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1. RAPOR ÖZETİ 

İnsansız su altı araçları, günümüzde sualtı hareketlerinin izlenmesi, okyanus dibi sıcaklık 

haritalarının çıkarılması, gemi altı hasarlarının görüntülenmesi gibi birtakım analiz 

işlemlerinde ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmaktadır.  

Günümüz ve gelecek dünyasında, otonom ve yapay zekanın rolü büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedendendir ki HydroTech takımı olarak yapay zeka ve otonom sürüş testlerine sadece 

görev olarak değil aynı zamanda geleceğe dair ülkemiz ve milli teknoloji hamlesine yapacağı 

katkılar olarak bakmakta ve bu mahiyet sorumluluğunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

HydroTech takımı olarak geliştirmekte olduğumuz sualtı aracında gelinen noktada 

kullanılacak donanım ve yazılımlar kararlaştırılmış̧; sualtı robotunun mekanik tasarımı 

tamamlanmıştır.  

Araç çerçevesi; donanım gereksinimlerine özel, stabilite ve manevra kabiliyetine sahip 

olabilmesi için PE-300 polietilen maddesinden yapılacaktır. Araç gövdesininsızdırmazlığını 

sağlamak için pleski boru ve flanş sistemi kullanılacaktır. Robotun her eksende hareket 

etmesini çerçeveye simetrik üç ayrı konumda yerleştirilen sekiz adet itici motor sağlayacaktır.  

Aracın motor kontrollerini sağlamak ve kullanılacak basınç sensöründen derinlik bilgisini 

almak için bir otokontrol kartı olan Pixhawk; aracın kontrol istasyonu ile olan iletişimini 

sağlamak için Raspberry Pi 3B tercih edilmiştir. Manuel görevlerde açık kaynak kodlu bir 

yazılım olan ArduSub kullanılacak olup otonom görevler için yazılacak program için Python 

dili kullanılacaktır. Otonom görevlerde MAVLink protokolü kullanılarak kameradan alınan 

görüntüler, kontrol istasyonunda bulunan bilgisayarda işlenecektir.  

Otonom “Kapıdan Geçiş Görevi”ni gerçekleştirmede yapay zeka kullanılacak olup derin 

öğrenme ile görüntü işlenmesi gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda TensorFlow API ile, nesne 

tanımlaması (objectdetection) yapılmada kullanılacak hazır SSD modeli, okulumuz 

havuzunda oluşturmayı hedeflediğimiz eğitim datasetleriyle eğitilerek özelleştirilecek ve 

ardından test datasetleriyle elde edilen doğruluk değeri tespit edilecektir. Eğitim süreci, 

hedeflenen optimum doğruluk değerine ulaşılana kadar sürdürülecektir. İçinden geçilmesi 

hedeflenen dikdörtgen kapı başarıyla tespit edildikten sonra, araç tarafımızca geliştirilen 

navgisayon algoritması ile otonom görevi tamamlayacaktır.  

Bu rapor, Teknofest 2021 Temel Seviye İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması ön tasarım 

aşaması için yazılmıştır. Takım yapısı, kullanılacak donanım ekipmanları, yazılım 

kütüphaneleri, kontrol algoritmaları, tasarım süreçleri ve yapılan planlamalar ayrıntılarıyla 

beraber açıklanmıştır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Ekibimiz 2018 yılında kurulmuş olup yaklaşık üç yıllık bir süre içerisinde kendisini insansız 

sualtı sistemleri alanında geliştirmektedir. Dört kişiden oluşan ekibimizin tüm üyeleri Özel 

Nun Lisesi’nin farklı kademelerde eğitim gören öğrencilerinden oluşmaktadır. Üç yıldır 

süregelen sualtı faaliyetlerini ilerleten ekip çeşitli sebeplerden dolayı takım çalışmalarına ara 

vermiş bulunmaktadır. Fakat takım ruhu ve gelenek kültürünü ayakta tutmak adına, aynı 

kurum içerisindeki farklı yüzlerle HydroTech çatısı altında çalışmalarımız devam etmektedir. 

Ekip üyeleri aşağıdaki gibidir:  

  Sueda Zeynep KARADUMAN: NUN Okulları 9. Sınıf Öğrencisi 

  Serra AKTAŞ: NUN Okulları 9. Sınıf Öğrencisi 

  Selime Nur ÖZYURT: NUN Okulları 10. Sınıf Öğrencisi 

  Zeynep Eylül YAĞCIOĞLU: NUN Okulları 10. Sınıf Öğrencisi 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 
Şekil 1 Organizasyon Şeması 

Organizasyon şekilde gösterildiği gibidir. Görevler sırasıyla:  

 Selime Nur ÖZYURT (Elektronik/Takım Kaptanı): Araç ve kontrol istasyonu 

arasındaki görüntü aktarımı ve haberleşmeyi sağlayıp tüm donanım ekipmanlarının 

kalibrasyon ve entegrasyonunu sağlamak. PID kontrol için gerekli parametreleri 

hesaplamak. 
 Sueda Zeynep KARADUMAN (Mekanik): Araç içindeki ve dışındaki tüm mekanik 

aksamları yerleştirmek, hesaplamak. Ekipmanların teknik çizimlerini çizmek ve 

üretim sürecine yardımcı olmak. 
 Serra AKTAŞ (Tasarım): Araç tasarımını dijital ortamda modellemek ve su altında 

dengesini sağlamak amacıyla gerekli mekanik iyileştirmeleri ayarlamak. 
 Zeynep Eylül YAĞCIOĞLU (Yazılım): Çalışmaları bir araya getirerek süreci 

kontrol etmek. Otonom görevler için alınan görüntüyü işleyecek programı yazmak. 



 
 

3 
 

 Arzu Çelik (Danışman): Takım içi görev dağılımı ve iletişime yardımcı olmak. Bütçe 

ve risk planlamalarında takıma yol göstermek. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu aşamasından sonraki ilerleyişte plana büyük oranda sadık kalınmıştır. 

Değiştirilen kısımlar iyileştirme ve verimin arttırılmasına yöneliktir. ÖTR’de belirtilen 

kilometre taşlarının bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam etmektedir. Araç tasarımı, sanayi 

ve 3B baskı üretimleri sonucunda neredeyse tamamlanmıştır. ÖTR’de açıklanan araç plakası, 

kelepçeler, sızdırmaz tüp ve alüminyum kapakların üretimi tamamlanmış olup pnömatik kol 

üretimi üzerine çalışılacaktır. Aracın elektronik sistemi ÖTR’de açıklanan şema dahilinde 

neredeyse tamamlanmış olup iticiler ile haberleşme ve komut gönderme üzerine 

çalışılmaktadır.  

