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1.RAPOR ÖZETİ  
 

Dynamic Rov takımı 2019 yılında kurulmuş olup insansız su altı sistemleri ve teknolojileri adına 

çeşitli projeler ve faaliyetler yürütmüştür.2020 Teknofest insansız su altı sistemleri ileri seviye 

kategorisinde 2 ayrı takımla yarışmıştır. Bu takımlardan birisi Türkiye 36'ncısı olurken diğer 

takımımız da Türkiye 7'ncisi olmuştur. Teknofest insansız su altı sistemleri ileri kategori yarışması 

kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde bulunan farklı fakülte ve bölümlerde ki öğrenciler 

tarafından disiplinler arası çalışma metotları ile belirli bir iş planına göre insansız su altı aracı 

tasarlanacak ve üretilecektir. Disiplinler arası çalışma metotları proje süreçlerimizin tamamında 

uygulanmaktadır. Üniversitemizin değerli bir markası olan Hku Dynamic öğrenci topluluğumuzun 

2021 Teknofest takımlarından biri olan Dynamic Rov insansız su altı sistemleri takımımız, 1 adet 

akademik danışman ve 10 adet takım personeli ile toplam 11 kişiden oluşmaktadır. Takımımız 

yarışmaya ileri kategori seviyesinde katılacaktır. Takım üyelerinin tamamı Hku Dynamic öğrenci 

topluluğumuzun üyeleridir. Aldıkları çeşitli eğitim ve edindikleri donanımlarla bugün Hasan 

Kalyoncu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Dynamic atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Ön tasarımı ve raporlaması yapılan insanız su altı aracımız ICE-V2, danışman hocamız, takım 

kaptanı ve personellerimizin ilgili bölümlerine göre belirli bir disiplin ve iş birliği içerisinde 

çalışmalarını yürütmektedirler. İnsansız su altı aracımızın mekaniksel, donanımsal ve yazılımsal,  

tasarım ile üretim süreçleri en temel başlıklar halinde danışman hocamız ve takım kaptanımız 

rehberliğinde hazırlanmış bir iş ve zaman planına göre mühendislik fakültemizde bulunan çeşitli 

atölye ve laboratuvarlarımızda takım personellerimizin çalışmalarıyla üretilecektir. Aynı zamanda 

altyapımızın önemli bir kısmını oluşturan Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi 

(KALİTTO) ve KALYON GARAJ prototipleme ve girişimcilik merkezi aktif olarak 

kullanılacaktır. İhtiyaç halinde gereken destekler bu kurumlardan temin edilecektir. Üretilmesi 

planlanan ICE-V2 insansız su altı aracımız (remotely operated vehicle) öncelikle kendi sınıfında 

özgün donanımlara sahiptir. Tüm tasarım ve üretim süreçlerimiz %100 yerli imkanlarla 

gerçekleştirilmiştir.  

Öncelikle insansız su altı aracımızın mekanik tasarım ve üretim süreçleri çeşitli malzeme ve üretim 

yöntemleri ile takım personellerimiz tarafından bir iş planı çerçevesinde yürütülmektedir.2020 

Teknofest sürecinde yapmış olduğumuz mekanik tasarım büyük ölçüde değişmiştir. Proje 

kapsamında aracımızın mekaniğiyle ilgili tasarımlarımız uzun test ve analiz sonuçlarına göre 

derlenmektedir. Bu sayede nihai ürün ortaya çıkana kadar aracımızı mekanik olarak en optimum 

hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Ortaya çıkarttığımız mekanik tasarımlar sonucunda ilgili aksamda 

kullanmayı planladığımız malzemeye yönelik çeşitli üretim süreçlerine gitmekteyiz. Mekanik 

tasarım ve üretim süreçleri sonuçlarında en büyük beklentimiz yarışma konseptine uygun 

mobilitide, dayanıklılıkta ve modülerlikte bir ürün ortaya koymaktır.  

Donanımsal olarak yürütülen faaliyetler ise başlıca, İstenilen hareket kabiliyetleri için kullanılacak 

özel motor ve sürücülerinin araca entegre edilmesi, araç içerisinde çalıştırılacak olan çeşitli 

algoritmalar için gereken cpu, fpu, gpu vb. birimleri çalıştıracak kontrolcü kartları, giriş/çıkış 

modülleri, algoritmalar ve hareket kabiliyeti için gereken sensörler ve görüntü işleme algoritması 

için gereken kamera gibi donanımların amaca göre belirlenip devreye alınması ve elektriksel gücü 

sağlamak için kullanılacak olan batarya sisteminin kurulumu donanım tasarım ve üretim sürecinde 

gerçekleştirilmektedir.2020 Teknofest sürecinden bu yana donanımsal olarak yapmışız olduğumuz 

en büyük güncelleme ise otopilot kartını ortadan kaldırarak sistemimizi daha özgün ve yerli bir hale 

getirmektir. 
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İnsansız su altı sistemleri ve yarışmada bizlere tanımlanan görevler kapsamında aracımız için 

gereken özelleştirilmiş algoritmalar ve yazılımlar amaca yönelik bir şekilde takım içerisinde 

bulunan ilgili ekibimiz tarafından detaylı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda amaca 

yönelik bir şekilde yapılmaktadır. Bu yazılımlar belirlenen algoritmaya ve göreve yönelik çeşitli 

yazılım dillerinde ve geliştirme platformlarında derlenerek araç üzerinde sürekli test edilmektedir. 

Bu sayede aracımızda kullandığımız algoritmalar ve yazılım-donanım uyumluluğumuz en üst 

seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir. Tanımlamış olduğumuz süreçlerimiz ardından ekibimiz 

tarafından mekaniksel, yazılımsal ve donanımsal olarak araca uyumlu sistem entegrasyonu 

gerçekleştirilecektir.  

Dynamic Rov takımı tarafından üretilecek olan ICE-V2 aracımızın araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri sonucunda, özgün tasarımı ve donanımı aracımızı öne çıkarmaktadır. İnsansız su altı 

projemizde görev alan takım personellerimiz tarafından geliştirilen insansız su altı aracımız 

sayesinde elektronik, yazılım, üç boyutlu tasarım ve birçok özel alanda tecrübe sahibi olup ilgili 

oldukları alanlarda kendilerini daha çok geliştirmeye fırsat bulmaktadırlar. Takımımızda bulunan 

ekip üyelerinin farklı fakülte ve bölümlerden olması disiplinler çalışmayı güçlendirmiştir ve 

Dynamic Rov takımı okulumuz öğrencileri için bir ilham kaynağı niteliğindedir. Son olarak, 

projenin her bir parçası takım üyelerimizin yürütmüş oldukları ARGE faaliyetleridir. Bu durum 

gelecekte projenin üniversite bünyesindeki sürdürülebilirliğini sağlamak için önemlidir. 
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Takım Kaptanı: 

Tuna GİRİŞKEN 

Ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği 3. sınıf 

öğrencisi Tuna Girişken.2 yılın aşkın süredir Hku Dynamic öğrenci 

topluluğu başkanlığı ve Dynamic Rov insansız su altı sistemleri projesi takım 

kaptanlığı görevlerini üstlenmekteyim. Edindiğim tecrübe ve birikimleri 

ekosistemimize dahil olan arkadaşlar aktarabilmek en büyük hedefimdir. 

İnsansız su altı projemizdeki temel sorumluluk ve görevlerim ise Araç sistem 

tasarımı-Elektronik donanım geliştiriciliği-Elektronik alt sistemlerin devreye 

alınması-Test ve analiz süreçlerinin planlanması ve uygulanması-Takım 

organizasyonu ve görev dağılımlarının belirlenmesi başlıca 

görevlerimdendir. 

E-posta: tunagrskn@gmail.com 

Tel:05374990969  

 

 

Takım  Üyesi: 

Yusuf YILMAZ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencisiyim. Hku DYNAMIC topluluğu yöneticisi ve kulübümüz 

bünyesindeki DYNAMIC ROV takımının üyesiyim. Geçen yıl insansız su altı 

sistemleri ileri seviye kategorisinde Türkiye 7. si oldum. Geçen yıl edindiğim 

bilgi ve tecrübeyle takımımızın donanım ve mekanik kısımlarında görevliyim. 

E-posta: xyusufyilmaz@hotmail.com 

Tel: 0534 282 77 21  

 

Takım Üyesi: 

Kâmil Bora ÇETİN 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

bölümünde 1. Sınıf öğrencisiyim. Takımımızda mekanik bölümünde görev 

alıyorum. Yarışmada takımıma destek olarak ve takım arkadaşlarımla 

beraber sıkı ve azimli bir şekilde çalışarak iyi bir başarı elde etmemizi 

hedefliyorum. 

E-posta: kbora.cetin@std.hku.edu.tr 

Tel: 0544 544 80 92 

 

 

 

 

tel:0534
mailto:kbora.cetin@std.hku.edu.tr
tel:0544
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Takım  Üyesi: 

Enes HAVCARCI 

Merhaba , Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

3.Sınıf Öğrencisiyim . Dynamic Rov takımında donanım geliştiricisiyim .2 

senedir donanım üzerinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum .Geçen sene 

katıldığım ilk yarışmada baya bilgiler öğrenmiştim ama bu seneyle beraber 

kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum en önemli husus ise benim için asla pes 

etmemek gerektiğini öğrendim. Bu sene iddialı bir şekilde geliyoruz ve inşallah 

1.ci olacağız. 

E-posta: enes.havcarci@std.hku.edu.tr 

                                  Tel: 0537 046 58 98 

 

Takım  Üyesi: 

Muhammet KAPLAN 

Merhaba, ben Muhammet Kaplan. Hasan Kalyoncu Üniversite Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Takımın donanım ekibinde 

görev almaktayım. Aynı zamanda araç tasarımı ve elektronik kart 

tasarımlarında da ekiple birlikte çalışmaktayım. Bu doğrultuda kendimi 

geliştirmeye devam ediyorum. DYNAMIC ekibimizle yola çıktığım ilk 

projemde ,kendime kattıklarım ve katacaklarım beni çok mutlu ediyor. 

E-posta: muhammet.kaplan@std.hku.edu.tr 

Tel: 0539 426 70 16 

 

 

Takım  Üyesi: 

Enes ARSLAN 

Merhaba , Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 1. Sınıf öğrencisiyim. Takımıma yazılım kısmında destek 

oluyorum. Yarışmanın okul hayatıma ve kariyerime büyük bir katkısı 

olacağını düşünüyorum. 

E-posta: enes.arslan@std.hku.edu.tr 

Tel: 0539 651 43 21 

 

 

 

 

mailto:enes.havcarci@std.hku.edu.tr
mailto:muhammet.kaplan@std.hku.edu.tr
mailto:enes.arslan@std.hku.edu.tr
tel:0539
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Takım  Üyesi: 

Eyüp YENİKOMŞU 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. 

Ekipte hem yazılım hem de donanım alanında görev almaktayım. Ürün üretmek 

için attığım ilk adım bu proje sayesinde oldu. 

E-posta:  eyup.yenikomsu@std.hku.edu.tr 

Tel: 0535 736 00 55 

Takım Üyesi:                                                                                              

Rabia Sena Yener 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 

1.Sınıf öğrencisiyim. Takımımızda yazılım bölümünde görev alıyorum. 

Yarışmada takımıma destek olarak başarılı olmamızı hedefliyorum. 

E-posta:  rsena.yener@std.hku.edu.tr 

Tel: 0551 124 52 23 

 

Takım Üyesi: 

Mustafa ÇOBAN 

Merhaba, ben Mustafa ÇOBAN Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı 

öğrencisiyim. Okyanuslara, denizlere yani su altı dünyasına duyduğum ilgi 

ilköğretim 5. sınıftan itibaren başladı. O yıllardan bu yana su altı dünyasına ve 

su altı canlılarının daha rahat yaşayabilmesi için 5. Sınıfta teknoloji tasarım 

dersinde basit el işi kağıtlarıyla ve mukavvalarla tasarladığım ve “Çöpçü 

Balığı” adını verdiğim su altında gezen bir su altı aracı maketi yapmıştım o 

yıllarda denizleri çöpçü balığı maketimle deniz altını temizlemek ütopik 

gelmişti ve üniversiteyi geçtiğimde TEKNOFEST’in  bizlere sunduğu su altı 

yarışması benim için hayallerimi gerçekleştirmek ve su altı araçları üzerinde 

çok önemli tecrübe edinme fırsatı yakalamamı sağladı. Şuan HKÜ DYNAMIC 

bünyesinde harika bir ekiple su altı aracımızın görüntü işleme bölümünde görev alıyorum. 

E-posta: mustafa.coban@std.hku.edu.tr 

Tel: 0507 656 31 03 

Takım  Üyesi: 

Hakan Berke YETİMOĞLU  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde 1. Sınıf 

öğrencisiyim. Takımımızda yazılım bölümünde görev alıyorum. En iyi sonucu 

almayı hedefliyoruz 

E-posta: hberke.yetimoglu@std.hku.edu.tr 

Tel: 0533 214 20 63 

mailto:eyup.yenikomsu@std.hku.edu.tr
tel:0535
mailto:rsena.yener@std.hku.edu.tr
mailto:mustafa.coban@std.hku.edu.tr
mailto:hberke.yetimoglu@std.hku.edu.tr
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2.2.Organizasyon Şeması Ve Görev Dağılımı:  

2.2.1.Organizasyon Şeması: 

İş planlanması ve gerekli adımların atılması hataları en aza indirilmesi için oluşturduğumuz 

organizasyon şeması aşağıdaki verilmiştir. Üretim ve test süreçleri bu şemaya göre ilerlemektedir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ELEKTRONİK SİSTEMLER 

Elektronik Kart 

tasarımı 

Led Dimer Tasarımı 

 

Güç Testleri 

Sensör Testleri 

İletişim Testleri 

Batarya Testi Komponent Seçimi 

 

YÖNETİM 

Thruster Tasarımı 

TASARIM 

İtici Tasarımı 

O-ring Kapak Tasarımı 

Hacim Kapsül Tasarımı 

Elektronik Sistemler 

Yerleşim Tasarımı 

Led Kapsül Tasarımı 

Sualtı Testleri 

 

Dış Tasarım 

Konsept Tasarım 

YAZILIM 

Arayüz Tasarımı 

 

Arayüz Geliştirme 

 

Otonom ve Hareket 

Yazılımı 

Otonom Yazılım 

Geliştirme 

Şekil 1 Dynamic ROV takım organizasyon şeması 
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2.2.2 Görev Dağılımı 

Takımdaki görev dağılımı aşağıdaki tabloda başlıklar halinde velirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Ali Emre 
ÖZTÜRK 

 
AKADEMİK DANIŞMAN 

Yusuf YILMAZ 

MEKANİK GELİŞTİRİCİSİ 

Kamil Bora ÇETİN 

MEKANİK GELİŞTİRİCİSİ 

Muhammet KAPLAN 

DONANIM GELİŞTİRİCİSİ 

Enes HAVCARCI 

DONANIM GELİŞTİRİCİSİ 

Enes ARSLAN 

YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ 

Eyüp YENİKOMŞU 

YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ 

Rabia Sena YENER 

YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ 

Mustafa ÇOBAN 

GÖRÜNTÜ İŞLEME  

Hakan Berke 
YETİMOĞLU 

GÖRÜNTÜ İŞLEME 

Tuna GİRİŞKEN 

TAKIM KAPTANI 

Şekil 2 Takım görev dağılımı şeması 
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3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Dynamic Rov insansız su altı aracı takımı olarak ÖTR  aşamasından bu yana yazılım, donanım ve 

mekanik başlıklarımız altında çeşitli değişiklikler ve güncellemeler yapmış bulunmaktayız. Bu 

güncellemeler ve değişiklikler insansız su altı aracımızda ve ilgili donanımlarında uyguladığımız 

çeşitli  test ve analiz sonuçlarına göre karar verilmiştir. Mekanik tasarımızda 2020 Teknofest “ICE-

V1” aracımızda ürettiğimiz dikdörtgen prizma yunus modelinden farklı olarak yeni bir ana gövde 

tasarımına gitmekteyiz. Bu tasarım sayesinde aracımızın daha hafif modüler ve kompakt olması 

hedeflenmektedir. Araç içi elektronik donanımlarımızda benzer bir şekilde güncellemeler ve 

iyileştirmeler uygulanmıştır. Bunlar en temel haliyle aracımızın merkezi kontrol birimindedir. 

