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1. RAPOR ÖZETİ 

E-Micro takımı Aksaray Üniversitesinde okuyan elektrik elektronik mühendisliği, makine 

mühendiliği ve biyoteknoloji ve moleküler biyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerden 

oluşmaktadır. Takım üyeleri sorumluluklarının farkında, paylaşmayı ve çalışmayı seven 

bireylerden oluşmaktadır. Takım olarak Teknofest İnsansız Sualtı kategorisine katılmak için 

otonom çalışan bir sualtı robotu tasarlanmıştır. Projedeki amacımız özgün tasarım ve 

yazılımımız ile farkındalık yaratmaktır. 

Proje için yapılmış olan sualtı aracı otonom bir şekilde çalışacaktır. Aracımız üzerinde 

bulunan kamera ve sensörlerden gelen veriler doğrultusunda istenilen görevleri kendisi 

yapacaktır. Ön tasarım aşamasından sonra aracımızın ilk prototipi üretilmiştir. Sızdırmazlık 

ve motor kabiliyet testleri yapılmıştır. Test aşamasında yapılan gözlemler sonucunda araçta 

iyileştirmeler yapılmıştır.  

Aracımızda 8 adet fırçasız motor kullanılmaktadır. Fırçasız motor kontrolü için araç 

üzerinde 8 adet 35A çift yönlü ESC kulanılmaktadır. Motorları beslemek için 6s 22.2 V lipo 

batarya kullanılmaktadır.  

Aracımızın bulunan ESC’lerin batarya ile bağlantılarında oluşan karmaşık bağlantının 

önüne geçmek için ilk prototipin test aşamasında güç dağıtımını sağlamak için PCB kart 

tasarlanmasına karar verilmiştir. Aracımızda Ön tasarım aşamasında motor kontrolü için 

tasarlanmış olan kontrol kartı 8 motor kontrol edilecek şekilde revize edilmiştir. Elekrtonik 

kartlarımızı beslemek için 2s 7.4V lipo batarya kullanılmaktadır. Elektronik sistemimiz 5V ile 

çalıştığı için LM2596 voltaj regülatörü kullanılması planlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile 

tasarlamış oladuğumuz motor kontrol kartına gömülmüştür.  

Aracımızın PID sisteminde MS-5837 Basınç sensörü ve BNO-055 denge sensörü 

kullanılacaktır. Sensörlerden gelen veriler doğrultusunda araç başlama komutunu kendisi 

verecektir.  

Aracımız otonom şekilde çalışacağı için olası bir sorun karşısında araç üzerindeki gücün 

kesilmesi için acil durum butonu kullanılmıştır.  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

2.2.1. Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Projede ekip olarak ön tasarım raporunu teslim etmeden önce mekanik birçok parçanın 

üretimine başlanmıştır. Ön tasarım raporu teslim edildikten sonra mekanik parçaların üretimi 

tamamlanmıştır. Montaj aşamasına geçilmek üzere E-Micro ekibi olarak toplanılmıştır. 

Çalışma sürecinde pandemi düşünülerek tüm önlemler alınmıştır. Gerekli maske, mesafe ve 

hijyen kurallarına dikkat edilmiştir. Proje üretim ve montaj süreci şekil 3.1’de gösterildiği 

gibidir. 

Şekil 3.1 Proje Geliştirme Süreci 

Mekanik ekip tarafından mekanik montaj tamamlanmıştır. Mekanik montajın 

aşamasından sonra sızdırmazlık testi yapılmıştır. Araç sızdırmazlık testini başarıyla geçmiştir. 

Aracın mekanik üretim ve montaj süreci tamamlandıktan sonra motorlar test edilmiştir. 

Motorların test süreci tamamlandıktan sonra elektronik kompanentler lehimlenmiştir. 

Elektronik sistem lehimlendikten sonra manuel test sürecine geçilmiştir. Manuel testteki amaç 

aracın sudaki hareket kabiliyetini gözlemlemektir. Manuel test için joystick oyun kolunundan 

okunan verileri USB kablo ile arduino kartına gönderilmiştir. Gelen veriler doğrultusunda 

motor kontrolü yapılmıştır.  Manuel test için gerekli elektronik donanımlar araç üzerine 

montajlanmış ve araç havuz içerisinde test edilmiştir. Manuel test aşamasında ekip üyeleri 

gerekli mekanik, elektronik ve yazılımsal gözlemleri yapmıştır. Araç geliştirlmesi için gerekli 

görüşler öne sürülmüş ve tartışılmıştır. Yapılan toplantılarla araç üzerinde yapılması gereken 

değişiklikler belirlenmiştir. 

Araç üzerinde yapılan değişiklikler; 

 Araç üzerinde kullanılan 6 fırçasız motor, 8 fırçasız motora çıkarılmıştır.

 Araç için üretilecek olan sızdırmaz hazne test sırasında abs ve yüzey

kalitesinden kaynaklı su aldığı tespit edilmiştir. Sızdırmaz hazne kapaklarında

kullanılacak malzemeler değiştirilmiştir.

 Araç için tasarlanmış olan E-Micro PCB kartı geliştirilmiştir. PWM çoğaltıcı

modül kullanılarak 16 motor kontrol edilecek şekilde yenilenmiştir. Elektronik

sistemi 7.4V Lipo pil kullanıldığı için kullanılacak olan LM2596 modülü

gerekli ölçümler yapılarak kart üzerine gömülmüştür. Acil durum butonu için

tasarlanmış olan güç devresi kompanent testinde değiştirilerek yenilenmiştir.
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 Araç üzerinde kullanılacak ESC’lerin batarya bağlantısınındaki karmaşıklığı

önlemek için ESC güç dağıtımı için PCB kart tasarlanması gerektiğine karar

verilmiştir.

 Araç üzerine 2 motor daha ekleneceği için denge kanatları revize edilmiştir.

Yapılan değişiklikler bütçe olarak değerlendirilmiştir. Ön tasarım aşaması öncesi 

araçta revize  olabileceği düşünülmüş ve bütçe ayrılmıştır. Bu sayede bütçe sorunu 

yaşanmadan projeye devam edilmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Su altı aracının 6 motorlu bir sistem ile çalıştırılması planlanırken aracımız 8 motorlu 

bir sistemi de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. İlk tasarlanan araç üzerinde 6 adet su altı 

iticisinin iki tanesi batırma ve çıkarma ile görevli iken, 4 tanesi ileri, geri, sağa dönüş, sola 

dönüş, tam sağ hareket ve tam sol hareket gibi temel hareketleri yapmakla görevlidir. Araç 

tasarımı gerçekleştirdikten sonra su altı iticileri bu hareketlere göre programlanmıştır ve ilk 

deneme aşamasında bütün hareketler ekipçe gözlenmiştir. Su altı aracı denemelerden önce 

hiçbir elektronik sistem kurulu değilken su içerisinde bir kere deneme yapılmıştır. Bu 

denemelerde araç üzerinde bulunan sızdırmaz haznenin içerisine su sızıp sızmadığı 

gözlemlenmiştir. İlk testten başarı ile ayrılan aracımızın ikinci bir denemesi olarak üzerinde 

montajlı halde ki motorlar da dahil bulunur şekilde ve çalışmazken su içerisinde ki denge 

merkezi kontrolünü gözlemlenmiştir. Aracın ağırlık ve denge merkezi program üzerinden 

kontrol edilmiş olsa dahi üretim toleransları göz önünde bulundurulmalı ve sanal ortamdan 

ziyade gerçek bir ortamda test edilmesi daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Aracımızda tek 

bir sızdırmaz hazne bulunurken mekanik ve elektronik tasarım ilerledikçe araç üzerinde çift 

hazne kullanılması uygun görülmüştür. Aracın ağırlık merkezi ikinci ve altı tarafta bulunan 

sızdırmaz hazne üzerinde bulunurken tam üzerinde bulunan ikinci sızdırmaz hazne içerisinde 

bulunan basınçlı hava sebebi ile kaldırma kuvveti merkezi bu bölgededir. Ağırlık merkezi ve 

kaldırma kuvveti merkezi aynı doğrultuda olduğu için su altı aracı herhangi bir motor hareketi 

bulunmaksızın su içerisinde tamamen dengededir. Bu denge aracımızın oldukça stabil bir 

hareket yapmasına olanak sağlayacaktır. Su altı aracımız ikinci testten de başarı ile 

ayrılmıştır. Üçüncü havuz testimiz de ise aracın tüm elektronik mekanizma montajları 

gerçekleştirilerek hareket kabiliyeti kontrolü yapılmıştır. Hareket kabiliyeti kontrolünde araç 

temel olarak ileri, geri, sağa dönüş, sola dönüş, tam sağ ve tam sol hareketlerini başarı ile 

gerçekleştirirken batma hareketi esnasında denge kayıpları yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu 

gözlem sonucunda araç stabilitesini artırmak için başta düşük yoğunluklu poliüretan köpük 

kullanılması planlanırken, araç su içerisinde hareketsiz vaziyette askıda kaldığından batırma 

hareketini daha fazla zorlayacağı düşünülmüştür. Bu gerekçe ile aracın batma ve yüzme 

hareketlerini yaparken daha stabil bir şekilde, görüntü işlemeye destek olacak şekilde olması 

için 8 motorlu dizayn edilmesine karar verilmiştir. 4 adet batırma ve yüzdürme, 4 adet temel 

hareketleri yapması için dizayn edilecek aracımızda daha stabil ve daha kolay hareket 

yapması planlanmaktadır. Aracımızda iki adet batırma motoru varken sadece sağa ve sola 

yatışları kontrol edebilmektedir. Öne ve arkaya, sağ öne, sol öne, sağ arkaya ve sol arkaya 

yatışlarda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat 4 motorlu batırma ve yüzdürme 

kontrolünde tüm motorlar kendi bölgesinden sorumlu olacağından her köşeye erişim 

sayesinde dengeyi oldukça artıracaktır. İkinci değişimin sebebi ise kullanılacak olan 

bataryanın çok fazla yer kaplaması ve ağırlığı sebebi ile Z ekseninde yaşanacak denge 

kaybından kaynaklıdır. Su altı aracında Z ekseni dengesi sağlanabilmesi için ağırlık merkezi 

ve kaldırma kuvveti merkezinin aynı doğru üzerinde bulunması, aynı bölgede bulunmasından 

daha sağlıklıdır. Bu fizik kuralı gerekçesi ile aynı doğru üzerinde bulunan üst üste iki hazne 

kullanılacak olup alt tarafta ağır olan batarya bulunacaktır ve üst hazne aracın kaldırma 

kuvveti merkezi konumundadır. Bu sebepten dolayı çift hazne kullanımı gerçekleşmiştir. 

Aracımızda iki temel ve köklü mekanik değişim yapılmıştır. Birincisi 6 motorlu sistemden 8 

motorlu sisteme geçiştir. İkincisi ise tek sızdırmaz hazneden çift hazneye dönüşümdür. 
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4.1.1. Mekanik Değişim Süreci 

                    

              Şekil 4.1. 6 Motorlu Su Altı Dizaynı                   Şekil 4.2. 8 Motorlu Su Altı Dizaynı 

4.1.2. Sekiz Motorlu Su Altı Auv Mekanik İnceleme  

 

Şekil 4.3. Motorların Etki Alanları 
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Şekil 4.3.da belirtilen ve numaralandırılmış olan su altı iticilerinin (motorların), 

maksimum etki alanları gösterilmiştir. Ağırlık merkezinden x ve y ekseninde birbirine uzak 

yerleştirilmiş 4 adet motorun başlıca görevi su altında ki herhangi bir etki sebebi ile 

oluşabilecek denge kayıplarını minimuma indirmek ve aracı tamamen denge de tutmaktır. 

Motorlar ağırlık merkezinden ne kadar uzağa yerleştirilirse daha az enerji harcayarak daha 

fazla yer değiştirebilir. Araç tasarımız gereğince birbirine maksimum uzaklıkta bulunan 4 

motor minimum enerji ile maksimum yer değiştirebilecektir. Bir etkiden dolayı herhangi bir 

denge kaybında BNO055 denge sensörü bunu algılayacak, bu motorlara güç gitmesi için 

ardunioya sinyal gönderecektir. Her motor ayrı ayrı çalışabilecek şekilde kodlanıp görev 

bölgesi denge bozukluğunda, sadece 1 motor devreye girebilecektir.  

 

4.1.3. Batırma Ve Yüzdürme Motorlarının Görev Bölgeleri  

 

4.1.3.1.  Bir numaralı motor görev bölgesi ve etki alanı  

1 numaralı motoru inceleyecek olursak konumu sebebi ile itici tam sola yatışta ve sol 

öne yatışta etkili olacağı belirlenmiştir. Bu tür denge kayıplarında 1 numaralı motor etkili 

olacaktır. Fakat sola yatma durumunda 1 ve 3 numaralı motorlar koordineli çalışarak 

denge kaybı giderilebilir. Ek olarak sağ arkaya yatışlarda ve denge kayıplarında ters dönüş 

ile etkili olabilmektedir. Kodlama bu şekilde gerçekleştirilecektir.  

 

4.1.3.2.  İki numaralı motorun görev bölgesi ve etki alanı  

2 numaralı motoru inceleyecek olursak konumu sebebi ile itici sağa yatışta ve sağ öne 

yatışta etkili olacağı belirtilmiştir. Bu tür denge kayıplarında 2 numaralı motor etkili 

olacaktır. Fakat sağa yatma durumunda 2 ve 4 numaralı motorlar koordineli çalışarak 

denge kaybı giderilebilir. Ek olarak sol arkaya yatışlarda ve denge kayıplarında ters 

dönüş ile etkili olabilmektedir. Kodlama bu şekilde gerçekleştirilecektir.  

 

4.1.3.3.  Üç numaralı motorun görev bölgesi ve etki alanı  

3 numaralı motoru inceleyecek olursak konumu sebebi ile itici sola yatışta ve sol 

arkaya yatışta etkili olacağı belirtilmiştir. Bu tür denge kayıplarında 3 numaralı motor 

etkili olacaktır. Fakat sola yatma durumunda 1 ve 3 numaralı motorlar koordineli 

çalışarak denge kaybı giderilebilir. Ek olarak sağ öne yatışlarda ve denge kayıplarında 

ters dönüş ile etkili olabilmektedir. Kodlama bu şekilde gerçekleştirilecektir.  

 

 

4.1.3.4. Dört numaralı motorun görev bölgesi ve etki alanı  

4 numaralı motoru inceleyecek olursak konumu sebebi ile itici sağa yatışta ve sağ 

arkaya yatışta etkili olacağı belirtilmiştir. Bu tür denge kayıplarında 4 numaralı motor 

etkili olacaktır. Fakat sağa yatma durumunda 2 ve 4 numaralı motorlar koordineli 

çalışarak denge kaybı giderilebilir. Ek olarak sol öne yatışlarda ve denge kayıplarında ters 

dönüş ile etkili olabilmektedir.  Kodlama bu şekilde gerçekleştirilecektir.  
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4.1.4. Batırma Ve Yüzdürme Motorlarının Pervane Yönleri Ve Dönüş Yönleri 

İncelemesi  

 

4.1.4.1. Özdeş ve ters yönlü pervaneler 

Batırma ve yüzdürme motorlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer etken ise 

pervane yönleri ve dönüş yönleridir. Aynı x ekseni üzerinde bulunan aynı doğrultuda 

ki iki motorun pervaneleri ters yönlü olmalıdır. Bu sayede batırma hareketi yapması 

için biri saat yönünde dönerken, diğer motor saat yönü tersinde dönmelidir.  

Bunun sebebi özdeş pervaneler kullanılmış olsaydı batırma hareketi yapmak 

için kanat açısına göre ya saat yönünde ya da saat yönü tersinde hareket verilecektir. 

Böyle bir durumda aynı yöne dönen pervaneler batırma hareketi yapma esnasında 

minimum da olsa araç kendi etrafında dönmektedir. Bu sebepten ötürü birbirini 

dengelemesi açısından aynı x ekseninde bulunan motorlar ters pervane ve ters dönüş 

yönlerine sahip olmalıdır.  Aynı durum diğer iki motor içinde geçerlidir. Birbirine ters 

yönlü dönmelidir ve zıt kanat açılı pervaneler kullanılmalıdır.  

Aynı durumu y ekseni için inceleyecek olursak aynı y ekseni üzerinde bulunan 

iki motor birbirine ters yönde dönmelidir. Bu nedenle y eksenin de aynı doğruluda 

bulunan iki motorda da ters kanat açılı pervaneler kullanılacaktır. Yani çapraz olarak 

motorların pervaneler birbirine özdeş olacaktır ve dönüş yönleri de aynı olacaktır.  

 

4.1.4.2.  Özdeş pervaneler 

 

 

 

Şekil 4.4. Özdeş Pervane 1                                        Şekil 4.5. Özdeş Pervane 2 
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Şekil 4.6. Özdeş Pervane İzometrik Görünüm 

 

4.1.4.3. Batırma hareketi dönüş yönleri 

 

  Özdeş pervanelerin kanat açısını inceleyecek olursak aracın batma hareketi 

yapması için motorun üst kısmında vakum oluşması gerekir. Oluşan vakum etkisi akış 

ile aracın batmasına sebep olur. Batma hareketi yapması için bu pervanenin saat yönün 

de dönmesi gerekir. Kodlama bu şekilde gerçekleştirilmelidir.  