ÖTR’den bu yana aracı geliştirmek için yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

Araç Tasarımında Yapılan Değişiklikler: Ön tasarım raporunda konulan tasarım üzerinde 

birkaç değişiklik yapılmıştır. Ön tasarım raporunda aracımızın çerçevesi olarak kullanılacak 

olan kanatlarının sonları sivri bir şekilde tasarlanmıştı. Lakin tasarım tekrar incelediğimizde 

bunun yarışma esnasında güvenlik problemine sebep olabileceğini düşünerek sivri bölümler 

ovalleştirildi. Aynı durum kelepçelerin kenarları içinde geçerliydi ve o kısımlarda tekrar 

güvenlik önlemleri dolayısıyla revize edildi. Kelepçelerimizde de tasarım değişikliği yapmak 

zorunda kaldık çünkü kelepçelerimizi 3B yazıcı ile çıkarmaya çalışırken makinenin yeterli 

büyüklükte olmadığını fark ettik ve dolayısıyla kelepçelerimizi 2’ye ayırarak çıkarmaya karar 

verdik. Birbirlerine monte etme işlemimizin de kolay olmasını sağlamak için uçlarına çıkıntı 

koyduk ve böylelikle kelepçeler vidalar ile birbirlerine bağlanabilecek hale geldi. Ayrıca araç 

çerçevesinin yapımında kullanılacak olan malzeme için polikarbonattan vazgeçilerek PE-300 

Polietilen malzemeye karar verilmiştir. Bu değişikliğin yapılma sebebi polietilen malzemenin 

özelliklerinin bizim aracımız için çok daha uygun olmasıdır. 

Araç Mekaniğinde Yapılan Değişiklikler: Araçta kullanılacak olan motorlar BlueRobotics 

firması yerine Lenta Marine firmasından temin edilecektir. 

Bütçe Karşılaştırması: ÖTR’de belirtilen bütçe 10.861 TL’dir. Mevcut durumda kur 

değişimleri, değiştirilen satın alma yöntemleri ve risklere karşı geliştirilen yeni senaryolar ile 

bütçe 5.921 TL olmuştur. Yedek malzemeler için bütçede 500 TL pay bırakılmıştır.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 
Şekil 2 Elektronik Diyagram 

 
Şekil 3Pnömatik Sistem 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

HydroTech olarak bu sene geçmiş 3 sene boyunca kullanılmış olan tasarımlardan tamamen 

farklı bir tasarım geliştirilmiştir. Bunun nedeni geçen senelerde kullanılan tasarımın takımın 

istediği tüm noktalara tam operasyonel olarak cevap veremeyişidir. Bu nedenle geçmiş ve 

güncel olmak üzere iki tasarım üzerinde durulmuştur. 
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Tasarım1:                        Tasarım2: 

      

 

Tasarım1 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Kompakt yapısı sayesinde daha iyi manevra kabiliyetlerine sahiptir. 

 Karşılaştırmalı olarak daha az hacmi sayesinde daha hafif bir yapısı vardır. 

 8 motorlu yapısı itki gücünü arttırmaktadır. 

 Kısıtlı hacmi nedeniyle eklenti kol/ağırlık vb. komponentlerin montajı zorlaşmaktadır. 

 

Tasarım 2 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Kübik yapısı ve çoklu plakaları nedeniyle eklenti kol/ağırlık vb. komponentlerin 

montajı daha kolaydır. 

 Geniş ve uzun yapısı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanmakta olup ileride sorunlar 

çıkartabilmektedir. 

 Hacimli yapısı nedeniyle daha ağır bir yapıya sahiptir.  

 6 motorlu tasarım itki gücünü azaltmaktadır. 

 

Bu karşılaştırma minvalinde artı ve eksilerin kıyaslanması sonucu yeni tasarımla devam 

edilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Ön tasarım raporunda belirtilen tasarım aşamaları izlenerek aracımızın tasarımı 

tamamlanmıştır. Aracımızın tasarımında bazı değişikler yapılmıştır. Aracımızın ilk 

tasarımında kanat kısımlarının uçları sivri şekilde tasarlanmıştır. İncelemelerimiz sonucunda 

bu durumun hem test denemeleri sırasında, hem aracın taşınma esnasında hem de yarışma 

esnasında bizlere ve görevlilere zarar verebileceğini tespit ettik. Bunun sonucunda aracımızın 

kanat uçlarını daha yuvarlak şekilde tasarlamaya karar verdik. Aracın sadece çerçeve 

tasarımında değişikler yapılmıştır. 
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Şekil 6 Çerçeve 

    
Şekil 4 Aracın Üstten ve Arkadan Görünümü 

   

 

    
Şekil 5 Aracın Sağ ve Sol Çaprazdan Görünümü 

 

Çerçeve 

 

Çerçeve bir araçtaki tüm parçaları ve malzemeleri bir 

arada tutmaya yarar. Çerçeve şeklimiz iki kanattan 

oluşmaktadır. Su içerisinde çok daha hızlı ilerleyebilmesi 

ve basıncın azaltılması için bu şekilde tasarlanmıştır. Aynı 

zamanda bu tarz bir tasarım şekli seçilmesi ile araçtaki 

ağırlığın azaltılması amaçlanmıştır. Aracın kontrollü 

ilerleyebilmesi için denge çok önemlidir bu yüzden aracın 

iki kanadı dengeyi sağlamak için eşit ağırlıkta ve 

büyüklükte tasarlanmıştır.  

4 adet yatay motoru monte edebilmek için aracın her iki kanadında 2şer yuvarlak delik 

bulunmaktadır. Sızdırmaz tüpü dengede tutacak ve erişimimizi kolaylaştıracak olan 2 kelepçe 

de çerçeveye monte edilecektir. 

Aracın alt kısmında bulunan kelepçelere bağlanarak sabitlenecek ve polietilen malzemeden 

yapılacak olan plaka sayesinde de pnömatik kolumuz aracımıza sabitlenecektir. Aynı 

zamanda aracımızın suyun dibine dengeli bir şekilde oturabilmesi için bu şekilde 

tasarlanmıştır. 

Çerçeve yapımında kullanılacak olan malzemeyi seçerken paslanmazlık, suya eşdeğer 

yoğunluk değeri, darbelere karşı yüksek dayanırlık gibi birçok farklı özelliği göz önünde 

bulundurmamız gerekmektedir. Bu maddeler göz önüne alınarak çerçeve yapımında PE-300 

polietilen malzeme kullanılmıştır. Bu malzeme sayesinde aracımızın çerçevesi daha uzun 
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Şekil 7 Kelepçe 

Şekil 8 Sızdırmaz Tüp 

Şekil 9 Sızdırmaz Kapak 

Şekil 10 İtici 

vadeli kullanım için elverişli hale getirilmiştir. Aynı zamanda suya yakın olan yoğunluk 

değeri sayesinde de batma sorununu çözülmüştür. 

Kelepçe 

Araçta iki adet kelepçe kullanılacaktır. Bu kelepçeler 

aracımızın baş kısmına ve en sonuna yerleştirilecektir. 

Kelepçeler sayesinde kanat şeklinde olan çerçeve kısmı ile 

sızdırmaz tüp birleştirilecek. Kelepçelerin biraz büyük 

tasarlanmasının diğer bir sebebi ise pnömatik kolun 

sabitleneceği plakayı taşıyacak olmalarıdır. Aynı zamanda 

kelepçelerin kenarlarından uzanan çubuklara motorlar monte 

edilerek yerden tasarruf edilecektir. Monte işleminin daha 

kolay olabilmesi ve çerçeveyi daha sağlam tutabilmesi için 

kelepçeler iki parçadan oluşmaktadır. Kelepçeler aracın dış tarafında bulunacağından dolayı 

taşıma işlemi gerçekleştirilirken veya yarışma esnasında çevreye ve bizlere zarar vermemesi 

için kenarları oval şekilde tasarlanmıştır.  