Raspberry Pi yerine Jatson Nano kullanmaya karar verdik. Bu güncellemenin temel sebebi Jatson 

Nano’nun özelleştirilirmiş grafik ara birimi bulunmasıdır. Bu grafik birimi sayesinde yüksek fpslerde 

görüntüler yakalayıp, yakaladığımız görüntüleri yüksek işlem hızlarında işleyebilmemizdir. İki kartta 

Linux tabanlı olduğu ve harici donanımları benzer olduğu için sistem entegrasyonu problemi 

yaşamadık. 

Bir diğer güncelleme aracımızın hareket kabiliyetinin en temel parçası olan su geçirmez fırçasız 

motorlarımız üzerindedir. ÖTR aşamasında belirttiğimiz “S168” su geçirmez fırçasız motor yerinde 

“F283” modeli bir su geçirmez fırçasız motoru tercih etmiş olmaktayız. Bu değişimin temel sebebi 

motorlar arasında güç ve kv değerleri farkıdır. Aynı zamanda “F283” modeli motorun genel yapısı ve 

mekaniğinin sistemimize daha uygun olduğuna karar vermiş bulunmaktayız. Bir diğer değişiklik ise 

kameramızın bağlı olduğu gimbal sisteminde uygulanmıştır. ÖTR aşamasında kameramızı sabit 

olarak konumlandıracağımızı belirtmiştik. Son yapılan güncellememiz ile kameramıza 1 adet servo 

motor ile –y ekseninde hareket kabiliyeti veren bir gimbal uygulamasını tamamlamış bulunmaktayız. 

Belirtmiş olduğumuz tüm bu güncellemeler dışında insansız su altı aracı projemizde bulunduğumuz 

konumdan bahsetmemiz gerekirse: Aracımız donanımsal bileşenlerini masa üzerinde tamamlamış 

bulunmaktayız. Sistem entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Yazılım ekibimizin hazırlanmış 

bu donanım altyapısı üzerinden oluşturdukları çeşitli algoritmaları denemektedir. Aynı zamanda 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından sağlanacak  bilimsel araştırma projesi fonu elimize ulaştığı 

an aracımızın tüm mekanik bileşenlerinin üretimine başlamak için hazırır.Bütçe elimize geçtiği 

taktirde üniversitemizde bulun Kalyon Garaj prototipleme merkezinde talaşlı imalata başlamak 

üzereyiz. Son olarak ÖTR aşamasında belirtmiş olduğumuz toplam bütçemiz  8.247,37₺ idi. Yapılan 

güncellemeler ve değişken döviz kuru dolayısıyla değişmiştir. Nihai bütçemiz tüm  sistemler ve 

bileşenleri dahil olmak üzere 15.000₺ seviyesindedir. 

4.ARAÇ TASARIMI 

Şekil 3 
Dynamic ROV ICE V1 2020 aracı. 
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Şekil 4 Dynamic ROV ICE V1 2020 model (Sol üst) Perspektif görünümü, (sağ üst) yabdan görünüş, (sol alt) perspektif görünüş, (sağ alt) Üstten görünüş. 
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4.1 Sistem Tasarımı: 

 

Şekil 5 Elektronik sistem şematik tasarım. 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Mekanik tasarım süreci: 

2021 Teknofest süreci içerisinde “ICE-V2” insansız su altı aracımızın mekanik parçalarında özel bir 

titizlikle çalışıldı. Mekanik tasarım ve üretim süreçlerimiz özgünlük ve yerlilik ilkesi ile 

yürütülmektedir. İnsansız su altı aracımızı meydana getiren tüm mekanik parçalarımız ilgili takım 

personellerimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri soncunda tasarlanmıştır. Tasarımı tamamlanan 

ve çeşitli test, analizlerden geçen parçalarımız üniversitemiz bünyesinde bulunan mekanik ve tersine 

mühendislik atölyelerinde üretim sürecine girmektedir. Üretim süreçlerimiz tasarlanan mekanik 

parçanın yapısal özelliklerine ve kullanılması planlanan hammaddenin türüne göre belirtilenmektedir. 

İnsansız su altı aracımızın diş gövde, iç gövde, montaj yüzeyleri polioksimetilen (delrin) malzemeden 

cnc tezgahlarında üretilmektedir. Üretilen parçaların keskin yüzeylerine zımparalama işlemi 

uygulanmaktadır. Aracın ana iskeletini oluşturan bu parçalar uygun ölçüde imbus cıvatalar ile 

sabitlenmektedir. Robotumuzda 4 adet dikey yönde 4 adet ise robota 45 derece ile yerleştirilmiş 

motor bulunmaktadır. Bu motorların 45 derece yerleştirilmesinin sebebi aracın hem ileri geride hem 

de yanal düzlemde rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamaktır. 

 

Dış ve İç Gövde Tasarımları; 

2020 Teknofest sürecinden kullanmış olduğumuz mekaniği belirli bir plan çerçevesinde güncellemeyi 

hedeflemekteyiz. Bu konuda ilgili takım personellerimiz yoğun olarak çalışmaktadır. İtici ve led 

kapsül güncellemelerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Aşağıda verdiğimiz montaj görselinde aracın 

iskeletinin büyük bir kısmı bulunmaktadır. Kullanılan malzemelerin çoğunluğu 
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polioksimetilen(delrin) malzemeden olup, cnc tezgahlarında üretilmektedir. Batan cisimlerin stabilite 

şartlarına göre hacim merkezi ağırlık merkezinden yukarıda olmalıdır. Bu kurala dayanarak araçta en 

fazla hacme sahip parçası olan izole hacmin yukarıda tutulmasına dikkat edilmiştir. Aracın bu şekilde 

olmasının bir sebebi ise hareket kabiliyetinin yüksek olması ve yassı şeklinin su içinde akış hızını 

arttırmasından dolayıdır. Aracın taban tarafında kamera için kubbe pleksi cam ve 10 adet penatratör 

delikleri mevcuttur. Aracın stabilite hesapları Excel üzerinden oluşturduğumuz hesap programından 

yapılacaktır. Aracı oluşturacak parçaların tasarımı  Solidworks programından montajlanmıştır. 

Ardından her bir parçanın ağırlık ve hacim merkezi Excel’e aktarılarak aracın ağırlığı, ağırlık 

merkezi, hacmi ve hacim merkezi hesaplanacaktır. 

 

 

 

Şekil 6 DYNAMIC ROV ICE V2 Katı model Karşıdan görünüm. 

 

Şekil 7 DYNAMIC ROV ICE V2 Katı model üstten görünüm. 
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Şekil 8 DYNAMIC ROV ICE V2 Katı model perspektif görünüm. 

 

Şekil 9 DYNAMIC ROV ICE V2 Katı model patlatılmış görünüm. 

 

 

İtici Tasarımı ve Üretimi (Thrusterlar): 

 İnsansız su altı aracımızın hareket kabiliyetinin ve aerodinamiğinin temel parçası olan iticilerimiz 

motor hariç üç parçadan oluşmaktadır. Tanımladığımız bu üç parça ise üst nozzle, alt nozzle ve 

pervane olmaktadır. Alt nozzle tırnaklı yapısı sayesinde, üst nozzle ile sıkı geçmeli bir şekilde 

tasarlanıp üretilmiştir. Motorun alt nozzle ile montajı esnasında dört adet imbus cıvata kullanılmıştır. 
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Şekil 10 DYNAMIC ROV ICE V2 itici patlatılmış görünüm. 

 

İtici tasarımı konusunda 2019 yılından beri ciddi bir çalışmamız ve tecrübemiz bulunmaktadır. 

Geldiğimiz noktada takım personellerimizin uzun gayretleri sonucunda iticilerimiz, aracımızın 

ihtiyacına göre en optimum seviyelere ulaşmıştır. Tasarım aşamaları “Solidworks, Autodesk Fusion 

360” gibi profesyonel modelleme programları ile tamamlanmaktadır. Üretim safhasında ise üç 

boyutlu yazıcılarımızdan Pla tipi 2,85 mm filament ile üretmekteyiz. Montaj aşamasında ise uygun 

ölçüde cıvatalar ile montaj yüzeyine 45° lik açılarla montaj işlemi 11 gerçekleştirmekteyiz. İnsansız 

su altı aracımı “ICE V2” nin toplam 8 adet iticisi bulunmaktadır. Hazırlanan thruster test 

düzeneğinde akım-itki, akım-sinyal grafikleri 2,3,4 kanatlı pervaneler için test edilmiş ve pervane 

kanat sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Solidworks Flow Simulation ve itici test düzeneğinden elde 

ettiğimiz sonuçlara göre kanat sayısının artması itkiyi arttırmakta fakat güç tüketimini de artırarak pil 

ömrünü azaltmaktadır. 
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Şekil 11 DYNAMIC ROV ICE V2 itici akış analizi ve sonuçları. 

 

 

Şekil 12 DYNAMIC ROV ICE V2 itici 3b görünüm. 
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Şekil 13 Mekanik üretim süreci sonunda üretilen  3B yazıcı ile üretilmiş itici takımları. 

Üretmiş olduğumuz iticilerimize akrilik boya ve vernik işlemi uygulayarak sızdırmazlığını artırmayı 

hedefledik. Aynı zamanda uygulanan kimyasal işlemler sonucunda iticilerimizin mukavemetleri 

önemli ölçüde artmıştır. İnsansız su altı aracımızda kullandığımız iticileri değişen bldc motor 

tiplerine göre konfigüre edebilmekteyiz. Bu sayede herhangi bir donanım değişikliği durumunda 

iticilerimizi sorunsuz bir şekilde devreye alabilmekteyiz. Dolayısıyla itici sistemlerimiz oldukça 

modülerdir. 

 

Şekil 14 İtici teknik resim görünümü. 
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Led Kapsül: 

 

Şekil 15 DYNAMIC ROV ICE V2 Led kapsül 3B model. 

 

Şekil 16 DYNAMIC ROV ICE V2 Led kapsül 3B model kesiti. 

 

İnsansız su altı arıcımızın su altı ortamında hareket ederken düşük ışık ortamına maruz kalması aynı 

zamanda bu durumun kameradan gelen görüntüyü olumsuz etkileyerek manuel ve otonom sürüşlerde 

ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için led kapsüllerin mekaniğini, 

donanımını ve yazılımını yerli ve özgün olarak tasarlayıp üretimini gerçekleştirdik. Led 

kapsüllerimize uygulamış olduğumuz tüm sızdırmazlık testleri sonucunda tamamen sızdırmaz 

olmaktadır. Pleksi cam ile kapsül arasında kullandığımız sıvı conta 4 saat gibi uzun bir süre içinde su 

içerisinde bekletilip sızdırmadığı görülmüştür .Led kapsüllerimiz mekanik olarak ön cam, arka kapak, 

gövde, soğutucu ünitelerinden meydana gelmektedir. 
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Şekil 17 Led kapsül teknik çizim. 

 

Şekil 18 LED kapsül patlatılmış görünüm. 

Led kapsüllerimizin tasarım aşamaları “Solidworks, Autodesk Fusion 360” gibi profesyonel 

modelleme programları ile tamamlanmaktadır. Üretim aşamasında gövde ve arka kapakları ise üç 

boyutlu yazıcılarımızdan Pla tipi 2,85 mm filament ile üretmekteyiz. Ön cam için ise 3mm şeffaf 

pleksiglass malzeme kullanmaktayız. Power ölçeklendirmesi içerisinde bulunun led sürücü kartına 

göre tasarlanıp üretilmiştir. Ledlerimizin sırtında ise özel kesim alüminyum bir soğutucu 

bulunmaktadır.  
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4.2.2 Malzemeler: 

Bu kısımda insansız su altı aracımızda kullanılan tüm sarf malzemeleri ve mekanik üretim 

süreçlerinde kullanılan temel materyaller hakkında bilgi verilmektedir. Elektrik ve Elektronik tüm 

donanımlarımız elektronik tasarım süreci bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

POM-Delrin; 

Asetal, poliasetal ve poliformaldehid olarak da bilinen POM, 

yüksek sertlik, düşük sürtünme ve mükemmel boyut 

kararlılığı gerektiren hassas parçalarda kullanılan bir 

mühendislik termoplastiğidir. Piyasada bilinen ismi 

Delrin'dir. Poliamid grubuna göre daha yüksek sıcaklıklara 

dayanmaktadır. İnsansız su altı aracımızın ana gövde 

üretimini ve bağlantı parçalarını delrin malzemeden 

üretmekteyiz. Bir önceki insan su altı aracımızdan 

malzemeyle ilgili tecrübemiz bulunmaktadır. Düşük maliyeti, 

hızlı işlenmesi ve kolay ulaşılabilirliği malzemeyi tercih 

etmemizdeki başlıca etmenlerdir. 

