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1. RAPOR ÖZETİ
Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu TAUV Takımı, geliştirdikleri insansız su 
altı aracı (İSAA) projeleri için kritik tasarım niteliğindeki bu raporu hazırlamışlardır. Geleceğin 
mühendisleri tarafından geliştirilen bu projede yenilikçilik ve az maliyetle maksimum verim 
kavramları gözetilmektedir.  

Ön tasarım raporu sonuçlarından sonra yapılan değerlendirmeler, değişiklikler ve takım 
tanıtımıyla iş bölümü şablonunun verildiği bir başlangıç yapılmıştır. Raporun ilerleyen 
bölümlerinde tüm departmanlar detaylandırılarak açıklanmaktadır. 

Mekanik tasarım sürecinde şu ana kadar yapılan araç tasarımları ve tasarımda verilen son 
kararlar, nedenleri ile birlikte karşılaştırma yöntemi kullanılarak gösterilmektedir. Şu an içinde 
bulunulan üretim ve montaj aşamasındaki birçok ürünün teknik özellikleriyle beraber gerçek 
ve çizim görüntüleri bulunmaktadır. Aracın komisyon tarafından beklenen fiziksel özelliklerine 
de bu bölümde yer verilmektedir. Yarışma esnasında Şekil 1’de genel görünümü verilen aracın 
performansının optimum seviyede olabilmesi için gereken denge, yüzerlilik, hareket kabiliyeti 
ve sızdırmazlık gibi özelliklerin nasıl sağlandığı, gerekli hesaplamalar ve açıklamalar ile 
verilmektedir. 

Elektronik tasarım sürecinde araçta tasarlanan son sistem ve sistemde yer alan elektronik 
bileşenlerin nasıl ve hangi yolla birbirine bağlandığı açıklanmaktadır. Ön tasarım raporu 
değerlendirmelerinden sonra, tasarımda gidilen değişikliklere nedenleri ile birlikte  yer 
verilmiştir. Ekip tarafından düzenlenen voltaj düşürücü ve sistem koruyucu sigorta şeması, araç 
ve ortam güvenliği için kullanılacaktır. Aracın beyni konumunda olan NVIDIA Jetson Nano 
kartı ve aracın oto-pilot kartı olarak kullanılacak olan Pixhawk 2.1 detaylı olarak bu bölümde 
açıklanmıştır. Görev icrası sırasında ve güvenlik için kullanılan sensörlere de özellikleriyle 
beraber yer verilmektedir.   

Algoritma ve yazılım tasarım sürecinde, görevlerin en kısa sürede ve en doğru biçimde 
yapılabilmesi için gereken algoritmalar oluşturulmuş ve bu algoritmaların yazılım kısmına 
geçirilirken kullanılacak teknikler ve kullanılacak platformlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Yarışmaya hazırlık süreci aynı zamanda, yeni tecrübeler edinmeyi ve öğrenilen bilgileri test 
etmeyi içerir. Sağlıklı bir şekilde görevlerin yapılabilmesi için her süreçte belirli testlerin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapılan testlere yönelik detaylı bilgiler “Test” kısmında 
açıklanmıştır. “Tecrübe” kısmında ise bu süreçte yaşanılan deneyimlere yer verilmiştir. 

TAUV Takımı’nın disiplinli çalışarak başarıya ulaşmasını kolaylaştıracak zaman, bütçe ve risk 
planları ise raporun son kısmında yer almaktadır. Devamında ise TAUV Takımı’nı diğer 
takımlardan ayıran özellikler, “Özgünlük” kısmında gösterilmektedir. TAUV Takımı “Milli 
Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu ilkeyle hareket 
edebilmek için, yarışma sürecinde olabildiğince yerli firmalardan yerli ürünler tedarik edilmeye 
çalışılmıştır.  Bu süreçte kullanılan yerli ürünler, “Yerlilik” başlığı altında anlatılmaktadır. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
TAUV Takımı 2020 yılında Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmalarına katılmak amacıyla kurmuş olduğu, su altı otonom sistemler üzerine çalışmalarını 
yürüten ve projeler geliştiren bir teknoloji takımıdır.  

TAUV Takımı’nın öncelikli amacı, Türk-Alman Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin 
kendilerini geliştirebilecekleri, teknik bilgiler kazanabilecekleri ve takım içi çalışma ortamını 
deneyimleyebilecekleri bir alan sunmaktır. Şekil 2’de de görüldüğü üzere takım içerisindeki 
görev dağılımı, her üyenin ilgi alanlarına ve halihazırda sahip olduğu yeteneklerine ve teknik 
bilgilerine göre düzenlenmiştir. Takım üyeleri kendi depertmanlarının dışında da ihtiyaç ve 
meraka dayalı bir şekilde görev alabilmektedir. Bu sayede takım işleyişi düzenli bir şekilde 
sağlanmaktadır. 

Şekil 2 Organizasyon şeması 

Departmanlar arası görev dağılımının yanı sıra, işleyişin düzeni adına Şekil 3’teki gibi genel 
bir yönetim şeması çizilmiştir. Bu sayede hem iş akışı sekteye uğramamış hem de işleyişte 
olabilecek  hatalar en aza indirilmiştir. 
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Şekil 3 Görev dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategorisi için proje sürecinde hazırlanılan ön 
tasarım raporuyla 100 üzerinden 75.5 puan alınarak kritik tasarım raporu aşamasına geçilmesi 
hakem komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Rapor değerlendirme sonuçları takım olarak 
incelendiğinde eksik ve yetersiz noktalar belirlenmiş, o noktalar üzerinde daha çok 
yoğunlaşılarak çalışmalara devam edilmiştir.  

Proje gidişatında karşılaşılan aksaklıklar, iyileştirmeler gibi sebeplerle bazı değişiklikler 
gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Mekanik Departmanında Yer Alan Değişiklikler 
1-Şasi Değişiklikleri 

Ön tasarımdan sonra şaside meydana gelen değişiklikler güvenlik, görev performansı, araç 
boyutları ve üretim kolaylığı için gerçekleştirilmiş olup Şekil 4’te farklı renkli oklarla 
gösterilmiştir.  
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Şekil 4 Ön tasarım/ Kritik tasarım şasi değişiklikleri 

Yukarıdaki şekilde kırmızı ok ile gösterilen kelepçe bölgesi, değişen tüp boyutlarına entegre 
edilmiştir. Ayrıca su altında oluşabilecek basınç etkisi sonucu tüp sarsılmasının önüne geçmek 
amacıyla alt taraftaki kelepçeye ek olarak bir üst kelepçe daha dahil edilmiştir. Mavi oklar ile 
belirtilen motor tutucular, üretimde oluşabilecek zorluklardan dolayı daha sade bir tasarıma 
dönüştürülmüştür. Yeşil ok ile belirtilen koruma çubuğuna tüp boyutlarının değişmesinden 
dolayı gerek kalmamıştır. Son olarak ise sarı ok ile gösterilen montaj çubukları, mukavemeti 
ve yoğunluğu daha yüksek bir madde olan alüminyum malzeme kullanılarak küçültülmüş, 
böylece daha iyi bir görünüme kavuşulmuştur. Genel olarak araç boyutlarında da tüp ile orantılı 
olarak küçültme gerçekleştirilmiştir. Sayısal veriler ise raporun devamında açıklanmaktadır. 

2-İzole Hazne Değişiklikleri 

İzole hazne, edinilen tecrübe ile şekilsel olarak çok bir değişikliğe uğramasa bile Şekil 6’daki 
gibi materyal ve boyut açısından tamamen değiştirilerek üretimi gerçekleştirilmiştir. Eski 
tasarımda tüp boyutlarının çok büyük olmasından dolayı aracın ebat puanlamasında en yüksek 
puanı alması kritiktir. Görevler de göz önüne alındığında büyük bir aracın dezavantajlarının 
çok fazla olduğu fark edilmiştir. Bundan dolayı boyutlar küçültülerek daha küçük bir araç 
oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca boru malzemesi hususunda akrilik yerine sağlamlık ve ısıl 
iletkenliğinden dolayı alüminyumdan üretilmesi kararı alınmıştır. Şekil 5’te gösterilen veriler 
doğrultusunda termal iletkenlik katsayısı akriliğe göre bir hayli yüksek olan alüminyum 
malzeme araç için doğal bir soğutucu görevi görecektir. 
İlaveten kestamid malzemeden üretimi düşünülen flanş parçaları yerine aliminyum ile 
uyumluluğunun düşük olacağı düşünülerek tüp ile aynı malzeme kullanılması kararı alınlıştır. 
Bu şekilde flanşların aliminyumdan üretimi sağlanmıştır. 
Arka kapaklarda ise kelepçe ile montajın sağlanabilmesi adına kolaylık oluşturacak ek kısım 
eklenmiştir.   

 
Şekil 5 Termal iletkenlik katsayısı [1] 
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Şekil 6 Eski ve yeni izole hazne tasarımı 

3-Raf Sistemindeki Değişiklikler 

Ön tasarım aşamasında hazırlanan raf sistemi değişen tüp boyutlarına uyarlanmıştır ve 
kullanılacak bataryaya uygun şekilde alt raf yarım daire olarak yeniden tasarlanmıştır. 15 cm 
yarı çapı bulunan silindirik yapıdaki raylı raf sistemi 12 cm’e indirilmiştir. Ayrıca tüp 
içerisindeki yerleşim de değişen elektronik komponentler dolayısıyla farklı olarak 
şekillenmiştir. Tüm değişiklikler Şekil 7’de görülebilmektedir. Verilenlerin haricinde 
kullanılan malzeme ve üretim yöntemi ise aynı kalmıştır. 
 

 
Şekil 7 Eski ve yeni raf sistemi karşılaştırması 

Elektronik Departmanında Yer Alan Değişiklikler 

1-Kirpi Kartı Değişimi 

Üzerinde hall etkisi sensörü bulunan, güç dağıtım ünitesi ve acil durum devresi olarak TAUV 
Takımı tarafından tasarlanan kirpi kartının kullanılmasından vazgeçilmiştir. Güç dağıtım 
ünitesi, UBEC yer alan bir sistem ile sağlanacaktır. Acil durum devresi için ise hall etkisi 
sensörü ile çalışan bir sistem planlanmıştır. Acil durum butonu aktifleştirildiğinde hall etkisi 
sensörü acil durum şalterine sinyal gönderir. Gönderilen sinyalle motorlara güç iletimini 
sağlayan fırçalı ESC durdurulur ve motorlara giden tüm güç kesilmiş olur. Bunların yanında 
araçta bulunan her bir motora birer cam sigorta bağlanmıştır. 

 

2-Yardımcı Kontrol Kartı Eklenmesi 

Ön tasarım sürecinden sonra temin edilen malzemelerle birlikte kartlar arası bağlantı testleri 
yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonrası ana kontrol kartı olan Jetson Nano ile otopilot kartı 



 
 

10 
 

Pixhawk Cube arası bağlantının sağlanabilmesi için yardımcı kontrol kartı olarak Raspberry Pi 
3 Model B eklenmesine karar verilmiştir.  
 
3-Sızdırmazlık Sensörü Eklenmesi 

Elektronik bileşenleri barındıran tüpün içerisine, olası su sızması durumunu kontrol etmeye 
yarayan sızdırmazlık sensörü eklenmesine karar verilmiştir. Bu şekilde güvenlik önlemleri 
arttırılmıştır.  
 
4-Motor Kontrolcü Değişimi 

Ön tasarım raporunda alınması planlanan Bluerobotics firmasının Basic motor kontrolcüsü hem 
artan kur fiyatları hem de yerli firmaların desteklenmesi çerçevesinde yerini Lenta Marine 
firmasının motor kontrolcüsüne bırakmıştır. 
 
5-Batarya Değişimi 

Ön tasarım raporunda aracın güç ihtiyacını karşılaması amacıyla seçilen LiPo batarya, hem ağır 
olması hem de şeklinin tüp haznesinde çok fazla verimsiz alan oluşturması nedeniyle Türk-
Alman Üniversitesi’nde bulunan her biri 4.2 Voltluk hücrelerden oluşan ve haznede daha az 
yer kaplayan bir tasarımla ürettirilen lityum iyon batarya ile değiştirilmiştir. 
 
Yazılım Departmanında Yer Alan Değişiklikler 
Güdüm Sisteminde Gidilen Değişiklikler 

Ön tasarım raporunda aracın güdüm sistemini kolaylaştırması için DroNet bir derin öğrenme 
modeli kullanılması planlanmıştı. Ancak bu modelin eğitilmesi için gereken ayrıntılı veri 
setinin havuz ortamında ve pandemi koşullarında hazırlanmasının zor olması nedeniyle yeni 
yöntemler geliştirilmiştir. 

Önceden Planlanan ve Son Bütçe Durumu 

İki aşama karşılaştırıldığında giderlerin 2.454,47  TL azaldığı görülmektedir. Sahip olunan 
bütçede ise 8.309,06 TL bir artış bulunmaktadır. Şekil 8’de de görüldüğü üzere ön tasarım 
sürecinde ihtiyaç/tedarik durumundaki fark bir hayli yüksektir. Organizasyon kolu çalışmaları 
sayesinde edinilen kaynaklarla neredeyse tüm tutar tahsil edilmiştir. Proje için ihtiyaç duyulan 
bütçe, bulunan sponsorluklar sayesinde planda herhangi bir negatif etki oluşturmamış olup, 
geriye kalan ufak farklar elde edilecek olan diğer sponsorluk bütçeleriyle temin edilecektir. 
Güncel durum daha detaylı haliyle raporun “Bütçe Planlaması” başlığı altında gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 8 ÖTR ve KTR Bütçe Durumu 
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4. ARAÇ TASARIMI  
4.1. Sistem Tasarımı 
Şekil 9’da aracın genel sistem şeması açıkça gösterilmektedir. Sistem şemasında yer alan 
komponentlerin kullanım amacı ise Tablo 1’de sıralanmıştır. 

 
Şekil 9 Sistem Şeması 

 

Tablo 1 Sistem şemasında verilen kullanılacak komponentler 

Batarya 4S6P 18Ah Li-ion Pil 
Acil Durum Butonu Fırçalı ESC/şalter 
Voltaj Regülatörü UBEC 
Ana Kontrol Kartı Jetson Nano 4GB 
Yardımcı Kontrol Kartı Raspberry Pi 3B 
Kamera Logitech C920 
Otopilot Kartı Pixhawk Cube Black 
ESC Lenta Marine Çift yönlü ESC 
İtici T200 
Sensörler Baınç sensörü, Ping sonar, Sızdırmazlık 

sensörü, Sıcaklık ve nem sensörü, Hall 
etkisi sensörü 

Led Beyaz power led 
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Sistem için hazırlanan güvenlik amaçlı sigorta şeması Şekil 10‘da gösterilmektedir. Pilden 2 
ayrı noktaya çıkış verilmektedir. Birisi yüksek voltaj gerektiren motorlar çıkışı, diğeri ise 5V 
ile çalışan diğer komponentlere güç iletimini sağlayacak ve voltaj regülatörü görevi görecek 
UBEC (Ultimate Battery eliminator circuit) çıkışıdır. UBEC,  pilden gelen 16.8 V gerilimi 
düşürerek gücün Jetson Nano, Pixhawk, ışık sistemi ve acil durum şalterine aktarımını 
sağlamaktadır. Devamında acil durum şalteri fırçalı ESC’ye sinyal ve toprak kolundan 
bağlanmaktadır. Birden fazla vidalı bağlantı noktaları bulunan terminal bloğundan tüm motor 
sürücülere güç aktarımı yapılmaktadır. Her ESC ve motor arasına ise cam sigortalar 
konumlandırılarak güvenli bir sistem oluşturulmuştur.  

Bu sistemde araç güvenliğinde motorlara giden gücün kesilmesi için fırçalı ESC’ye sinyal 
gönderecek acil durum şalteri ve Hall Etkisi Sensörü kullanılmaktadır. Aracın belirli noktasına 
konumlandırılmış bu sensör içeriye temas gerekmeden gücün kesilmesini sağlayabilmektedir. 

 
Şekil 10 Sigorta ve güç dağıtım şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın mekanik tasarımında izlenilen yol Şekil 11‘deki şemada gösterilmiştir. Gelinen aşamada 
ise mekanik tasarımda bulunan parçalara göre test, hesaplama, üretim merkezlerinin/ 
yöntemlerinin belirlenmesi ve üretim kısımları sürdürülmektedir.  

 
Şekil 11 Mekanik tasarım adım şeması 
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Mekanik tasarım sürecinde tasarım örneklerinin oluşturulması aşamasından itibaren öneriler 
üzerine zamanla Şekil 12’de gösterilen değişiklikler gerçekleşmiştir. Farklı tasarım modelleri 
üzerinde çalışılarak en optimum ve verimli düzeydeki tasarıma karşılaştırma yapılarak karar 
verilmiştir. Bu zamana kadarki süreçte yapılan tüm tasarımların detaylı özellikleri Tablo 2 ve 
Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tasarım 1’de yer alan görüntüdeki araç önerisinde hazne çapının fazla olmasının yanı sıra genel 
araç uzunluk ve genişlik boyutlarının fazla olması bir dezavantajdır. Ayrıca araç üzerinde yer 
alan önemli ve hassas noktalar (motorlar, bombe baş vb.) korumasız konumdadır. Bu yüzden 
bu tasarımdan vazgeçilmiştir. 

Tasarım 2’de yer alan sistem tasarım 1’e göre daha korunaklı ancak daha kaba ölçülere sahiptir. 
Büyük çaplı bir haznenin kullanılması tasarımda zorluklar yaratmıştır. Buna ek olarak 
konumlanma görevinde akrilik tüpün alt noktadan zarar görübileceği ön görülmüştür. Araca 
ayak eklenmesi durumunda ise hareket esnasında dengesel açıdan sıkıntılar yaratabileceği 
düşünülmüştür. Bu nedenle bu tasarımdan vazgeçilmiştir. 

