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1. RAPOR ÖZETİ

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Robot Topluluğunun bir alt takımı olan
DEU ROV TAKIMI olarak 4 yıldır sualtı araçları üzerine çalışmalar yürütmekte ve bu
alandaki sorunlara çözümler bulmaya çalışmaktayız. Takımımız, Teknofest 2021 yarışmasına
katılmak amacıyla çalışmalara Teknofest 2020 yarışmasının sonlanmasının hemen ardından
başlamıştır. Çalışmalarımız Teknofest 2020’den elde ettiğimiz tecrübeler doğrultusunda
mekanik tasarım ve analizler, sensörler, otonom yazılımlar gibi çeşitli konularda araştırmalar
yapmamızla başlamış olup, araştırmalarımızı uygulamaya dökmek suretiyle devam
etmektedir. Çalışmalarımızın asıl hedefi güvenli, sağlam ve farklı görevleri eksiksiz
yapabilme potansiyeline sahip özgün bir sualtı aracı üretmektir. Bunun yanı sıra yarışmanın
bizden beklediği üzere aracın tamamen otonom hareket edebilmesi için de çalışmalar
yürütülmektedir.

Ekibimiz Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik
Fakültelerinde eğitim gören/görmüş 20 kişiden oluşmaktadır. Mekanik, elektronik ve yazılım
olmak üzere 3 ayrı alt takım olarak çalışan takımımız gerekli durumlarda multidisipliner
çalışmalar da yürütmektedir. Tecrübelerimizi aktarmak ve takımımızın devamlılığını
sağlamak amacıyla yeni arkadaşlarımızla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tecrübeli
arkadaşlarımızı yeni üyelerle buluşturup sürekliliği sağlamaktayız. Mekanik ekibimizin
kararları doğrultusunda aracımız modülerliği ile ön plana çıkan sigma profillerden oluşturulan
bir şase üzerine kuruludur. Bu şasenin dış kısmında keskin kenarları kapatmak ve estetikliği
arttırmak amacıyla tamponlar yerleştirilmiştir. Şasenin iç kısmında 4 dikey ve 45 derecelik açı
ile yerleştirilmiş 4 yatay olmak üzere 8 itici konumlandırılmıştır. Bu iticiler çift yönlü ESC’ler
tarafından kontrol edilmektedir. Elektronik ekipmanlarımızın içerisinde bulunduran sızdırmaz
haznemiz de yine şase içerisinde bulunmaktadır. Sızdırmaz haznemiz aracımızın beyni
konumundadır. İçerisinde işlemci olarak bir adet Raspberry Pi 4 ve bir adet Arduino Uno
bulunmaktadır. Aracın kablo bağlantısı olmadan çalışabilmesi amacıyla hazne içerisine 8.4
-11.6 V bir pil yerleştirilmiştir. Voltaj değerini ihtiyaca göre değiştirebilmek için boost
devreleri ve regülatörler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra IMU ve kamera gibi sensörler de
hazne içine konumlandırılmıştır. Bu sensörlerden alınan veriler PID yazılımımıza yön
vermekte, hedef tespiti için kullanılan görüntü işleme yazılımlarında kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar oluşturulurken OpenCV ve TensorFlow gibi çeşitli kütüphanelerden
faydalanılmıştır. Bunların yanı sıra havuz tarama algoritmaları ve dış arayüz tasarımları
üzerine de çalışmalar yürütülmüştür.

Geçen senelerde düzenlenen yarışmalardan ve 4 yıldır yapılan testlerden elde edilen
tecrübeler kapsamında ortaya modüler, güvenli, özgün, ekonomik ve yüksek kabiliyetli
otonom bir araç çıkarılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde aracın tasarım ve üretim
süreçleri, özgünlük-yerlilik-güvenlik gibi özellikleri, süreç boyunca takip edilen planlamalar
gibi çeşitli konularda ayrıntılı bilgi verilecektir.
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri

DEU ROV TEAM üyeleri ve haklarındaki kısa bilgiler aşağıdaki gibidir;

MUSTAFA KANYILMAZ -TAKIM KAPTANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. MAKİNE MÜH. 3. SINIF

ONURCAN KÖKEN - YAZILIM ALT TAKIM KAPTANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. MEZUN

M. FURKAN KOPARAN - MEKANİK ALT TAKIM KAPTANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. MAKİNE MÜH. 3. SINIF

YAVUZ BALI - ELEKTRONİK ALT TAKIM KAPTANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 4.SINIF

FULDEN ECE UĞUR - YAZILIM ALT TAKIM ÜYESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.  4.SINIF

ANIL ŞENOĞLU - MEKANİK ALT TAKIM ÜYESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. MAKİNE MÜH. 3. SINIF

BERK VEYSEL ERSÖZ - YAZILIM ALT TAKIM ÜYESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. BİLGİSAYAR MÜH. 4.SINIF

ESENER ERDOĞAN - MEKANİK ALT TAKIM ÜYESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİ.MAKİNE MÜH. 2. SINIF

MERT GÜL - ELEKTRONİK ALT TAKIM ÜYESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.  4.SINIF

MUSTAFA AKYÜZ - ELEKTRONİK ALT TAKIM ÜYESİ
CELAL BAYAR ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.  3.SINIF
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Figür 2.2.1. Organizasyon Şeması

Mustafa Kanyılmaz - Takım liderliği görevini yürütmektedir. Organizasyon ve
planlamadan sorumludur. Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bunun yanı sıra
araç tasarımına ve sponsorluk çalışmalarına da destek vermektedir.

M. Furkan Koparan - Mekanik alt takım lideridir. Tasarım ve üretimin
planlanmasından sorumludur. Tasarım ve analiz aşamalarına destek vermektedir.

Yavuz Balı - Elektronik alt takım lideridir. Elektronik sistem tasarımından sorumludur.
Bunun yanı sıra elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması görevini ve yönetimini üstlenir.

Onurcan Köken - Yazılım alt takım lideridir. Algoritma ve yazılımların işlerliğinin
kontrolünden sorumludur. Görüntü işleme ve PID konularındaki çalışmalara destek
vermektedir.

Anıl Şenoğlu - Mekanik alt takım üyesidir. Araç tasarımı üzerine çalışmaktadır. Bunun
yanı sıra sponsorluk alanındaki çalışmalara destek olmaktadır.

Mustafa Akyüz - Elektronik alt takım üyesidir. Araçta bulunan sensörlerin üzerine
çalışma yürütmektedir. Ayrıca elektronik devre uygulamalarına yardımcı olmaktadır.

Berk Veysel Ersöz - Yazılım alt takım üyesidir. Algoritma tasarımı ve görüntü işleme
üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Esener Erdoğan - Mekanik alt takım üyesidir. Parça üretimi ve üretim planlamasından
sorumludur. Ayrıca araç tasarımı çalışmalarına destek vermektedir.

Mert Gül - Elektronik alt takım üyesidir. Elektronik devre tasarımından sorumludur.
İkinci görev olarak sensörler uygulamalarına destek olmaktadır.

Fulden Ece Uğur - Yazılım alt takım üyesidir. Görüntü işleme üzerine çalışmaktadır.
Bunun yanı sıra kontrol tasarımı üzerine çalışmaktadır.
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Projenin mevcut durumunda tasarımlar nihai olarak sonuçlandı. Ön tasarım raporu
sonrasındaki süreçte aracın mekanik ve elektronik ekipmanları büyük oranda aynı kaldı,
yalnızca ufak değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin üretimleri ve montaj aşamalarında sona
yaklaşıldı. Bu süreçte testlere ve yazılım geliştirme çalışmalarına ağırlık verildi. Yarışma
parkurlarının teknik resimlerinin açıklanması ile birlikte parkur üretimine başlandı. Kısa
sürede tamamlanan parkurlar ile görüntü işleme üzerine çalışmalara başlandı. Yazılımsal
düzenlemeleri tespit edip gerçekleştirebilmek adına havuz testleri sıklaştırıldı.

Mekanik alanda yapılan ilk değişiklik otonom görevlerde kullanışlı olmayacağını
düşündüğümüz tutucu kol oldu. Tutucu kol tamamen kaldırıldı. Yerine çarpmayı karşılamak
için tasarlanan koçbaşı eklendi. Diğer bir değişiklik ise aracın alt kısmındaki tutucu kolun
kaldırılması ile açılan hacmin kullanılması oldu. Bu hacim sızdırmaz hazneyi aşağı
kaydırmamıza, dolayısıyla boyutta küçülmeye gitmemize olanak sağladı. Diğer bir değişiklik
ise aracın fazla açık görünen üst kısmına yeni tamponlar tasarlanması oldu. Bu tamponlar hem
görüntüyü iyileştirecek hem de üstten gelebilecek darbelere karşı koruma sağlayacaktır.
Yapılan analizler sonucunda tüp taşıyıcı kelepçelerin mukavemetinin yeterli olduğu görüldü
ve değiştirme yapılmadı. Aynı şekilde akış analizlerinden alınan sonuçlarda da ciddi bir drag
force oluşmadığı gözlendi.

Elektronik alanda tasarlanan devrelerin gerçeklenmesi sağlandı. Devrelerin
uygulaması sırasında gerekli testler yapıldı. Sistemin bir bütün olarak incelemesi yapıldı.
Daha sonra alt parçaların çalışma koşulları ve analizi yapıldı. Güç kaynağının sistem
bileşenlerine dağıtımı yapıldı. Sensörlerin yazılımı yapıldı ve çevre koşullarında topladıkları
veriler incelendi. Toplanan verilerin sistemimizde nasıl kullanılacağı planlandı. IMU
sensöründen, PID yazılımını sağlamak için açı ve mesafe değişimi verilerinin toplanması
sağlandı. PID yazılımı çalışmaları başlatıldı. Yapılan inceleme ve analizler doğrultusunda ön
tasarım raporunda sunulan sistem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ön tasarım raporundan
sonra sisteme sadece raspberry pi ısınma sorunları sebebiyle fan eklemesi yapıldı.

Yazılım alanında, otonom hareket algoritmalarının testleri yapılarak genel algoritmayı
değiştirmeden ufak değişikliklere gidildi. Görüntü işleme kısmında birinci ve ikinci görevleri
yapabilir duruma gelindi. Aracın içerisindeki Raspberry Pi’de ilgili görüntü işleme
gerçekleştirilerek alt ve üst bölmenin ayrımı ve yerdeki elips görünümlü çemberlerin tespiti
gerçekleştirildi. Hedef arama ve güdümlenme algoritmalarının testlerine başlandı. Arayüz
oluşturma ve iletişimi kurma aşamaları çözüldü.
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

4.2. Araç Mekanik Tasarımı

Mekanik Tasarım Süreci

Mekanik tasarım oluşturulurken aracın modüler, kolay üretilebilir çok fonksiyonlu ve
sızdırmaz olmasına özen gösterilmiş olup bu özellikler doğrultusunda aracın daha estetik ve
portatif görülmesi amaçlanmıştır. Aracımızın mekanik tasarımı 2 ayrı alt tasarım olarak
planlanmıştır. Bunlardan ilki sızdırmaz tüp, ikincisi dış kasa tasarımlarıdır. Her bir alt tasarım
ayrı ayrı incelenecektir.

Figür 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci
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1. Sızdırmaz Hazne Tasarımı

Bu kısım pleksiglas malzemeden imal edilmiş bir boru şeklinde tüp olup uçlarını ise
o-ring kanalları açılmış alüminyum flanşlar ile kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Bu tüpün
içerisinde Raspberry Pi, Arduino ve piller gibi su ile temasından kaçınılması gereken
komponentler ve bu komponentlerin tüp içerisinde dizilip sabitlenmesini yarayan pleksiglas
malzemeden imal edilen bir board bulunur. Flanşlara yerleştirilmiş 4 radyal ve 4 eksenel
olmak üzere toplam 8 o-ring ile sızdırmazlık sağlanmaktadır. Arka kısmında bulunan kapakta
epoksi ile doldurulmuş ve sızdırmazlığı sağlanmış 12 adet penetratör ve 1 adet acil durum
anahtarı konumlandırılmıştır. Flanşlara açılan o-ring yuvalarının boyut ve toleransları
üreticinin paylaştığı kataloglardan alınmıştır. Sızdırmaz haznenin derinlik sınırı 80 metre
olarak belirlenmiştir. Bu sınırı ölçmek için pleksiglas tüpün deformasyonuna bakılmaktadır.
Bunun sebebi gerek alüminyumun gerekse sızdırmazlık elemanlarının çok daha derinlerde
çalışmaya uygun olmasıdır.

2. Dış Kasa

Dış kasanın ana bileşenleri olarak 20x20’lik sigma profiller kullanılmıştır. Sigma
profiller, montaj-demontaj işlemleri sırasında zamandan oldukça tasarruf ettirmekte, ayrıca
sağlam bir gövde yapısı oluşturmaktadır. Sigma profillerin belirli standartlarda uygun bir
biçimde temin edilebilmesi, ekstra işleme ihtiyaç duymaması ve tasarımın uygunluğuna bağlı
olarak kolayca işlenebilmesi en önemli avantajlarıdır. Bir diğer dış kasa bileşeni sigma
profillere monte edilmiş tutuculardır. Sızdırmaz tüpün ana gövdeye sabitlenmesi için
kullanılırlar. 3 kilogramı geçen sızdırmaz tüpü taşıyacakları için analizleri yapılmış ve ileriki
sayfalara eklenmiştir. Dış kasanın bir diğer bileşeni ise tamponlardır. Tamponlar; sızdırmaz
tüpü ve iticileri darbelerden koruması, eğimli yüzeyler oluşturarak akışı iyileştirmesi ve aracı
estetik olarak göze hitap eder hale getirmesi bakımından önemlidir. Aracın üstüne ve
yanlarına yerleştirilmiş tamponlar alt kısma yerleştirilmemiştir. Bunun sebebi kamera
görüşünü engellememektir. Dış kasanın son bileşeni ise pingerli görev için tasarlanmış
koçbaşıdır. Araç otonom olarak top taşıyıcı çubuğa doğru ilerleyecek ve koçbaşı ile
çarpacaktır.