 

 

Pleksiglas; 

Renkli ya da saydam (yarı saydam da olabilir) olarak iki 

çeşidi bulunan plastik malzeme pleksi olarak 

nitelendirilmektedir. Hafifliği, kolay işlenebilir olması, 

kolayca kesilip delinebilen bir yapıdadır. Camdan daha 

dayanıklıdır. Dezavantajı ise yanmaya karşı dayanıklılığı 

düşüktür. İnsansız su altı aracımızın kamera muhafaza 

bölümünde şeffaf cam küre şeklinde bir pleksi malzeme 

kullanmaktayız. Hem dayanıklı yapısı hem kolay uygulaması 

pleksi malzemeyi tercih etmemizdeki başlıca etmenlerdir. 

 

 

Pla-Filament; 

Nispeten düşük bir erime noktası vardır, kullanılabilir 

sıcaklıklar 180°C ile 230°C arasındadır. Bitki bazlıdır ve 

biyolojik olarak parçalanabilir. Basımı ABS’den daha zordur, 

bükülmeden yazdırılır ve nadiren de olsa ekstrüder 

sıkışmalarına sebep olabilir. PLA genellikle kompozit 

malzemeler için temel malzeme olarak kullanılır. İnsansız su 

altı aracımızın bir çok aksamında 1.75mm ve 2.85mm olmak 

üzere Pla filament kullandık. Özellikle bağlantı parçaları, 

iticilerimizi oluşturan nozullar vb. aksamlarda Pla filamenti 

sıkça kullanmaktayız.    

 

 

O-Ring; 

Sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine 

elemanlarıdır. Üst üste binmiş olan makine parçalarının 

birbirine sıkı geçmesini sağlar. Bu iki parça arasından 

dışarıya sıvı ve gaz çıkışını engeller. O-ringlerin kullanım 

amacı, kullanıldıkları yerde conta oluşturmaktır. İnsansız su 

altı aracımızın kamera muhafaza, penetratör ve izole hacim 

bölgelerinde sızdırmazlığı sağlamak amacıyla çeşitli çaplarda 

ve et kalınlıklarında o-ringler kullanmaktayız. 
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İmbus Cıvata; 
Paslanmaz imbus, cıvata başının oturacağı yerin somun 

anahtarı giremeyecek kadar dar olduğu hallerde veya cıvata 

başının dışarıda kalması istenmeyen hallerde kullanılan 

silindirik başlı gömme anahtarlı cıvatalardır. Allen başlı, 

alyen başlı ya da alyan başlı cıvatalar olarak da bilinmektedir.  

İnsansız su altı aracımızın birçok bağlantı noktasında bu tarz 

farklı çaplarda cıvatalar kullandık.  

 
 

Penetratör; 

Boydan boya delik bir vida şeklindedir ve arka bağlantısını 

tamamlamak için uygun bir somun bulunmaktadır. Tüpün 

dışından gelen kablolar bu konektörün içinden geçerek tüpün 

içine girer. Boşta kalan delil içine epoksi doldurularak izole 

edilir. Aynı zamanda üzerindeki 6mm çapındaki o-ring 

sayesinde yüzey ile arasında sızdırmazlık sağlanır. 

 

 
Sıvı Conta; 
Kullanıldığı bağlantıya conta gibi sızdırmazlık ve izolasyon 

sağlamakta kullanılan kimyasal bir üründür. Sıvı contanın 

normal contaya göre avantajı sıkıldığı yerin şeklini alması ve 

aynı zamanda yapıştırıcı olarak da kullanılabilmesidir. 

 

 
Epoksi; 

Epoksi reçine, yüksek yapıştırma gücü ve başarılı kimyasal 

direnci ile bilinmiş plastik bir malzemedir. Bu özelliği 

dolayısıyla kullanım alanları oldukça geniştir. Suya, alkaliye 

ve aside direnci çok iyidir. Çeşitli amaçlar için birçok 

endüstriyel uygulamada kullanılır. Epoksi insansız su altı 

aracımızın birçok bölgesinde özellikle kablo girişleri ve 

çıkışlarında yoğun olarak kullandığımız bir tür kimyasaldır. 

 
 

Makaron; 

Makaron, diğer bir adı ile daralan kablo, ısıya maruz 

bırakıldığında belli bir miktar daralan ve bu daralma 

sayesinde ise kullanıldığı alanı sabitleyip, kaplayıp, kapatan 

özel bir izolasyon kılıfıdır. Daralan makaronlar, birçok 

uygulamada güvenle kullanılabilmektedir. İnsanız su altı 

aracımızda makaronu kullanmaktayız çünkü kablolarımızı 

kaplayıp kapatması sonucu bu yönden bize avantaj 

sağlamaktadır. 
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Kablo Bağcığı; 

Kablo bağı, genelde kablo ve telleri bir arada tutmak için 

kullanılan bir tür tutturucu. Plastikten üretilen kablo 

bağlarının iç kısmında dişler vardır ve bir kanaldan 

geçtiğinde, kanalın içindeki tırnak tarafından dişlere 

kilitlenerek açılmasını engeller. İnsansız su altı aracımızda 

kablo bağcığı komponentleri tutmaya yarayan bir araçtır. 

 

 

Akvaryum Silikonu; 

Akvaryum silikonu, genel olarak akvaryum imalatında 

kullanılan ve tamir işlemlerinde tercih edilen silikon tipidir. 

Balıklar ve bitkiler için zararsız olan bu özel silikon, cama ise 

mükemmel şekilde yapışarak sızdırmazlık sağlar. 

Akvaryumlar için yapılan camların montajında kullanılan, 

parçaları en iyi şekilde yapıştıran bu silikon, sağlığa zararlı 

kimyasalları içermez.  

 
 

4.2.3 Üretim Yöntemleri: 

Dynamic Rov İnsansız su altı aracı takımı olarak tüm tasarım, üretim süreçlerinde çeşitli üretim 

yöntemlerini projemizde uygulamış bulunmaktayız. Yeni güncellemeler ile birlikle bir kısım üretim 

süreçlerimi ise planlamaktayız. Genel olarak üretim yöntemlerini ana başlıklar altına açıklamayı 

tercih etmekteyiz. Bu kısım tüm sistemleriminiz üretim yönetimlerini açıkladığımız kısımdır. 

Mekanik bölümü üretim yöntemleri (talaşlı imalat); 

1-CNC Torna Tezgahı; 

İnsansız su altı aracımızı oluşturan mekanik yapının büyük bir bölümünü cnc torna tezgahlarında 

üretmekte ve güncellemeler ile birlikte yeni üretim aşamalarını planlamaktayız. Bu kapsamda 

insansız su altı aracımızın ana gövde, bağlantı parçaları, aracın tutamaçları gibi aracın genel hacminin 

ve yüzey alanının büyük bir kısımını oluşturan parçalarını malzemeler kısmında belirtmiş olduğumuz 

delrin(Pom) malzeme ile cnc torna tezgahlarında üretmekteyiz. Dik işleme merkezi(dikey freze) ve 

yatay işleme merkezi yatay (freeze) makineleri  tasarımlarımıza uygunluğuna göre belirlenip  

üretilmektedir. Cnc operatörlüğünü ise başımızda bulunan teknikerler eşliğinde ilgili takım 

personellerimiz çeşitli güvenlik önlemleri doğrultusunda yapmaktadırlar.  

 

 

Şekil 19 Dikey işleme merkezinde ROV yan panel üretimi. 
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2-Üç Boyutlu Yazıcı: 

İnsansız su altı aracımızı oluşturan mekanik yapının bir diğer bölümünü malzemeler kısmında 

belirtmiş olduğumuz iki farklı çaptaki Pla filament ile 3 boyutlu yazıcılarımızda üretmekte ve 

güncellemeler ile birlikte yeni üretim aşamalarını planlamaktayız. Genel olarak 3 boyutlu 

yazıcımızdan su altı iticisinin pervane, iç ve dış nozul, aktarım parçalarını bunun yanı sıra led 

kapsüllerimizi, araç içeresinde bulunan katlı raf sistemini, kamera gimbal sistemini ve birçok küçük 

mekanik aksamları hızlı ve pratik bir şekilde üretmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım bölümü üretim yöntemleri; 

1-Pcb Kazıma Makinesi: 

İnsansız su altı aracımızda benimsediğimiz en temel ilkenin özgünlük olduğunu belirtmiştik. 

Dolayısıyla donanım ekibimizle beraber bir çok elektronik bileşeni ve özellikle elektronik kartları 

Kalyon garaj prototipleme merkezinde bulunan lpkf /e54 modelli pcb protomatında üretmekte ve yeni 

kartlarımızın üretimlerini planlamaktayız. Üretim sürecinin detayı ise amaçlarımıza yönelik daha 

öncesinde tasarladığımız bir elektronik kartın pcb çiziminin kernel uzantılı dosyasını protamatın 

arayüzünde açarak makine üzerinde gereken operatörlük işlemleriyle beraber üretime 

başlayabiliyoruz. Protomatdan çıkan elektronik kartlar kazıma işlemi ile üretildikleri için çok yüksek 

kalitede olmasa dahi bize gereken verimliliği sağlıyor. İstediğimiz donanımları ve elektronik alt 

sistemlerini üretebiliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20 Tam takım itici ve pervane 3B yazıcı çıktısı. 

Şekil 21 PCB kazıma makinesi örnek baskılı devre modelleri. 
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2-Lehimleme ve Elektronik Alt Sistemlerin Montajları: 

İnsansız su altı aracımızın elektronik donanımlarını kendi atölyemizde bulunan lehimleme 

istasyonumuzda üretmekteyiz. Bu noktada elektronik kartlar ve donanımların üzerlerine gelecek 

bileşenler toparlanıp uygun lehimleme tekniği ile takım personellerimiz tarafından lehimlenir. 

Lehimlenen kartlar bir dizi kimyasal işlemden geçirilir ve ardından çeşitli test ve analiz süreçlerine 

başlanılınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım bölümü üretim yöntemleri;  

1-Bilgisayarlar ve Yazılım Geliştirme Ortamları: 

Yazılım için gerekli olan alt yapının tamamını bilgisayarlar ve kullandığımız tümleşik geliştirme 

ortamları (IDE) aracılığı ile hazırlıyoruz. Kullandığımız programlama dilinin gerekli kütüphane 

hakkında ve kendisi hakkında gerekli bilgilere internet üzerinden çeşitli dokümanlar aracılığıyla 

ulaşarak yazılımlarımızı geliştiriyoruz. Görüntü işleme için model eğitimini Google Collab 

aracılığıyla hazırladık. Nesne tespiti ve takibi bilgisayarlarda bulunan GPU ile yapılmaktadır.  

 

Şekil 23 Yazılım üretim süreci. 

Şekil 22 Elektronik alt sistemler montaj ve lehimleme işlemleri. 
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4.2.4 Fiziksel Özellikler: 

Araç ana boyutları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25 ICE V2 ölçülü teknik çizim 

 

Şekil 24 ICE V2 ölçülü teknik çizim. 
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Şekil 26 ICE V2 Aracı detaylı mekanik analiz. 

 

 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı: 

 

Şekil 27 ICE V1(2020 )tüm elektronik sistemler. 
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4.3.1 Elektronik Ön Tasarım Süreci: 

2021 Teknofest süreci içerisinde “ICE-V2” insansız su altı aracımızın iç ve dış elektrik ve elektronik 

donanımları üzerinde özel bir titizlikle araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerinde 

danışman hocamız, takım kaptanımız ve takım personellerimiz ile birlikte belirli bir     plan     

üzerinden      sistematik      bir      şekilde      süreçlerimizi      yönetmekteyiz.   Bu süreçlerde araç 

üzerinde kullandığımız elektronik donanımları çevre birimler ve ana birimler olarak 

sınıflandırmamız mümkündür. Yapmış olduğumuz Ar-Ge faaliyetleri ışığında bu birimlerin bazıları 

çeşitli firmalar tarafından tedarik ettiğimiz hazır modüllerden oluşurken, büyük bir çoğunluğu  kendi  

tasarımımız  ve  üretimiz  olan   ürünlerden   oluşmaktadır.  Araç üzerinde kullandığımız tüm 

donanım birimlerinin modüler olması ve birimler arası senkronizasyonun sağlanması hedeflenmiştir. 

Bunun yanı sıra kendi tasarımımız olan donanımlarımız ise istediğimiz seviyelerde stabil bir şekilde 

çalışması hedefiyle çeşitli test ve analiz    sonuçlarına    göre    en    optimum    hale    getirmeyi    

hedeflemekteyiz.    Elektronik tasarım sürecinde temel aldığımız noktalardan bir diğeri ise yazılım-

donanım uyumluğudur. Bu süreçte aracımıza yüklediğimiz yazılımlar üzerinden otonom ve manuel 

hareket kabiliyetlerini ve çeşitli otonom görev algoritmalarını en optimum şekilde ve istenilen 

verimlilikte çalıştıracak bir donanım yapısı inşa etmekteyiz. Bunun ile ilgi olarak takım 

personellerimiz test ve analiz çalışmaları devam etmekte olup, aracın bu noktadaki optimizasyonu 

ile ilgili çalışmalarımızı da devam ettirmekteyiz. 

Aracımız üzerindeki donanım yapısı teknik olarak incelendiğinde Dynamic Rov takımın kendi Ar-

Ge ürünleri göze çarpmaktadır. Araç üzerinde kullandığımız güç dağıtım kartı, akım sensörü, 

batarya ünitesi, led aydınlatma kapsülü ve içerisindeki yükseltme devresi başlıca olanlarıdır. Bu 

noktada temel hareket planı istenilen seviyelere ve kullanım alanına yönelik bir kart tasarımı ve 

üretimi gerçekleştirmektir. Tasarım sürecinde uygulamaya yönelik “Proteus” vb. gibi elektronik 

devre simülasyonu programlarından devrenin şematik tasarım süreci   tamamlanarak ilgili test ve 

analizler gerçekleştirilir.  

 

 

Ardından üretim sürecine giren elektronik kart “Altium Designer,KiCad” gibi profesyonel çizim 

programları üzerinden derlenerek baskıya verilmektedir. Üretmiş olduğumuz ve hazır tedarik 

ettiğimiz tüm donanım birimleri sızdırmaz muhafaza tüpünün içerisine belirli bir yerleşim planı ile 

yerleştirilmektedir. 

 

Nvidia Jetson Nano; 

İnsansız su altı aracımızda kullanmayı düşündüğümüz Jetson Nano, NVIDIA şirketinin geliştirmiş 

olduğu bir geliştirme kartıdır. Modern yapay zekâ uygulamalarını küçük boyutta, yüksek güçte ve 

düşük maliyette çalıştırmak için hesaplama performansını sunar. NVIDIA Jetson Nano, su altı 

aracımızın merkezi kontrolcüsüdür. Geçen seneki aracımızda kullanmış olduğumuz Raspberry pi 

model 3B+ kontrol kartından daha üstün GPU ve CPU performansı sunmaktadır. NVIDIA Jetson 

Nano geliştirme kartı CPU’da ARM mimarisini kullanmaktadır. Diğer geliştirme kartlarına göre 

1.43 GHz CPU yüksek hız değerinden dolayı daha stabil çalışmakta ve işlem hızı daha yüksek 

olmaktadır. Dolayısıyla bize diğer geliştirme kartlarına göre daha fazla avantaj sunmaktadır. 