Tasarım 3 kısmında korumalı olması ve hidrostatik dengenin sağlanabilmesi için kare prizma 
bir tasarıma ulaşmak planlanmıştır. Ancak bu tasarımda da su altında oluşabilecek basınçtan  
dolayı yan çarçevelerde eğrilme görülebileceği sonucunda aracın hareket anında sarsılması 
olasılığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca diğer 3 tasarımda olduğu gibi bu tasarımda da tüp çapı ne 
kadar küçültülse bile hala beklenenden fazladır ve ağırlık merkezi dikey motorlar hizasına 
getirilememektedir. Bu da hidrodinamik açıdan olumsuz bir etki yaratmaktadır.  

Son tasarım, ilk üç tasarımda yer alan ve belirlenen sıkıntıların hepsine çözüm bulunarak 
oluşturulmuş bir sistemdir. Seçilme nedenleri şu şekilde sıralanabilir; 

• Hazne çapı 16 cm’den 12,5 cm’e kadar indirilmiştir.  
• Sarsılmaları önlemek amacıyla denge çubukları şasi çerçevesinin üst ve alt kısımlarına 

ikişer adet olmak üzere yerleştirilmiştir.  
• İlk tasarıma göre daha güvenli ve korumalı bir yapıya sahiptir. 
• Bu seneki yarışma konseptinden dolayı kullanılacak bataryanın tüp içi sıcaklığının 

artmasına sebep olacağı düşünülerek, yeni tasarımda akrilik boru kullanılmasından 
vazgeçilmiştir. Onun yerine ısı iletkenlik katsayısı daha yüksek olan alüminyum 
malzeme tercih edilerek üretim sağlanmıştır.  

• Dikey motorların ise hesaplanan ağırlık merkeziyle aynı konuma getirilmesi bu 
tasarımda başarılabilmiştir. Böylece daha stabil, rijit ve dengeli bir araç üretilmesi 
sağlanmıştır.  

• Aracın genel boyutları da tüp ile doğru orantılı olarak büyük ölçüde küçülmüştür. Bu da 
araç boyutlarından maksimum puanı alınmasına olanak sağlayacaktır. Buna ek olarak 
kapı geçme görevinde büyük araçların dezavantajlı olduğu düşünülmektedir. Bu 
görevde ise temassız geçmenin sağlanması için son tasarımdaki gibi daha küçük yapılı 
araçlar daha yüksek ihtimalle bunu sağlayabilecektir.  

• Ayrıca estetik kaygılar da göz önünde bulundurulduğunda görüldüğü gibi son tasarımın 
mühendislik adına daha göze hitap eden bir yapıya sahip olduğu söylenilebilmektedir.  
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Tablo 2 Tasarım 1 ve 2 teknik özellikleri 

  TASARIM 1  TASARIM 2 
 Özellikler Uygulama   Özellikler Uygulama 
  Araç Genişlik 400 mm   Araç Genişlik 400 mm 
  Araç Uzunluk 450 mm   Araç Uzunluk 450 mm 
  Araç Yükseklik 150 mm  Araç Yükseklik 230 mm 
  İzole Hazne Boyu  380 mm   İzole Hazne Boyu 380 mm 
  İzole Tüp Dış Çapı 160 mm   İzole Tüp Dış Çapı 150 mm 
 Penetratör Giriş Sayısı 13   Penetratör Giriş Sayısı 13 
  İzole Tüp Malzemesi Akrilik  İzole Tüp Malzemesi Akrilik 
  Şasi Malzemesi Alüminyum   Şasi Malzemesi Alüminyum 
  Dikey İticiler 2   Dikey İticiler 2 
 Yatay İticiler 4   Yatay İticiler 4  
  Denge Düşük   Denge Düşük 
  Ağırlık 7500 g   Ağırlık 8200 g 
  Güvenlik Düşük  Güvenlik Orta 
  Estetik Kaygı Düşük   Estetik Kaygı Düşük 

 

Tablo 3 Tasarım 3 ve 4 teknik özellikleri 

TASARIM 3   TASARIM 4 
Özellikler Uygulama  Özellikler Uygulama 
Araç Genişlik 450 mm   Araç Genişlik 344 mm  
Araç Uzunluk 450 mm   Araç Uzunluk  394 mm 
Araç Yükseklik 380 mm   Araç Yükseklik  240 mm 
İzole Hazne Boyu 360 mm   İzole Hazne Boyu 355 mm 
İzole Tüp Çapı 155 mm  İzole Tüp Dış Çapı 125 mm 
Penetratör Giriş Sayısı 14   Penetratör Giriş Sayısı 16 
İzole Tüp Malzemesi Akrilik  İzole Tüp Malzemesi Alüminyum 
Şasi Malzemesi Polietilen   Şasi Malzemesi Polietilen 
Dikey İticiler 2   Dikey İticiler 2 
Yatay İticiler 4   Yatay İticiler 4  
Denge Yüksek  Denge Yüksek 
Ağırlık 7200 g   Ağırlık 6100 g  
Güvenlik Yüksek   Güvenlik Yüksek 
Estetik Kaygı Orta   Estetik Kaygı Yüksek 
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Şekil 12 Tasarım süreci 

4.2.2. Malzemeler 

Şasi 

Şekil 13’te genel görünümü verilen araç iskeleti polietilen malzemeden üretilmiştir. Şasi 
özellikleri ise detaylı olarak Tablo 4’te belirtilmektedir. Araç iskeletinde herhangi bir darbe 
alma ihtimaline karşı tüm sivri noktalara pah uygulanmıştır. Şaside yer alan parçalar şu şekilde 
sıralanabilir; 

• Yan çerçeveler  
• Denge çubukları 
• Motor Mountlar 
• Kelepçe 
• Bağlantı parçaları 
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                           Şekil 13 Şasi genel görünüm                                            Şekil 14 Üretilen şasi parçaları 

Şekil 15’te ise monte edilmiş araç iskeletinin yandan, önden, üstten ve perspektif görüntülerine 
yer verilmektedir. 

 
Şekil 15 Şasi teknik resim 

Tablo 4 Şasi teknik özellikler 

Malzeme Polietilen 
Yoğunluk 0.97 g / cm³ 
Uzunluk 332 mm 
Genişlik  335 mm 
Yükseklik 235 mm 
Havadaki Ağırlık 1261 g 

 

Aracın daha rijit ve dengeli bir bir harekete sahip olması amacıyla iki çerçevenin birbirine 
bağlanacağı Şekil 16’da gösterilen 4 adet alüminyum malzemeden denge çubuğu kullanılmıştır. 
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Şekil 16 Denge bağlantısı 

Kelepçe 

Elektroniklerin korunacağı izole tüpün şasiye sabitlenmesi için üç boyutlu yazıcı ile üretilen ve 
iki adet kullanılacak olan kelepçe bağlantılarınde pla filament kullanılmıştır. Kelepçe (Şekil 17) 
teknik özellikleri Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

 
Şekil 17 Kelepçe 

Tablo 5 Kelepçe teknik özellikler 

Malzeme PLA 
İç Çap 125 mm 
Dış Çap 145 mm 
Ağırlık 90.5 g 
Hacim 72.4 cm³ 
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Motor Mount 

45 derecelik açı ile konumlandırılmış 4 adet T200 motorun şasiye sabitlenmesi amacıyla Şekil 
18’de verilen motor mountlar üretilmiştir. Araç üzerinde 4 adet kullanılacaktır. Teknik 
özellikleri Tablo 6’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 18 Motor mount 

Tablo 6 Motor mount teknik özellikler 

Malzeme Polietilen 
Uzunluk  105 mm 
Genişlik 50 mm 
Yükseklik  12 mm 
Ağırlık  140 g 
Hacim 113 cm³ 

 

İzole Hazne 

Elektronik bileşenler için su geçirmez yapıda üretilecek olan hazne, insansız su altı araçlarında 
elektronik bileşenlerin korunması için en sık kullanılan yöntemdir. Araçta kullanılacak olan ve 
Şekil 19’da görüntüleri verilen bu hazne dışarıya ısı aktarımının daha iyi sağlanacağından 
alüminyum malzemeden üretilmiştir. Ayrıca bu şekilde sağlamlık açısından daha avantajlı bir 
hazneye sahip olunmuştur. Kameranın konumlandırılacağı kubbe kısmı ise şeffaf akrilik 
malzemeden üretilmiştir. Tüpün detaylı fiziksel özellikleri Tablo 7’de yer almaktadır. Tüp 
dışına enerji aktarımı ise Şekil 20‘de arka görünümde görülen M10 boyutunda penetratörler 
için açılmış olan delikler vasıtasıyla sağlanacaktır.  
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Şekil 19 Tüp çizim ve gerçek görüntüsü 

Tablo 7 İzole hazne teknik özellikler 

İç Çap 120 mm 
Dış Çap 125 mm 
Tüp Uzunluğu 300 mm 
Toplam Hazne Uzunluğu 355 mm 
Havadaki Ağırlık 1868 gr 
Hacim 4.12 L 
Penetratör Girişi Sayısı 16 adet 
Penetratör Girişi Çapı 10 mm (M10) 
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Şekil 20 Arka kapak arkadan görünüm 

Şekil 21’de ise haznenin bünyesinde barındırdığı parçalar ve hangi bileşenlerin hangi sırayla 
montajlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 
Şekil 21 İzole hazne bağlantı sırası 

a)  Flanş 

İki makine elemanının sızdırmaz bir biçimde birleştirilmesini sağlayan konstrüksiyon  
elemanına flanş denir. Bombe baş kısmından su girişlerini önlemek amacıyla alüminyum 
malzemeden üretilen Şekil 22’deki flanş kullanılacaktır. 

 
Şekil 22 Flanş 

b) Ön ve Arka Kapak 

Tüpün sızdırmazlığının sağlanmasında ön ve arka kapaklar büyük rol oynamaktadır. Her iki 
kapakta da ikişer adet o-ring kullanılacaktır. Şekil 23’te çizimi verilen ön kapak kameranın dış 
ortam görüşünü sağlayacak olan bombe başın montelenmesi sağlayacaktır. Arka kapakta ise 
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motorlara, ledlere ve tüpün dışında bulunan sensörlere güç aktarımını sağlayacak olan 
kabloların geçeceği penetratör delikleri bulunmaktadır. Tüpün üretileceği malzeme ise 
flanşların üretiminde de kullanılan alüminyumdur.  

 

 
Şekil 23 Ön ve arka kapak çizimi ve gerçek görüntüleri 

c)  O-ring 

Şekil 24’te örneği verilen, sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine elemanlarına o- 
ring denmektedir. O-ringler üst üste binmiş olan makine parçalarının birbirine sıkı geçmesini 
sağlar ve bu iki parça arasından içeriye sıvı girişini engeller. Flanş ile ön ve arka kapaklardaki 
uygun ölçülerde açılan yuvalara, tüp boruya bağlanırken o-ringler yerleştirilecektir. Aşınmaya 
karşı daha dayanıklı olduğundan silikon o-ringler kullanılacaktır. Ayrıca sızdırmazlığı 
arttırmak için su itici özelliği bulunan ve montajı kolaylaştıracak gres yağı montaj esnasında o-
ringlere uygulanmaktadır. 
 

      
Şekil 24 O-Ring ve silikon gres yağı 
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d) Bombe Baş 

İnsansız su altı araçlarında kamera görüntüsü için genellikle iki tip cam kullanılmaktadır: kubbe 
ve düz cam. Şekil 25’te de gösterildiği gibi düz camın maliyeti düşük ve montajı kolay olmasına 
rağmen kubbe cama göre görüntü deformasyonu oldukça yüksektir. Bu nedenle haznenin ön 
kısmında yer alan ve flanşa sabitlenerek montajı gerçekleştirilecek olan Şekil 26’daki şeffaf 
akrilik kubbe, kamera görüş açısı için en ideal tercih olarak düşünülmüştür. Ayrıca sahip olduğu 
şekil sayesinde su altındaki ışık kırılmalarının kamerada neden olabileceği görüntü bozulmaları 
önlenebilecektir. Kameranın, görüşündeki cisimlerin konumlarını maksimum doğrulukta tespit 
edebilmesi için 9 cm çaplı yarım küre şeklindeki bombe baş üretilmiştir. Bunun yanında aracın 
maruz kalacağı su direncini de azaltarak hidrodinamik verimi artıracaktır. [2] 

 
Şekil 25 Düz ve kubbe cam görüntü deformasyonu farkı 

 
Şekil 26 Bombe baş 

e) Alüminyum Tüp 

Ön tasarım raporunda bulunan 150x160x300 mm boylarındaki akrilik boru yerine tüm 
özellikler değiştirilerek 120x125x300 mm boylarındaki alüminyum borunun kullanılmasına 
karar verilmiştir. Şekil 27’deki tüpün içerisinde bulunan pilin ve elektronik parçaların üreteceği 
ısı, ortam sıcaklığını yükseltebilir. Bu da elektronik sistemin verimliliğini düşürebileceğinden 
dolayı ısıl iletkenliği daha yüksek olan alüminyum malzeme ile belirtilen boyutlarda üretilen 
bu tüp, suyun doğal bir soğutucu olarak kullanılmasına olanak sağlayacak ve tüp içi sıcaklığının 
dengelenmesine yardım edecektir. Yoğunluğu akriliğe göre daha yüksek olan alüminyum 
malzemenin neden olabileceği fazladan ağırlık, tüpün boyutlarındaki küçülme ile 
dengelenmiştir. 
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Şekil 27 Alüminyum boru 

f) Raf Sistemi 

Araçta raf sisteminin kullanılmasının amacı yarışma anı ve öncesinde çıkabilecek herhangi bir 
sorunda tüp içine rahatça erişebilmek ve bir çok komponent bir arada bulunduğundan dolayı 
oluşabilecek karmaşıklığı önlemektir. Ayrıca komponentler arası herhangi bir temas 
durumunda kısa devre oluşumunu önlemek için en ideal çözüm yöntemidir. Tasarlanan ve 
üretimine başlanacak olan raf sistemi görüntüleri Şekil 28‘de yer almaktadır. 

 
Şekil 28 Raf sistemi 

Diğer tasarımlardan farklı en inovatif özelliklerinden biri ise Şekil 29‘da gösterildiği gibi 
araçtaki en ağır ve tüp içerisinde bulunan en büyük hacme sahip komponentlerden biri olan 
batarya için minimum yer kaplayacak ve ağırlık merkezinin bozulmaması için ortalanabilecek 
bir konum sağlamasıdır. 

 
Şekil 29 Raf sistemi alt bölme 
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g) Tilt Sistemi 

Kullanılacak tilt sistemi ile kamera dikey düzlemde istenilen yönde görüş açısı sağlayacaktır.  
Farklı görüş noktaları için birden fazla kamera kullanmak yerine tercih edilen tilt sistemi ile 
anakartın işlem gücünü etkileyen fazla ve gereksiz veriden kaçınılmış olunacaktır. Aracın, 
kamera destekli bir görev sırasında su altı taraması yaparak uygun yön ve açıdan alınan 
görüntüyü ana kontrolcüye iletebilecektir. Bu sistem, görevler sırasında tek bir kamera 
kullanımını yeterli kıldığı için için  bütçeyi de olumlu etkileyecektir. Şekil 30’da gösterilen pan-
tilt sisteminin yatay eksende olan pan mekanizması kaldırılarak, tek eksenli hale getirilmesiyle 
kullanımı sağlanacaktır. 

 
Şekil 30 Pan-tilt sistemi 

Penetratör 

Şekil 31’de verilen M10 penetratör, kabloların ROV ve AUV araçları içerisine sızdırmaz 
şekilde montajlanması için kesin ve kolay bir çözümdür. M10 penetratörler 200 metreye kadar 
sızdırmazlık sağlamaktadır. 6063 serisi alüminyumdan yüksek kalitede işlenerek imal 
edilmiştir.  Ardından eloksal ile katlanarak deniz suyu ortamına karşı korozyon direnci 
artırılmıştır. Lenta marine şirketi tarafından yerli olarak üretilen bu parçaların Tablo 8’de teknik 
özelliklerine yer verilmektedir.  

 
Şekil 31 Penetratör ve yan kesit görüntüsü 

Tablo 8 Penetratör teknik özellikler 

Malzeme Alüminyum 
Uygun delik çapı 10 mm 
Cıvata-somun ölçüsü M10 
Maksimum çalışma derinliği 200 m 
Kablo çapı < 6 mm 
Adet 16 
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Cıvata ve Somunlar 

Cıvata, birbirine bağlanmak istenen iki parçanın üzerine delik açılması ve ucuna somun 
takılması sonrası aralarına takılan bağlantı parçasıdır. Araç üzerinde parçaların birbirine monte 
edilmesi, açılan deliklere uygun paslanmaz cıvata ve somun parçaları ile sağlanmaktadır. 

T200 İticiler 

Araç üzerinde 6 adet kullanılan ve Şekil 32’de görüntüsü verilen 3 kanatlı pervane yapısına 
sahip  T200 iticiler muadillerine göre oldukça verimli, güçlü ve kompakt boyutlara sahiptir. 
Temelde bu iticiler fırçasız bir elektrik motorudur fakat bu motoru diğerlerinden ayıran en 
büyük fark suda, özellikle ROV'lar ve AUV’larda kullanılmak üzere tasarlanmış olmasıdır. 
Sahip olduğu boyutlardan dolayı küçük ve manevra kabiliyeti yüksek araçların üretimine 
olanak sağlar. Maksimum güçte 67 Newtona kadar itme gücü sağlayabilmektedir. Nominal 
düzeyde, yani 12V’luk akım ile çalıştırıldığında ise 34.8 Newtonluk bir performans 
gösterebilmektedir. Bu da araç için yeterli seviyede bir güçtür. Tasarımıyla ve gözlemlenen 
tecrübelerle bu motor hem güvenilir hem de uzun ömürlüdür. Seçilme nedenlerine ek olarak 
Tablo 9’da diğer teknik özelliklerine yer verilmektedir.  