Figür 4.2.2. Koçbaşı Render Görüntüsü
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Figür 4.2.3. Araç Final Tasarım Render

Figür 4.2.4. Araç Final Tasarımı Üstten Görünüş Render

Aracımızı tasarlarken dikkat ettiğimiz ilk nokta güvenlik konusudur ve bu konuda
oldukça hassas davranılarak gerekli çalışmalar yapılmış olup gerekli açıklamaları şu
şekildedir: Hem kullanıcıların hem de aracın güvenliği için sivri köşelerin yuvarlatılması,
kabloların suyla temas ettiği veya diğer kritik bölgeleri için epoksi-silikon-makaron gibi
yöntemler ile önlem alınması ve acil durumlarda gücün kesilebilmesi için penatratörlerin
bulunduğu arka kısma bir switch eklemesi ve aracın tamponlarını ve tüp tutucularını
montajlarken kullandığımız bağlantı elemanlarının sivri uçlu civatalar yerine yuvarlak
(silindirik) uçlu civatalar kullanılması güvenlik adına yaptığımız çalışmalardır.

Tasarımdaki diğer bir önemli nokta ise hareket kabiliyetinin yüksek tutulmasıdır. Bunu
sağlamak için 4 adet dikey, 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş 4 adet ise çaprazlamasına yatay
olmak üzere 8 itici konumlandırılmıştır. Tasarımda iticiler aracın ağırlık merkezine mümkün
olduğunca uzak yerleştirilmiştir ve bu sayede daha yüksek moment elde edilmesi
planlanmıştır.
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Tasarımda güvenlik konusundan sonra en dikkat ettiğimiz en önemli konu aracın
mukavemetinin yüksek olmasıdır. Araç gerek derinliklerle birlikte artan basınca karşı gerekse
yarışma sırasında olumsuz çevresel etmenlere çarpmasına dayanabilecek seviyede tasarlanmış
olup buna uygun yüksek mukavemetli malzemeler tercih edilmiştir. Aynı zamanda yarışma
kuralları gereği olan ağırlık sınırının aşılmaması göz önüne alınarak gereksiz malzeme
kullanımından kaçınılmıştır. Ayrıca statik ve dinamik durumlarda iken dengeli kalabilmesi
için simetrik bir tasarım uygulanmış olup ağırlıkların aracın alt bölgesine hacimlerin ise
aracın üst bölgesine konumlandırılmıştır. Bu sayede aracın ters dönme ihtimaline karşı doğal
bir önlem alınmıştır. Bütün bunlara ek olarak 4 adet dikey motorlara ve sızdırmazlık tüpün üst
kısımları için gövde tasarlanmıştır bu sayede tasarım da gerek estetiğin yakalanması gerekse
daha ilgi çekici bir tasarım oluşturulması hedeflenmiştir. Aracı üretirken uygun ve ekonomik
üretim yöntemleri tercih edilmekle birlikte gelişen dünya ile birlikte daha çevreci araçların
üretilmesi göz önüne alınmaktadır. Bu çerçevede tasarımda da büyük çoğunluğu çevre dostu
olan malzemeler kullanılmıştır.

Figür 4.2.5-6. Araç Güncel Durumu
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Figür 4.2.7. Bombeli Kapak Teknik Resmi
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Figür 4.2.8. Alüminyum Flanş Teknik Resmi
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Figür 4.2.9. Üst Orta Tampon Teknik Resmi
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Figür 4.2.10. Yan Tampon Teknik Resmi
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Son tasarımımız hazırlanırken önceki tasarımda eksik olan noktaları tamamlamaya,
aracın dengesini bozan fazla ve gereksiz parçalar kullanılmamaya çalışılmıştır. Bunlara ek
olarak gerek montajlanabilirlik olarak daha zor gerekse yarışma sırasında sorun çıkarabilecek
kısımlarda düzenlemelere gidilmiştir.

Figür 4.2.11. İlk Tasarımın Render Görüntüsü

Bu tasarımdan vazgeçilmesinin temel sebebi parçaların üretiminin zor olmasıdır.
Öncelikle bu tasarım ile ilgili kısa bilgiler verilecektir. Tasarımımız balıkların kılçık
yapısından esinlenerek oluşturulmuştur ve bu tasarımda sigma profil kullanılmaması
amaçlanarak görüntü olarak daha iyi bir tasarım amaçlanmıştır. Ayrıca araç boyutlarının da
oldukça küçük olması amaçlanmıştır. Olumsuz kısımlarına gelecek olursak; tasarımın sahip
olduğu parçaları 3D yazıcılarda bastırdığımız zaman istediğimiz sonuçlar alınamamıştır diğer
üretim yöntemleri de bütçe konusunda takımımızı zorlamıştır. Ayrıca tasarım
montajlanabilirlik açısından biz katılımcıları oldukça zorlamıştır, aracımızda bir problem
çıktığında sızdırmazlık tüpü çıkartıp geri araca montajlamak çok zor olduğu için bu tasarımı
imkansız kılmıştır. Bu tasarımdan vazgeçilmesinin ikinci sebebi ise zamandır. Hem
üreteceğimiz parçalar boyut olarak büyük olduğu için 3D yazıcılardan çıkma süresi de buna
bağlı olarak artıyordu hem de yarışma tarihleri de göz önüne alındığında araca yapacağımız
testlerin az olacağını ve bundan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almada
zorluk yaşanacağı tahmin edildi.
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Malzemeler

Figür 4.2.12. Aracın Patlatılmış Görüntüsü

Motorlar: Aracımızda 8 itici bulunmaktadır. Bu iticiler PVC malzemeden imal
edilmiş olup fırçasız DC motorlar yardımı ile tahriklenmektedir. Bu motor tipinin
seçilmesinin başlıca nedenleri; daha iyi hız ve tork özellikleri buna bağlı olarak yüksek
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performans eldesi [1] ve alan akısı uyartımının olmaması sayesinde daha yüksek verimli
olması [2] bu motor tipinin seçilmesinin başlıca nedenleridir. Bunlara ek olarak motorun
boyutuna iletilen tork oranı daha yüksek olduğu için aracın daha ağır olmasını engeller
[3].Her bir itici 12 Volt ile çalışmaktadır ve 800 KV değerine sahiptir. İticiler tam güçte 1.5 A
çekerek 2 kilogramlık bir itki oluşur. Fakat genellikle iticiler tam güçte çalışmadığı için
itkinin 1.5 kilogram olduğu düşünülmektedir. 4 motorun aynı anda çalışmasıyla ileri yönde
ortalama 40 N’luk kuvvet oluşturulduğu düşünülmektedir. İticiler sızdırmazlığı sağlanmış bir
biçimde hazır olarak temin edilmiştir.

Pleksiglas (PMMA): Pleksiglas yüzey sertliği, yüksek mukavemetli oluşu , kolay
işlenebilir oluşu ve suyu absrobe etme özelliğinin düşük olması gibi özellikleri sayesinde su
altı sistmelerinde oldukça tercih edilen hafif termoplastiklerin bir türüdür [4]. Pleksiglaslar
son derece şeffaf olmakla birlikte mükemmel optik özellikleri sunar ve cama oranla ışığın
geçirgenliği %92 oranındadır [5]. Ayrıca su altında çevresel etmenlerden dolayı oluşabilecek
hasarlara karşı oldukça dirençli olup mukavemeti cama göre oldukça fazladır. Bunun yanında
75 MPa çekme dayanımı ve 115 MPa eğilme dayanımına sahiptir [5]. Pleksiglaslar oldukça
çevrecidir ve geri dönüştürülme konusunda diğer plastiklere göre de oldukça avantajlıdır [6].
Aracımızın elektronik kompenentlerinin bulunduğu tüp ve onu kapatan kapaklar ayrıca
kompenetlerin tüp içerisinde durmasını sağlayan tabla pleksiglas malzemeden imal edilmiştir.

Alüminyum: Alüminyum diğer metal türlerine göre oldukça hafiftir ve 2.7 g/cm³’
lük bir özkütleye sahiptir. Bu sayede aracın yük kapasitesini arttırırken ölü ağırlığı ve enerji
tüketimini azaltır [7]. Ayrıca dayanıklı ve çevresel etmenlerden dolayı oluşan korozyonlara
karşı koruyucu ince bir oksit kaplama oluşturarak bu etmenlere karşı direnç sağlar [8].
Bunların dışında takımca önem verdiğimiz çevreci malzeme anlayışı alüminyumlar içinde
geçerlidir. Alüminyumlar oldukça çevreci bir metal olmakla birlikte bir çok kez geri
dönüştürülebilir ve bu oran %100 ‘dür ve geri dönüştürülmüş alüminyum ile ham alüminyum
aynı yapıya sahiptir [8]. Gelişen dünya ile birlikte çevre bilinci, ortaya çıkan araçlar ve
mekanizmalar çevreci malzemelerin kullanımı ile yaygınlaşmış ve yaygınlaşmaya da devam
etmektedir. Aracımızda dış kasanın ana bileşenleri olan 20x20’lik sigma profiller eloksal
kaplanmış 6063 alüminyum serileridir ve hazır olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sızdırmaz
tüpün kapakları olarak görev alan flanşlar ise kendi tasarımımız olup 6010 serisi
alüminyumdan imal edilmiştir.

Sızdırmazlık Elemanları

Aracımızda kullandığımız 2 farklı sızdırmazlık elemanı vardır. Bunlar;

● O-RİNG
● EPOKSİ REÇİNE

O-ringler istenmeyen bir sıvı kaçışını veya kaybını önleyen geçiş yolunu kapatmak
için kullanılan elastome yapıda olan sızdırmazlık elemanlarından biridir. O- ringler 5.000 psi’
ye kadar statik pistonlar silindirler için sızdırmazlığı en iyi şekilde sağlayabilirler ayrıca tek
bir O-ring tüpün bir tarafına ardından diğer tarafına dönüşümlü olarak basınçla sızdırmazlığı
sağlar [9]. O-ringler, basınç uygulanarak deforme olduktan sonra yüksek viskozitede bir
akışkan gibi davranır ve diğer akışkanların geçişini engeller. Toplamda 8 o-ring hazır olarak
temin edilmiştir. Aracımızda kullanılan diğer bir sızdırmazlık elemanı ise epoksi reçinedir.
Epoksi reçineler, polimer matrisli kompozitlerde en yaygın olarak kullanılan ve
sertleştiklerinde reaksiyon ürünleri vermeyen ve bu nedenle düşük sertleşme büzülmesine
sahip olan bir termoset plastik türüdür [10]. Epoksi reçineler darbelere ve korozyona karşı
oldukça dayanıklıdır ayrıca bir yere uygulandıktan sonra çıkarılması da epey uğraş isteyen bir
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iştir. Suya, alkaliğe ve asidiğe karşı dirençleri çok iyi olduğu için su altı sistemlerinde oldukça
kullanılmaktadır. Epoksi reçine aracımızda kablo girişleri, cıvata deliği boşlukları ve kritik
gövde bölümleri gibi su ile temas edilen noktalarda uygulanmıştır ve bu sayede suya karşı bir
dayanım kazandırılmıştır. Bunun için araçta bulunan kabloların açık kısımlarını makaron +
epoksi uygulaması yaparak sızdırmazlık sağladık.

Polilaktik Asit (PLA): Polilaktik Asit (PLA) yenilenebilir hammaddeden yapılan
biyolojik olarak parçalanabilen ve geri dönüştürülebilir bir poliester türüdür [11]. Araç
parçalarını imal ederken PLA, en çok kullandığımız malzemelerin başında geliyor. Bunun
sebepleri üretim maliyetinin çok düşük olması, çevre dostu bir polimer olması ve işlenebilirlik
açısından oldukça kolay olan bir malzeme olmasıdır bunun sebebi PLA’nın kimyasal formülü
gereği sert yapıya sahip olur ve bu da istenilen durum için işlenebilmesine olanak sağlar [12].
Kullanım kolaylığı olarak ve baskı sırasında kötü koku oluşmama açısından PETG ve ABS
filamentlerine göre daha çok tercih edilir. Bunların yanında PLA nem, yağ ve gres gibi
çözücülere nispeten dayanıklı olup buhar bariyeri özelliklerine sahiptir [12]. 3D baskı alırken
PLA’lar düşük baskı sıcaklığı ve ısıtmalı tablaya ihtiyaç olmamasından dolayı ve parçanın
kolayca yazıcı tablasından ayrılması gibi yönlerinden dolayı daha çok PLA filamentler tercih
edilir.