Klasmanındaki diğer kontrol kartlarından daha küçük olması bize hem yerden kazanç sağlayacak 

hem de düşük güç tüketimi sayesinde elektronik sistemimize büyük bir yük getirmeyecektir. Diğer 

bir özellik olarak NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartımızın üzerinde, robotik projeler 

yapabilmemiz için GPIO (General Purpose Input Output) pinleri bulunmaktadır. GPIO pinleri 

sayesinde sensörleri geliştirme kartımıza takarak sensörlerden gelen verileri okuyabilir ve komut 
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verebiliriz. Bu sayede Jetson Nano geliştirme kartımız ile insansız su altı aracımız için gereken tüm 

donanım bağlantılarını yaparak. Araç üzerinde kullanacağımız tüm algoritmalarımızı entegre 

edebilmekteyiz. Aynı zamanda haberleşme pinleri bulunmasından dolayı haberleşme protokollerini 

projemizde uygulayabilmekteyiz [1] [2]. 
 

 

Şekil 28 NVDIA JETSON Nano  

 

İnsansız sualtı aracı projemizde Jetson Nano’yu nesne algılama ve hızlı görüntü işleme gibi 

uygulamaları yapabilmek için kullanmayı hedefliyoruz. Yüksek maliyet ve yüksek donanımsal 

özelliklere gerek duymadan bu işlemleri yapabildiğimizden dolayı ve bu işlemleri yaparken yalnızca 

5 watt güç harcadığı için Jetson Nano geliştirme kartını projemizde kullanmaktayız. 

GPU 128 NVIDIA CUDA® çekirdekli NVIDIA Maxwell mimarisi 

CPU Dört çekirdekli ARM Cortex-A57 MPCore işlemci 

Bellek 4 GB 64 bit LPDDR4, 1600MHz 25,6 GB/sn 

Depolama 16 GB eMMC 5.1 

Video Kodu 250MP/sn 1x 4K @ 30(HEVC) 2x 1080p@ 60 (HEVC) 

4x 1080p@ 30(HEVC)4x 720p @ 60 (HEVC) 9x 720p @ 30 

(HEVC) 

Video Kodunu 

Çözme 

500MP/sn  1x 4K  @ 60(HEVC)  2x 4K 

@ 30 (HEVC)  4x  1080p @ 60  (HEVC) 

8x 1080p @ 30 (HEVC) 9x 720p @ 60 (HEVC) 

Kamera 12 şeritli (3x4 veya 4x2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (çift başına 1,5 

Gb/sn) 

Bağlantı Gigabit Ethernet, M.2 Anahtar E 

Görüntü HDMI 2.0 ve eDP 1.4 

Usb 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

Diğer GPIO, Ben
2
C, ben.

2
S, SPI, UART 
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Tablo 1 Nvıdıa Jetson Nano Teknik Özellikl 

 

 
Şekil 29NVDIA JETSON Nano Bileşenleri ve Açıklaması 

 

1) Ana depolama alanı için microSD 

kart slotu 

2) 40-pin genişletme başlığı 

3) 5V Güç girişi veya veri aktarımı 

için Micro-USB portu 

4) Gigabit Ethernet portu 

5) USB 3.0 portları (x4) 

6) HDMI çıkış portu 

7) DisplayPort konnektörü 

8) 5V güç girişi için DC Barrel jakı 

9) MIPI CSI kamera konnektörleri 

(x2) 

 

Motor: 

İnsansız su altı aracımızın su altı ortamında otonom ve manuel hareket mekanizması özel tip 

bir su geçirmez fırçasız dc motorlardan sağlanacaktır. Bu motorlar uygun elektronik hız 

kontrolcüleri(Esc) ile devreye alınıp itici tasarımımızın içerisine pervanemizle ile birlikte 

yerleştirilmektedir. Su altı aracımızda kullanacağımız fırçasız dc motorların suya ve su altı 

basıncına dayanıklı olması gerekir. Eğer bu motorlar gereği kadar dayanıklı olmazsa motor su 

alır ve elektrik kaçağı riski ya da zamanla parçalar korozyona uğrar ve motorumuz kullanılamaz 

hale gelir. Bu sebeplerden dolayı projemizde su altı fırçasız motor kullanmayı hedeflemekteyiz. 

F2838 modelindeki bu motor seçimimizin en temel nedenlerinden biride aracımızın ağırlığına 

ve nozzle, pervane tasarımımıza bağlı alarak istediğimiz en optimum itki kuvvetini 

alabildiğimiz motor olmasıdır [3] [4]. 
 

 
Şekil 30 Fırçasız DC Motor. 

 

● F2838, özellikle sualtı robotik kullanımı için üretilmiş fırçasız bir motordur. 

● F2838 Propeller ile 1,6 kg’ının üzerinde itki kuvveti sağlayabilir. 

Mekanik 69,6 mm x 45 mm 

260 pimli kenar konnektörü 
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Şekil 32 Fırçasız DC Motor Fotoğrafı. 

 

 
● Epoksi reçine koruması ile motorun korozyon direncini ve sertliğinin iyileştirilmesini 

sağlamasındaki en büyük etkendir. Bu sayede motor sarımlarının korozyona uğraması 

engellenerek motorun sualtı ortamında verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 

● Silikon çelik levha, motorun tamamen korunması için elektroforezi anti-korozyon 

teknolojisini benimsemiştir. 

 

Tablo 2 F2838 Teknik Özellikleri. 

 

Taslak 9N12P 

Çap 35.0MM 

Bakır Tel 0.53mm 

Mıknatıs Çelik N45H 

Hücre Sayısı 3S&4S 

Şekil 31 Fırçasız DC Motor Teknik Çizim. 
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Uzunluk 42.0mm 

Maksimum Akım 10A 

Çizgi Yolu PCB 

KV 600 

Ağırlık 90g 

Pervane Adaptörü Mil Konu M3 

Renk Siyah 

 

                                      
Şekil 33 Fırçasız DC Motor arkadan Görünüş. 

 

● İnsansız sualtı projemizde kullanılan F2838 tipi outrunner motorlar Esc(elektronik hız 

kontrolcüsü)denilen elemanları tarafından kontrolleri yapılır. Üç çıkışı olan outrunner 

motorlar üç tane girişi olan Esc’lere bağlanılır. İstenilen hız seviyeleri Esc tarafından tespit 

edilerek motor o devirde döndürülür. 
 

 

 

 

Şekil 34 F2838 motor verim grafigi. 
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Esc (Elektronik Hız Kontrolcüsü): 

İnsansız sualtı projemizde kullandığımız fırçasız dc motorlarının kontrolünü sağlamak ve 

motorların dönüş hızlarını ve yönlerini ayarlamak için Esc’lere ihtiyaç duyarız. ESC sistemi 

pek çok farklı alanda kullanılan kontrol güç ve beyin ünitesidir. Oldukça etkin bir hareket 

ettirme ve durdurma potansiyeliyle birlikte ileri bir teknolojik yapıya sahiptir. Böylece 

frenleme, hızlanma ve yavaşlama gibi parametreler üzerinde etkin şekilde kontrol imkânı 

sağlar. ESC kontrolleri PWM sinyallerinin sıklığıyla kontrol edilir. Fırçasız motorların 

kullanıldığı projelerde ESC kullanımı şarttır. Aynı zamanda insansız sualtı aracımızın manuel 

ve otonom hareket dinamiklerine göre motorlarımızı çift, yani iki yönde de sürebilmemiz 

gerekiyor. Bu duruma olanak sağlayan Esc tipi ise BLHeli standartlı Esc’lerdir. Bundan dolayı 

motorlarımıza uyumlu, verimi yüksek ve fazla ısı üretmeyen Racestar 30A BLHeli S tipi bir 

ESC kullanmaktayız [5]. 

 

Şekil 35 30 Amper BLHeli ESC 

  Tablo 3 Racestar 30a Blheli S Teknik Özellikleri 

 

Marka adı Racerstar 

Ürün ismi New Beheli_S 30A ESC 

Model RS30A V2 

Giriş Voltajı 2-4S 

Sürekli maks. akım 30A 

Anlık maks. akım 35A 

BEC Hayır 

Programlanabilirlik Evet 

Net Ağırlık 6.26g 

Boyut 28*13mm 

 

Kamera: 

Kamera, görüntüden yansıyan ışığı mercek ya da objektiften yararlanarak bir düzlemde 

toplayan, o düzleme konulan film veya ışığa duyarlı elektronik devre elemanları sayesinde ışık 

enerjisini elektrik enerjisine çevirdikten sonra çıkış sinyali veren ve gerekirse bunu kaydeden 

bir sistemdir. 

Gerek otonom sürüşte gerekse manuel sürüşte çevrenin algılanması, yorumlanması gibi görüntü 

işleme basamakları ve buna uygun tepki verilmesi için uygun çözünürlükte kameralara ihtiyaç 

vardır. Bizde aracımızda 1 adet RASPBERRY Pi HQ Kamera kullanarak düşük ışıkta yüksek 

görüntü kalitesi yakalamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda belirttiğimiz kameramızı Jetson 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/termal-kamera-nedir-muhendislik-uygulamalari-ve-kullanim-alanlari/11460#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/universite/elektrik-elektronik-elektrik-ve-elektronik-muhendisligi-calsma-alanlar/8615#ad-image-0
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Nano geliştirme kartına üzerinde bulunan display portuna bir adet flex ekran kablosu 

aracılığıyla bağlantısını yapmaktayız [6]. 

 
Şekil 36 Rasperry Pi HQ Kamera Bileşenleri 

Tablo 4 Raspberry Pi Hq Kamera Teknik Özellikleri. 

 

Sensör ● Sony IMX477R istiflenmiş, arkadan 

aydınlatmalı sensör, 12,3 megapiksel, 

7,9 mm sensör diyagonal, 1,55 μm × 

1,55 μm piksel boyutu 

● Ouput: RAW12/10/8, COMP8 

Çıkış RAW12/10/8, COMP8 

Arka odak Ayarlanabilir (12,5 mm–22,4 mm) 

Lens standartları C-mount, CS-mount (C-CS adaptörü 

dahil) 

IR kesim filitresi Entegre 

Şerit kablo uzunluğu 200mm 

Tripod montajı 1/4”-20 
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Şekil 37 Raspberry Pi Hq Kamera Fiziksel Özellikleri. 

Şekil 38 HQ Kamera Lens Bileşenleri. 
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Güç Dağıtım Kartı 

PDB(Power Distribution Board), insansız su altı aracımız üzerine monte edilen; piller, Esc’ler ve 

diğer onboard sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre kartı. Tasarımından üretimine 

tamamen Dynamic Rov takımına ait bir karttır. İnsansız su altı aracımızda ihtiyaç duyduğumuz 

güç dağıtım kartı, akım-gerilim sensörleri, 5V BEC, 12V BEC ve 6 adet Esc terminaline sahiptir. 

Biz kendi sistemimizde 3s bir Li-Po pil ile kartımızı beslemekteyiz ve araç içerisinde tüm enerji 

transferini bu kartımız üzerinden yapmaktayız. Aynı zamanda uçuş kontrol kartlarıyla 

kullanabileceğiniz bir üründür.   

Güç dağıtım kartımız 90A maksimum akım değerine sahiptir, 3A çıkış sağlayabilen 5V ve 12V 

BEC barındırır. Kart üzerindeki LC filtreleme ile çıkıştaki dalgalanmaların büyük ölçüde 

azaltılması hedeflenmiştir [7] [8] 

 

 

 

Geçen seneki yarışma aracımız olan ICE-V1’de 60 A kapasiteli hazır bir güç dağıtım modülü 

kullanmıştık. Toplam enerji ihtiyacımızı karşılamakta zorlandığı ve yaptığımız güncellemeler 

ile bu total akım değerlerini çok aştığımızın için kendi özgün ürünümüzü ortaya koymayı 

başarmış bulunmaktayız. 

Şekil 39 ICE V2 Güç dağıtım kartı PCB tasarımı 3B görünüm. 

Şekil 40 Güç Dağıtım Kartı “Kicad” Pcb Görüntüsü 
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.  
Şekil 41 Güç Dağıtım Kartı Şematik Görüntüsü. 

 

 

Li-Po Pil 

 

Lityum Polimer bataryaların kısaltılması ile Li-Po terimi ortaya çıkmıştır. Sıvı elektrolit yerine 

polimer elektroliti kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya çeşididir. Lipo piller 

yaygın olarak RC araçlarda ve robotik uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Li-Po pilleri 

diğerpillerden daha hafif ağırlığa sahip ve her şekilde yapılabilmektedirler. Ayrıca yüksek 

kapasiteleri sayesinde, daha fazla güç tutmakta ve yüksek deşarj oranlarına sahiptirler. Bu 

nedenlerden dolayı insansız sualtı aracımızda PROFUSE 10000mAh Li-Po pil kullanacağız [9] .  

 

Şekil 42 Li-Po Güç Kaynağı
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Tablo 5 GENS ACE 5000mah Teknik Özellikleri. 

 

 Markası GENS ACE 

 Ürün Türü 5000mAh 

Kapasite 11.1v 

Voltaj 45 C 

 Sürekli "C" Değeri 90C 

 Anlık "C" Değeri 418 Gram 

 Ağırlık 160.2mm 

 Genişlik 45.18mm 

 Yükseklik 25.62mm 

Balans Ucu JST - XH 

 Konnektör Tipi XT90 

 Şarj Aralığı 1 - 3C Önerilen, 5C Max 
 

 

Led Dimmer Kartı: 

İnsansız su altı aracımızda bulunan 3 watt power ledleri kontrol edebilmemiz için Dynamic Rov 

takımı olarak %100 özgün ve yerli olarak tasarladığımız led sürücüsünü tasarlamış 

bulunmaktayız. Tasarımdan üretime tüm süreçleri bizim özgün faaliyetlerimiz sonucu ilerletilip 

ürünü ortaya çıkartmış bulunmaktayız. Bu led sürücüsü sayesinde aracımızda bulunan power 

ledleri istediğimiz parlaklıkta pwm sinyalleri aracılığı ile 3s seviyesinde 

kontroledebilmekteyiz[10].  

                    

                                                          Şekil 45LED Kapsül Sürücü Donanımı PCB

Şekil 43 LED Kapsül Sürücü Donanımı.                                 Şekil 44LED Kapsül Sürücü Donanımı PCB Görüntüsü. 
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Sızıntı Sensörü: 

İnsansız su altı aracımızda kullanılan sızıntı sensörünü yerleşim planımıza uygun bir şekilde 

pleksi muhafaza kapsülümüzün içerisine yerleştirmekteyiz. Tüp içerisinde herhangi bir sıvı 

sızıntısından dolayı meydana gelebilecek büyük hasarların önüne geçmeyi planlamaktayız. 