TAUV Takımı, fiyat olarak dezavantajı bulunan bu iticiler yerine ilerleyen senelerde kullanmak 
üzere, özgün itici modelini geliştirmeye başlamıştır. 

 
Şekil 32 T200 motor ve boyutları 

Tablo 9 T200 teknik detaylar tablosu 

Normal Performans 5.25 kg 
Maksimum Performans 6.7 kg 
Çalışma Voltajı 7-20 V 
Çap 100 mm 
Uzunluk 113 mm 
Havadaki Ağırlık 344 g 
Sudaki Ağırlık 156 g 

 

Otonom görevlerde yüksek hız beklenmediğinden ve su altında fren sisteminin 
bulunmadığından dolayı aracın çok yüksek hızlara ulaşması istenmemektedir. Hareket anında 
ortalama 1.6-1.8 kgf itme gücü ile motorların çalıştırılması hedeflenmektedir. Net olarak araç 
hazır olduktan ve testler gerçekleştirildikten sonra belli olacaktır. 

Kullanılan Materyaller 
6063 Alüminyum 
- 2,69 g/cm³ yoğunluğa sahiptir. 
- Korozyon dayanımı yüksektir. 
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- Ekonomiktir. 
- Mukavemeti, normal yapı çeliğinin mukavemetine denk veya daha yüksektir. 
- İşlenmesi kolay bir metaldir. 
- Isıyı iyi iletir. 
- Darbeye dayanımı yüksektir. 
- Flanş, ön/arka kapak, tüp, denge çubuğu ve penetratör bu malzemeden üretilmiştir. 

Akrilik 

- 1,18 g/cm³ yoğunluğa sahiptir. 
- Beyaz ışığın yüzde 92'sini iletebilir. 
- Sıcaklık değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır. 
- Yüksek dirence sahiptir. 
- Sentetik bir reçine ve yumuşak bir alkalin polimer maddedir. 
- Bombe baş bu malzemeden üretilmiştir. 

Polietilen 

- 0,97 g/cm³ yoğunluğa sahiptir. 
- Talaşlı imalata uygundur. 
- Düşük aşınmaya sahiptir. 
- Düşük maliyetlidir. 
- Yüksek mukavemet özelliğindedir. 
- Neme karşı iyi dirençlidir. 
- Esneklik katsayısı yüksektir. 
- Düşük sürtünme katsayısına sahiptir. 

Paslanmaz Çelik 

- 7,8 g/cm³ yoğunluğa sahiptir. 
- Manyetik değildir. 
- Yüksek korozyona dayaklıdır. 
- Paslanmaz çelikten üretilmiş somun ve civatalar kullanılmıştır. 

PLA 

- 1.25 g/cm³ yoğunluğa sahiptir. 
- ABS’ye göre basımı kolaydır. 
- Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. 
- Ucuz maliyetlidirler. 
- Raf sistemi, motor tutucu, ve kelepçe bu malzemeden üretilmiştir. 

 
4.2.3. Üretim Yöntemleri 

CNC Freze ile işleme 

Şekil 33’te görüldüğü üzere şasi parçalarından çerçeveler bu işlem ile üretilmiştir. CNC Freze 
ile işleme yöntemi kullanılmasındaki ana sebepler CAD/Cam programları kullanılarak yapılan 
tasarımı en az hatayla, hassas bir şekilde üretilebilmesidir. 
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Şekil 33 CNC Freze ile işleme 

CNC Fiber Lazer Kesim  

Fiber metal kesim lazeri, kesim işleri için mükemmel kusursuzlukta ve hassasiyette işleme 
kabiliyetine sahiptir. Kesme, çizme, şekil verme, oyma işlemlerinde kullanılmaktadır. Çelik, 
demir, alüminyum ve plastik uygulama malzemelerine örnektir.  

Lazer kesim ile üretilmiş parçalar aşağıda sıralanmıştır: 

• Denge çubukları 
• Alüminyum tüp  
• Tür içi raf sistemi tablaları 

CNC Torna Tezgâhı ile İşleme  

CNC Torna Tezgâhları (Şekil 34), dönen bir iş parçası üzerinden kesici bir takım vasıtasıyla 
talaş kaldırma işlemi yapan bilgisayar destekli sayısal kontrollü takım tezgâhlarıdır.  

Bu yöntemin kullanıldığı parçalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Flanş,  
• Ön kapak   
• Arka kapak  

Bu yöntem, özellikle hata payı az olması sebebiyle yukarıda verilen ve sızdırmazlık için kritik 
olan parçalarda kullanılmıştır.  

 
Şekil 34 Torna tezgahı 
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Hava Emiş Gücü ile Şekil Verme  

Pleksi ısıtıldıktan sonra şekillendirmek için vakum pompası ve kalıp yardımı ile ısıya dayanıklı 
ürünler üzerine uygulanan bir yöntemdir.  

Haznede bulunan akrilik kubbe hava emiş gücü ile şekil verme yöntemi ile üretilmiştir.  

3 Boyutlu Baskı 

Üç boyutlu (3B) baskı, dijital ortamda hazırlanan üç boyutlu dosyadan (CAD çizimleri), katı 
nesneler üretme sürecidir. Türk-Alman Üniversitesi’nde bulunan 3B yazıcılarda (Şekil 35) PLA  
filament kullanarak üretimler gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 

3 Boyutlu Baskı yöntemi ile üretilen parçalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Tüp içi raf sistemi kapakları 
• Motor tutucular  
• Kelepçeler  

Bu parçalarda 3D baskı yöntemi kullanılmasının en önemli sebepleri maliyeti düşük erişimi 
kolay ve işçilik gerektirmeyen bir üretim yöntemi olduğundan ve isteğe bağlı olarak model 
üzerinde değişiklik yapılıp kısa bir sürede üretime tekrar başlanabilmesidir. 

 
Şekil 35 3B yazıcı ile üretim 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 
Aracın fiziksel özellikleri Şekil 36’da gösterilmiş ve Tablo 10’da listelenmiştir. 

 
Şekil 36 Araç boyutları 
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Tablo 10 Araç fiziksel özellikleri 

Aracın eni 344 mm 
Aracın boyu 394 mm 
Aracın uzunluğu 240 mm 
Toplam kütle 6,1 kg 
Toplam hacim 57045 cm3 

 

Verilen bilgilere bakıldığında yarışma şartnamesinde yer alan ebat puanlaması için, üretilen 
araç tüm yetkinlikleri sağlayarak maksimum puanı alabilmektedir. 

Hidrostatik Denge 

Stabil durumda araç için kritik noktalar Şekil 37’de gösterilmektedir. Aracın hidrostatik dengesi 
için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir [3]; 

• Aracın dikey motorları ile ağırlık merkezinin olabildiğince birbirine yakın tutulması, 
• Ağırlık merkezi ve hacim merkezinin aynı eksende bulunması, 
• Hacim merkezinin ağırlık merkezinin üstünde bulunması. 

Solidworks programı üzerinden hesaplanan ağırlık ve hacim merkezlerine bakıldığında denge 
için tüm şartlar sağlanmaktadır. Aracın hacim merkezi aracın tabanından 153 mm, ağırlık 
merkezi ise 130 mm yükseklikte yer almaktadır. Araç simetrik olduğundan dolayı x 
doğrultusundaki mesafeleri eşittir. 

 
Şekil 37 Denge durumundakari kritik noktalar ve araç durumu 

Manevra esnasında oluşabilecek dengesizlik durumundaki yalpalanma hareketine ters olarak 
Şekil 38’de gösterilen kaldırma kuvveti ve ağırlık kuvvetleri sonucu ortaya çıkan düzeltme 
torku oluşmaktadır. Bu sayede araç eski haline gelerek dengesini koruyabilmektedir. 
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Şekil 38 Dengesizlik durumunda etkiyen kuvvetler ve araç durumu 

Yüzerlilik 

Suda hareket eden araçların hepsi bir kaldırma kuvvetine tabiidir. Kaldırma kuvvetinin yönü su 
yüzeyine doğru olduğundan araçlar yukarı doğru bir kuvvete maruz kalır ve bu nedenle 
havadaki durumlarına göre daha hafif olurlar. 

Yüzerlilik cisimlerin yüzmesine sebep olan güç veya sıvı içindeki herhangi bir nesnenin 
yukarıya doğru yükselmesini sağlamak için sarf edilen güç olarak açıklanır. Üç farklı türü 
vardır: pozitif, negatif  ve nötr yüzerlik. AUV araçlarında ise istenilen durum nötr yüzerliktir. 
Nötr yüzerlilik askıda kalma durumu olarak açıklanabilir. Bu da kaldırma kuvveti ve aracın 
ağırlığının birbirine eşit olması durumunda sağlanacak durumdur.  

Arşimet prensibine göre tamamen yada kısmen su içine batmış herhangi bir cismi yüzdürmek 
için gereken güç, o cismin taşırdığı suyun ağırlığına eşittir. 

Aracın toplam hacmi 5.704,515 cm3 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamalarda araçta 
herhangi bir yüzücü veya batırıcının olmadığı kabul edilmiştir. Bu değerlerden yola çıkarak 
araca su altında etki edecek kaldırma kuvveti hesaplanabilir. Arşimet yasasınn formülü ise şu 
şekilde verilmektedir; 

𝐹𝐹kaldırma = 𝑉𝑉batan . 𝑑𝑑sıvı.  g  (1) 

𝐹𝐹kaldırma : Kaldırma kuvveti 

𝑉𝑉batan       : Batan hacim 

g           : Yer çekimi ivmesi 

Bu değerlerden yola çıkarak araca su altında etki edecek kaldırma kuvveti hesaplanabilir. Yer 
çekimi ivmesi 9.8 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 ve sıvının öz kütlesi 1 𝑔𝑔/𝑐𝑐m3    kabul edilerek denklem 1’den 



 
 

31 
 

yararlandığında araca etki eden kaldırma kuvveti ~55.9 Newton olarak hesaplanmıştır. Yapılan 
bu hesaplamalarda araçta herhangi bir yüzücü veya batırıcının olmadığı kabul edilmiştir. 

Aracın ağırlığı için ise “G (Ağırlık) = m (Kütle) * g (Yer çekimi ivmesi)” formülünde yer 
çekimi ivmesi 9.8 𝑚𝑚/𝑠𝑠2  ve fiziksel özelliklerde yer alan araç kütlesi 6.1 kg alındığında 59.78 
Newton olduğu görülmektedir.  

Bu hesaplamalardan çıkarılan sonuç aracın suya bırakıldığında batacağıdır. Aracın nötr 
yüzerliliğe sahip olabilmesi için araca ek olarak 3.88 Newton kaldırma kuvveti sağlayan  
yüzdürücülere ihtiyaç duyulacaktır. Ancak bu değer bir hayli küçük olduğundan dolayı bu 
kuvvetin dikey yöndeki iticiler ile de çözülebileceği düşünülmüştür. Aracın su içerisindeki  
testleri gerçekleştirildiğinde en verimli yol tercih edilecektir. 

Hareket Kabiliyeti (Motor Dizilimi) 

Farklı motor sayıları ve motor dizilimlerinden yarışma için en uygun olan dizilim Şekil 39’da 
gösterilmektedir. Belirlenen motor dizilime göre şasi tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

“Yatay düzlemde hareket esnasında 2 motor düz itki modunda çalışırken 2 motor ters itki 
modunda istenilen yöne göre çalışmaktadır. 

 
Şekil 39 Motor dizilimi 

Yatay düzlemde hareketi sağlayacak olan motorun ise ortalama düz itki modunda 2 kgf ters itki 
modunda ise 1.58 kgf itki üretmesi düşünülmektedir. Yani yatay düzlemde etkiyen kuvvet şu 
şekilde hesaplanabilir; 

Fnet = (2 × 2 + 2/1.58) × 10 × sin 45 ≅ 32𝑁𝑁 

Aracın doğrusal hareketleri incelenirken aşağıda formülü verilen Newton’un ikinci yasasından 
yararlanılacaktır.” Başlangıç ivmesi ise bulunan Fnet üzerinden hesaplanabilir (2020, İnsansız 
su altı sistemleri yarışması, İleri kategori, ITUROV Takımı). 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 × 𝑎𝑎 

         32 = 6.1 × 𝑎𝑎 

𝑎𝑎 = 5.24 m/𝑠𝑠2  

Yukarıda gösterilen motor konfigürasyonu ile üretilen araç Şekil 40’da gösterilen heave, 
sway, surge, yaw ve roll hareketlerini yapabilecek kabiliyete sahip olacaktır.   
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Şekil 40 Hareket diyagramı 

Hareket kabiliyetlerini ise Şekil 41 - 45’de görüldüğü gibi gerçekleştirilebilecektir. 

 
Şekil 41 Surge hareketleri 

 
Şekil 42 Sway hareketleri 
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Şekil 43 Heave hareketleri 

 
Şekil 44 Yaw hareketleri 

 
Şekil 45 Roll  hareketleri 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik departmanında sürdürülen genel gidişat Şekil 46’da verilen tasarım sürecinde 
anlatılmaktadır. 
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Şekil 46 Elektronik Tasarım Süreci 

Henüz ilk yarışma deneyimini yaşayan bir takım olarak, tasarlanacak araç için nasıl bir 
elektronik donanıma ihtiyacı olduğunu daha iyi anlamak ve fikir almak adına Teknofest’in web 
sitesinde yayınlanan Su altı Sistemleri Yarışması kategorisi altında paylaşılan raporlar 
incelenmiştir. Daha sonra açıklanan görevler doğrultusunda elektronik departmanı olarak 
kullanabilecek alternatifler araştırılmış ve yapılan toplantılarda verilen kararlar sonucu 
kullanılacak sistem tespit edilmiştir. Elektronik sistem tasarlanırken Türk-Alman Üniversitesi 
laboratuvarında halihazırda bulunan malzemeler kullanılmaya çalışılmış bu sayede oluşan 
maliyeti azaltmaya yönelik bir tercih yapılmıştır. Seçilen iticiler ve tüp haznesinin dışına 
yerleştirilcek sensör seçiminde birinci öncelik, su geçirmezliği tescilli ve güvenirliği olan 
modellerden seçilmesi olmuştur.  

Jetson Nano yapay zeka uygulamaları için üretilmiş özel bir karttır.  NVIDIA’nın GPU 
teknolojisi ve desteklediği birçok yapay zeka kütüphanesi gibi olanaklar sağlayarak görüntü 
işleme ve derin öğrenme işlemlerinde kullanılmak üzere aracın ana bilgisayarı olarak 
belirlenmiştir. 

Motorların kontrolü ve aracın dengesi ise Pixhawk 2.1 otopilot kartı üzerinden yürütülecektir. 
İçerisinde bulundurduğu IMU sensörleri ve su altı otonom araçlar için oluşturulmuş Ardusub 
yazılımını desteklemesinin aracın kontrolünü ve dengesini sağlamakta kolaylık sağlayacağı 
düşünülmüştür.  

Elektronik sistem tasarımında ön tasarım sürecinden sonra bazı değişikliklere gidilmiştir. Bu 
süreçte yapılan değişiklikler; 

Ön tasarım raporunda belirtilen bataryanın tüp haznesinde bir çok verimsiz alan oluşturacağı 
fark edilmiştir. Bu nedenle aracın tüp haznesine özel bir şekilde tasarlanan yeni bir 4S 18000 
mAh Lityum-İyon bataryaya geçilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucu aracın ana bilgisayarı Jetson Nano ve aracın otopilot kartı Pixhawk 
2.1 arasında MavLink protokolü kullanılarak yapılan bağlantılarda sorun yaşandığı 
görülmüştür. Ancak takımın elinde hali hazırda bulunan ve takıma motor kontrolü konusunda 
sağladığı avantajlar dolayısıyla Pixhawk 2.1’li tasarımdan vazgeçilmek istenmemiştir. Devam 
eden araştırmalarda iki kart arasında Raspberry Pi 3B’yi yardımcı bilgisayar olarak atayarak 
Jetson Nano ve Pixhawk arasındaki bağlantı sorunu bu şekilde çözülmüştür. Jetson Nano ve 
Pixhawk 2.1 arasında birebir bağlantı denemeleri devam etmektedir. Eğer Jetson Nano ve 
Pixhawk 2.1’in arasında direkt bağlantı kurulabilirse sadece aradaki bağlantıyı sağlamak için 
kullanılan Raspberry 3B sistemden çıkarılacaktır. 
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Güç dağıtım sistemi kapsamında hazırlanan Kirpi Kart bu konuda danışılan hocaların 
rehberliğinde değiştirilmiştir. Yerini ise UBEC ve fırçalı motor sürücününü bulunduğu 
güvenlik sistemine bırakmıştır. 

Pingerlı hedef imha görevininin çözümünde izlenecek yol değiştirildiği için sistemden hidrofon 
ve Hi-Fi Berry çıkartılmıştır. 

Araç güvenliğini arttırmak amacı ile sisteme sızdırmazlık sensörleri eklenmiştir. 

