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1. RAPOR ÖZETİ

     CALROV, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Yapay Zekâ ve Programlama Kulübü bünyesinde 

Ocak, 2021’de İnsansız Su Altı Sistemleri üzerine kurulmuş bir takımdır. Ekip üyeleri 

çoğunlukla hazırlık sınıfı öğrencilerden oluşmakla beraber faaliyetlerini yazılım, tasarım, 

mekanik ve elektronik ekibi olmak üzere dört ekibe ayrılarak yürütmektedir. Bu sayede 

takımdaki işleyiş daha kontrollü ve daha ivedi bir şekilde sağlanmış olacaktır. CALROV ekibi; 

ekip ruhuna sahip, alanda çalışmalar ve araştırmalar yapmış, hedef odaklı çalışan, millî ve 

manevî değerlerini kişisel çıkarlarından önde gören kişilerden oluşmaktadır. CALROV ekibi 

“Talay” isminde bir insansız su altı aracı geliştirmektedir. Talay; Teknofest yarışmasına yönelik 

geliştirilmesi nedeniyle yarışma şartnamesindeki görevlerin analizleri yapılarak, kısıtlamalar 

dikkate alınarak, yarışma alanında en iyi şekilde performans sergilemek üzere tasarlanmıştır. 

Farklı ekiplere ayrılan takımda gerek ekipler içi gerek takım içi olarak belirli sıklıklar ile 

toplantılar yapılarak mevcut pandemi dönemine rağmen çalışmaların hız kesmeden devam 

etmesi sağlanmıştır. 8.1.’de yer alan zaman planlaması, yarışma komitesi tarafından yapılan 

tarih değişiklikleri dışında herhangi bir sekteye uğramamış ve tabloya sadık kalınmıştır. 

Çalışmalarda atölye fazında geçilerek fikri olarak inşa edilen aracın prototip üretimi 

tamamlanmıştır. Atölye çalışmaları mayıs ayı içerisinde yapılmış olup Talay isimli aracın 

prototipi üretilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde mevcut tasarım üzerinde tasarımsal 

değişikliğe yol açacak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Yapılan prototip 

neticesinde araç üzerindeki takım tarafından üretilen parça sayısının yaz ayı boyunca yapılacak 

AR-GE çalışmaları ile artırılması kararlaştırılmıştır. Bu sayede araçtaki yerlilik oranı da artmış 

olacaktır. Özetle fikri olarak planlanan araç fiziki olarak prototip aşamasını başarılı bir şekilde 

tamamlamıştır. Bu aşamaların tamamı sistematik ve planlı bir biçimde yol katedilerek 

sağlanmıştır. 

     Talay İnsansız Su Altı Aracı’nın üretilen prototipi, ÖTR’de hesaplanan parametrelerce 

uyumlu olarak eni 482 mm, boyu 469 mm, yüksekliği ise 217 mm olarak üretilmiştir. ÖTR 

aşamasında ağırlığı 8368,60 gram olarak hesaplanan aracın prototipi üretilirken yapılan 

değişiklikler sayesinde 8 kg olarak belirlenen ağırlık sınırının altına düşürülmüştür. Tamamen 

özgün ve yerli olarak tasarlanıp üretilen araç şasisi elektronik sistem ile de uyum sağlamıştır. 

Araçta görevlere yönelik üretilen parçaların yaz ayları içerisinde hazırlanacak olan parkur 

simülasyonlarında testleri yapılacaktır. Araç mekanik kısmına gelinecek olursa 6 adet itici 

bulunmaktadır. Bu iticilerin yerleşim planı; 2 itici Z eksenine 90°lik, öteki 4 itici X ve Y 

eksenine 45°lik açılarla yerleştirilmiştir. Elektronik devrelerin tamamı araçta yer alan sızdırmaz 

tüpe yerleştirilerek devrelerin korunması sağlanacaktır. Bu sayede devrelere su sızmasının 

önüne geçilecek ve sızdırmaz tüp tarafımızca üretilen sızdırma sensörü ile de kontrol altında 

tutulacaktır. Yazılım kısmında ise Python dili ve 4.3.2.’de bahsedilen algoritmalar ile derin 

öğrenme uygulaması yapılarak otonom görev icra edilecektir. Araç manuel kontrol için 

QGroundControl isimli uygulama kullanılması planlanmıştı bu uygulamanın muadili olarak bir 

arayüz programı tarafımızca geliştirilmektedir. Kullanıma hazır hale gelinmesi durumunda araç 

kontrolü için tarafımızca üretilen bu uygulama kullanılacaktır. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

     Ön tasarım raporu aşamasından bu yana artan bilgi birikimi ve ekiplerce alınan kararlar 

doğrultusunda araçta birtakım değişiklikler yapılmıştır.  Bu değişikliklerin yapılmasının başlıca 

nedenleri ise şunlardır: Maliyetin düşürülmek istenmesi, ağırlığın düşürülmek istenmesi, bazı 

yanlış hesaplamalar, prototip üretimi sonrası uygun görülen değişiklikler, yapılan piyasa 

araştırmaları sonucu edinilen bilgiler vs.  

     Bütçemiz ön tasarım raporunda ekstra giderler haricinde 16.323,08 TL olarak hesaplanmıştı. 

Mevcut dolar kuruna rağmen alınan tedbirler ve tarafımızca üretilen parçaların sayısını artırarak 

azaltılan maliyet sayesinde beklenmedik giderlerle beraber 16.858,895 TL olarak 

hesaplanmıştır. Eğer bu müdahaleler yapılmasaydı yaklaşık 20.000 TL’ye ulaşan bir maliyet 

tablosu oluşacaktı. 

Adaptör: 

     Adaptör olarak araçta 12V 40A değerindeki iki adaptörün paralel bağlanması planlanıyordu 

ancak bunun göz önünde bulundurulması gereken bir riski vardı: Adaptörlerden akım çekilirken 

iki adaptöre eşit dağılmayabilir ve çok fazla akım çekildiği durumda, yüksek akım çekilen 

adaptörde kalıcı hasar bırakabilirdi. Bunu çözmek için akım dengeleme devreleri 

kullanılabilirdi ancak bu tarz bir devreyi 80 ampere dayanıklı şekilde yapmak çok güç olacaktı. 

Bu sebepten dolayı birden fazla adaptörü seri bağlamak veya istenilen akımı tek başına 

karşılayabilecek bir adaptör bulmak şeklinde iki çözüm planlandı. Bunun üzerine ekip üyeleri 

tarafından yapılan piyasa araştırması sonucunda 12V 66A değerinde bir adaptör 

kullanılabileceği veya 5V 70A değerinde üç adaptörün seri bağlanabileceği düşünüldü. Araçta 

bu iki yoldan birinin kullanılması kararlaştırıldı.  

Besleme Devreleri: 

     Araçta Raspberry Pi’ı beslemek için 6-7V seviyelerinde bir besleme devresi tasarlanması ve 

bunun bir micro USB aracılığıyla Raspberry Pi’ı beslemesi kararlaştırılmıştı. Ancak sonrasında 

Pixhawk’ın SBUS pinine 5V sağlanması gerektiği ve manipülatör kolda kullanılacak olan 

servodan tam verim alınabilmesi için 7V kullanılması gerektiğinin fark edilmesi üzerine bu 

devrelerden biri 5V öbürü 7V sağlayacak şekilde iki devre üretildi. 

Kablo Kaplamaları: 

     Su üstünden araca giden kabloların ısıyla daralan makaron ile kaplanması düşünüldü. Ancak 

sonrasında bir kablo fabrikasına yapılan ziyaret ve işin uzmanı kişilerle gerçekleştirilen 

istişareler sonucunda ısıyla daralan makaron ile kaplamak yerine hem su geçirmezlik hem de 

esneklik bakımından daha avantajlı olan poliüretan kaplamalı bir kablonun yaptırılıp 

kullanılmasına karar verildi.  

Sarhoş Teker Aparatı: 

     Kullanılan sarhoş tekerleri sabit tutmak ve aracı yükseltmek için alt taraftaki sigma 

profillerin uç kısımları için aparat tasarlandı. Başta bu ufak bir parçaydı fakat kullanılacak kolun 

değişmesi sonucunda yükseklik arttı ve Mantis Kol’un görev sırasında yere değme ihtimali 

ortaya çıktı. Bu yüzden parça daha da yükseltildi. Ayrıca kullanılan sarhoş tekerler, sigma 

profillerin eninden daha geniş olması sebebiyle kenarlardan taşma oluyordu ve bu da sarhoş 

tekerlerin sigma profile bağlantısını engelliyordu. Bunun için de bir parça gerekiyordu. Tek bir 

aparat tasarlanarak tamamı bu aparat üzerinde tek parça haline getirildi. Bu sayede Mantis Kol, 

su altı hokeyi görevinde hem yere sürtmemiş olacak hem de Topla-Geç aparat tam verimle 

çalışabilecektir. 

Manipülatör Kol Değişimi: 

     ÖTR ve öncesinde “Newton Subsea Gripper” isimli kolun kullanılması planlanıyordu fakat 

sonrasında bundan vazgeçilmiştir. Bu kararın başlıca nedenleri ise şöyledir:  
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• Aracın yerlilik oranını artırmak,  

• Teknofest’in vereceği maddi desteğin KTR tarihine ertelenmesi sonucunda oluşan 

maddi açık, 

• Araç ağırlığının 8KG limitini aşmasıdır.  

     Bunun sonucunda aracın yerlilik ve özgünlük oranını artırmak, maliyeti yaklaşık 13 kat 

düşürebilmek ve ağırlığı azaltmak için Mantis Kol geliştirildi. Mantis Kol’un çalışma prensibi 

dişli çark sistemi üzerine tasarlandı. Kolun kıskaç kısmının gövdeye sabitlenebilmesi için 

ayrıca bir parça daha tasarlandı. 

Topla-Geç Aparatı Tasarımsal Değişiklik:  

     Manipülatör Kolda değişikliğe gidilmesi nedeniyle kolun sap kısmına bağlı olan Topla-Geç 

aparatının bağlantı kısmında ve bu kısma bağlı olarak aparatın boyutunda ufak değişiklikler 

yapıldı. Aparatın boyutu biraz daha büyütülüp bağlantı kısmının çapı genişletildi. 

Sigma Profil Boyutunda Değişiklik: 

     Sağlamlık konusunda şüpheler olduğundan dolayı 30x30 sigma profil kullanılması 

planlanıyordu fakat bu durum aracın ağırlığını büyük ölçüde etkilemekteydi. Yapılan 

araştırmalar ve teyit edilen bilgiler doğrultusunda 20x20 sigma profile geçiş yapılmasına karar 

verildi. Bu karar neticesinde ağırlıktan yaklaşık 700 gram tasarruf edildi. 

Filament Değişikliği: 

     Araçta bulunan 3B parçaların basımında PETG filament kullanılması planlanmıştı. Fakat ön 

tasarım raporunda da belirtildiği gibi PETG’nin esnek olması bizim için bir dezavantajdı. Bu 

sebeple PETG’den vazgeçildi ve aracın son hali için ASA filament kullanılması kararlaştırıldı. 

Çünkü ASA filament suya ve darbelere PETG’den daha dayanıklıdır. Sponsorumuzdan ASA 

filament temin etmemiz uzun süreceğinden atölyemizde halihazırda bulunan ABS filament 

prototip üretiminde kullanılmıştır. 

Yapay Zekâ Eğitim Metodu Değişikliği: 

     Yapay Zekâ eğitimi için gerekli kodlar hazırlanmış olup aracın yüzdürülmesinin devamında 

havuz altında fotoğraflar çekilecektir. Yarışmadaki kapı ile aynı ebatlarda bir kapı 

ürettirilecektir. Yapay Zekâ eğitimi de üretilecek olan kapı vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.  

     Faster-RCNN modelinin bilgisayardaki hızından memnun kalmadık ve ÖTR sonrasında 

YOLOv3 modeline geçmeye karar verdik.  

Arayüz Uygulaması Değişikliği: 

     ÖTR’de arayüz geliştirilmesi planlanmamaktaydı. Tkinter ve Pixhawk iletişim protokolleri 

incelendi ve araç hareket verileri yazılan program tarafından başarıyla okundu. Devamında öz 

kaynaklar ile arayüz programı hazırlanmaya başlandı. Mevcut durumda araçtan gelen 

görüntüyü gösterilebilmekte, üzerinde görüntü algılama yapılabilmektedir. Buna ek olarak 

araçtan gelen pusula, jiroskop verilerini de 66 milisaniye gecikme ile alıp işleyebilmekte ve 

devamında kamera görüntüsü üzerine yansıtılabilmektedir.  

     QGroundControl uygulamasına ve genel olarak hazır yazılıma olan ihtiyaç gün geçtikçe 

azaltılmaktadır. Şimdiki hedef ise QGC dışında sanal kumanda oluşturarak bunun arayüze 

entegre edilmesidir. Yarışma zamanına kadar otonom görevin yanı sıra uzaktan kumandalı 

bölümde de kullanılabilecek özgün arayüze sahip olunacaktır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

 

     Su üstünde QGroundControl kurulu bir bilgisayar, ona bağlı bir kontrol kumandası, karadan 

alınan 220VAC gücü 12VDC’ye çeviren güç kaynağı bulunmaktadır. Karadan araca iki kablo 

bağlanacaktır. Biri adaptörden gelen güç, diğeri de bilgisayardan gelen Ethernet kablosu 

olacaktır. Ethernet kablosu üzerinden iletişim sağlayan Ardusub yazılımı, Raspberry Pi ve ona 

bağlı olan Pixhawk ile iletişime geçerek aracın kontrol edilmesini sağlamaktadır. Güç 

kablosundan gelen akım aracın içinde dağılacaktır. Gelen güç elektronik ekibi tarafından 

hazırlanan bir dönüştürücü ile 6-7V seviyesine düşürülecek ve bununla Raspberry Pi 

beslenecektir. Bunun yanında Pixhawk güç modülüne bağlanıp kalan devre elemanları (iticiler, 

manipülatör kol vb.) Pixhawk güç modülünün çıkışına bağlanacaktır. Bu güç modülü hem 

Pixhawk’ın kendini beslemesini hem de çıkışına giden akım ve voltajı ölçüp Ardusub’a 

iletmesini sağlayacaktır. Araçta 6 adet itici bulunacak ve aracın hareketini sağlayacaktır. 

Bunlara bağlı olup sürülmelerini sağlayan ESC'ler bulunmaktadır. Ayrıca bir manipülatör kol, 

bir kamera, bir kamera açısını değiştiren servo motor, sızdırma sensörü ve basınç sensörü 

bulunmaktadır. Kameradan gelen görüntü su üstündeki bilgisayara aktarılır. Kamera döndürme 

servosu, Pixhawk'a bağlı olup kameranın görüş açısının kontrol edilmesini sağlamaktadır. 

Basınç sensörü de Pixhawk'a bağlıdır ve aracın su içinde derinliğinin hassas olarak okunmasını 

sağlamaktadır. Sızdırma sensörü ile araç içinde su sızıntısı olduğu anda acil durum protokolleri 

uygulanabilmekte ve devreler daha fazla hasar görmeden kurtarılabilmektedir. Aracın 

manipülatör kolu, görevlerde nesneleri tutmada kullanılacaktır. Aracın elektronik sisteminin 

gücü, su üstündeki bir adaptörden sağlanacaktır. Adaptör ile yarışma alanında sağlanan 

220VAC güç arasında bir acil durum butonu bulunacak ve acil durumlarda bu buton ile tüm 

devrenin gücü kesilebilecektir. Adaptörün içerisinde dahili bir sigorta bulunmaktadır. Ayrıca 

60 amperlik bir sigortaya da araç içerisinde yer verilecektir. 

 

Şema 2: Talay Sistem Tasarımı Şeması 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

     Su altı robotunu tasarlayan ekip hem kendini geliştirmek hem de aracı tasarlamak için Fusion 

360’ı araştırma yaparak öğrenmiştir. Tasarım ekibi halihazırda birçok araç tasarlamıştır. 

Aralarından en etkili ve yarışma için en uygun olan araç seçildi. Bu karar verilirken araçların 

akış analizlerine, hidrodinamiğine ve ağırlığına dikkat edilmiştir. Araç her ne kadar seçilmiş 

olsa da geliştirme ve düzeltme çalışmaları devam etmektedir. Kısaca optimum robota ulaşana 

kadar birçok aşamadan geçilmiştir ve AR-GE çalışmaları devam ettikçe farklı aşamalardan da 

geçilecektir. 

Robot Tasarımında İzlenmiş Olan Yol Haritası:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Analizleri:  

Su Altı Hokeyi Görevi:  

     İlk olarak aracı görevlere uygun tasarlarken su altı hokey görevi için nasıl bir yol izlenileceği 

konuşuldu. Bulunan özgün fikirlerden en uygun olarak “Topla-Geç” aparatı seçildi. Bu sayede 

zamandan kazanılmış oldu. 

Su Altı Montaj Görevi: 

     Montaj görevinde kullanılacak olan parçaların üstündeki demirin tutulabilmesi için kolun 

dik olarak koyulmasına karar verildi. Bu görevdeyken öne alınacak parça ağırlık dengesini 

bozabileceğinden, elektronik sistemi genel olarak arka kısımda birleştirildi. 

Kapıdan Geçiş Görevi: 

     Otonom görevde kapıyı algılamak için yapay zekâ kullanılmasına ve algılamama riskini 

azaltmak için bir yedek plan oluşturulmasına karar verildi. Kamera servosunu kontrol etmenin 

görüntü almada takım adına faydasının bulunduğu görüldü ve sabit kamera sistemi yerine 

servolu sistemin kullanılması kararlaştırıldı. 

     Kapıdan değmeden geçmek için aracı her açıdan eğitip hangi açıdan baktığına göre hareket 

etmesi sağlanacaktır. Yedek sistemde ise kapıya yandan bakıldığında algılanan kapının 

görüntüsünde algılama dikdörtgeninin kenarları oranını kullanarak açıyı bulacağız. (önden 3/2 

Görev 

Analizleri 

Araç 

Tasarımlarının 

Yapılması 

Fiziksel 

Özelliklerden 

Yüksek Puan 
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Şema 3 Robot Tasarımı Yol Haritası Blok Şema: 
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olan oran yandan bakıldıkça azalıp limitte 0 olacaktır.) Araç kendini seviye olarak ortalayıp 

STABILIZE moduna geçecek ve devamında ileri hareketiyle kapıdan geçecektir. 