 

 

4.1.4.4. Yüzdürme hareketi dönüş yönleri 

 

Özdeş pervanelerin kanat açısını inceleyecek olursak aracın yüzdürme hareketi 

yapması için motorun alt kısmında vakum oluşması gerekir. Oluşan vakum etkisi akış 

ile aracın yüzmesine sebep olur. Yüzme hareketi yapması için bu pervanenin saat 

yönünün tersine dönmesi gerekir. Kodlama bu şekilde gerçekleştirilmelidir.  
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4.1.5. Ters Pervaneler 

 

Şekil 4.7. Özdeş Pervane                               Şekil 4.8. Ters Pervane 

 

  

Şekil 4.9. Özdeş Ve Ters Pervane İzometrik Görünüm 

 

4.1.5.1. Ters pervanenin batırma hareketi dönüş yönü  

 

  Şekil 8.’da görüldüğü gibi ters pervane açısına sahip olan parçayı inceleyecek 

olursak, kanat açısı sebebi ile araç üzerinde batırma hareketi yapması için pervanenin 

saat yönü tersinde dönmesi gerekir. Bu yönde döndüğünde pervanenin üst kısmında 

vakum oluşacak ve akış ile birlikte araç batma hareketi yapacaktır.  

 

4.1.5.2 Ters pervanenin yüzdürme hareketi dönüş yönü  

 

  Şekil 8.’da görüldüğü gibi ters pervane açısına sahip olan parçayı inceleyecek 

olursak, kanat açısı sebebi ile araç üzerinde yüzdürme hareketi yapması için 

pervanenin saat yönünde dönmesi gerekir. Bu yönde döndüğünde pervanenin alt 

kısmında vakum oluşacak ve akış ile birlikte araç yüzme hareketi yapacaktır. 
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4.1.6. Aracın Hareketlerine Göre Motorların Çalışması  

 

Şekil 4.10. Motorların numaralandırılmış gösterimi 

 

Şekilde görüldüğü gibi manevra kabiliyetinde görevli motorlar numaralandırılmıştır. 

 

  4.1.6.1. Sağa dönüş hareketi  

Sağa dönüş hareketi yapmak için araçta farklı motorlar çalıştırılabilir. Bu 

hareketi yapabilmenin 3 farklı opsiyonu mevcuttur. 30 derece açılar ile yerleştirilmiş 

motorların , saat yönü etki kuvvetleri şekilde görüldüğü gibidir. Aracın manevra 

kabiliyetinin üst düzey olması için motorların 4’ü birden bu hareketi yapmak için 

çalıştırılabilir. 2 motor ile de bu hareketi yaptırmak mümkündür. Bu iş tamamen 

yazılımsal olarak ayarlanabilir. 4 motorlu döndürmeyi inceleyecek olursak;  

1. durum için : 5 ve 8 numaralı motorlar saat yönünde ve 6 ve 7 numaralı motor 

ise saat yönü tersinde döndürülürse araç sağa dönüş yapacaktır.  

2. durum için : 2 motorlu bir sağa dönüş hareketi için 2 farklı opsiyon mevcuttur. 

Bu opsiyonlar 5 ve 8 numaralı motorların saat yönünde döndürülmesidir. 2. opsiyon ise 

6 ve 7 numaralı motorların saat yönü tersinde çalıştırılması şeklindedir.  

 

4.1.6.2. Sola dönüş hareketi  

Sola dönüş hareketi için yine 3 farklı opsiyon mevcuttur. Bu opsiyonlar 

yazılımsal olarak düzenlenebilir. Sola dönüş hareketi için 4 motorlu çalışmayı 

inceleyecek olursak çapraz yerleştirilmiş 6 ve 7 numaralı motorlar saat yönünde, 5 ve 8 
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numaralı motorlar ise saat yönünün tersine hareket verilirse araç sola dönüş hareketi 

yapacaktır. 2 motorlu çalışma prensibi için 2 farklı seçeneği incelersek 1. durum için 6 

ve 7 numaralı motor saat yönünde aynı anda çalıştırılırsa araç sola dönüş hareketi 

yapacaktır. 5 ve 8 numaralı motorlar saat yönü tersinde çalıştırılırsa araç sola dönecektir.  

 

4.1.6.3. İleri hareketi  

İleri hareketi yapmak için 3 farklı opsiyon mevcuttur. Bu opsiyonlar 2 veya 4 

motorlu hareket olarak sınıflandırabiliriz. 4 motorlu opsiyonu incelersek 7 ve 8 numaralı 

motorlar saat yönünde, 5 ve 6 numaralı motorlar saat yönü tersinde döndürülürse araç 

ileri yönde hareket edecektir. 2 motorlu çalışma prensipleri kendi içerisinde ikiye ayrılır. 

1. durum için; 7 ve 8 numaralı motorlar saat yönünde çalışırsa araç ileri hareket eder. 2. 

durum için; 5 ve 6 numaralı motor saat yönü tersinde çalışırsa araç ileri hareket 

edecektir. Fakat bu durumları inceleyecek olursak  stabil bir denge sağlanarak araç 

hareketi için 4 motorlu opsiyon daha verimlidir.  

 

4.1.6.4. Geri hareketi  

Aracın geri hareketi içinde ileri hareketi için söylenen durumlar incelenebilir. 

Fakat 4 motorlu opsiyon daha verimli olduğundan şu şekilde bir çalışma prensibi 

olacaktır ve yazılımsal olarak düzenleme yapılacaktır. Geri hareket için 5 ve 6 numaralı 

motorlar saat yönünde ve 7 ve 8 numaralı motorlar saat yönü terinde çalıştırlırsa araç 

geri yönde hareket edecektir.  

 

4.1.6.5. Tam sağ hareketi  

Araç sağ yönde hareketi için 6 ve 8 numaralı motorlar saat yönü tersinde 5 ve 7 

numaralı motorların saat yönünde çalıştırılması gerekir. Bu motorlar çalıştığında araç 

sağa doğru dönmeden kayacaktır. Açılı yerleştirilmiş motorların etki kuvvetlerinin 

bileşkesi inecelenecek olursa araç y ekseninde hareket etmeksizin x ekseni boyunca 

kayacaktır. 6 ve 8 numaralı motorların çalıştırılması bu hareketi yapmak için yeterli 

olacaktır.  

 

4.1.6.6. Tam sol hareketi  

Araç sol yönde hareketi için 5 ve 7 numaralı motorlar saat yönü tersinde ve 6 ve 8 

numaralı motorlar saat yönünde çalıştırlırsa araç sola hareket edecektir. 5 ve 7 numaralı 

motorların çalışması yeterli olacaktır.   
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4.1.7. Ultimaker Cura özdeş ve ters pervane baskı ayarları önemi  

 

 

 

Şekil 4.11. 3d Printer Baskı Ayarları 

 

 Ters ve özdeş pervane baskıları alınırken belli başlı ayarları iyi yapmak 

gerekir. Bu ayarların başında üretilecek olan pervanenin yüzey kalitesi gelir. Yüzey 

kalitesinin önemli olmasını sebebi kavitasyon olayıdır. Kavitasyon, tanım itibariyle 

pervane yüzeyinde oluşan, çapı 1 mm’den küçük çukurlaşmalara denmektedir. Bu 

çukurlaşmaların diğer bir adı pittingdir. 

Pervanelerinin dönüşü sırasında bir vakum oluşur. Oluşan bu vakum, deniz 

suyunun buharlaşma basıncı altına düşer ve buhar oluşumunu başlatır. Bu olay içi su 

buharı ile dolu olan kabarcıkların oluşmasını sağlar. Kabarcıkların pervane yüzeyine 

çarpmasıyla patlar ve pervaneyi oluşturan malzemenin zarar görmesine neden olur. 

Gerçekleşen bu olay pervanelerde kavitasyon olarak isimlendirilir. Pervanenin ileri 

yönde hareket sağladığını düşünürsek kavitasyon pervanenin, pervanenin baş 

tarafındaki yüzeyinde oluşur. Pervanenin bu yüzeyi emiş tarafı olarak isimlendirilir.  

Kavitasyonu artıran en önemli neden pervane üretimi için kullanılan alaşımın 

yeterli kaliteye sahip olmayışı veya yeterli yüzey kalitesine sahip olmayışıdır. Pervane 

devrinin artışı kavitasyon hızını da artırmaktadır. Yeterli yüzey kalitesine sahip olmayan 

pervaneler de kavitasyon etkisi artacak ve pervanenin yüzeyin de daha derin hasarlara 

sebebiyet verecektir. Pervane yüzeyinde oluşan kavitasyonun zararlarını düşünecek 

olursak, yüzeyine etki eden değişken basınç, su altı aracının gövdesi üzerinde titreşime 

sebep olur ve dolayısıyla titreşimler görüntü işleme dahil bütün sistemleri olumsuz 

etkileyecektir. Oluşan bu değişken basıncın en önemli sebebi pervanede meydana gelen 

kavitasyondur. Pervanede oluşan kavitasyonun diğer istenmeyen sonucu ise pervanenin 

bağlı olduğu şafta uygulanan düzensiz kuvvettir. Bu da şaftta kılcal çatlamalar oluşturur 

ve ilerleyen zaman içinde tamiri bihayli zor sorunlar oluşturabilir. Ayrıca kavitasyon 

pervanenin ömrüne etki eden en önemli faktörlerden biridir. 
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4.1.8 Fdm Teknolojisi pervane üretimi  

 

 

Şekil 4.12. Pervane Üretimi 

 

  3d printer ile üretilen pervanelerin ana üretim malzemesi pla plus 

termoplatiğidir. Pla plus malzemenin mekanik özellikleri normal pla malzemeye göre 

daha iyileştirilmiş özellikler ve yüksek mukavemet değeri ile pervane kullanımı için 

oldukça uygundur. 

  

4.1.9. Epoksi Döküm İle Kamera Kapağı Üretimi  

 

İnsanız su altı sistemleri yarışmasında otonom olarak belirlenmiş 3 adet görev 

bulunmaktadır. Bu görevler sırası ile kapıdan geçiş, denizaltının tespiti ve 

konumlandırılması, pingerli hedefte ki topun düşürülmesi olarak sıralanabilir. 1. ve 3. 

görevleri inceleyecek olursak, kamera kapağının düz olması görevler için uygunken 2. 

görevi yapmak için oval bir kamera kapağına ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü araç 

denizaltını tespit etmesi ve havuz tabanına sabitlenmiş daireleri görebilmesi için 

kameranın tam olarak havuz tabanını taraması gerekir. Görüntü işleme ile 

gerçekleşecek bu görevde en ideal çözümün bu yönde olduğu düşünülmektedir. Bunun 

yanında daha birçok farklı metot uygulanabilir. Fakat programlama açısından en ideal 

ve risk açısından en düşük olan seçenek kameranın havuz tabanına bakmasıdır.  

Bu oval kamera kapağı, adonize alüminyum kapakta ki oringleri sıkması 

gerekmektedir. Oringleri tam sıkabilmesi için özel ölçülerde bir kamera kapağına 

ihtiyaç duyulmuştur. Özgünlük ve yerlilik açısından ek puanlar alabilmek açısından,  

kamera kapağının ekibimizce kendi üretimimiz olmasına karar verilmiştir. Bu oval 

cam üretiminin çok farklı teknikleri vardır. Vakumla şişirme, sıcak şekillendirme, vb 
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üretim metotlarının yanı sıra, ekibimiz şeffaf epoksiyi kalıba dökme yöntemini tercih 

etmiştir. Dökülen epoksi zımparalama ve polisaj işlemi sonrasında pleksi kadar 

mukavemetli ve cam kadar şeffaf olacaktır. Bu metotla üretilecek olan kapağın çizileri 

program ile yapılıp daha sonra kalıp araçları sekmesinden erkek ve dişi ayrımı 

yapılmıştır. Erkek ve dişi ayrımı yapılan kapağın kalıbı FDM teknolojisi kullanılarak 

3d printer ile üretilmiştir. Belli başlı ince ayarlar ile yüzey kalitesi iyileştirilen 

baskılara epoksi dökülerek 24 veya 48 saat kürleşmesi beklenecektir. Epoksi dökümde 

dikkat edilmesi gereken en hassas unsur epoksi karışım oranıdır. Tam ayarında 

karıştırılmayan epoksiler kırılgan yapıda olabilmektedir. Diğer önemli husus ise 

kürleşme süresidir. Tam kürleşmeyen ve tam katılaşamayan epoksi kullanılmaya 

başlanırsa herhangi bir kuvvet etkisinde içerisinde ki kılcal çatlaklar, tam mukavemet 

gösteremeyeceğinden ilerleyecektir. Çatlak ilerlemesi su altı araçlarında haznenin su 

sızdırmasına ve tüm elektronik aksamların zarar görmesine sebebiyet verebilir. Bu 

nedenle epoksi kullanılırken bu hususlara çok dikkat edilmelidir.  

 

4.1.9.1. Tasarlanan Epoksi Döküm Kamera Kapağı  

 

 

Şekil 4.13. Kamera Kapağı 
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4.1.10.  Tasarlanan Kamera Kapağının Kalıbı 

4.1.10.1.  Sanal ortamda tasarlanmış kalıp 

  

Şekil 4.14. Erkek Kalıp                                        Şekil 4.15. Dişi Kalıp 

 

  Solidworks programında tasarlanan bu kalıp programın kalıp araçları 

menüsünden yararlanılarak yapılmıştır. Kalıp araçları menüsünden tasarlanmış olan 

kamera kapağı kullanılarak belli başlı referanslar tanımlanmıştır ve erkek ve dişi ayrımı 

yapılmıştır. Burada dikkat edilecek hususlardan birisi kalıp araçları yapılırken kullanılan 

malzemenin cinsine göre bir çekme payı girilmesidir. Bir pla malzemenin tam bir 

çekme payı belirli değildir. Çekme payları belli başlı değişkenlere göre değişiklik 

gösterirler. Baskı hassasiyeti, kullanılan malzeme, kullanılan makine toleransları, insan 

faktörü gibi etmenler ile birebir bağdaşırlar. Bu nedenle her baskıda çekme payları çok 

küçük değişmelere maruz kalabilirler. 

4.1.10.2. Gerçek ortamda üretilen kalıp  

 

             

Şekil 4.16. Erkek ve Dişi Kalıp                            Şekil 4.17. Kalıp Birleşimi 
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4.1.11. Epoksi Kapak Dökümü  

 

3d printer ile hazırlanmış erkek ve dişi kalıba uygun oranlarda karıştırılmış olan 

epoksi ve sertleştirici karışımı dökülmüştür. Dökülen epoksi kapakta hava 

kabarcıkları olduğundan dolayı kabarcıklar temizleninceye kadar kalın zımpara ile 

zımparalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kalın zımparadan ince 

zımparalara doğru geçiş yapılmıştır. Epoksi üzerinde ki çizikler gözle 

görülemeyecek hale geldikten sonra pasta cila ile parlatma işlemi gerçekleşmiştir. 

Parlatma işlemi sonucunda test edilen epoksi doom kapağın ışığı çok fazla kırdığı 

ve görüntüyü belli bir uzaklıktan sonra bulanıklaştırdığı görülmüştür. Araç üzerinde 

farklı bir mekanizma kullanılarak düz ve şeffaf akrilik kamera kapağı kullanılması 

kararı alınmıştır. Akrilik kamera kapağı oldukça şeffaf ve düz olmasından dolayı 

ışığı az kırdığından net görüntüler elde edilmesine olanak sağlamıştır. Bu şekilde 

olması görüntü işleme de oldukça istikrarlı ilerlememize yardımcı olmuştur. 

 

4.1.11.1. Epoksi doom kapak  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Şekil 4.18. Üretilmiş Olan Epoksi Doom Kapak 
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4.1.12. Kullanılacak Olan Düz Akrilik Kamera Kapağı  

 

  
 

Şekil 4.19. Akrilik Kamera Kapağı 

 

4.2. Araç Mekanik Tasarım 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

İnsansız su altı aracı mekanik tasarım süreci öncesinde aracın çalışma mekanizması 

konusunda araştırma yapıldı. Yapılan araştırma doğrultusunda ideal dizaynı oluşturmak için 

alternatif tasarımlar yapıldı. 

Aracımızın en stabil ve en ideal kontrolü için 8 adet su altı motoru kullanmaya karar 

verildi. Motorların 4 tanesi aracın suya batırılması, su yüzeyine çıkarılması ve su içerisinde 

sabit bir konumda tutulması için kullanılmıştır. Motorların 4 tanesi hareket kabiliyeti, dönüşler 

ve manevralar için kullanılmıştır. Su altı aracı üzerine konumlandırılacak olan batırma-

yüzdürme motorları aracın tam ağırlık merkezinde olması sağlayacaktır. Bu sayede aracın 

dengeli bir şekilde su içerisine batmasına olanak sağlayacaktır. Yön motorları çapraz bir şekilde 

montajlanacaktır. Yön motorların aracın köşe noktalarında olmasıyla hareket kabiliyetini 

artıracağı düşünülmüştür.  
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Şekil 4.20. Aracın Üstten ve İzometrik Görünümü 

 

 

  
 

Şekil 4.21. Aracın Yandan ve Önden Görünüşü 

 

 

  
 

Şekil 4.22. Aracın Yakından ve Alttan Görünüşü 
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Yarışma şartnamesinde belirlemiş olan kurallar çerçevesinde aracın tasarımı bilgisayar 

ortamında yapılmıştır. Motor yerleşim planı ile belirlenmiş kuralları düşünülerek dış şase 

tasarımı oluşturulmuştur. Mekanik tasarımda kısıtlayıcı 3 etmen göz önüne alınarak tasarım 

yapılmıştır. Bu kısıtlayıcı faktörler maksimum boyut, maksimum ağırlık ve minimum 

dayanıklılıktır. Tasarım sürecinde ilk olarak motorların bağlanabileceği aparat tasarlanmıştır. 