Jetson Nano’nun birden fazla sensörden gelen veri akışına olanak tanımasından dolayı sensörler 
için birinci tasarımdaki yardımcı karta gerek kalmamıştır ve sensörler direkt olarak Jetson 
Nano’ya bağlanmıştır. 

 

 
Şekil 47 Eski elektronik genel şeması 
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Şekil 48 Yeni elektronik genel şeması 

Kullanılacak Malzemeler 

1. NVIDIA Jetson Nano Developer Kit (4GB) 

Jetson Nano sistemin kontrol merkezi olarak kullanılacaktır. 5-10W gibi düşük seviyedeki güç 
kullanımı ve üzerinde bulunan NVIDIA ekran kartı ve 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde görüntü 
işleme ile AUV (Autonomous Underwater Vehicle, Otonom Su Altı Aracı) kontrolü için en 
uygun SBC (Single Board Computer, Tek Kart Bilgisayar)'lerden birisidir. Üzerinde bulunan 
CSI-2 portları sayesinde kamera modülü doğrudan Jetson Nano'ya bağlanabilmektedir [4]. 
Jetson Nano için özel tasarlanmış Linux temelli işletim sistemi üzerinde çalıştırılacak Python 
diliyle geliştirilen algoritma ile aracın otonom şekilde yönetilmesi planlanmaktadır. 
Tablo 11 NVIDIA Jetson Nano Developer Kit teknik özellikleri 

GPU 128 çekirdekli Maxwell TM GPU 
CPU Dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 
Bellek 4GB 64 bit LPDDR4 
Depolama Micro SD kart yuvası 
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Video: Kodlama 4K @ 30 
Kamera Bağlantıları MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) 
USB 4x USB 3.0, USB 2.0 (Mikro USB) 
Bağlantı Girişleri GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 
Güç Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A 

 

2. Pixhawk 2.1 (Hex Cube Black) 

Pixhawk birçok insansız deniz, hava ve kara araçlarında kullanılan bir oto-pilot kartıdır. Bu 
kontrol kartı açık tabanlı olması ve içerisinde bulunan IMU sensörleri nedeniyle kullanılacaktır. 
IMU (Inertial Measurement Unit) görevi; aracın dönüş miktarı, dönme hızı ve dönme açısını  
içerisindeki ivmeölçer, jiroskop ve manyetik alan sensörü ile tespit etmektir. Pixhawk 2.1 
seçiminin diğer nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) ile doğrudan bağlantılı olması. QGround Control arayüzü 
sayesinde ESC’ler kontrol edilebilmektedir. Bu sayede PWM sinyalleriyle motor kontrolü 
yapılabilmektedir [5]. 

• I2C ve CAN portları sayesinde birçok sensörle bağlantı kurulabilmektedir. 

• I2C haberleşme portu sayesinde sistemde kullanılacak olan derinlik sensörüyle doğrudan 
iletişim kurabilmektedir. 
Tablo 12 Pixhawk 2.1 teknik özellikleri 

Ana İşlemci 32 bit STM32F427 Cortex M4-Core FPU 
Ram 256 KB 
Yedek İşlemci 32 bit STM32F103 
İvmeölçer ST Micro L3GD20 3-axis 16-bit 
İvmeölçer-Manyetik Alan Ölçer ST Micro LSM303D 3-eksen 14-bit 
3 Eksen İvmeölçer-Jiroskop Invensense MPU 6000 
Servo Çıkışı 14 Adet PWM Çıkışı 

 
3. Derinlik Sensörü 

Aracın hareket ve denge kontrolünü kolaylaştırmak için Pixhawk’ta bulunan IMU sensörlerine 
ek olarak 10 metre derinliğe yüksek hassasiyetle çalışan derinlik sensörü kullanılacaktır. Şekil 
49’da görülebilen bu sensör aracın belirli bir derinlikte yüzmesini sağlayacak PID sistem 
içerisinde kullanılacaktır [6]. 
Tablo 13 Basınç sensörü teknik özellikler 

Besleme Gerilimi 2.5 – 5.5V 
Maksimum Akım 1.25 mA 
Maksimum Mekanik Basınç 10 bar 
Çalışma Basıncı 0.3 – 1.2 bar 
Çalışma Derinliği 10 m 
Su içerisindeki çalışma sıcaklığı 2 - 40 °C 
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Şekil 49 Basınç Sensörü 

4. Sıcaklık ve Nem Sensörü 

DHT11 basit, düşük maliyetli dijital sıcaklık ve nem sensörüdür. Vakumlanan tüpte herhangi 
bir sızıntı oluşması durumunda ısınan hava yoğunlaşacak ve nem artacaktır. Şekil 50’de de 
gösterilen sensör, bu ihtimale karşı nemdeki değer artışını tespit ettiğinde gerekli sinyallerin 
iletilmesini sağlayacak ve araç otomatik olarak su yüzeyine çıkacaktır. 

 
Şekil 50 Sıcaklık ve Nem Sensörü 

5. Sızdırmazlık Sensörü 

Araç tüpüne olası su sızmasını en kısa sürede fark etmek ve elektronik sistemde hasar 
oluşmasını engellemek amacıyla Lenta Marine firmasının sızdırmazlık sensörü kullanılmasına 
karar verilmiştir. Sızıntı anında, sensör üzerinde bulunan led yanar ve bağlı olduğu kontrol 
kartına VCC sinyali gönderir. Şekil 51’de gösterilen bu sızdırmazlık sensörü hem Lenta Marine 
firmasının yerli olması hem de sensörün kullanılacak kontrol kartlarıyla uyumlu olması 
sebebiyle seçilmiştir [7].  

Tablo 14 Sızdırmazlık Sensörü Teknik Özellikleri 

Voltaj 3.3V- 5V 
Maksimum Çıkış Akımı 20mA 
Prob Bağlantıları 2Pin JST (4 Adet) 

 

 
Şekil 51 Sızdırmazlık Sensörü 
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6. Raspberry Pi 3 Model B 

Otopilot kartı Pixhawk 2.1 ile ana kontrol kartı Jetson Nano arası iletişimin sağlanabilmesi için 
yardımcı kontrol kartına (companion computer) ihtiyaç duyulmaktadır. Ardusub yazılımını 
destekleyen tek kontrol kartı ise Raspberry Pi 3 Model B olması sebebiyle araçta yardımcı 
kontrol kartı olarak kullanılmasına karar verilmiştir.  
Tablo 15 Raspberry Pi 3 Model B teknik özellikleri 

İşlemci Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 1.GHz  
Ram 1 GB 
GPIO 40 Adet 

 

7. Power Led 

Aracın görüntü işleme sırasında ihtiyaç duyacağı ışığı sağlamak adına araç üzerine aydınlatma 
gücü yüksek ve renk sıcaklığı sabit Şekil 52’deki gibi iki adet led yerleştirilecektir. Düşük güç 
gereksinimi dolayısıyla ısınma sorunu olmayan bu ledler uzun süre sorunsuz şekilde 
çalışabilmektedir. 

  
Şekil 52 Power Led 

8. Kamera 

Araç için seçilen kamera Şekil 53’te gösterilen Logitech C920 HD Pro Webcam'dir. Küçük 
boyutu, uzun kablosu, 78° görüş açısı, 1080p kalitede 30FPS hızında çekim kapasitesi 
sayesinde görüntü işlemede kullanılacak görüntüleri elde etmede en uygun adaylardan birisidir. 
Jetson Nano ile bağlantısı USB üzerinden olacaktır. Desteklediği H.264 görüntü sıkıştırma 
standardı sayesinde görüntü oluşturma konusunda yükün bir kısmını Jetson Nano üzerinden 
almaktadır. 

 
Şekil 53 Logitech C920 

9. Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Elektronik Hız Kontrolcüsü (Electronic Speed Controller- ESC), kontrol biriminden gelen 
PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) sinyallerine göre motorların dönüş hızını belirleyen 
elektrik devresidir (Ör: Şekil 54). Araçta fırçasız T200 motoru kullanılacağından dolayı Lenta 
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Marine firmasına ait çift yönlü fırçasız ESC kullanılacaktır. Bu ESC’nin seçim nedenleri 
aşağıda verilmiştir [8].  

• Kolay bir ara yüzünün olması ve özelleştirilebilir ayarlara sahip olması, 
• İleri/geri itme için ileri/geri dönüş yönü, 
• Ufak yapısı sayesinde daha az yer kaplaması, 
• Yüksek hassasiyete sahip olması, 
• Lenta Marine firmasının yerli bir firma olması. 

Tablo 16 ESC teknik özellikler 

Çalışma Voltajı 7-26V (2-6S) 
Maksimum Akım 35A 
Ebatlar 36 x 13.5 mm 
Sinyal Voltajı 3.3 – 5V 
Durma Sinyali 1500 mikrosaniye 
Maksimum İleri Sinyali 1900 mikrosaniye 
Maksimum Geri Sinyali 1100 mikrosaniye 

 
Şekil 54 Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

10.  Batarya 

Bu yıl değişen yarışma konsepti ile yarışmacılardan, su üstünden tamamen bağımsız bir sistem 
geliştirmeleri istenmiştir. Bu yüzden elektrik güç sistemi için batarya kullanılması 
gerekmektedir. Elektronik komponentlerin güç tüketimi çok fazla olduğundan dolayı araca 
uygun boyutlarda hazır bir batarya bulunamamıştır. Bu yüzden Türk-Alman Üniversitesi 
tarafından verilen 24 adet 18650 Li-ion piller ile istenilen şekil ve özellikte pil hazırlanmasına 
karar verilmiştir. 

Güç kaynağı olan batarya kendisi için hazırlanmış yarım daire şeklindeki alt rafa 
konumlandırılacaktır ve Li-ion pillerden oluşmaktadır. Pil 16.8V ve 18000 mAh olacak şekilde 
dizayn edilmiştir. Genel teknik özellikler Tablo 17’de açıklanmaktadır. 

Elimizde bulunan 18650 pillerin C değerinin 10 olduğu bilinmektedir. Pilin gerekli olan 
kapasite değerini hesaplayabilmek adına motorların maksimum güçte çektiği akımlar 
hesaplanır ve çekilmesi gereken toplam maksimum akıma göre pil kapasitesi belirlenir. 

𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 𝑠𝑠ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑚𝑚(𝐴𝐴) = 𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎𝑟𝑟𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑠𝑠𝑀𝑀𝐵𝐵𝑟𝑟𝑠𝑠𝑀𝑀(𝐴𝐴ℎ) ∗ 𝐷𝐷𝑟𝑟ş𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 (𝐶𝐶) 

~180 𝐴𝐴 = 𝑥𝑥.𝐴𝐴ℎ × 10 → 𝑥𝑥 = 18 𝐴𝐴ℎ 

Pil voltajı veya hücre sayısı verilmesi gereken diğer önemli karardır. ESC ve motorların 
desteklediği hücre sayısına uymalıdır. Bunun haricinde daha yüksek voltajlı piller, 
motorlarınızın daha fazla güç üretmesini sağlar, ancak daha yüksek voltajlı piller daha fazla 
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hücre içerdiğinden daha ağırdır. Bu verilere dayanarak en uygun hücre sayısı 4S olarak 
belirlenmiştir. 

Bu pilin çalışma süresi ise şu şekilde hesaplanabilir: 

Ç𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎ş𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑀𝑀 =
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑠𝑠𝑀𝑀𝐵𝐵𝑟𝑟𝑠𝑠𝑀𝑀
𝑌𝑌ü𝑀𝑀 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎

× 60 × 0.8 

Ç𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎ş𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑠𝑠ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑀𝑀 =
18000
26700

× 60 × 0.8 ≅ 32.35 𝑑𝑑𝑀𝑀 

Bu formülde 0.8 değeri sık kullanılan bir değerdir. Pilin ortam sıcaklığı, kalitesi gibi özellikler 
hesaba katılarak tahmini kullanım süresini hesaplamaya yardımcı olur. Hesaplama yapıldığında 
sürekli kullanım durumunda ortalama çekilen akım 26.7 A alınırsa araç yaklaşık 33 dakika 
kullanılabilir olacaktır. Bu da yarışma için gayet yeterli bir süredir. 
Tablo 17 Pil teknik özellikleri 

Tür Li-ion 
Kapasite 18000mAh 
Dizilim 4S6P 
Deşarj katsayısı 10C 
Ağırlık 1100 g 
Boyut 90x40x200 mm 

     
Şekil 55 Batarya modeli 

 

 

11.  Ping Sonar 

Ping Sonar, sesin su altında yayılmasını kullanarak su altında haberleşmeyi ve diğer cisimleri 
tespit etmeyi sağlayan bir teknik ile çalışan sensördür. Şekil 56’da örneği gösterilen bu cihaz, 
aracın havuz içerisinde kamera ile görülemeyen alanlarda, duvarlara ve herhangi bir engele 
çarpmasını önlemek amacı ile kullanılacaktır. Aracın ön tarrafına eklenecek Ping Sonar ile 
toplam 30 derecelik bir alan taranabilecek ve böylece uygun algoritmalarla araç-duvar 
arasındaki mesafe korunabilecektir [9].  
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Şekil 56 Ping Sonar 

Tablo 18 Ping sonar teknik özellikler 

Maksimum Besleme Voltajı  5.5 volt 
Minimum Besleme Voltajı  4,5 volt 
İletişim Protokolü  Seri UART 
Maksimum Çalışma Derinliği  30 m 
Havadaki Ağırlığı  100 g 

 

12. UBEC 

UBEC (Universal Battery Eliminator Circut), BEC işlevi gören bir devredir. Yüksek voltajlı 
kaynağın gerilimini alıcı ve servolara uygun olan 5-6 V düzeyine indirerek voltaj düşürücü 
görevi görmektedir. Standart BEC devrelerine göre UBEC devreleri daha yüksek akım 
kapasitesini sağlayabilmektedirler. Bu yüzden yüksek akım çekilen uygulamalarda UBEC 
kullanılması uygun görülmüştür. Jetson Nano 4A (Amper), Pixhawk 2A ve ışık sistemi 1A 
olmak üzere minimum 7A akım çıkışı verebilen bir UBEC kullanılması gerekmektedir. Seçilen 
Şekil 57’deki UBEC ise 8A akım verebilecek kapasitededir ve bu şartı sağlamaktadır. 
Özellikleri ise Tablo 19’da gösterilmektedir. 

 
Şekil 57 UBEC 

 

Tablo 19 UBEC teknik özellikler 

Giriş Voltajı 7~𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 
Çıkış Voltajı 5V 
Max akım çıkışı 8A 
Ağırlık  15.8 g 
Boyut 57x23x8 mm 
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13. Fırçalı ESC 

Fırçalı ESC, motor bağlantı tarafında 2 adet çıkışı bulunan ESC’lerdir. Motorlara giden 
kısımla terminal bloğunun öncesinde bir anahtarlama görevi görmesi için kullanılacaktır. 

 
Şekil 58 Fırçalı ESC [10] 

Tablo 20 Fırçalı ESC teknik özellikler 

Maksimum akım 320A 
Sürekli maksimum akım 80 A 
Çalışma voltaj aralığı 7.2~16.8 
PCB Boyutu 42x34x47 mm 
Ağırlık  60 g 

 

14. Hall Etkisi Sensörü 

Hall etkisi sensörü manyetik alanın varlığını algılayan bir sensördür. Acil durum anında sigorta 
şemasında bulunan acil durum şalteri yerine kullanılmaktadır. Bu sayede tüpün içine temas 
gerektirmeden motorlara giden tüm güç kesilebilmektedir. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Şartnamede belirtildiği gibi yarışmada üç ayrı görev yer almaktadır. Şartname yayınlandıktan 
sonra görevler üzerine yapılan araştırmalar ve takım toplantılarındaki beyin fırtınaları ile nasıl 
bir yol izleneceği kararlaştırılmıştır. Genel görevlerin hepsi benzer bir görev algoritması ile 
çözülebilmektedir.  

Her görevin bazı kısımlarında farklılıklar olsa da bu genel hareket algoritması her görev için 
kullanılabilmektedir. Araç suya bırakıldıktan sonra ilk önce hedefi bulmak için havuzu 
taramaya başlayacaktır. 

Aracın havuzdaki nesneleri tespit edebilmesi için derin öğrenme tabanlı görüntü işleme tekniği 
kullanılmasına karar verilmiştir. Derin öğrenme metodu kullanılarak hızlı bir şekilde obje 
tespiti, sınıflandırılması ve objenin görsel içerisindeki lokalizasyonu yapılabilmektedir. Bu 
sayede farklı görüntü işleme tekniklerinin kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Şekil tanımaya 
yönelik yöntemlerin ise birden çok obje bulunan ortamlarda hataya neden olabileceği 
düşünüldüğü için tercih edilmemiştir. Bunun yanında kullandığımız derin öğrenme metodu 
eğitilirken tespit edilmesini istediğimiz nesnenin farklı açılardan ve pozlardan oluşan veri seti 
ile eğitildiği için çevresel nedenlerden kaynaklı herhangi objeyi algılayamama durumunda daha 
avantajlı olacaktır. Kapı geçme görevinde, denizaltı tespiti ve konumlanma görevleri için derin 
öğrenme tabanlı görüntü işleme kullanılacaktır. Pinger bulunan hedef imha görevi için ön 
tasarım raporunda bahsedilen hidrofon ve TDoA(Time Difference of Arrival) yöntemi yerine 
ve bu görevin de diğer iki görev gibi görüntü işleme ile yapılması kararı alınmıştır. Bu çözüm 
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yöntemimizi değiştirme nedeni, TDoA sisteminde sesleri algılamak için kullanılacak olan 
mikrofonlardan minimum 2 tane kullanılması gerektiği ve bunun için yeterli bütçe 
oluşturulamamış olmasıdır. 