Mekanik Tasarım: 

     Tasarım ekibi en uygun aracı bulabilmek için birçok çalışma yaptı. Bu araçlar arasından 

seçilen Talay’ı tasarlarken bazı hususlara dikkat edildi. Bu hususlar başlıca şöyledir:  

• Aracın hidrodinamiği, 

• Stabil sürüşün sağlanması, 

• Otonom görev sırasında görevin başarıyla tamamlanabilmesi, 

• Kilo, en, boy ve yükseklik gibi fiziksel özellikler yönünden kriterlere yüksek 

oranda uyumluluk göstermesi, 

• Y eksenine göre simetrik olmasıdır. 

     Bu hususların araca nasıl uygulandığından bahsedilirse; ilk olarak aracın hidrodinamiğinin 

etkilenmemesi adına bazı uygulamalar gerçekleştirildi. Aracın ön kısmında yer alan motor 

tutucu parçaların ön kısmının kavisli olarak tasarlanması, “Topla-Geç” aparatının üzerinde 

delikler açılarak hidrodinamiğe etkisinin azaltılması bu uygulamalara örnek olarak 

gösterilebilir.  

     Araç stabil sürüşün sağlanabilmesi adına Y eksenine göre simetrik olarak tasarlandı. 

Böylece herhangi bir denge sorununun maksimum düzeyde önüne geçilmesi hedeflendi.     

     İlk zamanlar tasarım yapılırken yalnızca 3B parçalar kullanıldı fakat sonradan aracın 

gereğinden fazla ağır olduğu tespit edildi. Bu yüzden hafiflik ve sağlamlık açısından üst düzey 

performans gösteren sigma profillerin kullanılmasına karar verildi. Akrilik tüpün sigma 

profiller ile bağlantısını sağlamak adına ekstra 3B parçalar kullanıldı. Talay Temel Gövdede de 

görüldüğü üzere aracın temel gövdesini bu sigma profiller oluşturmuş oldu.  

      

 

 

 

Tasarım 1: Talay Temel Gövde 
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     Aracın iskeleti 2 sigma profilden oluşuyordu fakat sonrasında aracın stabil sürüşünün 

sağlanabilmesi, manipülatör kola gelebilecek herhangi bir zararın önlenebilmesi, Topla-Geç 

aparatın tam verimle çalışabilmesi için 2 adet sigma profilin daha eklenmesine karar verildi. Bu 

sigma profiller bir nevi ayak görevi görecekti. Üstteki sigma profiller ile bağlantıyı 

sağlayabilmeleri adına yeni bir parça tasarlandı. Böylece araç iskeleti bütünüyle meydana 

gelmiş oldu. 

     Talay Araç Tasarım Şemasında da görüldüğü üzere bütün parçalarımız sigma gövdenin 

üzerine yerleştirilmiştir. 2 adet dikey yönde, 4 adet 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş iticiler 

bulunmaktadır. 4 adet motorda 45 derecelik açı kullanılmasının sebebi ekstra motor 

kullanmadan hem ileri veya geri düzlemde hem de yanal düzlemde hareketi 

sağlanmıştır. Aracın üzerinde bulunan 3B parçalar aşağıdaki gibidir: 

1. Akrilik tüp tutucu x 4 

2. Dikey motor tutucu x 2 

3. 45 derece açılı motor tutucu x 4 

4. Motor ve tutucunun bağlantısını sağlayan parça x 4 

5. Sigma profil bağlantı aparatı x 4 

6. Sarhoş teker bağlantı aparatı x 4 

7. Topla-Geç aparat x 1 

8. Manipülatör Kol x 1 

Tasarım 2: Talay Tamamlanmış İskelet 
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Aşağıda iticilerin Vektör Bileşeni grafiği bulunmaktadır. 
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Şema 4: Talay Araç Tasarım Şeması 

Grafik 1: Vektör Bileşeni Grafiği 
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Dikey Motor Sistemi: 

     Dikey yöndeki iticileri sigma profile sabitlemek için yandaki 

parça kullanılmıştır. Minimum büyüklükte ve ağırlıkta olacak 

şekilde tasarlanan parça 2 adet M5 vida ile sigma profile 

sabitlenmiştir. Dış yüzeydeki 4 deliği ise parçayı motora 

sabitlemek için kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

45 Derece Açılı Motor Sistemi: 

 

     45° açıyla duran yön iticilerini sabitlemek için yukarıda görülen parça tasarlandı. Mekanik 

tasarım kısmında da bahsedildiği üzere motorun sabitleneceği kısımda 45 derecelik açı 

kullanıldı. Sigma profil ise 2 adet M5 vida ile sabitlendi. 

     T200 iticilerin sabitleme mantığından dolayı yandaki ufak parçayı daha 

tasarlandı. Bu parça büyük motor tutucusu ile motorun arasında bağlantı 

görevi gördü. 

 

 

 

 

Tasarım 3: Dikey Motor Aparatı 

Tasarım 4: Dikey Motor Sigma Profile Sabitlenmiş Hâli 

Tasarım 5: 45° Açılı Motor Bağlantı Aparatı 

Tasarım 6: Motor 

Bağlantı Parçası 

Tasarım 7: Motor Tutucuların Montajı 
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İtici Analizi: 

     Kullanılan iticilerin grafiklerinden de anlaşıldığı üzere yapılan hesaplamalara göre, iticiler 

minimum 1.667 m/sn. maksimum ise 1.990 m/sn. hareket hızlarına ulaşabilmeyi sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

Resim 3: T200 İtici Analizi 

Resim 2: T200 İtici Analizi 
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Tüp Tutucu Sistemi: 

• Akrilik tüpün sigma profillere sabitlenebilmesi için yukarıda görülen parçalar 

tasarlandı. Herhangi bir denge veya sağlamlık problemi yaşanmaması adına 

bunlardan 2 adet kullanıldı.  

 

• Daha kolay montajlama yapabilmek için her biri iki 

parçaya ayrıldı. 

 

 

 

 

 

 

• Ön kısımdaki tutucunun alt kısmında manipülatör kolu 

sabitlemek adına farklı bir eklenti yapılmıştır. 

 
Sigma Profil Bağlantı Sistemi: 

     Sigma profillerin birbiri ile bağlantısı yanda görülen parça ile 

sağlandı. Orta kısmı boş bırakılarak hidrodinamiğe etkisi 

azaltıldı. Fakat boş kısmın daha dayanıklı olması için ortasına 

destek çubuğu koyuldu. Sigma profillere de bir adet M5 vida ile 

sabitlendi. 

 

Sarhoş Teker Sabitleme Sistemi: 

     Sarhoş tekerlerin sigma profile sabitlenebilmesi için yanda görülen 

parça tasarlandı. Bir adet M5 vida ile sigma profile sabitlendi. Tekerin 

bağlantıları 3 adet M3 vida ile yapılmıştır. 

 

 

Tasarım 8: Tüp Tutucu Sistemi 

Tasarım 9: 2 Parçaya 

Bölünmüş Tüp Tutucu 

Sistemi 

Tasarım 10: Alt Tüp Tutucu 

Tasarım 11: Sigma Profil 

Bağlantı Sistemi 

Tasarım 12: Sarhoş Teker 

Sabitleme Sistemi 
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Topla-Geç Aparat:      

     Görevler için nasıl bir yol izlenebileceği kararlaştırılmadan önce tasarım ekibi, tüm 

takımların geçmiş yıllardaki raporlarını inceledi ve çoğunun aynı şekilde görevi geçmeyi 

amaçladığını gördü. Bu da neden daha farklı bir yol izlenmesin sorusunu sordurttu. Yani asıl 

amaç hem daha pratik olup zamandan kazanmak hem de özgünlüğü sağlamak oldu.  

     Topla-Geç aparat su altı hokeyi görevi için özel olarak tasarlanmıştır. Hokey paklarının 

havaya kaldırılmaması gerektiği için yerden sürüklenmesi gerekiyordu. Topla-Geç aparatın 

geniş ağzı sayesinde aynı anda birden fazla hokey pakı zemine temas eder şekilde 

sürüklenebilecektir. Bu sayede zamandan tasarruf edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Manipülatör Kol 

     Manipülatör kol için birçok araştırma yapılmıştır ve en sonunda Mantis Kol’a karar 

verilmiştir. Kolun sağlamlığı ön planda tutulduğundan dolayı baskı malzemesi olarak ASA 

(Akrilonitril Stiren Akrilat) filamentin kullanılması planlanmaktadır.  

     Kullanılacak olan servo (PowerHD MG-20) 25 kg’lik tork gücüne sahiptir. Bu sayede zorluk 

çekmeden görevleri yerine getirebilecektir.  

     Mantis Kol’un gövde ile bağlantısını sağlayabilmek adına arka kısmına ayrı bir parça 

tasarlanmıştır. Bu parça 3 adet M5 vida ile akrilik tüp tutucunun alt kısmına sabitlenecektir. 

Ayrıca Mantis Kol hazırlanırken herhangi bir sorun ile karşılaşılması halinde alternatif kol 

kullanılacaktır. Mantis Kol’un çalışır hali için bkz. (1) 

 

 

                      

 
 

 

Tasarım 13: Topla-Geç Aparat 

Tasarım 14: Topla-Geç Aparat Mantis Kol ile Birlikte 

Tasarım 15: Mantis Kol 
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Manipülatör Kol Teknik Detayları:  

     Mantis Kol’un araca dik şekilde yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede montaj 

görevinde parçaları rahatlıkla kavrayabilecektir. Topla-Geç aparat sayesinde ise görevlerin 

arasında kolun açısının değiştirilmesine gerek kalmayacaktır. 

 

 

 

Tasarım 16: Araç Üzerinde Duran Mantis Kol 

Tasarım 17: Mantis Kol Teknik Çizim 
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     Mantis Kol avantajlarının dezavantajlarına ağır basması sonucu seçilmiştir. Aşağıda bu 

avantajların dezavantajlara karşı olan üstünlüğü görülmektedir 

Avantajları: 

• Kolun her parçası 3B yazıcılar aracılığıyla ihtiyaca yönelik üretilecektir. 

• Alternatif kola göre yaklaşık 13 kat ucuza getirilmiş olacaktır. (300tl/3850tl) 

• Kolun kavrama gücü yüksektir ve kavradığı bir maddeyi sıkı bir şekilde tutabilmektedir. 

• Kolda kullanılacak servo motorun tork gücü sayesinde tüm görevler rahatlıkla 

yapılabilecektir. 

• Kolu üretirken tamamen yerli yazıcılar ve filamentler kullanılacağından dolayı, Mantis 

Kol tamamen yerli üretim olacaktır. 

• Aracın toplam ağırlığı konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. 

 

Dezavantajları: 

• Boyutunun beklenenden fazla olmasından dolayı aracın yüksekliğinin artırılması 

gerekmektedir. 

• Dişli sistem ile çalıştığından dolayı ömrü çok uzun değildir. 

Alternatif Kol: 

     Ne kadar Mantis Kol seçilmiş olsa da herhangi bir problem oluşması durumunda 

başvurulacak olan alternatif kol “Newton Subsea Gripper” isimli koldur. Her iki kolun da 

avantajları ve dezavantajları olduğu biliniyor bu yüzden karşılaştırmalı bir şekilde bakıldığında 

Mantis Kol’un daha avantajlı olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

 

 

Fotoğraf 2: Mantis Kol Tutma Testi Fotoğraf 1: Mantis Kol Kavrama Testi 

Resim 4: Newton Subsea Gripper Teknik Çizimi 
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     Yukarıda teknik çizimi verilen alternatif kol, hazne içerisindeki motora bağlı olan sonsuz 

milin dönmesiyle çalışmaktadır. Bu şekilde mil yuvasına bağlı olan kıskaçlar, milin dönme 

yönüne göre hareket etmektedirler. 

Alternatif kolun avantajlarını ve dezavantajlarını sıralarsak dezavantajlarının 

baskın geldiği görülmektedir.  

Avantajları: 

• Çok güçlü ve oldukça hassas bir kaldırma kuvvetine sahip olması 

• Alüminyumdan yapıldığı için sağlam olması 

 

Dezavantajları: 

• Fiyatının çok pahalı olması 

• Ağırlık açısından sorun yaratması 

• Yurt dışı menşeili olduğu için gümrük sıkıntılarının olması 
 

Aracın Farklı Açılardan Görünümü: 

Tablo 2: Talay İnsansız Su Altı Aracı 

 

 

 

 

 

 

Üstten 

Görünüm 

 

 

 

Yandan 

Görünüm 

 

Resim 5: Newton Subsea Gripper 
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4.2.2. Malzemeler  

Sigma Profil: 

     Şasi üzerinde, aracın toplam ağırlığını en az ölçüde etkilemesi için hafif 

bir malzeme tercih edilmeliydi. Bu nedenle aracın şasisinde sigma profil 

kullanılmıştır. Sigma profil günümüzde çoğu sektörde kullanılmaktadır ve 

her türlü şasi, kabin, paravan, masa, makine yapımı için uygundur. Ana 

malzemesi alüminyum olduğundan hafif, sert ve dayanıklı bir yapıdadır. 

Sigma profillerin tercih edilmesinin en önemli sebepleri; seri ve pratik 

montaj özelliği, işlerlik, kullanışlılık, dayanıklılık ve tasarım özelliğidir. 

Demonte (modüler) yapısı sayesinde istenilen parça ve sigma profillerin 

birbirine olan bağlantısı, kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunların yanı sıra 

maliyeti düşük ve yerli bir malzeme olması sebebiyle sigma profil 

kullanılmıştır. Sigma profillerin (Alüminyum kanallı profillerin) 6, 8, 10 olarak 

üç farklı kanal yapısı bulunmaktadır. Şaside kullanılan sigma profiller 6 kanallı 

ve 20x20 mm ebatındadır.  

Tablo 3: Sigma Profil Teknik Detaylar 

 

 

T200 İtici: 

     İticiler su altı araçlarında ve gemilerde hareketi sağlamaktadır. 

İticiler; pervane, itici gövde ve diğer metal parçalar olmak üzere üçe 

ayrılır: 

• İtici Gövde: 

     İtici gövde su geçirmez bir motorun bulunduğu kısımdır. İticilerde 

fırçasız motorlar kullanılır. Fırçasız motorlar; sürtünme en az düzeyde 

olduğundan yüksek hıza sahiptir, torkları fazladır, elektriksel gürültü 

meydana getirmezler, uzun ömürlüdürler ve bakımları kolaydır. Bu özellikleri sayesinde 

kullanım alanları geniştir. 

• Pervane: 

     Motor gücüyle dönerek hareketi sağlayan plastik parçadır. Bir pervane, merkez etrafında eşit 

aralıklarla konumlandırılmış ve pervane palası adı verilen kanatçıklardan meydana gelir. Pala 

sayısı genellikle 3 veya 4’tür. 

• Diğer Metal Parçalar: 

     Pervanenin ve itici gövdenin bağlantısında kullanılan parçalardır.  

     Yapılan araştırmalar sonucunda en uygun iticinin T200 itici olduğuna karar verilmiştir. 

T200; dünya çapında araştırmacılar, bilim adamları ve çeşitli işletmeler tarafından ROV, AUV 

ve tekne gibi birçok su aracında kullanılan bir motordur. Yurt dışında MATE ROV yarışması, 

 

 

 

 

Önden 

Görünüm 

 

Alan Kütle Ebat 

1,41 cm² 0,38 kg/m 20x20 mm 

Malzeme 1: 

Sigma Profil 

Resim 6: Sigma 

Profil Teknik Çizim 

Malzeme 2: T200 İtici 
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RoboSub AUV yarışması, RoboBoat, Avrupa Robotik Ligi (ERL) ve Singapur AUV 

Mücadelesi (SAUVC) gibi yarışmalarda sıkça tercih edilmektedir. Türkiye’de ise Teknofest’te 

pek çok takım tarafından kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanılması, güvenilir bir ürün 

olduğunu göstermektedir.   

     İtici gövdesi ve pervanesi sert polikarbonat plastikten yapılmıştır. Bu sayede darbelere karşı 

dayanıklıdır. Ayrıca güçlü ve su geçirmez motoru ile su altında üst düzey performans sağlar. 

T200 iticinin tek dezavantajı yüksek maliyetli olmasıdır. 

 

 

 

 

Özellikler: 

• Fiziksel Özellikler 

➢ Ağırlık: 344 gr 

➢ Çap:100 mm    

➢  Uzunluk:113 mm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Performans: 

 

 

Resim 7: T200 İtici 

Resim 8: T200 İtici Teknik Çizim 

Grafik 2: T200 Performans Grafiği 
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Tablo 4: T200 İtici Performans Tablosu 

 

 

 

 

 

• Elektronik Özellikler: 
Tablo 5: T200 Elektronik Özellikler Tablosu 

Çalışma Voltajı 7-20V 

16V Tam Gaz Akım 24 Amper 

20V Tam Gaz Akım 32 Amper 

16V Tam Gaz Güç  390 Watt 

20V Tam Gaz Güç 645 Watt 

 

Manipülatör Kol:  

     Manipülatör kol; su altı araçlarında bazı nesneleri 

tutmak, kaldırmak ve sürüklemek amacıyla 

kullanılan elektronik ve mekanik parçalar bütünüdür.   

     Araçta Mantis Kol adlı manipülatör kol 

kullanılacaktır. Bu kol, su geçirmez servo ile 

çalışacak ve tüm parçaları 3B yazıcıdan takım 

tarafından basılacaktır. Mantis Kol’un Topla-Geç ile 

uyumlu olması ve araca bağlanabilmesi amacıyla 

yandaki resimde görünen beyaz kısım tasarlanmıştır.  

Kolun çene kısmının içinde yer alan tırtıklar daha kolay ve 

sağlam bir tutuş sağlar. Bu tırtıklı bölümün Flex filament ile basılması planlanmıştır. Flex 

filamentin esnek yapısı sayesinde kol, tutulacak parçayı daha iyi kavrayacaktır. Mantis Kol’un 

detaylı açıklaması ve teknik özellikleri Mekanik Tasarım Süreci’nde bulunmaktadır.  

     Manipülatör kolun zamanında üretilememesi veya istenilen 

gibi çalışmaması durumunda “Newton Subsea Gripper” isimli 

kol kullanılacaktır. Newton Subsea Gripper’da hareket 

kabiliyetini sağlamak amacıyla lineer aktüatör kullanılmıştır. 

En basit haliyle açıklamak gerekirse lineer aktüatör bir yükü 

düz bir hatta hareket ettiren parçaya verilen isimdir. 

     Tutucu, çapı 7 cm'ye kadar olan nesneleri tutmak için 

açılan 2 adet çeneye sahiptir. Kıskaç; standart bir servo tarzı 

PWM sinyalini kabul eden, amaca yönelik tasarlanmış bir fırçalı motor tarafından kontrol edilir. 