Bu aparatın tam orta kısmına batırma motorları ve köşelere 30 derece açılar ile 

yerleştirilebilecek 4 adet yön motoru sabitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.23. Motor Sabitle Kanatı 

 

 Tasarım yapılırken üretim yöntemleri planlanarak ilerlenmiştir. Motorların yukarı 

yakın konumlandırılmış olması su ile temasını azaltacağını bu yüzden aracın batırılmasında 

sorun yaşanacağı tespit edilmiştir.  Motorların su ile daha kolay temas edebilmesi için sızdırmaz 

haznenin daha aşağısında olması gerektiğine karar verilmiştir. Hareket motorlarının ise 30 

derece açılar ile konumlandırılmasının sebebi motorların çalışma esnasında birbirinin akışından 

etkilenmesini engelleyip maksimum verimlilikle çalışmasıdır. 

Bilgisayar ortamında ki tasarımlara materyal tanımlanarak incelemeler ve analizler daha 

detaylı yapılmıştır. Yapılan tasarımın, yarışmanın istediği koşulları sağlayıp sağlamadığı 

analizler sonucunda kararlaştırılmıştır. Bu analizler minimum basınca göre yapılmış olup, 

hesaplamalar şu şekilde yapılmıştır;  

3 metre suya dayanıklılık su altında oluşacak basıncın araç üzerinde kalıcı 

deformasyona sebep olmaması olarak olarak tanımlanabilir. Su altında oluşabilecek iki farklı 

basınç vardır. Statik basınç, araç su içerisinde sabit bir konumda iken üzerinde oluşacak 

basınçtır. Dinamik basınç, araç su altında hareket halinde iken üzerinde oluşacak basınçtır. 3 

metre su altı basıncı statik olarak hesaplanırsa ve formülü düşünecek olursak sabit bir 

yoğunlukta ki suyun basıncı, yerçekiminin de sabit olması halinde sadece yüksekliğe göre 

değişeceği belirlenmiştir. İstenen minimum derinlikte ki suya göre analizler yapıldıktan sonra 

analiz sonuçları doğrultusunda malzemeler seçilmiştir. Bilgisayar ortamında basınç analizleri 

her bir parça için ayrı ayrı yapılmıştır. Oluşan maksimum gerilme kuvvetinin malzemenin akma 

mukavemet değerinin altında olduğu tespiti yapılarak, araç üzerinde ki hiçbir parçanın kalıcı 

deformasyona uğramadığı görülmüştür. Bilgisayar ortamında yapılan analizler de araç üzerinde 

akış analizi yapılarak basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Basınç değişimleri mutlak basınç 

üzerine eklendiğinde de akma mukavemet değerinin çok çok altında kaldığı tespiti yapılmış ve 

araç parçalarının elastik bölge sınırında şekil değiştirdiği görülmüştür.   
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Şekil 4.24. Ayak Şasi Stres ve Yer Değiştirme Analizleri 

 

  

 

Şekil 4.25. Kamera Kapağı Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme 

 

  

 

Şekil 4.26. Sızdırmaz Tüp Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme 
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Şekil 4.27. Motor Bağlama Kanadı Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme Analizi 

 

  

  

 

Şekil 4.28. Üst Denge Kanadı Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme Analizi 

 

  

 

 Şekil 4.29. Sızdırmaz Tüp Sabitleyici Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme Analizi  
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Şekil 4.30. Kompozit Alt Stres Gerilmesi ve Yer Değiştirme Analizi 

4.2.1. Akış Analizleri 

 

Su altı aracının program üzerinden akış analizleri detaylı bir şekilde yapılmıştır. 

Oluşan sonuçlar aşağıda ki gibidir. Aşağı da akış analizlerinden örnekler mevcuttur.  

 

4.2.1.2. İleri Hareketi Akış Analizi 

 

 

Şekil 4.31. İleri Hareketi Akış analizi 

4.2.1.3. Geri Hareketi Akış Analizi  

 

 
 

Şekil 4.32. Geri Hareketi Akış Analizi 
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4.2.1.4.  Tam Sağ Hareketi Akış Analizi  

 

 
 

Şekil 4.33. Tam Sağ Hareketi Akış Analizi 

 

4.2.1.5. Tam Sol Hareketi Akış Analizi 

 

 
 

Şekil 4.34. Tam Sol Hareketi Akış Analizi 

 

4.2.1.6. Batma Hareketi Akış Analizi  

 

 
 

Şekil 4.35. Batma Hareketi Akış Analizi 
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4.2.1.7. Yüzdürme Hareketi Akış Analizi  

 

 
 

Şekil 4.36. Yüzme Hareketi Akış Analizi 

 

 Yukarı da ki şekillerde görüldüğü gibi motorların her bir çalışması esnasında farklı bir 

hareket meydana gelmektedir. Bu her farklı hareket sonucunda araç üzerinde birden fazla akış 

hareketi görülmektedir. Her bir hareketi ayrı ayrı detaylı inceleyecek olursa akış analizleri 

sonucunda anlık araç üzerinde oluşan basınç görülmektedir. Bu oluşan anlık basınçlar 

yorumlanırsa aracı oluşturan parçaların mekanik özelliklerini olumsuz bir şekilde etkilemediği 

açıkça bellidir. Araç hem statik hem de dinamik basınca dayanmaktadır. Yarışma 

şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde analizler yapılmıştır. 3 metre su basıncı baz 

alınarak motorlara maksimum devir verilme durumları incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda aracın mekanik özelliklerinin şartname de belirtilen özellikleri çok rahat 

karışladığı söylenebilir. Araç malzemeleri oldukça dayanıklıdır. 

 

4.2.1.8. Elektronik Kart Sabitleyici Plaka  

 

  

 

Şekil 4.37. Elektronik Kart Sabitleyici Plaka 
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Şekil 4.38. Elektronik Kart Sabitleyici Plaka Yakından Görüntüsü 

Şekilde görülen elektronik kart sabitleyici plaka tamamen özgün bir tasarım olmakla 

beraber elektronik kontrol tasarım ihtiyaçlarımıza göre üretilecektir. Bu plakanın amacı su altı 

aracı hareket halinde iken olası sarsılmalara karşı akrilik cama çarpma vb. durumlara karşı 

sızdırmaz hazneyi korumaktır. Bno055 denge sensörünün sabit konumlandırıp, referans 

alındıktan sonra hazne içerisinde hareket etmesini önlemektir. Bu sayede aracın su içerisinde 

ki yatma, denge bozukluğu, üzerinde ki akıştan dolayı oluşabilecek sarsılmalar, bu sensör 

sayesinde algılanıp motor hareketleri düzenlenecektir. Ayrıca bu plakanın bir farklı özelliği de 

ayarlanabilir kamera açısıdır. Denemeler esnasında kamera açısı kontrol edilip, istenilen açıya 

göre ayarlanacak şekilde bir tasarım yapılmıştır. Bunların yanında plaka üzerinde 8 adet ESC 

yuvası ve 4600 mAh batarya yuvası mevcuttur. Aracımızda çift batarya sistemi kullanılacak 

olup ikinci batarya için araç üzerinde belli değişikliklere gidilmiştir. Özel bir tasarım ile ikinci 

bataryamız araç üzerine yerleştirilmiştir. Elektronik sabitleme plakası olası sorunlara karşı 

kolay montajlanabilir özelliklere sahiptir. Yarışma esnasında oluşabilecek olumsuzluklarda 

yedek parçalar ile değiştirilebilecektir. Plaka Pla plus filamentten imal edilecektir yaklaşık 90 

gr ağırlığa sahiptir.  

 

4.2.2. Malzemeler 

4.2.2.1. Kanat Malzemesi İçin Seçimler 

Alüminyum kompozit panel özellikleri; 

Kompozit panel, her iki yanı alüminyum levhalarla kaplanmış ortası polietilen 

dolumdan oluşan alüminyum kompozit levhadır. Kompozit paneller, otantik binaları inşa etmek 

için mimarlara ve tasarımcılara sonsuz olanaklar sağlar. Dış ve iç cephelere kolayca 

uygulanabilecek bir yapı malzemesidir. 

Kompozit Paneller kullanım yerine, rüzgâr yüküne ve uygulama türüne bağlı olarak 

farklı kalınlıklarda üretilmektedir. Katı, metalik ahşap ve özel efekt renklerinde üretilen 

kompozit renkli tarafı (PVDF veya HDPE), UV ışınlarına dayanıklı yüzeyi sayesinde dış 

kaplama uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Kompozit Panellerin Avantajları: 

 Dayanıklı, dayanıklı ve hafif bir malzemedir. 

 Çeşitli renk seçenekleri sunuyor. 

 Estetik ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. 

 Yüksek ses ve ısı yalıtımı. 
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 %100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostu. 

 Kolay ve rahat kullanım ile en iyi uygulamayı sağlar. 

 Çevresel koşullara karşı yüksek direnç. 

 Uygulamalarda en iyi sonuçları sağlar. 

 Kolay temizlik ve bakım. 

 

4.2.2.1. İnsansız Su Altı Aracın Dış Tasarımında Kullanılması Planlanan 

Malzemeler Ve Özellikleri 

 

3 boyutlu yazıcı ile ABS filamentten üretilen ürünler yüksek fiziksel dayanıklılığa ve 

yüksek sıcaklıklara dayanma kapasitesine sahiptir. 3 boyutlu yazıcı filamentin yüksek baskı 

sıcaklığına, soğuma sırasında bükülme eğilimine ve yoğun duman/koku oluşması konularına 

dikkat etmelidir. Isınabilen bir tablaya sahip bir 3D yazıcı ve iyi havalandırılan bir alanda 

üretim yapıldığından emin olunmalıdır. 

Arcylonitrile buıtadiene styrene (ABS) filamenti, PLA filamentten sonra en popüler ve 

en sık kullanılan ikinci 3D yazıcı filamentidir. Filament özellikleri bakımından, baskı yapmak 

biraz daha zor olmasına rağmen, ABS aslında PLA’dan oldukça üstündür. Bu nedenle ABS, 

LEGO parçaları ve bisiklet kaskları dahil olmak üzere birçok ev tüketim ürünlerinde bulunur. 

ABS filamenti yüksek gerilme ve sıcaklığa dayanabilir. Aynı zamanda orta derece de 

esnektir. Ancak en çok kullanılan, düşürülen veya ısıtılan parçalarda tercih edilir. Örnekler 

arasında telefon kılıfları, yüksek aşınmaya maruz kalacak oyuncaklar, araç-gereç tutacakları, 

otomotiv parçaları ve elektrik muhafazaları sayılabilir. 

 ABS filament başlıca özellikleri aşağıda ki gibidir;  

Sertlik: Yüksek  

Esneklik: Orta  

Dayanıklılık: Yüksek  

Baskı sıcaklığı: 210-250 derece  

Yatak sıcaklığı: 80-110 derece  

Çarpılma veya kalkma sorunu: Dikkat edilmeli 

Çözülebilir: Aseton ile yüzeyi işlemi yapılabilir.  

Gıda uyumu: Yok  

 

 

 

 

 

Şekil 4.39. Alüminyum Kompozit Panel  
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4.2.2.2. Sızdırmaz Hazne İçin Kullanılması Planlanan Malzeme 

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.40. Pleksi Sızdırmaz Tüp 

       Pleksi boru basınca oldukça dayanıklı bir malzemedir. Bu boru ile aynı çapta 

olan bir kapak tasarımı ile sıkı geçme bağlantısı, o-ring veya sabitleme şeklinde bir 

bağlantı ile sızdırmazlık sağlanması planlanmaktadır. Bu haznenin içerisinde ki kartların 

kesinlikle su temasında bulunmaması gerekmektedir.  

  

Şekil 4.41. Tasarlanan ve Üretilen Sızdırmaz Hazne 

4.2.2.3. Akrilik Gözetleme Camı  

  

 

Şekil 4.42. Raspberry pi Kamera Kapağı 
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Akrilik gözetleme camı diğer bir adı ise pleksi kapak olarak isimlendirilen şeffaf kapak ile 

su altında ki tüm nesneleri görme imkanı yakalanacak ve görüntü bilgisayar ortamında kontrol 

ekibimize iletilecektir. Bu kapağın seçilme amacı ise pleksi kapağın düz daire şeklinde olması 

ve bu şeklin kamera için oldukça geniş bir görme açısı sağlayacağı ve net görüntüler elde 

edileceği düşünülmektedir. Akrilik camı ana kapağa sabitlemek amacı ile geliştirilen o ring ile 

bire bir uyumlu adonize alüminyum kapak ile akrilik ana kapağa kolayca montajı 

gerçekleştirilebilecek ve sızdırmazlık o ring sayesinde kolayca sağlanacaktır. Kapağın 

içerisinde kullanılacak kamera ise raspberry pi 4 olacaktır. Raspberry doğrudan kablo bağlantısı 

ile bilgisayara veri gönderecektir ve görüntü işleme ekibimiz kontrol edecektir.  

4.2.2.4. Adonize Alüminyum Sızdırmaz Hazne Kapağı  

 

         
 

Şekil 4.43. Alüminyum Kapak 

 

 
 

Şekil 4.44. Üretilmiş Alüminyum Kapak 

 

Sert alüminyum, daha hafif ağırlığı ve yalıtkan özelliği sayesinde imalat çevrelerinde 

çeliğe popüler bir alternatif haline geldi. Ancak birçok uygulama alüminyuma sert bir yüzey 

sağlayan, anodizing adı verilen bir işlemi gerektiriyor. Temel olarak anodizing, alüminyumu 

elektrolit adı verilen bir sülfürik asit banyosuna batırmak ve asit çözeltisinden düşük voltajda 

bir elektrik akımı geçirmek suretiyle yapılır. Klasik eloksal işlemi gibi görünse de, anodizing 

işlemi, daha performanslı sonuçlar verir. Normal anodizing’in sonucu, orijinal alüminyum 
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levha üzerinin ince bir alüminyum oksit (pas) ile kaplanmasıdır. Bu yüzey kaplama sayesinde 

yüzey kalitesi çok iyi olmaktadır. Sızdırmazlığı etkileyici bir özellik olarak sayılabilir.  

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

4.2.3.1. 5 Eksen Cnc İle İşleme  

 

Adonize alüminyum kapak işlenmesinde CNC yöntemi kullanılmıştır. CNC kendi 

içerişimde sınıflara ayrılır. CNC torna, CNC freze vb. olarak sınıflandırabiliriz. CNC freze 

kendi içerisinde de sınıflara ayrılır. En basit terimlerle, 5 eksenli işleme, bir parçayı kesme 

takımını aynı anda beş farklı eksen boyunca hareket ettirmek için bir CNC kontrol kullanmayı 

içerir. Bu, çok karmaşık parçaların işlenmesini sağlar. Bu nedenle 5 eksen özellikle havacılık 

ve medikal uygulamaları için popülerdir.  

 

Eksenlerin konumları: Günümüzde eksenlerin konumları tam olarak tarif edilmediğinden 

karıştırılmaktadır. Eksenleri aşağıdaki şekilde tarif edebiliriz.  

X, Y, Z eksenleri kartezyen koordinat sistemine göre X, Y, Z eksenleri doğrusal hareket ile 5 

eksenli işlemede beş eksenin üçünü kapsar.  

X ekseni etrafında dönme ekseni olarak tanımlanır. A eksenini sadece üç boyutlu uzayda bir 

nokta olarak konumunu tanımlamak yerine, yönelimini tarif edebiliriz. Bir objenin döndükçe 

düzlemsel hareket halinde yuvarlandığını düşünün, objenin yuvarlanması dördüncü eksen veya 

A eksenidir.  

B: Y ekseni etrafında dönme ekseni olarak tanımlanır. Aynı yuvarlanma düzleminde objenin 

farklı açıda yuvarlanmaya devam etmesi beşinci eksen veya B eksenidir.  

C: Z ekseni etrafında dönme ekseni olarak tanımlanır. Yuvarlanma yöneliminin yatay ve dik 

işleme merkezinde Z ekseni düzlemi etrafında hareket ettirilmesi altıncı eksen veya C eksenidir.  

5 eksenli işlemenin avantajları: 

Beş eksenli işlemenin ana avantajı, karmaşık şekillerin tek bir bağlama ve ayarlanmada 

işlenmesidir. Bu, bir dizi bağlamada işin gerçekleştirilmesinde kıyasla daha fazla işleme 

verimliliği sağlar ve ayrıca fikstürlerin hazırlanması için gereken zaman ve maliyeti önemli 

ölçüde azaltır. Ayrıca, çoklu ayarlarda, parça hareket ettirildiğinde her zaman yanlış 

pozisyonlama olasılığı vardır ve insan faktörü hataları devreye girecektir. Takımın veya 

tablanın açılı ve simultane çalışma yeteneği optimum kesme pozisyonunu ve sürekli talaş 

yükünü korumak için geliştirilmiştir. Bu durum takım ömrü ve döngü süresini maksimum 

seviyede sürdürmesine neden olmaktadır. Kesici takım veya tablayı yatık pozisyona getirme 

yeteneği takım tutucu ile çarpışmayı önler ve ayrıca parça geometrisine daha iyi erişim sağlar. 

Daha kısa kesicilerin kullanılması ayrıca, üç eksenli makinelerde derin maça veya oyukların 

işlenmesiyle sonuçlanabilen takımın titreşimini azaltır. Bu daha yüksek kalitede bir yüzey 

bitirmenin elde edilmesini sağlar, bu da zaman alıcı el ile parlatmaya olan ihtiyacı azaltır. Hatta 

ortadan kaldırır. Beş eksenli işlemenin kullanılmasının bir diğer önemli faydası, son derece 

karmaşık parçaların işlenmesidir. Prototipler ve çok küçük parçaların işlenmesi daha hızlı ve 

daha ucuzdur. Beş eksenli işleme, deliklerin delinmesinde de büyük zaman tasarrufu 

sağlamaktadır. Akrilik gözetleme camı ve adonize alüminyum kapaklar 5 eksen CNC ile 

kesilmiştir. Çok iyi yüzey kalitesine sahip bu parçalar sızdırmazlığı oringler ile birebir uyumlu 

gerçekleştirmektedir.  