Araç bir görev nesnesini tespit ettikten sonra görev programını hemen başlatmaz. Öncelikle 
tespit edilen obje hedef adlı bir listeye eklenir. Eğer yapay zekanın objenin sınıfına (class) dair 
tahmin ettiği güvenilirlik seviyesi (confidence level) 10 saniye boyunca ortalama %80’nin 
üzerindeki değerlerde seyrederse, göreve devam edilir. Eğer obje bu aşamadan geçemezse 
nesne hedef listesinden silinir ve araç havuzu taramaya devam eder. Böylece olabilecek 
herhangi bir yanlış hedef tanımlamanın önüne geçilmesi planlanmıştır. 

                                                    
Şekil 59 Genel hareket algoritması 

 

Aracın kontrol sisteminde birçok otonom araçta kullanılan PID döngülerinden oluşan bir sistem 
kullanılacaktır. PID döngüleri araç çalıştığı sürece devam edecektir ve aracın dengesini ve 
navigasyon, güdümlenme işlerini düzenleyecektir.  Bu sistem güdüm ve navigasyon sistemi ile 
koordineli bir şekilde çalışır. Navigasyon sisteminden ve güdüm siteminden gelen bilgiler girdi 
olarak alınır, bu süreçte aracın konumunda istenen bilgiler referans bilgisi olarak sisteme girer. 
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Aracın mevcut konumu sensörlerden ve kameradan gelen bilgilerle sisteme iletilir. Sistem bu 
girdilere göre hata payını hesaplayarak motorlara gerekli sinyalleri yollar. PID sistemini tercih 
edilmesinin nedeni diğer kontrol algoritmalarına göre kullanması daha basit ama ayrıca etkili 
olmasıdır. Hazırlanan algoritma Şekil 60’ta gösterilmektedir. [11] 

 
Şekil 60 Kontrol algoritması 

Görevler sırasında araçta GPS ve DVL gibi kompleks navigasyon sistemlerine ihtiyaç 
duyulmadığına karar verilmiştir. Aracın navigasyonu güdüm ve kontrol sisteminin beraber 
çalışması ile karşılanabilcektir. Kamera merkezli bir koordinat sistemi ile aracın ve hedef 
nesnenin birbirlerine göre konumları, IMU sensörü ile aracın açısal pozisyonu, derinlik sensörü 
ile aracın dünya bazlı referans sistemine göre dikey koordinatları ile belirlenebilecektir. Bunun 
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yanında araca eklenen ultrasonik mesafe sensörü ile aracın hedeflere ve duvarlara olan uzaklığı 
belirlenebilecektir. 

Kameradan alınan görüntüler, görüntü işleme yöntemleri ile işlenip, basınç sensörü yardımıyla 
derinlik hesaplandıktan sonra aracın mevcut konumu algılanmış olacaktır. Araç kendi 
konumunu algılayıp çevreyi analiz ettikten sonra görevler için eğitilen yapay zekâ ve görüntü 
işleme aşaması devreye girecektir. Daha sonra ise aracın güdümlü bir şekilde hareket etmesi 
gereken yönü ve derinliği belirlenir ve gerekli motor sinyallerini üretir. Bu bir döngü şeklinde 
devam eder.   

 

             
Şekil 61 Güdüm Algoritması 

Güdüm sisteminde amaç, aracın hedefe varması için zaman ve maliyet açısından en uygun yolu 
belirlemektir. Yarışma görevlerinde araç ve hedef arasında herhangi bir engel bulunmaması 
ayrıca hedeflerin sabit olması nedeni ile güdüm sisteminde hedefe yönelim metodu 
kullanılacaktır. 

Hedefin araca göre konumunu belirleyebilmek için kamera koordinat sistemi kullanılacaktır. 
Bu sistemi elde etmek için piksel koordinat sistemi ile gelen görüntü kamera koordinatlarına 
dönüştürülecektir. Kamera koordinatlarının merkezini bulmak için; 

𝑋𝑋 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑜𝑜𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑀𝑀𝑠𝑠𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀 =
𝐺𝐺ö𝑟𝑟ü𝑜𝑜𝐵𝐵ü𝑜𝑜ü𝑜𝑜 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑜𝑜𝑟𝑟𝑀𝑀ğ𝑀𝑀

2
− 1 
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𝑌𝑌 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑜𝑜𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑀𝑀𝑠𝑠𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀 =
𝐺𝐺ö𝑟𝑟ü𝑜𝑜𝐵𝐵ü𝑜𝑜ü𝑜𝑜 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑜𝑜𝑀𝑀ş𝑟𝑟𝑀𝑀ğ𝑀𝑀

2
− 1 

Koordinatları (u,v) olan bir noktanın kamera koordinatlarını (x,y) bulmak için aşağıdaki 
dönüşümler kullanılır; 

𝑥𝑥 = 𝑀𝑀 − 𝑋𝑋 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑜𝑜𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑀𝑀𝑠𝑠𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀 

𝐵𝐵 = 𝑣𝑣 − 𝑌𝑌 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑜𝑜𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑀𝑀𝑠𝑠𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀 

Kamera koordinatlarını kullanmanın avantajı görseli dört parçaya bölmesidir. Böylece objenin 
kameranın merkezine göre pozisyonu daha kolay hesaplanabilir hale gelir. Daha sonra tespit 
edilen nesnenin koordinatlarına göre merkezden sapma değeri hesaplanır. Bulunan hata değeri 
kontrol PID döngüsüne gönderilir. PID sisteminin çıkış verisine göre motorlara PWM sinyalleri 
gönderilir. Hedefin yeni koordinatları görüntü merkezindeki dörtgenin içerisine girdiğinde araç 
hedefe güdümlenmiş olur. 

 
Şekil 62 Piksel koordinatları ve kamera koordinatları 

 
Şekil 63Merkez dörtgen ve hedefin yön vektörü 
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Şekil 64 Kapı görevi 



 
 

49 
 

 
Şekil 65 Deniz altı tespit görevi 

Araç batırılmadan önce 0.7 metre ilerle komutunun verilmesi kameranın 60 derecelik açı ile 
aşağı bakmasından kaynaklanmaktadır. Hedef merkeze alındıktan sonra oluşan dik üçgende 
yatay uzaklık mesafesi 173 cm olmaktadır ve en iç çembere konumlanılması için minimum 65 
cm aracın ilerlemesi gerekmektedir. Durum Şekil 66’da gösterilmektedir. 

 
Şekil 66 Araç-hedef mesafesi 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Aracın verilen görevleri gerçekleştirmesi için gerekli ilk aşama aracın hedef objeyi algılaması 
ve daha sonra ise hedefi tanımlamasıdır. Bu aşamanın gerçekleştirilmesi için çeşitli işlemlerden 
ve filtrelerden geçirilerek kameradan gelen görüntünün işlenmesi gerekir. Bu amaçta 
kullanılabilecek birçok görüntü işleme yöntemi bulunmaktadır. Bizim tercih ettiğimiz yöntem 
ise derin öğrenme tabanlı bir görüntü işleme yöntemidir. 

Derin öğrenme bir makine öğrenmesi yöntemidir. Ancak yapay zeka eğitilirken herhangi bir 
denetleme (supervisor) gerektirmez ve tamamen yapay sinir ağı adı verilen katmanlı bir 
algoritma yapısı kullanarak kendi kendine öğrenir. Şekil tanıma odaklı yöntemlerin 
kullanılmamasının nedeni suyun optik karakteristiği sebebiyle görüntülerde bozulmaya sebep 
olması ve havuzda meydana gelebilecek herhangi bir kirlilik durumunda bu yöntemlerin 
kullanımının zorlaşmasıdır. [12] 

Aracımızdaki yapay zeka SSD300 mimarisinde bir model kullanılacaktır. Bu modelin 
seçilmesinin nedeni yapılan araştırmalar sonucunda Obje lokalizasyonunu Fast-RCNN vs 
Faster-RCNN gibi modellerden daha hızlı belirlemesi ve hız gerektiren işlemlerde doğruluk 
oranının bu modellerden daha yüksek değerlerde olduğunun tespit edilmesidir [13]. 

Araç görev halindeyken alınan görüntüye pooling işlemi ve convolution filtreleri uygulanır. Bu 
süreçte  kameradan gelen görüntü eşit parçalara bölünür ve bu kısımlara sırasıyla farklı filtreler 
uygulanarak görüntünün “contour” adı verilen hatları ortaya çıkarılır. Daha sonra ise üzerinde 
objenin bulunma olasılığı yüksek olan kısımlar belirlenir ve işlem bu bölümler üzerinde devam 
eder. Görüntüyü bölen karelerin her birinde sayısı modele bağlı olarak bulunan çerçeveler 
bulunur. Obje görüntü içerisinde tespit edildiğinde bu her karede farklı ve boyutlarda bulunan 
çerçevelerden objeyi en iyi şekilde çevreleyeni seçilir ve çıktıda obje bu çerçevenin içinde 
verilir. Bu sayede objenin görsel içerisindeki konumlandırması da yapılmış olur. Ayrıca çıktıda 
objenin merkez koordinatlarını ve çerçevenin genişlik ve uzunluk değerleri de verilir. 
Algoritma tasarım kısmında belirtildiği gibi aracın merkez koordinatları kullanılarak araç ve 
hedef nesnenin birbirine göre pozisyonları belirlenip güdüm sistemi yardımıyla araç hedefe 
güdümlenebilmektedir. Modelin ikinci kısmında ise tespit edilen objenin sınıflandırması yapılır 
ve objenin verilen çerçevenin içinde bulunma olasılığı hesaplanır [14]. 

Bu model araca yüklenmeden önce bir kişisel bilgisayarda eğitilecektir. Modeli eğitmek için 
görev objelerinin su altındaki görsellerinden oluşan bir veri setine ihtiyacımız vardır. Bu veri 
setinin modelleri hazırlanmıştır. Veri setinin %80’i derin öğrenme modelini eğitmek için egitim 
seti olarak, %10’u geliştirme seti olarak, kalan %10’u da modeli test etmek için ayrılmıştır.  
Daha veri setinde bulunan her görsel için bulunması istenen obje etiketlenecektir. Böylece 
eğitime sokulan modelde işlenen her görsel ile filtrelerde ağırlıklar oluşacak ve eğitilen modelle 
gerçek zamanlı görüntü işleme yapılabilecektir. 

Görüntü işleme için kullanabilecek birçok derin öğrenme modeli vardır. Aracımızdaki yapay 
zekayı için SSD300 mimarisine MobileNet evrişimli sinir ağı’nın birlikte kullanıldığı SSD 
MobileNet ile kullanılmasına karar verilmiştir. MobileNet’in sahip olduğu filtrelerin modelin 
performansını arttırması dolayısıyla bu karar alınmıştır. Bu model aynı zamanda mobil araçlar 
için optimize edildiği için projemize uygun bulunmuştur.  

TAUV Takımı’nın derin öğrenme modeli Keras ve Tensorflow kütüphaneleri kullanılarak 
oluşturulacaktır. Kullanımı kolay arayüzü ve Tensorflow gibi birçok makine öğrenmesi 
kütüphanesini desteklemesi Keras’ın sağladığı avantajlardandandır.   
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Aracın tüm yazılımında Python Programlama Dili kullanılacaktır. Python sahip olduğu görüntü 
işleme ve derin öğrenme kütüphaneleri ayrıca otonom hareket kısmında kullanılan Pymavlink 
kütüphanesi ile aracın yazılımında birçok avantaj ve kolaylık sağlamaktadır. 

 
Şekil 67 Jetson Nano’da  Modele göre derin algoritma performans grafiği [15] 

Otonom Hareket 

Motor kontrolünde en önemli bileşen otopilot kartıdır. Otopilot kartı seçiminde dikkat edilmesi 
gereken hususlar; kart kullanımının kolay olması, desteklediği sensörlerin sayısı ve yetkinliği, 
birden çok PID kontrol algoritmasını kendi bünyesinde yönetebilmesidir. Bu konular 
çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda Pixhawk otopilot kartının sağladığı avantajlar 
nedeniyle kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Pixhawk içerisinde bulunan açık kaynaklı 
Ardusub yazılımı sayesinde, seçilen motor konfigürasyonu konusunda TAUV Takımı’na hem 
kolaylık hem de zaman kazandırmıştır. 

Ardusub, uzaktan kumandalı (ROV) ve otonom (AUV) su altı araçları için açık kaynaklı bir 
kontrol sistemidir. Ardusub sayesinde stabilite kontrolü, derinlik - yön tutma ve otonom 
navigasyon yapılabilir. Ardusub kullanımı oldukça kolay olmakla beraber AUV/ROV için 
farklı motor konfigürasyonlarına sahiptir. Ardusub, Pixhawk içerisinde bulunan IMU 
sensörlerine ek olarak basınç sensörünü de doğrudan destekler [16]. Ardusub kontrol sisteminin 
etkin çalışabilmesi için üç temel yazılım bileşenine ihtiyaç vardır bunlar sırasıyla;  

• Ardusub Otopilot Yazılımı: Pixhawk içerisinde bulunan bu yazılım, sensör verileri ve 
gelen komutlar doğrultusunda motorların hareketinden sorumludur. 

• Yardımcı Kontrol Kartı: Yardımcı kontrol kartı (companion computer) olarak Ardusub 
tarafından desteklenen tek kart Raspberry Pi 3 Model B’dir. Yardımcı kontrol kartı, ana 
kontrol kartı (Jetson Nano) ve otopilot kartı (Pixhawk) arasında köprü görevi 
görmektedir. Yardımcı kontrol kartı, bu haberleşmeyi MAVLink protokolü kullanarak 
sağlar. 

• Ana Kontrol Kartı: Aracın obje tanıma veya tanıma sonrası güdümlenme süresinde 
motorların hareketlerine yönelik asıl bilgiyi barındıran beynidir. Buradaki verilere göre 
motor davranışlarının temeli belirlenir. 

MAVLink, otonom araçlararası ve otonom araç bileşenleri arası iletişimi sağlayan bir 
protokoldür. MAVLink protokolü, hibrit ağlar için kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, çoğu 
telemetri akışı için bilinen veya tek bir alıcının olmadığı durumlar için kullanılmaktadır. Hibrit 
ağlarda, veri kaynaklarından yüksek hızla akan veriler veri havuzunda toplanır. MAVLink 
protokolünün izin verdiği diğer çalışma modu da belirli veri aktarımı durumlarında noktadan 
noktaya garantili iletişimdir. MAVLink, belli çalışma modlarını içermesinin yanı sıra oldukça 
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güvenilir ve birden çok dil tarafından desteklenen kütüphanelere sahip bir protokoldür. Bu 
kütüphaneler arasından Python dili ile yazılmış olan Pymavlink kütüphanesinin kullanılmasına 
karar verilmiştir [17].  

Pymavlink, Python ile yazılmış, düşük seviyeli ve genel amaçlı bir MAVLink mesaj işleme 
kütüphanesidir. Bu kütüphane, mesajları kodlamak ve kodları çözmek, imzaları uygulamak ve 
kontrol etmek için dile özgü modüller oluşturur. Pymavlink kütüphanesinin seçilme nedeni ise 
üretilen bazı modüllerin Ardusub yazılımına özel olmasıdır. Ayrıca Pymavlink kütüphanesinin 
kullanım kolaylığı tercih nedenlerinden biridir.  

 
Şekil 68 Motor kontrol kodları 

5. GÜVENLİK 
TAUV Takımı’nın önceliklerinden biri de güvenliktir. Takıma göre tüm kazalar gerekli 
güvenlik önlemleri alınarak önlenebilir. Bu hassasiyet hem araç üzerinde, hem üretim sürecinde 
hem de test aşamalarında kendini belli etmektedir. TEKNOFEST tarafından yayınlanan 
yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler 
incelendikten sonra uygulanacak güvenlik önlemleri ile ilgili planlamalar yapılmıştır. 
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A) ARAÇ GÜVENLİĞİ 

Acil Durum Butonu 

Karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durumda aracı durdurmak için hall etkisi sensörü ile 
çalışan bir acil durum butonu kullanılacaktır. Bu buton yarışma şartnamesinde de belirtildiği 
gibi aracın kolay ulaşılabilir bir konumuna yerleştirilecektir. 

Sigorta ve çalışma voltajı 

Aracın güç dağıtım ünitesinde kullanılacak olan sigortalar ile araçta oluşabilecek herhangi bir 
kısa devre durumunda araca giden akımı kesecektir. Aracın çalışma gerilimi yarışma 
şartnamesinde belirtilen 50 V DC değerinin altında 25 V DC olarak planlanmıştır. 

Aracın Sızdırmazlığının Sağlanması 

İçinde elektronik aksamın ve bataryanın yer aldığı tüpün sızdırmazlığını sağlamak için tüpün 
tasarımında o-ringler ve vidalama yöntemi kullanılmıştır. Tüp dışında bulunan motor ve 
sensörler için su geçirmezliği tescillenmiş parçalar kullanılmıştır. Tüp ve kabloların bağlantı 
noktalarındaki sızdırmazlık ise su geçirmez penetratörler ile sağlanacaktır. 

 
Şekil 69 Kabloların tüp ile bağlantı noktalarında kullanılacak olan penetratörler 

İticilerin(Thruster) güvenliği 

Hem yüksek hızlarda dönen pervanelerin neden olabileceği zararları engellemek hem de 
motorları korumak amacıyla, iticiler pervaneleri noozle içerisinde bulunan modellerden 
seçilmiştir. Bunun yanında herhangi bir yabancı maddenin pervanelere dolanmasını ve böylece 
oluşabilecek kazalarla olası motor hasarlarını engellemek için iticilere 3D yazıcı ile ürettiğimiz 
ızgaralar takılacaktır.  