Sızdırmaz Tüp 

Sızdırmaz tüp aracın elektronik aksamlarının 

bulunduğu silindirik şeklindeki bölümdür. Silindirik 

bir biçimde tasarlanması ile maruz kaldığı su 

direncinin azaltılması amaçlanmıştır. Sızdırmaz tüp 

saydam bir malzeme olan pleksi ile üretilmiştir. Bu 

malzeme sayesinde elektronik aksamların araçtan 

tamamen çıkarılmadan kontrol edilebilmesi 

amaçlanmıştır. 

Sızdırmaz tüpün ön kısmındaki kubbe şeklindeki bölüm ise kameranın konumlandırılması için 

yapılmıştır. Kubbe şeklinde tasarlanması görüntünün netleşmesi ve yansımaması için tercih 

edilmiştir. 

Sızdırmaz Kapaklar 

Flanş adı verilen sızdırmaz kapaklar, sızdırmaz tüpün arka 

kısmının kapatılması ve su kaçırmaması için tasarlanmıştır. 

Kapaklar içerisinde bulunan O-ring sistemi sızdırmaz tüpe 

sıkışarak su sızmasını engellemektedir. Sızdırmaz kapakta 10 adet 

delik bulunmaktadır bu deliklerin 8 tanesi motor kabloları, 1 

tanesi güç kablosu, bir diğeri ise Ethernet için ayarlanmıştır. Bu 

kabloların sızdırmazlık sorununu ortadan kaldırmak içinse en 

küçük boyut rakorlar kullanılacaktır. 

 

İticiler 

Aracımızın daha hızlı ilerleyebilmesi için 8 adet motor kullanılması 

tercih edilmiştir. Aracımızda dikey şekilde kullanılacak 4 adet 

BlueRobotics T-100 motoru ve 45 derecelik açıyla konumlandırılacak 

4 adet Lenta Marine motoru bulunmaktadır.  
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Raylı Sistem 

Sızdırmaz tüpün içerisinde bulunan elektronik aksamların 

daha düzenli durmasını sağlamak için bir raylı sistem 

tasarlanmıştır. Bu raylı sistem sayesinde elektronik 

aksamlara ulaşım daha kolaylaşmıştır. Bir problem 

halinde tüm elektronik aksamların tek bir parça halinde 

birbirine karışmadan çıkarılabilmesi amaçlanmıştır. Bazı 

elektronik aksamlar, özellikle güç kartları, kolay 

ulaşılabilmeleri için raylı sisteme monte edilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Aynı zamanda saydam olan sızdırmaz 

tüpümüzün iç görüntüsünü bir nebzede olsa renklendirmiş 

ve güzelleştirmiştir. 

Bağlantı Elemanları 

Aracımızda kullandığımız malzemeleri birbirlerine monte etmek için kullanacağımız bağlantı 

malzemelerini seçerken uzun vadeli olmalarına ve paslanmamalarına önem gösterdik. Bu 

bağlantı malzemeleri vida, 3B yazıcıdan çıkarılacak olan L bağlantısı, cıvata ve rakor olarak 

seçilmiştir. 

Pnömatik Kol 

Kol yapımı için üç yöntem belirlenmiştir. Bunlar pnömatik sistem, hidrolik sistem veya 

motorlu çark sistemidir. Pnömatik sistemde sistemin strok gücünü tamamlamaya çalıştığı için 

cisimleri daha sıkı ve sağlam tutulacağı düşünülmüş, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında 

pnömatik sisteme karar verilmiştir. Pnömatik sistemi çalıştırmak için gerekli olan akışkana 

(basınçlı hava) ulaşım hidrolik sisteme nazaran daha kolaydır. 

Kolun objeleri daha rahat kaldırabilmesi, gerektiğinde dikey ya da yatay kullanılabilmesi için 

bir döner silindir kullanılacaktır. Döner silindir, kolu 90o açıyla döndürebilmektedir. Kolu 

açıp kapatmak için de ayrıca 180o açılı bir tutucu kullanılacaktır. Böylelikle taşınması gereken 

objeler daha iyi kavranmaktadır. Dışarıdan temin edilen bu tutucunun uçları bir objeyi 

yakalamak için çok kısa olduğundan modelleme ekibi tarafından farklı boyutlarda 2 adet 

tutucu tasarlanmıştır. Tasarlanan bir tutucunun ortasına boru ve kablo gibi nesnelerin daha 

rahat tutulabilmesi için hilal şeklinde bir delik açılmıştır. Obje ile kol arasındaki sürtünmeyi 

arttırmak için tutucuda pürüzlü bir yüzey oluşturulmuştur. Bu sayede objelerin havuzdayken 

manipülatörden kayması daha zor hale gelmektedir Tutucunun üzerindeki vida delikleri 

sayesinde, tasarlanan tutucu, metriği 4 olan 2 cm uzunluğundaki civatalar ile birleştirilmiştir. 

Diğer bir tutucu ise hokey taşlarını rahat bir şekilde toplayabilmesi için geniş ve kenarlarında 

pakların taşmaması için çıkıntı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Tutucu ve döner silindirin kontrolü için iki farklı yön kontrol valfi kullanılmaktadır. Bir tanesi 

el kumandalı valf, diğeri ise kol kumandalı valftir. İki valfi de aynı anda çalıştırmak 

mümkündür. Valflerin R ile S çıkışlarına birer tane plastik susturucular takılmaktadır. Tüm bu 

sistemi birbirine bağlamak ve sisteme hava akışını sağlamak amacıyla 4x6 mm olan 30 metre 

uzunluğunda poliüretan hortum kullanılacaktır. Pnömatik sistemlerde akışkan cinsi olan hava, 

9L hava kompresörü ile temin edilecektir. Yarışma kuralları ve güvenlik nedeniyle en fazla 3 

bar kullanılacaktır. Kompresör dışında tüm devre elemanları Kinetic Şirketi tarafından 

karşılanmıştır. 

 

Şekil 11 Raylı Sistem 
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4.2.2. Malzemeler 

 

PE- 300 Polietilen 

Ön tasarım raporunda çerçeve yapımında kullanılacak olan malzeme polikarbonat olarak 

belirtilmişti fakat son incelemelerden sonra polietilen malzemenin bir su altı aracında 

aradığımız özelliklere çok daha uygun olduğuna karar verdik. Polietilen malzeme aracımızın 

çerçeve bölümünün yapımında kullanılacağı için paslanmaması, dayanıklı olması ve 

yoğunluğunun suyun yoğunluğuna yakın olması gerekmektedir. Polietilen malzemenin 

yoğunluğu suya polikarbonat malzemenin yoğunluğundan daha yakındır ve bu özellik 

sayesinde aracımız suda hızlı bir şekilde batmayacak yani yüzdürücü kullanmamıza gerek 

kalmayacak ya da batırmamız gerektiği zamanda sadece belirli miktarda ağırlık takmamız 

yeterli olacak. Yapısı sayesine darbelere karşı fazlasıyla dayanıklı olan polietilen, kendisine 

bir malzeme monte edilmek istendiğinde üzerine doğru yöntemler kullanılarak rahatlıkla delik 

açılabilmektedir. 