 

4.2.3.2. FDM teknolojisi 

FDM (Fused Deposition Modelling) veya FFF (Fused Filament Fabrication) , üç boyutlu 

baskı teknolojileri içerisinde ölçüsel doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile güçlü, dayanıklı ve 
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boyutsal olarak stabil parçalar oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir. Termoplastiklerle 

birlikte çalışan katmanlı imalat teknolojisidir. Filament haline getirilmiş termoplastik 

parçaların eritilmesi ve katman katman üretim tablasına uygulanması prensibine 

dayanmaktadır. FFF olarak da bilinen Fused Deposition Modelling, aklınızdaki tüm 

geometrileri oluşturabilir. Bu nedenle bu teknoloji ile üretilmiş parçalarını uçak 

endüstrisinde son kullanım bileşenleri olarak, askeri endüstride veya otomotiv fabrikasında 

üretim araçları gibi her türlü prototip ihtiyaçlarınızı karşılamak için de kullanabilir. 

 

   

 
 

Şekil 4.45. ABS Filament Su Altı Aracı Parçaları 

 

     4.2.3.3. Alüminyum Kompozit Panel İşleme Yöntemi 

 

Su jeti, genellikle sertlik düzeyi ne olursa olsun, sertlik ve yumuşaklık derecesini ayırmaksızın 

dünyadaki tüm malzemeleri, tolerans payı hassas olacak şekilde (0,1 mm) kesmeye yarayan,” 

kesici bir alet olmayan” aşındırıcı madde destekli, su bazlı bir imalat aracıdır. Hemen hemen her 

türden malzemeyi kesebilecek kapasiteye sahiptir. Benzetme yapacak olursak, yoğun su baskısı 

nedeniyle oluşan, toprak kaymasının yoğunlaştırılmış halidir. 

Su jeti, içerisinde bulunan küçük kum tanelerini yaklaşık 6000 bar basınçlı su ile birlikte, 

dayanımı çok yüksek olan” püskürtme ağzına” varana kadar kademe kademe ilerleyerek, geniş 

çaptan dar çaplı kanallara doğru, maksimum gücü, kesilecek malzemeye aktaran kesici uca ulaşır. 

Burada işi yapan su değil, içindeki aşındırıcı kum tanecikleridir. 

20-30 cm kalınlıktaki cam, mermer, metal, tahta vs. birçok malzemeyi kolaylıkla kesmektedir. 

Plazma ve CNC’ye göre daha yavaş bir işlem hızı olduğundan kullanılmamaktadır. Mekanik 

aşındırma yaparak, malzemeyi istenilen açı, şekil ve derinlik vererek kesmektir. Malzemenin 

kalınlığına bağlı olarak kesme hızı haricinde ayar yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Çünkü 

en yüksek hızla kesim hedeflendiği için, diğer hesaplamalar mümkün olan en iyi ölçülerde 

https://www.poligonmuhendislik.com/hizmetlerimiz/uretim/hizli-imalat
https://www.plgglobal.co.uk/industries/aerospace-defense
https://www.plgglobal.co.uk/industries/aerospace-defense
https://www.plgglobal.co.uk/industries/automotive
https://muhendistan.com/aluminyum-ve-celigin-yuzey-asinma/
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tutulmaktadır. Aşındırıcı jet kesinlikle malzemeleri cinsi, sertliği ve diğer özelliklerini 

gözetmeksizin kesebilir. 

  

    

Şekil 4.46. Tasarlanan ve Üretilen Kanatlar 

4.2.3.4. Alüminyum L Profil Şekillendirme  

 

Profil büküm makinesinde istenilen ölçülerde üretilen alüminyum l profil dekopaj ile 

kesilmiştir. Motor bağlantı deliklerine göre matkap makinesi ile delinmiştir ve keskin köşeler 

gravür seti ile radüslenmiştir. Delik kenarlarında oluşan çapaklar zımapara ile temzilenip 

havşa basılmıştır.  

 

 
 

,Şekil 4.47. Motor Bağlantı Aparatı Tasarımı ve Üretimi 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Su altı aracının dış şase ağırlığı yaklaşık olarak kablolar, elektronik devre kartları, 

ESC’ler ve elektronik tepsi haricinde yaklaşık olarak 6450 gram ağırlığındadır. Toplam 

ağırlığı 7600 gram olacaktır. Su altı aracımızın maksimum uzunluğu 448.25 mm, 

maksimum eni 396.89 mm, maksimum yüksekliği ise 200 mm’dir. Aracımızın ayrıt 

uzunlukları yarışmada istenen ve tam puan alınması için gerekli şartları sağlamaktadır. 
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4.2.4.1 8 Motorlu Su Altı Auv Görseller  

 

 

 

 

 

Şekil 4.48. E-Micro Takımı Su Altı Auv Resimleri 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1. Elektronik Tasarım 

 

Şekil 4.49 Elekronik Sistem Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Şekil 4.50 Elektronik Sistem Blok Diyagram 
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Aracın elektronik sistem tasarımı şekil gösterildiği gibidir. Aracımızda ön tasarım 

aşamasında yapılan zaman planlaması doğrultusunda aracın üretim ve montaj aşaması 

tamamlanmıştır. Motor, ESC ve diğer elektronik sistemin testi yapılmıştır. Araca elektronik 

sistem montajlandıktan sonra havuz içerisinde hareket kabiliyet testi yapılmıştır. Ön tasarım 

aşamasında aracımızda 6 adet fırçasız motor kullanılmasına karar verilmiştir. Test aşamasında 

yapılan gözlemlerle araçta ani hareketlerde oluşan denge kayıpları gözlemlenmiştir. Bu 

sorunu çözmek için araçta kullanılan 2 adet denge motorlarının sayısı 4’e çıkarılmıştır. 

Fırçasız motor sayısında yapılan değişiklik araç için tasarlanmış olan E-Micro PCB kartında 

değişiklik yapılmasına sebep omuştur. ATMEGA328P işlemcisinde 6 adet PWM çıkışı 

bulunmaktadır. PWM sayısını artırmak için elektronik ekibi işlemci değişikliği veya PWM 

çoğaltıcı kullanmayı planlamıştır. Yapılan araştırmalarla PWM çoğaltıcı kullanılmasına karar 

verilmiştir.  

Elektronik sistemi beslemek için 2s 7.4 V Li-Po pil kullanılacaktır. Elektronik 

sistemin çalışma geriliminden kaynaklı LM2596 voltaj regülatörü kullanılması planlanmıştır. 

LM2596 modülü multimetre ile modüldeki bacaklar tek tek kontrol edildikten sonra datasheet 

bakılarak devresi çizilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda LM2596 modülü E-Micro kartına 

gömülmüştür. 

 Araç üzerinde kullanılacak olan ESC’lerin batarya ile bağlantısında oluşan karmaşık 

görüntüyü önlemek ve olası arıza tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir adet pcb kart 

tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 

4.3.1.1.  E-Micro PCB Kontrol Kartı 

Ön tasarım aşamasında araçta 6 

motor kullanılması planlanmasına 

karar verilmiştir. Yapılan testlerle 

araçta belli değikilikler yapılmıştır. 

Ön tasarım aşaması öncesinde 

tasarlanmış olan kartta 6 motor 

kontrolü düşünülerek tasarım 

yapılmıştır.  Kart beslenmesi için 

micro usb düşünülmüştür.  

        

   Şekil 4.51 E-Micro Kartı Gelişimi Süreci 

 

Elektronik sistemi beslemek için 2S 7.4V Lipo batarya kullanılacaktır. Bu yüzden 

LM-2596 voltaj regülatörü kullanılması gerekmektedir. LM-2596 multimetre ile incelip 

elektronik devresi çizilmiştir. Modülün datasheet incelendikten sonra kompanentler belirlenip 

devre kart içerisine gömülmüştür. ATMEGA328P katmanında bir değişiklik yapılmamıştır. 

Raspberry pi çalışması için gerekli gerilimi E-Micro kartı üzerindeki 5V çıkışından 

yapılacaktır. Motorların kontrolü ATMEGA328P üzerinden mi Raspberry pi üzerinden mi 

yapılınca daha sağlıklı bir sistem oluşacağı test edebilmek için PWM çoğaltıcının çıkışına 

switch bağlanmıştır. Bu sayede PWM çoğaltıcı swicth aktif edilirse ATMEGA328P 

bağlanacaktır. Kapalı olduğu durumda SDA-SCL pinleri Raspberry pi kartına 

bağlanabilecektir. E-Micro kartının boyutunu küçültmek için smd kompanentler tercih 
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edilmiştir. Kompanentler arası yolların bakır kalınlığı akım ve kompanentler arası maksimum 

uzaklık düşünülerek hesaplanmıştır.  

 

 

 

Şekil 4.52 Ürettilmiş E-Micro Motor Kontrol Kartı 

 

 

 

 

 

Şekil 4.53 Lehimlenmiş E-Micro Motor Kontrol Kartı 
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Şekil 4.54 Eagle Programında Tasarladığımız E-Micro Motor Kontrol Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.55 Eagle Programında Tasarladığımız E-Micro Motor Kontrol Kartı 
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4.3.1.2.  Acil Durum Butonu Katmanı 

 

 Araç üzerinde 2 adet Li-Po pil bulunmaktadır. Araç otonom çalışacağı için olası bir 

sorunda aracın dış tarafında bulunacak olan acil stop butonu ile bataryaların devredışı 

bırakılarak aracın yüzeye çıkması gerekmektedir. Ön tasarım raporunda amperli röle 

kullanılarak bir devre tasarlanmıştır. Röle temin edildikten sonra gerekli kontroller multimetre 

ile yapılmıştır. Kontrol aşamasında rölenin iki ayrı ortak ucunun olmasından dolayı 

tasarlanmış olan devrede sorun yaşanacağı görülmüştür. Bu durumu çözmek için 2 adet röle 

kullanılarak yeni bir devre tasarlanmıştır. Acil durum butonu çevirdiğimizde rölenin bobine 

bağlı transistörün base bacağını tetiklenecek ve röle aktif olacaktır. Acil durum butonu 22.2V 

bağlı olduğu için E-Micro kontrol kartında butonun bağlanacağı yere 5.6V/1W zener diyot 

bağlanmıştır. Zener diyot 5.6V üstündeki gerilimi kendi üzerinde ısıya çevirerek sistemi 

koruyacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.56 Aracımızda Kullanılacak Acil Durum Butonu İçin Güç Devresi 
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4.3.1.3 E-Micro PCB ESC Kartı 

 

E-Micro PCB ESC Kartı araçta kullanılacak ESC’lerin batarya ile olan bağlantısındaki 

karmaşık görüntüyü ortadan kaldırıp daha düzdün bir elektronik sistem için tasarlanmıştır. 

ESC’lerin çekeceği akım düşünülerek PCB yol kalınlığı hesaplanmıştır. PCB kartta çift taraflı 

bakır levha bulunmaktadır. Bakır levhaların birinin kalınlığı 35 mikrondur. Alt katman ve üst 

katmanı 22.2 V olarak belirleyerek bakır kalınlığı arttırılmıştır. İki bakır levha arasındaki 

bağlantı ise Via’lar ile sağlanmıştır. Bu sayede 1 oz bakır kalınlığı 2 oz bakır kalınlığına eşit 

olmuştur. Bunun yapılmasındaki sebep 2 oz bakır plakada bakır kalınlığındaki artıştan 

kaynaklı fiyat artmaktadır. 1 oz bakır plakanın alt katmanı ve üst katmanı birleştirildiğinde 

fiyat artışı olmadan kart tasarlamıştır. E-Micro ESC kartı 8 adet ESC bağlanmaktadır. 

Bağlantı noktalarında XT60 konnektörü kullanılmaktadır. ESC’lerin sökülüp takılması olası 

bir arızada müdahaleyi kolaylaştıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.57 E-Micro ESC Güç Dağıtım Kartının Tasarım ve Üretim Süreci 
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4.3.1.4  E-Micro PCB Kartların Üretimi 

Kart üretimi için dizaynı yapılan PCB kartlarının gerber dosyası alınır. Üretim için 

kullanılacak bakır plakalar kesilir. Kesilen bakır plaka temizlenir ve kontrol edilir.Dizyanı 

yapılmış olan PCB kartın özel yazıcılarda çıktısı alınır. Çıktıda bakır yolları siyah renkte 

gösterilir. Alınan çıktı bakır plaka üzerine basılır. Baskı kontrolü yapıldıktan sonra uygun 

matkap ucu ile delikler delinir. Delinme işlemi bittikte galvanik sıvı bakırın kimyasal olarak 

elektrolize bakır kaplama yöntemiyle delik içleri kaplanır. Yollar dışında geriye kalan bakır 

alanlar asit havuzuna indirilir ve belirli bir süre bekletildikten sonra çıkartılır. PCB kart 

üzerine gerekli yazıların ve elektronik komponent referanslarının yazılması işlemini yapılır. 

PCB kartlar panellenmiş veya tekli olarak lehim havuzuna daldırılır ve çıkartılır. PCB 

üzerinde ve deliklerinde biriken asırı lehim yüksek basınçlı sıcak hava kanalları arasından 

geçirilerek uzaklaştırılır. Tüm işlemler sırayla bittikten sonra kısa devre kontrolü tasarıma 

göre kontrol edilir. Kart üretimi tamamlandıktan sonra kartlar üzerine kompanentler 

lehimlenir. Lehimleme aşamasında bacak yapılarına dikkat edilir. Lehimleme aşamasında 

soğuk lehim olmaması için bakır yüzey havya ucu ile ısıtılır ardından lehim teli eritilir. 

Lehimleme aşamasından sonra kısa devre testi yapılır. Yapılan testin ardından karta güç 

kaynağından 100 mA  verilerek kartta kısa devre kontrolü yapıldı. Kısa devre kontrolü 

yapıldıktan sonra Rapberry pi beslemek için ayarlanmış olan çıkış voltajı multimetre ile 

kontrol edilmiştir. Çıkış voltajları kontrol edildikten sonra acil durum butonu bağlanmıştır. 

Rölelerin çalışıyorken devrenin ne kadar ısındığını test edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.58 PCB kartların lehimleme aşaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.59 PCB Kartların Bataryalar ile Test Aşaması 
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4.3.1.5  Akustik Alıcı Tasarımı 

Sualtında kablosuz haberleşme sistemi için en güvenli sistem Akustik sistemdir. Su emiş 

gücünden kaynaklı sinyaller su içerisinde kolaylıkla sönümlenmektedir. Yarışmada 3. 

Görevde pingerin yayacağı 45khz sinyalin araçtaki alıcı tarafından algılanıp imha edilmesi 

beklenmektedir. Görev için kendi akustik alıcımızı tasarlamaya karar verilmiştir.  

 

4.60 Akustik Alıcı Tasarım Süreci 

Akustik sinyallerin dinlenmesi için uygun bir hidrofon kullanılması gerekmektedir. Hidrofon 

su altındaki sinyalleri dinlemek için tasarlanmış bir mikrofondur. Hidrofondan gelen 

sinyallerin içerisinde gürültü sinyalleri de olduğu için fitrelerden geçirilir. Sinyal 

yükseltildikten sonra Analog dijital dönüştürücü devreden geçirilir ve siyal mikro işlem 

katmanına iletilir.  

Sinyal koşullandırma devresi bir ön yükseltici devre, ikincil yükseltici devre ve alçak geçiren 

filtreden oluşur. Ön yükseltici, hidrofonun çıkış sinyalini yükseltmek için kullanılır. İkincil 

amplifikatör devrenin kazancını ayarlamak için kullanılır. 

Akustik alıcı için  BII-7012 Hidrofonun kullanılması planlanmaktadır. Hidrofon 0-90khz arası 

frekans değerlerini algılamaktadır. Hidrofon 15-60khz arası frekans hassasiyetinde -204.0 dB 

V/μPa ±2 dB çalışmaktadır.  Alıcı için yükseltici devre ve alçak geçiren filtre ekibimiz 

tarafından tasarlanacaktır. Hidrofon 120gr ağırlığındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.61 Hidrofon Frekans Hassasiyeti 
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4.3.1.6.  Elektronik Malzemeler 

 

    Raspberry Pi 4 

Rapberry pi 4 kartı araç üzerinde bulunacak olan mini bilgisayardır. 

Karta takılacak olan kameradaki görüntüleri işleyerek görevleri 

gerçekleştirecektir. Araç üzerinde kullanılacak olan sensörler Raspberry 

pi kartına takılacaktır. Basınç ve BNO-055 sensörlerinden gelecek olan 

veriler ile araç otonom şekilde göreve başlama komutunu verecektir. 

Göreve başladıktan sonra basınç sensöründe veriler ile batırma 

motorlarına     otonom bir şekilde enerji vererek araç su altına inecektir. 

Görev sırasında araç dengesini BNO-055 sensörü sağlayacaktır. 

Teknik Özellikleri: 

 İşlemci: Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 

(ARM v8) 64 bit SoC @ 1.5 GHz 

 RAM belleği: 2GB LPDDR4 SDRAM 

 GPIO Başlığı ile 5V 3A DC 

 USB Tip-C Konektör ile 5V 3A DC 

 Çalışma sıcaklığı aralığı: 0ºC - 50ºC 

 Boyut:85 x 56 x 19mm 

 Ağırlık: 52g 

 

 

 

Kamera  

Aracımızda kullanacağımız kamera CSI (Camera Serial Interface) 

olan tüm Raspberry Pi Modelleriyle uyumludur. Kamera 3280 x 2464 

piksellik statik görüntüler üretebilmektedir. 1080p30, 720p60 ve 

640x480p90 videoları desteklemektedir.  