 
Şekil 70 Koruyucu noozle ve kafes 
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Raf sistemi 

Araç içerisindeki elektronik parçaların sıkışıklık veya hareket halinde iken kayması sonucu 
birbirine değen kabloların neden olabileceği kısa devre sorununu çözmek için elektronik 
parçalar özel olarak tasarlanan raf sistemine yerleştirilerek sabitlenecektir. Üretilen raf sistemi 
iki katlıdır. Alt katında piller, üst katında ise diğer komponentler bulunmaktadır.  

 
Şekil 71 Tasarlanan Raf Sistemi 

Ultrasonik mesafe sensörü 

Aracın duvarlara veya herhangi bir engele çarpıp darbe almasını önlemek amacıyla aracın kör 
noktalar ultrasonik mesafe sensörü ile izlenecektir. 

Araç üzerindeki keskin noktaların giderilmesi 

Araç tasarımında kavisli yüzeyler tercih edilmiştir, bulunan sivri noktalar ise pah kırma işlemi 
uygulanarak giderilecektir. 

B) ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ 

Araç güvenliğinin de ötesinde, en önemli şey takım üyelerinin sağlığı ve güvenliğidir. Bu 
bağlamda çalışma sürecinde güvenlik önlemlerine üst düzeyde uyulmuştur. Alınan önlemler 
aşağıdaki maddelerce açıklanabilir.  

Genel kurallar belirtilmiştir. 

1. Çalışma alanına kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemelidir. 
2. Çalışma alanına yanıcı, yakıcı malzemeler getirilmemelidir. 
3. Tüm takım güvenlik kurallarından haberdar olmalıdır ve herhangi bir güvenlik açığında çok 

hızlı bir şekilde tüm takıma haber verilmelidir. 
4. Saçı uzun olanlar saçını toplamalı ve herkes çalışma ortamına uygun kıyafetler giymeli, 

kapalı ayakkabı tercih edilmelidir. 
5. Çalışma ortamında her zaman ilk yardım seti steril ve tam şekilde bulunmalıdır. 
6. Çalışma alanında dikkatli ve disiplinli davranılmalıdır. 
7. Etrafta kesici ve delici yüzeylere sahip teknik ekipmanlar bırakılmamalıdır. 

Özellikle mekanik sistemlerle uğraşırken uyulan kurallar belirtilmiştir. 

1. Atölye çalışmalarında ve imalat sürecinde uygun ayakkabı ve kıyafetler giyilmesine özen 
gösterilmeli, atölye kuralları takip edilmelidir. 

2. Kullanılan araç gereçlerin ve mekanik parçaların keskin yüzeylerinden korunmak için 
eldiven kullanılması zorunludur. 
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3. Kullanılıp işi bitmiş malzemeler derhal kaldırılmalıdır. 
4. Kişisel güvenliğin sağlanması için gözlük takılması zorunlulur. 
5. Tehlikeli kimyasallar, partiküller ve virüslerin solunmasını önlemek için maskeler ekip 

üyeleri tarafından tüm süreç boyunca kullanılmaktadır. 
6. Çalışma ortamı kalabalık olmamalı, işi olmayanlar ortamı terk etmelidir.  
7. Olası bir kaza anında yetkili kişilere haber verilmelidir. 

Özellikle elektronik sistemlerle uğraşırken uyulan kurallar belirtilmiştir. 

1. Elektronik sistem üzerinde çalışılırken, parçanın üstünden elektrik akımı geçmediğinden 
emin olunmalıdır. 

2. Her daim etrafta acil durumlarda kullanılmaya hazır bir yangın söndürücü 
bulundurulmalıdır. 

3. Araç içinde kullanılan tüm kablolar su geçirmez olmak zorundadır. 
4. Elektrik çarpması durumuna karşı, işlemler sırasında daima koruyucu eldiven giyilmesi 

zorunludur. 
5. Araçta medyana gelebilecek herhangi bir sorun karşısında tepki verebilmek adına “acil 

kapatma butonu” çalışır halde ve hazır olmalıdır. 
6. Robot üzerinde bulunan elektrik sistemi su içinde sorunsuz çalışabilecek durumda olup, 

suya dayanıklı hale getirilmelidir. 
7. Elektronik parçalar kaliteli olmalı, uzun vadede kullanılabilecek ve patlamayacak parçalar 

seçilmelidir. 

Acil durumlarda uygulanacak kurallar belirtilmiştir. 

1. Elektrik kaçağı durumunda asla çıplak elle müdahele edilmemelidir. 
2. Araç ürezinde çalışma yapılırken farkedilen duman, kıvılcım vb. Durumlarda direkt aracın 

elektriği kesilmelidir. 
3. Kazaları en aza indirmek için olası senaryolar takım ile paylaşılmalı ve önlemler hakkında 

bilgilendirilmelidir. 
4. Robotu yapan kişi olası kazalara karşı bilgilendirilmelidir.  
5. Elektrik yangınlarına suyla müdahale etmemeli karbondioksitli söndürme cihazları 

kullanılmalıdır. 
6. Araç su altında test edilirken, olası bir elektrik kaçağı riskinden dolayı havuzda kimse 

olmamalı ve kimse suyla temas halinde bulunmamalıdır. 

6. TEST 
Gerçekleştirilen Testler 

Hidrostatik Analiz 

Solidworks üzerinde yapılan simülasyona göre aracın en büyük yüzey alanına sahip olan şasi 
yan çerçevelerindeki basınç ve stres altındaki gerilmeler incelenmiştir. İnceleme sonucunda 
düşük strese maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Basınç kuvvetinin en yüksek etkileyeceği noktarın 
ise orta kısma en yakın yerlerdeki sivri köşe noktalar olduğu görülmektedir. 
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Şekil 72 Şasi çerçevesinin basınç altındaki statik analizi 

Tüpün ön kısmında bulunan dome parçaya aynı basınç kuvveti uygulanarak analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bükülme sonucu suyun hangi noktada en fazla sızma ihtimalinin 
olduğu görülmüştür. 

 
Şekil 73 Dome parçasının basınç altındaki statik analizi 

Elektronik Bileşen Testi 

Elektronik açıdan en önemli etmen, elektronik bileşenlerin düzgün çalışabilmesidir. Bu nedenle 
temin edilen her elektronik bileşenin güvenilirliği ve çalışma performansı test edilmiştir. 
Yapılan testler sonucunda, bileşenlerin çalışma sonrası aşırı ısınma problemi olup olmadığı, ve 
gönderilen veya alınan verilerin doğruluğu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Kritik tasarım 
raporu sonrası temin edilecek diğer elektronik bileşenlere de bu test uygulanacaktır. 

Kartlar Arası İletişim Testi 

Aracın ana kontrol kartı Jetson Nano ile otopilot kartı Pixhawk Cube Black arasındaki iletişimi 
daha araç inşaatına başlanmadan test edilmeye başlanmıştır. Bu testler için Pixhawk Cube 
Black’in ana yazılımı olan ArduPilot, SITL (Software in the Loop) adı verilen Pixhawk 
simülasyonu sunmaktadır. Yazılım Ekibi bu simülasyonu kurup sonrasında takımın laptopu 
üzerinden sanal Pixhawk Cube Black ile iletişime geçerek motor kontrolünü sağlayacak olan 
Python programları pymavlink kütüphanesi ile birlikte yazılmaya başlanmıştır.  
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Şekil 74 SITL Simülasyonu 

 
Şekil 75 Kontrolü Sağlayan QGroundControl ve Python Programı  

Motor Sinyal Testi 

Pandemi sebebiyle teslimat süresi normalden daha uzun sürmektedir. Bu nedenle kritik rapor 
süresince iticileri test etme şansı bulunamamıştır. Bunun yerine otopilot kartı Pixhawk Cube 
tarafından gönderilen sinyaller test edilmiştir. Otopilot kartından çıkan PWM sinyalleri 
doğrultusunda testin başarıyla tamamlandığı söylenilebilir. Sinyal testleri iki adet osiloskop 
yardımıyla hem yatay düzlem motor bağlantıları hem de dikey düzlemdeki motor bağlantıları 
üzerinden test edilmiştir. Osiloskop görüntüleri Şekil 76 ve Şekil 77’de verilmiştir. 

 
Şekil 76 Yatay ve Dikey Düzlemde Motor Bağlantı Sinyalleri 
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Şekil 77 Pixhawk Cube Motor Sinyal Testi 

Görüntü İşleme Testi 

Kritik rapor süresince ise hem nesne tespiti için kullanılan görüntü işleme algoritmasının 
doğruluğunun tespiti hem de ekip üyelerinin görüntü işleme yetkinliğinin ölçülmesi açısından 
hazır veri setleri kullanılarak görüntü işleme testleri yapılmıştır. Bu testler sonucunda çember 
tespitinin kolaylıkla yapılabildiği gözlenmiştir.  
 
Simülasyon Testleri 

Yarışma ortamı hakkında toplanılan bilgilerle hazırlanan simülasyon ortamında şu an manuel 
sürüş testleri gerçekleştirilebilmektedir. Unity programında hazırlanan bu simülasyonda su altı 
mekaniği kullanılmıştır. Hareket komutları ve animasyonlar ise C# programlama diliyle 
yazılmıştır. Simülasyondan elde edilen görüntüler ile veri seti oluşturularak gerçek ortamdaki 
görüntülerle hazırlanan veri setine zenginlik katılacaktır. Aynı zamanda pandemi sürecinde 
aracın gerçek ortam testleri sınırlı kalacağından dolayı, bu simülasyon üzerinden yapılan gerçek 
test ortamından önceki yapay zekayı eğitme aşamalarıyla ve tespit edilen eksikliklerin giderilip 
geliştirilmesiyle büyük bir avantaj sağlanmış olacaktır.  

Simülasyonda gelinen nokta ÖTR’den farklı olarak su altı mekaniğinin eklenmiş olmasıdır. 
Güncel olarak ise Python dilini destekleyen Unity 3d programı üzerine çalışılmakta ve python 
kodlarının kullanılabilir hale getirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Bundan sonraki aşamada 
testler otonom sürüş için de gerçekleştirilebilir olacaktır.  

 
Şekil 78 Simülasyon görüntüleri 
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Gerçekleştrilmesi Planlanan Testler 

Sızdırmazlık Testi 

Üretimi 07.06.2021 tarihinde tamamlanan elektronik haznedeki boşluklar penetratörlere epoksi 
doldurularak kapatılacak ve yarışma koşullarındaki (2m derinlik) sızdırmazlık testleri 
gerçekleştirilecektir. 

Yüzerlilik Testi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan havuz kullanma izni başvurusu sonuçlandığında 
üretimi ve montajı tamamlanan araç içindeki hava boşaltılarak suya bırakılacaktır. Duruma göre 
batması planlanan araca denemeler sonucu yeterli miktarda yüzdürücü takılacak ve askıda 
kalması sağlanacaktır. 

Hareket Kabiliyeti Testi 

Üretimi ve montajı tamamlanan aracın suya bırakılarak yapılacak olan otonom hareket 
kabiliyetleri, yüzerlilik ve sızdırmazlık testlerinden sonra temmuz ayının ikinci yarısından 
sonra gerçekleştirilecektir. 

Ana Güç Kaynağı Testi 

Batarya üretimi sonrası, araç ana güç kaynağının gereken güç ve voltajı sağladığından emin 
olmak amacıyla batarya kontrol testi yapılacaktır. Ayrıca yarışma süresince batarya bitmesi gibi 
bir problemle karşılaşmamak adına bataryanın ne kadar süre dayanabildiği ve ne kadar sürede 
şarj edildiği de test edilecektir.   

Güç Dağıtım Kartı Testi 

Güç dağıtım kartında olası bir hata elektronik bileşenler için ölümcül boyutlarda olabilir. Bu 
nedenle güç dağıtım kartı üretim sonrası mutlaka test edilmelidir. Karta güç verilmeden önce 
kartın yolları kontrol edilir. Güç verilmesi sonrası ise kart sıcaklığı ve kısa devre durumları test 
edilir.  

Acil Durum Devre Testi 

Araç inşası sonrası, herhangi bir kötü durum olması beklenmeden acil durum devresi test 
edilmelidir. Acil durum devresinin, ana kontrol kartına sinyali doğru iletmesine ve sistemi 
durdurabilme yetkinliğine bakılmaktadır.  

Görev İcra Testi 

Hazırlanan parkur ortamında tüm mekanik elektronik ve yazılımsal çalışmaları biten aracın 
görevleri maksimum puan alacak şekilde icra etmesini sağlamak amacıyla görev icra testi 
gerçekleştirilecektir. Bunun için Şekil 79’da görüldüğü üzere parkur üretim çalışmaları 
başlamıştır. 
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Şekil 79 Hazırlanan parkur ürünleri 

7. TECRÜBE 
Bu süreçte kazanılan en büyük tecrübe, KOVID-19 sebebiyle yüzyüze eğitime ve çalışmalara 
ara verilmesine rağmen motivasyonun her zaman yüksek seviyede tutularak uzaktan 
çalışmalara devam edilebileceğini öğrenmek ve bunu başarmaktır. Güncel gidişatta ise çalışma 
için toplanılan zamanlarda üye sayısını minimuma indirerek risklerin oluşması 
engellenmektedir. 

Proje Sürecinde Yaşanan Kazalar ve Edinilen Tecrübeler 

Mekanik Alanında Edinilen Tecrübeler 

Şasi parçaları üretiminde çizimi yapılan parçaların et kalınlığı nedeniyle üretim yöntemine 
uygun olmadığı ve üretim sırasında eğilme/büzüşme yaşanabileceği farkedilmiş, daha kalın 
plakalar tercih edilmesi gerektiği öğrenilmiştir. Daha kalın plakalar temin edilerek üretim 
sağlanmış ve diğer parçalar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamada, tasarlanılan 
ürünün üretilebilirliğinin göz önüne alınması ve ona uygun devam edilmesi öğrenilmiştir. 

Ön tasarım raporu süresince, pandemi ve malzeme eksikliği nedeniyle kontrol kartlarıyla 
pratikte uygulama şansı bulunmamıştır. Ön tasarım raporu sonrasında yapılan uygulamalar 
sonucunda ise, otopilot kartı Pixhawk ile Jetson Nano arası iletişim için yardımcı bir kontrol 
kartına ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. 

Farklı CAD çizimi programları üzerinde çalışılırken import/export aşamalarında karşılaşılan 
problemlerden birisi boyutların normale oranla x10 olacak şekilde büyümesidir. Şekil 80’de 
gösterildiği üzere, Solidworks üzerinde çizilen ürettirilecek pil dosyası montaj aşamasında 
Fusion 360 programına aktarıldığında görülen boyut farkı bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir. Bu sorun dosyaları farklı formatlarda kaydedip deneyerek doğru boyutlara 
ulaşılarak çözülmektedir.  
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Şekil 80 CAD programında karşılaşılan boyut problemi 

3B yazıcı kullanım esnasında sorun yaşanmasının nedeni alt taraftaki tablanın parça üzerine 
tam yapışmamasından kaynaklanmaktadır. Sonrasında bu problem yazıcılar için kullanılan ve 
parçanın zemine yapışmasını sağlayan 3m kağıt bant kullanılmaya başlamasıyla çözülmüştür. 
Ayrıca tabla sıcaklığı 50 dereceden 60 dereceye yükseltilmiştir. İdeal tabla sıcaklığı ise 55-70 
derece arasındadır. Isının çok yükseltilmemesinin nedeni ise parça basıldıkça üzerinde ağırlık 
oluşacak ve tabanda baskı uygulayacak olmasıdır. Bu şekilde zeminde hareket etmesinin önüne 
geçilmiştir.  

 
Şekil 81 3B yazıcı talihsizliği 

Mekanik Ekibindeki Üyelerin Kendine Kattığı Kazanımlar ve Tecrübeler 

Henüz üniversite eğitiminde çoğu üyesinin ilk senesi ve öncesinde herhangi projede tecrübesi 
olmayan takım üyelerinden oluşan TAUV Takımı, mekanik ekibi proje başlangıcından beri: 

• Inventor, Fusion 360 ve Solidworks olmak üzere 3 adet CAD modelleme programı 
öğrenmiştir. 

• 3B Yazıcı kullanımını öğrenmiştir. 
• Malzeme bilgisini geliştirmiştir. 
• Solidworks üzerinden statik analiz çalışmaları öğrenmiş ve uygulamaya başlamıştır. 
• Akış analizi (CFD) konusunda kendilerini geliştirmeye başlamıştır. 
• Su altı mekaniği ve akışkanlar dinamiği hakkında literatür araştırmalarıyla kendilerini 

bu konuda geliştirmişlerdir. 
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• Üretim yöntemleri ve merkezleri konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. 
• Farklı görüntü işleme teknikleri hakkında kendilerini geliştirme şansı bulmuşlardır. 
• Ekip, atölye çalışmaları sırasında dikkat edinilmesi gereken hususları ve temel atölye 

bilgilerini öğrenmiştir. 

Elektronik ve Yazılım Alanında Edinilen Tecrübeler 

Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) 

Jetson TX2 ve SITL gibi yazılımsal olarak yapılması gereken çoğu için Ubuntu bilgisi 
gerekmektedir. Yazılım ekibi, zorunlu olarak Linux bilgilerini derinleştirmek adına ya VM 
(Virtual Machine, Sanal Bilgisayar) içerisine ya da bilgisayarlarına yükleyerek günlük 
yaşamlarında Linux kullanmış ve yazılım geliştirme sürecinde gerekli olan bilgi ve tecrübeleri 
edinmişlerdir. 