Sensör sıvı sızıntısını veya nemlenmeyi hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edebilir. Su Geçirmez 

Muhafazalarımızın kalitesinden emin olmamıza ve sızıntı olasılığı düşük olmasına rağmen, 

Sızıntı sensörü tüm elektronik donanımlarımızın güvende olduğu konusunda aracımıza güvenlik 

katsayısı eklemekte ve bizleri bu konuda rahatlatmaktadır[11]. 
 

 

 

 
Tablo 6 Sızıntı Sensörü Teknik Özellikleri 

 

Çalışma Voltajı 3.3 - 5 V 

Maksimum Geçerli Beraberlik 20 mA 

Çıkış Bağlayıcısı 3 pin 0,1" üstbilgi 

Giriş Bağlayıcısı 4 x 2 pinli JST-GH 

 
 

Şekil 46 Sızıntı Sensörü. 

Şekil 47 Sızıntı Sensörü Teknik Resimi 
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Sıcaklık Sensörü:  

Ortamdaki ısı değişimini algılamamıza yarayan aletlere ısı ya da sıcaklık sensörü denir. Bazı 

maddenin elektriksel direnci sıcaklık ile değişir. Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler 

kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılması gerekir. Isı sensöründen alınan 

veriyle insansız sualtı aracımızın kapsül içerisindeki elemanlarını korumaktır. Bu sebeple araç 

içi sıcaklık kontrolü için bir adet DS18B20 sensör kullanacağız[12]. 

Ds18b20 Teknik Özellikleri; 

 
● Çalışma Voltajı : 3.0V-5.0V 

● ±0.5º C hassasiyetle -10º C-80º C arasında sıcaklık 

okuması 

● 9 veya 12 bit seçilebilir çözünürlük 

● 1-wire arabirimi ile iletişim için tek dijital pin 

kullanılabilir. 

● Sıcaklık limiti uyarı sistemi bulunmaktadır. 

● 750 mS'den daha az bir tepki süresi 

● 3 tel arayüzü: 

● Kırmızı Kablo- VCC 

● Siyah Kablo - GND 

● Beyaz Kablo - DATA 

● 6mm çapında 30mm boyunad paslanmaz çelik kılıf 

● 1 metre uzunluğunda kablo 

● Su geçirmez 

 

Şekil 48 Ds18b20 Bağlantı Şemas. 

IR Kızılötesi Alev Algılama Sensörü Modülü: 

İnsansız su altı aracımızda güvenlik amaçlı kullandığımız bir diğer sensör alev ve duman 

algılama sensörüdür. Bu Kızılötesi Arduino Alev Sensörü Modülü ışık kaynağından alev tespiti 

yapabilir. Bu sayede aracımız su altı ortamında otonom hareketlerini yaparken herhangi bir 

istenmedik yangın problemine sistemi otomotik olarak kapatarak, kendini otonom bir şekilde 

güvenli(safe) moda alabilecektir[13]. 
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led Sensörü Teknik Özellikleri; 

● Alev veya dalga boyu 760 nm'de 1100 nm ışık kaynağında tespit edebilir. 

● 60 derece algılama açısı, özellikle hassas spektruma sahiptir. 

● Hassasiyet ayarlanabilir. (Mavi dijital potansiyometre ayarında gösterilir.) 

● Karşılaştırıcı çıkış sinyali temiz dalga formu 15mA'dan daha iyidir. 

● Çalışma Gerilimi 3.3V - 5V 

● Aşağıdaki şekilde çıktı: DO dijital anahtarlama çıkışları (0 ve 1) ve AO analog voltaj çıkışı. 

● Kolay kurulum için sabit bir cıvata deliği vardır. 

● PCB boyutu: 3,2cm x 1,4cm 

● Geniş bir LM393 karşılaştırıcıyı kullanır. 

 

Gyro, İvme Ölçer, Pusula ve Yükseklik Sensör Ünitesi: 

Pololu firmasının tasarladığı bu IMU Sensör (Çoklu Sensör Ünitesi) Kartı LSM6DS33 3 eksen 

gyro ve ivmeölçer, LIS3MDL 3 eksen pusula sensörü (MinIMU-9 v5' deki gibi) ve LPS25H 

dijital barometre sensörünün birleştirildiği bir karttır. I²C arayüzü sayesinde bu 10 eksenin de 

ölçümlerini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Üzerinde dahili olarak bulunan voltaj regülatörü ile 2.5- 

5.5V arası bir giriş voltajı ile çalıştırılabilir. Bu modül insansız su altı aracımıza ve su altı 

sistemleri yapısına oldukça uygundur[14][15]. 

Şekil 49 IR Alev Alğılama Sensör Modülü 
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Tablo 7 ALTIMU-10 V5 10DOF Sensör Modülü Teknik Özellikler. 

 

Boyutları 25x 13 x 3 mm 

Ağırlık 0,8 g 

Giriş Voltajı 2.5V-5.5V 

Besleme Akımı 5mA 

Data Çıkışı I²C 

Gyro Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

İvme Ölçer Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

Pusula(Manyetometre) Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

Barometre 24 Bit Basınç Okuma 

Hassasiyet Aralığı -Gyro: ±125, ±245, ±500, ±1000, veya 

±2000°/s 

-İvme Ölçer: ± 2, ± 4, ± 8 veya ± 16 g 

-Pusula(Manyetometre): ±4, ±8, ±12, veya 

±16 gauss 

-Barometre: 260-1260 mba 

 

Şekil 50 AltIMU 10 DOF Sensör Modülü. 
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AltIMU-10 V5 Sensör Bağlantıları: 

 
VIN, GND, SCL ve SDA pinleri bu sensörün çalıştırılıp, çeşitli okumaların yapılması için 

kullanılan pinlerdir. VIN pini giriş voltajının verileceği pin olup 2.5V-5.5V arası gerilim 

verilebilir. GND pini ise toprak bağlantısıdır. SCL ve SDA pinleri sensörlerden okuma 

yapacağımız pinlerdir. Bu pinlerin I²C bus hattına bağlaması gerekmektedir. (Eğer kart 

üzerindeki regülatör kullanılmak istenmezse VIN pini boş bırakılıp, VDD pininden 3.3V 

gerilim verilebilir. 

Analog Su Basınç Sensörü: 

 
 

Bu Analog Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile çalışmaktadır. Analog çıkış sunan bu sensör 

0,5 ila 4.5V arasında çıkış sunar. Temelde stetoskop mantığıyla çalışan bu sensör suyun varlığı 

ve basıncını hassas şekilde ölçmenize imkân verir[16]. 
 

 

Şekil 52 Analog Su Basınç Sensörü 

Şekil 51 AltIMU-10 V5 10 DOF Sensör Modül Şematik Diyagra 
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Tablo 8 Dfrobot Analog Su Basıncı Sensörü Özellikleri. 

Ortam Korozyon olmadan sıvı / gaz 

Çıkış tipi (Sinyal-VCC-GND) 

Basınç Ölçüm Aralığı 0 ~ 1.6 Mpa 

Giriş Voltajı +5 VDC 

Çıkış gerilimi 0.5 ~ 4.5 v 

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

Titreyle düzenlenebilir G1 / 4 

Adaptör G1 / 2 ila G1 / 4 

Su geçirmez seviyesi IP68 

Çalışma Sıcaklığı -20 ~ 85 ° C 

Normal Çalışma Basıncı ≤2,0 Mpa 

Hasarlı Basınç ≥3.0Mpa 

Tepki süresi <2.0 ms 
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SERVO MOTOR: 

Tower Pro SG90 plastik dişli servo motor ile insansız su altı aracımızın kamera gimball 

sisteminin harekt kabiliyetini sağlamaktayız.Kullandığımız 1 adet servo motor kamera 

gimbalımıza –y ekseninde hareket kabiliyeti oluşturmaktadır.Bunun yanı sıra birçok 

mikrodenetleyiciden alabileceğimiz PWM sinyali ile bu servo motorun pozisyonunu kontrol 

edebilmekteyiz[17]. 

 

 

Şekil 53 SG90 servo motor. 

 

SG90 Servo Motor Özellikleri; 

 Boyutlar: 23.1 x 12.2 x 29 mm 

 Ağırlık: 9 g 

 Çalışma gerilimi: 4.8 - 6.0 VDC 

 Hız @4.8V: 0.1 sn/60° 

 Zorlanma Torku @6V: 1.8 kg.cm 

 Dişli kutusu: Plastik 

 Dönüş açısı: 0-180° 

 Çalışma PWM sinyali: 500-2400 μs 

 Kablo Uzunluğu: 15 cm 

 

Pixhawk 2.4.8: 

İnsansız su altı aracımızda yapmış olduğumuz tasarım ve üretim planlarına göre pixhawk 

kullanmayı plnlamıyoruz.2020 Teknost sürecinde geliştiridğimiz araç üzerinde kullanmış 

olduğumuz bu uçuş denetleyicisi kartının üzerinde bulunan sensör gruplarını harici olarak 

programlayaı hedefliyoruz.Fakat harici sensör gruplarında herhangi bir arıza veya kırılma olduğu 

taktirde pixhwak 2.4.8 kullanmamızda mümkündür[18]. 
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Şekil 54 PixHawk kontrolcü. 

 
Pixhawk uçuş kontrolörü, hızla gelişen ve rafine edilmiş Ardupilot mega veya 3DR robotikten 

açık kaynaklı bir proje olan "APM” ye dayanmaktadır. Bu uçuş kontrol cihazı, kullanıcının 

isteğe bağlı GPS Modülüyle ara noktalarla programlanmış GPS görevlerini bile  yerine 

getirebilen sabit kanatlı, döner kanatlı veya çok kanatlı taşıtları (hatta tekneleri ve arabaları) 

tamamen otonom bir araca dönüştürmesini sağlar. Otonom stabilizasyon, yol noktası tabanlı 

navigasyon ve radyo telemetri modülleri ile iki yönlü telemetri için destek sağlayabilen tam bir 

otopilottur. 

 

Pixhawk sisteminin avantajları arasında entegre çoklu kullanım, bir Unix / Linux benzeri 

programlama ortamı, karmaşık görevler ve uçuş davranışı komutları gibi tamamen yeni 

otomatik pilot işlevleri ve tüm işlemler arasında sıkı zamanlama sağlayan özel bir PX4 sürücü 

katmanı bulunur. Bu gelişmiş yetenekler, özerk aracınızla ilgili herhangi bir sınırlama 

bulunmamasını sağlar. Pixhawk, mevcut APM ve PX4 operatörlerinin sorunsuz bir şekilde bu 

sisteme geçiş yapmalarını sağlar[19]. 

 

Şekil 55 PixHawk Kart görünümü. 
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PX4 Pixhawk PIX 2.4.8 32bit Uçuş Kontrol Seti Teknik Özellikleri; 

  

 FMU İşlemci: SMT32f407 (32bit Cortx-M7 168Mhz Kol) 

 Jiroskop: ICM-20689 

 İvmeölçer: ICM-20689 

 Barometre: MS5607 

 Pusula: IST8310 

 GPS UART X2 (Dual GPS için destek) 

 UART Telemetri X2 

 I2C X1 (genişletilmiş destek) 

 PWM X6 

 PPM / SBUS sinyal girişinde RC 

 Akım Giriş Voltajı X1 

 BEC Servo Giriş X1 

 USB X1 

 SPI X1 

 M8N Yüksek Hassasiyetli Isyon GPS Dahili Pusula 

 USB voltajı 5 V + -0,4 V 

 PM Modülünün Giriş Voltajı 5 V + -0,4 V 

 Servo 5-16 Giriş Voltajı V 

 FC gerilimi 5 V 

 Sıcaklık aralığı -40-85 * c 

 Boyut: L * W * H 36 * 36 MM (sadece PCB) 

 Ağırlık: 9 g (FC Single Kap) 

 Çip GPS parametreleri: 

 Alıcı tipi: 72-kanal M8 motor 

 Nav. Güncelleme oranı1 Tekli GNSS: 18 HZ'ye kadar 

 Eşzamanlı GNSS: 10Hz'e kadar 

 Duyarlılık2 İzleme ve Nav: -167 dBm 

 Soğuk başlangıç: -148 dBm 

 Sıcak başlangıç: -156 dBm 

 

4.3.2Algoritma Tasarım Süreci: 

Aracımızın algoritması görüntü işleme, otomasyon ve güvenlik olmak üzere üç temel 

kısımdan oluşmaktadır. Güvenlik algoritması, aracın içinde bulunan sensörlerden gelen 

verileri kullanarak olası güvenlik ihlalleri için araç içinde ve dışında tarama yapmasıdır. 

Bu olası güvenlik ihlalleri sırasıyla; araç içinde dumana veya aleve rastlanması, araç 

içinde sızıntıya rastlanması veya aracın bir yüzeye fazla yaklaşması durumudur. Bu gibi 

durumlarda aracımız yazılan güvenlik yazılımı ile olası bir güvenlik ihlalilini önceden 

tespit edebilecek ve hasarı minimuma indirebilecektir.  
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Şekil 56 Güvenlik algoritması Akış diyagramı. 

 

Şekil 57 YOLO kütüphanesi ağ yapısı. 

Aracımızın görüntü işleme algoritması derin öğrenme ve evrimsel sinir ağı üzerine kurulmuş 

durumdadır. Derin öğrenme yöntemi olan danışmalı öğrenme doğrultusunda daha önceden 

hazırlanan veri seti istenilen sonuca uygun bir şekilde etiketlenerek sisteme etkili bir şekilde 

verilmiş, daha sonra ise bu veri setini ve YOLO algoritmasını kullanarak hızlı ve doğru bir 

şekilde nesne tespiti yapmaktadır. YOLO algoritmasını işleyiş şekli aşağıdaki gibidir[20]. 