Polietilen malzeme plastik alt tabanlı olduğundan dolayı üretimi ve elde edilmesi kolay bir 

malzemedir. Başka yöntemlere başvurmadan CNC kesim yöntemiyle kolay şekil verilebilen 

ve aynı zamanda birçok yerden temin edilebilir olduğundan da fiyatı düşük bir malzeme 

olması bizler tarafından seçilmesinin başlıca nedenleridir. 

Pleksi 

Pleksi elektronik aksamların konumlandırılacağı sızdırmaz tüpün yapımında kullanılacaktır. 

Sızdırmazlığın aracın en önemli özelliklerinden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

maddenin sızdırmazlık elemanları ile kolay birleşebilecek bir yapıda olması önemli bir 

konumdadır. Ayrıca pleksi güçlü yapısı sayesinde yeterli basınca dayanıklıdır. Kolay 

işlenebilir olması sayesinde ön ve arka kapakların istenilen biçimde konulması ve 

sabitlenmesi açısından elverişli bir üründür. Sızdırmaz tüpün ön kapak bölgesine kamera 

konumlandırılacağından dolayı kavisli bir biçimde tasarlanmıştır ve pleksinin kolay işlenebilir 

özelliği bu durumda avantaj sağlaması planlanmıştır.  

Kameranın aldığı görüntünün temiz olması ve aracın elektronik donanımının kolayca 

gözlemlenmesi için şeffaf bir madde olmasının da daha mantıklı olacağına karar verilmiştir. 

Pleksinin tüm bu özellikleri taşıması, estetik gözükmesi ve maliyetinin düşük olması seçilme 

nedenlerindendir.  

 

PLA 
Elektronik donanımın yer alacağı sızdırmaz tüpün çerçeveye sabitlemek için kullanılan 

kelepçelerin yapısının PLA olmasında karar verilmiştir. Tüpün bir problem olduğunda bizler 

tarafından kolayca çıkarılabilmesi ve tüpü aracın ağırlık merkezine göre hareket ettirebilmesi 

beklenmektedir. Bu yüzden kelepçelerin yapımında esnek, dayanıklı, maliyeti düşük ve stabil 

durumda kalabilen PLA maddesi seçilmiştir. Kelepçelerin 3B baskı ile hazırlanması 

planlanmıştır.  
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Şekil 12 Ön Kapak 

Strafor  

Aracın yaşadığı ağırlık problemlerinde yüzdürücü ihtiyacının strafor ile karşılanması 

planlanmıştır. Yüzdürücü özelliği yüksektir ve ağırlığı oldukça düşüktür Maliyetinin az 

olması ve kolaylıkla ulaşılabilir olması da avantajları arasındadır.   

 

Alüminyum  
Sızdırmazlığı sağlamak adına üretilmesi planlana kapak tasarımında kullanılacaktır.  
 
 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Çerçeve 

Çerçeve’nin üretiminde Polietilen malzemesi kullanıldığından dolayı CNC kesim yöntemi ile 

üretilmesine karar verilmiştir. Bu malzeme CNC Router yöntemi ile hatasız ve hızlı bir 

şekilde üretilmiştir. 

Sızdırmaz Tüp 

İç ve dış çapları belirli olan hazır bir şekilde satın aldığımız pleksi sızdırmaz tüp, sanayide 

aracın uzunluğuyla doğru orantılı olacak bir uzunlukta kestirilmiştir.  

Ön kapak  

Kubbe şeklinde bir görünüme sahip olan olan ön kapağın istenilen 

ölçülerde fabrika üretimi olmadığından dolayı satın alınan borunun iç 

ve dış çapına uygun olacak şekilde pleksi borudan üretilmiştir. Bu 

üretim kalıplara pleksi levhanın sıcak halde konulup şekil verilmesi 

ile yapılmaktadır.  

 

 

Kelepçe 

Esnek ve darbeye dayanıklı bir yapıya sahip olması gereken kelepçelerin 3B Yazıcı ile 

çıkartılmas ıplanlanmıştır. Daha az maliyetli olması ile deneme prototiplerinin kolay 

yapılabilir olması açısından tercih edilen bir üretim şekli olmuştur.  

Motorlar  

Motorlar kendi tarafımızca imal edilmemektedir, çünkü hazır ürünler güç ve su sızdırmazlık 

nedeni ile daha avantajlıdır. Bu nedenle piyasada sualtı motorlarının en verimli ürünlerinden 

biri olarak gösterilen BlueRobotics T100 ve Lenta Marine G-350 motorları tercih edilmiştir.  
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Ray 

Ray sisteminin üretimi için 3B yazıcılardan yararlanılmıştır. Hem daha özgünlük açısından 

hem de uygun fiyatlı üretimin sağlanması için 3B yazıcılar tercih edilmiştir. Bu sayede kendi 

tasarımlarımız istenilen düzende üretilebilmekte herhangi bir hata oluşması halinde kolayca 

düzeltilebilmektedir.  

Sızdırmaz Arka Kapak  

Arka kapak daha sağlam ve dayanıklı olması adına CNC kesim ile üretildi. Malzeme olarak 

ise alüminyum kullanıldı. Bu malzemenin seçilme sebebi ise suya dayanıklı, istenilen ağırlıkta 

ve kolayca işlenebilen dayanıklı bir madde olmasıdır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Tablo 1 Fiziksel Özellikler 

Ağırlık Yükseklik Genişlik Uzunluk 

5.5 kg 14.6 cm 43.2 cm 43.62 cm 

 

Şekil 13 Aracın Üstten ve Yandan Ölçüleri 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracın elektronik aksamını planlanma süreci aşağıdaki şekildeki gibidir: 

Şekil 14 Elektronik Tasarım Süreci 
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Şekil 15 Raspberry ve Pixhawk 

Araç içerisinde kullanılacak ana kart Raspberry Pi 3B ve bir otopilot kartı olan Pixhawk’tır. 

Sözü edilen kartlar kullanıcıya birçok kullanım alanı, şekli ve bu sayede kullanım esnekliği 

sağlar. Tablo 2’de sistem içerisinde kullanılan kartların piyasadaki diğer kartlarla 

karşılaştırılması sonucu 5 puan üzerinden değerlendirilmesine yer verilmiştir. Kartların final 

toplam puanı takımı tatmin ettiği ve diğer opsiyonların toplam final puanından yüksek olduğu 

için Raspberry ve Pixhawk kartları kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Tablo 2 Puan Tablosu 

  Raspberry - Pixhawk Arduino - Canbus 

Diğer Kartlarla Koordinasyonu 4 3 

Kullanım Kolaylığı 4 3 

İşlem Güç ve Hızı 3,5 3 

İletişim Verimliliği 3,5 3,5 

DahiliSensör ve Avantajları 4 3 

Toplam Puan 19 15,5 

 

Raspberry Pi araç ve kontrol istasyonu arasındaki 

görüntü ve veri atarımını sağlarken; Pixhawk motor 

kontrolleri ve sensör verilerinin iletilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca desteklediği yazılım ve dahili 

jiroskop ve ivmeölçer sensörleri sayesinde PID kontrol 

ayarlanmak istendiği taktirde kolaylık sağlamaktadır. Bu 

iki kartın seçilmesinin temel sebebi birlikte koordineli bir 

şekilde çalışabilmeleridir. Kullandığımız yazılım 

yalnızca Raspberry Pi 3 Model B’yi desteklemektedir. 