Teknik Özellik: 

 3280 x 2464 piksel fotoğraf çekebilen 8 megapiksel kamera 

 1080p30, 720p60 ve 640x480p90 çözünürlükte video çekimi 

 Tüm yazılımlar, Raspbian İşletim Sisteminin en son sürümü 

 Kamera, CSI (Camera Serial Interface) olan tüm Raspberry Pi Modelleriyle 

Uyumludur. 
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Basınç Sensörü 

 

Basınç değerini ölçmek için MS-5837 sensörü kullanılacaktır. Sensör 

araçta çok küçük bir yer kaplamaktadır. Sensörümüz 290m derinliğe 

kadar ölçüm yapmaktadır. Basınç sensörümüzden gelen veriler ile 

aracımız göreve başlama komutunu verecektir ve batırma motorunu 

otonom bir şekilde kontrol edecektir. 

 

Teknik Özellik: 

 3.3mm x 3.3mm x 2.75mm seramik-metal paketi 

 - 13 cm yüksek çözünürlüklü modül 

 - 1.5V-3.6V besleme gerilimi 

 - 0.6μA düşük güç (25 ° C'de ≤0.1μA bekleme) 

 - Entegre dijital basınç sensörü (24 bit delta-sigma analog-dijital 

dönüştürücü) 

 - 300 ila 1200mbar, -20 ° C ila + 85 ° C çalışma aralığı 

 

 

 

BNO-055 Sensör 

BNO-055 sensör üzerinde ARM Cortex-M0 miçroişlemcisi   

bulunmaktadır. BNO-055 sensör ile aracımızın su içerisinde 

dengesini sağlayacağız. Diğer sensörlerden farklı olarak kalman 

filtresi kullanaya gerek kalmadan doğrudan verileri vermektedir.  

Teknik Özellikleri 

 Boyutlar: 20 mm x 27 mm x 4 mm / 0,8 "x 1,1" x 0,2 " 

 Montaj Delikleri: 20mm x 12mm aralıklarla 

 I2C adresi 0x28 (varsayılan) veya 0x29 kullanır 

 Ağırlık: 3g 
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ESC 

Aracımızda yön kontrolü için 35A programlanabilir ESC 

kullanılacaktır. Esc motoru çift yönlü olarak kontrol etmektedir. Esc 

1900 PWM değerinde tam ileri olarak motoru çalıştıracaktır,1100 

PWM değerinde tam geri çalıştıracaktır ve 1500 PWM değerinde 

motorları durduracaktır. Kullanılacak esc üzerinde bulunan 

aliminyum soğutucu sayesinde ısınmaya karşı koruyacaktır.  

     Teknik Özellikleri: 

 Dshot150/300/600 protokollerini desteklemektedir 

 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Boyutlar 38x15x5mm 

 PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

 

Motorlar 

Araçta kullanılacak motor M1 su geçirmez motordu. Su altında gerekli 

testleri yapılmıştr.Motorlar enjeksiyon yöntemi ile üretilmiştir. Küçük 

boyutta olduğu için araçta çok yer kaplamaktadır. Bir motor tek başına 

2.9kg itme gücüne sahiptir. Aracımızda 6 adet motor kullanılacaktır. 

Motorlar 35A esc ile kontrol edilecektir. 

Teknik Özellikleri: 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

 Gövde Malzemesi : Poliüretan 

 Pervane Malzemesi : PLA 

 Azami Derinlik : 500m 

 

 

  Acil Durum Butonu 

Araç su içerisindeyken olası bir problemde aracın gücünü su geçirmez 

switch ile kesilecektir. 5A ve 26V dc güç devrelerini kontol 

edebilmektedir. 1000 m derinliğe kadar kullanılmaktadır. Aracın dış 

tarafında kolay ulaşılacak bir noktaya monte edilecektir 

 

Teknik Özellik: 

 Maksimum Çalışma Gerilimi 26V 

 Maksimum Çalışma Akımı  5A 

 Açmak için Saat yönünde / Kırmızı 

 Kapatmak için Saat yönünün tersine / Gri 
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22,2V Lipo Batarya 8000mAh 65C - 6s Lipo Pil 

Araç için seçilen motorun özelliklerine göre bakılarak en uygun  

LiPo batarya seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Motorların çekeceği 

akım yük ile değişeceği için batarya test sürecinde değiştirilebilir. 

LiPo bataryanın üzerinde şarj kontrol konnektörü ve xt90 yada xt60 

bağlantı konnektörü bulmaktadır. LiPo Piller 3.7V hücrelerden 

oluşmaktadır. 22.2V Lipo Batarya 6 tane 3.7v hücresine sahiptir. Bu, 

hücreleri tek tek takip edilme ve şarj etmeye olanak sağlamaktadır. 

Buna 'Denge Şarjı' denmektedir. 

    Teknik Özellikleri 

 Voltaj: 22,2V 

 Kapasite: 8000mAh 

 65C  

 Ağırlık: 1337gr 

 Boyutları: 160x65x61mm 

 6 Hücreli 

 XT60 ve XT90 çıkış soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur. 

 

 

 

7,4V Lipo Batarya 4600mAh 45C  

Aracımızda bulunan elektronik sistemi 7.4V Lipo pil ile besleyeceğiz. 

LiPo bataryanın üzerinde şarj kontrol konnektörü ve T-Plug bağlantı 

konnektörü bulmaktadır.  

 

Teknik Özellikleri 

 Voltaj: 7,4V 

 Kapasite: 4600mAh 

 45C 

 Ağırlık: 218 gr 

 Boyutları: 96x47x25mm 

 2 Hücreli 

 T-Plug soket ve balancer şarj soketi mevcuttur. 

 

 

 

Raspberry Pi 4 Alüminyum Soğutucu Kasa - Çift Fanlı 

Raspberry Pi 4 Model B ile uyumlu, alüminyumdan üretilmiş 

koruyucu kasadır. Üzerinde bulunan 2 fan ve tamamen alüminyumdan 

oluşan yapısı sayesinde etkin bir soğutma sağlar. Çoğu koruyucu 

kutuya göre daha iyi bir soğutma ve daha şık bir görünüm sağlar. Ürün 

fanları düşük güç tüketimine sahiptir. Sızdırmaz haznenin içerisinde 

kullanacağımız raspberry pi 4’ün ısınmasını engellemek için 

kullanılacaktır. 
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iMAX B6AC Dahili Adaptörlü LiXX, NiXX, Pb Şarj Aleti 

NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion ve LiFe piller ile çalışır ve 6 hücreye 

kadar balans şarjı ve deşarjına izin veren dahili bağımsız bir lityum 

pil dengeleyicisine sahiptir. 5A'e kadar çıkış akımını ve 1A'e kadar 

deşarj akımını destekler.B6AC Şarj Aleti, 100 V - 240 V AC (50 Hz - 

60 Hz) kabul eden entegre bir güç adaptörüne sahiptir. Alternatif 

olarak, 11 V ila 18 V DC girişten beslenebilir. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s 

tüm lipo pilleri güvenle şarj ve deşarj edilmektedir. 

 

 

14 AWG Silikon Kablo 

AWG kısaca Amerikan Kablolama Ölçü Birimi anlamına gelir. Bir 

kablonun içerisindeki tel çapı mm olarak bir AWG değerine denk 

gelir. 14 AWG kablo güç katmanında kullanılacaktır. Seçilen 

kablonun yapısı esnektir. Güç sistemi için ideal bir kablodur. 

 

 

 

        4.3.2. Algoritma Tasarımı 

  4.3.2.1. PID Sistem Algoritma Süreci 

PID kontrolü setpoint’e bakar. Setpoint ulaşılmak istenen Proses değişkeni (PV) 

değeriyle karşılaştırır. Araç dengesini sağlayabilmek için BNO-055 9-DOF Mutlak 

Oryantasyon IMU Füzyon Tümleşik Kartı ile PID kontrol ile aracın dengesini sağlayacağız. 

BNO-055 kartındaki jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre sensörlerinden alacağımız veriler 

ile denge motorlarımıza gerekli PWM değerleri vererek aracımızın suda dengede kalmasını, 

aracın görev fonksiyonlarını yaparken sağlıklı veriler alabilmesini, görüntü işleme için 

kameranın doğru görüntüler alabilmesini amaçlamaktayız.  

BNO-055 ARM işlemcisi kullanarak tüm zorlu sensör füzyonunu (jiroskop, ivmeölçer 

ve manyetometre) filitreli bir şekilde okuyup bize sunmaktadır. 

BNO-055 kartı içerisinde bulunan ivmeölçer, manyetometre ve jiroskop veriler alarak 

insansız su altımızın konumunu mikrodenetleyiciye göndermek için ölçümler yapacak. Gyro 

insansız su altının x, y ve z eksenlerindeki dönme yönünü belirler. İvme insansız su altının x, 

y ve z eksenlerindeki dönme hızını ölçer. Sensörümüz de bulunan ivme sensörü ve jiroskop 

aracımızın yeryüzündeki dönme yönünü ve hızını ölçüp mikro denetleyiciye gönderir. 

Böylece mikrodenetleyiciye ulaşan düşüş pozisyonunu ve hızını analiz edip karşıt güç 

üretmemize olanak sağlar. 

Normalde BNO-055, I2C arayüzünü kullanarak bir cihaza bağlanır, ancak Raspberry 

Pi'de BNO-055'in I2C kullanması, Raspberry Pi'deki donanım I2C clock stretching hatasıyla 

ilgili sorunlara neden olabilmektedir. Bu clock stretching hatasını çözmek için bunun yerine 

seri UART modunu kullanarak BNO-055'e bağlantı sağlanacaktır.  
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MS-5837 modülü, su altında 30 bara kadar olan basınçlarda veya suda yaklaşık olarak 

300 metre derinlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir basınç sensörüdür. I2C üzerinden 

iletişim kurar. Aynı zamanda bu sensör Pixhawk, seviye dönüştürücü veya diğer mikro 

denetleyicilere uyumlu olarak 4 pine sahip şekilde üretilmiştir. 0.2 cm çözünürlüğe ve dâhili 

fabrikalarda kalibre edilmiş 24-bit basınç sıcaklık ölçüm değeri sağlayan hassas bir sensör 

olarak görev yapar. Yüksek çözünürlüklü bir basınç ve sıcaklık sensörü olarak çeşitli 

projelerde tercih edilmektedir. Kullanıcının dönüşüm için optimize etmesine olanak tanıyan 

farklı çalışma modlarına sahiptir. Ek bir sensöre ihtiyaç duymadan termometre görevi 

yapabilir veya derinlik ölçebilir. Suya dayanıklı olması için anti manyetik paslanmaz çelik 

materyalden üretilmiştir ve jel koruması ile izolasyonu sağlanmıştır. 3,3*3,3*2,75 mm 

ebatlarına sahip ufak boyutlarda bir sensör olması mobil entegrasyona izin verir böylece PCB 

kartlar üzerinde kullanılabilir. Sınırlı maruz kalımlarda sert, aşındırıcı sıvı ortamlarında 

kimyasal dayanıklılık göstermektedir. 

 

MS5837-30BA, insansız su altı aracında su içerisindeki basınç, yükseklik ve dolaylı 

olarak konum tespiti için kullanılmaktadır. Aracımızın üst sızdırmaz haznesinin arkasında yer 

alan yuvarlak PCB devre kartına entegre edilmiş bir smd modül olarak yer almaktadır. Basınç 

sensörü raspberry pi kartına bağlı olacaktır. Engellerin yerden yüksekliğine bağlı merkezine 

iniş yapması için basınç sensörünün kullanılması planlanmaktadır.  

MS5837-30BA, piezo dirençli bir sensör ve bir sensör arabirimi olarak görev yapan 

IC’den oluşur. Ana işlevi ise kompanse edilmemiş analog çıkış voltajını piezo dirençli 

sensörden 24-bit’e dönüştürmektir. Dijital değer, ayrıca sensörün sıcaklığı için de 24 bitlik bir 

dijital değer sağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.62 MS-5837 Basınç Sensörü 
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4.63 Otonom İniş Algoritma Tasarım Aşaması 

PID sistem algoritma sürecinde ekip üyeleri BNO-055 denge sensöründen gelen 

verilere göre motor kontrolü yapılmıştır. PID sistemin görüntü işleme ile olan entegrasyonu 

için ekip üyeleri algoritma tasarım sürecinde araç üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Başlama 

komutu araç PID sistemden gelecek olan verilere göre verecektir. Aracın 1. prototipi 

tamamlandıktan sonra suda yapılan test sırasında PID sistemin daha sağlıklı çalışması için 

denge motorlarının sayısı 4’e çıkartılmıştır. Bu sayede araç dengesini su içerisinde daha kolay 

sağlayacak PID sistemden denge kaybından kaynaklı gelecek olan verilerde azalma olacağı 

düşünülmektedir.  
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4.3.2.1. Görüntü İşleme Algoritma Süreci 

Görüntü işleme ilk olarak, resimlerin Londra ve New York arasında deniz altından kablolarla 

gönderilmesiyle gazete endüstrisinde uygulanmıştır. 1920’li yıllarda Bartlane hattının 

oluşturulmasıyla Atlantik'ten bir resmin transfer edilmesi bir hafta iken, 3 saatten daha az bir 

zamana indirilmiştir. 1929 yılında Bartlane sisteminde kodlanabilen 5 ayrı parlaklık seviyesi 

kapasitesi 15'e yükseltilmiştir. 1964 yılında Jet Propulsion laboratuvarlarında Ranger 7’den 

gelen görüntülerde, kameradan kaynaklanan çeşitli bozulmaların bilgisayar teknikleri 

kullanılarak düzeltilmesi işlemleri yapılmıştır[1,2]. 1970'li yıllar ile birlikte bilgisayarların da 

çoğalmasıyla görüntü işlemede kullanılan donanımlar daha kolay bulunur hale gelmiş ve 

görüntüler gerçek zamanlı olarak işlenebilmiştir. Günümüzde de yapay zekânın, sinyal 

işleyicilerin, özel donanım ve işlemcilerin gelişimiyle sayısal görüntü işleme çok 

yaygınlaşmıştır.  

Görüntü(imge), çeşitli yollar ile elde edilen bilgilerin görüntüsel olarak saklanmasına ve 

gösterimine imkân tanıyan resimlerdir. Görüntüler Analog ve Sayısal görüntü olmak üzere iki 

farklı biçimde ifade edilebilir. Sayısal görüntü, sayısal değerlerden oluşan ve bilgisayar 

ortamında görüntülenebilen görüntüdür. Görüntülerin sayısal görüntü işleme teknikleri ile 

işlenebilmesi için analog biçimden sayısala dönüştürülmesi gerekmektedir. Sayısal görüntü 

oluşturma aşamaları aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.64 Görüntü yakalama ve sayısallaştırma aşamaları 

 

 Görüntü İşleme Ve Teknikleri 

Çok çeşitli görüntü işleme teknikleri olmakla birlikte temel olarak görüntü işleme teknikleri; 

Görüntü İyileştirme (Image Enhancement) , Görüntü Onarma (Image Restoration), Morfolojik 

İşlemler (Morphological Operations), Kenar Belirleme (Edge Detection), Bölümleme 

(Segmentation), Tanıma (Recognition), Nesne İzleme-Nesne Takibi (Object Tracking), 

Şablon Eşleme (Template Matching), Görüntü Sıkıştırma (Image Compression) olarak dokuz 

başlıkta ifade edilebilir[7]. 
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       4.3.3. Yazılım Tasarımı 

4.3.3.1. PID Yazılım Tasarım Süreci 

Su altı aracımızın PİD kontrolünün tamamı python dili ile sağlanacaktır. PİD için 

kullanılacak sensörler; jiroskop, ivme ölçer, manyetometre ve basınç sensörüdür. Aracımızda 

denemelere geçmeden önce bu sensörler ile tecrübe amaçlı bazı küçük çalışmalar yapılmıştır. 

Bunun için Bno055 İMU kartı ve yazılımda python ve arduino kullanılmıştır 

4.3.3.2. Bno055 ile 3d simülasyon kontrolü 

Bu çalışmada gyro sensöründen gelen verileri kontrol edebilmeği kalibrasyon yapabilme 

eksen kontrolleri ve yönlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bağlantı için raspberry 

pi bilgisayarı ve yazılım için python dili kullanılmıştır. Çalışmamızda Bno055 kartı ile 

raspberry pi arasında seri UART haberleşme kullanılmıştır. 

Raspberry bilgisayarı ve python dili ile Bno055 kartındaki jiroskop ve ivme ölçer 

sensörlerinden gelen verileri kullanarak, sanal port ile webgl sitesindeki 3d simülasyonu 

Bno055 kartı ile kontrol etmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.65 PID Sistem Simülasyon Çalışması 

Bu çalışma ile Bno055 de bulunan sensörden gelen verileri okuyabilmeyi ve verileri 

alarak kontrol sağlanmıştır. Yazılım da python kullanarak bu yazılım dilinde tecrübeler 

edilmiştir ve bu çalışma için yaptığımız araştırmalar sayesinde birçok faydalı kaynakçalar 

bulunmuştur. 

 

4.3.3.3. Arduino kullanarak Bno055 ile motor kontrolü 

Su altı aracımızda kullanacağımız dalış ve denge motorlarımız PİD sistem ile kontrol 

edilecektir. Bunun için kullanacağımız basınç ve denge sensörleri ile bazılarının da 

gösterildiği gibi farklı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz 

tecrübe ve bilgileri kullanarak aracın bazı motor kontrollerini gerçekleştirdik. Bno055 
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kartındaki jiroskop ve ivme ölçer sensörlerinden gelen değerleri arduino ile kullanarak 

aracımızın kontrolünde kullanacağımız 3 fazlı fırçasız dc motoruna yol vermeyi başardık. 