 

Otomasyon algoritması ise görüntü işleme algoritmasını da içinde bulundurarak otonom 

görevleri tam başarıyla yapmayı hedefleyerek hazırlanmış bir algoritmadır. Araç başlatıldığı 

andan sonra sensörleri ve kamerasını açar açmaz havuza konulduğu konumdan başlayarak daire 

çizecek şekilde turlayacaktır. Bu turlama sırasında suda hidrofondan ve kameradan gelen 

değerleri inceleyerek görevlere ait hedefleri arar. Aradığı hedeflerden herhangi birini bulması 

durumunda belirtilen senaryoya uygun şekilde iticilerinin hızlarını ayarlar ve hedefine yönelir. 
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Şekil 58 Otonom sürüş algoritması akış diyagramı. 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci: 

Aracımızın programlama ve kontrol kartı Jetson Nano’dur. Jetson Nano araçtan gelen verileri 

işleyerek otonom hareket esnasında haberleşmeyi sağlar. Ayrıca, derin öğrenme, görüntü işleme, 

GPU programlama, multimedya işleme ve daha fazlası için gerekli olan kart destek paketi (BSP), 

Linux İşletim sistemi, NVIDIA CUDA, cuDNN ve TensorRT yazılım kütüphanelerini içeren 

NVIDIA JetPack yazılımı tarafından desteklenmektedir. Bu sayede OpenCV kullanarak 

yapacağımız görüntü işleme ve diğer yazılımsal süreçlerde daha iyi performans sağlanacaktır[21] 

Aracımızın yazılım tasarım süreci görevlere bağlı olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bu 

sadece görüntü işleme ile yapılabilen ve görüntü işlemeye artı olarak mikrofon veya benzer bir 

parçayı kullanarak yapılacak olan son görevdir.  

Su altı aracının yarışma öncesi durumunu anlık olarak gözlemleyebilmek ve otonom 

görevlerdeki başarısını arttırabilmek için bilgisayarda tasarlanan arayüzde su altı aracının 

kamerasından gelen görüntü, sensörlerden gelen veri, pil seviyesi ve motorların hızları 

görülecektir. Arayüz Pycharm aracı üzerinden tasarlanmış olup Python programlama diline ait 

Tkinter kütüphanesi ile programlanmıştır. Bilgisayar ile Jetson Nano kontrol kartının 

bağlanmasından sonra arayüzden verilen bir komut ile aktifleşen seri haberleşme sonucu su altı 

aracının durumu anlık olarak bilgisayarımızın ekranına yansıtılacaktır. Ayrıca araç çalışır 

duruma geldiği andan itibaren belirli periyodlar ile sensör verileri Jetson Nano içinde Python’a 

ait SQLite kütüphanesi ile hazırlanmış olan veri tabanına kaydedilecektir. Daha sonra test sürüşü 

bittikten sonra su dışına çıkarılan aracın veri tabanından çekilen veriler Python veri 

görselleştirme kütüphanesi olan matplotlib ile görselleştirilecek ve aracın durumu 

incelenebilecektir[22]. 

Sadece görüntü işleme ile yapılacak otonom görevler ise kapıdan geçmek ve su altı aracını 

uygun konumda konumlandırmak üzere iki tanedir. Jetson Nano ‘da bulunan GPU ve Python 

OpenCV ikilisi aracılığıyla yapılacak görüntü işleme çıktısı ile motorlara otonom komutların 

atanacağı fonksiyonlar oluşturulacaktır.  

Otonom olarak verilen görevleri tamamlamak için kontrol kartımız Jetson Nano’yu, OpenCV ve 

Python ikilisi yardımı ile kullanarak motorlara otonom komutların atanacağı fonksiyonlar 

oluşturduk. Engelden geçmek için odaklandığımız en önemli konu engel mesafesinin ölçülmesi 

ve engelin doğru bir şekilde tanımlanmasıdır. Konum belirlendikten sonra ise su altı aracımız 

belirlenen konuma doğru harekete geçecektir. Diğer görevler için ise aynı şekilde görüntü işleme 

ve mesafe, konum, pusula bilgileri derlenecek ve aracın hareketleri belirlenecektir[23]. 
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Nesne Algılama: 

Aracımızın test aşamalarında elde ettiğimiz görüntülere baktığımızda verilen görevler için 

ilgilendiğimiz nesneleri kolayca bulabilmek, belirleyebilmek amacı ve bu zekanın 

bilgisayarımıza aktarılması için nesne algılamadan faydalanıyoruz. Nesne Algılama, 

uygulamasını video gözetim, görüntü alma sistemleri ve aracımızın otonom sürüş performansının 

kontrol edilmesi gibi çeşitli alanlarda kullandık. Nesne tespiti için çeşitli algoritmalar 

kullanılabilir, ancak biz YoloV3 algoritmasına odaklanacağız. Bunun sebebi ise algoritmanın 

nesne tespitini oldukça hızlı bir şekilde ve tek seferde yapabiliyor olmasıdır. YOLO algoritması 

ile örnek görüntüler üzerinde tespit ettiğimiz nesnelerin çevresini Bounding Box ile çevreliyoruz. 

YOLO kendisine girdi olarak verilen görüntüyü nxn ölçekli ızgaralara böler. Bu ızgaralar 

5×5,9×9,17×17… olabilir. Her ızgara kendi içerisinde nesne olup olmadığını ve nesne var 

olduğunu düşünüyorsa merkez noktasının kendi alanında olup olmadığını düşünür. Nesnenin 

merkez noktasına sahip olduğuna karar veren ızgara ile o nesnenin sınıfını, yüksekliğini ve 

genişliğini bulup o nesnenin çevresine Bounding Box çizmelidir.  

Birden fazla ızgara, nesnenin kendi içerisinde olduğunu düşünebilir. Bu durumda ekranda 

gereksiz Bounding Box’lar oluşur. Oluşturduğumuz nesnelerin birden çok kez tespit edildiğini 

ve bunun için birden fazla sınırlayıcı kutumuzun olduğunu gördük. Bu durumu düzeltmek için 

Maksimum Olmayan Bastırma olarak da adlandırılan  Non- Maximum Suppression 

(NMS) algoritmasını kullandık. Bir sınırlayıcı kutuyu seçmek için güvenirlik eşik değerini ve 

NMS eşik değerini parametre olarak geçirdik çünkü Bounding Box’ların güven skoru vardır. Bu 

güvenlik skoru sayesinde oluşan birden fazla bounding box sayısını bire indirdik. Kısacası Non-

Max Suppression algoritması görüntü üzerinde tespit edilen nesneler için çizilen Bounding 

Box’lardan güven değeri en yüksek olanı ekrana çizdi[24].  

 

 

Şekil 59 Örnek Görüntü İşleme - 1 
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Şekil 60 Örnek Görüntü İşleme - 2 

 

Veri setinin toplanması ve etiketlenmesi; 

Veri setimizi, bizden istenen görevde kullanılacak olan nesnelerin maketlerini oluşturup bu 

maketlerin su altındaki pozisyonlarını her açıdan fotoğrafladık bu görüntülere ek olarak ise 

aynı nesnelerin internetten bulduğumuz görüntüler ile destekledik. Veri setimizi topladıktan 

sonra etiketleme işlemine geçtik.Veri etiketleme işlemi için LabelImg aracını kullandık. 

LabelImg dışında görüntü etiketleme yapabileceğiniz birçok ortam bulabiliriz. Biz tercihimizi 

etiketleme sonucundaki veriyi YOLO’nun istediği formatta verebilen LamelImg’den yana 

kullanmayı düşünüyoruz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise LabelImg programı 

etiketlediğimiz görüntülerde YOLO kütüphanesi için .xml yerine .txt dosyaları kullanıyor. 

LabelImg programı kullanırken PascalVOC kaydedilme formatı yerine YOLO formatı ile 

değiştirdik. 

Etiket Dosyasının Oluşturulması; 

Biz veri setimiz için 2 sınıf oluşturduk. Bu sınıflarımızın isimleri otonom aracımızın geçeceği 

kapı ve denizaltı hedefimizdir. 

Eğitimi Başlatması; 

Etiket dosyasını oluşturduktan sonra sonra DarkNet aracılığı ile Google Colab üzerinden 

kendi YOLO modelimizi eğiteceğiz. YOLO algoritmasının çalıştırılabilmesi için DarkNet 

bizden bazı dosyalar beklemektedir. Bunlardan bir tanesi de .cfg dosyasıdır. Config dosyası 

YOLO içerisindeki Sinir ağının başarısını, hızını vs. etkileyecek özellikleri bizden talep eder. 

YOLO’nun bizden beklediği bir başka dosya ise Coco.names dosyasıdır. Coco.names 

içerisinde sınıfların adlarını tutar. Ayrıca bütün dosyaların DarkNet klasöründeki konumunu 

belirten .data uzantılı dosyayı da bizden talep eder. Bir eğitimin başarısını eğitim sonrası 

oluşan Loss grafiğinden anlaşılabilir. Eğer YOLO modelimiz için çok fazla data Train edip ve 

yapay sinir ağımızın iterasyon (tekrarlama) sayısını çok fazla arttırırsak sistem Aşırı Öğrenme 

(Over Train) olabilir. Bu da modelimizde yaşanmasını istemediğimiz bir durumdur. Eğitim 

aşamasını tamamlayıp .weights uzantılı dosyamıza sahip olduğumuzu varsayıyoruz. Tüm bu 

işlemler sonucunda modelimiz hazır hale gelecektir[25].  
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DNN (Deep Neural Network); 

DNN, sinir ağı (NN) adı verilen görüntü tanıma için tasarlanmış, insanın sinir ağ devrelerinde 

modellenmiş bir algoritmanın çok katmanlı bir yapısıdır. Derin öğrenme (Deep Learning) 

diye adlandırılan kavramsa, yapay zekâ ile ilgilenen bilimsel çalışma sektörlerini temsil 

ediyor. OpenCV’nin DNN modülü yardımıyla YoloV3 ağırlıklarını ve konfigürasyon 

dosyasını yükledik.  Coco.names dosya bizim modeli tanımlamak için eğitilmiş olduğunu 

nesnelerin adlarını içerir.  Derin sinir ağlarına sahip nesneleri doğru şekilde tahmin etmek 

için, verilerimizi önceden işlememiz gerekiyordu ve DNN modülü bize isteğe bağlı olarak 

ölçekleme, ortalama çıkarma ve kanal değiştirme işlevlerini gerçekleştirmemizi sağladı[26].  

Aracımıza uygulayacağımız erken test aşamaları için aracımızın durumunu anlık takip etme 

ihtiyacı duyduğumuzdan dolayı aracımızın sudaki performansını anlık olarak bilgisayarda 

gözlemleyebileceğimiz bir yazılım yazdık.  TCP/IP iletişim protokolü üzerinden Python 

programlama dilinin Socket kütüphanesini kullanarak aracımızın anakartı ile kontrol 

bilgisayarının Ethernet soketleri arasında canlı iletişimi kurduk ve yine Python programlama 

diline ait Tkinter kütüphanesi ile kendi hazırladığımız arayüz üzerinde aracımızın durumunu 

gözlemledik. Bu sayede test sürüşlerinden topladığımız veriler ile aracımızı geliştirdik. 

Aracımızın test sürüşleri sırasında aracımızda bulunan sensörlerden gelen veriler her dakika 

veri tabanına kaydediliyor ve daha sonra bu veri tabanındaki veriler Python’ın matplotlib 

kütüphanesi ile görselleştiriliyor. Bu sayede aracımızın verimliliği, tutarlılığı, olası hatalar ve 

sıkıntılar hakkında daha hızlı ve kolay bilgi elde edebiliyoruz. 

 

 

 

 

Şekil 62 Seri Haberleşme Diagramı 
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Motorlarımızın bağlı oluğu elektronik hız kontrolcüleri (ESC) BLHeliSuite programı 

üzerinden aracımızın görevlerine uygun olacak şekilde programlamayı hedeflemekteyiz. Bu 

doğrultuda başta ESC’lere çift yönlü dönme özelliği kazandırılmış ve bu sayede araç maliyeti 

azalmıştır[27]. 

 

4.4 Dış Arayüz Tasarım Süreci: 

Arayüz tasarımımızın ilk aşamasında aracımızın test sırasında gözlemlenme ihtiyaçlarının 

neler olduğuna karar verdik. İlk verilen karar elbette suyun altında aldığımız görüntünün 

kalitesini ve yapılan görüntü işlenme doğruluğunu gözlemleyebilmek için kameramızdan 

gelen görüntünün eklenmesine karar verdik. İkinci olarak ise motorlarımızdan herhangi 

birinin hatalı çalışması veya benzeri bir hata olması durumuna karşı aracımızda bulunan altı 

motorun anlık hızlarını gözlemleyebileceğimiz hız göstergeleri eklenmesine karar kıldık. 

Hemen ardından aracımızın su altındaki durumunu daha iyi inceleyebilmek için araç 

sensörlerinden gelen değerleri gözlemleyebileceğimiz bir panel eklendi, buna ek olarak 

pilimizin durumunu gözlemleyebileceğimiz bir bar da eklenmesi uygun gördük. Son olarak 

araçta çıkan herhangi bir güvenlik ihlali durumunda önceden hazırlanmış güvenlik 

yazılımlarının devreye girmemesi durumunda elle müdahale imkânı veren buton paneli 

eklenecektir. Bunlar güvenlik yazılımının alması gereken önlemlerle aynı önlemleri alan 

tuşlar olacaktır. Bunlar sızıntı durumunda aracı su yüzeyine çıkarma, alev veya duman 

durumunda aracın elektiriğini kesme ve herhangi bir beklenmedik durum karşısında aracı 

durdurmak üzere üç tane olacak, ekstra olarak kameradan gelen görüntünün fotoğrafını çekip 

incelemek içinde bir tuş bulunacaktır. 

Aracımızın arayüzü Python programlama dili ve bu programlama diline ait Tkinter 

kütüphanesi ile yazılmıştır. Ekibimizde bulunan üyelerin uzman oldukları dilin Python olması 

ve herhangi başka bir dil öğrenmek için yeterli zaman olmadığına karar vermemiz üzerine 

arayüzüde Python ile oluşturmaya verdik. Önceki şekilde de görüldüğü gibi yoğun bir 

çalışmanın sonunda istenilen arayüz tasarladık ve uygulamaya geçirilmeye hazır bir hale 

getirdik[28].  

Şekil 63 BLHeli Suit Program Çıktısı 
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5.GÜVENLİK: 
Projemizde güvenlik problemi oluşturacak hususları şartnamede belirtilen kurallara ve 

tecrübelerimize  göre belirlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Dynamic Rov takımı olarak 

insansız su altı aracımızın fikir aşamasından üretim aşamasına kadar tüm süreçlerde güvenlik 

kavramına oldukça dikkat etmekteyiz. Süreçlerimizi ilerletmekte olduğumuz insansız su altı 

sistemleri projemizde güvenlik konusu kapsamında üçlü bir sınıflandırma yapmamız doğru 

olacaktır. Bunlar başlıca, takım personellerimizin güvenliği, çalışma alanı güvenliği ve araç 

güvenliğidir. 

 

Takım Personellerimizin Güvenliği; 

 

Özellikle tasarım ve üretim süreçlerinde takım personellerimiz dikkat etmeleri zorunlu kılınan 

bazı güvenlik önlemlerimiz ve kurallarımız bulunmaktadır. Özellikle talaşı imalat 

süreçlerinde çalışan arkadaşlarımıza yönelik sıkı bir güvenlik prosedürümüz bulunmaktadır. 