ESC 

Türk-Alman Üniversitesi’nin TAUV Takımı’na temin ettiği farklı modellerde SimonK tabanlı 
motor kontrolcüler bulunmaktadır. Yapılması gereken görevler düşünüldüğünde bu motor 
kontrolcülerin çift yönlü (bidirectional) hareketi desteklemesi gerekmektedir. Çift yönlü 
hareket imkanı sunan yazılım BLHeli-S’in, yapılan uygulamalar sonucunda SimonK tabanlı bu 
motor kontrolcüleri desteklemediği fark edilmiştir. Bu durum sayesinde, elektronik ekibi  motor 
kontrolcüler hakkında daha geniş çaplı bir araştırma yapma fırsatı bulmuş ve kullanacakları son 
ESC modeline karar verebilmiştir. 

Jetson TX2 

Jetson Nano gelene kadar testleri mevcut olan Jetson TX2 üzerinden gerçekleştirmeye 
başlayabilmek için Jetson TX2'nin kurulumu hakkında gerekli bilgiler edinilmiştir. Önce VM 
(Virtual Machine, Sanal Bilgisayar) içerisinde çalışan Ubuntu 18.04.5 ile kurulumu 
gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak 5 saate yakın beklemenin ardından bu deneme başarısızlıkla 
sonlanmıştır. Devamında bütün ayarlar kontrol edildikten sonra tekrar denenmesine rağmen bu 
kurulumun VM içerisinde gerçekleşemeyeceği anlaşılmıştır. Ubuntu 18.04.5 VM içerisinden 
çıkartılıp bilgisayara doğrudan yüklenip üçüncü denemede başarılı olunmuştur. Jetson Tx2’nin 
son ayarları da yapıldıktan sonra testlere başlanmıştır. 

Companion Computer 

Ardusub için gerekli olan Companion Computer (Yardımcı Bilgisayar) öncelikle Raspberry Pi 
3B+ üzerinde denenmiş, fakat sistemin açılmayı reddettiği fark edilmiştir. Bunun üzerine, önce 
güç sağlayan adaptör değiştirilip yeterli voltaj ve amperi sağlayabildiğinden emin olunmuştur. 
Bu değişim sonrası da açılmayan Companion Computer'ın gereksinimleri kontrol edildiğinde 
Companion Computer'ın yalnızca Raspberry Pi 3 Model B üzerinde çalıştığı öğrenilmiştir. 
Raspberry Pi 3 Model B ile denendikten sonra Companion Computer açılabilmiştir. 

Pixhawk 2.1 (Cube Black) 

Pixhawk'ın üzerinde çalışması gereken ArduSub yazılımı, önce VM içerisindeki Ubuntu 
18.04.5 ile araca özel olarak derlenip yine aynı sistem içerisinde çalışan QGroundControl 
programı ile Pixhawk'a yüklenmeye fakat bir sonuç alınamamıştır. Tx2'nin kurulumundan 
edinilen tecrübeyle bu kurulumun da VM içerisinde gerçekleşemeyeceği anlaşıldığında 
doğrudan bilgisayara yüklenmiş olan Ubuntu 18.04.5 üzerinden tekrar denenmiş ve özel 
derlenmiş olan sistem yüklenmiştir. Sistem yüklendikten sonra üzerinde gerçekleştirilen motor 
testleri sırasında stabil şekilde çalışmayan Pixhawk yazılımı, sonrasında ArduPilot'un 
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arşivlerinde sunulan eski sürüm bir yazılım kullanılmaya başlanmıştır. Daha stabil olduğu 
görüldükten sonra eski yazılımla devam edilmiştir. 

OpenVPN 

Yazılım departmanındaki görüntü işleme ekibi, fiziksel olarak araçla ilgilenemediğinden dolayı 
ilk seçenek olarak fiziksel erişimi olan bir kişiyle yazılı ve sesli şekilde konuşularak komutları 
onun girmesi sağlanmıştır. Bu şekilde geçen bir haftadan sonra bu durumun işleri daha da 
zorlaştırdığı fark edilmiştir. Bu duruma çözüm yolları aranırken açık kaynaklı ve ücretsiz 
OpenVPN programı keşfedilmiştir. OpenVPN programı, çalıştığı sunucu ve ayarı açıldıktan 
sonra sunucuya bağlanan kullanıcıları birbiriyle bir VPN(Virtual Private Network, Sanal Özel 
Ağ) içerisinde birleştirmektedir. Bu programın sunucu tarafı bir VM içerisinde kurulup, 
kullanıcıları için gerekli bütün dosyalar sunucu tarafından kullanıcılara dağıtılarak yazılım 
ekibinin ve aracın bütün bilgisayarlarının bir VPN içerisinde birleşmesi sağlanmıştır. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
Zaman Planlaması 
Projelerde zaman planlaması ve proje takviminin oluşturulması, projede belirlenen işlerin hangi 
zamanda kimler tarafından yapılması gerektiği bilgilerini sağlar. Uzun soluklu projelerde ise 
bu çok önemlidir. Oluşturulmaması durumunda proje gidişatında farkında olunmadan zaman 
dışına çıkılması projede çok maliyetli ve zaman kaybına yol açan bir haritaya dönüştürebilir. 
Bu da bir risk göstergesidir. 

Gantt şemaları ise projenin en rahat takip edilebileceği plan araçlarından biridir. Tablo 21’de 
ön tasarım raporu sürecinden sonraki aşamalar için TAUV Takımındaki ve takım içerisindeki 
departman dağılımlarındaki görevler, bu görevlerin başlangıç-bitiş tarihlerinin ayrıntılı bir 
şekilde gösterildiği Gantt şeması yer almaktadır. 

Gidişattan ise bahsedilecek olursa; 

• Mekanik ekibinde üretim malzemeleri ve bütçe ayrılması ile birlikte araç üretim  ve 
montaj aşamasına geçilmiştir. 

• Elektronik ekibinde malzeme alımları ile birlikte temini yapılan komponentler arasında 
bağlantılar ve sensörlerdeki kalibrasyonlar yapılmaktadır. 

• Yazılım ekibinde ise gerçeğe yakın yarışma parkuru oluşturulup maksimum 
benzerlikteki görüntülerden oluşan DataSet verileri oluşturulmuştur ve yazılan kodların 
simülasyon ortamındaki testleri yapılmıştır. Bahar dönemi final sınavı tarihlerinden 
sonra (15.06.2021-30.06.2021) oluşturulan Veri seti ile yeni model eğitimine 
başlanacaktır.
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Tablo 21 Gant şeması 

 

 

 

Görevler Başlangıç Bitiş 
Genel
Takımın kuruluşu 1.11.2020 15.11.2020
Takım içi görev paylaşımının yapılması 15.11.2020 20.11.2020
Araştırma geliştirme 20.11.2020 30.07.2021
Yarışma başvurusu
ÖTR teslimi
ÖTR sonuçlarının çıklanması
Eğitim programı ve soru-cevap etkinliği 4.05.2021 5.05.2021
KTR teslimi
KTR sonuçlarının açıklanması
Aracın tüm bileşenlerinin montajı 15.07.2021 25.07.2021
Havuz Ortamında Test Yapılması 25.07.2021 5.08.2021
Hareket kabiliyeti ve sızdırmazlık videosu teslimi
Finale kalan takımların açıklanması
İyileştirmeler 5.08.2021 30.08.2021
Yarışma 16.09.2021 19.09.2021
Mekanik Ekibi Zaman Planı
ÖTR Tasarımlarının değerlendirilmesi 15.04.2021 25.04.2021
Son hazne çizimlerinin yapılması 20.04.2021 10.05.2021
Son şasi çizimlerinin yapılması 10.05.2021 24.05.2021
Son tasarımın detaylı çizimlerinin yapılması ve montajı 15.05.2021 30.05.2021
Son üretim malzemelerinin belirlenmesi 15.05.2021 26.05.2021
Analiz ve hesaplamaların yapılması 20.05.2021 30.05.2021
Fiyat alımlarının yapılması ve tahmini bütçe ayrılması 20.05.2021 10.06.2021
Data Set için parkur malzemelerinin üretiminin yapılması 28.05.2021 17.06.2021
Ürünlerin alımı ve üretiminin yapılması 22.05.2021 15.07.2021
Parçaların dayanıklılık testlerinin yapılması 5.06.2021 15.07.2021
Montaj 30.06.2021 15.07.2021
Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti testleri 15.07.2021 5.08.2021
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Elektronik Ekibi Zaman Planı
Son elektronik sistem şemasının belirlenmesi 23.04.2021 20.05.2021
Araç kontrol sisteminin simülasyon ortamında test edilmesi 10.05.2021 20.05.2021
Malzeme listesinin oluşturulması ve bütçe ayrılması 18.05.2021 22.05.2021
Malzeme alımlarının yapılması 25.05.2021 30.06.2021
Sensör kalibrasyonlarının yapılması 25.06.2021 5.07.2021
Kartlar arası bağlantıların yapılması 1.06.2021 7.07.2021
Tüm sistemin araç üzerine kurulması 7.07.2021 20.07.2021
Su ortamında testlerinin gerçekleştirilmesi 15.07.2021 5.08.2021
Yazılım Ekibi Zaman Planı
Simülasyon ortamının hazırlanması 15.03.2021 4.05.2021
Görüntü işleme çalışmaları 20.05.2021 16.06.2021
Gerçek görüntüler ile Data Set oluşturulması 1.06.2021 7.06.2021
Genel hareket algoritmalarının kurulması 25.05.2021 30.06.2021
Simülasyon ortamında Testlerin yapılması 25.06.2021 30.06.2021
Yeni model eğitimi 30.06.2021 15.07.2021
Kapı geçme görevi 5.07.2021 15.07.2021
Denizaltı tespit görevi 15.07.2021 30.07.2021
Hedef tespiti ve imhası görevi 1.08.2021 15.08.2021
Testler 15.08.2021 1.09.2021
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Bütçe Planlaması 
Projenin üretimi için gerekli masraflar, gelirler ve üniversite bünyesinde bulunan malzemeler 
Tablo 22-24’te listelenmiştir. 

Araç üretim, geliştirme ve testleri için gerekli olan bütün tutalar toplam ₺22.208,82 olarak  
hesaplanmıştır. Göz ardı edilebilecek masraflar ve kur fiyatının sürekli olarak değişmesi sonucu 
ürün fiyatlarında meydana gelen değişikler nedeniyle üst tarafa yuvarlanarak ₺23.000,00 kabul 
edilmiştir. Güncel durumu ile ihtiyaç miktarının yaklaşık %93’lük bir kısmı karşılanmış olup 
bütçe konusunda büyük bir risk beklenmemektedir. Gerekli olan masraflar, yani ₺1.500,00’lik 
açığın karşılanabilmesi için organizasyon departmanı çalışmalarını sürdürmektedir.  Başka 
firmalarla yapılan proje sunumları sonucunda  sponsorluk anlaşmalarının geri dönüşleri 
beklenmektedir. Bazı malzemeler yüksek fiyatları dolayısıyla daha uygun fiyatlı 
alternatifleriyle değiştirilmiştir. 

Yapılan tasarımsal değişikler sebebiyle ÖTR’ye göre eklenen ve çıkarılan ürünler olmuştur. 
Toplam ihtiyaç ise öncekine göre daha azdır. 

Takımın ulaşım, yemek ve ekstra masrafları her bir üyenin kendisi tarafından karşılandığı için 
bu bütçeye eklenmemiştir. 

Tablo 22 Gider tablosu 

GİDER 
No ÜRÜN ADET Birim Fiyat Toplam Fiyat Durum 

Mekanik Ürünler 
1 Polietilen Levha (4mm siyah) 1  ₺    250,00   ₺       250,00  Temin edildi 
2 PLA Filament 3  ₺       65,00   ₺       195,00  Temin edildi 
3 İzole Hazne 1  ₺ 1.650,00   ₺    1.650,00  Temin edildi 
4 Gres Yağı 1  ₺       45,00   ₺         45,00  Temin edildi 
5 Epoksi 4  ₺    110,00   ₺       440,00  Temin edildi 
6 T-200 Thruster 6  ₺ 1.732,46   ₺ 10.394,76  Temin edildi 

Elektronik Ürünler 
7 30A 2-6s ESC 6  ₺    260,00   ₺    1.560,00  Temin edildi 
8 NVIDIA Jetson Nano Developer Kit(4GB) 1  ₺ 1.189,44   ₺    1.189,44  Temin edildi 
9 Basınç Sensörü 1  ₺    740,08   ₺       740,08  Temin edildi 

10 Sıcaklık ve Nem Sensörü 1  ₺       11,00   ₺         11,00  Temin edildi 
11 Ping Sonar 1  ₺ 2.346,39   ₺    2.346,39  Temin edildi 
12 Led 2  ₺       50,00   ₺       100,00  Alınacak 
13 Batarya 1  ₺    800,00   ₺       800,00  Üretilecek 
14 Hall Effect Sensor 1  ₺         2,13   ₺            2,13  Alınacak 
15 M10 Penetratör(6mm) 16  ₺       18,00   ₺       288,00  Temin edildi 
16 XT150 Konnektör (6‘lı set) 1  ₺    110,00   ₺       110,00  Alınacak 
17 3,5mm Bullet Konnektör 10  ₺       58,70   ₺       587,02  Alınacak 

Genel 
18 Üretim Maliyeti    ₺ 1.500,00   ₺    1.500,00  Devam ediyor 

TOPLAM FİYAT  ₺                             22.208,82  
TAHSİL EDİLECEK FİYAT  ₺                             23.000,00  
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Tablo 23 Gelir tablosu 

SPONSORLUKLAR 
NO KURUM MİKTAR 

1 Femsan Elektrik Motorları ₺7.500,00 
2 Kişisel Bağış ₺1.000,00 
3 Türk-Alman Üniversitesi ₺13.000,00 

MALİ SPONSORLUKLAR TOPLAM MİKTAR ₺21.500,00 
 

Tablo 24 Bulunan ürünler tablosu 

Üniversitede Bulunan Ürünler 

NO ÜRÜN ADET BİRİM 
FİYAT 

TOPLAM 
FİYAT 

1 Pixhawk 2.1 1 - - 
2 Kamera 1 - - 
3 Raspberry Pi 3B 1 - - 
4 80A ESC Fırçalı ESC OPTO 1  -  - 
5 UBEC 1  -  - 
6 Servo Motor 2 - - 

 

Projemizi gerçekleştirmemize mali ve maddi olarak yardımcı olan Femsan Elektrik 
Motorları’na, Osman Özot’a ve bize gerekli olan her türlü yardımı sağlayan Türk-Alman 
Üniversitesi’ne katkıları için çok teşekkür ederiz. 

Risk Planlaması 
Risk, kelime anlamıyla istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması veya istenilen bir sonucun elde 
edilememe olasılığıdır. Bu olasılığı azaltabilmek için, proje sürecindeki her durumun detaylı 
analizi yapılmalıdır. Analizler sonucunda oluşabilecek riskler hakkında bilgi sahibi olunup risk 
yönetimi aracılığıyla olası en az hasarla sorunun çözülmesi gerekmektedir. Potansiyel sorunlar 
diğer bir deyişle riskler; süreç hızını, zaman ve bütçe planlamasını engelleyebilecek en önemli 
unsurlardır. Proje yönetimiyle birlikte bu sorunlar önceden fark edilip, risk matrisi aracılığıyla 
riskin büyüklüğüne ve gerçekleşme olasılığına bağlı olarak derecelendirilip, duruma göre 
çözüm üretilir.  

Risk yönetiminin beş adımı vardır. Bu beş adım sırasıyla: 

• Riski Belirlemek: Proje sürecini ya da proje sonucunu etkileyebilecek riskler teşhis 
edilir. 

• Riski Analiz Etmek: Riskleri belirledikten sonra, her riskin olasılığı ve sonucu 
belirlenir. Riskin projeyi etkileme potansiyeline bakılır. 

• Riskleri Değerlendirmek ve Sıralamak: Risk matrisi aracılığıyla olasılık x sonuç 
formülü ile risk değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında göze alınabilecek ve 
mutlaka kaçınılması gereken riskler belirlenir. 

• Risklerin Tedavi Edilmesi: Düşük öncelikli riskler düzenli olarak incelenmelidir. 
Yüksek sonuçlu risklerin, risk seviyesinin olası en az seviyeye indirilmesi için gerekli 
önlemler alınmalı ve çözümler üretilmelidir.  
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• Riskleri İzlemek: Olası yeni risklere karşı önlem alabilmek ve risk seviyelerinin 
artmaması için sürekli olarak riskler gözden geçirilmelidir. 

TAUV Takımı’nın, risk yönetimi yardımıyla oluşturduğu risk planı Tablo 25’te ayrıntılı bir 
şekilde gösterilmektedir. 
 
 

Tablo 25 Risk Tablosu 

Görev İlişkili Risk  Tehlike   Olasılık  Risk 
Seviyesi  Risk Yönetimi  

M
al

ze
m

e 
Ek

si
kl

iğ
i  

Proje bütçesinin 
aşılması  Kritik  Olası  

Y
ük

se
k 

 Ek bütçe için sponsor 
aranır veya önceki 

sponsorlardan ek bütçe 
talep edilir.  

Malzemelerin 
tedarik 

edilememesi 
Katastrofik Beklenmez 

C
id

di
 

Malzeme tedarik 
sürecinde sıkıntı 

çıkmaması için tüm 
malzemeler güvenli 

noktalardan alınır veya 
kendimiz üretilir. Lakin 

herhangi bir tedarik 
sıkıntısında, 

malzemenin temin 
edilebileceği başka 

kaynaklar da 
araştırılmaktadır. 

Üretilmesi 
planlanan 

malzemelerin 
üretim 

aşamasında 
problem çıkması 

Katastrofik Beklenmez 

C
id

di
 

Araca entegre 
edilebiliyorsa uygun 

şekilde tasarım 
değiştirilecektir veya 

yeni bir üretim yöntemi/ 
merkezi araştırılarak 

çözülecektir.  

