileri, geri ve kendi etrafında 

dönüş hareketi için kullanılan toplam 8 adet motor vardır. XY düzleminde hareketi sağlayan 

motorlar birçok ROV tasarımında olduğu gibi açılı olarak yerleştirilmiştir. Ancak bizim 

tasarımımızda genelde tercih edilen 45 derece yerine 30 derce açı kullanılmıştır. Tablo 2’de 

temsili bir itki değeri ile denediğimiz motor açısı ve elde edilen itkinin yönü ve büyüklüğü 

görülmektedir. 

 
Tablo 2: Açıya Göre Oluşan İtki Kuvvetleri 

İtki Kuvveti (N)   

İleri Hareketi 

 Oluşturan Kuvvet 

Dönme Hareketi  

Oluşturan Kuvvet 

Motor 

Açısı  

(derece) 

20,0 0,0 0 

19,7 3,5 10 

18,8 6,8 20 

17,3 10,0 30 

15,3 12,9 40 

12,9 15,3 50 

10,0 17,3 60 

6,8 18,8 70 

3,5 19,7 80 

0,0 20,0 90 

 

 

Şekil 21: Kamera Montaj Sırası 
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Şekil 22: Motor Yerleşim Açısı İtki Yönü İlişkisi 

               

        Şekil 22'de görüldüğü gibi motor gövde ile 0 derece açı yapacak şekilde yerleştirildiğinde 

dönme hareketi yapamamakta, ya da 90 derece açı ile yerleştirildiğinde ileri gitme hareketi 

yapamamakta sürekli Z ekseni etrafında dönecek bir kuvvet oluşturmaktadır. Biz tasarımımızda 

dönüş hareketinin kameradaki görüntüyü bulanıklaştırmaması için düz ilerleme hızına göre 

yavaş olması gerektiğine karar verdik. Seçtiğimiz 30 derece aracın Z ekseni etrafında dönerken 

kullanacağı itkinin ile ileri giderken kullanacağı itkiden az olmasını sağlamaktadır. 

Böylece aracın dönüşlerde çok hızlı hareket ederek hedefi görüş açısından kaybetme 

ihtimalini azaltmayı amaçladık ve araç hedefi bulduktan sonra algoritmamızda en çok tercih 

edilecek olan ileri git komutunda motorların ulaşacağı maximum itki değerini arttırmış olduk.  
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Şekil 23: Motor Yerleşim ve Hareket Yönü 

 

Şekil 23'te sarı oklar nozuldan su çıkış yönünü göstermektedir. 1 ve 2 numaralı motor 

çalıştığında Y eksenindeki kuvvetler birbirini yok edip araç X ekseninde ilerlemektedir. Aynı 

şekilde 3 ve 4 numaralı motor çalıştığında araç geri gitmektedir. 1 ve 3 numaralı motor 

çalıştığında sola, 2 ve 4 numaralı motorlar çalıştığında sağa gitmekte, 1 ve 4 numaralı motor 

çalıştığında araç kendi ekseni etrafında dönmektedir.  

Motorlarda pervanelerin dönüş yönü önemlidir. Pervanenin dönüş yönünün tersine, 

aracı yuvarlayan torku önlemek için ROV birbirine ters yönde dönen pervanelere sahip 

olmalıdır. Şekil 24’te görüldüğü gibi aynı yönlü pervaneler yuvarlama momenti 

oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 24: Kaçınılması Gereken Aynı Yönlü Pervanelerin Aracı Yuvarlama Etkisi 
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Batırıcı motorlardan 2 tanesi çift yönlü ESC’ye sahip olup batırıcı ve yüzdürücü 

olarak görev yapabilmektedir. Aracın az da olsa pozitif sehimde olmasını amaçlamamız 

sebebiyle gerekli batırıcı gücü yüzdürücü ihtiyacından daha fazladır. Aracı batırmak için 4 

motor aynı anda çalışmaktadır.  

Üretimini yaptığımız iki adet nozul şekil 25'te görülmektedir. Tasarımı yaparken 

pervane uçları ile nozul arasındaki boşluğun olabildiğince az olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

nozul ve pervane ile yapacağımız itki testleri sonucunda pervane tasarımımızı değerlendirilecek 

olup, gerekli olursa yeni tip pervane tasarımları teste tabi tutulacaktır. 

 

 

 

   
Şekil 25: Prototip Motor Nozulları 

 

 
Şekil 26: Motor Ağırlık Ölçümü 
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Şekil 27: Final Tasarım Nozul ve Bağlantı Yerleri  

 

Pil Kutusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım gereksinimlerinde belirttiğimiz gibi aracımız lipo bataryaya sahip olacaktır. 

Çalışma anında bataryanın ısınması sebebiyle ısı iletim katsayısı düşük olan pleksiglas yerine 

ısı iletim katsayısı yüksek olan alüminyum tercih ettik. Ayrıca lipo bataryalarda yangın çıkma 

Şekil 28: Pil Kutusu Patlatılmış Görünümü 
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ihtimali olduğu için bataryamızı elektronik devrelerden uzak bir yere yerleştirdik. Aracımızın 

kendinden silikon kaplı endüstriyel açma kapama düğmesi pil kutusundaki yuvasına şekil 

29’daki gibi geçirilip epoksi ile yapıştırılacaktır. Şekil 28'de görüldüğü gibi kapak sekiz adet 

cıvata ile kapatılmaktadır. Sızdırmazlık fitil oring ile sağlanmaktadır. Şekil 28’de kablo 

bağlantısı için görülen 3 adet silindirik parça özgünlük kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Korozyonu önlemek için eloksal kaplama yapacağız. 

 

 
Şekil 29 Açma Kapama Düğmesi Görünümü 

 

 

 
Şekil 30 Pil Kutusunun Yerleşimi 

 

 

         Pil kutusu aracımıza şekil 30'da görüldüğü gibi konumlandırılacaktır. Bu yerleşimin 

amacı, öz kütlesi büyük olan ve ağırlık oluşturacak pil kutusunu aracın ağırlık merkezi ile 

kaldırma kuvveti merkezi arasındaki mesafeyi açmak için kullanılmıştır. Bu konuya “Fiziksel 

Özellikler” başlığı altında daha ayrıntılı değinilecektir. Ayrıca ÖTR’ de bahsettiğimiz, pil 

kutusu bağlantı parçası tasarımı yapılmıştır bu parça sayesinde sayesinde, kutu X ekseninde 

istenen mesafede ayarlanarak yerleştirilebilecektir.  
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Şekil 31: Acil Stop Butonu Konumu 

           Pil kutusundan çıkan güç kablosu önce acil stop üzerinden geçip daha sonra araca 

bağlanacaktır. Acil stop butonuna tehlikeli bir durumda kolay ulaşabilmek için aracın arkasına 

yakın ve üst kısma yakın konumlandırılacaktır. Aracın bir yere dokunup kapanmaması için 

hizası elektronik haznenin üst hizasından biraz aşağıda bırakılmıştır. Acil stop sızdırmazlığı 

kablo bağlantısı yapıldıktan sonra sıcak silikon ve epoksi ile sağlanmıştır. 

 

4.2.2. Malzemeler 

 

Nozul 

Pervane nozulları, pervaneyi çevreleyen koruma haznesidir. Asıl amacı su akışını hızlandırarak 

deniz taşıtlarının pervane verimliliğini arttırmaktır. Kavitasyon miktarını azaltarak denizcilik 

faaliyetlerinde maliyetleri düşürmektedir. Bizim 3D yazıcıdan basacağımız kendi tasarımımız 

olan nozulları tercih etmemizin başlıca nedenleri; 

• Verimi arttırması 

• Pervanenin keskin uçlarının koruma altına alınmasını sağlaması 

• Hazır alınan nozullara göre ucuz olması 

 

Kablo Penetratörü 

Kablo rakorları elektrik kablolarının herhangi bir enstrümana giriş ve çıkışlarında (elektrik 

panosu-buat-panel-çeşitli sensörler-encoder-fiş priz-elektrik motorları-swicler vb.gibi) kabloyu 

sıkma yöntemi ile montajlanmasını sağlayan ekipmandır. Bizim aracımızda motor kabloları için 

kullandığımz IP68 koruma sınıfı polyamid kablo rakoru sızdırmazlığı yeterince sağlamadığı 

için kendi tasarımımız kablo penetratörü kullanılacaktır. 

Tasarımımızı yaparken dünya genelindeki sualtı yarışmalarında takımların, iyi bilinen bir ROV 

üreticisinden hazır aldığı kablo penetratöründen esinlenilmiştir ancak bu tasarımdaki bazı 

dezavantajları farkedip onların üzerine odaklandık. Bizim ürünümüzdeki avantajlar: 

• Daha kolay ve hızlı montajlanabilir.  

• Aynı kablo kesiti için daha küçük boyutlarda. 
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 Pleksiglas  

Pleksiglas, polimerler içerisinde termoplastikler grubuna dâhil 

olmaktadır. Termoplastik bir polimer olan 

PMMA(Polimetilmetakrilat) piyasada daha çok “akrilik cam”, 

pleksiglas veya fleksiglas olarak isimlendirilir. Bu materyalin 

tercih edilmesinin başlıca nedenleri; 

• Cam gibi şık geçirgenliği yüksek ve plastik gibi darbelere 

karşı dayanıklı olması. 

• Su emilimi yapmaması. 

• Çeşitli yapıştırıcılarla yapıştırılmaya uygun olması. 

• Erime sıcaklığının bizim için gerekli çalışma şartlarının 

çok üstünde olması. 

Özellikleri ise şu şekildedir:  

•  Öz Kütle: 1,18 g/cm³ 

• Işık Geçirgenliği: %92 

• Erime Noktası: 160 °C 

• Darbe Dayanamı: 18 KJ / m2 

 

PVC (Prototipte Kullanıldı) 

Su altı aracımızın ilk üretilecek olan basit kapak bölümü PVC’dir. Polivinil Klorür (PVC), vinil 

klorürden yapılmış katı bir plastikten oluşan maddedir. Kimyasal endüstrisinde sıkça kullanılan 

bu ürün en çok yapı sektöründe kullanılıyor. Polivinil klorid, monomer haldeki vinil kloridin 

polimerazsoyun ile üretiliyor. PVC sert bir plastik olup, daha yumuşak ve daha esnek hale 

dönüştürmek amacıyla plastikleştiriciler ekleniyor. Bu materyalin tercih edilmesinin başlıca 

nedenleri 

• Mukavemeti yüksek, kimyasal etkilere ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olması 

• Ucuz ve yapıştırılabilir bir malzeme olması 

Özellikleri: 

• Öz Kütle: 1,4 g/cm³ 

• Çekme Dayanımı: 140-240 kg/cm² 

• Maksimum kullanılabilir sıcaklığı: 70°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32 
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6063 Serisi Alüminyum 

                                                                                                      

Aracımızda kullanacağımız pil kutusunu 

6000 serisi alüminyumdan üretilecektir. Bu 

materyalin tercih edilmesinin başlıca 

nedenleri; 

• Korozyon dayanımı yüksek olması. 

• Kaynak kabiliyeti çok iyi olması. 

• Kolay işlenebilir olması. 

• Aracımızın batabilmesi için yeterli 

ağırlığı sağlaması. 