Plastik çeneler, 

herhangi bir 

yağlama 

gerektirmeyen 

korozyona 

dayanıklı bir mekanizma oluşturmak için özel alüminyum vidalarla monte edilmiştir. 

16V Tam Gaz İtki ileri/geri 5.25/ 4,1 kg f 

20V Tam Gaz İtki ileri/geri 6.7/5,05 kg f 

Minimum İtki 0,02 kg f 

Malzeme 3: Mantis Kol 

Malzeme 4: Yedek Manipülatör Kol 
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Newton Subsea Gripper Teknik Detaylar: 

• Elektronik Özellikler: 

➢ Besleme Gerilimi: 9-18 V 

➢ Maksimum Akım: 6 A 

• Mekanik Özellikler: 

➢ Kavrama kuvveti: 97-124 N 

➢ Çene genişliği: 62 mm 

• Fiziksel Özellikler: 

➢ Yapıldığı Materyal: Alüminyum 

➢ Ağırlık: 616 gr 

➢ Basınç Değeri: 300 m 

➢ Uzunluğu: 294-300 mm 

➢ Gövde Çapı:35 mm 

Sarhoş Teker:  

     Sarhoş teker, ağır eşyaları taşırken kolaylık sağlayan bir tekerlek 

türüdür. Her yöne dönebilme özelliği ile çok rahat bir taşıma olanağı 

sunmaktadır. Aracın su altı hokeyi görevinde zemine çarpıp zarar 

görebileceği öngörülmüştür. Bunu engellemek ve aracın zeminde daha 

rahat hareket etmesini sağlamak için bir ürüne ihtiyaç duyulmuştur. 

Sarhoş tekerlerin çok yönlü manevra kabiliyeti ve her yöne dönebilme 

özelliğinden dolayı aracın dört köşesine birer tane sarhoş teker 

takılmasına karar verilmiştir. İçerisindeki küre sayesinde su altında 

zemine takılmadan ve daha rahat hareket edebilecektir.  

     Piyasada çeşitli sarhoş tekerler bulunmaktadır. Tasarlanan Topla-Geç’in görevini sorunsuz 

gerçekleştirebilmesi için yüksekliği 25-30 mm aralığında olan bir sarhoş teker gerekmektedir. 

Ayrıca aracın su altında görev yapacağı göz önünde bulundurulmuştur. Bu sebeple paslanma 

ve korozyon gibi sorunlarla karşılaşmamak ve sarhoş tekerin aracın ağırlığını fazla 

etkilememesi için metal yerine plastik toplu ve plastik rulmanlı sarhoş tekerlerin kullanılması 

uygun görülmüştür. 

Malzeme 5: Sarhoş Teker 

Resim 9: Sarhoş Teker Teknik Çizimleri 
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• Fiziksel Özellikler: 

➢ Ağırlık: 16,5 gram 

➢ Top çapı: 25,4 mm  

➢ Yüksekliği: 29 mm 

➢ Malzemesi:  

o Top: POM plastik  

o Diğer Malzemeler: ABS plastik 

 

Topla-Geç:  

     Su altı hokey görevini en kolay ve kısa sürede 

yerine getirmek için Topla-Geç adı verilen bir 

aparat tasarlanmıştır. Şekildeki gibi iki parçadan 

oluşan bu aparat manipülatör kolun gövdesini 

çevreleyecek şekilde vidalarla sabitlenmiştir.  

Aracın altındaki bu aparatın, sarhoş tekerler 

yardımıyla zemine sürtmeden tek seferde birden 

fazla pakı kaleye götürmesi planlanmaktadır. Bu 

aparatı tasarlarken aracın hidrodinamiğini bozması 

ihtimali göz önünde bulundurulmuş ve bu hususta problem yaşamamak için aparata delikler 

açılmıştır. Dörtgen şeklinde açılan bu delikler suyun içerisinde akım oluşturarak hokey 

paklarının kaçmasını önleyecek ve buna ek olarak aparatın daha hafif olmasını sağlayacaktır.  

• Fiziksel Özellikler:  

➢ Yükseklik: 70 mm 

➢ Boy: 360 mm 

➢ En: 130 mm 

 

 

Yüzdürücü:  

     Araç yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması 

durumunda aracın suyun içinde askıda kalabilmesi amacıyla 

yüzdürücüler kullanılmaktadır. ROV’larda yüzdürücü olarak 

yoğunluğu düşük malzemeler tercih edilir. İhtiyaç olması 

durumunda rijit poliüretan kullanılacaktır.  

 

 

Malzeme 6: Topla-Geç Aparat 

Resim 10: Topla-Geç Aparat 

Malzeme 7: Yüzdürücü 
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Filament: 

     Aracın şasisindeki 3B parçaları üretirken Zaxe marka yerli 

ABS filament kullanılmıştır. ABS filament yüksek sertliğe, 

dayanıklılığa ve darbelere karşı dirence sahiptir. Bu yüzden, 

mekanik parçalarda ve su altı gibi farklı ortam koşullarına karşı 

kullanılır. ABS, PLA’ye göre daha esnek olduğundan dolayı 

basınç uygulandığında dayanma süresi daha fazladır. Ayrıca, 

ABS’nin işlenmesi daha kolaydır. Üretilen üç boyutlu modeller 

kesilebilir, törpülenebilir, taşlanabilir, boyanabilir ve güçlü 

yapıştırıcılar ile yapıştırılabilir. Aseton ile çözümlenebilir ve 

yüzey işlemesi yapılabilir. 

     Yukarıda belirtilen avantajların yanında ABS’nin bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. ABS’nin basımı daha 

zahmetlidir ve basımı için yüksek basım sıcaklığını destekleyen 

3B yazıcılar gerekmektedir. Bunun yanı sıra soğuma esnasında 

kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaması için kapalı 

sisteme sahip 3B yazıcı önerilmektedir. Fakat ABS filament suya 

karşı tam olarak dayanıklı olmadığından filament değişikliğine 

gidilmesi planlanmaktadır.  KTR sonrasında alınması planlanan 

sponsorluk ile BASF ASA filament tedarik edilecektir. ASA 

filament çok popüler ve yaygın olarak kullanılan ABS’ye benzer bir moleküler yapıya sahip 

mühendislik termoplastiğidir. ASA filament, kimsayallara ve suya karşı çok daha dayanıklıdır. 

Bkz. (2). Bu sebeple ASA’ya geçilmesi daha uygun görülmüştür. 

• ABS Filament Özellikleri 

o Basım Sıcaklığı 230°C-250°C 

o Yatak Sıcaklığı 80°C-120°C 

o Yoğunluk 1,04 gr/cm³ 

• ASA Filament Özellikleri 

o Basım Sıcaklığı 260°C-280°C 

o Yatak Sıcaklığı 100°C- 120°C 

o Yoğunluk 1,069 gr/cm³ 

Tüp Düzenleyici: 

     Tüp düzenleyici akrilik tüp içindeki elektronik 

parçaların daha kolay yerleştirilmesine ve kabloların 

birbirine karışmamasına olanak sağlamaktadır. Akrilik 

tüpü iki bölüme ayırmaktadır. Bu parça atölyede ABS 

filament ile basılmıştır. 9 parçadan oluşmaktadır. Bu 

parçaların birbirine geçirilmesi ve yapıştırılması ile 

birleştirilmiştir. Aynı zamanda kamera hareket sistemi 

için gerekli alanı sağlamaktadır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

     Kullanılan malzemeler ve yapılan tasarım robotun birçok üretim aşamasından geçeceğini 

göstermektedir. Bu yüzden robotumuzu üretirken birbirinden çeşitli üretim yöntemleri 

kullanılacaktır. Bu aşamalar sırasında kullanılacak programlar, makineler, malzemeler vb. 

materyaller aşağıda belirtilmiştir. 

Malzeme 8: ABS Filament 

Malzeme 9: ASA Yedek Filament 

Malzeme 10: Tüp Düzenleyici 
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• 3B Tasarım: 

     Aracı üç boyutlu ortamda oluştururken birçok uygulama arasından Fusion 360 adlı 

uygulama uygun görüldü. Fusion 360’ın seçilmesinin sebepleri şu şekildedir: 

• 1 yıllık öğrenci lisansı ile ücretsiz bir şekilde kullanılabilir 

olması, 

• Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olması, 

• Programı kullanabilecek temel bilgiye sahip olmamız, 

• Sistem gereksinimleri açısından diğer programlara oranla 

daha uygun olması, 

• Grup çalışmaları için bir bölüme sahip olmasıdır. 

                      

  

• Dilimleyici: 

     Tasarlanan parçaları 3B yazıcının diline dönüştürmek için 

dilimleyici işlevi gören xDesktop adlı yazılım kullanılmıştır. Bu 

yazılımın görevi; tasarlanan parçayı 3B yazıcının diline yani “. 

gcode”a dönüştürmektir. 

Resim 11: Fusion 360 

Logo 

Resim 12: Fusion 360 Arayüzü 

 

Resim 13: X Desktop 

Dilimleyici Logo 
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• 3 Boyutlu Yazdırma: 

    Takımın atölyesinde ZAXE marka Z1+ modeli 3B yazıcı 

bulunmaktadır. Bu yazıcı endüstriyel üretimi yapılabilmesi için uygun 

nitelikler taşımaktadır. Ayrıca bu yazıcı yerli üretim olup İstanbul’da 

üretilmektedir. Yazıcının özellikleri kısaca aşağıdaki gibidir:  

 

• Baskı teknolojisi: FFF 

• Baskı Alanı: 300 mm x 300 mm x 300 mm 

• Baskı Alanı: Isı kontrollü 

• Maksimum Yatak Isıtması: 110°C 

• Maksimum Baskı Kafası Isıtması: 320°C 

• Baskı Materyalleri: PLA, ABS, ASA, PETG, Karbon 

fiber... 

 

Resim 14: X Desktop Arayüzü 

Resim 15: Dilimlenme Aşamasında Olan Sigma Bağlantı Parçası 

Fotoğraf 3: Zaxe Z1+ 
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Fotoğraf 4: Atölyedeki 3B Yazıcılar ile Baskı Alınması 
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• Lehimleme: 

     Lehimleme, çeşitli iletken alaşımlar kullanılarak 

elektronik devrelerin montajının yapılmasında kullanılan 

bir tekniktir. Çeşitli metal alaşımların yüksek ısıda 

eritilip soğutulmasıyla istenilen bağlantıların yapılmasını 

sağlar. Bu alaşımlar içerisinde en yaygınları 60/40 

kalay/kurşun alaşım ve 63/37 kalay/kurşun alaşımdır.  

     Lehimleme, elle havya yoluyla veya seri üretim 

uygulamalarında krem lehim gibi yöntemlerle 

uygulanabilir. Elektronik ekibi tarafından yapılan lehimleme 

uygulamalarında 60/40 alaşım lehim teli ile kalem havya kullanılmıştır. 

     Havya ile elle lehimleme yapılırken önce sürülecekse 

lehim pastası sürülür. Sonrasında ucu 300-400 selsiyus 

derece sıcaklıklara kadar çıkabilen havyanın ucu 

lehimlemenin yapılacağı genellikle bakır olan yüzeye 

temas ettirilir ve yüzeyin ısınması sağlanır. Sonrasında 

lehim alaşımı (havya ile lehimlemede genellikle tel 

formdaki alaşımlar tercih edilir.) havya ile yüzeyin arasına 

verilerek erimesi sağlanır. Havya yüzeyden çekildiğinde 

yüzey lehimlenmiş olur. En son olarak isteğe bağlı 

izopropil alkol gibi malzemelerle lehim pastası artıkları temizlenebilir.  

     Daha çok seri üretimde kullanılan krem lehim ile lehimlemede ise önce yüzeye krem lehim 

sürülür. Krem lehim tekniği genellikle yüzey montajlı (SMD) elemanlarda kullanıldığı için 

bunun sürüldüğü yüzey çoğunlukla bir baskı devre kartı olur ve o karttaki lehim pedlerine göre 

çıkarılmış kalıplarla sürülebilir. Sonrasında üzerlerine elemanlar yerleştirilir. En son yüksek 

sıcaklıklara ulaşabilen sıcak hava tabancası ile sıcak hava uygulanır ve krem lehimin erimesiyle 

elemanlar yüzeye yapışır.  

• Isıyla Daralan Makaron Uygulaması: 

     Elektronik parçaların birbirlerine çarpmaması, olası kısa 

devrelere sebep olmaması ve yapılan lehimlerin daha sağlam 

olması için ısıyla daralan makaron uygulamasından 

faydalanılmıştır. Isıyla daralan makaron, belli bir ısı 

uygulandığında çapı yarısına kadar inebilen özel bir plastik 

malzemeden imal edilen hortum benzeri bir maddedir. Lehim 

veya ek yapılan kabloların etrafına uygun çapta bir makaron 

geçirilir.  Sonrasında sıcak hava tabancası veya çakmak gibi bir 

ısı kaynağıyla ısıtılır ve çapı yarısına kadar inerek parçanın 

etrafını kaplar. Bu hem lehim yapılan kabloların açıkta kalan 

bölümlerini kapatır hem de sağlamlık sağlar. 

 

 

 

 

Resim 16: Havya ile Lehimleme 

Resim 17: Krem Lehim Uygulaması 

Fotoğraf 5: Isıyla Daralan Makaron 

Uygulaması 
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• Delikli Plaket:  

     Takım tarafından imal edilen voltaj regülatörü kartları ve 

sızdırma sensörü gibi devreler için delikli plakete lehimleme 

yöntemi kullanılmıştır. Delikli plaket, genelde kompozit bir madde 

ve bakırdan yapılan, üzerinde delikler ve lehim pedleri bulunan 

plaka şeklindeki bir malzemedir. Üzerindeki deliklerden elektronik 

komponentlerin bacakları geçirilir ve lehim pedleri üzerine 

lehimlenerek sağlam ve kalıcı bir şekilde oturmaları sağlanır. 

Lehimlenen parçalar arasındaki bağlantılar, lehim pedlerinin 

üzerinden lehim ile hat çekilerek veya atlama kabloları kullanılarak 

sağlanır. Bu sayede istenilen devre kalıcı ve temiz bir şekilde 

hazırlanır. 

 

• Epoksi: 

     Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside 

ve alkaliye direnci çok iyidir; zamanla direnç özelliğini yitirmez. Epoksi, aynı 

zamanda bir yüzey kaplama ürünüdür. Kullanım alanı, uygulama şekli, kürleşme 

süresine göre farklı epoksi çeşitleri bulunmaktadır. 

     Kablolar akrilik tüp içerisine penetratörler aracılığıyla girmektedir. 

Penetratörlerin sızdırmazlığını sağlamak için epoksi kullanılmıştır. Kablolar ve 

penetratör arasındaki boşlukları doldurmak ve olası bir sızıntıyı önlemek 

amacıyla su geçirmez sıvı epoksi kullanılmıştır. Bu epoksi 5 dakika içerisinde 

sertleşir ve 1 saatte maksimum sertliğe ulaşır. Hızlı kuruması kullanım açısından 

kolaylık sağlamıştır.   

 

 

 

• Delme Gravürü: 

     Delme Gravürü; 3B baskılarda delik genişletme, yontma veya 

törpüleme amacıyla kullanılmıştır. Küçük tasarım hatalarında, 

hatalı parçayı tekrar basarak filament harcamak yerine delme 

gravürü yardımıyla problem çözülmüştür. 

 

 

 

• Cıvatalar ve Vidalar: 

     Cıvata; somun kullanılarak parçaları sökülebilir bir şekilde birleştiren, sıkma momenti 

genellikle somuna uygulanan, altıgen vb. başı olan, gövdesine vida dişi açılmış silindirik 

bağlama elemanıdır. Vida ise somun kullanmadan parçaları sökülebilir bir şekilde birleştirmeye 

yarayan, sıkma momenti genellikle vida başına uygulanan, altıgen vb. başı olan, gövdesine vida 

dişi açılmış bağlama elemanıdır. 

Fotoğraf 6: Delikli Plaket 

Resim 18: Epoksi 

Fotoğraf 7: Epoksi 

Uygulaması 

Fotoğraf 8: Delme Gravürü  
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     Türk standartlarına göre her ikisinin de adı cıvatadır. Yukarıda verilen ayrım genellikle 

piyasada kullanılan terimlerdir. Vidalar ve cıvataların çok farklı tipleri, boyutları mevcuttur ve 

çok farklı malzemelerden yapılmış olabilirler. 

 

 

     Aracın şasisinin montajı yapılırken havşa başlı yıldız yarıklı M3 ve M5 boyutlarında 

cıvatalar kullanılmıştır. Somun olarak ise normal somunlardan daha sıkı ve dayanıklı olan 

fiberli somunlar kullanılmıştır. 

• Su Sızdırmaz Sprey: 

     Aracın şasisinde ASA filament kullanılması planlanmaktadır. ASA 

filament suya kendiliğinden dayanıklı olduğundan ekstra korumaya 

gerek yoktur. Fakat ASA filamentin tedarik edilmesi hususunda bir sorun 

oluşursa, ABS filament kullanılacaktır. ABS filamentin suda yapısının 

bozulduğu bilinmektedir. Hatta bu konuda akademik makaleler 

mevcuttur. Faydalanılan akademik makale kaynakçada bkz. (3) 

belirtilmiştir. Bu sebeple ABS kullanılması durumunda parçaların etrafı 

su sızdırmaz sprey ile kaplanacaktır. 

 

Resim 19: Cıvata 

Resim 20: Cıvata Başı Çeşitleri 

Resim 21: Su 

Sızdırmaz Sprey 
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• CNC Makinesi: 

     CNC makineleri bilgisayar kontrolü yardımıyla farklı 

eksenlerde hareket ederek gelen komutlar neticesinde 

istenen işlemleri yüksek hassasiyet ile gerçekleştirmektedir. 

CNC makineleri çok çeşitli olmakla beraber gerekli 

durumlarda manuel olarak da kontrol edilebilmektedir. 