  

  

 

Şekil 4.66.  PID Sistem ile Motor Kontrolü 

 

4.3.3.4. OpenCV-Python ile Görüntü İşleme 

4.3.3.4.1. OpenCV Kütüphanesi 

OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. 

1999 yılında İntel tarafından geliştirilmeye başlanmış daha sonra Itseez, Willow, Nvidia, 

AMD, Google gibi şirket ve toplulukların desteği ile gelişim süreci devam etmektedir. İlk 

sürüm olan OpenCV alfa 2000 yılında piyasaya çıkmıştır. İlk etapta C programlama dili ile 

geliştirilmeye başlanmış ve daha sonra birçok algoritması C++ dili ile geliştirilmiştir. Open 

source, yani açık kaynak kodlu bir kütüphanedir ve BSD lisansı altında geliştirilmektedir. 

BSD lisansına sahip olması bu kütüphanenin istenilen projede ücretsiz olarak kullanabileceği 

anlamına gelmektedir.  OpenCV platformu bağımsız bir kütüphanedir, bu sayede Windows, 

Linux, FreeBSD, Android, Mac OS ve iOS platformlarında çalışabilmektedir. C++, C, 

Python, Java, Matlab, EmguCV kütüphanesi aracılığıyla da Visual Basic.Net, C# ve Visual 

C++ dilleri ile topluluklar tarafından geliştirilen farklı wrapperlar aracılığıyla Perl ve Ruby 

programlama dilleri ile kolaylıkla OpenCV uygulamaları geliştirilebilir. 

OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye (image processing) ve makine öğrenmesine 

(machine learning) yönelik 2500’den fazla algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz 

tanıma, nesneleri ayırt etme, insan hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka 

tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma, optik karakter 

tanımlama OCR (Optical Character Recognition) gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir[3]. 
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4.3.3.4.2. Renk Uzayları 

Renkli görüntülerde sadece siyah-beyaz gibi iki durumun dışında çok farklı renk 

tonları bulunmaktadır. Bu farklı durumlar için çeşitli renk uzayları belirlenmiştir. Renk uzayı 

her bir rengin tek bir nokta olarak temsil edildiği bir koordinat sistemidir. Renkler farklı dalga 

boylarında farklı reaksiyon göstermelerinden dolayı mavi, yeşil ve kırmızı renklerin 

karışımından oluşmaktadır. Bundan dolayı bir rengi renk uzayı içerisinde tanımlayabilmek 

için renk koordinat değerleri gerekmektedir. Literatürde farklı uygulamalar ve amaçlar için 

geliştirilmiş çok fazla renk uzayı bulunmaktadır[4]. En yaygın kullanılan renk uzayları RGB, 

CMYK, HSV, YCbCr, YUV, CIE Lab vb.’dir. 

4.3.3.4.3. RGB Renk Uzayı 

RGB renk sistemi tüm renkleri üç ana renk olan mavi, yeşil ve kırmızıdan üretir. 

Görüntü işlemede en yaygın kullanılan renk uzaylarından biridir. RGB renk uzayı üç boyutlu 

kartezyen bir koordinat sistemi olarak tanımlanabilir[4]. 

 

 

Şekil 4.67. RGB renk uzayı 

 

 

4.3.3.4.4.  HSV (HSB) Renk Uzayı 

HSV Hue, Saturation, Value yani renk özü, doygunluk ve parlaklık olarak 

adlandırılmıştır. Renk özü (Hue), rengin baskın dalga uzunluğunu belirler. Doygunluk 

(Saturation), rengin "canlılığını" belirler. Yüksek doygunluk canlı renklere neden olurken, 

düşük olasılık rengin gri tonlarına yaklaşmasına neden olur. Parlaklık ise rengin aydınlığını 

yani içindeki beyaz oranını belirler. 

HSV uzayında siyah renk için renk ve doygunluk değerleri 0 ile 255 arasında herhangi 

bir değer alabilir. Siyahın parlaklık değeri sıfırdır. Beyaz renkte ise parlaklık değeri 255’tir. 

Herhangi bir bilgisayarlı görme uygulamasında belirli renkteki bir nesneyi ayırt etmek 

istediğimizde HSV renk uzayını kullanmak daha elverişlidir. Çünkü RGB’nin aksine sadece 

Hue değerini kullanarak eşik değer uygulama suretiyle renkler daha net ayırt edilebilir[4]. 
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Şekil 4.68.  HSV renk uzayı. 

4.3.3.4.5. RGB Renk Uzayından HSV Renk Uzayına Geçiş 

Bir nesnenin takibi, RGB renk uzayından HSV renk uzayına geçilerek yapılabilir. 

Eğer bir rengin alt ve üst limit BGR kodları HSV renk uzayında takip edilirse, sadece o renk 

tonları ön plana çıkar ve arka plan karartılır. Şekil 4.a’da cv2.cvtColor komutu ile RGB renk 

uzayından HSV renk uzayına geçiş sağlanmıştır. 10. ve 11. Satırlarda görüldüğü gibi mavi 

rengin alt-üst RGB limitleri lower_blue ve upper-blue değişkenlerine atanmıştır. Görüntüde 

mavi objeye threshold (eşik) uygulamak için cv2.inRange komutu kullanılmıştır ve mask 

değişkenine atanmıştır. İmshow komutu ile gerçek görüntü ve maskelenmiş görüntü çıktıda 

alınmıştır. İleriki sayfalarda nesnelerin takibi yapılırken bu tekniğin kullanıldığı görülecektir. 

 

 

Şekil 4.69.  RGB renk uzayından HSV renk uzayına geçilmesiyle ilgili Python-OpenCV kodu. 
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Şekil 4.70. RGB renk uzayından HSV renk uzayına geçilmesiyle ilgili Python-OpenCV 

kodunun çıktısı. 

 

4.3.3.4.6. OpenCV Tracker Algoritmaları ile Nesne Takibi 

BOOSTING Tracker, MIL Tracker, KCF Tracker, TLD tracker, MEDIANFLOW 

Tracker, MOSSE Tracker ve CSRT Tracker gibi izleyici algoritmaları OpenCV 

kütüphanesinde bulunan nesne izleme algoritmalarıdır[8]. FPS(Frame Per Second) 

bakımından daha verimli ve takibi diğer izleyici algoritmalarına göre daha iyi hata 

döndürmeyle yapan KCF izleyici algoritması ile yapılan çalışmalar şekil 5’te gösterildiği 

gibidir. 

 

 

Şekil 4.71.  OpenCV tracker algoritmaları ile nesne takibine ait kod satırları. 
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Şekil 4.72. OpenCV tracker algoritmaları ile nesne takibi kodunun devamı. 

 

 

Şekil 4.73. Nesne takibi kodunun pencere çıktısı. 

 

Şekil 4.74. OpenCV tracker algoritmaları ile takip edilen nesnenin koordinat çıktısı. 
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4.3.3.4.7. Raspberry Pi ve Kamera 

Raspberry Pi, bir bilgisayar monitörüne veya TV'ye takılan ve standart bir klavye ve 

fare kullanan düşük maliyetli, kredi kartı boyutunda bir bilgisayardır. Her yaştan insanın 

bilgisayarları keşfetmesini ve Scratch ve Python gibi dillerde nasıl programlanacağını 

öğrenmesini sağlayan yetenekli küçük bir cihazdır[5]. Raspberry Pi 4 su altı aracının beyni 

olarak görev yapacaktır ve yazılım/kontrol işlemleri buradan sağlanacaktır. 

Görüntü işlemede kullanılacak olan kamera şekil 6’da görülen kameradır. İnsansız sualtı 

aracının önüne konumlandırılacak olan 8 MP SONY IMX129 kamerası; otomatik odak ayarı 

ve 1080P hd kayıt yapabilmekte ve 15 pinli ribbon kablo ile Raspberry Pi 4’e bağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.75. Raspberry Pi 4 ve kamera  

4.3.3.4.8. Nesne Takibi ile Led Kontrolü 

Su altı aracının görüntü işleme ile hareketinin nasıl olacağını anlamak üzere alınan 

görüntüden kırmızı bir nesnenin takibi, ilgili kodlar ve çıktılar aşağıdaki görsellerde 

görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 4.76. Nesne takibi için eklenen kütüphaneler 

 

Şekil 4.77. Raspberry pi kartına bağlı olan kameradan alınacak videonun ‘cap’ değişkenine 

atanması ve pencere boyutlarının belirlenmesine ait kod satırları 
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‘While’ döngüsü içerisinde RGB renk uzayından HSV renk uzayına geçiş 41. Kod satırındaki 

gibidir. Takip edilecek kırmızı nesnenin alt ve üst BGR limitleri low_red ve high_red 

değişkenlerine atanmıştır. 44. Komut satırında görüldüğü gibi HSV renk uzayı ve kırmızının 

alt-üst BGR limitleri red_mask değişkenine atanmıştır. 

Şekil 9’da görülen 45-46. Satırdaki Contours; aynı renk veya yoğunluğa sahip tüm sürekli 

noktaları (sınır boyunca) birleştiren bir eğri olarak basitçe açıklanabilir. Konturlar, şekil 

analizi ve nesne algılama ve tanıma için kullanışlı bir araçtır[6]. 

 

 

Şekil 4.78. Kırmızı cismin alt ve üst limit BGR OpenCV-Python kodları. 

 

Kırmızı nesnenin takibini görebilmek için açılan pencerede y ekseninde bir şerit oluşturuldu 

ve x ekseninde 0-480 değerleri arasında takip etmesi şekil 10’daki gibi cv2.line komutuyla 

sağlandı. Gerçek görüntünün ve maskelenmiş görüntünün çıktıları cv2.imshow komutu ile 

alındı. 

 

 

Şekil 4.79. Açılacak olan pencerede nesneyi takip edecek şeritin oluşturulduğu, gerçek 

görüntünün ve maskelenmiş görüntünün çıktılarını verecek olan kod satırları. 

 

Cv2.waitKey kodu çok önemlidir, bu işlem olmadan cv2.imshow() düzgün çalışmayacaktır. 
Böylece bekleme süresi 1 olarak girilirse, resim 1ms gösterilecek ve sonra kapanacaktır. 

Görüntünün sürekli gösterilmesi istendiği için klavyeden ‘q’ tuşuna basılmadığı sürece diğer 

işlemlerin yapılmasına izin verilen if-elif kod satırları şekil 11’de görüldüğü gibidir. X ve y 

koordinatlarından gelecek değerlere göre ledler kontrol edilmiştir. 
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Şekil 4.79. Nesnenin kameradaki konumuna göre led kontrolüne ait kod satırları. 

Kod çalıştırıldığında, aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi nesne eğer kameranın ortasında ise 

ortadaki led, sağında ise sağdaki led, solunda ise solundaki led, üstünde veya altında ise 

üstteki veya altındaki led yanacaktır. Bu kod sayesinde raspberry pi 4 kartındaki kamera ile 

alınan görüntülerde takip edilen nesnenin konumuna göre karttaki GPIO çıkış pinlerinin 

kontrolü hakkında deneyim elde edinilmiştir. Su altı aracının motorlarının da bu mantıkla 

çalıştırılabileceği düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 4.80. Kırmızı bir nesnenin takibi ve led kontrolü. 
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Şekil 4.81. Nesnenin kameradaki konumuna göre orta (beyaz) ledin yanması.  

 

 

 

Şekil 4.81. Nesnenin kameradaki konumuna göre sol (kırmızı) ledin yanması.  
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Şekil 4.82. Nesnenin kameradaki konumuna göre sağ (yeşil) ledin yanması.  

 

4.3.3.4.9. Nesne Takibi ile Motor Kontrolü 

Görüntü işleme ile led kontrolünden elde edilen bilgiler doğrultusunda aynı kodla 

motor kontrolü de sağlanmıştır. Elektronic Speed Control (ESC) ile sürülecek olan motorlar 

için ayrı bir kütüphane olan pigpio kütüphanesi eklenmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.83. Görüntü işleme ile motor kontrolü için gerekli kütüphaneler. 

 

Motor kontrolündeki ara kodlar Şekil 8,9 ve 10’da ki led kontrolünde yazılan kodlarla aynıdır. 

Motorları sürebilmek için gereken pigpio kütüphanesinden gelen pi.set_servo_pulsewidth() 

komutu ile motorun bağlı olduğu 13. GPIO pinine 1000-2000 arası devir değerleri verilmiştir. 
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Şekil 4.89. Nesnenin kameradaki konumuna göre su altı motorunun kontrolü. 

 

Su altı motorunun, nesnenin kameradaki konumuna göre sağa ve sola döndürülmesine ait 

görseller Şekil 16’da gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 4.90. Nesnenin kameradaki konumuna göre su altı motorunun saat yönünde dönmesi. 



 

67 
 

 

 

Şekil 4.91. Nesnenin, kameradaki konumuna göre su altı motorunun saat yönünün tersine 

dönmesi. 

 

5. GÜVENLİK 

 

5.1. Elektriksel Güvenlik 

 

Elektronik sistemin güç besleme katmanı ters emk karşı diyot koruması 

yapılmıştır. Aracın su içerisinde olası sorununa kartı sistemin tüm gücünü 

kesmesi için röle ile kontrol devresi tasarlanmıştır. Kartlar için 

kullanılacak olan lm2596 kartındaki potansiyometrenin ayarının bozulması 

durumunda daha fazla çıkış voltajı verebilme durumuna karşı multimetre 

ile kaç 1k dirençte çıkış voltajı hesaplanın 5V olduğu görülmüştür. 

Potansiyometre çıkartılarak yerine 1k smd direnç takılmıştır. 

 

 

 

 

Elektronik sistemimiz su geçirmez haznenin içinde bulunacaktır. 

Aracımızda kullanılan sistemler için 2 hazne kullanılmasına 

karar verilmiştir. Motorları besleyeceğimiz 6s Lipo batarya alt 

haznede bulunacaktır. Bu sayede elektronik sistemimiz düzenli 

bir şekilde araç içerisinde bulunacaktır.  
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 Aracımızda kullanılacak PCB kartlar, ESC’ler, Raspberry pi, 

Kamera ve elektronik sistemi besleyecek 2s Lipo batarya üst 

haznede bulunacaktır. Elektronik sistemimizin düzenli bir şekilde 

yerleşmesi için elektronik tepsi tasarlanmıştır. Elektronik tepsi 

aracın havuz içerisinde herhangi bir yüzeye çarpma anında 

elektronik sistemi sabit tutacaktır. Bu da olası kısa devre ve 

kullanılacak elektronik sistemin zarar görmesini engelleyecektir. 

 

 

 

 

5.2. Çevresel Güvenlik 

 

 

Aracımızda kullanılan mekanik malzemeler seçilirken su içerisinde 

kirliliğe yol açmaması için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

araştırmalar ile en uygun malzeme seçimi yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Aracımızda bağlantı aparatları 3d printerda üretilmiştir. Üretim 

sırasında kullanılan ABS flament işleme sırasında zehirli bir gaz 

yaymaktadır. Bu nedenle üretim ortamında uzun süre kalınmamasına 

dikkat edilmiştir. Çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemler 

alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1 Aracın Bağlantı Aparatının Üretim Aşaması 
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Aracımızda kullanılan bağlantı aparatları üretim sonrası astar 

ve boyama işlemi uygulanmıştır. Boya su içerisinde çevresel 

kirliliğe yol açmaması için gerekli araştırmalar yapılmış ve 

araştırma sonucunda bu işleme karar verilmiştir. Boyama 

esnasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli önlemler 

alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2 Bağlantı Aparatlarının Üretim Sonrası İşlemleri 

 

5.3. Sağlık Güvenliği 

Pandemi nedeniyle ekip olarak çalışmalarımızı uzaktan yürütmekteyiz. Projede 

aksama olmaması için ekip olarak düzenli online görüşmeler yapılmaktadır. Aracımızın 

tasarım aşaması, yazılım aşaması vb. çalışmalar uzaktan yapılmıştır. Ekip olarak projede 

ilerlemeler gözlemlenmiş ve aracın montaj ve test aşaması için toplanılmıştır. Yüz yüze 

yapılan çalışmalarda gerekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3 Ekip Toplantısı Tasarım Süreci 

 

Online çalışmalarda olası sağlık sorunu düşünülmüş ve görev dağılımı yapılırken her 

bir görev 2 kişiye verilmiştir. Bu sayede olası sağlık sorununda diğer ekip üyesi göreve devam 

edecektir ve projede aksamaların önüne geçilecektir. 

Birleştirme aparatlarının üretiminde kullanılan ABS flamentin yaydığı zehirli gaz 

insan sağlığı için sorun oluşturacağı için üretim aşamaları uzaktan kamera ile kontrol 

edilmiştir.  
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6. TEST 

 

6.1. Sızdırmaz Hazne Testi 

Aracımızın mekanik montajı tamamlandıktan sonra aracı havuz içerisinde testi 

yapılmıştır. Araç yapılan sızdırmazlık testini başarıyla geçmiştir. Sızdırmazlık testi sırasında 

aracın motorlarının çalışmadığı durumda kendiliğinden su yüzeyine çıkacağı görülmüştür. 