Özellikleri ise şu şekildedir:  

Öz Kütle: 2.7/cm3 

Akma Mukavemeti 200 MPa 

Çekme Mukavemeti 220 MPa 

 

PLA, Filament 

PLA, tüm filament çeşitleri arasında en popüler olanıdır. En yakın rakibi, ABS’ye göre daha 

düşük sıcaklıklarda baskı alınabildiği gibi basımı da kolaydır. Takımımız tarafından 3 boyutlu 

yazıcı teknolojisiyle üretilecek olan parçalar bu materyal kullanılarak yapılacaktır. Bu 

materyalin tercih edilmesinin başlıca nedenleri;  

• Uygun fiyatının olması 

• Biyolojik olarak doğada parçalanabilen yapıya sahip olması 

• Dayanıklı ve darbelere karşı oldukça dirençli olması 

 

Özellikleri ise şu şekildedir:  

•  Öz Kütle: 1.34g/cm3 

•  Çekme Direnci: 55.5 MPa (8049 psi) 

•  Özgül Çekme Katsayısı: 4928 MPa (714746 psi) 

•  Uzama Gerilimi: %2,51 

•  Erime Sıcaklığı: 230 – 2600C 

•  Basım Platformu Sıcaklığı: 70 – 900C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 33 

Şekil 34 
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Delrin (POM) (Prototipte Kullanıldı) 

 Su altı aracımızda orta batırıcı motorları araca sabitleyen 

bağlantı parçasının ham maddesi polioksimetilendir. Orta Motor 

Tutucu parça çok hassas ölçülere sahip olması gereken ya da 

hareketli çalışan bir parça değildir. Yaptığımız piyasa araştırması 

sonucu piyasada rahatlıkla bulunan ve işlenen bir malzeme 

olması sebebiyle piyasa adı delrin olan POM seçilmiştir. Yüksek 

sertlik, düşük sürtünme ve mükemmel boyut kararlılığı 

gerektiren hassas parçalarda kullanılan bir termoplastiktir. 

Sağlam ve alevlere dayanıklıdır. 

 

Özellikleri ise şu şekildedir:  

•  Öz Kütle: 1, 41 g/cm³ 

• Erime noktası: 175 °C 

• Çekme Dayanımı: 630 kg / cm³ 

• Kopma Uzaması: %30 

 

Kestamid (Prototipte Kullanıldı) 

  Su altı aracımızda pleksiglas tüpe yapıştırılıp, 

kapağın sabitleneceği parçanın ham maddesi 

olarak kestamid kullandık. Kestamid kimyasal 

yönden çapraz bağlı (cross-linked) moleküler 

yapısı nedeniyle üstün özelliklere sahip bir 

polyamid türüdür. Polyamidler yüksek 

mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 

dolayı sanayide en çok kullanılan mühendislik 

plastiklerinden biridir. Döküm polyamid 

(CAST) çok yüksek molekül ağırlığı, kristal 

yapısı ve çapraz bağlara sahip olma 

özelliklerinden dolayı sert, aşınmaya ve 

bükülmeye dayanıklı ve naylon 6 ya göre daha az su emen sağlam bir plastiktir. Kestamid üniversal 

metal ve ağaç işleme tezgâhlarında kolaylıkla işlenebilir.[4] Bu materyalin tercih edilmesinin başlıca 

nedenleri; 

• Korozyona uğramaması 

• Yüksek darbe dayanımına sahip olması 

• Takılıp sökülmesi kolay olması 

 

 

 

 

 

Şekil 35 

Şekil 36 
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PARÇA ADI MALZEMESİ ÜRETİM 

YÖNTEMİ 

ÜRETİM DURUMU 

Ön kapak Alüminyum Talaşlı imalat 

Eloksal kaplama 

Üretim siparişi 

verilecek 

Arka kapak Alüminyum Talaşlı imalat 

Eloksal kaplama 

Üretim siparişi 

verilecek 

Kablo penetratörü Alüminyum Talaşlı imalat 

Eloksal kaplama 

Üretim siparişi 

verilecek 

Pil kutusu Alüminyum 6060 Talaşlı imalat 

Eloksal kaplama 

Üretildi 

Nozul Pla filament 3D yazıcı Üretildi 

Orta motor tutucu Pla filament 3D yazıcı Üretildi 

Tüp Pleksiglas  Alındı 

Pervane Pla filament 3D yazıcı Üretildi 

O- ring Nbr kauçuk  Alındı 

Kart sabitleyici Pla filament 3D yazıcı Üretilecek 

Pil kutusu tutucu Pla filament 3D yazıcı Üretildi 

Yüzdürücü Pla filament 

ve poliüretan köpük 

3D yazıcı Üretildi 

Vida, Civata, Somun   Alındı 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

 

Şekil 37 Araç Patlatılmış Görünümü 

 Bir parça için üretim yöntemi belirlenirken ana amaç tasarlanan parçanın fonksiyonel 

ve görevini yerine getirir bir vaziyette iken, düşük maliyetle ve belli bir zaman çizelgesine 

yetişecek şekilde planlanarak üretimini sağlamaktır. Aracımızın üretimi sırasında kullanılan 

üretim yöntemlerini ele aldık ve aşağıda belirtildiği şekilde açıkladık. 

 Aracımızda ön kapak (1), arka kapak (5), elektronik hazne-kapak bağlantı parçası (2), 

konnektör (4) ve pil kutusu (6) kısmında üretim yöntemi olarak alüminyum talaşlı imalat ve 

üzerine eloksal kaplama kullanılıyor.  

 Pil kutusu tutucu (7), Nozul (8), orta motor tutucu (9) ve pervane, kısımlarında üretim 

yöntemi olarak 3D yazıcı kullandık. Turuncu renkli olarak görünen yüzdürücüler gerekli 

yoğunluğa göre 3D yazıcıdan ya da poliüretean köpükten üretildi. 

 Sızdırmaz elektronik kutusu (3) kısmında hazır alınan pleksiglas boru istenilen ölçüde 

kesilerek üretilmiştir. Elekrtronik hazne- kapak bağlantı parçası bu pleksiglas boruya poliüretan 

silikon ile yapıştırılmıştır. 
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Şekil 38 Pil Kutusu İçi 

 

Talaşlı İmalat Yöntemi 

Döküm, dövme gibi yöntemlerle ulaşılamayan şekil ve hassasiyete sahip parçaların bir takım 

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

talaşlı imalat denir. Bu şekil verme işlemi, uygun takım ve tezgahlar aracılığıyla (CNC, Torna, 

Kesme, Delme, Freze vb.) gibi makinelerde parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş 

kaldırılarak istenilen geometrik şekli verme işlemidir. Prototip aracımız için tasarladığımız 

elektronik hazne-kapak bağlantısı parçası için torna kullanılarak oring kanalı açılmıştır, aynı 

yöntem final tasarımda da kullanılacaktır. Kapak üretimleri ise freze kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Kapak tasarımları yapılırken çapı küçük derinliği fazla olan delikler 

olmamasına ya da kesici takımın yanaşamayacağı kesme durumlarının oluşmamasına dikkat 

edilmiştir.  

 

Şekil 39 Örnek Talaş Kaldırma Yöntemi 
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Üç Boyutlu Yazıcı (3D) ile Üretim Yöntemi 

 Üç boyutlu yazdırma, sanal ortamda hazırlanan üç boyutlu dosyadan (CAD programları 

ve çizimleri) üç boyutlu katı nesneler üretme sürecidir. Bunları gerçekleştiren makinelere üç 

boyutlu yazıcı denir. Bu makineler geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak üretilme imkanı 

olmayan karmaşık geometriye sahip parçaları üretebilmektedir. Baskılarda birçok türden 

hammadde kullanımı mevcuttur. En yaygın kullanımı olan hammadde PLA, PET-G ve ABS 

adı verilen sert plastiklerdir. Aracımızda daha önceden saydığımız 3D yazıcıdan üretilen 

parçalar için pla filament kullandık. Mekanik parçaların büyük bir kısmı üç boyutlu yazıcı ile 

basılabilir. Bu baskı işlemi maliyeti düşürmek, zamandan tasarruf ve en önemlisi prototipleme 

için oldukça avantaj sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 40 Yüzdürücü Üretimi (Boşluklu yapıya sahip olan parçanın yoğunluğu düşüyor ve yüzdürücü işlevi görüyor) 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Araç tasarımımızda dikkat ettiğimiz konulardan birisi yüzerlik durumudur. Kaldırma kuvveti 

batan cismin ağırlığına eşit olduğunda nötr sephiye sağlanmış olur. En çok 7 kg ağırlığa sahip 

araç için (üretim sürecinden kaynaklanan öngörülemeyen ağırlık artışları için 8 kilograma 

güvenlik payı bırakılmıştır) yeterli kaldırma kuvvetini oluşturacak hacim denklem 1’de 

gösterilmiştir.  

 

𝐹𝑘𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 = 𝑊 (1) 

 

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉 = 𝑚 ∗ 𝑔 (2) 

 

𝑉 =
𝑚

𝜌
 (3) 
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𝑉 =
7

1000
= 0.007𝑚3 = 7000 𝑐𝑚3 (4) 

 

Denklem 4’te ulaştığımız sonuç aracımızın konsept tasarımda seçilebilecek maximum 

hacimdir. Daha sonra denklem 2'de görüldüğü gibi basit bir hacim hesabı ile tasarımımızın 

uygun olup olmayacağını değerlendirdik. 

 

 

 

 

 

 
ÖTR’de yaptığımız hesaba göre aracımızın 5.4kg olması nötr sephiye için yeterlidir. Ancak 

ktrde eklenen bazı parçalar ve yüzdürücüler ile araç hacmi denklem 4’teki değerlere 

yaklaşmıştır. Ağırlık motorlar ve kabloları dahil olmadan önce yaklaşık 6 kg’dır. Parça 

ağırlıkları ilerleyen sayfalardaki görsellerde ve  tablo 3’te ayrıntılı olarak görülebilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41 
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Pil kutusu teknik resimleri: 

 

 

Şekil 42 



36 
 

 

 

Şekil 43'te görüldüğü gibi ağırlık merkezi ile kaldırma kuvveti merkezi arasındaki 

mesafeyi açmak bozucu etkilere karşı stabiliteyi koruyan bir moment oluşturmaktadır. Bu 

amaçla yoğunluğu en yüksek parça olan pil kutusu aracın alt kısmına yerleştirilmiştir. Pil 

kutusunda 1 adet kullanmayı planladığımız lipo pilden 2 adet sığacak hacim mevcuttur. Bu 

aracımızın daha uzun süre çalışmasını isteyeceğimiz zaman büyük batarya takabilmemizi 

sağlayacaktır. Ayrıca pil kutusu içinde boş kalan hacme yoğunluğu yüksek metaller konarak 

hacim değiştirmeden ağırlık arttırılarak aracın yüzerlik oranı ayarlanabilecektir.  