     Yandaki fotoğrafta ekip üyemiz bir CNC makinesini 

manuel olarak kontrol ederek araç üzerinde bulunan sigma 

profillere delme işlemi uygulamaktadır. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Araç Boyut Parametreleri: 

Tablo 6: Araç Boyut Parametreleri 

 

 

 

 

 

 

En 

482mm 

(48cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Boy 

469mm 

(47cm) 

 

 

 

Fotoğraf 9: CNC Makinesi ile İşlem 

Yapılması: 
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Yükseklik 

217mm 

(21cm) 

 

 

 

 

Toplam Küte Hesaplaması: 

Tablo 7: Araç Kütle Hesaplama Tablosu 

Malzeme Adet Kütle 

Sigma Profil Set 

(2 tane 40cm, 2 tane 30cm) 

4 540,00 

Araç Dış Bileşenler 3B Parçalar 10 2524,00 

Manipülatör Kol 1 550,00 

T200 İtici 1 2064,00 

Sarhoş Tekerlek 6 66,00 

Topla-Geç Aparat 4 242,00 

Raspberry Pi 3 

(Model B) 

1 173,00 

Soğutucu Blok 1 İhmal 

LM350 İçeren  

Besleme Devresi 

1 İhmal 

Pixhawk 2.4.8 1 102,00 

Elektronik Hız Kontrolü 

(ESC) 

6 81.60 

CAT 6 Ethernet Kablosu (40 Metre) 1 İhmal 

Raspberry Pi için 16GB SD Kart 1 İhmal 

Güç Kablosu 

(40 Metre) 

1 İhmal 

Enclosure Set 1 994,00 

12V 800W 

(66A) SMPS 

Adaptör 

1 İhmal 

Bar 30 

Basınç Sensörü 

1 İhmal 

Sızdırma Sensörü 1 İhmal 

Sızdırma Sensörü için Prob Uçları 1 İhmal 

Kamera 1 53,00 
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Kamera Tilt için Servo 

(MG90) 

1 13,00 

Kamera Parçası 1 İhmal 

Isıyla Daralan Makaron 1 İhmal 

 

Penetratör Set 1 180,00 

İhmal Edilen Parçalar 11 100 

TOPLAM  7682,60gr 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

     Yukarıdaki şemada aracın elektronik tasarımı verilmiştir. Araçta yazılım olarak Ardusub 

kullanılacağı için araç donanım olarak belirli standartlar içerisinde kalmak durumundadır. 

Raspberry Pi olarak yazılımın desteklediği Raspberry Pi 3 model B kullanılmak zorundadır. 

Bunun dışında Pixhawk’a bağlanacak olan motorlar ise servo PWM sinyalleriyle sürülmektedir. 

Bu yüzden ESC gibi bazı parçalarda fazla seçenek bulunmamaktadır. Elektronik hız 

Şema 5: Talay Elektronik Sistem Şeması 
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kontrolcüsü olarak Basic ESC kullanılacaktır. Kamerayı döndürmek için MG90 mikro servo 

motor tercih edilmiştir. Bunun sebepleri şunlardır: 

• Akrilik tüpün içerisindeki sıkışık alanda fazla yer kaplamaması, 

• Yüksek akım çekmemesi, 

• Hafif olması, 

• Gücünün kamerayı kaldırmaya yetmesi, 

• Metal dişli olmasıdır. 

     Kamera olarak USB’den bağlanabilen herhangi bir kamera kullanılabilmektedir. Kamera 

seçiminde görüntü kalitesi ve boyut göz önünde bulundurularak düşük ışıkta kullanılabilen bir 

kamera tercih edilmiştir. Bunun sebepleri şu şekildedir: 

• USB’den bağlanabilmesi, 

• Akrilik tüpün içerisindeki küçük alana sığabilmesi, 

• HD görüntü kalitesi vermesi, 

• Düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi sunmasıdır. 

     Adaptör olarak ihtiyaç duyulan akımı kaldırabilen bir 12V SMPS adaptör gerekmektedir. 

Bu sebeple Mervesan’ın 12V 66A adaptörünün kullanılması planlanmaktadır. Seçilen 

adaptörün tercih edilme sebepleri şunlardır: 

• Yerli olması, 

• Kaliteli olması, 

• Kısa devre koruması bulunması, 

• Yüksek gerilim ve yüksek akım korumaları bulunması, 

• İhtiyaç olan akımı verebilmesidir. 

     Araçta Raspberry Pi, manipülatör kol, kamera döndürme servosu, sızdırma sensörü gibi 

elemanlarda ihtiyaç duyulan 6-7V gerilim seviyesine düşebilmek için elektronik ekibi 

tarafından üretilen voltaj regülatörü kartları kullanılmıştır. Aracın olası sızdırmalarına karşı 

önlem olarak elektronik ekibi tarafından üretilen sızdırma sensör kartı kullanılacaktır. Su 

üstünde bir bilgisayar bulunacaktır. Bu bilgisayar CAT6 standartlarında bir Ethernet kablosu 

aracılığıyla araç ile veri aktarımında bulunarak iletişim kuracaktır. Kullanılacak bilgisayar 

içerisinde Ubuntu işletim sistemi olacaktır. Ubuntu bir Linux dağıtımıdır. Bunun tercih edilme 

sebepleri şunlardır: 

• İçerisinde APT paket yöneticisi bulunması ve bununla ihtiyaç duyulan paketlerin 

kolaylıkla indirilebilmesi, 

• Araçtaki Raspberry Pi’da bir Linux dağıtımı bulunması ve iki Linux çalıştıran cihaz 

arasında bağlantının daha kolay kurulabilmesi, 

• İçerisinde dahili SSH istemcisi gelmesi ve bu sayede SSH ihtiyacı duyulduğunda 

harici bir yazılım gerektirmemesi, 

• Kullanımı hızlı ve rahat olmasıdır. 

Raspberry Pi 3 Model B: 

     Raspberry Pi kredi kartı boyutlarında küçük bir tür bilgisayardır. Genellikle Raspberry Pi 

için tasarlanmış Raspbian işletim sistemi ile kullanılır. Raspbian bir Linux dağıtımı olan Debian 

üzerine kuruludur. En çok kullanılan yazılım dili Python’dur. Araçtaki Raspberry Pi’ı Raspbian 

ile değil, Ardusub’ın sistemi ile kullanılacaktır. Ardusub sistemi de Raspbian’ın değiştirilmiş 

bir sürümüdür. 
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     Ardusub, İHA’larda kullanılmak için tasarlanan açık kaynaklı bir yazılım olan Ardupilot’un 

insansız su altı araçlarında kullanılmak için uyarlanan halidir. Ardusub, su üstündeki 

bilgisayarda bulunacak olan QGroundControl programından kontrol edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Raspberry Pi, karadaki kontrol istasyonunda bulunan bilgisayar ile aracın içindeki Pixhawk ile 

iletişim kurmak için kullanılacaktır. Burada Raspberry Pi, karadaki bilgisayar ile su geçirmez 

Ethernet kablosu aracılığıyla; Pixhawk ile ise USB kablosu aracılığıyla iletişim kuracaktır. 

Raspberry Pi 3 Model B Teknik Özellikleri: 

• Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 dört çekirdek işlemci 

• 1.2GHz 

• 1GB RAM 

• Dahili WiFi-BCM43143 

• Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy-BLE) 

• 40 Adet GPIO 

• 4 Adet USB 2 

• 4 uçlu Stereo çıkışı ve Composite video çıkışı 

• Full HDMI 

• Raspberry Pi Kamera bağlantısı için CSI kamera portu 

• Raspberry Pi 7″ dokunmatik ekran için DSI ekran portu 

• Micro SD soketi 

• Güncellenmiş güç kartı (2,5A’e kadar destekliyor.) 

• Güç ve aksiyon LED’i 

Resim 22: QGroundControl Arayüzü 
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     Raspberry Pi, üzerinde 40 tane GPIO pini bulundurmaktadır. Bu pinler sayesinde harici 

elektronik komponentlere bağlanabilmekte, bunlara sinyal gönderebilmekte ve gelen sinyalleri 

okuyabilmektedir. Bu sayede bir mikrodenetleyici gibi kullanılabilmektedir. Elektronik 

ekibinin aldığı karara göre GPIO pinleri kullanılmayacak bunun yerine üzerindeki USB ve 

ethernet portları üzerinden diğer parçalarla iletişimi sağlanacaktır.  

Soğutucu Blok:  

     Raspberry Pi’ın çiplerinin üzerine termal macun sürülecek ve bu sayede çipler 

fazla ısınmadan korunmuş olacaktır. Raspberry Pi’ın üzerinde Broadcom markalı 

Raspberry Pi’ın beynini oluşturan bir çip bulunur. Özellikle bu çipin soğutulması 

çok önemlidir. Bu sebepten dolayı bu çipe bakır soğutucu yerleştirilmiştir. Bakırın 

ısı iletkenliği alüminyum soğutuculara göre çok daha yüksektir. Diğer küçük 

çiplerden bir tanesine de alüminyum bir soğutucu yerleştirilmiştir.  

Malzeme 11: Raspberry Pi 3B 

Şema 6: Raspberry Pi 3B Pin Dağılım Şeması 

Malzeme 12: 

Soğutucu Blok 
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Besleme Devreleri:  

     Sızdırmaz tüpün içine karadan 12V sağlanacaktır ve bunu Raspberry 

Pi’ın çalışma voltajı olan 6-7V civarına indirmek için bir devreye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında manipülatör kol, sızdırma 

sensörü ve kamera servosunu da beslemek için 6-7V civarında bir güce 

ihtiyaç vardır. Bunun için LM350 ve LM338 voltaj regülatörleri 

kullanılarak, LM350’nin dokümanında gösterilen örnek kullanım 

devresini kurarak takım imkanlarıyla voltaj regülatörü kartı üretilmiştir. 

Aynı devrenin çok benzeri LM338 kullanılarak da yapılmıştır. LM350 3 ampere kadar, LM338 

ise 5 ampere kadar akım destekleyebilmektedir. 

     LM350, 33V’a ve 3A’e kadar destekleyen ayarlanabilir 3 pinli bir voltaj 

regülatörüdür. Üzerinde voltaj girişi, voltaj çıkışı ve ayar pinleri bulunmaktadır. 

Çıkış pini ve ayar pini arasına bağlanan direnç miktarına göre çıkış voltajı 

ayarlanabilmektedir. Giriş pinine gelen voltaj 1,2-33V aralığında olduğu ve gelen 

voltaj istenen voltajın belirli bir miktar üzerinde olduğu sürece gelen voltaj 

miktarına bakmaksızın aynı çıkış voltajını vermektedir ve bu sayede voltaj 

dalgalanmaları yaşatmamaktadır. Bu sebeple adaptörlerin içerisinde  

de kullanılmaktadır. LM338 ise LM350 ile aynı mantıkta çalışan ancak 5 ampere 

kadar destekleyen bir voltaj regülatörüdür. LM350 için kurulan devrenin aynısı 

LM338 ile de çalışabilmektedir. Takım tarafından iki farklı voltaj regülatörü kartı 

üretilmiştir. Biri LM350 diğeri ise LM338’dir. Farkları ise üzerindeki direnç 

değerleridir. Bir kart 5V çıkış verirken öteki 7V çıkış vermektedir. Bu şekilde iki 

kart üretmeye ihtiyaç duyulmasının sebebi kamera döndürme servosu ve sızdırma sensörü için 

Pixhawk’ın SBUS pinine 5V verilmesi ve manipülatör kol ile Raspberry Pi için 6-7V’a ihtiyaç 

duyulmasıdır. 

Pixhawk 2.4.8: 

     Pixhawk genellikle İHA’larda kullanılan bir uçuş kontrol kartıdır. Üzerinde 

motor ve sensörlerin bağlanabileceği portlar bulunmaktadır. Ayrıca kendi 

içinde jiroskop, ivme, pusula, basınç gibi sensörlerler yer almaktadır. Ayrıca 

hem kendi içindeki hem de dışarıdan bağlanan sensörlerin verileriyle PID 

algoritması kurmaktadır. (PID algoritması bir sensörden gelen verinin hedef 

değerle arasındaki farkı kullanarak bir hesaplama yapan ve buna göre aracın 

hareket mekanizmasını yöneten bir algoritmadır.) PID algoritması, aracın 

dışarıdan gelen kuvvetlere karşı kendini otomatik olarak düzeltebilmesini 

sağlayacaktır. Burada Pixhawk’a motorlar, sensörler ve diğer harici elemanlar 

bağlanacaktır. Sonra da bunun USB ile Raspberry Pi’a bağlanarak karada 

bulunan bilgisayardaki QGroundControl ile iletişime geçilmesi sağlanacaktır. 

Pixhawk Teknik Özellikler: 

• Ana işlemci: STM32F765 

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

• G/Ç işlemcisi: STM32F100 

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

• Dahili sensörler: 

o İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

o İvmeölçer/jiroskop: BMI055 

o Magnetometre (pusula): IST8310 

o Barometre (irtifa sensörü): MS561 

• Boyutlar: 44x84x12mm 

• Ağırlık: 15.8g      

Malzeme 14: 

LM 350 

Regülatör 

Malzeme 13: Besleme 

Devresi 

Malzeme 15: 

Pixhawk 2.4.8 
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Pixhawk Giriş-Çıkış Arayüzleri: 

• 8-16 PWM servo çıkışı (8 adet G/Ç 

işlemcisinden, 8 adet FMU’dan) 

• 3 adet PWM/Capture girişi FMU’dan 

• CPPM kumanda sinyali girişi  

• Spektrum/DSM ve SBUS kumanda 

sinyali girişi, analog PWM RSSI girişi ile 

• BUS servo çıkışı 

• 5 adet seri port, 2’si akış kontrol destekli 

ve 1 adedi 1,5A akım limitli 

• 3 adet I2C portu 

• 4 adet SPI portu: 

o 1 adet SPI sensör hattı, 4 chip 

selects ve 6 DRDY desteğiyle 

o 1 adet dahili düşük gürültülü SPI 

hattı, barometre için ayrılmış ve 2 

adet chip select / DRDY desteksiz 

o 1 adet dahili SPI hattı, FRAM için ayrılmış 

o Sensör modülünde SPI kalibrasyon EEPROM desteği 

o 1 adet harici SPI hattı 

• 2 adede kadar CANBUS hattı, seri ESC bağlantısı destekli 

• 2 adet batarya gerilim/akım ölçümü için analog giriş 

• 2 adet harici analog giriş 

Bu pinler içerisinden PWM ve servo çıkışları; motorları, manipülatör kolu, kamera 

döndürme servosunu bağlamak için kullanılacaktır. Güç pinleri doğrudan Pixhawk güç 

modülüne bağlanacaktır ve bu pinler üzerinden hem Pixhawk’a güç sağlanacak hem de güç 

modülünün çıkışına bağlı olan parçaların çektiği toplam akımı ve voltaj ölçülebilecektir. I2C 

portu ise su altı basınç sensörünü bağlamak için kullanılacaktır.  

     Yandaki şekilde görüldüğü gibi 48 

tane pinin 16’sı pozitif voltaj pinidir ve 

görselde kırmızı ok işareti ile 

gösterilmiştir. Bir başka 16 pin negatif 

pinidir ve görselde siyah ok işareti ile 

gösterilmiştir. Mavi ok işareti ile 

gösterilen 16 sinyal pini ise şu şekilde 

dağılmaktadır: 

• Resimde 1-2 olarak işaretlenen sütunlardaki sinyal pinlerinden biri radyo kontrol alıcısı 

giriş pinidir. Bu pin, radyo sinyalleri ile kontrol edilen İHA’larda kullanılmak içindir ve 

yapılan aracın buna ihtiyacı olmayacaktır. 

• Resimde 3 olarak işaretlenen sütunlardaki 1’den 8’e kadar numaralandırılmış sinyal 

pinleri ana PWM çıkış pinleridir ve devrede motorlara bağlanmak için kullanılacaktır. 

• Resimde 4 olarak işaretlenen sütunlardaki 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış sinyal 

pinleri ise AUX PWM pinleridir ve bunlar genellikle servo motorlara bağlanmak 

içindir. Bu pinlere manipülatör kol, sızdırma sensörü ve kamera döndürme servosu bağlı 

olacaktır. 

Resim 23: Pixhawk Giriş-Çıkış Arayüzleri 

Resim 24: Pixhawk Pin Dağılımı 
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SD kart: 

     Hem Pixhawk hem de Raspberry Pi için bir depolama alanı sağlayacak 2 SD 

karta ihtiyaç bulunmaktadır. Raspberry Pi için 32 GB micro SD kart, Pixhawk 

içinse 4 GB’lık micro SD kart kullanılacaktır.  

 

ESC (Electronic Speed Conroller): 

     ESC yani elektronik hız kontrolcüsü, fırçasız DC motorları sürerken 

gereken bir parçadır. Fırçalı DC motorlar; 2 kablo üzerinden gerilim 

uygulanarak doğrudan çalıştırılabilirken, fırçasız motorlar 3 kabloludur ve 

istenen hıza göre belirli bir örüntü ve frekans ile bu kablolara gerilim vermek 

gerekir. Fırçasız DC motorlar, bir step motor gibi çalışır. 3 pini üzerinden 

belirli bir örüntüyle her seferinde 2 tane pine güç verecek şekilde sürülmesi 

gerekmektedir. Motorun hızı ise bu örüntünün frekansına göre belirlenir. Bu 

örüntüyü sürdürme işlemi ne kadar hızlı olursa, pinlere ne kadar hızlı güç 

verilip kesilirse motor o kadar hızlı döner. 

     Aşağıdaki görselde bir fırçasız DC motoru sürmek için 3 pinine 

uygulanması gereken örüntü verilmiştir. Bu yüzden fırçasız motorlar ESC ile 

kullanılır. Araçta T200 iticiler ile uyumlu olarak üretilen Basic ESC 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

Basic ESC Teknik Özellikleri: 

• 7-26V ‘a kadar dayanıklılık 

• 30A’e kadar akım desteği (bir T200 zorlandığında 17A’e kadar akım 

çekmektedir.) 

• 16,3 g ağırlık 

• 32x17,1 mm boyut 

Ethernet Kablosu: 

     Karadaki bilgisayar ile araçtaki Raspberry Pi arasında iletişim kurmak için 

bir Ethernet kablosuna ihtiyaç olacaktır. 40 metrelik bir kablo kullanılacaktır. 

Hız olarak ise CAT 6 standartlarında bir kablo yeterli olacaktır. 

     CAT 6 standartlarına uygun bir kablo 1 Gbps (saniyede 1 gigabit) veriyi 

sorunsuz bir şekilde aktarabilir. Bu aktarımı yapabilmesini sağlayan ise 

içindeki kabloların kıvrılma aralıklarının farklı olması ve kıvrılmış ikili kablo 

grupları arasında plastik bir ayırıcı bulunmasıdır. Bu sayede daha yüksek hızda 

veriyi parazit yaratmadan aktarabilir. Kablonun su geçirmez olması için 

poliüretan kaplamalı bir Ethernet kablosu temin edilecektir. Piyasadaki çoğu 

Ethernet kablosunun dışı PVC kaplamadır. Poliüretan ise suya daha dayanıklı 

ve daha esnek olması nedeniyle tercih edilecektir. 