Araç su içerisinde denge merkezinin hesaplamalar ve analizlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1 Sızdırmaz Hazne Test Süreci 

 

6.2. Araç Ağırlık Testi 

Projenin geliştirme aşamasında ağırlığa dikkat eilmiştir. Yapılacak değişiklikler ağırlık 

açısından değerlendirilmiştir. Aracın ağırlığı mekanik montaj süreci tamamlandıktan sonra 

tartı sayesinde elle ölçülmüştür. Ölçüm sonucu elektronik sistem montajlandıktan sonra da 

tekrarlanmıştır. Araç ağırlığı 7600gr gelmektedir. Bilgisayar ortamda yapılan hesaplamalarda 

ölçüm sonucu yakınlık göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2 Aracın Ağırlık Testi 
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6.3. E-Micro ESC Güç Dağıtım Kartı Testi 

E-Micro ESC güç kontrol kartının lehimleme işlemi yapıldıktan sonra kısa devre testi 

yapılmıştır. Kısa devre testi için multimetre diyot kademesine alınmış ve tüm lehimler kontrol 

edilmiştir. Multimetre ile test yapıldıktan sonra güç kaynağından 100 mA verilerek tekrar kısa 

devre olup olmadığı kontrol edilmiştir. Çıkış voltajı multimetre ile kontrol edilmiş. Röle 

devresi buton bağlantısı yapılıp test edilmiştir. Kartın üzerinde kulunan röle gerilim 

değerinden dolayı ısındığı gözlemlenmiştir. Butonun maksimum 10 dk aktif olacağı 

düşünülmüş ve test süre tutularak tekrarlanmıştır. Rölenin ısınmasının sistem için sorun 

oluşturmayacağına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 6.3 E-Micro ESC Güç Dağıtım Kartı Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.4 Online Çalışma Süreci Lehimleme Aşaması 
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6.4. E-Micro Motor Kontrol Kartı Testi 

E-Micro kontrol kartının lehimleme aşaması tamamlandıktan sonra. Kısa devre testi 

multimetre yardımı ile yapılmıştır. Elle yapılan kısa devre testinin ardından güç kayanağından 

100 mA verilerek kısa devre testi tekrarlanmıştır. Test sırasında çıkış voltajı alınamamıştır. 

Yapılan inecelemede röle katmanında röleyi tetiklemesi için kullanılan bc817 transistörün 

kararsız durumda kaldığını proteusta kurulan devrede fark edilmiştir. Transistörün base 

bağlanmış olan 1k direnç 33 ohm direnç ile değiştirilmiştir. Sistem tekrar test edilmiştir. 

Raspberry pi beslemek için belirlenmiş olan çıkış voltajı ölçülmüştür. Kart test aşamasını 

başarıyla geçmiştir. Güç katmanı test edildikten sonra PWM çoğaltıcı modülün atmega ile 

bağlantısını sağlayan switch kontrol edilmiştir. PCB kartlarının test aşaması tamamlandıktan 

sonra iki kartın röle devresi test edilmiştir. Atmega328p işlemcisi tedarik gelişmesi nedeniyle 

başka bir karttan sökülüp lehimlenmiştir. Bu nedenle bootloader atılmasına gerek 

kalmamıştır. Yedek olarak yapılacak kartlarda bootloader atılması gerekmektedir. Tüm 

testleri tamamlandıktan sonra acil durum butonu test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.5 E-Micro Motor Kontrol Kartı Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.6 PCB Kartların Bataryalar ile Testi 
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6.5. Manuel Motor Kontrol Testi 

Araç sızdırmazlık testini tamamladıktan motor bağlantıları tamamlanmıştır. Motor 

kabiliyet testi manuel olarak yapılmıştır. Manuel kontrol için joystick kol bilgisayara 

takılmıştır. Joystick koldan veriler processing programından java dili kullanılarak kod 

yazılımılmıştır. Yazılım aşamasında Game Control Plus ve G4P kütüphaneleri kullanılmıştır.  

Koldan okunan veriler bilgisayardan arduino kartına gönderilmiştir. Bilgisayardan araca veri 

usb kablo üzerinden gönderilmiştir. Test aşamasında aracın dengesi, motor kabiliyeti ve 

bataryanın güç sağlama süresi incelenmiştir. Manuel test sürecinden sonra araçta görülen 

eksiklikler tartışılmış ve iyileştirme süreci için planlama yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.7 Manuel Test Süreci 

 

 

 

Şekil 6.8 Manuel Kontrol Joystick Sistem 
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6.6. Aracın Çalışma Süresinin Testi 

Araç üzerinde motorları beslemek için kullanılacak 6S Lipo bataryanın aracın çalışma 

esnasında kaç dk güç sağlayacağı test edilmiştir. Manuel teste başlamadan önce süre not 

alınmıştır. Araç su içerisinde 2 saat verimli bir şekilde çalışmıştır. Çalışma sonra ESC’lerdeki 

ısınma kontrol edilmiştir.  

 

6.9 Aracın Çalışma Süresinin Test Edilmesi 

 

 

7. TECRÜBE 

 

7.1. Mekanik Tecrübe 

E-Micro su altı aracı tasarımda, zaman süresince 

edindiğimiz bazı tecrübeler mevcuttur. Tasarım 

süresinde bazı köklü temel değişikliklere gidilmiştir. Su 

altı aracı tasarımında başlarda 6 motorlu bir sitem 

düşünülürken sonralarda denge açısından 8 motorlu 

araç dizaynı daha uygun görülmüştür. Bunun sebebi 

araç x, y, z koordinat sistemi üzerinde düşünülürse, 2 

adet dalma, yüzme motoru en çok x ekseni üzerinde 

etkili olmuştur. Y ekseni üzerinde ki etkisi oldukça 

düşüktür. Bu tip araçlar havuz kullanımında uygun 

görülseler de deniz vb. akışı yüksek sularda denge 

problemleri yaşacakları aşikardır. Fakat 8 motorlu bir 

dizayn düşünülürse 4 adet dalma, yüzme motoru hem x 

ekseni üzerinde hem de y ekseni üzerinde denge 

sağlayacaktır.  

 

      Şekil 7.1 Aracın Denge Testi 
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Su altı araçların da denge, görüntü işleme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Araç ne 

kadar dengeli ise sarsılmalar, sürüklenme vb. olumsuzluklarla başa çıkabilecek kapasite de 

olmasına fayda sağlar. 4 adet manevra ve 4 adet dalma, yüzme motoru, denge için büyük önem 

arz etmektedir. Denge sağlaması ne kadar hızlı ve çabuk olursa görüntüyü net algılaması da 

buna bağlı olarak değişir. Bunun yanında bno055 denge sensörünün görevini net bir şekilde 

yapmasını sağlayacaktır. 4 motorlu dalma, yüzme motoru bulunmasının bir diğer avantajı ise 

havuz suyunda serbest halde askıda kalan aracımız da herhangi bir yüzdürücü kullanılmasına 

gerek duyulmamıştır.  

 

Su altı auv sızdırmaz hazne tasarımda köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Yapılan 

sızdırmaz hazne denemelerinde pleksi boru kapağı olarak seçilen malzeme, abs den imal 

edilmiştir. Fdm teknolojisi kullanılarak imal edilen kapaklar ne kadar hassas basılsalar da 

yüzeyde gözle göremediğimiz çatlaklar olması mümkündür. Herhangi bir cihazla 

incelendiğinde bu tip bir teknoloji ile üretilen parçaların metallerin yüzey kalitesinden kötü 

olduğu açık ve net bellidir. Sızdırmaz hazne için belli sıkılıklarda kullanılacak oringler ile 

sızdırmazlık sağlanacaktır. Bu nedenle hazne içinin ve kapakların yüzey kalitesi kusursuz 

olmalıdır. Belli başlı yöntemler ile yüzey pürüzlülüğü olsa dahi sızdırmazlık sağlanabilir. Fakat 

bu yöntemler geçici süreliğine işlev görebilmektedirler. Epoksi, silikon vb yöntemler ile 

sızdırmazlık kısa süreliğine sağlanabilir. Fakat bu yöntemlerde montaj zorluğu, çatlama, 

silikonlama hataları gibi birçok sebep bu yöntemlerin olumsuzluklarıdır. Bu sebeplerden ötürü 

araç üzerinde kapak malzemesi seçiminde değişikliğe gidilmiştir. Abs malzeme ile imal 

edilecek kapaklar adonize alüminyumda imal edilmesi kararı alınmıştır. Cnc ile işlenen 

kapaklarda, bir firmaya ait patentli aktarım teknolojisi olan bir pcv kart kullanılmıştır. Bu 

sayede kolay montajlanabilir bir sistem tasarımının yanında sızdırmazlık daimi olarak başarıya 

ulaşmıştır. Oringler de sızdırmazlığı artırıcı bir diğer etkili faktör ise silikon gres yağıdır.  

 

 

Şekil 7.2 Mekanik Geliştirme Süreci 

 

Su altı aracında edindiğimiz bir diğer tecrübe ise ağırlık ve denge merkezidir. Aracın 

ağırlık ve denge merkezi her noktaya dağıtılmasından ziyade orta da tek bir eksen üzerinde 

olması araca müthiş bir denge kabiliyeti vermektedir. Bu denge merkezi keşfimiz Teknofest 

yarışmasının şartname değişikliğinden sonra gerçekleşmiştir. Su altı rov tasarımından, auv 

tasarımına geçildiğinde bir takım önemli elektronik değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu 

elektronik değişiklikler sebebi ile araç tasarımında da köklü bir değişiklik yaşanmıştır. Tek 

sızdırmaz hazne kullanılacak iken, çift batarya tercihinden dolayı, hazne sayısı ikiye 

çıkarılmıştır. Alt alta yerleştirilen haznelerden birisi büyük bir diğeri ise daha küçüktür. Üstte 

bulunan haznede elektronik sistemlere mevcutken, alt tarafta bulunan hazne de batarya 
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mevcuttur. Batarya kullanılan materyaller arasında en ağır olandır. Yaklaşık 1218 gram olan 

batarya üst haznede ki kaldırma kuvvetinden dolayı birbirini dengelemiştir ve su üzerinde 

olumlu bir sonuç meydana getirmiştir. Hareketsiz vaziyette askıda kalma ve denge de durma 

özelliği gelişmiştir. Bu özellik sayesinde yüzdürme köpüğüne ihtiyaç duyulmamıştır. Araç 

üzerinde elektronik tepsi bulunması bazı olumsuzluklara karşı, kolaylık sağlayacağı 

düşünülmektedir. Herhangi bir arıza tespitinde tüm elektronik devrelere erişim kolaylığı 

sağlayan bu tepsi de tüm sistemler sabit vaziyette bulunacaktır. Birkaç parçanın gevşetilmesi 

ile tüm sisteme erişim kolaylığı sağlanacaktır.  Arıza tespitlerinde kolay değişiklik zamandan 

tasarruf kazandıracaktır. Su altı aracı mekanik analizinde basınç analizleri ve akış analizleri 

kesinlikle yapılmalıdır. Akış analizleri sonucunda aracın hareketleri esnasında hangi yönde 

savrulacağı, hangi yönde daha fazla basınca maruz kalacağı simüle edilmelidir. Buna bağlı 

olarak motor devir sayıları düzenlenebilir.  Her bir parça için detaylı basınç analizi yapılmalıdır. 

Sınır şartları belirlenirken en kritik durumlar değerlendirmeye alınmalıdır. Çıkan sonuçlar 

mühendislik açısından yorumlanmalı ve aracın suya dayanıklılığına karar verilmelidir.  Araç 

mekanik tasarım süresince edindiğimiz tecrübeler bunlardır. 

 

 

Şekil 7.3 Elektronik Tepsi Geliştirme Süreci 

 

7.2. Elektronik Tecrübe 

Elektronik sistem planma sürecinde daha önce kullanılmamış olan birçok sistem 

araştırılarak öğrenilmiştir. PCB kart tasarımı yapılırken acil durum butonundan gelen akım 

transistörün basene gelmesi ve transistörün base tetiklemesi hesaplanmıştır. Transitörün base 

bacağına 1k direnç takılmıştır. Kartın test aşamasında transistör karasız durumda kaldığı için 

röleyi tetiklemediği fark edilmiştir. Devrenin simülasyonu bilgisayar ortamında yapıldıktan 

sonra hesaplamalar tekrar yapılmıştır ve 1k direnç yerine 33ohm direnç kullanılmasına karar 

verilmiştir. Dirençler tasarım aşamasında 805 kılıf smd paket tercih edildiği için 805 kılıf 33 

ohm direnç lehimlenmesi sorun oluşturmamıştır.  

Araç için tasarlanmış olan PCB kartların GND’lerinin birleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu işlem sistemde enerji olmadığı durumda yapılmalıdır. Test aşamasında buna dikkat 

edilmemiş ve GND’ler birleştirilmiştir. Akımın yönü bir anda değiştiği için transistör 

yanmıştır. Koruma diyotları sayesinde sisteme bir zarar vermemiştir. Transistör değiştirilmiş 

ve röle kontrol edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alındığı için herhangi bir sağlık sorunu 

yaşanmamıştır. Kartta zarar gören kompanentler değiştirildikten sonra kart tekrar 

kullanılmıştır. 
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Şekil 7.4 E-Micro ESC Güç Dağıtım Kartı Test Süreci 

 

Aracın ilk prototipi tamamlandıktan sonra havuzda motor kalibrasyon testi yapılmıştır. 

Test aşamasında araç üzerinde kullanılan 6s Lipo bataryanın bağlantısı kesilmemiştir. Bundan 

kaynaklı Lipo bataryada şişme meydana gelmiştir. Batarya güç kaynağı yardımıyla şoklama 

yöntemi ile kullanılıp kullanılmayacağı test edilmiştir. Şoklama yöntemi için 4.5V 1A 

verilmiştir. 6 sn sayıldıktan sonra güç kaynağı kapatılmıştır. Bu işlem her seferinde voltaj 

değeri 3.4V ve akım değeri 2 A artırılmıştır. Şoklama işlemi 20V 10A kadar kademi olarak 

artırılarak devam edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra şişen bataryanın 

havası alınmıştır. Bataryanın dış yüzeyindeki bant çıkartılıp hücreleri tek tek kontrol 

edilmiştir. Şişen hücre bataryadan ayrıldıktan sonra hücresel şarj işlemi uygulanmıştır. 3 

hücre kapasitesi istenilen ölçüdeyken 2 hücrenin kapasitesinde azalma yaşandığı tespit 

edilmiştir. Batarya onarıldıktan sonra kullanılabilmesinde bir sorun olmadığına karar 

verilmiştir. Yarışma sürecinde güvenlik amaçlı yeniden batarya alınmasına karar verilmiştir. 

Batarya şarj aleti kullanımı sırasında belirlenememiş bir sorundan dolayı şarj aletinden 

duman çıkmıştır. Hızlı bir şekilde güvenlik önlemi alınmış ve herhangi bir sorun 

yaşanmamıştır. Kartta yapılan incelemeler sonucunda SOIC-8 SMD Mosfet Transistör 

yandığı anlaşılmıştır. Transistör değiştirildikten sonra şarj aleti kullanılmaya devam 

edilmiştir. 

E-Micro PCB kartlarının tasarımında kullanılan rölenin open ve close bacakları tasarım 

aşamasında ters bağlanmıştır. Test aşamasında durum fark edilmiştir. Röle kartın arka tarafına 

lehimlenmiş ve bacak yönleri o şekilde değiştirilmiştir.  

7.3. Yazılım Tecrübesi 

“Raspberry Pi 2 model B” üzerinde “Raspbian” işletim sistemi kurulduktan ve 

başlatıldıktan sonra alınan “Low Voltage” uyarısı alınmıştır. Bu uyarının ilk bakışta neden 

kaynaklandığı anlaşılamamıştır çünkü kullanılan güç kaynağı istenilen düzeyde ve tam olarak; 

5 V ve 3 A çıkış sağlayabilmektedir. 

Daha sonra yapılan araştırmalar ve çıkarımlar doğrultusunda raspberry üzerindeki usb 

portlarına bağlanmakta olan, kontrol elemanları (klavye, fare, monitör vb.) çok fazla güç 

çekmekte, bununla birlikte bu hata ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir.  

İlgili kontrol elemanları iptal edilerek Raspberry tekrar başlatıldı ve sorunun 

çözüldüğü tespit edildi. Daha sonra ise Raspberry, bir modem üzerinden bilgisayar bağlantısı 

ile kullanılmaya devam edildi, bu sayede güç gereksinimi bulunan elemanların bilgisayar 

üzerinden beslenmesi ve raspberry ile uyumlu çalışması sağlandı. 
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“Adafruit BNO055” sensör bir hareket ve denge sensörüdür. İki haberleşme protokolü 

kullanarak Arduino veya Raspberry gibi işlemcilerle haberleşebilmektedir. Bu haberleşme 

protokolleri başlıca “I2C” ve “UART” olarak isimlendirilmektedir.  

Araçta kullanılan raspberry üzerindeki I2C pinlerinin sayılı olması sebebi ile UART 

protokolü ile sensör ve raspberry arasındaki haberleşme sağlanmaktadır. UART haberleşme 

protokolünü kullanmak için sensör üzerindeki PS1 pini, giriş voltajı olan 3,3 Volt ile 

beslenmelidir ve bu sayede sensör UART protokolünü algılayabilmelidir. Aksi halde sensör 

UART protokolü ile çalışmamaktadır. 

Üzerinde çalışmakta olunan, “Adafruit BNO055 gyro sensor” kütüphanesini indirmek ve 

komutları çalıştırmak için “pip install”, “pip3 install” ve “sudo” komutları kullanıldı, ilk 

bakışta “python” yazılım dilinde yazılan kod sadece komut isteminde çalışırken daha sonra 

eklenen ek kütüphaneler sayesinde bu kodu doğrudan “Shell” ara yüzünde de çalıştırmak 

mümkün hale gelmiştir. 

Karşılaşılan bir diğer hata ise sensörden 3 saniyeliğine veri alınıp daha sonra karşılaşılan 

“[Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial0'” hatasıdır.  