 
Şekil 44 

Şekil 43 Aracın Stabilitesi İçin Geri Çağırıcı Moment Etkisi [5] 
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Şekil 45 

 

 
Şekil 46 Final Aracın Boyutları 
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Bazı Parçaların Ağırlıkları: 

 
Şekil 47 

 
Şekil 48 

 
Şekil 49 
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Şekil 50 

 

Parçaların Ağırlık Listesi 

 
Tablo 3 Parça Ağırlık Listesi 

Parça Ağırlık Listesi 

  Ağırlık (gram) Hacim (cm^3) Yoğunluk (g/cm^3) 

Ön Kapak 1412 521 2,71 

Arka Kapak 288 106 2,71 

Kapak-Hazne  
Bağlantısı 147 54 2,71 

Arka Motor Yuvası 150 125 1,2 

Elektronik Haznesi 357 297,5 1,2 

PCB ve Elektronik 
 bileşenler 1500     

Pil Kutusu 1152 427 2,7 

Pil 400     

Orta Motor Tutucu 200 167 1,2 

Pil Kutusu Tutucu 97 81 1,2 

Ön Yüzdürücü 21,36 534 0,04 

Arka Yüzdürücü 5,44 136 0,04 

Üst Yüzdürücü 13,04 326 0,04 

8 Motor ve 6 Nozul 780 519   

Toplam 6522,84     
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

  

Yapacağımız insansız sualtı aracında otonom görevler için Raspberry Pi 4 programlama kartını 

kullanacağız. Kapıdan geçiş, hedef tespiti ve imhası ve son olarak da hedef tespiti ve imhası 

görevlerini Raspberry – Arduino haberleşmesi kullanarak yapacağız. Buradaki amacımız 

Raspberry Pi kartı üzerindeki yoğunluğu hafifletmek. Raspberry Pi kartı görüntü işleme gibi 

işlevleri yaparken, Arduino da Raspberry kartından alacağı komutlara göre aracın hareketini 

sağlayacaktır. Aracı besleyecek güç kaynağı olarak da 4S lipo piller kullanıyoruz. Böylelikle 

aracımız su altında uzun bir süre çalışabilecektir. 

 Ayrıca aracımızda 2 adet ileri, 2 adet geri, 2 adet batırıcı ve 2 adet de yüzdürücü olmak 

üzere toplamda 8 adet fırçasız dc motor bulunuyor. 

 

 

Şekil 51 Raspberry Pi – Arduino Haberleşmesi 

 

 Raspberry Pi, kameradan aldığı görüntüleri, içerisinde bulunan yazılımlara göre anlamlı 

veriler haline getirecek. Alınan görüntüleri işledikten sonra, aracın hangi yöne ve ne kadar hızla 

hareket etmesi gerektiğini Arduino Megaya aktaracak ve arduino da motor sürücü olan 

ESC’lere pwm değeri göndererek, aracın istenilen yönde ve gerekli hızda hareketi sağlanmış 

olacak.  

 Bunlara ek olarak, aracın havuz içerisinde herhangi bir denge kaybının olması 

durumunu göz önünde bulundurarak PID kontrolör yapacak olan BNO-055 İmu sensörü 

kullanıyoruz. Imu’nun görevi cihazın veya aracın hızını, dönme açısını ve dönüklük 

miktarlarını belirlemektir. 3 eksenden (x, y ve z eksenleri) sürekli olarak veri alarak, denge 

kaybı oluşması durumunda, aracın yatık olan kısmında bulunan Esc’ye daha fazla pwm sinyali 

gönderir ve böylelikle araç kendisini dengelemiş olur.  
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Şekil 52: BNO055 Imu Sensörü – Arduino Bağltantı şeması 

 

 

Araç İçi Aviyonik Tasarımımız: 

 

Şekil 53 
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Şekil 54 

  

 

Şekil 55 
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Şekil 56 

 Aracımızın aviyonik kartı ilk tasarımları yukarıdaki gibidir. İlk testlerden sonra ihtiyaç 

olan ve olmayan ürünler için ya da değiştirilmesi gereken komponentler için bir güncelleme 

yapılmıştır.   

 Güncellemede aracımızın aviyonik kartında, bir önceki tasarıma göre güç giriş (+12V) 

klemensi değiştirilmiştir. Normal PCB tipi klemens yerine daha büyük bir soket olan XT-60 

Plug konnektörü kullanılmıştır. Kablo kalınlığı için bu soketin daha uygun olması ve LiPo 

pillerde kullanılması sebebiyle tercih edildi.  Şekil 57’de eski klemens gözükmektedir. Şekil 

58’de yeni XT-60 soketi vardır. 
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Şekil 57 Eski Klemens 

  

 

Şekil 58 Yeni Klemens 

  

 Devre üzerinde daha fazla yer açmak için fazlalık PWM pinleri kaldırıldı. Motor 

sürücüler (ESC’LER) için PCB üzerinde konumlanacakları yer genişletilmiştir. Bu sayede 

kablolama payı verilerek Aviyonik tüp içerisinde montaj kolaylığı sağlanmıştır. 
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Şekil 59  

 PCB nin alt kısmında erkek headerlara takılan Arduino’nun üst tarafında (PCB üstünde) 

olan boş yere Raspberry Pi 4 kartı gelecektir. Raspberry Pi 4’ün çalışması için 5 Volt minumum 

3 amper gerekli olduğundan, yanına 5 Volt 5 Amper verebilen bir DC-DC dönüştürücü modül 

koyulacaktır. Şekil 60’ta gösterildiği gibi, dc-dc dönüştürücü modül için 12 Volt LiPo pile 

paralel bir güç giriş klemensi koyulmuştur.  

 

Şekil 60 
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Şekil 61 Basınç Sensörünün PCB kart üzerindeki yeri 

 Devremize ayrıca su altı yüksekliğini algılamak için analog su basınç sensörü 

eklenmiştir. Yukarıdaki Şekil 61’de basınç sensörünün bağlantısı bulunmaktadır. 

 

 

 Genel olarak baktığımızda, aviyonik kartımız üzerinde Arduino Mega 2560 

mikrodenetleyici kart bulunmaktadır. Arduino mikrodenetleyicisini, Raspberry Pi ile seri 

haberleşme yaptırarak, görüntü işleme yapıldıktan sonra motorların sürülmesinde ve BNO055 

IMU sensörünün datalarının işlenmesinde kullanıyoruz. IMU’dan okuduğu 3 eksen gyro 

parametrelerine göre aracın su altında dengesini korumasını sağlıyor.  

 Arduino’nun gücü “7805” 5Volt gerilim regülatörü ile sağlanmaktadır. Motor sürücü 

ESC ler için de ayrı bir 7805 gerilim regülatörü daha eklenmiştir. 1 adet de yedek regülatör 

Şekil 62: Raspberry Pi kartı 3-d görüntüsü Şekil 63: Raspberry kartının PCB üzerindeki yerleşimi 
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konumlandırıldı (yanma, bozulma vs. gibi durumlar için). BNO055 sensörü 3.3 Volt ile çalıştığı 

için devrede Arduino üzerindeki 3.3 Volt pininden gücü alınmıştır.  

 ESC’lerin ana gücü 12 Volt pilden alınmıştır. 8 ESC için pile paralel şekilde 8 adet güç 

soketi XT-60 yerleştirildi. Şekil 64’te görüldüğü gibi, 4 ESC pcb’nin altında, 4 ESC ise pcb’nin 

üzerinde konumlanacaktır.  

 

Şekil 64 

  

 Yaptığımız ilk prototip kartta güç soket büyüklüğü dışında herhangi bir sıkıntı olmadığı 

için, yeni yapılan son güncel halini özel olarak Çin’de ürettireceğiz. 

 

Kullanılan Malzemeler: 

• Arduino Mega 2560: ATmega2560 (datasheet) 

tabanlı bir Arduino kartıdır. 54 dijital I/O pini 

vardır. Bunların 14 tanesi PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir. 16 analog girişi, 4 UART (serial 

port), 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, 

adaptör girişi, ICSP çıkışı ve bir reset butonu 

vardır. Kart, 6-20V arasında bir harici kaynaktan 

beslenebilir. Eğer 7Vun aşağısında besleme 

kullanılırsa 5V çıkış pini 5V veremez ve kart 

dengesiz çalışabilir. 12V’tan yukarı bir harici 

güç kaynağı kullanılırsa voltaj regülatörü fazla 

ısınıp karta zarar verebilir. Dolayısıyla 7 ila 12 

Volt kullanılması önerilir. 54 dijital giriş çıkış pinlerinin hepsi pinMode(), 

digitalWrite(), ve digitalRead() fonksiyonları kullanılarak giriş veya çıkış olarak 

kullanılabilir. Bu kartı kullanmamızın en büyük nedeni açık kaynak kodlu olmasıdır. 

İnternet ortamında birçok örnek çalışmanın bulunması, birçok modülle birlikte 

Şekil 65: Ardunio Mega 
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kullanılabilir, kolay ulaşılır olması ve diğer mikrodenetleyicilere göre daha uygun fiyatlı 

olması bu programlama kartını seçmemizin başlıca nedenleri olmuştur.[6] 

 

• Fırçasız DC Motor: Aracın yönlendirilmesi ve hareket 

kabiliyetinin gerçeklesi amacıyla fırçasız DC motor 

kullanıyoruz. DC motorlardaki moment-devir 

karakteristiğini koruyarak fırça ve kollektör 

düzeneğinden kurtulmak için Fırçasız DC motorlar 

(Brushless DC Motor = BLDC) üretilmiştir. Fırçasız DC 

Motorlar yüksek verim, yüksek moment, sessiz çalışma 

ve kolay kontrol edilebilir olmalarından dolayı 

günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Fırçalı DC 

motorlarda rotordaki sarımlara elektrik iletimi, fırça-

kollektör yapısı ile sağlanır, bu da kıvılcım oluşturma, 

bakım gerektirme ve fırçalarda aşınma gibi problemler 

ortaya çıkarır. BLDC motorlarda fırça-kollektör 

düzeneğinin görevini elektronik bir denetleyici üstlenir. 

Su geçirmez ve paslanmaz olması, daha hafif olması, ayrıca yapmış olduğumuz 

hesaplamalarımıza ve testlerimize göre itki kuvvetinin istediğimiz gibi olması sebebiyle 

DJI 2212 marka fırçasız motor kullanacağız. 

 

 

• Motor Sürücü (ESC): Elektronik hız 

kontrol cihazı yani ESC, DC motoru 

sürmek, motorun hızını ve yönünü 

değiştirmek için kullanılan elektronik 

devredir. Şekilde görmüş olduğumuz 

Emax 30A ESC’nin üç adet siyah 

kablosu motora uygun şekilde bağlanır. 

Siyah ve kırmızı kablolar güç 

kablolarıdır ve renkli olan ince kablolar 

ise pin girişleridir. ESC, fırçalı veya 

fırçasız motorlar için gönderilen kontrol 

bilgilerini yorumlayarak uygular. 

Fırçasız dc motorlarda gelen sinyal 

üzerinden devir sayılarını ayarlayarak 

aracın hareketinin kontrol edilmesini sağlarlar. Aracın motorlarına uygun motor 

sürücüyü; motorların özelliklerine ve bütçemize göre belirledik. 

 

• Güç Dağıtım Kartı: Pilin tek pozitif ve negatif terminallerini 

alır ve diğer cihazların (aynı voltajda çalışan) güç alabileceği 

birçok farklı terminal / bağlantı noktası sağlar. Lipo pilden 

gelen güç bu karttan esc’lere dağılarak motorların çalışması 

gereken enerjiyi sağlar. 