Belirtmiş olduğum bu önlemleri sıralamak gerekirse: 

● Mekanik üretim aşamalarında çalışırken başta takım üyelerini ve üretilen mekanik 

parçaların güvenliğini aynı zamanda kullanılan üretim makinalarının güvenliği 

açısından takım personellerimiz çalışma esnasında bir adet alanında uzman görevli ile 

takip edileceklerdir. 

● Kullanılan çeşitli araç gereçlerin ve üretilen mekanik parçaların keskin yüzeylerinden 

ve matkap gibi kesici aletlerden korunmak için eldiven kullanılması zorunludur. 

● Talaşlı imalat sürecinde çalışan takım personellerimizin güvenlik gözlüğü takılması ve 

kıyafetlerin kollarının uzun ve bol olması zorunludur. 

● Kimyasal ürünlerle çalışan takım personellerimiz ilgili güvenlik önemlerini alıp maske 

takması zorunludur. 

● Belirtilen güvenlik önemlerinin uygulanması ve denetlenmesi tüm takım 

personellerinin sorumluğundadır.  

● Atölyede zeminin kaygan olmamasına dikkat edilecek. 

 

Çalışma Alanları Güvenliği; 

 

Tasarım ve üretim süreçlerinde kullanmakta olduğumuz çalışma alanları ile ilgili takım 

personellerimizin dikkat etmeleri zorunlu kılınan bazı güvenlik önlemlerimiz ve kurallarımız 

bulunmaktadır. Bunlar genel olarak kullanım talimatları şeklinde düzenlenmiştir.              

Şekil 64 ICE V2 Test Arayüzü. 
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Belirtmiş olduğumuz bu talimatları sıralamak gerekirse: 

● Elektronik atölyemizde çalışan üyeler için atölyemizde bulunan test ve analiz 

cihazlarının kullanımıyla ilgili olarak cihazların temel kullanım kuralları takım 

personellerimize detaylı bir eğitim süreci ile aktarılmıştır. 

● Elektronik atölyemizde çeşitli üretim cihazları ve el aletleri kullanımıyla ilgili olarak 

cihazların ve aletlerin kullanım kuralları ile ilgili detaylı bir eğitim verilmiş olup, bu 

cihazları ve aletleri sadece belirli personellerimiz kullanmaktadır. 

● Mekanik atölyemizde kullanılan çeşitli torna ve cnc makinalarının kullanımları ise 

alanında uzman görevli personelin yardımı ve takibi ile yapılması zorunludur. 

● Tersine mühendislik atölyemizde bulunan üç boyutlu yazıcıların ve bilgisayarların 

kullanımı ise okulun makine bölümü sorumlu personelinin takibinde ve kendisinin 

belirlemiş olduğu kurallara göre yapılmaktadır. 

 

Araç Güvenliği; 

 

Araç güvenliği konusu ise insansız su altı aracımızın tasarım ve üretim süreçlerimizde dikkat 

etmekte ve üzerine çalışmakta olduğumuz oldukça önemli bir konudur. Robotik 

uygulamalarda güvenlik konusu çok temel bir kavram olup üzerine çalışmalar yapmaktayız. 

Akıllı güvenlik, alandan ve paradan tasarruf sağlar(..) 
Araç güvenliği ile ilgili yazılım , donanım ve mekanik süreçlerimizde aldığımız belirli 

geliştirmeler ve önlemler bulunmaktadır. Bu geliştirmeleri başlıklar halinde sıralamak 

gerekirse: 

 

Elektrik Ve Elektronik Sistemleri Güvenliği; 

 

İnsansız su altı aracımız "ICE V2" için elektrik ve elektronik donanımların güvenlik 

kapsamında geliştirdiğimiz ve uyguladığımız birtakım eklentiler bulunmaktadır. Bunların bir 

kısmı sensör eklentisi olmakla beraber bir kısmı ise çeşitli kimyasallarla sızdırmayı önler. 

Bunları başlıca sıralamak gerekirse: 

● Sızıntı sensörü: Aracımızda bulunan sızıntı sensörü donanım muhafaza tüpümüzün 

içerisinde belirli bir yerleşim planına göre konumlandırılmıştır. Sensörün en temel 

görevi ise su altı ortamında oluşacak istenmeyen bir sıvı sızıntısı durumunda aracı 

otonom bir şekilde ilgili algoritma üzerinden kapatarak, güvenli(safe) moda alması 

hedeflenmektedir 

● Ateş ve duman sensör: Aracımızda bulanan kızıl ötesi (ır) ateş ve duman sensörü ise 

araç içeresinde meydana gelebilecek herhangi bir elektrik kaçağından kaynaklı yangın 

durumunda ortamdaki ateşi veya dumanı algılayarak aracı otonom bir şekilde ilgili 

algoritma üzerinden kapatarak, güvenli(safe) moda alması hedeflenmektedir 

● Acil durum butonu : 2021 Teknofest insansız su altı sistemleri ileri kategori 

kapsamında aracımızın tam otonom bir şekilde çalışması ve yer üstü istasyonu ile 

herhangi bir bağlantı yapmaması beklenmektedir. Dynamic Rov takımı olarak bu 
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duruma göre aracımızda ilgili komponent üzerinde bir donanım güncellemesi 

gerçekleştirdik ve yapmış olduğumuz yeni tasarımımızda acil durum anahtarını 

aracımızın üzerine entegre etmiş bulunmaktayız.  

Bu sayede aracın yanında bulunup aracı tüm elektriksel bağlantısını manuel bir şekilde 

kesebilmeyi hedefliyoruz. 

● Sıcaklık sensörü: Dış ortamın ve tüpümüzün içeresindeki sıcaklık ve ısı değerlerini 

anlık olarak arayüzümüze çekebilmemizi sağlayan ds18b20 tipi sıcaklık sensörü proje 

kapsamında özellikle su geçirmez modeli tercih edilmektedir. Bu sayede tüp 
içerisindeki istenmeyen ısı artışlarını tespit edebilmeyi hedefliyoruz. 

Mekanik Sistemleri Güvenliği; 

 
İnsansız su altı aracımız "ICE V2" için mekanik aksamlarında güvenlik kapsamında 

geliştirdiğimiz ve uyguladığımız birtakım eklentiler bulunmaktadır. Bunların büyük bir 

yoğunluğu su altı sistemlerinde önemli nokta olan sızdırmazlık faktörü üzerine olmaktadır. 

Bunlar genel olarak sızdırmazlık parçaları ve çeşitli sızdırmazlık kimyasallarıdır. Belirtmiş 

olduğum aksamları başlıca sıralamak gerekirse: 

● Sızdırmaz muhafaza tüpü: Elektronik donanımlarımızın büyük bir çoğunluğunu 

muhafaza ettiğimiz özel pleksi malzemeden ürettiğimiz cam tüpümüzün tasarım ve 

üretim süreçlerinde en çok dikkat ettiğimiz konu sızdırmazlık faktörüdür. Bu noktada 

tüpümüz arka ve ön kapaklarında üzerlerinde 3 adet o-ring yerleştirilmiş flanşlar 

bulunmaktadır. Bu kapaklar çıkarma, takma durumlarında sızdırmazlık özelliğini 

kaybetmemektedir. 

● Sızdırmazlık kimyasalları: Özellikle 3d yazıcıdan aldığımız modellerde sızdırmazlığı 

tamamlamak için ürettiğimiz mekanik parçalarımıza bir takım kimyasal işlemler 

uygulamaktayız. Bunlar temel olarak akrilik boya, vernik ve epoksi işlemleridir. 

Yazılım Sistemleri Güvenliği; 

Test süreçlerinde aracımızın durumunu daha detaylı gözlemleyebilmek ve gelecekte 

gerçekleşebilecek herhangi bir aksiliği öngörebilmek için araçta bulunan tüm motorların, 

sensörlerin ve kameranın anlık durumlarını gözlemleyebileceğimiz bir arayüz tasarlandı ve bu 

arayüzün içerisine herhangi bir güvenlik ihlalinde aracın içerisinde bulunan güvenlik 

algoritmalarının çalışmama durumunda manuel olarak güvenlik protokollerinin 

uygulanabilmesini sağlayan butonlar eklendi. Aynı zamanda araçta bulunan ve sensörlerin 

sürüş boyunca aldığı tüm değerleri kaydeden veri tabanı sayesinde sürüş sonunda matplotlab 

aracılığıyla bu verileri görselleştirip aracımızın sürüş boyunca herhangi bir sıkıntı ile 

karşılaşıp karşılaşmadığını gözlemlenebilecek ve buna göre aracımızı kalibre edebileceğiz . 

6.TEST 
İnsansız su altı aracımızın tasarım ve üretim aşamalarımızın bir çok noktasında çeşitli test ve 

analizler uyguladık. Yapılacak güncelleme ve iyileştirmelere bu test ve analizler sonucu 

edindiğimiz verilere göre şekil vermiş bulunmaktayız.2020 Teknofestden beri süre gelen 

insansız su altı projemizde bugüne kadar yapmış olduğumuz test ve analizleri bir önceki 

kısımlarda olduğu mekanik, donanım ve yazılım şeklinde üç majör bölümde açıklamayı tercih 

etmekteyiz. 

Mekanik tasarım ve üretim süreçlerinde uygulanan ve planlanan testler: 
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1-Basınç ve stres testi; 

Öncelikle bu konuda uyguladığımız test ve analizleri daha anlaşılır bir şekilde açıklamak 

adına hidrostatik basınç kavramını kısa bir şekilde tanımlamak gerektiğini düşünmekteyiz. 

Hidrostatik basınç, sıvı hareketsiz haldeyken, bir ölçüm noktasının üzerindeki sıvının ağırlığı 

ile üretilen basınçtır. Bir sıvının hidrostatik özellikleri sabit değildir ve onu etkileyen ana 

faktörler sıvının yoğunluğu ve yerel yerçekimidir. Bizlere yarışma şartnamesinde tanımlanan 

havuz ortamı olimpik yüzme havuzu olup max. Derinliği 10m olacak şekilde belirtilmiştir.   

1 atm=1kg/cm2 =1,01325 bar olup 1 bar = 10,4365 m su basıncına eşittir. 

Dolayısıyla üretmiş olduğumuz tüm mekanik bileşenlerin min. 1 barlık basınca dayanması 

zorunludur. Dynamic Rov takımının mekanik geliştirici personelleri olarak ürettiğimiz tüm 

parçaları bir terazi düzeneği üzerinde her noktasına eşit seviyede basınç gelecek şekilde 

fiziksel ağırlıklar ile canlı stres testleri uyguladık. Ağırlıkları takip ederek parçaların kaç bar 

su basıncına dayanacaklarını teorik olarak hesapladık. Ortaya çıkan sonuçlar 1 barlık nominal 

seviyenin çok üzerinde çıkmıştır. Üretilen tüm parçalar bu testleri başarıyla geçmiştir. 

 

 
Şekil 65 ICE V1 İzole Hacim basınç Testi. 

 

2-Sızdırmazlık ve yüzey akışkanlığı testleri; 

Su altı sistemlerinde en önemli konuların başında sızdırmazlığın geldiği apaçık bir gerçektir. 

Bu konuda uyguladığımız test ve analizler bir önceki teste benzerlik göstermektedir. Üretilen 

parçaların hepsine tek tek sızdırmazlık ve yüzey akışkanlığı testleri uygulanmıştır. Üretilen 

parçalar deneme havuzlarımızda belirli bir basınç altında belirli bir süre bekletilmiş ve 

sızdırmazlık seviyeleri gözlemlenmiştir. Tüm parçalarımız tam sızdırmaz olacak şekilde 

üretilip hatalar düzeltilip güncellenmiştir. 

Sızdırmazlık Testi Bağlantısı: https://youtu.be/EAuA_IR5u8s 

 

 

 

https://youtu.be/EAuA_IR5u8s
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Elektronik tasarım ve üretim süreçlerinde uygulanan ve planlanan testler: 

1-Simülasyon ortamı: 

İnsansız su altı aracımızda tasarlanan tüm devreler eş zamanlı devre simülasyonu 

programlarında test edilerek istenilen seviyelere getirilmiştir. Bu programlar başlıca Proteus, 

Tinkercad vb. programlardır. Uygunluğuna karar verilen devreler üzerinde pcb çizim 

aşamaları uygulayarak, üretim aşamasına geçmekteyiz. 

 

Şekil 66 Proteus simülasyon ortamı. 

2-Motor testleri 

Su altı iticilerimizi ve iticilerimizde buluna temel donanım olan su geçirmez fırçasız 

motorların çalışma performansı, verdiği itki kuvveti(thrust),akım grafiği, sızdırmazlığı vb. 

faktörleri oldukça önemlidir. Bu değerleri gözlemleyebilmek adına Dyanmic Rov insansız su 

altı aracı takımı donanım geliştirici personelleri olarak yazılım ekibiyle ortak çalışırak 

atölyemizde bir test düzeneği oluşturduk. Bu düzenek sayesinde motorlarımızın ve dolaylı 

olarak iticilerimizin tüm değerlerini ve performansını gözlemleyebiliyoruz. Konuyla ilgili bir 

video ise parantez içerisinde paylaşılmıştır. 

Şekil 67 ICİ V2(2021 )Su altı iticileri test görüntüleri.(1,2) 
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Motor Testi Bağlantısı : https://youtu.be/iJ61DxRs_RY 

Servo Motor Testi Bağlantısı : https://youtu.be/dtgH9Sy5Q90 

 

Yazılımsal tasarım ve üretim süreçlerinde uygulanan ve planlan testler: 

1-Pwm motor sürücü testleri: 

Aracımızın motor, led ve otonom görevler için birden fazla kez test yapılmıştır. 

Motorlarımızın elektronik hız kontrolcüsü üzerinden istediğimiz pwm aralıklarında sorunsuz 

çalışıp çalışmadığını test üzere hazırladığımız test ortamında çalıştırdığımız kod bloğu 

aşağıdaki gibidir: 

  

   

Pwm Motor Sürücü Testleri:  https://youtu.be/PEkRrIZNg0A 

  

2-Pwm led sürücü testi: 

Aracımızın su altı aydınlatma sistemini oluşturan power ledlerimiz su altında ihtiyaç duyulan 

ve kullanıcı tarafından istenilen lümende çalışması için programladık ve bu aşamada 

kullandığımız kod bloğu aşağıdaki gibidir: 

Şekil 68 Kod blogu. 

https://youtu.be/iJ61DxRs_RY
https://youtu.be/dtgH9Sy5Q90
https://youtu.be/PEkRrIZNg0A
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 Pwm led sürücü test bağlantısı: https://youtu.be/rGoIkEsq1l8 

 Son olarak otonom görevlerde başarı istikrarımızı arttırmak için havuz ortamında mümkün 

olduğunca görev alanı oluşturulmuş ve aracımız bu bağlamda test edilmiştir. 