Malzeme 16: 

SD Kart 

Malzeme 17: 

Basic ESC 
 

Malzeme 18: 

Ethernet Kablosu 

Resim 25: Fırçasız Motor Sinyal Örüntüsü Resim 26: Fırçasız Motor İç Yapısı 
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Güç Kablosu:  

     Güç kablosu olarak 40 metrelik bir ara kablo kullanılacaktır. Kablonun taşıması gereken 

akım hesaplanacak ve buna göre kablonun kaç milimetrekare kesite sahip olması gerektiğine 

karar verilecektir. Akrilik tüpe kablo sokmak için kullanılan penetratörlerden geçirilebilen en 

kalın kablo tercih edilecektir. Kablo kaplaması için poliüretan malzeme tercih edilmiştir. 

Poliüretan tercih edilmesinin sebebi suya daha dayanıklı ve esnek olmasıdır. Gerek görülürse 

ekstra su geçirmezlik için ısıyla daralan makaron ile kaplanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

Sızdırmaz Tüp:  

     Aracın içindeki devrelerin su geçirmemesi için kaliteli bir devre 

kutusuna ihtiyaç olacaktır. Bunun için 4 inç çapında bir akrilik tüp 

kullanılacaktır. Bu tüpün tercih edilmesinin sebebi ise su altı 

araçları için tasarlanmış olması ve içerisine kablo sokmak için 

gereken penetratörlerin piyasada kolaylıkla bulunuyor olmasıdır.  

 

• Akrilik Tüp: 

     Araçta kullanılacak olan akrilik tüp; 4 inç çapında, yaklaşık 30 

cm uzunluğunda silindir bir akrilik tüptür. 

➢ Ağırlık:768 g 

➢ Dayanabildiği derinlik: 100 m 

➢ İç çapı: 101 mm 

➢ Duvar kalınlığı: 6 mm 

    

Malzeme 19: Güç Kablosu 

Malzeme 20: Sızdırmaz Tüp 

Resim 25: Akrilik Tüp 

Şema 7: Sızdırmaz Tüp Şeması: 
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• Kubbe: 

     Tüpün ön kısmına konulacak ve kamera da kubbenin içerisine 

yerleştirilecektir. Bu sayede sudan gelen ışık kırılmalarından dolayı 

görüntünün bozulması önlenecektir. 

➢ Ağırlık: 82 g 

➢ Dayanabildiği derinlik: 500 m 

➢ Çap: yaklaşık 100 mm  

• Arka Kapak: 

     Arka kapak tüpün arka tarafına takılacaktır. Araçtaki kapakta 14 

delik bulunacaktır. Bu delikler aracılığıyla karayla iletişim kuran, 

iticilere veya sensörlere giden vb. kablolara geçirilebilecektir. Bu 

kabloları geçirirken de bir sonraki maddedelerde bahsdilen 

penetratörler kullanılacaktır. 

➢ Ağırlık: 153 g 

➢ Dayanabildiği derinlik: 350 m 

➢ Çap: 114 mm 

➢ Kalınlık: 6 mm 

➢ Delik çapı: 10 mm 

➢ Malzeme: Alüminyum 

• Flanş: 

     Akrilik tüp, kubbe ve arka kapak arasındaki bağlantı flanşla 

sağlanacaktır. İçindeki lastik conta sayesinde su sızdırmayı önleyecektir. 

➢ Ağırlık: 144 g 

➢ Malzme: Alüminyum 

➢ Çap: yaklaşık 110 mm 

 

Penetratör: 

     Penetratörler arka kapaktaki deliklere yerleştirilip arasından kablo 

geçirilerek akrilik tüp içerisine su sızması engellenecektir. Penetratörlere 

kabloları geçirirken sızdırmaları önlemek için epoksi uygulanacaktır. 

Envanterde çeşitli kablolar bulunduğu için farklı çaplarda penetretörler 

kullanılacaktır. 

Adaptör: 

     Adaptör, dalgalı akımı küçük değerde doğru akıma çeviren 

elektronik araçlar olarak tanımlanmaktadır. 

     Araçta en çok akımı iticiler çekmektedir. Bir T200 itici, azami 

şartlarda 17 ampere kadar akım çekebilmektedir. Ama tam kapasite 

çalıştırılmasına gerek duyulmadığından 60 ampere yakın akıma 

ihtiyaç olacaktır. Voltaj olarak ise 12 volt yeterlidir. Bu akımı 

sağlamak için  60 amperlik bir adaptör yeterli olmayacaktır çünkü 

40 metrelik kablo üzerinde  mutlaka bir kayıp olacaktır.  

     Adaptörler yerli bir üreticiden tedarik edilecektir. Adaptörlerin, 

devredeki olası sorunlarda yanma ya da patlama gibi problemlerle 

karşılaşmaması için kısa devre, aşırı akım ve aşırı voltaj koruması 

bulunmaktadır. Adaptör üreticisinden alınan bilgiye göre bu 

adaptörleri seri bağlamak uzun vadede %15‘e varan kayıplara sebep olabilmektedir. Bu 

Resim 26: Kubbe 

Resim 27: Arka Kapak 

Resim 28: Flanş 

Malzeme 21: Penetratör: 

Malzeme 22: Adaptör 
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kayıplar göz önünde bulundurulduğunda 70 amperlik bir adaptör, seri bağlantı ve kablo direnci 

sebepleriyle bir miktar kayıp yaşayacak ancak kayıplara rağmen araca gereken akımı 

sağlayabilecektir. Eğer 3 tane 5V 70A adaptörün seri bağlanmasından yeterli verim elde 

edilemeyeceği sonucuna varılırsa aynı üreticinin 12V değerinde 66A veya yakın bir değerde 

akım verebilen bir adaptörü kullanılacaktır. Bu tarz kayıpları daha aza indirgemek için araca 

daha yüksek voltaj ve daha düşük akım gönderip aracın içerisinde voltajı düşürüp akımı 

yükseltmek de düşünülmüştür. Ancak bunun yapılabileceği Buck dönüştürücülerin istenilen 

akımı sağlayabilen örnekleri hem çok ağır hem çok büyük hem de çok maliyetlidir. Bu 

sebeplerden dolayı istenilen voltaj akım değerleri kayıp göz önünde bulundurularak 

gönderilecektir.  

     Yarışmada 220VAC güç sağlanacak ancak AC elektrik doğrudan kullanılamamaktadır. Bu 

sebeple bunun DC elektriğe çevrilmesi ve ihtiyaç duyulan voltaj/akım değerlerine çekilmesi 

gerekmektedir. Bunun için SMPS tipi bir adaptör kullanılacaktır. Bu tür adaptörler, önce 

prizden aldığı AC elektriği voltaj/akım değerlerini değiştiren ve AC elektrik olarak çıkaran bir 

transformatörden geçirir daha sonra köprü diyot kullanarak bunu DC’ye çevirir ancak bunun 

çıkışı halen düzensizdir. Bu sebeple bir filtreden geçirerek ve bir regüle devresi kullanarak 

voltaj dalgalanmalarını yok eder ve sabit bir çıkış sunar.  

 

 

 

Su Altı Basınç Sensörü: 

     Su altında derinliği görmek için ve Pixhawk’ın PID 

algoritmasından faydalanarak kolay bir şekilde derinliği 

sabit tutup pilota daha kolay bir sürüş sağlamak için 

kullanılacaktır. Bunun için Ardusub yazılımı ile uyumlu 

olan Bar30 sensörü kullanılacaktır. Bar30 sensörü, suyun 

basıncını ölçer ve bunu Pixhawk aracılığıyla Ardusub’a Malzeme 23: Su Altı Basınç Sensörü 

Şema 8: SMPS Adaptörlerin Çalışma Prensibi 
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iletir. Ardusub ise bunu kullanarak, PID algoritmasıyla pilotun yükselme veya alçalma harketini 

bilinçli olarak yapmadığı sürece yüksekliğini koruyacaktır. 1 bar su basıncı, yaklaşık 10,4 m 

derinlikteki suya tekabül etmektedir.  

Bar30 Sensörü Özellikleri: 

• Maksimum derinlik: 300 m  

• Maksimum su basıncı: 30 bar 

• Hassasiyet: 2 mm 

     Bar30 sensörü, içerisinde MS5837-30BA su basıncı sensörünü kullanmaktadır. Bu sensör, 

jel kaplamalı olduğu için su basıncını içine su sızdırmadan ölçebilmektedir ancak kablo 

lehimlenen kısımlarının sudan korunması gerekmektedir. MS5837-30BA, yukarıda belirtilen 

özelliklere sahip olup piyasadan temin edilen yerin yarı fiyatına bulunabilmektedir. Temin 

edilen yerin farkı ise su geçirmez kaplamaya sahip olması ve daha yüksek voltajlar verilmesine 

karşı içinde bir 3,3V voltaj regületörü bulundurmasıdır. Ancak bu sensör piyasada çok zor 

bulunduğu ve 3,3 mm gibi çok küçük bir boyutta olduğu için lehimlemesi çok zor olacağından 

dolayı elektronik ekibince Bar30 sensörünün kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sızdırma Sensörü: 

     Sensör, fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik 

cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir. Bu 

cihazlar endüstriyel proses sürecinde kontrol, koruma ve 

görüntüleme gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Araçta 

sensör, sızdırmazlık amaçlı kullanılacaktır.  

     Su sızdırmazlık için bütün önlemler alınsa da bir güvenlik 

önlemi olarak akrilik tüpün giriş kısmına sızdırmazlık sensörüne 

bağlı olacak probları yerleştirilerek olası bir sızma halinde Ardusub yazılımına alarm 

göndermesini sağlayarak araç sürücüsünün bilgilenmesini ve gerekli acil durum protokollerini 

uygulaması sağlanacaktır.  

     Bu devrede, akrilik tüpün giriş kısmında bulunan süngerimsi problara bağlı kablolardan 

gelen sinyal paralel bağlanacaktır. Her sünger proba iki tane kablo bağlı olacak, problardan biri 

ıslandığında suyun iletkenliği sayesinde bir miktar voltaj geçirecektir. Sonra bu probların 

paralel bağlanılan uçlarından çıkan sinyal kabloları bir miktar direnç ve bir transistörün 

yardımıyla acil durumu tetikleyecektir.  

 

Resim 29: MS5837-30BA isimli Su Altı Basınç Sensörü 

Malzeme 24: Sızdırma Sensörü 
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     Transistör; üç bacaklı olan, silisyum ve germanyum gibi yarı 

iletkenlerden imal edilen bir devre komponentidir. Bir transistörün 

collector, base, emitter olmak üzere üç pini vardır. Transistör, collector 

pininden gelen akımı base bacağından gelen akıma göre emitter bacağına 

aktarır. Elektrikle tetiklenen bir tür anahtar gibidir. Yükselteç ve tetikleme 

amaçlarında kullanılır. Daha düşük bir akımla, daha büyük bir gücü kontrol 

etmeye yarar. Bilgisayar işlemcilerinde, motor sürücülerde, entegre 

devrelerde ve diğer pek çok elektronik devrede kullanılmaktadır.  

Kamera: 

     Pilotun görüşü ve Ardusub yazılımının desteği için USB üzerinden 

Raspberry Pi’a bağlanabilecek, yeterli çözünürlük sağlayan ve akrilik tüp 

içine konumlandırabilecek bir kameraya ihtiyaç vardır. Bunun için 

akrilik tüpün içine sığabilen, düşük ışıkta çekim yapabilen HD kamera 

kullanılacaktır. Atölyede yapılan testlere göre kameramız yeterli görüntü 

kalitesi vermekte olup düşük ışıkta otomatik olarak ışık hassasiyetini 

artırmaktadır. Resim 33’te kameradan alınan ilk görüntüye ait bir kare 

bulunmaktadır.   

Kameramızın özellikleri: 

• Boyut: 32x32 mm 

• Konnektör: JST-USB dönüştürücü 

• Yatay görüş açısı: 80° 

• Dikey görüş açısı: 64° 

• Çözünürlük: 1080p 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Isıyla daralan makaron: 

     Isıyla daralan makaron; normal şartlarda çapı belli olan ama çakmak, 

sıcak hava tabancası vb. ısı kaynakları ile ısıtıldığında çapı yarıya kadar 

inebilen ve bu sayede içine geçirilen kablonun şeklini alan hortum 

benzeri bir malzemedir.  

     Araçta ısıyla daralan makaron, lehim yapılan kablolarda kullanılmış 

ve bu sayede hem kabloların akrilik tüpün içindeki sıkışık alanda 

birbirlerine çarparak kısa devre yapmaları önlenmiş hem de lehimlerin 

kopmasına karşı sağlamlık kazandırılmıştır. 

 

 

Resim 30: Transistör 

Malzeme 25: Kamera 

Resim 32: Kamera Teknik Çizimi 

Resim 31: Kameradan 

Alınan İlk Görüntü 

Malzeme 26: Isıyla 

Daralan Makaron 
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Kamera Döndürme Servosu: 

     Akrilik tüpün içinde bulunan kameranın aşağı ve yukarı yönünü 

ayarlayabilmek ve pilotun görüş açısını artırmak için kamerayı döndüren 

bir servo motor kullanılacaktır. Bunun için MG90S servo motor 

kullanılmaaına karar verildi. Kameranın motora sabitlenmesi için 3 

boyutlu yazıcıdan basılacak bir plastik parça takılacaktır. Bu sayede pilot 

su altı hokeyi ve su altı montaj görevinde aşağıyı görmek istediğinde 

kamera açısını kolayca döndürebilecek ve kör noktaları da görebilmiş 

olacaktır.     Servo motorlar içerisinde bir DC motor bulundurmaktadır. 

Motora ek olarak içerisinde bir potansiyometre, bir kontrol devresi, en fazla 180° açıyla 

dönebilmesini sağlayan bir dişli sistemi bulunur. Potansiyometre aracılığıyla o anda bulunduğu 

açı okunabilmektedir. Servo motorların avantajı, içerisindeki kontrol devresiyle gönderilen 

sinyale göre istenilen dereceye gidebilmesidir. Servo motorlar, PWM sinyalleriyle sürülür ve  

PWM sinyalinin açık/kapalı kalma oranına göre içerisindeki kontrol devresi kaç dereceye 

gitmesi gerektiğini anlar, potansiyometreyle hangi durumda bulunduğunu algılayıp istenen 

konuma gitmesi için hangi yöne ne kadar gitmesi gerektiğini hesaplar. Bu sayede istenen açıya 

gider. 

Acil Durum Butonu: 

     Su üstü kontrol istasyonunda bulunacak olan bir acil durum 

butonu yarışma şartları gereğince zorunludur. Aynı zamanda acil 

durumlarda takıma bir güvenlik önlemi olması için bir acil durum 

butonu kullanılacaktır. Acil durum butonu, çok yüksek akımlar 

kaldıramayacağı için yarışmada sağlanan 220VAC güç kaynağı ile 

adaptör arasında bulunacaktır. Adaptör veya araçta bir sorun olması 

durumunda bu butona basılarak tüm sistemin gücü 

kesilebilmektedir. 

 

Kontrol Kumandası: 

     Aracın kontrol edilmesi için bir kumanda gerekmektedir. 

Bunun için yarışmaya kadar kumanda imal edilmesi amacıyla 

AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir. Bunu yaparken 

QGroundControl uygulaması ile uyum içerisinde çalışması 

sağlanacaktır. Eğer yapılamaz ise bir Xbox veya PlayStation 

oyun kumandası kullanılması tercih edilecektir. 

Cam Sigorta: 

     Çoğunlukla elektronik kartlar üzerinde kullanılan cam sigortalar güç 

olarak düşük sigortalardır. Her sigorta çeşitinde olduğu gibi devreyi yüksek 

akımdan ve gerilimden korumaktadır. Silindirik bir cam tüp içerisinde 

gücüne göre seçilmiş dirence sahip bir iletken tel ile yapılırlar. 

     Cam sigorta üzerinden fazla akım geçtiğinde içerisindeki tel veya metal 

şerit ısınır ve yanar. Böylelikle cam sigorta elektrik iletme özelliğini 

kaybeder ve devreyi korur. Cam sigorta içesinde bulunan hava iki metal 

ucun ark oluşturmasına engel olur. Cam tipi sigortalar çok basit bir şekilde 

el yardımıyla sökülüp takılabilmektedir. Cam sigortanın metal kısmında 

bulunan yazıdan kaç amperlik bir sigorta olduğu anlaşılabilir. Gözle bakıldığında cam 

Resim 33: Isıyla Daralan 

Makaron Uygulaması 

Malzeme 27: Kamera 
Döndürme Servosu 

Malzeme 28: Acil Durdurma 

Butonu 

Malzeme 29: Kontrol Kumandası 

Malzeme 30: Cam 

Sigorta 
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sigortanın yanıp yanmadığı görülebilir. Cam sigorta sağlam gibi durduğunda kısa devre testi 

yapılabilir. Kısa devre testi yapmak için bir multimetrenin direnç ölçüm veya kısa devre testi 

modu kullanılabilir. 

     Yüksek dayanıklı cam sigortalar içerisinde iletken haricinde karbon tetra klorür maddesi 

bulunur. Bu madde sayesinde sigorta akımı kestiğinde içerisinde ark oluşması engellenir. 

Araçta 60 amperlik bir cam sigorta kullanılacaktır. Cam sigorta yerine ihtiyaç doğrultusunda 

bıçak sigorta da kullanılabilir. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

     Algoritma tasarımı iki ana kolda incelenmiştir. Bunlar sürücü kontrollü ve otonom bölüm 

şeklindedir. Bu anlamda aracın hareketinde etkiye sahip iki bölüm vardır. Algoritma 

tasarlanırken araç ile sürücü bilgisayar arasındaki iletişimin hızlı olması gerekmektedir. Bunu 

göz önünde bulundurarak CAT6 ethernet kablosu tercih edilmiştir. Araç sensörlerinden gelen 

veriler Raspberry Pi ve Pixhawk üzerinden sürücü bilgisayara iletilecektir.  

Araç Modları: 

“MANUAL”: Araç kendi başına motor komutları vermemektedir. Tüm komutlar sürücü 

tarafından verilmelidir.  

“STABILIZE”: Araç eğilmiş halde ise bu eğikliği düzeltmektedir. Bunu yaparken Pixhawk 

içindeki jiroskoptan ve önceden tanımlanmış motor vektör değerlerinden faydalanmaktadır.  

“DEPTH_HOLD”: Araç su içindeki yüksekliğini koruyacak şekilde iticileri çalıştıracaktır. 

Bunu yapmak için basınç sensöründen gelen verilerden yararlanacaktır. Araç aynı zamanda 

eğimi de düzenleyecektir.  