Çözüm; Adafruit BNO055 sensör UART üzerinden haberleşeceği için öncelikle Raspberry 

komut satırı üzerinden “sudo raspi-config” komutuyla raspberry yapılandırma ara yüzüne 

girilir. Daha sonra burada tanımlı grup olarak bulunan “Advanced Options” sekmesinden, 

“A8 serial” seçeneği “Enabled”  konumundan, “Disabled” konumuna getirilir ve Raspberry 

“sudo reboot” komutu ile yeniden başlatılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.5  Görüntü İşleme Test Süreci 
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7.4 Tecrübelerimizden Videolar  

 

E-Micro PCB kartlarımızla ilgili videomuz 

https://youtu.be/0uO8HhKzT2c 

 

Görüntü işleme çalışamalarımızdan videolarımız 

https://youtu.be/fUrRnlfEO1I 

https://youtu.be/klGUQ9dZJ3I 

 

Sızdırmazlık Test Sürecimizle ilgili videomuz 

https://youtu.be/dYblHMIq8r0 

 

Manuel Test Sürecimiizle ilgili videomuz 

https://youtu.be/Nd9DlDJlpVQ 

https://youtu.be/cMo-wknAU1k 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANI 

 

 

8.1. Zaman Planlaması 

 

Zaman Planlaması 

Aylar 
Kasım Aralık Ocak Şubat  Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos 

Su Altı Teknolojilerini 

Araştırma 

       

Görevlerin 

belirlenmesi 

        

Su altı araçlarının 

mekanik 

tasarımlarının 

araştrılması 

       

Su altı araçlarındaki  

elektronik sistemlerin 

araştırılması 

       

  Mekanik tasarımın 

yapılması 

     

  Aracın basınç  

ve akış  

analizlerinin 

yapılması 

     

  Araçta kullanılacak 

elektronik kart ve 

kamera sisteminin 

seçilmesi 

     

   PCB Kartın  

tasarlanması 

    

https://youtu.be/0uO8HhKzT2c
https://youtu.be/fUrRnlfEO1I
https://youtu.be/klGUQ9dZJ3I
https://youtu.be/dYblHMIq8r0
https://youtu.be/Nd9DlDJlpVQ
https://youtu.be/cMo-wknAU1k
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   Ön Tasarım 

 Raporunun 

Yazılması 

     

   1.  Otonom  Görevin yazılım 

sürecinin başlaması 

   

    Mekanik 

malzemelerin 

üretilmesi 

   

   Elektronik 

malzemelerin satın 

alınması 

    

    Aracın 

üretimin 

yapılması 

    

      Kritik Tasarım 

Raporunun yazılması 

 

     Aracın geliştirme 

sürecinin 

tamamlanması 

  

     1.  Otonom  Görev için 

test ortamının 

hazırlanması 

  

     1.  Otonom  Görevin 

yazılım testinin 

yapılması 

  

     2.  Otonom Görevin 

yazılım sürecinin 

başlaması 

  

      2. Otonom görev  için 

test sürecinin 

hazırlnaması 

      2. Otonom görevin 

test edilmesi 

      3. Otom görev için 

yazılım sürecinin 

başlaması 

      Sızdırmazlık ve 

hareket kabiliyet 

videosunun çekilmesi 
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      8.1.1.Ön Tasarım Aşaması Sonrası Detaylı Planlama 

 

 

• Kritik Tasarım Raporu Yazılacak.

• 1. Otonom görev için test ortamı hazırlanacak

• Ekip bir araya gelmesi için planlama yapılacak

• Mekanik olarak revize edilen parçalar test edilecek.

• E-Micro PCB kontol kartı üretilecek.

• E-Micro PCB ESC güç dağıtım kartı üretilecek.

• Aracın denge kanadı yeniden üretilecek.

• Eksik malzemeler tedarik edilecek.

Mayıs

• E-Micro PCB Kontrol kartı test edilecek.

• E-Micro PCB ESC güç dağıtım kartı test edilecek.

• Kartların bootloader yüklemesi tamamlanacak.

• PCB kartların diğer elektronik sistemle bağlantısı 
tamamlanacak.

• Aracın su içerisinde denge ve motor kalibrasyon 
testi yapılacak

• KTR teslim edilecek.

• 2. Otonom görev için yazılım süreci başlanacak.

Haziran

•Sızdırmazlık videosu hazırlanacak. 

•2. Otonom yazılım için gerekli test ortamı hazırlanacak.

• PID sistem testi yapılacak.

•PID sistem ve görüntü işleme çalışamaları birleştirilerek test 
yapılacak.

•3. Otonom görev için yazılım süreci başlayacak.

Temmuz

•3. Otonom görev için test ortamı hazırlanacak.

•Proje iyileştirme için gerekli toplantılar yapılacak.

•Sızdırmazlık videosu teslim edilecek.

•Görüntü işleme ve PID sistem geliştirme süreci test edilecek.
Ağustos
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8.2. Bütçe Planlaması 

Malzeme Türü Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Mekanik Motor Sabitleme Kanadı 2 25,00 ₺ 50,00 ₺ 

Denge Kanadı 2 25,00 ₺ 50,00 ₺ 

Filament 3 99,99 ₺ 299,97 ₺ 

Aliminyum l profil 1 38,00 ₺ 38,00 ₺ 

Şase alt kompozit panet 1 60,00 ₺ 60,00 ₺ 

Sızdırmaz hazne 2 1850,00 ₺ 3.700,00 ₺ 

Sızdırmaz hazne kapağı 2 100,00 ₺ 200,00 ₺ 

Akrilik kamera kapağı 1 140,00 ₺ 140,00 ₺ 

Oring Conta 1 10,00 ₺ 10,00 ₺ 

Cıvata Seti 1 15,00 ₺ 15,00 ₺ 

 

Elektrik ve 

Elektronik  

Raspbery pi 4 2 590,52 ₺ 1180,50 ₺ 

E-Micro PCB Kontrol Kart 1 150,00 ₺ 150,00 ₺ 

E-Micro PCB ESC Bağlantı 

Kart 

1 150,00 ₺ 150,00 ₺ 

Kamera 3 358,25 ₺ 1.074,25 ₺ 

SD kart 1 54,81 ₺ 54,81 ₺ 

Motor 8 430,00 ₺ 2.580,00 ₺ 

ESC 8 189,00 ₺ 1.134,00 ₺ 

6s Lipo Batarya 1 1.454,25 ₺ 1.454,25 ₺ 

2s Lipo Batarya 1 341,82 ₺ 341,82 ₺ 

Acil Durum Butonu 1 283,20 ₺ 283,20 ₺ 

BNO-055 Sensör 1 391,58 ₺ 391,58 ₺ 

Raspberry pi soğutucu 1 130,71 ₺ 130,71 ₺ 

 

E-Micro PCB 

Kontrol Kartı  

ATMEGA328PU-TH SMD 8-

Bit 20MHz Mikrodenetleyici 

TQFP-32 

5 17,68 ₺ 88,40 ₺ 

16.000 MHz SMD Kristal 

HC-49Us 

5 1,11 ₺ 5,55 ₺ 

22pF 50V 5% NP0 805 SMD 

Kondansatör 

10 0,10 1,00 ₺ 

100nF 50V 10% X7R 805 

SMD Kondansatör 

10 0,32 ₺ 3,20 ₺ 

Mini Tip SMD Tact Switch 

Buton 

5 0,92 ₺ 4,60 ₺ 

10K 805 1/8 SMD Direnç 50 0,03 ₺ 1,50 ₺ 

USB Mini-B SMD Konnektör 5 1,79 ₺ 8,95 ₺ 

1N4007 SMD Diyot - Toshiba 10 0,17 ₺ 1,70 ₺ 

CH340G SMD USB 

Arabirimi 

5 5,54 ₺ 27,70 ₺ 

1K 805 1/8 SMD Direnç 50 0,03 ₺ 1,50 ₺ 

805 Kılıf SMD Led -Kırmzı 10 0,09 ₺ 0,45 ₺ 

805 Kılıf SMD Led - Mavi 10 0,09 ₺ 0,45 ₺ 

12.000 MHz Kristal    HC-49S 5 6,92 ₺ 34,60 ₺ 

LM1117MP 5 0,54 ₺ 1,08 ₺ 

1x40 12mm Erkek Header 1 1,43 ₺ 2,86 ₺ 



 

83 
 

5V Minyon Spot Röle Tianbo  5 4,54 ₺ 22,7 ₺ 

5.6V Zener Diyot 5 3,75 ₺ 18,75 ₺ 

 

E-Micro PCB 

ESC Bağlantı 

Kartı 

XT-60 Batarya Konnektör 

Dişi-Erkek Çift Plug 

10 2,416 ₺ 24,16 ₺ 

10A 12VDC Tianbo Röle 5 5,17 ₺ 25,85 ₺ 

    

Bağlamtı 

Aparatları 

İzoleli Kablo Ucu Soketi Fiş 

Terminali Daralan Makaron 

Set 

1 169,00 ₺ 169,00 ₺ 

14 AWG Silikon Kablo 1 

Metre Siyah Renk 

10 9,04 ₺ 90,40 ₺ 

 

Test Sırasında 

Kullanılacak 

Malzemeler 

CAT6 Kablo 1 53,45 ₺ 53,45 ₺ 

USB Kablo 1 229,00 ₺ 229,00 ₺ 

 

Araç 

Montajında 

Kullanılacak 

Malzemeler 

Assur Pro 36W 5AH Darbeli 

Vidalama Matkap 24 Pcs 

Setli 

1 238,00 ₺ 238,00 ₺ 

M4x16 DIN 7991 Havşa Başlı 

İmbus 10.9 Kalite Çelik 

Cıvata Siyah 

25 0,23 ₺ 5,75 ₺ 

İzeltaş 8'li Çatal Iki Ağız Kısa 

Boy Anahtar Takımı 

1 101,65 ₺ 101,65 ₺ 

 

   Toplam 

Gider: 

14.650,00 ₺ 

   Sponsor 

Desteği 

15.000,00 ₺  

 

Gelir Bütçe Planlaması 

Sponsor Desteği 15.000,00 ₺ 

Ekibin Bütçesi 2.400,00 ₺ 

Toplam Gelir 17.400,00 ₺ 

 

Gider Bütçe Planlaması 

Alınan Malzemeler 14.650,00 ₺ 

Alınması Gereken Malzemeler 8.400,00 ₺ 

Toplam Gider 23.050,00 ₺ 

 

Bütçe Planlaması 

Toplam Gelir 17.400,00 ₺ 

Toplam Gider 23.050,00 ₺ 

Eksik Bütçe 5.650,00 ₺ 
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8.3. Risk Planlaması 

Olası Riskler Risk Çözümü  

Malzemelerin Zarar 

Göremesi 

Malzemelerin zarar görme ihtimaline karşı yedek 

malzemeler alınmıştır. Sponsor desteği ile tüm 

malzemelerin 1 tane yedeği mevcuttur. 

PCB Kartlarda Oluşacak 

Sorunlar 

Tasarlanan PCB kartlarda oluşabilecek kısa devre kartın 

yanması ve zarar görmesi gibi olası sorunlar 

düşünülmüştür. Kartın üretimi sırasında 10’ar tane olacak 

şekilde basılmıştır. Kartların üzerindeki kompanenlerden 

5’er tane alınarak yedek kart yapılmıştır. 

Kartların Test Sırasında 

Oluşabilecek Sorunlar 

PCB kartların lehimleme aşamasında dikkatsizlikten 

kaynaklı kısa devre olma ihtimali mevcuttur. Multimetre 

ile manuel bir şekilde testi yapılsada gözden kaçma 

ihtimali vardır. Bu durum düşünülerek karta enerji lipo 

bataryadan değil güç kaynağından 100mA olaşacak şekilde 

verilmiştir. Bu sayede kart zarar görmemiştir. 

Ekip Üyelerinin Sağlık 

Sorunu Yaşanması 

Pandemi sürecinden dolayı çalışmaları online yapmaktayız. 

Aracın motaj ve test süreci gibi zorunlu süreçlerde 

ekibimiz bir araya gelecektir. Bu süreçte gerekli maske, 

mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek bu süreçler 

gerçekleştirilecektir. Olası sağlık sorunu düşünülerek görev 

dağılımında her görev 2 kişiye verilmiştir. Bu sayede 

sağlık sorunu yaşayan ekip arkadaşımız dinlecektir.  Diğer 

ekip üyesi tüm sürece hakim olacağı için proje aksamadan 

ilerleyecektir. 

Süreç Takibinde Oluşacak 

Sorunlar 

Periyodik yapılan online toplantılar sayesinde zaman 

planına göre ilerlenmiştir. Olası zaman sarkmalarında 

stratejik zaman planları oluşturulmuştur.  

Motorların Pervanelerinde 

Oluşabilecek Sorunlar 

Araç havuz dışında göl veya denizde de test yapılması 

planlanmaktadır. Test sırasında akarsudaki atıklardan 

kaynaklı pervanelerin zarar görmesi düşünülerek üretim 

aşamasında her motorun yedek pervanesi üretilmiştir. 

Elektriksel Bağlantıda 

Oluşabilecek Sorunlar 

Aracımızın dış yüzeyinden hazne içerisine yapılacak kablo 

bağlantıları su içerisindeyken elektriksel olarak sorun 

oluşturmaması için kablo girişlerine epoksi sürülmüştür. 

Sızdırmazlıkta Oluşabilecek 

Sorunlar 

Sızdırmaz haznenin sızdırmazlığının artırılması için 

kullanılacak oringlere slikon gres sürülmüştür. Bu sayede 

sızdırmazlıkta oluşacak sorunlar minimuma indirilmiştir. 

Motorların Çalışmasında 

Yaşanacak Sorunlar 

Motorların yarışma süreci öncesinde sık sık test yapılacağı 

için belli bir çalışma süresinden sonra yağlanması gerektiği 

düşünülmektedir. Yağlama işlemi için ince motor yağı 

kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. 

Civataların Paslanması Aracımız üzerinde kullanılacak civatalar aracın su 

içerisinde olması nedeniyle zamanla paslanacağı 

düşünülmektedir. Bu sorun düşünülmüş ve yedek civatalar 

alınmıştır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

       Aracımız geliştirme sürecinde dikkat edilen en önemli unsur 

projedeki her şeyin özgün olmasıdır. Aracımızda kullanılacak Motor 

kontrolü ve elektronik sistemimin gücünü kontrol edeceğimiz 

kartımızın tasarımı tamamen ekibimize aittir. Kartımızın lehimleme 

ve test süreci arge ortamında gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Aracın geliştirilme aşamasında ESC’lerin batarya ile olan 

bağlantılarını daha güvenli şekilde sağlamak için pcb kart 

tasarlanmıştır. Kartın tasarımı ekibimize aittir. 

 

 

 

 

 

 

Aracımızın tasarımı ve üretimi ekibimize aittir. Tasarım boyut, 

ağırlık ve basıncana dikkat edilerek yapılmıştır. Aracımız 8 ve 6 

motora göre farklı şekillerde dizayn edilebilmektedir. Aracımızda 

bulunan 2. hazne sayesinde elektronik sistemde değişiklik duruma 

göre rahatlıkla yapılabilmektedir. Aracımız yarışma dışında göl 

ve denizlerde de rahatlıkla bu özelliklerden dolayı dizayn edilip 

kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılacak bağlantı aparatlarının tasarımı ve 

üretimi ekibimize aittir. Üretimi için 3d printer kullanılmıştır. 
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Aracımızda kullanılacak elektronik sistemleri sabit bir şekilde 

tutması ve olası çarpma, sarsıntı gibi durumlarda sistemin zarar 

görmesini önlemek için tasarlanan elektronik tepsi ekibimize 

aittir. 

 

 

 

Proje sürecinde yazılım aşamalarında hazır kod kullanılmamış 

tüm süreçlerde kullanılan yazılım ekibimize aittir. Görüntü 

işleme python dilinde opencv kütüphanesi kullanılarak 

yazılmıştır.  

 

 

 

 

10. YERLİLİK 

 

 

Aracımızda kullanılmak için tasarlanmış olan E-Micro Motor Kontrol 

kartının tasarımı ve üretimi  tamamen yerlidir. Kartın lehimleme ve 

test süreçleri arge ortamında ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılan ESC’lerin güç dağıtımını sağlamak 

için tasarlanmış olan kartın tasarımı, üretimi ve testi tamamen 

ekibimize aittir. Lehimleme ve test süreçleri argemizde 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılan denge kanatlarının tasarımı, analizleri ve 

üretimi ekibimize aittir. Üretim yöntemi olarak su     jeti kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

Aracımızda üretilen motor sabitleme kanatlarının tasarımı, 

analizi ve üretimi ekibimize aittir. Üretim yöntemi olarak su     

jeti kullanılmıştır. 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılan bağlantı aparatlarının tasarımı, analizleri ve 

üretimi ekibimize aittir. Üretimi 3D printerda yapılmıştır. Üretim 

sonrası yüzey kalitesini arttırmak için astar ve boyama işlemi 

ekibimiz tarafından yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılan fırçasız motorların pervanelerinin 

tasarımı, analizi ve üretimi ekibimize aittir. Tasarım sürecinde 

motorların konumu ve görevleri düşünülerek yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Aracımızda kullanılan elektronik sistemin sabit ve düzenli bir 

şekilde tutması için elektronik tepsi tasarlanmıştır. Tasarımı ve 

üretimi ekibimize aittir. Üretimi 3D printerda yapılmıştır. Üretim 

sonrası elektronik kompanentlerin yerleşeceği bölmeler zımpara 

işlemi uygulanarak pürüzler giderilmiştir. 
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