Üretim Yöntemleri

Aracın üretim aşamalarında basit, estetik olarak göze hitap eden ve minimum maliyet
maksimum verimlilik ilkesi benimsenmiştir. Bundan dolayı tercih ettiğimiz üretim yöntemleri
oldukça az maliyetli olup gereksiz harcamalardan uzak durulmuştur. Bunlara ek olarak okul
bünyesinde bulunan üretim yöntemleri tercih edilmiş olup gereken verimin alınamadığı
durumlarda çeşitli firmalar ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Öncelikle aracımızı
oluştururken kullandığımız üretim yöntemlerini şema ile gösterilecek olup, aracın
bileşenlerinin nasıl üretildiği hakkında kısaca bilgi verilecektir.
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Kesme Yöntemleri:

Testere: Aracımızın dış kasasını oluşturan sigma profiller 20x20 mm kanal-6 boyutlarında ve
oluşturulan tasarım doğrultusunda belirlenen uzunluklar dahilinde otomatik şerit testere
yardımı ile kesilmiştir. Ayrıca yine belirlenen tasarım doğrultusunda pleksiglas tüpün
boyutunda arta kalan kısımlar demir testeresi kullanılarak el ile kesilmiştir.

Lazer Kesim: Elektronik komponentlerin tüp içerisinde montajlanarak durmasını sağlayan
kendi tasarımımız olan board ise düz pleksiglas levhanın lazer kesim işlemi ile tasarımdaki
gibi istenilen şekilde işlenmesi ile oluşturulmuştur.

Figür 4.2.13. Lazer Kesim Cihazı ile üretilmiş elektronik komponent taşıyıcısı

Talaş Kaldırma Yöntemleri:

Tornalama: Sızdırmaz tüpü kapatan ön ve arka flanşlar tasarım doğrultusunda istenilen çap
ölçülerine getirilmesi ve bu flanşların yüzeyine düz ve gövdesine radyal olmak üzere ikişer
tane O-ring kanalı bu yöntemle oluşturulmuştur.

Delik Delme: Alüminyum flanşlar üzerindeki istenilen çaptaki delikleri açmak için matkap
ucu gezer puntaya yerleştirilir ve delik delme işlemi yapılır. Bu işlemler sonucunda istenilen
çaptaki delikler elde edlilir ve borlama işlemi yapılarak yüzey sertleştirmesi yapılır. Araç
üzerindeki parçaların ve yarışma bünyesinde ki parkurların yapımında istenilen çaptaki
delikleri delmek/ genişletmek için ise şarjlı el matkabı kullanılmıştır. Ayrıca sigma
profillerinin üzerindeki birleşme deliklerini oluşturmak için de universal dikey matkap
tezgahları kullanılmıştır.
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Şişirme Yöntemi: Aracın sızdırmaz tüpünün ön kapağı bu yöntem ile elde edilmiştir. Tasarım
sırasında kamera açısını daha geniş ve net alabilmek için bombeli şekilde tasarlanan bu kapak
pleksiglasdan imal edilmiştir. Bombeli yapının üretimi ise pleksiglas malzemesinin ısıtılıp
hava ile üflenme işlemi ile oluşturulmuştur. Bu işlem sırasında pleksiglas MDF kalıbının
üzerine yerleştirilir ve hava verilerek şekillenmeye başlanır. Kalıpta şekillenen ürün, imalattan
kaynaklanan fazlalıklarının alınması ve ağız açma işlemi için çapak ayıklama istasyonuna
alınır.

Eklemeli İmalat Yöntemleri: Eklemeli imalat modern imalat yöntemlerinden biri olmakla
birlikte üç boyutlu geometrik veriler kullanılarak malzemelerin birbiri ardına katman katman
eklenmesiyle karmaşık geometrili fiziksel parçaların hızlı bir şekilde imal edildiği bir
yöntemdir. Aracın tamponları, tüp tutucu ve sensör kalıpları gibi karmaşık geometrili ve
kıvrımları fazla olan bu bileşenleri eklemeli imalat yöntemi olan 3D yazıcılardan baskılar
alınarak üretilmiştir. Üretilen bu parçalar PLA filamenti ile oluşturulmuş olup Özellikle aracın
tamponu ve tüp tutucuları gibi yüksek mukavemete sahip olması gereken parçalar oldukça
yoğun basılmıştır.

Figür 4.2.14. Eklemeli İmalat Aşaması

Birleştirme Yöntemleri:

● Yapıştırma: Araç içerisinde kullanılan çeşitli parçaların vida ve somunlar ile
montajlanmasının yetersiz kaldığı durumlarda daha sağlam olan ana parçalara hızlı
yapıştırıcılar ve epoksi reçineler sayesinde yapıştırılması ile oluşturulan yöntemdir. Yük
binme ihtimalinin en az olduğu kısımlarda ise sıcak silikonla yapıştırma işlemi
yapılmıştır.

● Vidalama: Aracın tamponları, motorlar için ön ve arka korumalar ve
pleksiglas tüp için koruma kalıpları gibi parçaları araç üzerine monte ederken hızlı
montaj-demontaj yapılabilmesi bakımından yerine göre M3, M4, ve M5 cıvata-somun
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bağlantıları tercih edilmiştir. Ayrıca altı köşeli somunların yanı sıra aracın dış kasası olan
sigma profiller üzerine montajlanan gövde elemanları için M4 T-kanal somunları ve M5
civatalar kullanılmıştır bu sayede herhangi bir sorun olduğunda araç üzerindeki
gövdelerin çıkarılması ve takılması basit bir işlem haline gelmiştir. Ayrıca yarışma
doğrultusunda oluşturulan parkurlar içinde akıllı vidalar kullanılmıştır.

● Kelepçeleme: Aracın kontrol sistemine giden bağlantı kabloları ve motordan
çıkıp tüp içerisine giden bağlantı kabloları plastik kelepçeler yardımı ile birbirine
tutturularak hem başıboş biçimde durmasını engellemek hem de olası güvenlik ihlallerini
ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir.

Fiziksel Özellikler
Aracımızın yaklaşık boyutlarının 492 x 365 x 225 mm olması beklenmektedir.

Figür 4.2.15. Araç Boyutlarını Belirten Teknik Resim

Aracımızın toplam hacmi 8414883,39 milimetre küptür. CAD programından
alınan veriye göre aracın ağırlığı 76 N dolaylarındadır. Bu veriye sızdırmaz tüpün
içindeki komponentlerin ağırlığı eklenmeli, tam dolu solid yapılar olarak çizilen ancak
%40 gibi doluluklarda üretilecek olan PLA parçaların ağırlıklarının bir kısmı
düşülmelidir. Dolayısıyla aracın nihai ağırlığının 85 N dolaylarında olması
beklenmektedir. Araç tamamen suya battığında etki edecek olan kaldırma kuvveti ise;
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formülünden 83 N dolaylarında bulunmuştur. Aracın𝐹 =  𝑉
𝑏 

.  𝑑
𝑠
 .  𝑔

yüzdürücüsüz batma eğilimde olacağı söylenebilir. Aracın hafif yüzer konumda
kalabilmesi için yüzdürücü, ince dengelemeyi sağlayabilmek için kurşun ağırlık
kullanılacaktır.

Figür 4.2.16. Aracın Hacim ve Ağırlık Verileri

Figür 4.2.17. Tüp Kelepçesinin Yapısal Analizi

Tüpümüzü araç iskeletine bağlayan iki tane kelepçe bulunmaktadır.Kelepçeler üç
boyutlu yazıcı tarafından PLA malzemesinden üretilmiştir.Ansys Yapısal Analiz modülünde 5
kg yük taşıması şartıyla analiz gerçekleştirildiğinde kelepçenin davranışı yukarıdaki
görseldeki gibidir. %100 doluluk oranı ile üretim yapıldığından dolayı parçanın güvenlik
faktörünün mevcut sınır şartlarında 10’un üzerinde olacağı öngörülmüştür.
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Figür 4.2.18. Aracın Akış Analizi

Aracımızın akış analizi Ansys Fluent modülünde gerçekleştirilmiştir.Suyun altında 5
metrede 2 m/s hızla ilerlerken ki durumu simule edilmiştir.Önceki tasarımların akış analizi
sonuçları ile karşılaştırma yapılarak beklenen bir şekilde araç tasarımının hidrodinami
açısından daha iyiye gittiği gözlemlenmiş, elektronik tüpün ve ana iskeletin alt kısmının arka
tarafında oluşan ters akış bölgeleri göze çarpmıştır.Tüpün arka kısmında normal şartlarda 12
tane penetratör ve kablo çıkışlarıı bulunduğundan ters akış bölgeleri nispeten azalma eğilimi
göstermekte ve akış formu iyileşmektedir. Bunun yanı sıra mevcut veriler göz önüne alınarak
aracın akış formunu daha iyiye taşımak adına çalışmalar devam etmektedir.

Figür 4.2.19. Araç iskeletinin yapısal analizi
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Araç iskelet ve kelepçe montajının analizini Ansys Yapısal analiz ve Fluent
modüllerini ortak kullanarak tek yönlü FSI yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.Sadece araç
ağırlığının yanı sıra suyun altında 5 metredeki hidrostatik basınç ve 2 m/s hızla hareket
ederken maruz kaldığı akış direnci de hesaba katılmıştır. Montajın bu sınır şartlarındaki
davranışı yukarıdaki görüntüde belirtildiği gibidir ve tamamen güvenlidir.

Figür 4.2.20. Koçbaşı Yapısal Analizi

Pinger görevi için kullanılması planlanan Koçbaşı modelinin yapısal analizi Ansys
Yapısal Analiz modülünde gerçekleştirilmiştir. Olası bir çarpma anında büyük bir darbeye
maruz kalacağı öngörüldüğü için hassas bir çözümleme yapılması uygun görülmüştür ve
ortalama 2.1 skewness değerine sahip kaliteli mesh uygulaması yapılmıştır.100 N kuvvet
altında analiz gerçekleştirildiğinde parçanın ciddi hasar aldığı görülmüş ve gerekli
iyileştirmeler yapılmıştır.Şu anda mevcut sınır şartları altında 3 kat dayanıklı bir model haline
gelmiştir.Üretimi üç boyutlu yazıcı ile PLA malzemesi kullanılarak yapılmıştır.

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

Elektronik Tasarım Süreci

Su altı aracımızın elektronik tasarım planında ana işlemci olarak Raspberry Pi 4 kartı
kullanılmaktadır. Raspberry Pi kartına ek olarak Arduino Uno kartı ile sensörlerini
programlaması ve sensörlerden veri toplaması yapılmaktadır. Raspberry Pi 4’ü seçme
nedenimiz özellikle otonom görevde sualtı aracımızın yüksek performans sağlaması ve
yüksek doğrulukta hareket sağlayabilsidir.

Aracın su altında hareketliliğini sağlayabilmek amacıyla fırçasız motorlar
kullanılmıştır. Fırçasız motorların seçiminde su altı çalışmalarına uygun olması amacıyla
elektriksel olarak yalıtımlı olması göz önünde bulunduruldu. Bu motorların hız ve yön
kontrollerinin sağlanabilmesi için çift yönlü motor sürücüsü (bidirectional ESC)
kullanılmıştır.

Otonomluğu kolaylaştırmak amacıyla araç dışına basınç sensörü konumlandırılmıştır.
Bu sayede anlık olarak aracın derinlik verileri alınmaktadır. Ön tasarım raporunda aracın
önündeki engelleri tespit edilebilmesi amacıyla mesafe sensörü kullanılması
planlanılmaktaydı. Su altında mesafe sensörlerin çalıştırılmasında başarısız olduğumuz için
planlamadan kaldırıldı. Otonomluğu iyileştirmek için jiroskop, ivmeölçer ve manyetometreli
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bir IMU (Inertial Measurement Unit) modülünü AHRS (Attitude Heading Reference System)
amaçlı kullanılarak aracın dengesini sağlamak, kontrolünü arttırmak amaçlandı. IMU ’dan
alınan veriler ile PID kontrolü yapılması hedeflendi. Böylece araç otonom hareketliliğini daha
stabil halde sağlayabilecektir. Araçta biri USB ve biri CSI Raspberry Pi kamera olmak üzere 2
kamera ile de yüksek görüş alanı sağlandı. Raspberry pi kamera, bir servoya bağlı bulunan bir
hazneye yerleştirildi. Böylece kameranın yukarı ve aşağı hareketi sağlandı. Bu hareket
sayesinde maksimum görüş alanına ulaşıldı.

Aracımızın elektronik tasarımı için önceliğimiz güvenli, kontrollü bir sistem
kurabilmektir. Aracımızın otonom görevler için ihtiyaç duyduğu güç lityum-iyon piller
tarafından karşılanmaktadır. Nominal voltaj değeri 3.7V 3500 mah değerindeki lityum-iyon
piller tedarik edildi. Aracımızın güç ihtiyacı için 3S5P (3 Seri 5 Paralel) pil grubu
kullanılmaktadır. Böylece nominal 11.7V 17000 mah güç sağlanabilmektedir. 3S5P seçiminin
sebeplerinden birisi de elektronik ekipmanların konulacağı tüp içindeki alanın en verimli
şekilde kullanmaktır. Lityum-iyon pillerin tehlikeli bir pil grubu olması sebebiyle ekstra
güvenlik önlemleri alındı. İlk olarak pil grubu BYS (Batarya Yönetim Sistemi) devresine
bağlanmaktadır. BYS, içeriğinde ani deşarj koruması, ani şarj koruması, maksimum voltaj
koruması, minimum voltaj koruması ve kısa devre koruması ile pillerin zarar görmesini
engellemektedir.