“ACRO”: Aracın açısal hızının tam olarak kontrol edilmesini sağlar. Araç bu modda yere göre 

bağıl pozisyon hesaplamak yerine kendine göre bağıl pozisyon hesabı yapacaktır. Bu sürüş 

modunu kullanarak yapboz görevinde aracın eğilmesi durumunda bile istenen şekilde hareket 

etmesi sağlanacaktır. Örnek: Araç öne doğru 45 derece eğilmişken geri gitme komutu alması 

durumunda havuzla paralel hareket etmeye çalışmak yerine yer ile 45 derece açı yaparak 

kendine göre geri gidecektir.  

“CIRCLE”: Araç hayali bir dairenin merkezine bakarak çember yayı üzerinde hareket 

edecektir. Otonom görevde kapı algılandıktan sonra araç kapıyı merkeze alarak hareket 

edecektir.  

“POS_HOLD”: Bu modda araç derinlik koruma moduna ek olarak ileri-geri yönü olarak da 

kendini sabitleyip su altında pozisyonunu koruyacaktır. Sürücü, gönderdiği komutlarla hareketi 

etkilemeye devam edebilir. 

“AUTO”: Araca önceden eklenen bir görev (Belli bir pozisyona gitmek, görüntü almak vb.) 

oto pilot tarafından sürücüsüz uygulanır.  

Sürücü Kontrollü Aşama: 

     Sürücü, bilgisayara iletilen görüntü ve derinlik bilgisini kullanarak aracı sürecektir. Sürücü 

olarak seçilen ekip üyemizin el yapısına uygun şekilde kumanda ayarları ve kalibrasyonlar 

yapılmıştır. Örnek olarak kollarda küçük titreşimler yok sayılmıştır. Aracın harekete başlama 

moduna yanlışlıkla geçmesinin engellenebilmesi için joystick “ARM” komutu elin kolay 

ulaşamayacağı düğmeye verilmiştir. Aracın istenmeyen hareketlerde bulunması durumunda 

hızlıca aracın durdurulabilmesi için “DISARM” komutu kolay erişilebilir hale getirilmiştir. 

Ayrıca sürücümüz hem araç ile hem de hazırlanılan simülasyon üzerinden eğitilmiştir.  

     Simülasyonlar için GODOT uygulaması üzerinden bir örnek seviye hazırlanmıştır. Su ve 

araç fizikleri ayarlandıktan sonra simülasyon başlatılmıştır. Joystick ile kontrolü sağlamak için 

düğme tanımlamaları yapılmış ve devamında simülasyonla TCP bağlantısı kurulmuştur. TCP 
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bağlantısı 127.0.0.1:5760 portu üzerinden kurulmuştur ve simülasyon SITL (Software in the 

loop) olarak çalıştırılmıştır.  

     Araç sürücüden alacağı komutlar doğrultusunda hareket edecektir. Sürücünün her motora 

ayrı komut vermesi aracın hareketini olumsuz etkilediğinden ve istenen kontrolün 

sağlanmasında güçlük çıkardığından araç kurulurken her motorun aracın hareketi üzerindeki 

vektörel etkisi 6 hareket yönünde incelenmiş ve kalibre edilmiştir.  

Alınan hareket komutu yönünde etkiye sahip olan iticilerin hepsi çalıştırılacaktır.  

     Aracın güvenliğini sağlamak için araç “STABILIZE” modunda başlatılacaktır.  

 

Otonom Aşama:  

     Yarışma şartnamesinin otonom görev bölümündeki “Görev yazılımları araç üzerinde veya 

kontrol masasındaki bilgisayarlarda bulunabilir.” maddesi düşünülmüş olup yazılımın kontrol 

masasında olmasına karar verilmiştir.  

Resim 35: Simülasyon Terminal Görüntüsü 

Resim 34: Motor Vektörel Hareket Yönü Tanımlanması 
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     Otonom görevde aracın herhangi bir noktadan başlayabileceği maddesi gereğince öncelikle 

aracın kapıyı dönerek bulması sağlanacaktır. Araç kapıya değmeden geçecek şekilde pozisyon 

alıp kapıdan geçecektir.  

Kapının Algılanması: 

     Aracın kapıyı algılaması için iki farklı yol belirlenmiş olup aracın bir yöntem ile kapıyı 

algılamaması halinde diğer yöntem kullanılacaktır. Beş dakikalık görev süresi dikkate alınmış 

olup yedek algılama yöntemi iki dakika içerisinde kapının algılanamaması durumunda devreye 

girecektir.  

     İlk ve tercih edilen yöntem olarak bir yapay zekâ modeli eğitilmesine karar verilmiştir. 

Yapay zekâ modelinin her açıdan iyi algılama gerçekleştirebilmesi için 400’ün üzerinde 

fotoğraf ile eğitilmesine karar verilmiştir. Bu fotoğraflar en iyi eğitim için araç suya konarak 

çekilecektir.  

     Yapay zekâ modeli olarak ÖTR’de belirtilen CenterNet (4), RCNN, Fast-RCNN (5), Faster-

RCNN, SSD (6), Mobilenet v2 (7) metotları dışında YOLO (8), YOLOv2 (YOLO9000), 

YOLOv3 modelleri de incelenmiştir. ÖTR’de belirtilen Faster-RCNN modeli yerine YOLOv3 

modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Kullanılan modeldeki değişikliğin sebepleri şu şekildedir: 

● YOLOv3, Faster-RCNN modeline kıyaslandığında çok daha hızlı bir performans 

sağlamaktadır.  

● YOLOv3 modelinin açılımı olan “You look only once” (yalnızca bir defa bakarsın) 

isminin de belirttiği gibi bu model her resmi bir kez incelemektedir. Bu da gerçek 

zamanlı algılamayı sağlamak adına önemli bir özelliktir.  

● YOLOv3 modelinin algılamadaki hızının bir dezavantajı ise doğruluktan ödün 

vermesidir.  Bu özelliğine rağmen bu modelin seçilmesindeki sebep ise kapının basit 

yapılı olmasıdır. Ayrıca havuz içerisinde sarı kapıya benzer başka objelerin 

bulunmaması da bir avantajdır.  

     İkinci ve yedek kullanılacak yöntem ise OpenCV python kütüphanesi kullanılarak dörtgen 

algılama yapılmasıdır. Contour detection (iskelet veya anahat algılama) ve devamında Ramer-

Douglas-Peucker algoritması kullanılarak cisim algılanacaktır. Görüntünün kapı bulunan 

bölgesi ile havuz kısmı birbiri ile kontrastı yüksek renkler ile boyanacaktır. (örneğin siyah ve 

beyaz) 

     Cisme önden bakıldığında dikdörtgen ve ikizkenar yamuk şeklinde gözükecek fakat eğer 

araç yandaki bir pozisyondan kapıya bakıyorsa kapı paralelkenara benzeyecektir. Bu bilgiden 

yararlanılarak ve trigonometrik fonksiyonların tersi kullanılarak aracın hangi açıyla kapıya 

baktığı hesaplanabilir. Ayrıca uygulanan ana hat algoritması sonrasında cismin orta noktasının 

koordinatı hesaplanabilir. Böylece aracın nereye doğru gitmesi gerektiği bulunup hareket 

komutu verilebilir.  

     Dikdörtgen kapının ne kadar uzakta olduğu ise kapının orijinal boyutları (1,5m x 1,0 m) 

bilindiğinden benzerlik oranı kullanılarak hesaplanabilir.  
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

     Yazılım tasarım sürecinde Python kullanılmasına karar verilmiştir. Görüntü işleme ve 

etiketleme için OpenCV, Vektör işlemleri için NumPy kütüphaneleri kullanılacaktır.  

Araç ile İletişim: 

     Araç iletişimi uzaktan kontrollü bölümde QGC uygulaması üzerinden MAVLink protokolü 

üzerinden yapılmaktadır. Aracın farklı kısımları güvenlik önlemi olarak birbirlerine 

HEARTBEAT mesajı göndermektedirler. Araç veya arayüz bu kalp atışı mesajını almaz ise 

araç güvenli moda geçip kendi yüzeye yüzdürmeye çalışacaktır.  

     Otonom bölümde ise MAVlink protokolünün Python dilinde uygulanmış hali olan 

PyMAVlink kütüphanesinden yararlanılacaktır.  

Şema 9: Kapıdan Geçiş Görevi Görev Şeması 
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Resim 36: Araçtan Gelen Verilerin Mesaj Aralığının Ayarlanması 
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Görüntünün Alınması: 

     Görüntü Raspberry Pi üzerine monte edilmiş USB kamera ile sağlanacaktır. H.264 

sıkıştırma algoritması kullanılacaktır. GStreamer’ın Python ile kullanılabilmesi için MSYS2 

ortamı kurulmuştur. Desteklenmeyen kütüphaneler olması sebebiyle Ubuntu’ya geçilmiştir. 

GStreamer’dan gelen bu verinin OpenCV tarafından kullanılabilmesi için özel bir sınıf (class) 

oluşturulmuştur. İçerdiği gst_to_opencv() metoduyla gelen veri bir NumPy matrisine 

dönüştürülmüştür.  

     Sürücü kontrollü bölümde görüntü QGC uygulaması ile halledilecektir. GStreamer ayarları 

hazırlanıp port=5600 olarak ayarlanmıştır.  

     Otonom görevde ise görüntü için GStreamer video hattı kurulmuştur. Çoklu UDP 

bağlantısıyla port=4777 ve 5600 olarak ayarlanmıştır. Böylece görüntü QGC ile bilgisayarda 

oluşan diğer ekranda aynı anda gözükebilecektir. Bunun yapılmasındaki amaç kameradan gelen 

saf görüntü ile bilgisayarın algıladığı cisimlerin aynı anda görülebilmesini sağlamaktır. Böylece 

aracın ne düşünerek hareket ettiği görülebilecektir.  

Resim 37: Araçtan Veri Alınması 

Resim 38: GStreamer Varsayılan Ayarları 
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Resim 39: GStreamer Çoklu İzleme Ayarları 

Resim 40:Araçtan Gelen Görüntünün Ekrana Yansıtılması 
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Kumanda Tasarımı: 

     Kumanda olarak ekibin kendi tasarımı olan bir joystick yapılması planlanmaktadır. Bunun 

için gerekli devre şemaları araştırılmakta ve Arduino Xinput Joystick Library kullanılarak bir 

joystick yapılması planlanmaktadır. Arduino Uno, iki tane çift eksenli joystick düğmesi 

kullanılması planlanmaktadır.  

     QGroundControl ve Ardusub yazılımları Xinput kullanan tüm joystickleri desteklemektedir. 

Yarışma tarihine kadar bu kumandanın yetişmemesi olasılığı göz önünde bulundurularak yedek 

olarak Playstation 4 USB kumandası kullanılması planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 41: GStreamer'dan Gelen Görüntünün OpenCV Uyumlu Matrise Dönüşmesi 
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Resim 43: Kontrol Kumandasındaki Düğmelerin Tanımlanması 

Resim 42: Kontrol Kumandasının Pin Tanımlamaları 
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Kamera Servosu Kontrolü: 

     Pymavlink kütüphanesi kullanılarak istenen şekilde kamera servosu kontrol edilebilir. 

Kamera servosu bilgisayar ile RC kanalları üzerinden iletişim sağlamaktadır. Servolara güç 

verilmesi için Pixhawk’taki Servo Rail parçasına 5V güç verilmiştir. Kamera Servosu 

RC_CHANNEL_8 olarak tanımlanmıştır. CAMERA_MOUNT_CENTER, 

CAMERA_MOUNT_TILT_UP, CAMERA_MOUNT_TILT_DOWN komutlarıyla servoya 

gerekli sinyal Pixhawk’tan gitmektedir. Servo adımı yazılımdan 10 adım olarak ayarlanmıştır. 

Dönüş açısı güvenlik için 140 derece ile sınırlandırılmıştır.  

 

Resim 44: Kamera Servo Kontrolü 
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4.4.Dış Arayüzler 

     Arayüz olarak sürücü kontrollü bölümlerde QGroundControl (v4.0.5) uygulaması (QGC) 

tercih edildi. Bunun yapılmasındaki sebepler şöyledir: 

● QGC ile Raspberry Pi üzerinden Pixhawk ile sorunsuz iletişim kurulabilmektedir. 

○ Bu yapılırken Raspberry Pi ile sürücü bilgisayar arasında Ethernet üzerinden 

iletişim başlatılmıştır. Port 5760, Adres 127.0.0.1, Subnet Mask 255.255.255.0 

olarak ayarlanmıştır. Raspberry Pi’a 192.168.2.2:2770 üzerinden 

bağlanılabilmektedir.  

● QGC ile aracın ivmeölçer (accelerometer), pusula (compass), basınç sensörü gibi araç 

bileşenleri kalibre edilebilmektedir.  

● QGC motor pozisyonlarına göre aracın hareketi için gerekli vektör hesaplamalarını 

yapabilmekte ve buna bağlı olarak gerekli komutları verebilmektedir.  

○ Bu özelliği sayesinde araç “STABILIZE”, “DEPTH_HOLD” gibi modları 

çalıştırabilmektedir.  

 

Resim 45: Gelen Verilerin Arayüze Yüzdelik Aşamalarla Yansıtılması 

 

 

Resim 46: Geliştirilen Arayüzün Görüntü İşleme ve Veri Yansıtma Kısmı 
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Resim 48: Geliştirilen Arayüzün Deneme Aşamalarından Bir Görüntü 

Resim 47: Görüntü Algılamanın Test Edilmesi 
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     QGC dışında TKinter kütüphanesi kullanılarak bir arayüz tasarlanacaktır. Bu arayüz 

kameradan alınan görüntüyü, aracın bulunduğu pozisyonu (roll, pitch, yaw), var ise algılanan 

cismi, aracın hangi hareketi yaptığını, aracın üzerindeki basıncı ekrana yansıtacaktır. 

     Arayüz ekranının açılmasının TKinter ile; görüntünün alınması GStreamer ile; araçtan gelen 

verilerin işlenmesinin lxml, future ve PyMAVlink ile; tüm ögelerin ekrana yansıtılmasının 

OpenCV ile sağlanması planlanmaktadır.  

5. GÜVENLİK 

     Genel güvenlik önlemlerine ek olarak atölye aşaması süresince olası kazalara karşı pek çok 

güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu önlemler sayesinde araç prototip üretimi tamamlanmakla 

beraber herhangi bir maddi/manevi kayıp oluşmamıştır. Alınan güvenlik önlemleri şu şekilde 

sıralanabilir; 

• Lehim yaparken lehim telinin sıçramaması için gözlük takılmış, kalem havyanın 

sıcaklığının eşyalara veya kullanıcıya zarar vermemesi için bir havya standı 

kullanılmıştır.  

• Küçük parçaların testleri esnasında yüksek voltaj veya yüksek akım 

kullanılmamış, 15V 2A ayarlanabilir bir güç kaynağı ile testler yapılmıştır. Daha 

çok akım gerektiren testlerde ise aracın testleri için 12V 66A bir adaptör 

kullanılmıştır.  

• Piyasada bilinmedik markalı adaptörleri yarı fiyatına mal edilebilirken, güvenlik 

sebeplerinden dolayı içerisinde kısa devre, yüksek gerilim ve yüksek akım 

korumaları bulunan yerli üreticiden temin edilen bir adaptör kullanılmıştır.  

• 3 boyutlu yazıcılarla çalışılırken ellerin hiçbir zaman tablaya değdirilmemesine 

özen gösterilmiştir ve bu amaçla spatula, yan keski gibi araçlar kullanılmıştır. 

• Kullanılan Zaxe marka yazıcılar iş güvenliği açısından donanımlı bir cihazdır. 

Örneğin nozül gibi sıcak parçalar kullanıcıların ellerinin yanmaması için 

kapatılmış durumdadır.  

• Buna rağmen güvenlik yüksek bir seviyede tutulmuş ve üç boyutlu yazıcılarla 

çalışılırken ısıya dayanıklı iş eldiveni kullanılmıştır.  

• Devrelerdeki lehim pastası artıklarını izopropil alkol ile temizlerken eldiven 

kullanılmıştır.  

• Aracın içerisinde açıkta bulunan ve diğer parçalarla temas etme ihtimali olan 

yerlerde ısıyla daralan makaron veya elektrik bandı kullanılarak olası temaslar ve 

kısa devrelere karşı önlem alınmıştır.  

• Su altında araçta bir sorun meydana geldiği zaman akımı kesmek amacıyla su üstü 

kontrol istasyonunda bir acil durum butonu bulunacaktır. Bu sayede olası kazaların 

önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

• Bilgisayar başındayken herhangi bir sıvı madde bilgisayar civarına 

yaklaştırılmamıştır. 
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• Sigma profilleri delmek için CNC (computer numerical control, sayısal kontrol) 

kullanmıştır. 

 

• Şasinin köşelerinin sivri olmamasına özen gösterilmiştir. 

• Atölyede delme gravürü ve matkap ile çalışılırken eldiven takılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

•  ABS filament basılırken çıkan zararlı gazlardan etkilenilmemesi için 3B yazıcının 

fanına filtre takılmıştır.  

 

 

 

• Sızdırmazlığı sağlayan O-Ring’ler izopropil alkol ile temizlenmiştir. İzopropil 

alkol kullanırken lateks eldiven takılmıştır. Aynı zamanda alkolün su sanılmaması 

için bardağın üzerine izopropil alkol olduğunu belirten bir uyarı kâğıdı 

yapıştırılmıştır.  

Fotoğraf 10: CNC Makinesi Manuel 

Olarak Kullanılırken 

Fotoğraf 12: ABS 

Gaz Filtresi 

Fotoğraf 11: Delme Gravürü ile İşlem Yapılması 
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● Kamera servosunun olması gerekenden fazla dönmesini engellemek için yazılımda 

servonun hareket edebileceği açı aralığı 140° (70 yukarı, 70 aşağı) olarak 

sınırlandırılmıştır.  

● 3B yazıcının tabla ayarı yapılırken veya filament yüklenirken yazıcının sıcak 

bölümlerine temas edilmesi gerektiğinde koruyucu eldiven kullanılmıştır. 

● Aracın harekete başlama moduna geçmesinin yanlışlıkla olmaması için joystick 

“ARM” komutu elin kolay ulaşamayacağı düğmeye verilmiştir. Araç ARM 

moduna geçmeden önce gerekli sensörlerin varlığını test edecek, jiroskop 

değerlerini gösterecek ve tüm sensörlerin teker teker kontrolden geçilmesini 

isteyecek. Aracın istenmeyen hareketlerde bulunması durumunda hızlıca aracın 

durdurulabilmesi için “DISARM” komutu kolay erişilebilir hale getirilmiştir.  

● Araç otonom görevde “STABILIZE” modunda başlatılarak açılma sırasında 

oluşabilecek ani hareketler önlenmiştir.  