 

 

Şekil 66: Fırçasız DC Motor 

Şekil 67: Motor Sürücü (ESC) 

Şekil 68: Güç Dağıtım Kartı 
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• Raspberry Pi 4: Raspberry Pi 4 28nm tabanlı 

1.5G Dört Çekirdekli CPU ve 4 Gb DRR4 RAM 

içeren küçük bir DIY bilgisayardır. PC benzeri 

yetenekler elde etmek için Raspberry Pi 4, 4K 

Mikro HDMI, USB 3.0, BLE Bluetooth 5.0, çift-

bantlı 2.4/5.0 GHz Wireless LAN, USB-C güç 

girişi ve PoE ile uyumlu True Gigabit Ethernet'e 

sahiptir. Raspberry Pi 4, bu özelliklerin dışında 

diğer modellerde de olan GPIO pinleri, kamera 

modülü, ek analog ses çıkışı, PoE (power over 

ethernet) desteği sunar. Güçlenen usb3 çıkışları 

ve gigabit ethernet ağ hızı ile usb cihazlarınız ve 

ağ ile etkileşimlerinde 10 kata kadar daha hızlı ve 

verimli işlemler yapılabilir. Geniş özellikleri 

sayesinde otonom görevlerde görüntü işleme gibi 

birçok görevde Raspberry Pi 4 4GB kartını kullanıyoruz. 

 

 

• Raspberry Kamerası: Raspberry Pi yüksek 

çözünürlüklü kamera, üzerinde CSI konektörü 

bulundurur. Bu kamera, fotoğraf ve HD 

çözünürlükte video çekiminde kullanılabilir. Time-

lapse video ve ağır çekim için mükemmel bir 

tercihtir. Kamera modülü üzerinde yüksek 

hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan 

IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör 

bulunmaktadır. Bu kamerayla havuz içerisinden 

görüntü alınıp Raspberry Pi kartına iletilir orada 

işlenerek aracın hareketi sağlanır.  

 

• BNO055 İmu Sensörü: IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız 

ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir 

birimdir. Aracımızda kullanmayı planladığımız BNO055 İmu 

sensörü de x, y ve eksenlerinden veri alarak aracın denge 

konumunda kalmasını sağlar.  

 

 

 

• Li-Po Pil: Lipo piller (Lityum Polimer), sıvı 

elektrolit yerine polimer elektroliti kullanan ve 

tekrar kullanım için şarj edilebilen, bir lityum 

iyon pildir. Lipo piller, hücrelerden oluşurlar. 

Her bir hücrenin boş hali 3V, dolu hali ise 4.2V 

olmalıdır. Ayrıca küçük, hafif olması 39 

özelliğinin avantajları yanında uzun çalışma 

Şekil 70: Raspberry Pi Kamerası 

Şekil 71: Bno055 Imu Sensörü 

Şekil 72: 4s Lipo Pil 

Şekil 69 Raspberry Pi 4 - 4 GB 
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süreleri ve yüksek güç arayan herkes için avantaj sağlar. Lipo piller, radyo kontrollü 

uçaklarda, telsiz kontrollü araçlarda, büyük ölçekli model trenlerinde, cep 

telefonlarında, müzik çalarlarda ve daha birçok taşınabilir cihazda kullanılmaktadır.  

 

 

• Acil Stop Butonu: Aracımızın üst kısmında bulunan acil 

stop butonu, araç havuza girdiğinde oluşabilecek herhangi 

bir su sızıntısına karşın araca pillerden gelen gücün 

kesilmesini sağlar. Ürünün bütçemize uygun olması ve su 

geçirmez özelliği sayesinde havuz içerisinde bulunan 

aracımızda güvenli bir şekilde ve rahatlıkla kullanabiliriz. 

 

 

 

 

• Açma kapama düğmesi: Açma kapama düğmesinin en 

önemli özelliği suya karşı dayanıklı olmasıdır. Yapmış 

olduğumuz hesaplamalar sonucu seçtiğimiz 12-24V LED 

ON-OFF Su Geçirmez Switch sayesinde aracımız 

harekete başlayacak ve havuz içerisindeki görevler 

tamamladıktan bu düğme aracılığıyla aracın hareketi 

sonlanacaktır. Acil stop butonu ile benzer görevi varmış 

gibi olsa da araçta kullanılma amaçları farklıdır. 

 

 

 

• Analog Su Basınç Sensörü: Analog Su 

Basınç sensörü standart 5V giriş ile 

çalışmaktadır. Analog çıkış sunan bu sensör 

0,5 ila 4.5V arasında çıkış sunar. Temelde 

steteskop mantığıyla çalışan bu sensör 

suyun varlığı ve basıncını hassas şekilde 

ölçmenize imkân verir. 

Analog Su Basınç Sensörü Özellikleri 

 

➢ Ortam: korozyon olmadan sıvı / gaz 

➢ Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-GND) 

➢ Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 Mpa 

➢ Giriş Voltajı: +5 VDC 

➢ Çıkış gerilimi: 0.5 ~ 4.5 v 

➢ Ölçüm Hassasiyeti: % 0,5 ~% 1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) 

➢ Titreyle düzenlenebilir: G1 / 4 

Şekil 73: Acil Stop Butonu 

Şekil 74: Açma Kapama Düğmesi 

Şekil 75 Analog Su Basınç Sensörü 
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➢ Adaptör: G1 / 2 ila G1 / 4 

➢ Su geçirmez seviyesi: IP68 

➢ Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 

➢ Tepki süresi: <2.0 ms 

➢ Sessiz akım: 2.8 mA 

➢ Normal Çalışma Basıncı: ≤2,0 Mpa 

➢ Hasarlı Basınç: ≥3.0Mpa 

➢ Servis Ömrü: 10’000’000 kez 

 

 Aracımızın 1. ve 3. görevlerde gerekli olan seviyeye inebilmesi için Analog basınç 

sensörü kullanacağız. Bu sensörü arduino ile kontrol edeceğiz ve aracımızın pid kısmını 

oluştıran BNO055 im sensör ile beraber kontrol ederek aracımızın aynı seviyede kalmasını 

sağlayacağız.[7] 

 

 

• Hidrofon: Hidrofonlar sualtında yapılan 

akustik ölçümlerde kullanılmaktadırlar. 

Hidrofonların en önemli özellikleri geniş 

frekans aralığına sahip olmaları ve zorlu 

çevre veya sualtı koşullarına karşı 

dayanıklılıklarıdır. Bizim aracımızda 

kullanacağımız hidrafon -30 +80 derece 

sıcaklık aralığında, 0.1Hz- 120Khz frekans 

aralığında ve IP68 sertifikasına sahip bir 

hidrofondur. Ayrıca yarışmada kullanılacak 

olan pingerlerden çıkan 45kH frekansı rahat 

bir şekilde yakalayabilecektir.[8] 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
 

 Görev algoritmalarının tasarlanması en kötü durum (the-worst case) göz önüne alınarak 

yapılmış ve algoritma mümkün olduğunca verimli hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Aracımızın ana algoritması aşağıda görülmektedir: 

 

 

Şekil 77: Ana Algoritma 

 

Şekil 76 Hidrofon 
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PID Denetleyici Nedir? 

 İnsansız sualtı aracımızda PID kontrol algoritması kullanmaktayız. Bu kontrol 

algoritmasındaki amacımız; yapılan görevler esnasında aracımızı x, y, z eksenleri üzerinde 

istediğimiz açı değerinde tutabilmektir. Bütün bunları daha önce de bahsettiğimiz gibi BNO055 

Imu sensörü aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. 

 

 PID (İngilizce: Proportional Integral Derivative) oransal-integral-türevsel denetleyici 

kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir geri 

besleme denetleyicisi yöntemidir. Bir PID denetleyici sürekli olarak bir hata değerini, yani 

amaçlanan sistem durumu ile mevcut sistem durumu arasındaki farkı hesaplar. Denetleyici 

süreç kontrol girdisini ayarlayarak hatayı en aza indirmeye çalışır.[9] 

 

  

  

 PID algoritması hata değerini azaltmak için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder, bu 

sebeple bazen üç aşamalı kontrol olarak adlandırılır: Oransal, P harfi ile; integral I harfi ile; 

türev değerleri, D harfi ile gösterilir. Sezgisel olarak, bu değerler mevcut değişim göz önüne 

alınarak zaman açısından şu şekilde yorumlanabilir; P mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş 

hataların toplamı ve D gelecekteki hataların bir tahminidir. Bu üç eylemin ağırlıklı toplamı 

yoluyla kontrol edilen süreç istenilen seviyeye ayarlamak için kullanılır. Böylece örnek olarak 

bir kontrol valfının pozisyonu ya da bir ısıtma elemanı çıkış gücü kontrol edilerek istenilen akış 

veya sıcaklık seviyesi en düşük hata ile elde edilmeye çalışılır. Aşağıdaki bölümde bu 

parametrelerin nasıl hesaplandığını ve uygulandığı anlatılmaktadır. 

  

▪ Proportional (Oransal) Terim 

 Oransal terim sistemdeki hatayı bir katsayı (Kp) ile çarparak küçültmeyi hedefler. Bu 

işlemle birlikte hata hızlıca düzeltilir ancak çıkışta osilasyon görülme ihtimali artar. Bu yüzden 

salınımları önlemek için Kp değeri yüksek seçilmemelidir. 

  

  

▪ Integral (İntegral) Terim 

 İntegral hatanın alanını bulmak anlamına gelir. Her bir periyottaki hata katsayı (Ki) ile 

çarpılarak toplanır. Sürekli toplama işlemi yapıldığı için integral çok fazla artmadan 

sınırlandırılması gerekir.  
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▪ Derivative (Türev) Terim 

 Türev zamana bağlı değerin değişimi ile ilgilidir. Sistemde gerçekleşen değişimden 

gerçekleşecek değişimi fark eder ve sistemi istenen değerin üzerine çıkmaması için yavaşlatır. 

Eğer iki örnek arasındaki hatada değişim olmadıysa türev sıfır olur. 

  

HD: iki örnek arasındaki hataların farkı  

 PID; Kp, Ki ve Kd katsayılarından oluşur. Bu katsayılar deneme yanılma yöntemiyle 

bulunmaktadır. Bizde kurmuş olduğumuz PID kontrol düzeneğinde Kp, Ki ve Kd değerleri 

yerine potansiyometre bağlayarak en stabil ve en hızlı tepki verecek şekilde gerekli değerleri 

Arduino serial ekrandan takip ederek en uygun değerleri gözlemledik. Yapmış olduğumuz 

çalışmaları ve denemeleri video linkleriyle birlikte ‘Test’ başlığı altında açıklamış 

bulunmaktayız.  

BNO055 Imu sensörüyle yaptığımız PID kontrol algoritmamız şöyledir: 
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                       Şekil 78 BNO055 Imu sensörü algoritması 

 

Navigasyon Algoritması 

 Aracımız başlatıldığı önce solunu, sonra sağını kontrol edecek ve eğer duvara çok 

yakınsa duvardan uzaklaşacaktır. Bu şekilde navigasyon algoritmasından elde edeceğimiz 

verimi arttırmayı planlıyoruz. 

 Aracımızın navigasyon algoritması tamamen görüntü işlemeye dayalı olarak 

çalışmaktadır.  Kısa mesafede ilerledikten sonra duracak, 30 derece soluna döndükten sonra 

nesne tespit etmeye çalışacak, eğer tespit etmezse bir kez daha 30 derece dönecek ve yine nesne 

tespit etmez ise bir kez daha 30 derece dönerek toplamda 90 derecelik sola dönüş yapmış 

olacaktır. Eğer 3 durumda da nesne tespit edilmemesi durumunda sağına 90 derece döndükten 

sonra eski konumuna gelecek ve benzer hareketi sağına doğru yaparak nesne tespit etmeye 

çalışacaktır. Eğer bu durumlarda yine nesne tespit edilemezse tekrar eski konumuna giderek 

kısa bir mesafede ilerledikten sonra benzer hareketleri yaparak nesne tespit etmeye çalışacaktır. 