Pillerin güç tüketimini kontrol etmek ve aracın istenilen zamanda kapatılmasını
sağlamak amacıyla sistemin enerjisi BYS’den sonra güç anahtarlama devresine
aktarılmaktadır. 2 aşamalı olarak tasarlanan anahtarlama devresi öncelikle fiziksel müdahale
ile anahtar kapatılarak Raspberry Pi kartına güç vermektedir. 2. aşamadaki anahtarlama
devresi ise Raspberry Pi kartından gelen sinyal ile aktif olmaktadır. 2. anahtarlama devresi
gücü tüm sisteme aktarmaktadır. Böylece elektronik devrenin gücü üzerinde maksimum
kontrol sağlanmaktadır. Sisteme aktarılan güç sisteme dağıtılmadan önce bir DC-DC boost
devresi yardımı ile istenilen voltaj değerine yükseltilip sabitlenmektedir.

Figür 4.3.1. Elektronik Blok Diyagram
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Elektronik Kontrol Sistemi

1. Raspberry Pi 4

Su altı aracımızın otonom görevlerde görüntü işleme, itici motorların sürülmesi ve servo
motorların sürülmesi vb. işlemlerin yapılması için Raspberry Pi 4 kartının bir işlemci olarak
kullanılması kararlaştırıldı. Raspberry Pi kartları içerisindeki işlemcisinin hızlı çalışması(64
bit ,1.5GHz), en gelişmiş ve en güçlü model olması dolayısıyla su altındaki görevlerde
aracımızın işlem yükünü karşılayabileceği düşünüldü. Raspberry Pi 4 kartının su altı
aracımızın görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra aracın üzerinde bulunan kameralardan
video ve fotoğraf kaydı alması için de kullanılması planlandı.

Figür 4.3.2 Raspberry Pi 4 Kartı

2. Arduino UNO

Su altı aracımızda bulunan sensörlerden verilerin alınması ve işlenmesi için Raspberry Pi
4 kartına gönderilmesi amacıyla Arduino Uno kartı kullanılmaktadır. 5V besleme ile çalışan
Arduino Uno içerisinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini ve 6 adet analog çıkış pini bulunmakta
olup sensörlerin bağlantılarının bu pinler aracılığıyla yapılması sağlanmaktadır.

Figür 4.3.3 Arduino Uno Kartı

Sensörler

1. Basınç Sensörü

Kullanmakta olduğumuz basınç sensörü normalde su depoları, gaz tüpü vb. yerlerde
basınç ölçümü için kullanılmaktadır. Bu Analog Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile
çalışmakta. Analog çıkışlı bu sensör 0,5 ila 4.5V arasında çıkış sunmakta. Temelde steteskop
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mantığıyla çalışan bu sensör suyun varlığını ve basıncını hassas şekilde ölçmenize imkân
vermektedir. Normalde su altında kullanıma uygun olmayan sensörün ekibimiz tarafından
içerisine epoksi uygulanmış bir kalıba yerleştirilmesi ile sızdırmazlığı sağlandı. Su altı
testlerinde alınan sonuca göre basınç bilgisi hassas bir şekilde toplanabilmekte. Basınç
bilgisinin otonom görevlerde derinlik bilgisine ulaşmak amacıyla kullanılması düşünüldü.

Figür 4.3.4. Analog Basınç Sensörü

2. MPU 9250 IMU (Gyro İvme Manyetometre) Sensör Modülü

Su altı aracımızın hareket kabiliyetini ve otonomluk özelliğini artırıp daha iyi hale
getirmek amacıyla anlık hızını, ivmesini, konumunu ve bunlara bağlı olarak eğimini elde
etmek gerekmektedir. Otonom görevlerde konum ve durum bilgisinin öneminden dolayı 2
IMU sensörü eş zamanlı kullanılarak izlenen rota ve araç pozisyonundaki hata payının
azaltılması hedeflenmekte. Araçtan anlık hız, ivme ve eğim verilerini elde etmek için
MPU9250 9 DOF (3 eksen jiroskop, 3 eksen ivme ölçer, 3 eksen manyetometre) IMU modülü
seçildi. Gyro sensörünün dokuz eksenli seçilmesinin sebebi modül içinde bulunan
manyetometre ile geniş dinamik ölçüm ve yüksek çözümleme özelliğine sahip olmasıdır.
Bunun yanı sıra IMU’ya ek olarak konum ve yön referans sistemi olan AHRS[13]
kullanımına olanak sağlaması ve bize daha doğru değerler göndermesi gyro sensörünün dokuz
eksenli seçilmesinde önemli paya sahiptir..

Figür 4.3.5. MPU 9250 IMU Sensörünün Eksenleri

27



Figure 4.3.6. Raspberry Pi - IMU Sensörü Bağlantı Şeması [10]

3. Kamera

Aracımızda biri önde biri altta olmak üzere 2 kamera bulunmaktadır. Aracın ön
kısmında bulunan kamera ile aracın önündeki engellerin ve nesnelerin tespit edilmesi, aracın
altında bulunan kamera sayesinde ise alttaki nesnelerin ve engellerin tespit edilmesi
gerçekleşmekte. Arayüzde 2 kamera arasında yazılım aracılığıyla geçiş yapılması ve istenilen
görüntünün elde edilmesi düşünüldü. Otonom sistemlerde ise her iki kamera ile paralel
şekilde işlem yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Böylece otonom ve manuel sürüşlerde
geniş bir görüş alanı sağlanmaktadır.

Aracın ön tarafında kullanılacak kamera için Sony IMX219 sensörlü raspberry kamera
modülü kullanıldı. 3280 × 2464 çözünürlüğe kadar ulaşabilen bu modül ile 1080p’de 30 fps,
720p’de 60 fps görüntü kaydı almak (yazılımsal kısıtlamalar dolayısıyla) mümkündür.
Yatayda 62,2 derece, dikeyde 48,8 derece görüş açısına erişebilen bu kamera, raw h264
formatında video çıkışı verebilmektedir. Ön kamerada servo motor kullanılarak dikey eksende
daha geniş bir görüş açısına ulaşmak ve görüş kabiliyetlerini artırmak mümkün hale gelmiştir.
Konsoldan sürülmesi planlanan servo motor ile kamera açısı dikey eksende istenilen
değerlerde değiştirilebilecektir.
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Figür 4.3.7. Sony IMX219 Sensörlü Raspberry Kamera Modülü

Aracın alt tarafında bulunan kamera için OV2710 USB kamera modülünün
kullanılması planlanmaktadır. 640X480 MJPEG 120fps özelliklerindeki UVC uyumlu kamera
sayesinde havuz zeminindeki nesnelerin tespiti yapılabilmektedir. 145 derecelik görüş açısıyla
aracımıza geniş bir görüş sağlaması düşünülen bu kamera ile ön kameranın görüş açısı dışında
kalan havuz zemini görüntülenerek otonom görevlerde kolaylık sağlanmaktadır.

Figür 4.3.8. OV2710 USB Kamera

Figür 4.3.9 Kameraların Görüş Açısı (Ön kamera sabit ve yere paralel iken)

Motorlar

1. Fırçasız Motorlar

Su altı aracımızın dikey eksendeki ve yatay eksendeki hareket kabiliyetini sağlamak
amacıyla 4’ü 90° açı ile dikey, diğer 4’ü 45° açı ile yatay eksende konumlandırılmış,
toplamda 8 adet fırçasız DC motor (BLDC) kullanılmaktadır.. Motor açılarının ve
eksenlerinin bu şekilde olması aracın farklı eksenlerdeki hareket kabiliyetini arttırmak
amacıyla tasarlanmıştır. Kullanacak olduğumuz 8 adet fırçasız DC motorun çalışma
gerilimleri 12 V, KV değeri 800 KV; maksimum akım değeri 15A, gücü 35.2 - 247.2 W,
itmesi ise 2 kg olarak belirtilmiştir. Fırçasız motorların üç fazlı bağlantısı sayesinde tam hız

29



kontrolü sağlanmaktadır. Fırçasız motorların KV değeri yükseldikçe motorun voltaj başına
vereceği RPM değeri artacaktır, bu sebeple 800KV değerinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Motorların, Raspberry Pi 4 üzerindeki PWM kanallarından PCA9685 modülü kullanılarak
kontrol edilmektedirler. Raspberry Pi 4 donanımsal olarak GPIO12, GPIO13, GPIO18,
GPIO19 pinlerini PWM sinyali sağlayabilmek için sunmaktadır. PCA9685 PWM kanallarını
artırıcı (+16) özelliği sahip özelleşmiş bir karttır. PCA9685 kullanılmasındaki sebep
Raspberry Pi 4’ün, 8 motoru ve PWM üzerinden kontrolü gereken birçok sensörü kontrol
etmeye yetecek sayıda PWM kanalına sahip olmamasıdır. PCA9685 kartının Raspberry Pi
kartı ile bağlantısı aşağıdaki gibidir:

●Raspberry Pi4 GND – PCA 9685 GND
●Raspberry Pi 4 GND – PCA9685 OE
●Raspberry Pi 4 GPIO3 – PCA9685 SCL
●Raspberry Pi 4 GPIO2 – PCA9685 SDA
●Raspberry Pi 4 5V – PCA9685 VCC
●Raspberry Pi 4 GND – GND Güç Kaynağı 5V

2. PCA 9685

PCA 9685, 16 kanallı, 12-bit ve I2C haberleşme arayüzüne sahip bir PWM çoğaltıcı
modüldür. Raspberry Pi üzerinde bulunan PWM kanallarının yetersiz kalmasından dolayı
PWM çıkışlarının sayısını artırmak amacıyla kullanılması düşünüldü. Aynı zamanda 1.6 kHz
frekansa kadar PWM sinyali göndermemize imkan tanıdığı için motorlara istenilen frekansta
sinyal gönderilmesi açısından uygundur.

Figür 4.3.10. Raspberry Pi - PWM Çoklayıcı - ESC - Fırçasız Motor Bağlantı Şeması

3. ESC

Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimelerinin kısaltmasıdır.
Elektrikli motor ile çalışan RC model araba, tekne, uçak, helikopter gibi araçlarda
kullanılmaktadır ve bir mikroişlemci sayesinde RC fırçasız motorları kontrol etmemize
yardımcı olmaktadır. Mikroişlemcinin PWM çıkışı ile kontrolü sağlanan ESC’ler, PWM oranı
ile orantılı olarak motorların hız kontrolünü sağlamaktadır[14]. Su altı araçlarında kullanılan
motorların ileri ve geri şekilde iki yönde kullanılması istenmektedir. Motorların 2 yönlü
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hareketinin sağlanması için ESC’lerin programlanması gerekebilir ya da hazır programlanmış
çift yönlü ESC’ler kullanılabilir.

Bu projede, programlanabilir ESC’lerin fiyatının yüksek olması sebebiyle hazır
programlanmış ESC’leri tercih etmekteyiz. Çift yönlü ESC’lerin çalışma prensibi %50 PWM
oranın altında geri yönde, %50 PWM oranının üzerinde ileri yönde çalışmasıdır. Motorların
hareketsiz kalması için gaz pedalının ortada ( %50 PWM oranında) olacak şekilde kalibre
edilmesi gerekmektedir. ESC’lerin verimli ve efektif bir şekilde çalışması için seçilen
motorlar ile uyumlu olması gerekmektedir.

ESC akım değerinin minimum motor sıçrama akımına eşit olması gerekmektedir.
Besleme voltajlarının da motorların minimum besleme voltajlarına eşit olmalıdır. Bu bilgiler
ışığı altında projede kullanılması için aranan ESC özellikleri şu şekildedir: Çift yönlü 30A, 12
V, Çift yönlü 1:1 güç çıkışı ve UBEC çıkış.

Figure 4.3.11. 30A Çift Yönlü ESC

Güç ve Güç Dağıtımı

1. Piller

Otonom görevlerde aracın kontrol panelinden tam bağımsız bir şekilde hareketini
sağlamak için aracımızda batarya kullanılmaktadır. Bu bağlamda kullanım sırasında ısınma
probleminin olmaması, kendi tip pil grubunda basınca karşı daha yüksek dayanıklılığa ve
kütle enerji oranına sahip olması sebebiyle lityum iyon[15] pillerden oluşturulan batarya ile
aracın güç ihtiyacı karşılanmaktadır.. Maksimum voltaj ihtiyacımız ve kullanılan elemanların
güç tüketimleri göz önüne alındığında 16 V 160 W bir güce ihtiyaç duyulmaktadır.