Görüntü kontrol istasyonunda işleneceğinden dolayı 

aşağıdaki tabloda gösterilen özellikler yeterli 

görülmüştür. 

 

QuadCore 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 1 GB RAM 

1 adet Ethernet portu  4 adet USB 2 portu 

İşletim sistemi yüklemek ve veri depolamak için Micro 

SD bağlantı noktası 

2.5 Ampere kadar Micro USB 

güç soketi 

 

Görüntü kalitesinin yeterli olması önemli olduğundan 1080P 

çözünürlükte bir USB kamera kullanılmasına karar verilmiştir. Bu 

nedenle Logitech C920 web kamerası tercih edilecektir. Görüntü 

aktarımı Raspberry Pi üzerinden gerçekleşecektir. 

Aracımızda kullanacağımız sualtı iticileri için bütçede oluşabilecek 

riskler nedeniyle çözüm odaklı olabilecek 2 farklı senaryo ön 

görülmüştür. 

Şekil 16 Kamera 
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Senaryo1:  

Piyasadaki motorlar çeşitli başlıklar esas alınarak 5 üzerinden karşılaştırıldığında 

BlueRobotics tarafından üretilen motorlar final performans puanı açısından göze çarpar. Sözü 

edilen motorlar sualtı uygulamalarına yönelik geliştirilmesi ile beraber volt itki gücü 

performansı piyasadaki diğer motorlardan çok daha iyidir. Ayrıca kullanıcıya pervane ve 

koruyuculara sahip bir tasarım sunar. Tablo 3‘te BlueRobotics T100/T200 motorlarının takım 

tarafında oluşturulan performans karşılaştırma tablosu verilmiştir. Sözü edilen motorların 

final toplam puanı takımı tatmin ettiği ve diğer opsiyonların toplam final puanından yüksek 

olduğu ve geçen senelerden halen elimizde olduğu için gerekli bütçe erişiminin kısıtlandığı 

bir komplikasyon oluşmaması dahilinde 4 adet BlueRobotics T100, 4 adet BlueRobotics T200 

Thruster entegrasyonuna karar verilmiştir. 

Tablo 3 Puan Tablosu 

  BlueRobotics Degz Triton 

Sisteme Entegrasyon Kolaylığı 4 4 

Sağlayacağı Güç ve Manevra Kabiliyeti 4,5 3 

Üretiminde Kullanılan Malzeme Kalitesi 4 3 

Tasarım Verimliliği 3,5 3 

Toplam Puan 19 13 

 

Senaryo2: 

Bütçede oluşabilecek herhangi bir durumun önüne geçilmek için ikinci 

senaryo oluşturulmuştur. Bahsedilen durumun gerçekleşmesi 

durumunda piyasa araştırması sonucu gözümüze çarpan ve yeni bir 

girişim tarafında geliştirilen Lenta Marine G-350 Su Altı İticisi 

kullanılması planlanmaktadır. Bu tercihin yapılmasındaki en büyük 

sebep yeni bir girişim tarafından geliştirilmiş olup Milli Teknoloji 

Hamlesi dahilinde atılan adımların desteklenmesi olmuştur. Tablo 4’te 

piyasadaki rakip iticilerle performans karşılaştırma tablosu verilmiştir. 

 

Tablo 4 Puan Tablosu 

  Lenta Marine  Degz Triton 

Sisteme Entegrasyon Kolaylığı 4 4 

Sağlayacağı Güç ve Manevra Kabiliyeti 3 3 

Tasarım Verimliliği 3,5 3,5 

Milli Teknoloji/Girişime Katkısı 4,5 3,5 

Toplam Puan 15 14 

 

Risk analizin yapıldığında Senaryo 2’nin entegrasyonuna karar verilmiştir. 

Kullanacağımız motorları sürmek amacıyla daha önceki çalışmalarımızda da denediğimiz ve 

maliyet noktasında farklı modellerle karşılaştırıldığında çok büyük bir fiyat farkının olmaması 

nedeniyle aynı üreticiye ait her biri maksimum 30A olan sekiz adet Basic ESC kullanılacaktır. 

Motor ve sürücü bağlantıları şekilde gösterildiği gibidir: 

Şekil 17Lenta Marine İtici 
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Şekil 18 Motor ve Sürücü Bağlantısı 

Derinlik kontrolünün sağlanması amacıyla bir adet basınç sensörü 

kullanılacaktır. Derinlik verisi ile otopilot kartında dahili olan 

ivmeölçer ve jiroskop sensörleri gerektiği durumlarda aracın bulunduğu 

konumun sabit kalması amacıyla PID kontrole gerekli pozisyon 

bilgisini iletecektir. Sensör bilgisi Pixhawk’ın I2C portu üzerinden 

sağlanacaktır. Sualtı uygulamalarında kullanılan ve yapılan 

araştırmalardan anlaşıldığı üzere birçok kez Pixhawk kartı ile denenmiş 

yüksek hassasiyetli bir sensör tercih edilmiştir. Ancak fiyat performans 

açısından değerlendirmelerimiz devam etmektedir. 

Araç içerisinde bulunan elektronik ekipmanlar farklı çalışma gerilimlerine sahiptir. Bu 

değerler 5 ila 12 Volt arasında değişmektedir. Yarışma komitesi tarafından sağlanan 220V AC 

elektrik, kontrol istasyonunda 12V değerine düşürülerek araca gönderilecektir. Araç içerisinde 

5V ile çalışan ekipmanlar için ayriyeten voltaj regülatörü kullanılacaktır. Araca kablolar 

aracılığıyla taşınan gücü farklı ekipmanlara dağıtmak amacıyla güç ayırma devresi 

kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 20 Elektrik Sistem 

 

Şekil 19 Basınç Sensörü 
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Şekil 21 Manuel Kontrol Çalışma Algoritması 

Algoritma Tasarım Süreci 

a) Birinci Aşama (Uzaktan Kontrollü Görevler) Kontrol Algoritması: 
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Şekil 22 SSD Çalışma Algoritması 

b) İkinci Aşama (Otonom Görev) Algoritması 

 

SSD Çalışma Algoritması: 
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Şekil 23 Otonom Kapıdan Geçiş Görev Algoritması 

Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu görevde araçlardan dikdörtgen kapının içinden otonom olarak temassız geçmesi 

beklenmektedir. Bu nedenle oluşturduğumuz algoritmada görüntü elde edildikten sonra ilk 

olarak dikdörtgen kapının algılanması gerekmektedir. Bu doğrultuda genellikle şekil 

tanımlamaya (ShapeRecognition) dayanan algoritmalar kullanılmaktadır. Genel yönelimden 

farklı olarak, derin öğrenme ile görüntü işleme içermeyen bu metodun tercih edilmemesinin 