Bozuk ve hatalı 
parça alınmış 

olması 
Katastrofik Beklenmez 

C
id

di
 

Zaman çizelgesinde 
büyük bir aksaklığa yol 
açmayacak durumlarda 
bozuk veya hatalı parça 

tekrar sipariş 
edilir/üretilir. Tüm 

takım işleyişini 
engelleyecek 

durumlarda ise 
halihazırda sahip olunan 
parçalar ile kısa süreli 
bir çözüm üretilir ve 
parça tekrar istenir. 
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M
al

ze
m

el
er

de
 H

as
ar

 O
lu

şm
as

ı  
 

Parçaların 
arızalanması  Kritik Seyrek 

C
id

di
 

Yedekleri 
kullanılacaktır. Eğer 
yüksek maliyetli bir 

parça ise çözümü 
yoktur. 

Elektronik 
malzemelerin 
suyla teması 

Kritik Beklenmez O
rta

 

Öncelikle takım 
tarafından hasar tespit 
edilir, analiz edilir ve 

tamir edilebilir seviyede 
ise tamir edilip, ise 

güvenliği çerçevesinde 
test edilir. Aksi takdirde 

hasar görmüş parça 
yedeği ile değiştirilir. 

Araç 
komponentinin 
zarar görmesi 

Kritik Olası 

Y
ük

se
k 

Elektronik malzemelerin 
üzerine gelen akım ve 
voltajlarının belirlenen 
düzeylerde olmasına 

dikkat edilir. Mekanik 
parçaların sivri ve kesici 
yüzeylerle temasından 

kaçınılır. Olası risk 
durumunda hasar tamir 

edilebilecek düzeyde ise 
hasar tamir edilir, yoksa 

yeni malzeme tedarik 
edilir. 

Ta
sa

rım
 A

şa
m

as
ın

da
 Y

aş
an

ab
ile

ce
k 

A
ks

ak
lık

la
r 

Bataryanın 
şarjının bitmesi Kritik Beklenmez  O

rta
 Daha düşük 

kapasitedeki yedek bir 
batarya temin edilir. 

Kroki ve 
bilgisayar 
ortamında 
çizimlerin 

yapılamaması 

Kritik Beklenmez O
rta

 Uzman kişilerden ve 
danışmandan yardım 

alarak çizimler 
tamamlanır. 

Pillerin veya 
elektronik 

kartların fazla 
çalışması 

sonucunda araç iç 
sıcaklığının 
yükselmesi 

Kritik Beklenmez O
rta

 

Araç içerisindeki 
sıcaklığın çok 

yükselmesi halinde 
sıcaklık sensörü devreye 

girer.  
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Ü
re

tim
 A

şa
m

as
ın

da
 Y

aş
an

ab
ile

ce
k 

A
ks

ak
lık

la
r 

Elektrik 
tesisatının 

yapılamaması 
Katastrofik  Olası  

Y
ük

se
k 

 

Alanında uzman 
kişilerden ve 

danışmandan yardım 
alarak gerekli bilgiler 

öğrenilir ve tesisat 
kurulumu yapmaya 
hazır hale gelinir. 

Aracın gerekli 
ölçülere 

uymaması 
Kritik Olası 

Y
ük

se
k 

Araç tasarımında 
değişime gidilerek araç 

tekrardan tasarlanır. 
Ölçülere uymamaya 
sebebiyet veren konu 
tespit edilerek sorun 

giderilir. 
Üretilen araç 

bağlantı 
noktalarının 

birbiriyle 
uyuşmaması 

Kritik Beklenmez O
rta

 Daha az maliyetli olan 
ürün uygun şekilde 

tekrar üretilir.  

Elektronik 
sistemde bağlantı 
sorunu oluşması 

Kritik Olası 

Y
ük

se
k 

Elektronik sistem 
herhangi bir 

dokunmazlık durumunu 
önlemek adına çıkarılıp 

tekrar takılır. Sorun 
çözülmediyse takımın 

elektronik ekibi 
elektronik sistemi araç 
dışında test edilir ve 

sorun tespit edildikten 
sonra çözülür. 

Te
st

 A
şa

m
as

ın
da

 Y
aş

an
ab

ile
ce

k 
A

ks
ak

lık
la

r Aracın yarışma 
alanında su 
sızdırması 
denebilir 

Katastrofik Olası  

Y
ük

se
k 

 

Araç içerisine su 
girmesi durumunda, acil 
durum devresi devreye 
girer. Araç kapandıktan 

sonra malzemeler 
kurutulur ve araç içine 
suyun girmesine neden 

olan delik kapatılır.  

Havuz testi 
sırasında 

karşılaşılabilecek 
tehlikeler 

(boğulma vb.) 

Katastrofik Beklenmez 

C
id

di
 

Havuz içi testler 
yapılırken her zaman 

takım üyelerinin 
güvenliği öncelikli 
konumda tutularak, 

havuz başında bulunulan 
durumlarda 

uzmanlardan yardım 
alınır ve can 

kurtaranların olduğu 
havuzlarda testler 

yapılır. 
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O
rg

an
iz

as
yo

ne
l A

ks
ak

lık
la

r 

Takım üyelerinin 
özel nedenlerle 

takımdan 
ayrılması  

İhmal 
Edilebilir  Beklenmez  

D
üş

ük
  Ayrılan takım üyesinin 

görevleri, diğer 
departman üyelerine 

paylaştırılır. 

Pandemi 
dolayısıyla takım 

arası iletişim 
eksikliğinden 

kaynaklanabile-
cek problemler 

Önemsiz Olası 

C
id

di
 

Takım içi dinamikler 
pandemi dolayısıyla 
etkilenmiş olsa da 

TAUV Takımı olarak 
düzenli toplantılar 

yaparak bu sorunun 
önüne geçilmektedir. 

Herkesin iletişim 
kurmasına elverişli bir 

ortam yaratarak iletişim 
eksikliklerini ortadan 

kaldırılmakta ve takım 
ruhu 

güçlendirilmektedir. 
*Yukarda ilişkilendirilen risk matrisi aşağıdadır. 

Tablo 26 Risk Matrisi 

O
L

A
SI

L
IK

 

     SONUÇ 

 Katastrofik           
1 

Kritik                    
2 

Önemsiz               
3 

İhmal 
edilebilir        

4 
Sık                   
(A) Yüksek Yüksek Ciddi Orta 

Olası              
(B) Yüksek Yüksek Ciddi Orta 

Seyrek           
(C) Yüksek Ciddi Orta Düşük 

Beklenmez         
(D) Ciddi Orta Orta Düşük 

Olanaksız      
(E) Orta Orta Orta Düşük 

 

Tablo 27 Risk Sıralamaları Açıklaması 

Risk Sıralamasının Açıklaması 

Düşük Orta 
Risk durumu düşük ise bu göze alınabilecek risklerden 

olduğu anlamına gelir. Risk durumu orta ise oluşma 
ihtimalinin azaltılabilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  

Ciddi 
Risk durumu ciddi ise sorunun oluşmaması için daha 
dikkatli olunması gerekir. Gerçekleşmesi durumunda 

sorunun şiddetini azaltabilecek çözümler bulunmalıdır. 

Yüksek 
Risk durumu yüksek ise olabildiğince bu sorundan 
kaçınılmalıdır. Gerçekleşme ihtimaline karşı en üst 

düzeyde tedbir alınmalıdır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 
TAUV Takımı doğadan aldığı ilhamla var olanı geliştirme veya yeniden baştan üretme üzerine 
düşünerek projelerini yürütmektedir. Geliştirilen otonom insansız su altı aracı da mekanik, 
elektronik ve özellikle de yazılım bakımından olabildiğince özgün şekilde tasarlanmış ve 
üretilmeye başlanmıştır. 

Raf Sistemi 

Raf sistemi pile özel olarak tasarlanmıştır. Az yer kaplaması amacıyla oluşturulmuştur. Bu 
sayede küçücük alan çok verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca esclerin minimum yer 
kaplaması için küçük raflar tasarıma dahil edilmiştir. Boyutları ise tüp için düzenlenmiş ve son 
haline getirilmiştir.  

 
Şekil 82 Özgün raf tasarımı 

Hazne-Kelepçe Bağlantısı 

Hazne arka kapağında bulunan çıkıntıya uygun şekilde kelepçeye de noktalar açılarak haznenin 
tamamen oturması ve sabitlenmesi sağlanmıştır ve sanki orada hiç bağlantı yokmuş gibi düz bir 
görünüm elde edilmiştir. 

 
Şekil 83 Hazne kelepçe bağlantısı 

Yarım Daire Şeklindeki Pil Yapısı 

Mevcut araç tasarımına göre yarışma şartlarına en uygun pil yapısı TAUV Takımı tarafından 
belirlenmiştir. Tüpe uygun olarak dizayn edilen 18650 Li-ion pillerin birleştirilmesiyle 
oluşacak düzenek bütçe, özgünlük, kapasite, tüp içi yerleşme konularında bir çok avantaj 
sağlayacaktır. 
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Şekil 84 Pil yer avantajı 

Şasi Yapısı 

Polietilen malzemedeki tasarlanan şasi yapısı yan çerçeveleri ile birlikte TAUV yazısının da 
bulunduğu daha önce hiçbir takımda görülmemiş eşsiz bir dizayna sahiptir.  

 
Şekil 85 Özgün şasi tasarımı 

Görev Algoritmaları 

Algoritma Tasarım (4.3.2) sürecinde görüldüğü üzere, görevlerin başarıyla gerçekleşmesini 
sağlayacak algoritmalar yazılım ekibi tarafından tasarlanmıştır. Görev algoritmaları TAUV 
Takımı tarafından uzun araştırmaların sonucu olarak alıntı yapılmadan oluşturulmuştur. 

Yazılımlar 

Araç yazılımında tüm yazılımlar TAUV Yazılım ekibi tarafından oluşturulmuştur. Yazılan 
kodların istenileni en kısa süre ve doğrulukta vermesi yönelik çalışmalar hali hazırda devam 
etmektedir.  

Veri Seti ve Yapay Zeka Modeli 

TAUV Takımı, kendi imkanlanlarıyla oluşturduğu parkur ortamında hazırladığı veri setini  
yalnızca takımın yapay zeka modelini eğitmek için kullanacaktır.  
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Simülasyon 

Hazırlanan simülasyon ortamı ve kodları TAUV tarafından oluşturulmuştur. Yazılım testleri, 
motor kontrolü amaçlarıyla kullanılacaktır. 

 
Şekil 86 Özgün simülasyon ortamı 

Bilimsel Araştırma Projesi 

Üretilen araç, bilimsel araştırma projesi olarak Türk-TAUVAlman Üniversitesi’nde üretilen su 
üstü temizlik robotuyla birlikte çalışan bir sistem olarak geliştirilip deniz temizliği ve analizinde 
kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede araca çevreci ve inovatif bir özellik kazandırılmış 
olunacaktır.  

 

10. YERLİLİK 

Gelecek nesiller için bir hayli önem arz eden yerli ve milli üretim ilkesine dayanarak, yapılan 
projede kullanılan ürünlerin yerli olmasına, buna ek olarak kendi ürünümüz olan parçalar ile 
sadece üretene destek olmayıp, üretimi de sağlamaya dikkat edilmiştir. Ayrıca yerli üretim hem 
maliyeti azaltan hem de özgünlüğü artıran bir unsur olarak avantaj sağlamaktadır. TAUV 
Takımı ilerleyen dönemlerde kendi üretimi olan malzemeleri kullanmayı, ithal ürünlere yeni 
alternatifler sunarak dışa bağımlılığı azaltmayı ve tamamen yerli bir su altı aracı üretmeyi 
hedeflemektedir. Bu şekilde “Milli Teknoloji Hamlesi” ilkesi ile hareket edilmiş olacaktır. 

Aracın yerlilik niteliğindeki kısımları şu şekilde açıklanabilir: 

Lenta Marine Firmasından Alınan Yerli Ürünler 

Lenta Marine şirketi insansız su altı aracı üzerine çalışmalara 2016 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi bünyesinde yarışma takımı olarak başlamıştır. 2020 yılında TÜBİTAK BİGG 1512 
desteği ile Lenta Marine firması kurulmuştur ve hali hazırda Yıldız Teknopark Bünyesinde AR-
GE ve insansız su altı aracı üretimi faaliyetleri göstermektedir. Düşük maliyet ile ürettiği su altı 
ekipmanlarıyla bir çok takıma yerli ve uygun fiyatlı ürün sağlamaktadır. 

Projede yer alan malzemelerdeki Lenta Marine firmasından satın alınan yerli ürünler şu 
şekildedir: 

1-ESC 

TAUV Takımı’nın motor sürücü olarak projelerinde kullanmak üzere satın alacakları ESC de 
yerli malı niteliğindedir. 
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Şekil 87 Yerli ESC 

 
2-Penetratör 

Satın alınan ve kabloların tüp içine girmesini sağlayacak bağlantı elemanı olan penetratörler 
yerli malı niteliğindedir. Yerlilik oranı %100’dür 

 

 
Şekil 88 Yerli Penetratör 

3-Sızdırmazlık Sensörü 

Araç güvenliği için kullanılacak olan ve herhangi bir sızdırmazlık olduğu anda ana kontrolcüye 
sinyal gönderecek olan sızdırmazlık sensörü AR-GE çalışmaları tamamlanıp satışa çıktığında 
yerli firmalardan olan Lenta Marine şirketinden alınacaktır.  

 
Şekil 89 Yerli Sızdırmazlık sensörü 
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4-Silikon Gres 
O-ringlerin montajı için kullanılacak ve sızdırmazlığı artıracak olan yerli silikon gres yağı Lenta 
Marine Firmasından temin edilmiştir. 

 
Şekil 90 Yerli silikon gres yağı 

 

 
5-İzole Hazne ve Parçaları 

Kullanılacak olan elektronik hazne Lenta Marine firmasının kendi ürünüdür. Gerekli 
incelemeler yapıldığında hem güvenilir, hem yerli, hem de uygun fiyatlı olması dolayısıyla bu 
firmadan alınması uygun görülmüştür ve temin edilmiştir. %97 yerlilik oranına sahiptir. 

 

 
Şekil 91 Yerli elektronik hazne 

 

6-Epoksi 

Araç sızdırmazlığı için kullanılacak olan suya dayanıklı epoksi yapıştırıcılar Lenta Marine 
firmasından temin edilmiştir. 
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Şekil 92 Yerli epoksi yapıştırıcılar 

7-Somun ve Cıvatalar 

Araç bağlantı noktalarında kullanılacak olan paslanmaz somun ve cıvatalar yerli üretimi 
sağlayan Lenta Marine firmasından temin edilecektir. 

 
Şekil 93 Yerli civata ve somunlar 

Diğer Türk Firmalarından Satın Alınan Ürünler 

1-Filament 

Ankara merkezli bir firma olan ABG yerli bir filament satışı yapan firmadır. TAUV Takımı da 
projeleri için kullanılacak olan filamentlerini kalitesi ve yerli bir firma olmasından dolayı ABG 
Filament firmasından gerçekleştirmektedir.  
 
Bu sayede araç iskeletinde kullanılacak olup üretimi sağlanan motor mount, kelepçe, raf sistemi 
ve parkurda bulunan deniz altı maketi yerli malı olmaktadır. Bu sayede araç iskeleti ve tüp içi 
elektronik rafı tamamen yerli bir şekilde üretimi sağlanmış olacaktır. 

 
Şekil 94 Yerli filament 
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2-OPENZEKA 

Ankara merkezli NVIDIA Derin Öğrenme Kurumu ve NVIDIA Embedded Türkiye partneri 
olarak satış yapan OPENZEKA firmasından Jetson Nano Developer Kit ve aksesuarları 
(adaptör, hafıza kartı, Wifi adaptör, fan, kutulama) alımları sağlanmıştır.  

 
Şekil 95 Yerli firamdan alınan ana kontrolcü 

TAUV Takımı Tarafından Üretilerek Yerli Üretime Destek Verilen Ürünler 

1-Şasi Çerçeveleri 

Türkiye yat üretim ve satış firmalarından biri olan Deniz Yatçılık hem hammadde alımı hem de 
işlenme konusunda TAUV Takımına desteklerini esirgemekle kalmamış kendi tasarımları olan  
yerli üretim ürün kullanmalarını da sağlamış bulunmaktadır.  
 

 
Şekil 96 Yerli üretilen şasi parçaları 
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2-Batarya 

Türk-Alman Üniversitesi tarafından TAUV Takımı’na bağışlanan 18650 Li-ion piller ile, araç 
için enerjiyi sağlamak amacıyla TAUV Takımı kendi bataryalarını üreterek yerli üretime destek 
olacaklardır. 

 
Şekil 97 Yerli üretilecek olan batarya 

3-Led 

Yaptığı araştırmalar sonucu, birçok örneğinin de var olduğu üzere TAUV Takımı su altında 
görüntü kalitesini artırmak için kullanacağı ledleri su altına entegre ederek kendisi üretmeye 
karar vermiştir. Yapılacak ürünün render görüntüsü verilen Şekil 99’daki gibi olması 
hedeflenmektedir. 

 
Şekil 98 Yerli üretilmesi planlanan ledler 

4-Simülasyon 

Yazılımı tamamıyla TAUV Takımı’na ait olan yapay zekâ modelinin test edilmesini sağlayacak 
simülasyon ortamı, tamamen TAUV Takımı tarafından tasarlanıp kodlanarak yerli bir simülatör 
oluşturulmuştur. 
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