Aşağıda navigasyon algoritmasının akış şeması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 79: Navigasyon Algoritması 
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4.3.2.1) Kapıdan Geçiş Görevi 

 Araç suya bırakılıp çalışmaya başladıktan sonra ilk başta aracı küçük alanlı kapının 

seviyesine indirmeyi planlıyoruz. Bunun için basınç sensöründen faydalanacağız. 

Kullandığımız basınç sensörü aracımızın derinliğine göre 0.5 ile 4.5V aralığında değer 

vermektedir. Fizik kurallarını kullanarak aracımızın istenilen derinliğe inmesi sağlayacağız. 

Aracımızın bu derinlikte kalabilmesi için BNO055 imu sensörü ile basınç sensörünü 

haberleştirerek motorların aynı hızda dönmesini sağlayacağız. Küçük kapıdan geçmesi için 

gerekli olan seviye aracımızın boyutlarına ve verilen teknik resimdeki boyutlara bakarak 75 cm 

olarak belirlendi. Aracımız bu seviyeye indikten sonra Navigasyon Algoritması ile havuzu 

tarayacak. Kapılar farklı boyutlarda olmasına rağmen aynı geometrik şekle ve renge sahip 

olacağı için aracımız tarafından iki kapının da tespit edileceğini tahmin ediyoruz. Yolo modeli 

bize tespit edilen kapıların koordinatlarını ve yükseklik ile genişlik bilgisini verecek, bu 

bilgilerden yaralanarak aracımızı kapılara hareket ettireceğiz. Araç iki kapıyı da tespit ettiği 

için iki kapının da (Raspberry’nin kamerasına göre) koordinatları ve ayrıt değerleri elimizde 

olacak. Bu durumda iki dikdörtgen için de ayrı ayrı  değerini 

hesaplayacağız ve kapıların alanlarını tespit etmiş olacağız. Daha sonra aracı küçük alanlı 

dikdörtgenin tam orta bölgesine gelecek şekilde konumlandırıp ileri hareket ettireceğiz ve 

kapıdan geçmiş olacağız. 

 

 

Şekil 80: Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 

 

4.3.2.2) Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlandırılması 

 2.görev için ön tasarım raporunda belirttiğimiz iki algoritmadan derin öğrenme 

kullanarak hazırladığımız algoritmayı kullanmaya karar verdik. Yaptığımız testler sonucunda 

Yolo kullanarak yaptığımız tespitlerden elde ettiğimiz sonuçlar oldukça iyiydi, bunun yanında 

geleneksel Opencv kütüphanesindeki metodları kullanarak nesnenin rengine nesne tespit 

testlerimizden tutarsız sonuçlar aldık. Bu yüzden bu görevde de derin öğrenme kullanmaya 

karar verdik. Algoritmamız birinci göreve benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 81: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlandırılması Algoritması 

 

4.3.2.3) Hedef Tespiti ve İmhası 

 

Şekil 82: Hedef Tespiti ve İmhası Algoritması 

 

 Aracımız çalıştırdıktan sonra aracımızın üstünde bulunan basınç sensörü sayesine 

aracımız havuzun 80cm dibine kadar inecek. Basınç sensörü aracın sudaki değerine göre voltaj 

değerleri veriyor. Bu değerlerden ve fizik kurallarından yararlanarak aracımızı istediğimiz 

derinliğe getirebiliyoruz. Aracımız istediğimiz derinliğe geldikten sonra hidrofon sensörlerini 

kullanarak pingerli topu bulmaya çalışacak. Bu görevde 3 adet hidrofon sensör kullanmayı 

planlıyoruz. Kullanacağımız sensörler 1Hz ile 120kHz arasındaki dalgaları algılayabilecek 

sensörlerdir. Bu sensörler kaynağın uzaklığına göre gelen ses dalgalarından 0-5V arası voltaj 

değeri üretiyor. Bu sayede kaynaktan gelen dalgalar aracın sağına, soluna ve önüne koyulan 

hidrofon sensörleri tarafından algılanacak. En yüksek voltaj üreten sensör ses kaynağına en 
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yakın olan sensör olacağından dolayı aracın ön tarafını bu tarafa doğru çevireceğiz. Aracı 

çevirdikten sonra tekrar veriler kontrol edilecek. Aracın ön tarafındaki sensörden alınan voltaj 

değeri hala en yüksek değere sahip ise araç o yönde ilerlemeye devam edecek ve raspberry pi 

kartı tarafından görüntü işleme aşaması başlayacak.    

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Aracımız çalıştırdıktan sonra aracımızın üstünde bulunan basınç sensörü sayesine 

aracımız havuzun 80cm dibine kadar inecek. Basınç sensörü aracın sudaki değerine göre voltaj 

değerleri veriyor. Bu değerlerden ve fizik kurallarından yararlanarak aracımızı istediğimiz 

derinliğe getirebiliyoruz. Aracımız istediğimiz derinliğe geldikten sonra hidrofon sensörlerini 

kullanarak pingerli topu bulmaya çalışacak. Bu görevde 3 adet hidrofon sensör kullanmayı 

planlıyoruz. Kullanacağımız sensörler 1Hz ile 120kHz arasındaki dalgaları algılayabilecek 

sensörlerdir. Bu sensörler kaynağın uzaklığına göre gelen ses dalgalarından 0-5V arası voltaj 

değeri üretiyor. Bu sayede kaynaktan gelen dalgalar aracın sağına, soluna ve önüne koyulan 

hidrofon sensörleri tarafından algılanacak. En yüksek voltaj üreten sensör ses kaynağına en 

yakın olan sensör olacağından dolayı aracın ön tarafını bu tarafa doğru çevireceğiz. Aracı 

çevirdikten sonra tekrar veriler kontrol edilecek. Aracın ön tarafındaki sensörden alınan voltaj 

değeri hala en yüksek değere sahip ise araç o yönde ilerlemeye devam edecek ve raspberry pi 

kartı tarafından görüntü işleme aşaması başlayacak.    

 

 Yapacağımız yazılımda kullanacağımız iki ana kontrol kartı Raspberry pi 4B ve 

arduinodur. Raspberry pi kodlaması için python dili kullanılması tercih edilmiştir. Python 

programlama dili, derin öğrenme, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, veri bilimi gibi 

uygulamalarda tercih edilen bir programlama dilidir.  Bu dili tercih etmemizin ana sebebi açık 

kaynak bir dil olmasıdır. Arduino yazılımını ise Arduino IDE kullanarak yapacağız. Otonom 

görevlerde raspberry pi'nin tercih etme sebebimiz 1.5 GHz işlemci hızına ve ARM-Cortex A72 

mimarisine sahip işlemciye sahip olması, 4GB yüksek bellek kapasitesi, Linux işletim sistemi 

ile çalışması ve yüksek çözünürlükte görüntü işleme yapabildiği için ve üzerinde kamera ile 

uyumlu CSI (Camera Serial Interface) bulunduğu için tasarımımızda tercih ettik. Raspberry pi 

aracımızın görüntü işleme kısmında görev alacak ve motorlara komut göndermesi için arduino 

mega ile haberleşmesi sağlanacaktır. Görüntü işleme için yaygın olarak kullanılan OpenCV[10] 

tercih edilmiştir. OpenCV, yüz tanıma sistemi, insan-bilgisayar etkileşimi, gezgin robotlar gibi 

pek çok alanda kullanılan açık kaynaklı bir bilgisayar görüsü kütüphanesidir. Yüz tanıma 

işlemleri için geliştirilen Viola-Jones algoritması, resim içindeki renk farklılıklarından 

yararlanır. Convolutional Neural Network modelini kullanan Tensorflow ise Tensorflow ise 

gelen inputlara göre belli ağırlık değerleri üretip yapay sinir ağları oluşturur ve tespit ettiği 

nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu gösteren bir olasılık değeri çıktısı da verir[11]. Ön tasarım 

raporundan belirttiğimizin aksine, aracımızda bilgisayarlı görü işlemleri için YOLO(You Look 

Only Once) modelini kullanmaya karar verdik. YOLO, Tensorflow gibi CNN kullanır ve 

çalışma prensibi oldukça basittir. YOLO modeli, resmi hücrelere ayırdıktan sonra tek bir ileri 

yönlü yayılım uygular ve bu sırada sınırlayıcı kutuları ve olasılıkları tahmin eder. Resmi 

birbirinden bağımsız bölgelere ayırmak yerine tek seferde incelemesi yerel bir tahmin yerine 

global tahmin yapma imkânı sağlar[12][13]. Nesne tespitini hızlı bir şekilde yapmasını sağlayan 

bu yöntem, aynı zamanda YOLO’yu doğruluk oranında da oldukça başarılı kılıyor ve bu sayede 

birçok bilgisayarlı görü uygulamasında kullanılmasına olanak sağlıyor. Raspberry pi ile arduino 

USB üzerinden seri haberleşme ile haberleştirilecek. Bu yöntemi seçmemizin iki ana sebebi 
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vardı. İlk olarak aviyonik tüp içindeki kablo sayısını en aza indirmek. İkinci olarak Arduinodaki 

tx-rx pinlerini BNO055 imu sensörle haberleşme için kullandığımız için bu yöntemi 

kullanamamız. BNO055 9 eksenli İmu sensördür. Arduino haberleşmesi için i2c arayüzünü 

kullanır. 3.3V ve 5V lojik seviyeleri ile kullanılabilir. İmu sensör sayesinde aracımızın 

beklenmeyen hareketlere ve temaslara karşı kendisini olması gereken konumuna getirecektir. 

Bu kısımda bahsettiğimiz kartlar ve sensörlerin detaylı teknik özellikleri elektronik tasarım 

kısmında mevcuttur.  

 

 

5. GÜVENLİK 
 

1. Ekibimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince bilgiye sahip olup çalışma ortamında 

oluşabilecek tüm kazalara karşı önlem almış bir şekilde hareket etmektedir. Güvenlik 

konusundaki hassaslığımızı yaptığımız çalışmalarda uygulamayı bir ilke haline getirmiş 

bulunmaktayız. 

 

2. Çalıştığımız ortamda koruyucu tüm ekipmanları doğru şekilde kullanarak (koruyucu giysi, 

gözlük ve eldiven) doğru bir şekilde ergonomik hususlara dikkat etmekteyiz. Kazaya sebep 

olabilecek her durumu önlemek adına çalışma ortamında gerekli yerlerde uyarıcı işaretlere ve 

bilgi yazıları kullanmaktayız. Ayrıca iş güvenliği konusunda önem arz eden takımın ve kişilerin 

güvenliği açısından “Önce Emniyet Sonra Hareket” prensibi ile hareket etmek en önemli 

önceliğimiz olmuştur. 

 

3. Yaptığımız projede, şartnamede istenen ve dikkat edilmesi gereken konuları takip etmiş ve 

yerine getirmiş olup güvenlik unsurunun ön planda olduğu aracımızı tasarlamaktayız. Kendi 

güvenliğimiz ve diğer çeşitli unsurların güvenliği için sağlamaya ve uygulamaya çalıştığımız 

başlıca hususları sıralamaktayız. 

 

4. Sistemde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşma göz önüne alınarak su altı aracının 

üzerinde bir adet acil stop butonu bulunmaktadır. Kolay ulaşılabilir yerde olan butona herhangi 

bir problem ile karşılaşıldığında dışardan rahat bir şekilde ulaşılabilecektir. 

 

5. Aracın kapanması durumunda araç ile su arasındaki öz kütle farkından dolayı araç yüzeye 

çıkacak. Böylece zor bir durum olan havuza dalarak çıkarma olayı ortadan kalkacaktır. 