üç nedeni bulunmaktadır. İlk neden; su altı aracının özgünlüğünü, bu görev için görüntü 

işleme kullanarak arttırmaktır. İkinci neden, su altı aracımız yarışmanın fiziki şartları dışında 

kullanıldığı takdirde fazla nesne bulunan ortamlarda ve/veya görüntü kirliliği bulunduğunda, 

aracın kapı (veya dikdörtgen obje) tanımlamadaki başarı ve doğruluk oranının azalma 

ihtimalini en aza indirgemektir. Üçüncü neden ise, Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri 

Yarışması “İleri Seviye”de lise takımı olarak yarıştığımız 2020 senesinde, derin öğrenme ile 

görüntü işlenmesi konusunda tecrübe kazanmış olmamız ve verimliliğini elde ettiğimiz 

çıktılarla gözlemlemiş olmamızdır. Bu doğrultuda, havuz içerisinde su altı aracının yapay 

sinir ağı modeliyle eğitilmesi sonucu görüntüyü işleyerek dikdörtgen kapıyı tanımlayacak 

olmasının hem hız hem de doğruluk oranı açısından avantajlı olduğu düşünülmektedir.  

Belirtildiği üzere dikdörtgen kapının algılanması sürecinde derin öğrenme ile görüntü 

işlenecektir. “Yazılım Tasarımı” bölümünde belirttiğimiz sebeplerden dolayı SSD 

(SingleShotDetection) kullanılacaktır. Görüntü işleme ve karar verme süreci Raspberry Pi 

3B’de gerçekleştirilecektir. SSD modeli ile yarışma öncesinde havuzumuzda üreteceğimiz 

datasetiyle kapıyı algılamak için yapay sinir ağımızda kullanacağımız gerekli ağırlıklar 
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Şekil 24 Konum Belirleme 

oluşturulacaktır. Eğitim sürecinde daha önceden üretilmiş referans ağırlıklar başlangıç olarak 

kullanılacaktır. Böylelikle eğitim süresi en aza indirgenmeye çalışılacaktır.  

Yarışma esnasında SSD modeli ve görevdeki nesneyi tanımak için yapay sinir ağına gerekli 

olan ağırlıkları Raspberry Pi içerisine aktarılacaktır. Gerçek zamanlı nesne tespiti yapılırken 

bu ağırlıklar ve model kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayısal değerler aracın dikdörtgen kapının içinden temassız olarak geçebilmesinin 

sağlanması için önemlidir. İlk olarak araç, [top, left, bottom, right] değerleri ile tanımlanan  

sagsolortalama = (int(left)+int(right))/2 

asagiyukariortalama = (int(bottom)+int(top))/2 

değişkenlere göre yatay ve dikey olarak kendini çembere göre hizalayacaktır. 

Örnek: 

a) x ekseninde hareket: 

ifsagsolortalama<ufloat(160, 15) 

 set_rc_channel_pwm(4, 1250)      

 

b) y ekseninde hareket: 

ifufloat(160, 15) <asagiyukariortalama 

 set_rc_channel_pwm(3, 1250) 
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Aracın hizalanmasının ardından çizilen çerçevenin merkezi ile kameranın merkezinin aynı 

olup olmadığı,  

k = int(bottom)-int(top) 

u = int(right)-int(left) 

olarak tanımlanacak değişkenler olmak üzere [𝑢 = 1.5 (∓0.25) ∗ 𝑘] eşitliğinin kontrol 

edilmesiyle belirlenecektir. Yukarıda açıklanan metot sonucu araç değişkenlere (top, left, 

bottom, right) göre konumlandırılmasının ardından eğer çizilen çerçevenin merkezi ile 

kameranın merkezi aynı ise araç (mesafe) değişkeninin değerini referans alarak belirlenecek 

sürat/hız ile doğrusal olarak hareket edecek, yani algoritmada belirtildiği üzere araç 

dikdörtgen kapıya doğru ilerleyecektir. Eğer çizilen çerçevenin merkezi ile kameranın 

merkezi [𝑢 = 1.5 (∓0.25) ∗ 𝑘]eşitliğinin kontrol edilmesi sonucu aynı veya yakın değil ise 

araç değişkenlere (top, left, bottom, right, mesafe) göre yeniden konumlanacaktır. 

 

4.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Otonom sürüş ve görüntü işleme için yüksek seviyeli ve çeşitli bilimsel araştırmalarda tercih 

edilen ve bu yüzden çokça avantaj sağlayan Python yazılım dili kullanılması planlanmıştır. 

Ayrıca yazılım sürecinde yüzeyleri ve nesneleri algılama ve tanımlama gibi alanlarda 

kullanılan OpenCV; matematiksel işlemlerin yapımını kolaylaştıran Math; görüntü işleme, 

yapay zekâ, makine öğrenmesi alanlarında kullanılan ve bilimsel hesaplamaların yapımını 

hızlandıran Numpy; karmaşık modelleri esnek bir şekilde tasarlama imkanı sunan ve derin 

öğrenme alanlarında kullanılan TensorFlow gibi kütüphaneler kullanılması tasarlanmıştır.  

Aracın görüntü işleme sürecinden gelecek verilere göre otonom hareketlerini sağlamak için 

pixhawk kartı ile olan iletişimde pymavlink kütüphanesi kullanılacaktır.  

Görüntü işleme için yararlanılacak metot belirlenirken ilk önce bilgisayar üzerinden işlenmesi 

değerlendirilmiştir. Ardından sistemi geliştirmek ve yarışma alanı dışındaki kullanımda 

verimliliği arttırmak amacıyla görüntü işlemenin araçta yapılması için Raspberry Pi 3B’de 

gerçek zamanlı olarak nesne tanıma algoritmalarında araştırma yapılmıştır.  

Genellikle yapılan araştırmalar otonom görev için “Şekil Tanımlama (ShapeRecognition)”ya 

dayalı algoritmalar geliştirildiğini göstermiştir. Özgün olarak, otonom “Kapıdan Geçiş 

Görevi”ni gerçekleştirmede tarafımızca derin öğrenme ile görüntü işlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Bunun sebeplerine “Algoritma Tasarım” başlığı altında detaylı olarak yer 

verilmiştir. 