● Ayrıca araç otonom göreve başladığında ilk olarak hareket etmek yerine etrafını 

inceleyecektir. Böylece aracın yanlışlıkla havuz kenarlarına çarpması önlenecektir.  

● Araç aynı anda verileri araca göndermekte ve sürücüden veri almaktadır. Veriler 

çoklu olarak işlenmediği halde komutlarda gecikmelere sebep olabilmektedir.  Bu 

durum aracın kalp atışı mesajının karşılık bulmamasına ve dolayısıyla da aracın 

güvenli yükseliş moduna geçmesine sebep olabilir. Bunu önlemek için çoklu 

dizin(thread) program yazılmıştır. 

6. TEST 

     Araç prototipini üretme süreci içerisinde pek çok test uygulanmıştır. Bu testler aşağıda 

maddeler halinde listelenmiştir. Genel olarak yapılan testlerde herhangi bir olumsuz durum 

gözlemlenmemiştir. Araç geliştirme aşamasını prototipten çıkarıp asil araca geçme süreci 

içerisinde pek çok test de ek olarak uygulanacaktır. Yaz boyu görev parkurlarının benzeri 

hazırlanıp aracın bu parkurlardaki kabiliyetleri gözlemlenecektir. Gözlemler sonucu AR-GE 

aşamaları sırasında gerekli müdahaleler yapılacaktır.  

Fotoğraf 13: İzopropil 

Alkol Bardağı 
Fotoğraf 14: İzopropil Alkol Kullanılırken 

Alınan Güvenlik Önlemleri 
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• Sızdırmazlık Testi 

     Robotun elektronik parçalarının yer aldığı akrilik tüpün üzerinde 

sızdırmazlığın sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi için vakum 

testi yapılmıştır. Akrilik tüpün üzerinde bulunan vakum portuna 

vakum pompası takılmıştır. Tüp içi basınç vakum pompası 

aracılığıyla 0,4 ile 0,7 ATM arasına getirilmiştir. Ardından değerin 

değişip değişmediği gözlemlenmiştir. Eğer değişim olmuyorsa araç 

testi geçti anlamına gelmektedir. Sızdırmazlık testi sayesinde aracı 

suya sokup riske atmadan sızdırmazlık kontrol edilebilmektedir. 

 

 

 

• Kamera Gecikme Testi: 

 

Fotoğraf 16: Kamera Gecikme Testi 

     Araçta alınan kamera görüntüsünün bilgisayara iletilirken ne kadarlık bir gecikmeyle 

iletildiğini görmek ve aracı kontrol ederken bu durumu göz önüne alarak stabil bir şekilde 

kontrolün sağlanabilmesi amacıyla bu test gerçekleştirilmiştir. Testin yapılması için kameradan 

bir kronometre görüntüsünün çekilmesiyle beraber kameradan alınan kronometre görüntüsü ile 

yalnızca kronometrenin tek bir kare içinde fotoğraf çekilerek yakalanması gerekmektedir.                

Beklenen çıktı 1 saniyeden düşük bir hızdı ve test sonucu 0,36 saniye bir gecikmeyle beklenen 

çıktı alınmıştır. 

• Kamera Servo Testi: 

     Kamera servosunun dayanıklılığını test etmek amacıyla kameraya farklı komutlar verildi. 

Servoya yukarı-aşağı dalgalanma hareket komutu verildi. Servoya ani yukarı aşağı hareket 

komutu verildi. Kamera kablolarında ve servoda herhangi tehlikeye sebep olabilecek bir durum 

ile karşılaşılmadı. Test başarıyla tamamlandı. 

Fotoğraf 15: Sızdırmazlık 

Testi Uygulaması 
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• Görüntü Algılama Testi: 

     YOLOv3 yapay zekasının algılama 

kabiliyetini test etmek için içerisinde çeşitli 

objeler bulunduran bir resim üzerinden yapay 

zekayı test ettik. Resmin içinde duvarda bulunan 

yazılarla ve masada bulunan çeşitli objelerle 

algılama zorlaştırılmaya çalışıldı. Buna rağmen 

yapay zekanın algılama işleminde oldukça başarılı 

olduğunu gördük. Bir masayı yemek masası 

olmadığı halde yemek masası olarak 

algılamasından başka bir sorun ile karşılaşmadık. 

Araç sadece bir tür eşyayı (kapıyı) 

algılayacağından, yapay zekâ basitleştirilmiş bir 

nöral ağ ile eğitileceğinden (daha az filtre ve 

katman), havuz içerisindeki engelleyici eşyalar tahminen az olacağından, kapı geometrisi basit 

olduğundan ve alınan görüntünün büyüklüğünün az olacağından dolayı yapay zekâ gerçek 

zamana yakın bir hızla çalışabilecektir. Oluşturmayı planlanan hafıza sistemi ile görüntü 

işlemenin gecikmesi durumunda önceden işlenmiş bir resmi kullanacağız. Bu, aracın ara sıra 

oluşabilecek gecikmelerden daha az etkilenmesini sağlayacaktır. Görüntü işlemenin tahmini 

15fps üzerinde olması durumunda bu ~1/15 (~70msaniye) bir gecikmeye tekabül edecektir. 

7. TECRÜBE 

     Ocak, 2020’den bu yana yapılan araştırmalar sonucu oluşan bilgi birikimi ve atölye 

çalışmaları sonrası edinilen deneyimler harmanlanarak edinilen tecrübeler aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır. 

• Besleme Devresi Pin Sıralamasının Karıştırılması: 

     Elektronik ekibi tarafından besleme devresi yapılırken kullanılan voltaj regülatör entegre 

devresinin pin sıralamalarına dikkatli bakılmamıştır. Bu sebepten dolayı devre yanlış pin 

sıralamasıyla hazırlanmış ve devre beklenmedik bir şekilde çalışmamıştır. Bunun üzerine ön 

tasarım raporunda belirtilen risk yönetimi kısmında belirtildiği gibi sakin kalarak topluca yeni 

bir çözüm yolu üretildi ve üretilen fikir uygulanarak sorun çözüldü. Benzer bir problemin tekrar 

etmemesi için yapılan devrelerde entegre devrelerin pin dizilimine daha çok dikkat edilecektir. 

• Pixhawk Üzerinden Servo Çalıştırılamaması: 

     Ardusub’ın sitesi üzerindeki bağlantı şemasında dikkat edilmesi gereken bir bölüm göz ardı 

edildiği için ilk başta kamera döndürme servosu çalıştırılamamıştır. Şema daha dikkatli 

incelendiğinde Pixhawk üzerinde SBUS pinlerine servoların çalışması için 5V verilmesi 

gerektiği fark edilmiştir.  

• Güç Dağıtım Sistemi’nde Temassızlıklar: 

     Aracın motor testleri yapılırken XT90 konnektörleri bulunan Pixhawk güç modülünün 

çıkışlarına ve girişlerine elektrik bandı ve tesisat kabloları ile acemice bir kablolama yapılarak 

testler yapılmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda sürekli olarak temassızlıklar yaşanmıştır. Bu 

da testlerde sebebi anlaşılamayan sıkıntılara, strese ve zaman kaybına sebep olmuştur. Bu sorun 

XT90 konnektörleri alınıp daha düzgün ve sağlam bir kablolama yapılarak çözülmüştür.  

• Sızdırma Devresi İmal Edilmesi: 

     Aracın sızdırma sensörü imal edilirken internetten alınan devre şemasının istenilen gibi 

sonuç vermemesi gibi bir sorun yaşanmıştır. Bu sorun ise devrenin elektronik ekibi tarafından 

baştan tasarlanmasıyla çözülmüştür. Ayrıca internette izlenen videolarda ilgi çekici bulunan, 

satın alınan ve prob uçlarının suyla temas edince şişmesinin; sızdırma sensörünün ıslaklık 

Fotoğraf 17: Görüntü Algılama Testi 
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algılamasını zorlaştırmasına sebep olduğu fark edilmiştir. Bu sebeple sızdırma sensöründe prob 

uçları yerine başka bir madde (pamuk vb.) kullanılmasına karar verilmiştir. 

• 3B Parçalarla İlgili Ufak Tasarım Hatalarının Çözümü: 

     Araçta bulunan 3B parçaların basımının ardından bazı parçaların vida deliklerinin 

boyutlarının olması gerekenden biraz küçük olduğu fark edilmiştir. Bunun sebebi kimi zaman 

3B basımda milimetrik hatalar olması kimi zaman ise tasarım sırasında delik çaplarının yanlış 

hesaplanması olmuştur. Fakat atölyede bulunan delme gravürünün yardımıyla fazla 

zorlanmadan, 3B parçalara zarar vermeden delikler genişletilmiştir. Böylece bu sorunun 

üstesinden gelinmiştir. 

• 3B yazıcının Filament Algılama Sensörünün Tamiri: 

     Atölye çalışmaları sırasında meydana gelen bir başka problem ise 3B yazıcılardan birinin 

belirli aralıklarla “filament bitmiştir” hatası vermesi olmuştur. Bir sıkıntı olduğu anlaşıldığında 

panik yapmadan teknik destek ile iletişime geçilmiştir. Zaxe teknik destek ile görüşülmesinin 

ardından yazıcının arka tarafında bulunan filament sensörü sökülüp doğru bir şekilde yerine 

takılmıştır. Böylece yazıcı hata vermemiş ve yeni baskılar alınmaya devam edilmiştir. 

• Baskıların Kalkması: 

     3B yazıcılarla baskı alırken manyetik tablaya sahip olmayan Zaxe X1 yazıcılarda basılan 

parçanın basım esnasında tablaya yapışmayarak kalktığı gözlemlenmiştir. Bu sorunun art arda 

birkaç kez meydana gelmesinin ardından takımca sorunun çözümü araştırılmıştır. Bunun 

üzerine sorunun tablaya doğru şekilde yapıştırıcı sürülmediğinden kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Zaxe tarafından önerilen yapıştırıcının alınması ve doğru şekilde tablaya 

uygulanmasının ardından kalkma sorunu ile karşılaşmadan kaliteli baskılar alınmıştır. İleriki 

süreçte de 3B yazıcılara baskı vermeden önce gerekli ayarlamaların yapılmasına daha çok 

dikkat edilecektir.  

• Yanlış Epoksi Seçimi: 

     Sızdırmaz tüpe dışarıdan kablo girişini sağlayan penetratörlerin içerisinde kalan boşluklar 

epoksi ile doldurulmuştur. Fakat bu işe uygun epoksi seçilirken küçük boşlukları değil daha 

geniş delikleri doldurmada kullanılan hamur epoksi alınarak hata yapılmıştır. Epoksilemenin 

hamur epoksi ile yapılamayacağı anlaşıldıktan sonra dikkatlice uygun epoksiye karar verilip 

Karaköy’den temin edilmiştir. Elde kalan açılmamış 2 kutu hamur epoksi ise iade edilmiştir. 

Alınan sıvı epoksi penetratörlere başarıyla uygulanmıştır ve şu ana kadar araçta herhangi bir 

sızdırma sorunu yaşanmamıştır. 

• Desteklenmeyen Kütüphaneler: 

     Windows sistemlerinde GStreamer kullanmak için gerekli olan msys2 içerisinde mingw64 

sistemi kuruldu. Bu sayede GStreamer ile görüntü Ethernet üzerinden alınıp aktarılabildi. 

Devam eden süreçte aracı kontrol etmek için kullanılacak PyMAVlink kütüphanesi ve görüntü 

işleme için kullanılacak OpenCV gibi kütüphanelerin mingw tarafından desteklenmediği fark 

edildi. Devamında tüm yazılımlar Linux tabanlı Ubuntu sistemine taşındı. 

• Aynı Anda Farklı İşlemlerin Yapılamaması: 

     Araç arayüz yazılımına başlanırken tek dizin üzerinden program yazılmış olması devam 

eden süreçte eş zamanlı motor kontrollerini zorlaştırdı. Verinin alınıp işlenmesi gecikti ve aynı 

anda tüm gereksinimlerin hazır olmaması arayüzün eksiksiz bilgi gösterememesine yol açtı. 

Devam eden süreçte çoklu dizinli bir program yazıldı ve veri alınması, PWM sinyal 

gönderilmesi, görüntünün işlenmesi ayrı hatlar üzerinden gerçekleştirildi. 
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7. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması: 

     Proje zaman çizelgesi; planlama, geliştirilme, yönetilme, gerçekleştirme, kontrol ve 

prosedürlerin oluşturulma süreçlerinden oluşmaktadır. Projelerde zamanın verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi ve zaman planlamasını daha az sekteye uğratarak projenin yönetilebilmesi için 

aşağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi belirli zamanlara çeşitli hedefler atanmıştır. Gerek 

pandemi sebebiyle kısıtlamalara maruz kalınması gerek siparişlerde gecikmeler gibi durumlar 

da göz önünde bulundurularak oluşturulan bu tablo Teknofest komitesi tarafından açıklanan 

takvim değişikliği dışında herhangi bir sekteye uğramayarak başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır. İş paketi tablosu ise zaman planlamasıyla koordineli bir şekilde belirlenen 

birtakım işlerin hangi zamanda kim tarafından yapılacağını göstermektedir. 

Tablo 8: Zaman Planlama Tablosu 

 

CALROV Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Literatür Taraması

Bütçe Planlaması

Malzemelerin Seçimi

Bilgisayarda Modelleme

Ön Tasarım Raporu

Sponsorlukların Belirlenmesi

Üretim

Üretilen Parçaların Testi

Kritik Tasarım Raporu

AR-GE ve Pilot Antrenmanları

Sızdırmazlık Videosu Çekimi

Final Raporu ve Yarışma

Tamamlanan Yapım Aşamasında Yapılacak
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Tablo 9: Takım İş Paketi Planlaması 

 

*İP: İş Paketi **Bazı iş paketleri belirli bir zaman aralığında uygulanıp, bir süre sonra kontrol 

amaçlı olarak tekrar uygulanacaktır.  

***Tabloda karışıklık olmaması adına bazı bölümlerde; o bölümdeki üyeler yerine direkt 

bölüm ismi yazılmıştır. Bölüm ismi yazılan yerlerde, o bölümde görev alan tüm üyelerden 

bahsedilmektedir. 

8.2.Bütçe Planlaması: 

     Bu sene takımın ilk senesi olması münasebetiyle geçmiş yıllardan kalmış malzeme birikimi 

bulunmamaktadır. Buna karşın oluşan makası kapatabilmek amacıyla sponsor arayışına girilip 

oluşan açık azaltılmıştır. Kalan kısım için yarışmadan gelecek miktar kullanılacaktır. 

Tarafımızca ön tasarım raporu aşamasından bu yana yapılan müdahaleler sayesinde kur farkına 

AYLAR
CALROV İşi yapan kişi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Görev analizi ve Literatür 

Taraması

Elektronik, Mekanik, 

Yazılım ve Tasarım 

Ekibi

Tasarım Parametrelerinin 

Belirlenmesi
Yiğit Alp SEZGİN, 

Çağan Arda ALAY 

Devre Modellemesi Berat GÖKGÖZ

Kontrol, Güç ve İtki 

Sistemlerinin Tasarlanması

Yusuf SUCU, Berat 

GÖKGÖZ, Arda 

SAYLAN

Prototip Üretimi

Elektronik, Mekanik, 

Yazılım ve Tasarım 

ekibi

Proje Yönetimi Mustafa Taha AVCI

Görüntü işleme ve otonom 

sürüş algoritmaları
Mohammed Sediq 

SADIQ

Üretilen Parçaların Testi

Mustafa Taha AVCI, Efe 

DEMİRLER, Berat 

GÖKGÖZ, Yusuf SUCU, 

Yiğit Alp SEZGİN

AR-GE Tüm ekipler

Pilot Antrenmanları

Mustafa Taha AVCI, 

Arda SAYLAN, Ela 

KALIÇ

Sızdırmazlık Videosu Çekimi Ortak
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rağmen önemli bir miktar tasarruf sağlanmış olup üretilen parça sayısının artırılmasına gayret 

gösterilerek bütçeye fayda sağlanacaktır. 

 

8.3.Risk Planlaması: 

Risk Nedir:  

     Risk, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağıdır. Belirsizlik ise olası, 

tahmin edilemeyen, ölçülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuç olup risk bu sonuca rağmen 

karar almanın bir neticesidir.  

Risk Yönetimi Felsefemiz:  

     Risk yönetimi tüm projelerde mutlaka üstünde durulması gereken, durulmaması halinde 

olası riskler karşısında aksiyon almayı güç hale getirerek proje gidişatını olumsuz etkileyen bir 

süreçtir. Herhangi bir problem anında sakin kalınarak önceden planlanan çözüm yöntemleri 

uygulanır. Eğer planlanmamış bir problem ile karşılaşılırsa sakinlik korunarak hızlıca toplanılır, 

aksiyon alınıp ivedi bir şekilde uygulamaya konur.  