 

7.TECRÜBE 

Teknofest insansız su altı aracı ileri seviye kategorisine 2020 Teknofest sürecinden beri 

katılmakta ve su altı sistemleri alanında yol kat etmekteyiz. 2020 ve 2021 Teknofest sürecinde 

birçok tecrübe ve deneyim edindik. Edindiğimiz tecrübeler ışığında karar verip yol 

haritalarımızı edindiğimiz çeşitli deneyimlere göre oluşturduk. Şu zamana kadar edindiğimiz 

tecrübeleri temel başlıklar halinde açıklamak daha doğru olacaktır. Bu kısım Dynamic Rov 

insansız su altı aracı takımının edindiği tecrübelerin açıklandığı kısımdır. 

1-Mekanik montaj tecrübesi: 

İnsansız su altı aracı projemizde açık bir şekilde en çok zorlandığımız ve bizleri yoran kısım 

mekanik tasarım ve üretim süreçleri olmuştur. 2020 Teknofest sürecinde dahi en çok zaman 

alan ana bölüm mekanik olmuştur. Mekanik parçaların üretim aşamalarının ardından üretilen 

parçaların montaj işleminde birçok sorun yaşadık. Özellikle bilgi eksiliğimizden kaynaklı olan 

bu durumu özetlemem gerekirse. Aracın hangi aksamlarında ne tür bir montaj malzemesi ve 

işlemi kullanacağımızı bilmiyorduk. Hangi noktada vidalama yapılır? Hangi noktada 

yapıştırma ve kimyasal işlemler? uygulanır gibi soruları yanıtlayamıyorduk. Vidalama 

yapılacaksa nasıl bir cıvata kullanacağız gibi özellikle operatörlük kısmında sorunlar yaşadık 

fakat bu sorunları deneye deneye hatta bazı zamanlar parçaları kırarak doğru materyalleri ve 

yöntemleri deneyimledik. Şu anki mekanik üretim sürecimizde bu işlemler hatasız bir şekilde 

planlanarak üretilmektedir. 

Şekil 69 Kod blogu. 

https://youtu.be/rGoIkEsq1l8
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Şekil 70ICE V1 mekanik üretim ve montaj süreçlerine ait örnek fotoğraflar(1,2). 

2-Sızdırmazlık tecrübesi; 

 

Sızdırmazlık konusu farklı kısımlarda da belirtmiş olduğumuz üzere su altı sistemlerinde en 

önemli konuların başında gelmektedir. Bizlerde üretim süreçlerinde bu konuda bir çok deneyim 

ve veri elde ettik. Özellikle flanş ve o-ring sistemleri ile ilgili denemelerimiz sayesinde şuan yeni 

araç tasarımımızda çok doğru sızdırmazlık ürünleri tercih ediyoruz. Sızdırmazlıkla ilgili 

yaşadığımız ve çözdüğümüz bir durumdan bahsetmem gerekirse kendi üretimimiz olan led 

kapsüllerimizde daha öncesinde pleksi cam kısım ile power led arasında katı bir yapıştırıcı 

kullanıyorduk. Su altı aydınlatma sistemimizi oluşturan bu led kapsülümüzü sızdırmazlık test 

düzeneğinde denediğimizde ortalama bir hidrostatik basınçta su kaçırdığını gözlemledik ve 

burada sıvı conta kullanmaya karar verdik su kaçırdığını gözlemledik ve burada sıvı conta 

kullanmaya karar verdik. 

 

Şekil 72 Led kapsül sızdırmazlık uygulaması(sıvı conta) 

 

Şekil 71 İzole hacim flanşı üzerinde 
sızdırmazlık uygulaması(o-ring) 
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3-Elektronik alt sistemler tecrübesi: 

Dynamic Rov insansız su altı takımı olarak, insansız su altı aracımızı donanım boyutunda 

olabildiğince özgünleştirme ve yerlileştirme ilkesini benimsiyoruz. Bu noktada güç dağtım, led 

sürücü, motor sürücü, gibi kritik ve temel elektronik kartları Belirlemiş olduğumuz seviyelere 

uygun tasarım ve simülasyonlarından ardında üretiyoruz. Bu noktada en çok yaşadığımız 

problem simülasyon ortamında yaptığımız donanımsal uygularımın karşılığı olarak üretilen bir 

elektronik donanımın hata vermesi veya çalışmamasıdır. Çünkü simülasyon optimal şartları 

hesaplayıp belirli algoritmalar eşliğinde çalışmaktadır gerçek hayattaki uygulamalarda 

farklılıklar olabilmektedir. Bu noktadaki çözümümüz ise  aynı kartı bir kaç defa güncelleyerek 

prototiplemeden geçmektedir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI: 

Risk Planlaması: 

Risk Nedir? 
Risk, tehlikeli durumların meydana getirebileceği zararın olma ihtimaline göre belirlenmiş bir 

unsurdur. Tehlikenin ihtimali ve şiddetinin sonucunda risk derecesi ortaya çıkar. DYNAMIC 

ROV ekibi olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz her adımda ilk amaçlarımızdan biri de 

durumun risk testini yapmaktır. Risk yönteminin önemi ise bu planlamaların bizlere kontrolünü 

kolaylaştırmaktır. 

Risk Yönetimi Nedir? 

Risk yönetimi, sorun yaratmadan önce riskleri analiz etme, sınıflandırma ve planlama sürecidir. 

Risk yönetimi projemiz olan ICE-V2 aracımızda planladığımız en önemli unsurlardan biridir. 

Riskleri almadan amacımıza ulaşırsak, planladığımız risklerden herhangi birinden amacımızı 

kaybedecek olma olasılığına karşın risk yönetimi projemiz için temel unsurumuzdur. 

Belirsizlikleri azaltmak ve ortaya koyacağımız güze adımlar için de riski belirler, analiz eder ve 

en uygun çözüme ulaşırız. 
 

 

Risk Planlaması 

Risk planlaması için araştırmalarımız sonucu aracımız ICE-V2 için en iyi risk planlaması olarak 

L matrisine karar verdik. Projede oluşabilecek riskler belirlenmiş ve gerekli önlemler 

düşünülmüştür. Risk yönetimi çalışmasının daha net anlaşılması için risk skoru belirlenmiştir ve 

L matrisi yardımıyla yapılmıştır. 
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Şekil 73 L-Tipi Risk analizi matrisi. 

L-Tipi Matris risk analizi yöntemi, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinde yaygın olarak 

kullanılan sistematik yöntemlerden biridir. Bir riskin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi 

sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek bir risk ölçüm 

değeri elde edilir. 
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 Risk Önlem İhtimal Şiddet Risk Skoru 

Motor arızası Aracın 

kontrolünü 

sağlamaması  

Yedek 

motorlarla 

yarışmaya 

gidilmesi 

1 4 4 

Parçaların 

yanlış 

işlenmesi 

Zaman 

çizelgesinden 

sapmalar 

Parçaların 

yeniden 

işlenmesi ve 

yedek 

hammadde 

bulundurmak 

3 2 6 

Kontrol 

kartının 

yanması 

Aracın 

çalışmaz hale 

gelmesi 

Yedek kontrol 

kartı 

bulundurmak 

3 5 15 

Sızdırmaz 

kapsül 

içerişine su 

geçmesi 

Elektronik 

parçaların zarar 

görmesi 

Sızdırmazlık 

yönetimin iyi 

yapılması 

3 4 12 

Kabloların 

hasar 

görmesi  

İletişimin 

sağlanmaması  

Kabloların 

daha iyi izole 

edilmesi  

2 5 10 

Çarpma 

sonucu 

aracın hasar 

alması  

Aracın 

kullanılamaz 

hale gelmesi  

Araç taşıma 

çantası temin 

edilmesi 

2 6 12 

Finansal 

sorun ile 

karşı karşıya 

kalınması 

Ürünlerin temin 

edilememesi 

Birden fazla 

sponsorluk 

bulunması 

3 5 15 

Test ve 

deney yerinin 

temin 

edilememesi  

Aracın 

durumunun 

öğrenilmemesi 

Havuz 

kullanımı için 

sponsorluk 

görüşmeleri 

3 5 15 

Aracı kontrol 

eden 

bilgisayarın 

bozulması  

Aracın kontrol 

edilememesi 

Sistemin ek 

bir bilgisayara 

yüklenmesi  

1 6 6 



69 
 

 

BÜTÇE PLANLAMASI: 
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ZAMAN ÇİZELGESİ : 

 
 

 

 

9.ÖZGÜNLÜK 
 

2021 Teknofest kapsamında üretmekte olduğumuz insansız su altı aracımız "ICE-V2" bir 

özgün yönüyüle göze çarpmaktadır.Özgünlük takımımız için oldukça önemli bir konudur. 

Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda olabildiğince özgün ve yerli ürünler 

geliştirmeye özen göstermiş bulunmaktayız. Biz genç mühendis adayları için çalışmalarımızın 

özgün olması durumu bizleri oldukça tatmin ve mutlu etmektedir. Yürütmekte olduğumuz 

insansız su altı aracı projesi kapsamında özgünlük faktörünü üç alt başlıkta belirtmemiz doğru 

olucaktır. Bunları başlıca aracın elektrik ve elektronik donanımları özgünlüğü, mekanik 

sistemlerin özgünlüğü ve yazılımsal özgünlük şeklinde tanımlamaktayız. 

 

Elektrik Ve Elektronik Donanımlarının Özgünlüğü: 

 

İnsansız su altı aracımızda elektronik tasarım sürecinde açıkladığımız birçok donanımız 

takımımızın kendi tasarımı ve üretimimizdir. Bu noktada ihtiyaçlarımıza ve amaçlarımıza 

göre özgün donanımlar geliştirerek olabildiğince özgün olmayı hedeflemekteyiz. 
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Mekanik Sistemlerinin Özgünlüğü: 
 

İnsansız su altı aracımızın mekanik sistemleri yakından incelendiğinde birçok noktasında 

özgünlük faktörü aynı şekilde göze çarpmaktadır. Tasarımı ve üretimi tamamladığımız veya 

planladığımız tüm parçalarımızın çizim ve üretim süreçleri bize aittir. Bu noktada aracın dış 

ve iç gövdesinden itici, pervane tasarımına kadar tüm aksamlar takımımızın ar-ge faaliyetleri 

sonucu ihtiyaç ve amaçlarımıza yönelik ortaya çıkmş ürünlerdir. Birçok mekanik parça 

geleneksel su altı aracı sistemlerinden oldukça farklı olup bizlere özgü bir aerodinamik 

içermektedir. 

 

Yazılımsal Özgünlük: 
 

2020 Teknofest sürecinden bu yana edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda çoğu su altı 

araçlarında kullanılan otopilt sistemleri ve otopilot algoritmaları tamamen iptal etmiş 

bulunmaktayız. Bu noktada bizlere tanımlanan görevlere yönelik tamamen kendi 

kütüphanelerimizi oluşturarak çeşitli yazılım dillerinden aracımızı programlamaktayız. Bu 

noktada aracımızın her bileşenine ait yazılımlar ve algoritmalar tamamen özgün ve yerli 

durumdadır. 

 

10.YERLİLİK 
İnsansız su altı aracımız "ICE V2" tasarım üretim süreçleri olabildiğince yerlilik faktörü baz 

alınarak planlanmıştır. İnsansız su altı aracını bir araya getiren Elektronik, Mekanik ve 

Yazılım konularında çalışan takım personellerimiz yerlilik ilkesi ile hareket etmektedirler. 

Üretmiş olduğumuz yerli elektronik donanımları, mekanik parçaları ve özgün yazılımımız 

yerliliğe örnektir. Aynı zamanda üretim ve imalat süreçlerinde kullanmakta olduğumuz 

hammaddeler iç piyasadan tedarik edilmektedir. Bunun yanı sıra aracımızın bazı noktalarında 

kullanmayı planladığımız sensör grupları ve çevre bileşenler yine iç piyasadan yerli üreticiler 

tarafından tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

 Elektrik ve elektronik donanımların yerliliği: 

Aracımızın elektrik ve elekronik donanımları için kullandığımız pcb kartları ve elektronik 

bileşenlerin birçoğu yerli üreticiler tarafından tedarik edilmiştir. İnsansız su altı aracımız için 

tasarladığımız   elektronik kartlar güç dağıtım kartı ve  led sürücü kartıdır .Tasarlamış 

olduğumuz güç dağıtım kartı, güç kaynağından aldığı enerjiyi aracımızda bulunan 

motorlar,elektronik kartlar ve sensörlerin ihtiyaç duydukları enerjiyi  güç dağıtım kartıyla 

sağlamaktayız.Aracımızda bulunan led sürücü kartı sayesinde ledleri daha uzun süre ve 

sorumsuz çalışmasını sağlamaktayız. Bu kartların bileşenleri iç piyasada bulunan yerli 

üreticilerden tedarik edildiği için tasarladığımız bu kartlar hem yerliliği hem özgünlüğü 

sağlanmaktadır. 

Mekanik sistemlerin yerliliği: 

İnsansız su altı aracımızda tasarladığımız , ürettiğimiz ve güncellemelerle üretim aşamalarını 

planladığımız mekanik sistemlerin ve bileşenlerin tamamı yerlidir.Hammaddelerini iç 

piyasadan tedarik etmiş olduğumuz  mekanik bileşenlerin tüm üretim süreçleri takımımız 

bünyesinde kendi atölye ve laboratuvar imkanları doğrultusunda üst kısımlarda belirtildiği 

gibi üretilmektedir.Dolayısıyla hem hammaddesi yerli hem de üretimi tarafımızca 

yapıldığıiçin tamamen özgünlük  ve  yerlilik ilkelerine uymaktadır . 
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7.3 Yazılımsal yerlilik; 

Aracımızın su altındaki durumunu gözlemleyebilmek için yazdığımız kullanıcı arayüzü ekip 

arkadaşlarımız tarafından Python programlama diline ait Tkinter kütüphanesi kullanılarak 

özgün bir şekilde oluşturulmuştur. Bu arayüz ile aracın haberleşmesini sağlayan TCP/IP 

protokolünü kullanan Soket yazılımını yine ekip arkadaşlarımız Python programlama dilini 

kullanarak kendi imkanları ile geliştirdi. Aynı şekilde yine ekip arkadaşlarımız görüntü işleme 

işlemlerini OpenCV kütüphanesi ve Yolo algoritmasını kullanarak aracımızın su altındaki 

performansını en yüksek seviyede kontrol edebilmek amacıyla özgün bir şekilde geliştirdi. 
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