Bu amaçla TensorFlow API ile nesne tanımlaması (objectdetection) yapılacak SSD 

modelimizin okulumuz havuzunda oluşturmayı hedeflediğimiz datasetleriyle özelleştirilmesi 

planlanmıştır. Süreç içerisinde 3D Printer ile 1.5 m genişliğe ve 1 m uzunluğa sahip bir 

dikdörtgen çerçeve ile okulumuz havuzunda eğitim ve test amaçlı olmak üzere iki dataseti 

oluşturulacak, ardından LabelImg programı kullanılarak etiketlenecektir. Ardından 

TensorFlow API ile, nesne tanımlaması (objectdetection) yapılmak üzere hazır olarak import 
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Şekil 25 Algoritma 

edilen SSD modeli; eğitim datasetimiz ile eğitilerek özelleştirilecektir. Eğitim sonucu elde 

edilen ağırlıkların yer aldığı özelleştirilmiş modelin doğruluk değeri (accuracy), test dataseti 

ile ölçülecek ve maksimum optimizasyona sahip olan çıktıya ulaşılana kadar süreç 

tekrarlanarak devam edilecektir. Hedeflenen doğruluk değerini verebilen eğitilmiş ve 

özelleştirilmiş model elde edildikten sonra; bu model, OpenCV kütüphanesinden 

yararlanılarak araç kamerasından alınan görüntüyü işleyecek ve aracın su altında gerçek 

zamanlı obje tanımlamadaki performansı ölçülecektir. Aynı zamanda görüntü işlenmesi 

sonucu aracın hedefin içinden geçmesine yönelik olarak geliştirilen arama ve navigasyon 

algoritmaları test edilecek, dönüşümlü düşünme süreçleri ile geliştirilecektir. 

Yukarıda açıklanmakta olan süreçler algoritma akış diyagramı formatında Şekil 10’da 

gösterilmiştir. 

Eğiterek özelleştirmeyi hedeflediğimiz modeli belirleme sürecinde YOLO ve SSD arasında 

literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, aşağıda yer verilen araştırma sonuçları 

doğrultusunda hazır bir SSD modelinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

YOLO ve SSD Performans ve Algoritma Karşılaştırılması:  

YOLO ve SSD açık kaynaklı, fotoğraf veya videolarda gerçek 

zamanlı nesne tanımla modelleridir. Görsel verileri bir 

kereliğine evrişimsel sinir ağlarına sokarak sonuca 

ulaşmaktadır. Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere SSD 

gerçek zamanlı nesne algılama çalışmalarında daha yüksek 

performans sergilemiştir. Ayrıca SSD her katmanda 

konvolüsyon yaptıktan sonra nesne tespiti yapmaya 

çalışmaktadır; böylelikle küçük nesneleri tespit edebilir. YOLO 

tüm katmanlarında konvolüsyon ve pooling işlemlerini 

tamamladıktan sonra en son katmanında nesne tespiti 

gerçekleştirmektedir. Nesne tespitinde SSD avantajlı olmasıyla 

birlikte filtreleme yapısı sayesinde daha hızlı çalıştığı 

görülmüştür. Ayrıca iki algoritma da elindeki görüntüyü tek bir 

seferde evrişimsel sinir ağından geçirerek resimdeki tüm 

nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını hızlıca tahmin edebilmesi, 

yani nesne tespitini tek bir regresyon 

(onestagedetectorstrategy) olarak ele alması nedeniyle de çift 

regresyonlu sistemlere göre hız açısından oldukça avantaj 

sağlamaktadır. 
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4.4. Dış Arayüzler 

 

Manuel görevlerde QGroundControl programı arayüz olarak kullanılacaktır. 

QGroundControl, Ardupilot tabanlı bir otopilotu yapılandırmak için yer istasyon programıdır. 

Açık kaynaklı olarak geliştirilen Ardupilot yazılımının sualtı uygulamaları için özelleştirilmiş 

dağıtımı olan Ardusub, otopilot kartına gömülerek kartın arayüz ile bağlantısının 

tamamlanmasının ardından işleve başlamaktadır. Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen 

parametreler sayesinde programlamaya ihtiyaç kalmamaktadır. Program şekilde gösterildiği 

gibi MAVlink protokolünü kullanarak iletişimi sağlamaktadır. 

 

Şekil 26 Haberleşme 

QgroundControl’un sunduğu diğer bazı avantajlar da kullanıcının seçeceği joystick 

aracılığıyla motorlar ile istenilen komutun paylaşılabilmesi ve Pixhawk ile kullanımı 

sayesinde derinlik, ivme ölçer, pusula gibi sensörleri sayesinde çeşitli değerlerin kullanıcıya 

iletilmesidir. Bu sayede kullanıcının arayüzün sunduğu yazılım dışında eklenti bir yazılım 

geliştirmesine gerek kalmaz, ayrıca bu değerler otonom görevlerde kritik öneme sahiptir. 

Arayüzün kullanıcıya sunduğu direktifler aracılığıyla gerekli yön, kumanda konfigürasyonları 

ve kalibrasyonları başarı ile tamamlandığında motorlar istenilen komutları dengeli bir şekilde 

gerçekleştirmeye hazır hale gelir. Program Raspberry Pi üzerinden gelen anlık görüntüyü 

UDP protokolünü kullanarak görüntü paneline Şekil 22’de görüldüğü üzere aktarmaktadır: 

 

Şekil 27 Görüntü Aktarımı 
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Şekil 28 Acil Durdurma Butonu 

Şekil 29 Sızdırmaz Kapak 

Otonom görevlerde kamera görüntüsü Raspberry Pi üzerinden OpenCV kütüphanesi 

aracılığıyla alınacaktır. Bilgisayar üzerinden işlenen görüntünün çıktısına göre otopilot 

kartındaki gömülü yazılımın parametreleri pymavlik kütüphanesi kullanılarak değiştirilecek 

ve böylece otonom kontrol sağlanacaktır. 

5. GÜVENLİK 

Su altında çalışan araç için güvenlik önemli bir noktadır. Olumsuz durumların oluşmasını 

engellemek amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Bu nedenle yarışmaya hazırlanılan süreç 

boyunca hem aracın hem takım üyelerinin güvenliği için çalışmalar sırasında çeşitli yöntemler 

kullanılacaktır. 

Genel Güvenlik Kuralları:  

 Arca giden ve araçtan çıkan her kablonun sudan izole olduğundan emin olunmalıdır. 

 Elektronik aksamın bulunduğu tüpün sızdırmazlığından emin olunmalıdır. 

 Elektrik yangınlarına karbondioksit söndürme cihazlarıyla müdahale edilmelidir. 

 Sivri malzemelerle çalışırken dikkatli olunmalıdır. 

 Montaj aşamasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

 Çalışma alanında bulunan kişi ve kişilerden her daim bir yetişkinin haber olmalıdır. 

 Çalışma alanında her daim ilk yardım seti bulunmalı ve herkesin erişebileceği şekilde 

konumlandırılmalıdır. 

 

- Acil Durdurma Butonu  

Acil durdurma butonu, bir elektrik ve makine devresinde oluşabilecek 

tehlikeli durumların ortaya çıkması ihtimaline karşıgücü kesmek ve aracı 

durdurmak için kullanılır. 

- Su Sızdırmazlığı 

Araç içerisine su sızma olasılığıyüksektir. Bu durum elektronik sisteme zarar verebilir. Bu 

nedenle kablo delikleri ve açılıp kapanabilen arka kapak kritiktir. Bu riskler göze alınarak 

tasarıma gidilmiştir: 

- Kapak Tasarımı  

Aracın içerisinde yer alan elektronik sistemde çıkabilecek herhangi 

bir arıza durumunda müdahale edebilmek için arka kapak açılıp 

kapanabilen bir yapıya sahiptir. Kapağın ana gövdeye giren bir 

parçası bulunmaktadır. Bu parçanın üzerinde üç tane o-ring 

yerleştirilmiştir. 
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Şekil 33 Emniyet Valfi 

Şekil 34 Genel Güvenlik Önlemleri 

- Rakor 

Kablo çıkışlarından su sızmaması için rakor kullanılmıştır. Rakorların 

içinde o-ring bulunmaktadır. Kablolar rakorlardan geçirildikten sonra 

sıkılır ve içeride bulunan o-ring kabloyu sarar. Bu şekilde su sızması 

engellenir. 