Tablo 10: Bütçe Tablosu 

İsim Miktar Ürünler Adet Birim Fiyat Fiyat

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 5000 T200 İtici 6 1570,188 9421,128

ALTUN Market 6000 Elektronik Hız Kontrolcüleri 6 236,844 1421,064

TÜGVA Ayni Sponsorluk Sızdırmaz Tüp Seti 1 1964,928 1964,928

Birikim Kablo Ayni Sponsorluk Penetrator Set 1 491,232 491,232

SAMM Market Ayni Sponsorluk Kamera 1 868,428 868,428

BASF Ayni Sponsorluk Bar30 Basınç Sensörü 1 631,584 631,584

Prob Uçları 1 43,86 43,86

Pixhawk 1 372,9 372,9

Pixhawk Güç Modülü 1 40,3 40,3

Raspberry Pi 3B 1 392 321,44

Raspberry Pi Soğutucuları 1 14,21 11,6522

Besleme Devreleri Malzemeleri 1 20 20

Raspberry Pi için 16 GB SD Kart 1 25 25

MG90S Servo 1 20,06 20,06

CAT6  Ethernet Kablosu 1 0 Sponsor

Güç Kablosu 1 0 Sponsor

Isıyla Daralan Makaron 1 20 20

Manipülatör Kol 1 0 Üretim

Filament 1 0 Sponsor

Sigma Profil 1 56,2788 56,2788

Sızdırma Sensörü 1 3 3

Sarhoş Tekerler 4 44,01 176,04

SMPS Adaptör 1 950 950

Acil Durdurma Butonu 1 50 50

3B Parça üstüne uygulanacak Sprey 1 120 120

Power HD Su Geçirmez 25 KG Servo 1 200 200

Epoksi 2 50 100

10.000 Toplam 16858,895

Gelirler Giderler
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     Yukarıda bulunan risk tablosu ile bağıntılı matris aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SIRA RİSK DURUMU
ETKİ 

DERECESİ

NADİRLİK 

DERECESİ

RİSK 

TÜRÜ

TEHLİKE 

DURUMU

1

Ön tasarım ve kritik tasarım 

raporlarının zamanında

 yetiştirilememesi

Orta 3 Orta Kritik

2

Araçta kullanılması planlanan 

ancak bütçeyi aşması sebebiyle 

gerekli malzemelerin temin 

edilememesi

Orta 3 Orta Kritik

3

Parçaların temini esnasında bir 

sıkıntı 

sonucu parçaların bize ulaşamaması

Yüksek 5 Çok Yüksek Kritik

4
Aracın içindeki akrilik 

tüpe su sızması
Çok Yüksek 2 Yüksek Kritik

5
Aracın şasisindeki 3D parçaların

 veya sigmaların zarar görmesi
Düşük 4 Orta

İhmal 

edilebilir

6

Atölyede aracın oluşturulması 

esnasında elektronik parçalara zarar 

gelmesi

Orta 3 Orta
İhmal 

edilebilir

7
Aracın yapımının yarışma tarihine 

yetiştirilememesi
Çok Yüksek 2 Yüksek Kritik

8
 Pilotun herhangi bir nedenden 

ötürü alanda bulunamaması
Orta 2 Orta

İhmal 

edilebilir

9
Aracın kontrol panelinde bir sıkıntı 

oluşması
Yüksek 3 Yüksek Kritik

Tablo 11: Risk Tablosu 
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Tablo 13: Risk Türleri ve Açıklamaları 

     Tabloda numaralandırılan ve risk puanlamaları yapılan olaylara karşı alınması planlanan 

aksiyonlar ise sırasıyla şu şekildedir: 

1. Ön tasarım ve kritik tasarım raporlarının zamanında yetiştirilememesi:  

     Bunun yaşanmamaşı için bir rapor programı oluşturulmalıdır. Bu rapor programında 

hangi ekiplerin raporda ne zaman toplantı yapacakları ve toplantıda raporun hangi 

bölümlerinin yazılması gerektiği gösterilmelidir. Eğer rapor programında herhangi bir 

kayma olursa derhal yeni bir program oluşturulmalıdır ve bu programa devam edilmelidir. 

Tablo 12: Risk Matrisi 

Çok Yüksek
Yalnızca takımı değil, etrafındakileri 

de derinden etkileyebilecek olaylar. 

Bu olaylar felaketler sonucu  

vücutta kalıcı hasar kalması, 

takımıdaki kişileri tehlikeye sokacak 

eylemler veya ölümle 

sonuçlanabilecek kazalar gibi ağır 

sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Yüksek
Gerçekten ciddi ve 

dikkate alınması gereken 

olaylar. Bu olaylar ağır 

yaralanmalar, yüksek 

akıma kapılma, takımda 

köklü değişiklikler 

yapılması gibi tehlikeli 

sonuçlar doğurabilir.

Orta
Takımın düzenini 

bozabilen olaylar. Bu 

olaylar, 

yaralanmalara, takım 

içi sorunlara ve 

ekiplerin toplantı 

planlarında önemli 

değişikliklere neden 

olabilir.

Düşük
Küçük kazalara 

sebep olabilen 

olaylar. Bu tür 

olaylar ufak 

yaralanmalara ve 

programda küçük 

değişikliklere 

sebep olabilir.

Çok Düşük                                                                          
Küçük ve önemsiz 

bir takım olaylar. 

Bu büyüklükte bir 

olay, hiçbir 

bedensel 

yaralanmaya ve 

programda 

aksamaya sebep 

olmaz.

5 4 3 2 1

Çok Yüksek
Bu risk her takımın karşılaştığı belki de 

birçok kez karşısına gelen bir 

etkinliktir.   

5

Yüksek
Bu risk ile karşılaşılması çok 

muhtemeldir.
4

Orta
Bu risk büyük çoğu takımın 

karşılaşabileceği türden bir etkinliktir.
3

Düşük
Bu risk nadiren de olsa 

karşılaşılabilinen bir etkinliktir.
2

Çok Düşük
Bu riskin görülme olasılığı çok azdır. 1

OLASILIK x BÜYÜKLÜK

O

L

A

S

I

L

I

K

Etki Derecesi
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2. Araçta kullanılması planlanan ancak bütçeyi aşması sebebiyle gerekli 

malzemelerin temin edilememesi: 

     Bunun önüne geçilebilmesi için ilk olarak bir bütçe planlaması yapılmalıdır. Bu bütçe 

planlanmasına uyulamaması durumunda ilk olarak bütçe kısılması yoluna gidilmelidir 

(Örneğin; manipülatör kolun atölyede yapılması). Aksi takdirde ise ana sponsorlardan ek 

bütçe talep edilmelidir. 

3. Parçaların temini esnasında bir sıkıntı sonucu parçaların gecikmesi veyahut 

ulaşmaması:  

     Böyle bir problemle karşılaşılması durumunda öncelikle tedarikçiyle iletişime 

geçilmelidir ve parçalara en kısa sürede ulaşılmaya çalışılmadır. Buradan bir sonuç 

çıkmaması durumunda bu parçaların temini başka bir tedarikçiden yapılmalıdır. 

4. Aracın içindeki akrilik tüpe su sızması:  

     Akrilik tüpün içinde bir sızıntı olup olmadığını test etmek için araç suya sokulmadan 

önce sızdırmazlık testi yapılmalıdır. Bu test barometre yardımıyla yapılmaktadır. Bkz. 

Sızdırmazlık Testi Eğer araç su içerisindeyken su sızarsa su sızdırma sensörü devreye 

girerek pilota uyarı verir ve araç sudan çıkarılır. 

5. Aracın şasisindeki 3B parçaların veya sigma profillerin zarar görmesi: 

     3B parçaların veya sigma profillerin zarar görmesi durumunda zarar, teknik ekip 

tarafından analiz edilip en kısa sürede tamir edilir. Eğer alınan hasar tamir edilemeyecek 

boyutta bir sıkıntıya yol açtıysa bu parçaların en kısa sürede temini gerçekleşir. 

6. Atölyede aracın oluşturulması esnasında elektronik parçalara zarar gelmesi:  

     Herhangi bir elektronik parçaya zarar gelmesi durumunda yer aldığı devre kullanılamaz 

hale gelir. Devrenin tekrar çalışabilmesi için parçaların yeniden alınması gerekir. 

7. Aracın yapımının yarışma tarihine yetiştirilememesi:  

     Aracın yarışma tarihine yetişebilmesi için bir atölye planı oluşturulmalıdır. Atölye 

planına uygun olarak hareket edildiği sürece aracın yarışma tarihine yetişememesi gibi bir 

durum olmayacaktır. 

8. Pilotun herhangi bir nedenden ötürü alanda bulunamaması:  

     Bu durumda yedek pilot devreye girecek ve aracın kontrolünü üstlenecektir. 

9. Aracın kontrol panelinde bir sıkıntı oluşması:  

     Kontrol panelinin herhangi bir nedenden dolayı bozulması halinde içindeki gerekli 

programların yüklü olduğu farklı bir panele aktarılacak ve her şey kaldığı yerden devam 

edecektir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

     Raporun özgünlük kısmında tasarımı tamamen takıma ait olan parçaların, özgün olarak 

geliştirilen ürünlerin açıklamaları özgünlük tarafı ele alınarak maddeler halinde açıklamaları 

yapılmıştır.  
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• Besleme Devreleri Tasarım ve Üretimi 

     Besleme Devrelerinde bahsedilen voltaj 

regülatörü kartları, tamamıyla özgün bir 

biçimde üretilmiştir. İhtiyaç duyulan 

malzemeler Karaköy Elektrikçiler Çarşısı’ndan 

temin edilip çok cüzi bir fiyata mal edilmiştir. 

Malzemeler alındıktan sonra atölyede elektronik 

ekibi tarafından devre oluşturulmuştur. Aşağıda 

devrenin özellikleri ve yapım aşamalarından 

bahsedilmiştir. LM350’nin dokümantasyonuna 

göre yanda gösterilen devre kurulduğunda çıkış 

voltajı şu şekilde hesaplanmaktadır:   

 

“Çıkış Voltajı = 1.25 x (1 + R2 ÷ R1) + R2 Direncinin Üzerinden Geçen Akım” 

     Yine dokümantasyona göre R2 direncinin üzerinden geçen akım çoğunlukla çıkış voltajına 

etki etmeyecek kadar küçüktür ve göz ardı edilebilir. Çoğu kullanımda R1 direncinin 120Ω 

olması tavsiye edilir. Ancak piyasada 120Ω değerinde direnç üretilmemektedir. Buna karşılık 

100Ω gibi ona çok yakın bir değer üretilmektedir. Yukarıdaki formüle göre 6V civarında voltaj 

çıkışı alınabilmesi için R1’in 100Ω değerinde ve R2’nin 330Ω değerinde olması uygundur. 

Bunun için de 100Ω değerinde 7W güce dayanabilen bir taş direnç ve 330Ω değerinde 

parçalarla bir devre yapılmıştır. Sonrasında yapılan testlerde istenen voltajın daha altında bir 

voltaj çıkışı olduğu gözlemlenmiştir. Yaklaşık 5V bir çıkış alınmıştır. Sonra ikinci bir voltaj 

regülatörü kartı yapılmış, ancak R2 direnci 400 Ω olarak ayarlanmıştır. İşin sonunda iki 

devrenin de farklı parçaları beslemeleri için araçta kullanılmasına karar verilmiştir. 

• Raspberry Pi Besleme Devresi Tasarım ve Üretimi 

     Raspberry Pi’a güç girişi bir micro USB portu üzerinden veya GPIO 

pinleri üzerinde bulunan iki pinle bağlantı yapılarak sağlanabilmektedir. 

Bunu için çoğunlukla micro USB portu üzerinden, telefon şarj 

adaptörüyle yapılmaktadır. Ancak çıkış LM350 voltaj regülatör kartı 

üzerinden pozitif ve negatif çıkışlarla alınacağı için GPIO pinleri 

üzerinden güç sağlamak tercih edilecektir. 

 

 

 

• Sızdırma Sensörü Üretimi 

     Malzemeler kısmında bahsedilen sızdırmazlık 

sensörü elektronik ekibi tarafından atölyede 

üretilmiştir.  Sensör olarak Ardusub yazılımının 

desteklediği sızdırma sensörünün devre 

şemasından esinlenerek şema baştan çizilip 

üretilmiştir. Bu sayede istenen hassasiyette bir 

sızdırma sensörü elde edilmiştir. Buna ek olarak 

$30’a satılan sensör yaklaşık 5 ₺’ye mal edilmiştir. 

Bu şekilde ciddi bir tasarruf sağlanmıştır. Bu devre 

yapılırken muadili olarak üretilen sensörün asıl 

hâlinin şemasında bazı sıkıntılar olduğu fark 

edilmiş ve ekip tarafından söz konusu devre 

Şema 10: Besleme Devresi Devre Şeması 

Fotoğraf 18: Besleme 

Devresi Üretimi 

Şema 11: Sızdırma Sensörü Devre Şeması 
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üzerinde ihtiyaca yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Şema_11’de elektronik ekibi tarafından 

tasarlanan sızdırma sensörünün devre şeması bulunmaktadır.   

• Kontrol Kumandası Üretimi 

     Su üstünde kullanılacak olan kontrol kumandası için tasarım ekibi tarafından diğer ekiplerle 

koordineli bir şekilde kontrol kumandası tasarlanması planlanmıştır. Bunun için AR-GE 

çalışmaları devam etmektedir. Kontrol kumandasının tamamen özgün bir biçimde tarafımızca 

imal edilebilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. 

• Özgün ve İşlevsel Mekanik Tasarım 

 

 

 

 

 

 

 

• Görev için Kullanılacak Olan “Topla-Geç” Aparat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dişli Çark Sistemi Bulunan Mantis Kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım 18: Talay Mekanik Tasarım 

Tasarım 19: Topla-Geç Aparat 

Tasarım 20: Mantis Kol 
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• Stabilizasyon ve İşlevsellik Sağlayacak Olan Sarhoş Tekerler 

 

 

 

 

 

 

 

• Tüp Düzenleyici: 

     Malzemeler kısmında bahsedildiği gibi tüp düzenleyici akrilik 

tüpü iki bölüme ayıran bir parçadır. Akrilik tüp satın alınan firma tüp 

düzenleyicinin muadili olan bir ürün de satmaktadır. Ama $52 gibi 

yüksek bir fiyata satılan ürünü almaktansa takımca 3B yazıcıdan 

basılması uygun görülmüş olup ihtiyaca yönelik modernizasyonlar da 

eklenmiştir. Böylece yaklaşık 450 TL’ye satılan ürün atölyede 

bulunan filamentler kullanılarak ekstra bir masraf çıkarmadan 

üretilmiştir. 

 

 

• Kamera Hareket Sistemi:   

     Aynı şekilde $39’a satılan ve tüp düzenleyiciye monte edilen kamera 

hareket sistemini satın almak yerine servo hariç parçaları takım tarafından 

üretilmiştir. Servo olarak ise MG90 tercih edilmiştir. Böylece kamera servo 

sisteminde de ihtiyaca yönelik modernizasyon yapılmıştır. Sistemin çalışır 

hali için bkz. (9) 

 

 

 

Resim 49: Sarhoş Tekerler 

Fotoğraf 19: Tüp Düzenleyici 

Fotoğraf 20: Kamera 

Servo Sistemi 
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• Görüntü İşleme: 

     Hazır koda olan ihtiyacı azaltmak ve kabiliyet 

geliştirilmesi için bir yapay zekâ modeli 

geliştirildi. Havuz kapı testi öncesinde yapay 

zekâ yüz algılama ile test edildi. 

     Tkinter ile geliştirilen arayüz ile gelen ve 

giden verileri uyumlu hale getirildi. Böylece 

klasik olarak birlikte kullanılmayan 

kütüphaneleri birlikte kullanılarak daha iyi 

performans sağlandı. Örnek: OpenCV’nin canlı 

video alma özelliği bulunmasına rağmen ethernet 

üzerinden UDP bağlantısıyla yetersiz kaldığı 

görülmüştür. GStreamer kütüphanesini OpenCV 

ile entegre edilerek OpenCV’nin görüntü işleme 

kabiliyetiyle GStreamer’ın hızını birleştirildi. 

10. YERLİLİK 

     CALROV ekibi aldığı materyallerde yerliliğe özen göstermiş ve olabildiğince kendi 

üretimini yapmış veyahut ürünleri yerli piyasadan temin etmeye özen göstermiştir. Yerlilik 

bölümünde tarafımızca üretilen parçaların, iç piyasadan temin edilen ürünlerin yerlilik tarafı 

ele alınarak maddeler halinde açıklamaları yapılmıştır. Takımımız yerliliğe önem vermektedir. 

Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için yerli ürün kullanımı artırılmalıdır. Bunun yanı sıra yerli 

mal kullanımı arttıkça ithal edilen ürün miktarı azalacaktır. Böylece ulaşım masrafları 

düşmektedir ve daha az karbon ayak izi bırakılması çevreye verilen zararı azaltmaktadır. 

• Elektronik Devre Üretiminde İç Piyasadan Malzeme Temini ve Devrelerin Üretimi 

  Yerli Kaynaklardan Temin Edilen Bazı Devre Elemanları: 

o Dirençler 

o Kondansatörler 

o Çipler 

o Isıyla daralan makaronlar 

o Pertinaks 

o Lehim telleri 

o Kablolar 

o LED’ler 

o Adaptörler 

o Test esnasında kullanılan güç kaynakları 

Elektronik ekibi tarafından imal edilen LM350 ve LM338 voltaj regülatörü kartları bütçeden 

tasarruf sağlamıştır. Bu bağlamda yurt dışından ithalatın önüne geçilmiş ve devreye uygun 

şekilde değişiklikler yapılmıştır. Aracın su geçirmesine karşı önlem olarak geliştirilen sızdırma 

sensörünün devresi elektronik ekibi tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu da 

besleme devreleri gibi bütçeden tasarruf sağlamıştır. Aynı zamanda devrenin inisiyatifinin 

takıma ait olması; sensörün hassasiyetinin, ayarlamalarının ekip tarafından yapılmasına ve 

sensörün araca daha uyumlu, verimli kullanılmasına imkân vermiştir. Bunun yanında aracın 

derinliğini ölçen ve dengesini korumasında etkili olan Bar30 derinlik sensörünün de elektronik 

ekibi tarafından imal edilmesi planlanmıştır ancak bu plandan ürünün içerisinde bulunan 

derinlik sensörünün piyasada zor bulunan bir sensör olması ve ebatları çok küçük olduğu için 

lehimlenmesinin ekip imkanlarını aşması sebepleriyle bu fikirden vazgeçilmiştir. Bunun 

dışında su üstünde kullanılacak olan kontrol kumandası için elektronik ekibi tarafından bir 

kontrol kumandası tasarlanması planlanmıştır. Bunun için AR-GE çalışmaları devam 

Fotoğraf 21: Görüntü İşleme 
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etmektedir. Eğer yapılabilirse kontrol kumandası da tamamen yerli ve milli olarak tarafımızca 

imal edilecektir.  

• Kontrol Kumandası 

     Kontrol kumandası olarak XBOX veya PS oyun konsollarının kullanılması 

planlanmaktaydı. Fakat yerlilik oranını ve üretimi tarafımızca yapılan parça sayısını artırmak 

için bu kolun takımımız tarafından yapılabileceğine kanaat getirildi. 

• Aracın 3B Parçalarının Üretiminde Yerli Filament ve Yazıcının Kullanılması 

 

 

 

 

 

 

• Aracın ve Mantis Kol’un Tasarımının Tamamen Yerli ve Tarafımıza Ait Olması 

 

 

 

 

 

 

 

• Kullanılan Sigma Profillerin Türk Firma Tarafından Üretilmesi 

 

 

 

 

 

 

• Sarhoş Tekerlerin Yurt İçinde Üretilmiş Olması  

 

 

 

 

 

• Mantis Kol’da Kullanılacak Olan Servo Motorun Yerli Piyasada Bulunması 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 22: Kullanılan Bazı Filamentler 

Fotoğraf 23: Yerli Tasarım ve Üretim Mantis Kol 

Fotoğraf 24: Sigma Profil 

Resim 50: Sarhoş Teker 

Resim 51: Servo Motor 
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• Tamamen Yerli Olarak İmal Edilen Sigma Profiller ve Şasinin Geri Kalanını 

Oluşturan 3B Parçalarla Aracın Şasisinin Tümünün Yerli Olması Sağlanmıştır 
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