3S5P bir batarya ile 8.4-11.6 V arası değişken değerli voltaj değerli ve 17.000 mah
değerinde batarya oluşturulmuştur ve daha sonrasında yükseltici devre ile 16 V değerine
sabitlenmiştir. Bu 15 adet lityum iyon pilden oluşturulan bir batarya ile maksimum
performansta en az 1 saat sürüş yapılması öngörülmektedir. İnsansız su altı araçlarının
kullanımında gerek motor kullanımları gerekse diğer elemanların kullanımı nonlinear bir
davranış oluşturmaktadır. Bu yüzden sürüş süresinin değişkenlik göstermesi ve buna bağlı
olarak 2 saat ve üzeri bir sürüş süresi elde edilmesi beklenmektedir. Herhangi bir arıza
durumuna sebebiyet vermemek için maksimum güç tüketimine uygun batarya
oluşturulmuştur. Lityum iyon pillerin kapasitans durumlarına göre değişkenlik gösteren voltaj
değerlerinden araç içinde kullanılan elemanların etkilenmemesi açısından lityum iyon pillerin
çıkışlarının yükseltici devre ile 16 V değerine sabitlenmesi hedeflenmektedir. Böylece lityum
iyon pilin 8.4-11.6 V arası değişen voltaj değerleri 16V değerine sabitlenmiş olarak sisteme
güç sağlaması ve ihtiyaç duyulan gücü karşılaması planlanmaktadır.
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2. Batarya Yönetim Sistemi

Batarya Yönetim Sistemlerinin (BYS) kullanımı Lityum-ion, LiPo vb. pillerde oldukça
önemlidir. Pillerin aşırı şarj, aşırı deşarj ve kısa devre durumlarına karşı korumasını
sağlamaktadır. Ayrıca şarj durumunda batarya hücrelerinin dengeli şekilde şarj olmasına
yardımcı olmaktadır. Kesinlikle bir şarj modülü değildir. Yalnızca pil hücrelerinin dengeli bir
şekilde yük paylaşımını sağlamaktadır. Bataryayı şarj etmek için takımımız tarafından
geliştirilen şarj modülü sayesinde 11.6 V 5 A ile 58 W şarj gücü sağlanabilmektedir. Herhangi
bir kısa devre, aşırı şarj veya aşırı deşarj durumunda BYS bataryaya giden gücü kesmektedir.
Böylece aracın batarya güvenliği sağlanmaktadır.

3. Güç Dağıtımı

Lityum-iyon pillerin güç tüketiminin kontrolünü sağlamak amacıyla anahtarlama
devreleri kullanılmaktadır. Araç tasarımımızda 2’li anahtarlama devresi kullanılmaktadır. İlk
anahtarlama devresi aracın dışında bulunan mekanik bir sistemden oluşmaktadır. Dış
kapaktaki sızdırmaz ve mekanik olarak kontrol edilen anahtar sayesinde Raspberry Pi kartının
güç regülatörünün pil ile olan bağlantısının anahtarlanması yapılmaktadır.

İlk olarak Raspberry Pi çalıştırıldıktan sonra Raspberry Pi kartının pinine bağlı bir
anahtarlama devresi yazılım tarafından kontrol edilmektedir. Anahtarlama devresi pil ile
yükseltici devre arasındaki kabloyu anahtarlaması planlanmaktadır. Anahtarlama devresi
kapatıldığında yükseltici devre tarafından 16V değerine sabitlenen güç sisteme
dağıtılmaktadır. 400W 20A bir DC yükseltici devre kullanılması planlanmaktadır.
Kullanılacak olan yükseltici devrenin ısı dağıtımının daha sağlıklı olması için yükseltici
devrenin üzerine 5V ile beslenen bir adet fan monte edilmesi düşünülmektedir. 2. anahtarlama
devresi sayesinde aynı zamanda otonom görevlerin bitiminden sonra motor ve Raspberry Pi
kartı haricindeki elektronik ekipmanların gücü kesilebilecektir.

Farklı voltaj gereksinimleri gerektiren elektronik ekipmanlar için regülatör devreleri
kullanılması düşünülmektedir. Raspberry Pi kartının voltaj dalgalanmalarına karşı hassas
olması sebebiyle regülatörlerden biri sadece Raspberry Pi kartını beslemek için ayrılmıştır. Ön
kameranın yukarı ve aşağı hareketini sağlamak amacıyla servo motor kullanılması
düşünülmekte. Servonun sadece kamera hareketini sağlaması sebebiyle doğrudan Raspberry
Pi kartına bağlanması düşünüldü. Gelecekte eklenebilecek elektronik elemanlar düşünülerek 2
adet fazladan 5V 5A regülatör kullanılması planlanmıştır. ESC’ler ise doğrudan yükseltici
devresinin çıkış voltajı olan 16 V ile beslenmektedir.

4. DC-DC Yükseltici Devre

Su altı aracımızın 3S5P formunda bağlantısı yapılmış olan pillerinden alınan 8.4-11.6 V
arası değişken giriş değerini 16V sabit çıkış değerine sabitlemek için bir adet üstten hava
soğutmalı DC-DC yükseltici devre kullanılması planlanmaktadır. Kullanılacak devrenin
400W güç değerine ve 20A akım değerine kadar çalışabilmesi sayesinde motorların tam güçte
çekecekleri maksimum akım değerlerini sağlayabileceği düşünülmüştür.
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Figure 4.3.12 DC-DC Yükseltici Devre

Kablolar

İletişim Kablosu İletişim için Cat6 Ethernet kablosu kullanılacaktır. Çalışma alanımız
kısa bir mesafede olduğundan dolayı sinyal yükseltmeye ya da BlueRobotics firmasının
Fathom Tether kablosunu kullanmaya gerek olmadığı düşünülmüştür [16]. Ethernet
kablosunun uzunluğu arttıkça sinyal kayıpları da artacağından dolayı daha yüksek
mesafelerdeki uygulamalarda sinyal problemi ile karşılaşmamak kritik önem taşımaktadır.

Bunun yanında normal ethernet kablolarının yumuşak bir yapısı olduğu için kolay
zedelenmektedir, bu nedenle marinalarda kullanılan su altı kabloları araştırılmıştır. Birçok
seçenek arasından uygun görülen ve yerli üretim yapan bir firma ile kablo denemeleri
yapılmıştır. Bu bağlamda su altında kullanılan yerli üretim iletişim kablosunun seçilmesi
planlanmıştır. Motor kabloları ve iletişim kabloları için yerli firmadan sağlanan kablolar
kullanılmaktadır.

Algoritma Tasarım Süreci

Su altı aracımız ne kadar otonom olsa da aynı zamanda uzaktan da yönetimini
sağlamak ve otonom göreve geçiş komutunu vermek amacıyla bir arayüz yazılımına sahiptir.
Bu arayüz ile otonom veya manuel çalışma belirlenebilirken, görüntü ve veri akışı
sağlanmaktadır. Ancak bunlar kablo bağlantısı varken yapılabiliyor, otonom görev komutu
verildikten sonra araç ile kablo bağlantısı olmadan görevini yapmaktadır.

Başlangıçta aracımıza kablo ile bağlanıp güvenli bir şekilde sadece Raspberry Pi
çalıştırılmaktadır. Sonrasında vereceğimiz komut ile motorlara ve elektronik kartlara güç
verilecektir. Görevler otonom gerçekleşeceği için Figür 3.4.1’de görüldüğü gibi otonom
gerçekleşecek olan görev seçilerek araç suya bırakılacaktır.

Komut verildiği durumdan itibaren araç ile kontrol istasyonu arasında herhangi bir
kablo bağlantısı bulunmayacak ve görüntü işleme tamamen aracın içerisinde gerçekleşecek,
havuz içerisinde hedeflenen objeler aranacaktır. Hedefin tespit edilmesi sonucunda aracın
hedefe olan konumuna göre “rotayı hesapla ve hedefi kontrol et”, “konumlan” veya “hedefe
güdüm al” şeklindeki görevlerden birini seçer ve gerçekleştirir. Görev tamamlandığında araç
kendini su üstüne çıkarır ve kapanır.

Bu süreçte olağanüstü durumlarda herhangi bir kazayı önlemek, kontrolü arttırmak
amaçlı araçtaki jiroskop, ivme ve hız ölçerden verileri alarak eğimini, hızını ve ivmesini
ölçecek. Motorlar çalışırken ivmelenmesi gerçekleşmiyor, hızı artmıyorsa veya aracın bir
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tarafa doğru yattığını anlarsa bu durumları anlayacak ve ona göre motorları çalıştırarak bu
olumsuz durumlardan çıkarak göreve devam edecektir.

Beklenmedik hareketlerde bulunmaması ve dengesinin bozulmaması için de yazılımsal
bir PID (Proportional Integral Derivative) kontrolü bulunmaktadır. Bu sayede aracın istenilen
konuma doğru bir şekilde gitmesi sağlanacaktır.

Aracın görevler için tasarlanan algoritmasında; araç bırakılan konuma göre tarama için
önceden belirlenmiş rotalardan en uygun olanı belirleyip harekete başlayacaktır. Belirlenen
rota üzerinde hareketi sırasında hedef taraması yapacak ve tespit edilen hedefe göre görevi
tanımlayarak hareketine devam edecektir.

Görev A için tespit edilen hedeflere belirlenen sınırlar doğrultusunda yaklaşacak ve
kritik nokta geçildikten sonra tespit edilen dörtgenlerin alanları hesaplanacaktır. Hesaplar
doğrultusunda alanı küçük olan karenin merkez noktası tespit edilecek ve önce konumlanma
algoritması ile merkez noktaya konumlanacak sonrasında güdümlenme algoritması ile merkez
noktaya ilerleyecektir. Sapma miktarını engellemek için aracın hızı sahip olduğu hızın 0.2 katı
arttırılacaktır. Güdümlenme algoritması sırasında merkez noktadan tolerans aralığını aşacak
şekilde uzaklaşılırsa tekrardan konumlanma algoritması devreye girecektir. Dörtgenin
kenarları arasındaki mesafe görüntünün 0.8 oranına denk geldiğinde yaklaşma bitirlecek ve
motor hızı 0.2 kat daha arttırılarak geçiş tamamlanacaktır. Görevin tamamlanmasından sonra
robot yüzeye çıkacak ve çalışmayı durduracaktır.

Görev B için görüş açısından kaynaklı yerdeki çemberler elips olarak görüleceği için
öncelikle elips tespiti yapılacaktır. Tespit edilen elipslerin merkez noktası kullanılarak yapılan
matematiksel işlemler sonucunda güdümlenme algoritması devreye girecektir. Belirlenen
görüş açısı sınırı geçildiğinde, elipsin yatay uzunluğu alınan görüntünün 0.8 oranına
geldiğinde, görüntü artık alt kameradan alınacak ve çember tespiti yapılacaktır. Bu noktada
alçalmanın başlamasıyla çemberin tam görüntülenemeyecek olmasıyla alçalmadan sonra
kenar tespiti yapılarak geçilen kenar sayısına göre konumlanma hesabı yapılacaktır. Merkez
noktada bulunan nesnenin tespiti yapılacak ve optimum konumlanma noktası hesaplanarak
alçalma tamamlanacaktır. Derinlik ve basınç sensörleri ile aracın konumlanma durumu takip
edilecek ve tamamlandığında araç su yüzeyine çıkacak ve gücü kesecektir.

Görev C için öncelikle top, aynı anda çember ve renk tespitiyle iki topun da tespiti
yapılacak ve hedefe yaklaşılınacaktır. Hedefin tespitinin ardından sinyal modülü aktifleşecek
ve tarama başlayacaktır. Tespit edilen sinyal yönü hesaplanacak ve pingerli hedef tespiti
yapılacaktır. Pingerden gelen sinyal yönü ve tespit edilen topun görüntü üzerindeki
koordinatları kullanılarak belirli bir tolerans aralığında görüntünün merkez noktasıyla
eşlenecektir ve topun belirlenen tolerans aralığında kalması kontrol edilerek hedefe
güdümlenilecektir. Görevin tamamlanmasının ardından araç su yüzeyine çıkacak ve
kapanacaktır.
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Şema 4.3.13. Otonom Algoritma Akış Diyagramı
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Yazılım Tasarım Süreci

İlgili araçta görüntü işlemenin ve kontrol algoritmalarının aracın içerisinde çalışabilmesi
için Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. Aracın kontrol algoritmasında kullanılması için sensörler,
motorlar, kameralar kullanılmıştır. Görüntü işleme ve motorların kontrolleri tamamen Python
programlama dili ile yapılacaktır. Ancak sensörlerden alınan verilerin okunması için araç
içerisinde Arduino Uno da kullanılmıştır, buradaki yazılım dili C++ olarak belirlenmiştir.

Aracın su içerisindeki dengesini sağlamak için iki tane MPU6050 IMU (Inertial
Measurement Unit) sensörü kullanılmıştır. Bu sayede hız, ivme ve manyetik yön bilgilerini
elde ederek bir PID kontrol yazılımı yazılarak aracın dengesi motor ile sağlanacaktır. Aracın
sudaki derinliğini tespit edebilmek amacıyla bir basınç sensörü de kullanılmaktadır, buradan
aldığımız veri de kontrol algoritmasında kullanılmaktadır Araç içerisinde bir adet ön tarafta
bir adet ise alt tarafta kamera bulunmaktadır. Aracın alt tarafına konumlandırılmış olan
kamera 2. görevde kullanılacaktır.