 

6. Aracımızda bulunan elemanlar gevşek ya da sallanma durumunda olmayacak, araçta bulunan 

parçalar standartlara göre uygun vida ve somunlar kullanılarak sıkılmış olacaktır. 

 

7. Motor üzerinde risk ve tehlike oluşturabilecek pervaneler de dahil insana zarar verme ihtimali 

olan herhangi bir keskin nokta bulunmayacaktır. Pervanelerin dönmesi sırasında sorun 

oluşmaması, güvenliği sağlamak ve iticilerin performansını arttırmak için nozul içinde 

bulunacaktır. 

 

8. En önemli güvenlik önlemi, aracın içine su sızmasını önlemektir. Sistemde sızdırmazlığı 

sağlamak açısından pleksiglass tüpe geçme durumunda alüminyum kapak ve bu ikili arasında 

O-ring kullanılıyor. Ayrıca kamera haznesi için O-ring yöntemi ile sızdırmazlık sağlıyoruz. 
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9. Kapaklardaki keskin kenarların bir kısmı yüzdürücü olarak kullanılacak parçalar ile koruma 

altına alınacaktır. Pil kutusundaki keskin kenarlar 3d yazıcıdan küçük parçalar ile 

kapatılacaktır. 

 

10. Aracımızda akımımıza göre belirlediğimiz 80 amperlik bir tane sigorta kullanıyoruz. 

 

 

 

 

 

6. TEST 
 

Aracımız için belirlediğimiz testler ve analizler aşağıda sıralandığı gibidir: 

• Motor itki testi 

• Sızdırmazlık testi 

• Penetratör ölçü kontrolü 

• Peneratore epoksinin doldurulması ve yapıştırılması testi 

• Basınç dayanım analizi 

• Akış analizi  

• PID Kontrol Testleri 

Motor itki testi 

Motor ve pervanelerin ürettiği itkinin test edilmesi için akvaryum ile şekil 83teki gibi 

bir test düzeneği kurulmuştur. Bir eksen etrafında rahatça dönebilen çubuğun bir ucuna motor 

diğer ucuna kuvvet sensörü bağlanmıştır. Bu teste başlanmadan önce düzenekte kullanılacak 

parçanın sağlamlığı da şekil 84’te görüldüğü gibi Solidworks ile analiz edilmiştir. Genelde 

dayanımı 40-70 MPa olan PLA mazlemesi için 0.8 MPa’lık bir stres ortaya çıkmıştır. 

Parçamızın güvenlik katsayısı oldukça yüksektir. 

 

Motor ve Pervane İtki Testi: 

https://www.youtube.com/watch?v=wXIRCz216jY&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4

%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri  

 

 
Şekil 83 İtki Test Düzeneği 

https://www.youtube.com/watch?v=wXIRCz216jY&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://www.youtube.com/watch?v=wXIRCz216jY&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
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Şekil 84 İtki Test Düzeneğinde Yük Altında Çalışan Bir Parçanın Analizi 

 

 

 
Şekil 85 İtki Test Düzeneği 
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Sızdırmazlık Testi 

Yapılmış olan sızdırmazlık testlerinde, aracımız için aldığımız önlemlerin başarılı 

olduğunu videolarımızda da görmekteyiz. Bu önlemleri aracımızın son hâlini üretirken de 

alacağız. 

Test Videoları: 

https://www.youtube.com/watch?v=hYNCTGi8NQk 

https://www.youtube.com/watch?v=f3chZ9RSwdE 

 

 
Şekil 86 Ev Ortamında Sızdırmazlık Testi 

 
Şekil 87 Havuzda Sızdırmazlık Testi 

https://www.youtube.com/watch?v=hYNCTGi8NQk
https://www.youtube.com/watch?v=f3chZ9RSwdE
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Penetratör Testi 

 

 
Şekil 88: Penetratör Testi 

 

Penetratör içine doldurulacak epoksi ile alüminyumun uyumunun incelendiği 

yapışma testinde yapışma sağlanmış ancak donmadan önce dışarı sızan epoksi penetratörün 

içinde boşluk kalmasına sebep olmuştur. Daha sonra uygun bir kalıp ile bu durum ortadan 

kaldırılmıştır. Penetratörler talaşlı imalattan önce 3D yazıcı ile prototiplenmiştir. 

 

 
Şekil 89: Kablo Penetratörü 3D Baskı Prototipi 
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Basınç Testi 

 

FİZİKSEL KOŞULLAR 

BASINÇ SICAKLIK 

3 metre derinlik için: 

𝑃 = 𝑝 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

 

𝑃 =
1000𝑘𝑔

𝑚3
∗

9.81𝑚

𝑠2
∗ 3𝑚 

 

𝑃 = 29.4 𝑘𝑃𝑎 

Yaklaşık 0.294 bar’a eşittir. 

Havuz suyunun yaklaşık 

sıcaklığının 15 C olacağı 

düşünülmüştür. 

 

Sızdırmaz pleksiglas haznenin iki ucundaki alüminyum parçalar 0.3 bar basınçtan 

etkilenmeyeceği içi hazne uç kısımlarının rijit olduğu kabulü yapılmış ve parça fixlenmiştir. 

Şekil 90’a göre haznede oluşan stres 0.8 MPa’dır. Pleksiglas malzemenin çekme dayanımı 

yaklaşık 70 MPa olduğu için güvenlik katsayısı 9’dur. 3 metre derinlikte 3mm et kalınlığına 

sahip pleksiglasın deformasyon miktarı şekil 91’de görüldüğü gibi 0.013 mm’dir 

 
Şekil 90: Elektronik Hazne Basınç Altında Stres Miktarı 
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Şekil 91: Elektronik Hazne Basınç Altında Deformasyon Miktarı 

Akış Analizi 

Ansys Discovery Live programı ile aracımız 1m/s hız ile 3 metre sualtında giderken 

etrafında oluşacak akış simüle edilmiştir. Acil stop butonun akışta asimetrik bir durum ortaya 

çıkardığı görülmektedir. Bunu engellemek için aynı boyutlarda ve ağırlıkta bir parça aracın 

diğer tarafına eklenebilir. 

 
Şekil 92: Aracın Akış Analizi Üstten Görünüş 
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Şekil 93: Aracın Akış Analizi Yandan Görünüş 

 

PID Kontrol Testleri 

 Geliştirmekte olduğumuz üründe meydana gelebilecek hataları en aza indirmek, 

işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak ve karşımıza çıkabilecek her türlü senaryoya karşı 

önceden hazırlıklı olmak için hem simülasyon ortamında hem de hazırlamış olduğumuz birçok 

farklı test düzeneği ile birlikte gerekli testleri gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz testlerden bir 

tanesi de PID Kontrol testi. BNO055 Imu sensörü kullanarak aracımızın kontrolünü ve havuz 

içerisinde kendisini dengede tutabilmesini hedefliyoruz.  

 Hazırlamış olduğumuz test düzeneği ile birlikte PID kontrolündeki amacımız; aracımıza 

dışarıdan gelebilecek herhangi bir yön ve denge bozulmalarına karşı aracı dengede 

tutabilmektir. Aracımızın yön ve dengesindeki herhangi bir bozulma hedef noktasını 

kaybetmesine, kendisine verilmiş olan görevde başarısız olmasına sebep olacağından araç hedef 

noktasını bulduğu anda kendisine en uygun yolu seçtikten sonra belirlediği eksen açılarına göre 

kendisini konumlandırır. Bu test düzeneği ile aracın belirlemiş olduğu yönden sapmaması, 

dengesini kaybetmemesi amaçlanarak, hedeflediği noktaya en hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaşmasını ve üstlendiği görevi başarı ile yerine getirmesi hedeflenmektedir. 

 Şekil 94’te görülen sistem, PID kontrol yazılımıyla aracın dengesini sağlayabilmesi için 

oluşturulmuş ve test edilmiştir. 

 

Şekil 94: BNO055 Imu sensörünün test edildiği denge düzeneği 

  

Yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızın bulunduğu video linki aşağıdadır: 
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Video1: 

https://www.youtube.com/watch?v=12CHzWgXiTo&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C

4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri 

Video2: 

https://www.youtube.com/watch?v=eG02NfSAWjk&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4

%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1SistemleriMarmaraTeknolojiTak%

C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri 

  

 Otonom Testler 

  Aracımızın navigasyon algoritması ile nesne tespiti algoritmaları motorları tespit eden 

4 tane led kullanılarak basitçe test edilmiş ve kısa bir video alınmıştır. İlgili videoya aşağıdaki 

linkten ulaşılabilir: 

              https://youtu.be/Hj_fBaVQU38 

 Ayrıca kendi oluşturacağımız veri seti ile eğitim yapacağımız ve Raspberry pi ile bu 

nesneyi tespit edeceğimiz için bununda alıştırmasını yaptık. Bu yüzden Arduino ve Raspberry 

pi fotoğraflarından oluşan bir veri seti oluşturduk ve Google Colab ortamında NVIDIA TESLA 

K80 ekran kartı ile yolov3-416 modelini kullanarak eğitim aşamasını tamamladık. Sonuç olarak 

oldukça yüksek doğruluk ile Arduino ve Raspberry pi tespiti yapmayı başardık. Test için 

çektiğimiz videonun linki aşağıdadır:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Obofk44mNLc 

            Daha detaylı testleri final döneminin ardından havuzda denemeyi planladık. Test 

aşamalarında 4.3.3’de ayırdığımız gibi önce navigasyon, sonra görev algoritmaları ve 

navigasyon ve görev algoritmalarını birlikte deneyerek algoritmalarımızdaki eksiklikleri 

tamamlayacak ve aracımızı en iyi hale getireceğiz.  

 

7. TECRÜBE 
 

Aracımızın prototip üretimi ve testleri sırasında edindiğimiz tecrübeleri aşağıdaki gibi 

sıraladık. 

 

➢ İlk tasarımlarımız arasında motorların araç iskeletinin taşıyıcı bir parçası olarak 

düşünüldüğü tasarımlar mevcuttu. Ancak sonradan araştırılarak ve fikir yürüterek 

edindiğimiz tecrübeye göre bu aracın montaj süresini uzatmakta ve kritik parçalara 

daha fazla yük bindirmekte. Bu yüzden diğer önemli parçalardan bağımsız takılıp 

çıkarılabilen motor-araç bağlantısı düşündük. 

 

➢ Tasarım gereksinimlerinde araç içerisinde az sayıda kablo olması ve bunların boşta 

durmayıp sabitlenmesi gerektiğini belirtmiştik. Bunun gerekli bir karar olduğunu 

tecrübe ettik. Montaj işleminin kolaylaşması için sızdırmaz hazne içindeki esc 

kabloları ile kapaklardan gelen motor kablolarının hızlıca ve güvenli bir şekilde 

birleştirilebilmesi için soketli geçme klemens benzeri bir parçanın gerekli olduğunu 

tespit ettik.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=12CHzWgXiTo&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://www.youtube.com/watch?v=12CHzWgXiTo&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://www.youtube.com/watch?v=eG02NfSAWjk&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1SistemleriMarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://www.youtube.com/watch?v=eG02NfSAWjk&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1SistemleriMarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://www.youtube.com/watch?v=eG02NfSAWjk&ab_channel=MarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1SistemleriMarmaraTeknolojiTak%C4%B1m%C4%B1%C4%B0nsans%C4%B1zSualt%C4%B1Sistemleri
https://youtu.be/Hj_fBaVQU38
https://www.youtube.com/watch?v=Obofk44mNLc
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➢ Motor sürme testlerinde stabil çalışmayan bir motor sayesinde tüm bağlantıların tek 

bir konektörle sağlanmasının parça değişikliğinde zorluk çıkaracağını tecrübe ettik ve 

her motor için ayrı kablo penetratörü kullanmaya karar verdik. 