Görüntü işlemenin ilk aşamasında Python programlama dili ile OpenCV[17]
kütüphanesi kullanılacaktır. İlgili görevin komutu verildikten sonra araç su içerisinde
kameralar yardımıyla hedefi arayacak ve rota belirlemeye çalışacaktır. Hedefi bulana kadar
arama algoritması çalışacaktır. Hedefi tespit ederken OpenCV fonksiyonları (HoughCircle,
findCountours, SIFT vb.) çalışarak hedef tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Örneğin
HoughCircles[18] fonksiyonunun kullanımında girilen parametreler yapılan testlerle tespit
edilmiştir. Tespit edilen hedefin çembere olan benzerlik parametresi, en düşük ve en yüksek
yarıçap parametreleri gibi parametreler bulunmuş ve fonksiyon nihai haline gelmiştir. Bu
parametrelerin sürekli değişen su altı ortamında kolay tespiti için kontrol barları kullanılmış
ve alınan görüntüde anlık olarak parametreler düzenlenebilmiştir. Bu sayede test ortamı ile
yarışma ortamı arasındaki farklılıklardan en az şekilde etkilenmeyi planlamaktayız. Ayrıca su
altı görüntülerinde oluşan mavi renginin görüntüye olan etkisini azaltmak amacıyla da çeşitli
filtreler uygulanacaktır, bu konuda siyah-beyaz renk filtresi ile iyi bir sonuç çıkarılabilir ancak
3 kanallı renkli görüntüleri siyah-beyaz formata çekmek bize veri kaybına da neden olacaktır.
Bu nedenle iki türlü de testler yapılmış ve siyah-beyaz filtrenin sağladığı avantajın gözardı
edilemeyecek miktarda olduğu tespit edilmiştir. OpenCV dışında NumPy[19] kütüphanesi de
matematiksel işlemler için oldukça kullanılacaktır.

Kapıdan geçiş görevi için kullanılacak olan yazılımda araç Figür 3.3.3.1’de yapıldığı
gibi findContours[20] fonksiyonunu kullanarak saptadığı dikdörtgensel bölgenin
koordinatlarını belirlemektedir. Kameradan alınan görüntünün tam orta noktası orijin olarak
belirlenerek bir koordinat düzlemi oluşturulur. Dikdörtgensel bölgenin üst tarafındaki
bölmenin merkezi tespit edilen kenar noktalarının birbirlerine olan uzaklıkları ortalamasına en
sol kenar koordinatı eklenerek hesaplanır ve kameranın orijin noktası ile birbirine çakışacak
şekilde motorlar sürekli olarak çalıştırılır. Bu iki merkez birbirine yeterince yakın olduğunda
motorlar ileri yönde çalıştırılarak hedefe ulaşması sağlanır. İleri hareket komutu çalıştıktan
sonra hedef tespit kodu çalışmaya devam eder. Hedef dikdörtgen bölmenin genişliğinin ekran
genişliğine oranı 0,8 olana kadar ileri hareket devam eder. Hedef yeterince geniş olduktan
sonra güdümleme algoritması çalışarak su altı aracının ileri hareketini sağlayan itici motorları
doğrudan çalışarak aracın hedefin içerisinden geçmesi sağlanır. Bu şekilde görev başarıyla
tamamlanır ve araç kendini su üstüne çıkarıp kapanır.
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Figür 4.3.14. Dikdörtgensel Bölgenin Tespiti

Denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması görevindeki iç içe geçmiş
dairelerin tespitinde Figür 3.3.3.2’deki gibi önce findContours fonksiyonu kullanılacaktır.
Burada ilk hedef tespiti için ön kamera kullanılırken ilk görevdeki mantıkla ilerlenilerek
elipsin yatay uzunluğu tespit edilen kenar noktalarının x ve y koordinatları birbirinden
çıkarılarak bulunacak ve bu uzaklık ekran görüntüsünün 0.8 oranına geldiğinde alt kameraya
geçilecektir ve doğru konumlandırma yapılacaktır. Nesnenin tespiti için iç içe geçmiş
dairelerin merkezine doğru araç hareket edecektir. Burada belirli bir yakınlık sağlandığında
çemberler tespit edilemeyeceği için önce çizgi tespiti ile merkez noktaya ulaşılacak
sonrasında basınç/derinlik sensörlerinden gelen bilgilerle tabana konumlanılacaktır. SIFT[21]
(Scale-Invariant Feature Transform) fonksiyonu ile hedefin öznitelikleri çıkartılması üzerine
çalışılmaktadır.

Bu özniteliklerin tespiti konusunda yapay zeka algoritmaları da kullanılabilir ancak
doğrudan iç içe çemberlere odaklanıp bunların orta noktasını tespit edip tahmini en içteki
çemberin üzerine oturmak bu görevdeki ilk amacımız olacaktır. Konumlandırmada alt kamera
kullanılarak nesnenin en yakın ve güvenli bölgesine iniş sağlanacaktır.

Figür 4.3.15. Elips Tespiti için findContours Fonksiyonu Kullanımı
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Son görev olan hedef tespiti ve imhası görevinde ise öncelikle su altında bir arama
algoritması ile top aranacak. Çember ve renk tespiti algoritması aynı anda çalışarak topun
tespitini yapacak burada renk tespiti yapılırken çember tespitinde kullanıldığı şekilde bar
kullanılacak ve su altının değişken renk parametrelerine rahatça uyum sağlayarak tespit edilen
değerlere göre çalışmaya devam edecektir. Burada farklı olarak pingerli hedef hedef bir
dinleyici ile dinlenerek araca göre hangi yönde olduğu tespit edilecek. Eğer alınan sinyalin
işlenmesi sonucu elde edilen yöndeki pingerli hedef kamerada tespit edilirse araç doğrudan
hedefe kilitlenerek küçük hareketlerle, hedefi kadrajdan çıkarmadan hedefe doğru ilerleyip
topu düşürecek. Önemli olan sinyalden doğru yönü tespit edebilmek olacaktır.

İlgili görevler OpenCV kütüphanesindeki fonksiyonlarla yapılması planlanmaktadır
ancak görüntü işlemede bir yapay zeka yazılımı kullanılabilir. Bunun için hedefe uygun bir
veri seti oluşturulacak ve bu veriler bir makine öğrenmesinde kullanılacaktır. Bunu yaparken
veri çoğaltma yöntemi kullanılabilir. İlgili modellerin eğitim aşaması kendi
bilgisayarlarımızda TensorFlow, Keras gibi kütüphaneleri kullanarak yapıldıktan sonra
Raspberry Pi 4 üzerinde tahminleme yapılarak hedefler tespit edilmeye çalışılabilir. Bunlara
havuz testlerinden sonra karar verilecektir.

4.4. Dış Arayüzler

Aracın ethernet kablosu ile iletişiminin ve kontrol istasyonundaki arayüzünün
yazılımları tamamen takımımız tarafından hazırlanmaktadır. Programlama dili olarak hem
Python hem de Java kullanılacaktır. Görevler otonom olsa da testlerde kablo bağlantısı
yapılarak daha verimli sonuçlar elde etmek amaçlanmaktadır. Bu şekilde tasarladığımız
algoritmaların testlerinde karşılaştığımız problemlerde araca konsol aracılığı ile müdahale
edip tekrardan test yapılabilir hale gelecektir. Ancak nihai algoritmaların çalışması sırasında
kablo bağlantısı tamamen kesilecektir.

Figür 4.4.1. Tasarlanan Arayüz

38



Araçla iletişim sağlandıktan sonra kullanıcı arayüzü ekranda belirir. Aracın kontrolünü
sağlayan değişkenler bu arayüzde gözükmektedir. İşlevler şu şekilde sıralanabilir:

1. Logolar
2. Araçla Bağlantı Durumu
3. Kumandayla Bağlantı Durumu
4. Sensör Veri Akışı
5. Seçili Kamera Görüntüsü

6. Bağlanma ve Bağlantıyı Kesme
7. Fotoğraf Çekme
8. Video Kaydetme
9. Alt/Ön Kamera Değiştirme
10. Operasyon Modunu Seçme

Arayüz, aracın kullanılmasını kolaylaştıran, yeni nesil kumandaların araçla
kullanılabilmesini sağlayan, çift taraflı iletişime elverişli bir programıdır. Program yazılırken
kullanılan kütüphaneler OpenCV, JSON Simple [22], Socket[23] ve JavaFX[24]’tir. Bu
programın kendisi hem server hem kominikatör hem de arayüz görevlerini üstlenmektedir.
Böylece aracın bütün fonksiyonları ve iletişimi bu programla yönetilmektedir. Program
çalıştıktan sonra bilgisayarda bir sunucu olarak gözüküp, araçtan (client) cevap bekler. Araç
sunucuya bağlandığı an arayüz kendini gösterir. Araçtan veri almaya başlamadan önce kısa bir
süre beklenmelidir. Yaklaşık 4-5 saniye ardından bağlan tuşuna basıldığında çift taraflı
iletişim başlar. Araç arayüze görüntü ve sensör verilerini atarırken arayüz araca kumanda
kontrol verilerini, operasyon modunu ve hangi kameradan veri alınacağını belirten bir veri
gönderir. Bütün iletişim TCP iletişim protokolü üzerinden yapılırken iletişim JSON veri
formatı aracılığıyla yapılır. Eğer ki araçtan kaynaklı bir sorun nedeniyle aralarındaki iletişim
koparsa, arayüz iletişim yeniden kuruluncaya kadar bekler ve en son aldığı verileri ekranda
göstermeye devam eder. Arayüzün aynı zamanda fotoğraf çekme ve video kaydetme gibi
özellikleri de mevcuttur. Her şey arayüzle kontrol edilmesine rağmen kumanda verilerinin
sunucu tarafından algılanması yardımcı bir Python programı aracılığıyla olur.

5. GÜVENLİK

● Laboratuvar çalışmalarımız sırasında oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla gerekli
durumlarda eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra
elektrik izolasyonu sağlanmış yer ve masalarda çalışılmaktadır. Olumsuz bir durum olması
ihtimaline karşı yangın tüpü ve ilk yardım çantası hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca pandemi
kapsamında maske, mesafe ve temizlik önlemlerine dikkat edilmekte, aynı anda çalışan kişi
sayısı sınırlandırılmaktadır.

Figür 5.1. Gözlük ve Eldiven Kullanımı
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● Havuz çalışmalarımız sırasında kontrol istasyonu gibi suya temas etmemesi gereken
parçalar havuzdan uzakta tutulmaktadır. Çalışmalar yürütülürken yüzme bilen en az iki kişinin
alanda olmasına özen gösterilmektedir. Çalışmalar öncesinde sızdırmazlık elemanları dikkatle
kontrol edilmekte, hem insan hem de havuz güvenliği açısından sivri köşe kontrolü
yapılmaktadır.

● Sızdırmaz tüp ve itici gibi kritik parçaların darbelerden korunması amacıyla bu
parçalar şasenin içerisinde kalacak şekilde yerleştirilmiştir.

● Tasarım yapılırken keskin kenarlar ve sivri köşeler yuvarlarlatılmış, hazır alınan
parçalardaki keskin yerlerin önüne koruyucu tamponlar yerleştirilmiştir. Bu sayede kullanıcı
yaralanmalarının önüne geçilmiştir.

● Sızdırmazlığı garanti altına almak için tek kademe yerine 2 kademeli o-ring
yerleştirmesi yapılmıştır. Kablo girişleri ve sensör yuvaları gibi kritik yerler epoksi işlemine
tabi tutulmuştur.

● Malzeme seçimi yapılırken korozyon direnci ve su emme kabiliyeti gibi özellikler
dikkate alınmış, bu sayede malzemelerin zarar görmesinin önüne geçilmiştir.

● İticilerimizin tahrikinde kullanılan motorlar fırçasız motor olarak seçilmiştir. Ekstra
olarak epoksi işlemi uygulanmıştır. Bu sayede yüksek seviye bir yalıtım sağlanmıştır.

● Acil durumlar için kontrol istasyonu üzerinde bir adet acil durdurma butonu
bulunmaktadır. Otonom görevlerde kontrol istasyonu ile araç arasında bir iletişim
olmayacağından aracın arka kısmına da bir güç anahtarı yerleştirilmiştir.

Figür 5.2. Araç Arkası Güç Anahtarı

● Araç içerisinde bir adet Batarya Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Aracın fazla akım
çekmesi durumunda enerjiyi keserek akım durdurulacaktır. Ayrıca Raspberry Pi 4’e bağlı
olarak çalışan bir röle de bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gücü kesmektedir.

● Gücün kesilmesi veya otonom kodların durması ihtimallerine karşı araç hafif yüzer
tasarlanmıştır. Bu sayede araç yüzeye çıkacak ve müdahale kolaylaşacaktır.

● Mesafe ve IMU sensörünlerinden alınan veriler ışığında aracın istenmeyen yerlere
ilerlemesi, duvar vb. engellere çarpması engellenecektir.
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6. TEST

6.1. Sızdırmazlık Testi

Elektronik ekipmanların tüpe yerleştirilmesinden önce tüpün sızdırmazlığından emin
olunması oldukça önemlidir. Bu sebeple çeşitli derinliklerde ve sürelerde birçok sızdırmazlık
testi gerçekleştirilmiştir. Bu testler kapsamında sızdırmaz haznemizin 3 metre derinlikte 1
saate kadar kalabileceği kanıtlanmıştır. Araç tamamen monte edildikten sonra sızdırmazlık
testlerine devam edilmiştir. Araç 3 metrede 15 dakikalık periyotlar halinde 1 saat bekletilmiş
ve başarılı sonuç vermiştir. 2 seviyeli O-ringlerin ve epoksi işlemlerinin başarılı sonç vereceği
önceden öngörülmüştür.

Figür 6.1. Sızdırmazlık Testi 15 Dakikalık Bekleme Periyodu

6.2. Yüzerlik Testi

Aracın en ufak parçasına kadar tasarlamanın mümkün olmaması sebebiyle yüzerlik
ayarlamaları yüzerlik testlerinde yapılan deneme yanılmalar sayesinde ayarlanabilmektedir.
Öncelikle aracı yüzer konuma getirecek kadar yüzdürücü eklenmektedir. Ardından araç
dengeli bir hafif yüzer konuma gelinceye kadar gerekli kısımlara kurşun ağırlıklar
eklenmektedir.

6.3. Hareket Kabiliyeti Testi

Yüzerlik testi gibi bu testlerde de aracı tam anlamıyla analiz etmek, ortam koşullarını tam
anlamıyla simüle etmek mümkün değildir. Bu sebeple hareket kabiliyeti testleri deneme
yanılma yöntemi ile yapılmaktadır. İyileştirilmiş bir akış ve ağırlık merkezine göre
konumlandırılmış iticili bir tasarımdan dolayı büyük oranda stabil olan araç hareketini daha
da kararlı hale getirebilmek amacıyla kullanılan PID yazılımını sistematik bir hale getirmek
için testlerimiz devam etmektedir.

41



6.4. Güç Testleri

Pillerin tam kapasitede çalışırken akım ve voltaj değerleri kontrol edilmiştir. Ayrıca
doldurulup boşaltılmaları sırasında her pilin eş davranış sergilemesine de dikkat edilmiştir.
Yükseltici (boost) devresi ve regülatörlerin de voltaj dönüştürme kontrolleri yapılmıştır. Her
bir elektronik devrenin çekebileceği en yüksek akım değerleri tespit edilerek elektronik
güvenlik sağlanmıştır.

6.5. Motor Testleri

Fırçasız motorların hassas bir şekilde kontrol edilmesi için kullandığımız yazılımda
çeşitli kalibrasyon testleri uygulandı, gücü test edildi. Ayrıca bu testler havuzda da yapılarak
olabildiğince tüm motorların birbirine uyumlu çalışması testler sonucu sağlandı. Çift yönlü
(bidirectional) ESC’lerimizin her bir motor için doğru çalışıp çalışmadığı test edildi.
Motorların dönme yönleri kontrol edildi, ters yöne dönen motorların ESC’den çıkan iki
kablosunun yerleri değiştirilerek dönüş yönleri düzeltildi. Aniden yüksek güç verildiği
durumdaki anlık akım ölçülerek motorların neden olabileceği en yüksek akım değeri tespit
edildi. Ayrıca sudayken motorların çalışma performansları incelenerek otonom görevler için
en uygun hız değerleri tespit edildi.

6.6. Sensör Testleri

Kameraların sualtı görüntü kaliteleri test edilmiş, alınan FPS değerlerini arttırmak için
ayrıyeten testler yürütülmüştür. Aynı anda iki kameradan görüntü alıp değerlendirme ve
işleme testleri yapılmıştır. Basınç sensörünün testleri sırasında araç düzenli bir şekilde
batırılıp çıkarılarak elde edilen verilerin matematiksel hesaplamalarının doğruluğu test
edilmiştir. Bunların yanı sıra IMU sensörünün stabilitesini arttırmaya yönelik çeşitli testler
yürütülmektedir.

6.7. İletişim Testleri

Sensörden alınan verinin Arduino’ya ve daha sonra oradan Raspberry Pi’a
aktarımı test edildi. Sonrasında görüntü işleme kodu çalışırken sensör verilerinin aynı anda
okunması test edildi. Biraz daha zorlamak amacıyla kontrol istasyonu ile araç arasında
kablolu bağlantı sağlandıktan sonra arayüze hem görüntü hem veri akışı sağlanarak iletişim
testlerimiz tamamlandı.

6.8. Görüntü İşleme Testleri

İlk görev olan kapıdan geçme parkurunun suya atılmadan önceki hali üzerinden üst
bölmenin ve alt bölmenin ayırt edilmesi tamamlanmıştır. Ancak suyun altında ve farklı ışık
koşullarında da bu testler yapılmaya devam ederek ilgili parkurun tespiti yapılacaktır. Diğer
bir görev olan denizaltı konumlanma görevi için su altına eş merkezli çemberler
konumlandırılarak arama algoritması çalışırken nesnenin tespiti test edilecektir. Birkaç
başarılı çalışma yapılarak suyun altındaki çemberlerin tespiti yapıldı ancak bu testlere devam
ederek daha yüksek doğrulukta nesne tespiti üzerine testler yapılmaya devam edilecektir.

6.9. Otonom Testleri

İlk aşamada arama algoritmasını çalıştırarak görüntü işleme aracılığıyla ilgili nesnenin
havuz içerisinde bulunup tespit edilene kadar aramaya devam etmesi, bulana kadar tüm
havuzu tarayabilmesi test edilmeye başlanmıştır. İlgili tespit işlemini aracın içerisindeki
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Raspberry Pi’da yapılırken işlem gücünün düşük olması kontrol edilecektir. Başarılı bir obje
tespit yapıldıktan sonraki güdümlenme algoritması test edilerek aracın kararlı bir şekilde
hedefe ulaşarak ilgili görevi gerçekleştirebilme kabiliyeti test edilecektir. OpenCV
kullanımına alternatif olarak oluşturulan veri seti ile model eğitilecek ve bu modelin
performansı da otonom testlerde incelenecektir.

7. TECRÜBE

Mekanik

● Tasarım yapılırken standartların ve piyasa araştırmasının göz önünde
bulundurulmasının önemi anlaşılmıştır. Örneğin o-ring yuvası açılırken istenilen boyutlarda
o-ringlerin piyasada varlığı araştırılmış ve kataloglardaki toleranslara hassas bir biçimde
uyulmuştur.

● Parçalar tasarlanırken nasıl montajlanacağı da düşünülmelidir. Zor montajlanacak
parçalar tasarlamak hem iş yüküne hem de zamana mal olacaktır. Ayrıca acil bir durumda
müdahaleyi zorlaştıracaktır. Bu sebeple CAD montajları dikkatle incelenmeli, üzerine
düşünülmelidir.

● Kabloların ve kablo girişlerinin zarar görmemesi çok önemlidir. Bu bölgelerdeki
hasarların tespit edilmesi zordur ama yürüyen suyun içeriye zarar vermesi kaçınılmazdır. Bu
sebeple kablolar ile çalışılırken çok dikkatli olunması gereklidir.

● O-ringlerin bakımı sağlam bir sızdırmazlık için olmazsa olmazdır. O-ringler yuvalara
yerleştirilirken dikkatli olunmalı, flanşlar tüpe geçirilirken yağlama yapılmalıdır. Montaj
sırasında o-ringe temas etme olasılığı olan kısımlara muhakkak pah kırılmalıdır.

● Üretimde malzeme ve zaman planlaması yapılırken oluşabilecek hatalar göz önüne
alınmalıdır. Hataları azaltmak için önlemler alınmalıdır. Hata oluşması durumuna karşı yedek
planlar, malzemeler ve tekrar üretim için yeterli zaman bırakılmalıdır.

● Testlerden hemen önce tüm araç iyice kontrol edilmelidir. Hem aracın hem de
çevresinin güvenliği açısından son kontroller kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılması
gerekenleri içeren bir checklist oluşturmak işe yarar bir çözümdür.

Elektronik

● Elektronik sistem tasarımında kullanılan elemanların tek tek test edilmesi çok büyük
önem taşımakta. Öyle ki hatalı bir donanım kullanılması diğer parçalara zarar verebileceği
gibi aynı zaman tüm sistemin çalışması durumunda sorunlu donanımı bulmak çok daha güç
olabilmekte.

● Hazır donanım kullanımı projeler oldukça basit durmasına rağmen birbirleri arasında
ki uyum veya arıza durumunda tedarik etme sıkıntıları çok yoğun yaşanmakta. Bu yüzden
elektronik kart ve benzeri sistemlerin sisteme özel tasarlanması ve üretilmesi uzun vadede
oldukça avantaj sağlamakta.

● Bu projedeki gibi robotik sistem projelerinde, elektronik sistem çalışmaları için daha
geniş ekibe ihtiyaç duyulmakta. İçerisinde çok fazla alanda çalışmalar bulunduğu için her
alanda farklı bireylerin uzun süreli çalışması çok daha sağlıklıdır.
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● Planlama ve uygulamada zaman faktörüne önem vermek çok önemli. Düşünülen çok
güzel bir çalışmada olsa projenin tamamı göz önünde bulundurulduğunda çalışma için yeterli
vakit var mı yok mu iyi değerlendirmek gerekir.

● Elektronik sistem tasarımında sistemi parçalara bölmek çok önemlidir. Böylece çıkan
arıza ve problemlerde parça parça test ve yaklaşımla çok daha hızlı çözüm üretilebilir.

● Temiz ve düzenli bir devre kurulumu çok kritiktir. Hangi kablonun nereden çıkıp
nereye bağlandığı belirgin olmalı, kablo renkleri uygun seçilmelidir.

Yazılım

● Görüntü işleme konusunda ilk dikkat edilmesi gereken ışığın çok etkili olduğudur.
Eğer çok güçlü bir ışık kullanıp bunun kameraya yansıması söz konusu olursa partikülleri
görerek görüntü kalitesi bozulacaktır, bu nedenle ışıkların konumu araçta veya ortamda iyi
yapılmalıdır. Görüntü işleme kodları da hazırlanırken ışığa çok bağımlı olmamalıdır, öyle
olursa farklı ortamlarda farklı performans elde edilecektir.

● Verileri toplarken olabildiğince çeşitli açılardan, çeşitli ışıklar altında, çeşitli
renklerdeki objelerden veri toplanmalı ki sonrasında üzerinde çalışırken karşılaşılabilecek
problemler öngörülebilir olsun.

● Veriler oluşturulurken her bir sınıftan/objeden olabildiğince aynı sayıda veri
toplanmalı, öbür türlü bir makine öğrenmesi modeline verileri verirken dengesiz bir veri
vereceğimizden dolayı iyi bir sonuç alamayabiliriz.

● Veri seti oluşturma aşamasında internetteki kaynaklar ne kadar çok olursa olsun
doğrudan kendi aracımızın içerisinden, kendi kameramızdan topladığımız veriler daha değerli
olacaktır.

● Görüntü işleme için eğitilecek olan modelin ağırlıklarını güçlü bir bilgisayarda veya
Google Colab gibi bulut üzerindeki bir GPU’da gerçekleştirmek ve TensorFlow Lite
kullanmak Raspberry’deki performansı arttıracaktır. Eğitim aşamasının Raspberry üzerinde
yapılması şart değildir, sadece test aşamasını ve gerçek zamanlı görüntü işleme aşamalarını
donanım üzerinde yapabiliriz.

● Görevlerdeki nesneleri bulabilmek için oluşturulacak arama algoritması 3 boyutlu bir
uzayda çalışacaktır. Bunun için uygun SLAM algoritmaları kullanılmalıdır. Bu şekilde araç
anlık olarak havuzdaki konumunu tespit edebilir ve tüm yarışma alanını başarılı bir şekilde
tarayabilir. ROS üzerinden bir similasyon ortamında veya MATLAB üzerinde Robotic
Toolbox kullanılarak SLAM algoritmaları denenebilir ancak her zaman havuz testleri çok
daha iyi bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca burada PID ve Kalman filtresi
kullanımı sayesinde aracın hareketinin kararlılığı arttırılabilir, burada sensörlerden alınan
verilerin doğruluğu çok önemlidir.

Uzaktan Çalışma

● Pandemi dolayısı ile laboratuvar çalışmalarına kişi ve zaman sınırı getirildi. Üretim
çalışmalarına yalnızca gerekli sayıda kişi gerekli önlemleri alarak katıldı. Bunun dışındaki
çalışmalar mümkün olduğunca online yapıldı. Online çalışmaların verimliliğini artırmak
amacıyla çeşitli yararlı platformlar keşfedildi. Bu platformlar yardımı ile ekip üyelerimiz
aralarındaki iletişimi ve işbirliğini online olarakta devam ettirme tecrübesini elde etti.
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Figür 5.2. Online Çalışmalar

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman Planlaması

NO AY YAPILACAK İŞ

1 Ekim ● Teknofest 2020’de yapılan hataların tespiti ve analizi
● Yıl boyu yapılacakların planlaması
● Yeni üye alım işlemlerinin başlatılması

2 Kasım ● Mekanik tasarımın ön taslaklarının oluşturulması
● Elektronik devrelerin planlanması
● Malzeme ve üretim yöntemi araştırmaları

3 Aralık ● Tasarım ve planlamaların netleştirilip ayrıntıya girilmesi
● Arayüz tasarımına başlanması

4 Ocak ● Ayrıntılı tasarımların tamamlanması
● İletişim kodlarının yazılması
● Parça üretimine başlanması
● Malzeme ve komponentlerin temini

5 Şubat ● Devre kurulumuna başlanması
● Genel montajın tamamlanması

6 Mart ● Ön tasarım raporunun oluşturulması
● Görüntü işleme kodlarının yazılmaya başlanması
● İlk testlerin gerçekleştirilmesi

7 Nisan ● Ön tasarım raporu sonrası ekleme ve düzeltmeler
● Sensör entegrasyonları
● PID kodlarının yazılmaya başlanması
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8 Mayıs ● Kritik tasarım raporunun oluşturulması
● Yarışma etaplarının üretimi
● İleri testlerin gerçekleştirilmesi,

9 Haziran ● Testlerden gelen geri bildirimler ışığında düzenlemeler
yapılması

● Yarışma etaplarını üzerinde denemelerin yapılması

10 Temmuz ● Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunun
hazırlanması

● Yarışma etapları üzerinde denemelere göre kodların
revize edilmesi

11 Ağustos ● Son testler ve hata ayıklamalar
● Yarışma senaryoları oluşturma

12 Eylül ● Yarışma için hazırlıklara başlanması

13 Süreç Boyu ● Sponsorluk ve Tanıtım çalışmaları

8.2. Bütçe Planlaması
Geçen senelerdeki yarışmalardan elimizde kalan ekipmanların kullanımına devam

edilmiş olduğundan bu ekipmanlar listeye dahil edilmemiştir. Liste sadece yeni ekipmanlar,
ekstra eklentiler ve sarf malzemelerini içermektedir.