 

➢ El tornasında üretilen talaşlı imalat ürünlerinde istenilen toleransların elde edilmesinin 

zor olacağını öğrendik. Özelikle plastik arka ve ön kapaklar ile pleksiglass hazneyi 

birleştiren parça üzerindeki deliklerin elle işaretlenip matkapla delinmesi eksantrik 

cıvata delikleri oluşmasına sebep oldu. Sızdırmazlığı olumsuz etkilemese de montajı 

zorlaştıran bir etmendi. Final üretimde deliklerin freze ile delinmesinin faydalı 

olacağını düşünüyoruz. 

 

➢ 3D baskıdan alınan parçalarda diş açılmasının zor olduğunu tecrübe ettik ve alternatif 

araştırmalarımızda insert isimli parçaların 3D malzemelerde vidalama işlemini 

kolaylaştırdığını öğrendik. 

 

➢ Çok profesyonel olmayan farklı 3D yazıcılardan çıkan parçaların ölçülerinin, 

yazıcıların kalibrasyonu sebebiyle   çok küçük sapmalar olabileceğini fark ettik. 

Çözüm olarak çoklu parça basımından önce basit bir parça ile yazıcının baskı 

hassasiyetinin test edilmesi gerektiğini fark ettik. 

 

➢ Kurmuş olduğumuz denge düzeneğinde güç kaynağı motorları çok hızlı çalıştırdı ve 

zaman zaman motor pervanelerinin fırlamasına, yüksek hızdan dolayı sistemin 

kopmasına vb. gibi sıkıntılara yol açtı. Motorların hızını yazmış olduğumuz 

kodlamadan azaltarak, motor pervanelerini de daha sıkı bir şekilde motora sabitleyerek 

ve koruyucu gözlük takarak bu sıkıntıların üstesinden gelmeye çalıştık. 

 

➢ Birçok kez denge düzeneği kurmamıza rağmen istenilen verileri elde edememiştik. 

Ahşap malzemelerle kurduğumuz düzeneği daha ince, daha hafif ve daha kullanışlı olan 

sac metaliyle yeniden tasarlayarak daha sağlıklı veriler etmeye başladık. 

 

➢ Devre oluştururken en büyük sıkıntımız herhangi bir jumper kablonun devrede yanlış 

bağlanması veya bağlanan kabloların çıkması oldu. Bunların sonucunda bazı jumper 

kablolar yandı ve kullanılamaz hale geldi. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması adına devreyi 

bir değil birden fazla kişinin kontrol etmesini kararlaştırarak çözüm üretmeye çalıştık 

ve hataların daha az oluşmasını sağladık. 

 

➢ Başlangıçta lehim yaparken bazı eşyalara küçük hasarlar verdik ama daha sonra alınan 

tedbirler ve kazandığımız tecrübe ile düzgün lehim yapmayı öğrendik. 

 

➢ Kullandığımız malzemelerin (motor, Esc vb.) yanmaması için sürekli olarak 

çalıştırmamaya ve güç kaynağını fişe takılı olarak bırakmamaya özen gösterdik. 

 

➢ Yapmış olduğumuz yazılımlarda birçok hatalar yaptık ve hala bazı hatalar bulunmakta. 

Bütün bunların üstesinden gelebilmek adına görevlendirmeleri en az iki kişiyle birlikte 
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yürütüyoruz. Böylelikle farklı düşüncelerle beraber oluşabilecek hataları azaltmayı 

hedefliyoruz. 

 

➢ Nesne tespiti için sık kullanılan frameworklerden biri olan Tensorflow ile çalışılmıştır. 

Nesne tespit modelleri arasında oldukça popüler olan yolov3 modeli de test edilmiş ve 

başarılı sonuçlar alınmıştır. Hem kendi laptoplarımızda, hem Google Colab ortamında 

derin öğrenme için eğitimler yapılmış ve derin öğrenmede performans için grafik 

kartlarının (GPU) çok önemli bir etkiye sahip olduğu deneyimlenmiştir. 

  

➢ Ayrıca Raspberry PI, çok iyi bir işlemci mimarisi ve hızına sahip olmasına rağmen GPU 

konusunda yetersiz kalması nedeniyle nesne tespiti kısmında düşük kare hızı (FPS) 

alınmıştır. Bu sorunun üstesinden gelmek için yolov3-tiny modeli kullanılmış ve kodda 

optimizasyon yapılarak az da olsa kare hızında artış sağlanmıştır.  

 

➢ Bütün bu işleri yaparken, her şeyden önce bir ekip olarak çalışmayı ve bilgi paylaşımı 

yapabilmeyi öğrendik ve öğreniyoruz. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

 

8.1 Zaman Planlaması: 

 
 

 
Şekil 95: Zaman Çizelgesi 1
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Şekil 96: Zaman   Çizelgesi 



73 
 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

Mekanik Bütçe: 

MALZEME 
TOPLAM  

FİYAT (TL)  

Pleksiglas Hazne 180  

Alüminyum Blok 590  

Alüminyum Blok İşleme Maliyeti  

(Pil kutusu ve kapaklar için) 
2000  

Kablo Penetratörleri Üretimi 250  

Metrik Civatalar (M5 Pil kutusu, M4 Kapak, motor bağlantıları) 80  

3D Printer Motor Nozulları 500  

3D Printer Tüp İçi 200  

Poliüretan Köpük 40  

Dayson Extra Pu Mastik Silikon 45  

Sıcak Silikon ve Tabancası 70  

Epoksi Reçine (1.5kg) 150  

İtki Test Düzeneği (Akvaryum) 50  

TOPLAM 4155  

 

 

 

 

Elektronik Bütçe: 

Malzeme Adet Birim Fiyat Fiyat (TL) 

Hidrofon  3 1000 3000 

DJI 2212 920 KV Fırçasız 

DC Motor (pervane ve 1m 

kablo) 12 175 2100 

30 Amper ESC 12 185,86 2230,32 

Arduino Mega 2560 2 381,87 763,74 

Usb Konektör 1 100 100 
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4 Pin Konektör 2 140 280 

Raspberry Pi 4 4GB 1 727,02 727,02 

Alüminyum Soğutucu 12 2,55 30,6 

BNO055 IMU Sensor 1 430,32 310,64 

10K Potansiyometre 3 1,27 3,81 

4S Lipo - Pil Şarj Aleti 2 538,02 1076,04 

4S Lipo - Pil 2 690,4 1380,8 

Sualtı Basınç Sensörü 1 183,94 183,94 

Güç Dağıtım Kartı 2 52,37 104,74 

Raspberry Pi kamera 1 353,68 353,68 

Kamera kablosu (60 cm) 3 32,57 97,71 

Acil Stop Butonu  2 194,7 389,4 

Raspberry Pi 4 Orijinal Kutu 1 80,04 80,04 

PCB Baskı 6 30 180 

Su geçirmez on-off switch  2 15,17 30,14 

12'li Soketli Geçme Klemens 

5060 ONKA 2 30 60 

Toplam   13633,62 

 

 Mekanik ve Elektronik bütçemiz göz önüne alındığında toplamda 4155 + 13633,62 = 

17788,62 TL civarı ihtiyacımız bulunmaktadır. Bazı malzemelerden (motor, esc gibi) 

ihtiyacımızdan fazla almamızın sebebi, herhangi bir yanma, kablo kopması gibi sıkıntılarla 

karşılaştığımız zaman daha hızlı bir çözüm üretme amaçlıdır. 

 Yapmış olduğumuz sponsorluk görüşmeleri sonucunda 12500 Türk lirası nakit maddi 

destek almış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra geçen seneden kalan 2000 Türk lirası ile toplam 

14500 Türk lirası bütçemiz bulunmaktadır. Ayrıca mekanik üretim için gerekli olan bazı 

parçalarda gerekli firmalarla görüşülüp malzeme desteği alınmıştır. Bu durumları göz önüne 

alırsak maddi ve üretim konularında bir sıkıntı yaşama olasılığımız çok düşük gözükmektedir. 

Fakat her ihtimali göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuzdan dolayı Marmara 

Üniversitesi ile görüşmelerimiz devam etmektedir.  
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8.3 Risk Planlaması 

 Olabilecek Olaylar Karşımıza Çıkabilecek Riskler Alınması Gereken Önlemler 

 

 

Doğal Afetler Projenin belli dönemlerinde sıkışık bir 

takvim ortaya çıkabilir. 

Yapmamız zorunlu olan görevleri (sızdırmazlık 

videosu çekimi, KTR yazımı gibi) takvimi 

beklemeden uygun bir imkân bulduğumuz bir 

zaman diliminde gerçekleştirmeliyiz. 

Şartname Takvim Değişiklikleri 

 

Koronavirüs 

Her zaman hijyenik ortamlarda 

çalışmamıza ve tüm sağlık kurallarına 

uymamıza rağmen ekip üyelerimizden 

birinin koronavirüs testi pozitif çıkabilir. 

Arkadaşımızın ve çevresinin sağlığı için testi negatif 

çıkana kadar kendisini karantinada tutmalı ve ona 

verdiğimiz görevlerin yükünü azaltmalıyız. 

  

Maliyet Riskleri 

Yeterli sponsor bulunmayabilir. Sponsor bulma görevini üsteleyen ekip üyelerinin 

yükünü belli bir süreliğine tüm ekip olarak daha 

fazla kişi ile görüşüp maliyeti düşük ürün 

listemizden parça seçimi yapabiliriz. 

Piyasada Malzeme Eksikliği Yurt dışından gelen parçalarda üretim ya 

da ihracat durabilir. 

Yurt dışından parçaları listemizden çıkarıp yerli 

alternatifleri belirlemeliyiz. 

Dolar Kuru Yükselmesi Yabancı para birimlerinde meydana 

gelebilecek aşırı kur yükselişi. 

 

Yurt dışından parçaları listemizden çıkarıp yerli 

alternatifleri belirlemeliyiz 

 Yönetimsel riskler Herhangi bir özel sebep ile projeden 

ayrılan ekip arkadaşı olabilir. 

Arkadaş çevremizde projemize katılmaya istekli 

kişilerle iletişimde bulunmalıyız. 

 

İletişimsizlik 

Ekip başkanları veya ekip içindeki üyeler 

arasında gerçekleşebilecek herhangi bir 

iletişim kopukluğu yaşanabilir. 

Kişiler arası iletişim açısından sağlıklı ve 

sürdürülebilir iletişim ortamı kurabilmek amacıyla 

birbirimizle daha saygılı ve dikkatli olmalıyız. 
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Bilginin korunması ve paylaşımı 

Ekip bilgi ve tecrübesinin mezun 

olanlarla birlikte kaybolması. Bilginin 

yeni ekip üyelerine aktarılamaması. 

Herkesin sahip olduğu tüm bilgiler düzenli olarak 

bulut tabanlı bir program ile tek çatı altında 

korunmalı ve her zaman paylaşılmalıdır. 

 

Zamanlama Riskleri 

Çalışmalarımızı yetiştiremeyip zaman 

planımızın dışına çıkabilir. 