Elektronik Bütçe Planlaması

Sıra Ürün Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat

1 MPU6050 10 DOF ivme sensörü 3 adet 135 ₺ 405 ₺

2 MS5540C Basınç Sensörü 2 adet 170 ₺ 340 ₺

3 USB Kamera modülü 2 adet 250 ₺ 500 ₺

4 Boost Devresi 2 adet 50 ₺ 100 ₺

5 Tuza dirençli ethernet kablo 35 metre 10 ₺ 350 ₺

6 Bağlantı kablosu 5 metre 20 ₺ 100 ₺

7 Havya 1 adet 100 ₺ 100 ₺

8 Sızdırmaz Acil Durum Switch 2 adet 50 ₺ 100 ₺

9 Panel tipi USB konnektör 4 adet 60 ₺ 240 ₺

10 Panel tipi ethernet konnektör 2 adet 50 ₺ 100 ₺

Ara Toplam 2 335 ₺
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Mekanik Bütçe Planlaması

Sıra Ürün Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat

1 Sigma profil ve profil bağlantı elemanları 12 metre 35 ₺ 420 ₺

2 PLA filament 5 adet 110 ₺ 550 ₺

3 Penetratör 10 adet 30 ₺ 300 ₺

4 Paslanmaz (Inox) metrik cıvata ve somun seti 1 adet 400 ₺ 400 ₺

5 Epoksi Reçine 5 adet 100 ₺ 500 ₺

6 Araç ve ekipman taşıma çantası 1 adet 200 ₺ 200 ₺

7 Pleksi levha 3 mm 1x1 metre 1 adet 250 ₺ 250 ₺

8 3 boyutlu yazıcı 1 adet 3 000 ₺ 3 000 ₺

9 El aletleri (Matkap, tornavida, testere vs.) 1 adet 1500 ₺ 1500 ₺

10 Güvenlik ekipmanları (Eldiven, gözlük vs.) 1 adet 400 ₺ 400 ₺

11 Sarf malzemeleri (Bant, lehim teli, silikon vs.) 1 adet 300 ₺ 300 ₺

12 Yüzdürücü 2 adet 100 ₺ 200 ₺

Ara Toplam 8 020 ₺

Genel Toplam 10 355 ₺

8.3. Risk Planlaması
Oluşabilecek olumsuz durumlarla ilgili çeşitli senaryolar oluşturulmuştur. Tüm ekip

üyeleri bu senaryolar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirilmiştir. Bu olumsuzlukların daha
oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir.

Senaryo 1: Aracın su alması

Aracın su aldığından şüphelenilmesi durumunda ilk iş sızmanın nereden olduğunu
bulmaktır. Kontrol edilmesi gerekenler sırayla

● Tüpte kırık / çatlak var mı ?
● O-ringler arasında su var mı ?
● Epoksiler sağlam mı ?
● Kablolarda çatlak / çizik var mı ?

Sızıntı tespit edildikten sonra problemli parçanın yedeği ile değiştirilmesi sorunu ortadan
kaldıracaktır. Bunun için her parçamızın yedeği bulunmaktadır.
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Senaryo 2: Parça kırılması

Test, taşıma veya yarışma süresince çarpma veya düşme gibi çeşitli nedenlerle aracın
parçaları kırılabilir. Bu tip durumlara karşı parçaların yedekleri hazırda bekletilir. Kolay
montaja el veren sigma profiller sayesinde kısa sürede parça değişimi yapılabilir.

Senaryo 3: Yaralanma

Araç üretimi sırasında kullanılan makine ve ekipmanlar, aracı taşırken veya havuz
kenarında oluşabilecek düşmeler gibi sebeplerle fiziksel yaralanma oluşabilir. Fiziksel
yaralanmaları en aza indirmek için ekip üyeleri çalışma süresince dikkat dağıtıcı şeylerle
ilgilenmez, koruyucu ekipmanlar kullanır ve bir ilk yardım çantasını hazırda tutar. Hafif
yaralanma oluşması durumunda ilk yardım müdahalesi yapılır. Daha ağır yaralanmalarda ise
ilk yardım müdahalesi yapılıp acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Senaryo 4: Boğulma

Sık sık havuz ve denizlerde olmayı gerektiren bir alanda çalışıyor olmak boğulma
tehlikesine karşı da önlem almayı gerektirir. Havuz veya deniz kenarında çalışma yaparken
ekip içerisinde yüzme bilen en az 2 kişinin bulunması önemlidir. Bunun yanı sıra can yelekleri
/ yüzme tahtaları da hazırda bekletilmelidir.

Senaryo 5: Kod Hatası

Araç sudayken kod hatası olması aracın görevini yapamayıp olduğu yerde kalmasına
sebep olur. Bu tip bir durumda araç hafif yüzerliği sayesinde yüzeye çıkacaktır ve kenara
getirilmesi kolaylaşacaktır. Araç kenara getirildikten sonra kablo yardımı ile bağlantı sağlanır
ve hata düzeltilir.

Senaryo 6: Kısa devre durumu

Araç içerisinde bir kısa devre olması durumunda anahtarlama devresi gücü kapatır ve
komponentlerin kendini korumasını sağlar. Araç hafif yüzerliği sayesinde yüzeye çıkar. Sudan
uzaklaştırılan aracın dikkatlice içi açılır ve kısa devre arızası düzeltilir.

Senaryo 7: Araç içi ısı artışı

Aracın içine konumlandırılan bir fan hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Ayrıca soğuk
su ile temastan kaynaklanan yüksek ısı transferi aracın ısınmasını güçleştirecektir. Buna
rağmen aracın ısınması durumunda Raspberry Pi tüm komponentlerin gücünü keser. Araç
yüzeye çıkar ve soğuması beklenir.

9. ÖZGÜNLÜK

Mekanik Tasarım:

● Aracın mekanik tasarımında sigma profiller kullanılmış, bu sayede yüksek modülerlik
elde edilmiştir. Kendi tasarımımız olan tüp taşıyıcı, tampon ve koçbaşımızın takılıp
çıkarılması, parçaların yerlerinde oynamalar yapılması kolaylaşmıştır.

● Araç sızdırmazlığını sağlama almak açısından tek kat yerine çift kat o-ring
kullanılmıştır. Ayrıca hem radyal hem eksenel o-ring yerleştirmelerine yer verilmiştir.
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Figür 9.1. Çift Katmanlı O-Ring

● Aracımızda biri önde biri altta olmak üzere iki kamera konumlandırılmıştır.
Kameralara servo motorlar yardımı ile ufak açılar verilerek görüş yönü değiştirilebilmektedir.
Şase tasarımı yapılırken şasenin görüş açısını kapatmamasına özen gösterilmiştir. Bu
özellikler sayesinde aracın geniş bir çevre farkındalığına sahip olması sağlanmıştır.

Elektronik Tasarım:

● Araç ilk çalıştırılırken aşamalı bir güç aktarım sistemi oluşturulmuştur. Araca ilk güç
verildiğinde sadece Raspberry Pi çalışır, diğer elektronik komponentlere güç verilmez.
Sonraki aşamada verilecek bir sinyal ile anahtarlama devresi tetiklenir ve sistemin geri
kalanına güç verilir, bu şekilde aşamalı ve güvenli bir sistem oluşur. Herhangi bir problemle
karşılaşılırsa tüm gücü kesmek yerine sadece anahtarlama devresine sinyal göndererek ana
bilgisayar çalışırken sistemin geri kalanındaki güç kesilebilir.

● Aracımızın çalıştırılmasında işlemci olarak Raspberry Pi kullanılması yeterlidir. Buna
rağmen bir Arduino Uno eklenmiştir. Bu sayede çok sayıda sensörün kullanımına olanak
tanınmış, ileride eklenmesi muhtemel bazı sensörler için pwm ve analog sinyal giriş portları
hazırlanmıştır.

Figür 9.2. Raspberry Pi - Arduino Katmanı

49



● Aracımızda bulunan BYS sayesinde pil güvenliği ve kullanım ömrü arttırılmıştır.
Ayrıca akım artsa dahi voltaj sabit tutulacak ve ekstra bir güvenlik önlemi alınmış olacaktır.

Yazılım:

● Otonom görevlerdeki hedef arama, hedefe kitlenme ve güdümlenme gibi rota
oluşturma algoritmaları takımımız tarafından yazılmıştır. Bunu yaparken OpenCV
fonksiyonları kullanılmıştır ancak bunların yanında olabildiğince testler sırasında görüntü
toplayarak bir veri seti oluşturulmaktadır. Bu oluşturulan verilerle makine öğrenmesi
algoritmaları üzerinde de çalışılabilecektir.

● Görevlerin tamamı otonom ve kablosuz olacağı için aracın olabildiğince çok veriye
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle bir basınç sensörü ile aracımız derinliğini tespit edecek,
IMU sensörü ile hızını, ivmesini, manyetik konumunu değerlendirerek kontrol sağlayacaktır.
Ayrıca ön kameranın dışında altta bulunan diğer kamera da algoritmalarımızda kullanılacaktır.
Eklenen bu sensör ve kameralarla algoritmalarımız daha kararlı olacaktır.

● Görevler otonom olsa da bir arayüz takımımız tarafından tasarlanılmıştır. Araç ile
iletişim kurarak çeşitli parametreleri kontrol etmek için, özellikle testlerde kullanılacaktır.
Görüntü ve sensör verilerini arayüze alıp konsol aracılığı ile ve arayüzdeki butonlarla çeşitli
fonksiyonlar atanmıştır. Kendi arayüzümüzü yazarak istediğimiz tasarımı oluşturabilme ve
istediğimiz fonksiyonları karşı tarafa gönderme veya karşıdan çekme gibi özellikleri
ekleyebiliyoruz.

● Kontrol istasyonundaki arayüz ile araç içerisindeki Raspberry Pi arasında TCP/IP
iletişim sağlanmıştır. Çift taraflı bir iletişim sağlayarak araç tarafından görüntü ve veriler
alınırken, kontrol istasyonu tarafından komut gönderilebilmektedir. Kendi yazmış olduğumuz
kodlarla görüntü aktarımındaki hızı artırıp gecikmeyi biraz daha azaltmayı planlıyoruz.
Otonom görevlerin başlangıç komutları da bu iletişim protokolü sayesinde iletilecektir.

10.YERLİLİK

● Aracın yapımı esnasında laboratuvarımızda kullanılan testere, tornavida ve mengene
gibi ekipmanların yerli üretim olmasına özen gösterilmektedir. 3 boyutlu baskılarda
kullandığımız PLA ve ABS gibi sarf malzemelerinin de yerli üretim olmasına dikkat
edilmektedir.

● Aracımızda kullanılan parçaların üretimi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
Okulumuz / ekibimiz bünyesindeki torna/freze/3 boyutlu yazıcıların kullanımına öncelik
verilmektedir. Örneğin alüminyum flanşlarımız okulumuzda kendi imkanlarımızla üretilmiştir.

● Ayrıca sanayi bölgelerindeki yerel ve yerli firmalar ile işbirliği yapılmaktadır. Örnek
olarak, bombeli ön kapağımız İzmir sanayideki yerli bir işletme tarafından bize özel
üretilmiştir. İletişim kablolarımız, marine kablolar üzerine üretim yapan bir Türk firmasından
temin edilmiştir.
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Figür 10.1. Yerli Firmadan Temin Edilen Güç ve İletişim Kabloları

● Aracımızın mekanik tasarımındaki tamponlar, tüp tutucular, sensör kalıpları ve
raspberry / arduino katmanı gibi parçalarının tasarımları tamamen ekibimize aittir. Ayrıca
aracın genel yapısının da tasarımı ekibimiz tarafından oluşturulmuştur.

● Test parkurlarını oluştururken kullanmış olduğumuz PVC borular yerli bir firmadan
temin edilmiştir. Ayrıca montaj için kullanılan inox civatalar da yerli üretim yapan bir
firmadan satın alınmıştır.

● Arayüz tasarımı ve araç ile kontrol istasyonu arasındaki iletişim üzerine özellikle
çalışılmaktadır, bu kodlar tamamen bize aittir. PID kontrolü ile aracın hareketini daha kararlı
hale getirecek olan yazılım da ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır. Otonom görevlere
yönelik oluşturulan hareket, yol planlama, arama algoritmaları da tamamen ekibimiz
tarafından hazırlanmaktadır. Görüntü işleme de ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

● Aracımızın gücünü sağlayan bataryaların güvenlik sistemleri ve üretimi takımımız
tarafından sağlanmaktadır. Anahtarlama devresi de takımımız tasarlanıp analiz edilip
üretilmektedir. Elektronik sistemlerde bolca kullanılan kablolar yerli firmalardan temin
edilmektedir.
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