Projemizin son aşaması olan yazılım optimizasyon 

testlerini yarışma tarihlerinden bir ay öncesinde 

bitirmeyi amaçlamalıyız. Böylece çalışmalarda 

aksama olması durumunda aksaklıkları gidermek 

için yeterli vaktimiz olacaktır. 

  

Teknik Riskler 

Yarışma esnasında yaşanılabilecek 

herhangi bir teknik arızayı çıkabilir. 

El aletleri ve yedek malzeme listesini hazırlayıp en 

güvenli olabilecek şekilde paketleyerek yarışma 

alanına yanımızda götürmeliyiz. Telaşlı imalat 

esnasında tolerans sınırı aşılabilmesi ihtimaline 

karşı da telaşlı imalat için daha profesyonel bir 

firma ile anlaşmalıyız 

 

Sızdırmazlık Riski 

Araçta sızdırmazlık sağlanmasına 

rağmen kapak açılıp kapandıkça o-

ringlerde oluşan hasar sonucu 

sızdırmazlık zarar görebilir 

Test sürüşlerinden önce araca elektrik bağlantısı 

olmadan belirli bir süre su içinde bekletilerek 

aracın sızdırmazlığı kontrol edilir ve yedek o-ring 

contalar her zaman yanımızda bulunur. 
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9. ÖZGÜNLÜK  
 

Projemizde özgünlüğü Mekanik, Elektronik ve Otonom olmak üzere üç kısma 

ayırdık. 

 

⚫ Mekanik Özgünlük 

 Genel olarak ROV tasarımlarında batırıcı motorlar iki tane, aracın ortasında sağ ve 

solda konumlandırılmakta, bu aracı pitch hareketi yapması için yeterli değildir. Dört adet 

batırıcıya sahip araçlarda ise motorlar genel olarak aracın ön kısmında sağ ve sola, arka 

kısımda sağ ve sola yerleştiriliyor. Bizim aracımızda ise ortada sağ ve solda batırıcılar 

bulunurken ön ve arka kapağının olduğu kısımda da motor bulunmakta. Bu tasarımda ilk 

amacımız PID ile yaptığımız denge kontrolünü kolaylaştırmaktır. Diğer avantajlarına bakacak 

olursak aracımızın kesit alanı azalmıştır ve doğrudan şasi ile bütünleşik bir yapıda olduğu için 

aracın hızlı gitmesine katkı sağlayacaktır. Şekil 97 ve 98'de klasik tasarımlar ile bizim 

tasarımımızı karşılaştırmak için Ansys Discovery Live ile basit bir akış analizi yapılmıştır. 

 
                Şekil 97: Aracımızın Motor Yerleşimi                                              Şekil 98: Klasik 4'lü Batırcı Motor 

Elektronik tüpün tam olarak kamera ve kabloların bulunduğu konumlara motor 

yerleştirme fikri özgün bir kapak tasarımı yapmamızı da gerektirmiştir. Şekil 99’da görüldüğü 

gibi arka kapakta 2 adet motorun 30 derce açı ile yerleştirebileceği ve her motor için kapağın 

kendisine yakın noktasında bir rakor mevcuttur. Tüm kabloları tek bir kapaktan çıkarmayarak 

araç dışında takılma riski oluşturabilecek kablo miktarı azaltılmıştır. Bu ayrıca aracın modüler 

olmasına katkı sağlamaktadır. 
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Şekil 99 

 

 

 

Nozulun motor verimini arttıran ve pervane güvenliğini sağlayan bir parça 

olduğundan bahsetmiştik. Şekil 100’de görülen nozul, seçilen motor boyutuna, araca bağlantı 

şekline ve pervanenin itkisini arttıracak şekilde hızlandırıcı olarak tasarlanmıştır. 

 

 

Nozul gibi aracımızda kullandığımız iki farklı tipteki pervane çizimi de bize aittir. 

Hazırlayacağımız test düzeneği ile daha verimli ve özgünlüğü daha da arttırılmış pervane 

tasarımlarına ilerleyen günlerde devam etmeyi amaçlamaktayız. Öğrenciler tarafından yapılan 

Şekil 100: Nozul Analizi 
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pervaneler genellikle hazır alınan ya 3D yazıcıdan basılmış pervanelerdir. Biz burada üretim 

yöntemi açısından da bir özgünlük düşünerek final pervane tasarımı belirlendiğinde polyester 

reçine ve kalıp ile yapabiliriz. 

 

 
Şekil 101 
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Şekil 104 Testini Yaptığımız Pervane Alternaifleri 

Pil kutusu alacağımız lipo pil şekli ve ölçülerine göre tasarlanmıştır. Ayrıca kablo 

bağlantı konektörü hazır olmayıp 3 parça şeklinde tornada işlenerek oring ve Npt dişler ile 

sızdırmazlığı sağlanacaktır.  

 

 

 

  

Şekil 102 Şekil 103 
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Pil Kutusu 

 

 

 
Şekil 105 

 

 

Aracımızın yarışma gereği tamamen otonom olacağından ve havuz dışı hiçbir ek güç girişi 

olmayacağından aracımızda lityum polimer pil kullanma kararı aldık lakin pilin hem ısınma 

hem de patlama riskine karşı çözümümüz duvar kalınlığı 4 mm olan 6063 serisi alüminyum bir 

pil kutusu tasarlamak oldu pil kutusunun tasarımı ve seçilen ölçülerin hepsi takımımıza özgün 

olup gerekli testler yapılarak seçilmiştir. 

 

 

 
Şekil 106 
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Şekil 107 Pil Kutusu Patlatılmış Görüntü 

 

Kablo Penetratörü Tasarımı 

 

Şekil 109’da görülen parçalardan 2 numaralı parça kablo ucuna geçirilerek epoksi 

ile doldurulmakta. 3 numaralı parça 2 farklı şekilde tasarlanmış olup ince paneller için 

sızdırmazlık eksenel oring ile sağlanmaktadır. Bir kere panele somun ile sıkıştırılarak 

sabitlendikten sonra motor kablosunu sökmek için çıkarmaya gerek yoktur. 1 numaralı parça 

sıkılarak 2 ve 3 numaralı parça arasında sızdırmazlığı sağlayan oringe baskı yapmaktadır. 

Kalın ve diş açılabilecek hazneler için 3 numaralı parçada oring yoktur. Su tesisat borularında 

kullanılan mantık ile NPT diş ve teflon bant ile sızdırmazlık sağlanmaktadır. İki tasarımında 

üretimi yapılıp denenecektir. Şekil 109’da görüldüğü gibi 2 ve 3 numaralı parça içine epoksi 

dökümünden önce elektronik pinleri de sabitlenebilmektedir. Böylelikle daha kolay geçme 

sağlanabilir. 

 
Şekil 108 Kablo Penatratör Render Görüntüsü 
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Şekil 109 İnce Paneller İçin Kablo Pentratörü 

 
Şekil 110 Kalın Paneller İçin Kablo Pentratörü 
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Ön ve Arka Kapaklar 

 

 

 

 
Şekil 111 

 

 

Aracımızı hidrodinamik açıdan farklı burun ve arka kapak tasarımlarıyla sanal ortamlarda 

test ettik ve bunun sonucunda hem motorların yorulmasını engellemek hem de güç tüketimini 

minimuma indirmek için son olarak bu tasarımda karar kıldık ve bu tasarımın en büyük özelliği 

takımımıza ait özgün bir tasarım olmasıdır. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 112 Şekil 113 
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• Elektronik Özgünlük 

 Aviyonik kartımızın tasarımı tamamen bize aittir. Proteus 8 programından takımımız 

tarafından çizilmiştir. Plakete baskısı sadece matbaada yaptırılmış olup diğer PCB üretim 

aşamalarını; asite atılması, komponent deliklerinin açılması ve lehimleme işlemlerini aviyonik 

ekibimiz yapmıştır.  

 

 Kartımız üzerinde mikrodenetleyici olarak Arduino Mega’nın ve motorların PWM 

pinlerinin takılacağı soketleri içermektedir. Motorlar için ayrı bir güç dağıtım kartı kullanmak 

yerine motorların güç bağlantılarını aynı aviyonik devreye alarak hem Pcb üzerindeki alandan 

hem de bütçeden tasarruf sağlanmıştır. Bu da aviyonik sistemimizin özgün olmasını sağlamıştır. 

 

 
Şekil 114 

 

 

• Otonom Özgünlük 

 Aracımızın kontrolü için gerekli PID algoritmamız ve kodlarımız, aracımızda 

kullanacağımız BNO055 imu sensörüne ait özel fonksiyonlar haricinde, bizlere aittir.  

 Navigasyon algoritması için tasarlanan algoritma için harici sensör veya hazır modüller 

kullanmak yerine düşündüğümüz basit ama etkili olma ihtimali yüksek olan Navigasyon 

Algoritması ile tüm işlemlerimiz Raspberry PI’den gelen görüntüye göre yapılacak ve havuzun 

tamamını efektif bir şekilde tarayarak ilerleyecek ve nesne tespiti yapıldığı anda ilgili görev 

algoritması çalışacaktır.  

 Görev algoritmaları için kullanmayı düşündüğümüz algoritmalar takımımız tarafından 

yapılan araştırmalar sonucunda kararlaştırılmış ve ilgili kodlar takımımız tarafından yazılmıştır.  

 Derin Öğrenme için kullanılacak fotoğraflar takımımız tarafından çekilecek fotoğraflar 

ile eğitilecek olup herhangi bir hazır veri seti kullanılması planlanmamaktadır. 
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10. YERLİLİK 
 

Ürettiğimiz aracın her parçasında her çıktısında ülkemize ve takımımıza ait bir parça 

olmasına çok önem verdik. Aracımızı olabildiğince yerli imkanlarla oluşturmaya çalıştık bu 

doğrultuda aracımızın %90’nı geçen oranda yerli olarak üretmeyi hedefledik ve bu zamana 

kadar tasarladığımız tüm parçaları yerli olarak ürettik parçaların tasarımından üretimine kadar 

her adımında ülkemize ait bir dokunuşun olması bizim en büyük hedefimizdir. 

 

 

• Pil Kutusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pil muhafaza kutumuzun tasarımı takımımıza aittir. Üretimini Gebze OSB’de 

sponsorumuz olan yerli bir kuruluşta yapılmıştır. Yapımında tamamen yerli imkanlar 

kullanılmıştır. 

• Kablo Penetratörü 

Aracımızda kullanacağımız ve özgünlük kısmında yer verdiğimiz kablo penetratörümüzün 

tasarımı takımımıza ait olup şu an yerli bir firmada üretim aşamasında kendi tecrübelerimizden 

yararlanarak yerli imkanlarla üretip yarışmada aracımızda kullanacağız. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 115 
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• Ön ve Arka Kapaklar 

Şekil 99 ve 111’de aracımızın ön ve arka kısmında bulunmasını planladığımız kapaklar 

mevcuttur. Bu tasarımlarımızı yerli imkanlarla şekil 116 ve 117’deki gibi üretip prototip 

aracımızda kullandık. Başta hazır olarak yurtdışından almayı planladığımız bu kapakların 

ülkemizde üretilebileceğini düşündük ve buna karar verdik.  

 

Şekil 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 117 
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• Pervaneler  

 Süreç içerisinde birkaç farklı pervane versiyonu üzerinde yol aldık ve bu pervanelerin 

üretimlerini tamamen yerli imkanlarla sağladık. 

 

 

Şekil 118 : Üretilen bir pervanin 3D görüntüsü 
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