 

- Yumuşak Kenar ve Köşeler 

Araç taşınırken veya çalışırken köşe ve kenarların kesici olması hem 

aracı taşıyan kişi için hem de su altı herhangi bir camlıya zarar vermesi 

açısından güvenlik tehdidi oluşturur. Bu nedenle, aracın tasarımında 

kavisli çizimler yapılarak keskin köşe ve kenarlar oluşmamasına dikkat 

edilmiştir. 

- Sigorta  

Acil durumlarda araca giden gücü̈ durdurabilmek için kullanılır. 

 

- Emniyet Valfi 

Kompresörde emniyet valfi kullanılmıştır. Kompresör çalışırken 

herhangi bir güvenlik sorunu varsa, emniyet valfi kompresörü 

durdurur. 

 

- Genel Güvenlik Önlemleri  

Takım üyeleri araç üzerinde (örneğin lehim yapmak) 

çalışırken herhangi bir kazaya mahal vermemek için 

eldiven ve gözlük kullanır. 

 

 

 

Şekil 30 Rakor 

Şekil 31 Yumuşak Kenar ve Köşeler 

Şekil 32 Sigorta 
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6. TEST 
Tablo 5 Test Tablosu 

Testin Adı Testin Amacı Testin Tarihi Beklenen 

Sonuç  

Test Ortamı 

Görüntü 

Aktarımı ve 

Haberleşme 

Testi 

Kamera 

görüntüsünün 

araca ne kadar 

hızlı 

ulaştırıldığını ve 

kalitesini 

ölçmek. 

Yapıldı Görüntü gerçek 

zamanlı bir 

şekilde 

bilgisayara                    

ulaşmıştır ve 

kalitesi yeterli 

seviyededir. 

Kamera, 

Raspberry pi, 

Dizüstü 

bilgisayar 

Motor Tepki 

Testi 

Joystickten 

gönderilen 

verilerin ulaşma 

hızını ölçmek ve 

güç seviyesini 

belirlemek. 

Yapıldı Motorlar 

joystickten 

gönderilen 

verileri hızlı bir 

şekilde 

algılamıştır ve 

hareket etmiştir. 

Okul havuzu,  

Esc, Motorlar, 

Pixhawk, 

Joystick  

SSD gerçek 

zamanlı test- 

performans 

Gerçek zamanlı 

olarak görüntü 

alacak olan 

programın 

performans 

hızını ölçmek. 

10 Haziran Gerçek zamanlı 

olarak görüntü 

işleme 

sağlanması. 

Raspi, 

Bilgisayar,  

COCO ile 

eğitilmiş ağ 

SSD gerçek 

zamanlı test- 

özelleştirilmiş 

veri eğitimi 

Özelleştirilmiş 

veri setinin 

doğruluk oranını 

ölçmek. 

15 Haziran 1 fps görüntüye 

ulaşmak. 

Raspi, 

Bilgisayar, 300-

500 adet parkur 

görevi olan kapı 

fotoğrafı 

Pnömatik Kol 

Tepki Testi 

Pnömatik kolun 

tepki süresini ve 

araçla uyumunu 

ölçmek. 

20 Haziran  Hazırlanan 

pnömatik 

kolların hızlı bir 

şekilde 

algılayarak 

tepki 

göstermesi. 

Kompresör, 

Pnomatik kol 

sistemi, Okul 

Havuzu, Bizler 

tarafından 

düzenlenen 

parkur sistemi 

Sızdırmazlık 

testi 

Aracın sızdırmaz 

tüpünün su 

altında 

sızdırmadığını 

kontrol etmek. 

25 Haziran Aracın 

sızdırmaz tüp 

sayesinde hiçbir 

sızdırmazlık 

sorunu 

yaşamaması 

Araç, Okul 

Havuzu,  

Otonom ve 

manuel test 

sürüşleri 

Aracın şu 

zamana kadar 

hazırlanan 

halinin test 

edilmesi ve 

problemleri 

kontrol etmek 

1 Temmuz Aracın bütün 

beklentileri 

karşılayarak 

ilerlemesi 

Araç, Okul 

Havuzu, Okul 

havuzunda 

bizler 

tarafından 

hazırlanmış 

mini yarışma 

parkuru 
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7. TECRÜBE 
 

Bu seneki HydroTech ekibi olarak geçtiğimiz senelerde takımda yer alan ekip üyelerinden 

takımı devralmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda, süreç içerisinde insansız su altı 

sistemlerine yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek kullanılabilecek alternatif 

yapıların değerlendirmesi ve en verimli yapıların kararlaştırılması üzerinde çalışılmıştır. 

Süreç içerisinde ekip ekosisteminin oluşturulması sağlanmış ve yapılan çalışmayı bilimsel 

şekilde raporlandırma; şablon, akış diyagramı gibi görsel açıklama yöntemlerinin 

hazırlanması öğrenilmiştir.  

Araç için yazılan algoritmaya yönelik araştırmalar yapılırken geçtiğimiz sene ileri 

kategori otonom görevleri için kullanılan algoritmanın değiştirilerek modifiye edilmesi ve 

kare bir kapının tanımlanması minvalinde optimize edilerek geliştirilmesi gerekmiştir. Bu 

doğrultuda AR-GE sürecinde ilk defa karşılaşılan terim ve metotları tam anlamıyla 

bütünsel olarak kavramada zorluk yaşanmış, bu nedenle Türkçe ve İngilizce literatür 

taramalarına ağırlık verilerek ve bu konuda uzman olan kişi-kurumlarla iletişime geçilerek 

konuya hakimiyetimiz sağlanmıştır. Böylelikle süreçte bireysel ve takım seviyesinde 

atılan adımlar araştırma yapma, problemlere karşı çözüm üretme, uzman kişi ve 

kurumlardan destek talep etme, literatür tarama, ve takım halinde çalışabilme 

becerilerimizi geliştirmiştir.  

Bu sene araç tasarımı hareket kabiliyetinin geliştirilmesi doğrultusunda değiştirilerek 

yeniden tasarlanmıştır. Bunun yanında tasarım/modelleme yeni tecrübe edildiği için 

çizimlerin ölçülerinin birbirlerine uyması konusunda problemler yaşanmıştır. Ayrıca 

tüpün ölçülerinin elektronik aksan için yeterli olup olmayacağının kararı verilirken 

zorlanılmıştır. Tasarım uygulamalarında geliştirilen ölçülü çizimler ile olası bu 

problemlere yönelik öngörü elde edilmiş ve kararlar alınmıştır. 

Yapılan istişareler ve farklı takımlardan alınan yardımlar ile süreç doğru bir şekilde 

planlanmıştır. Yapılan zaman planlamalarına olabildiğince uyulmuştur. Bu hususta bir 

problem yaşanmamıştır. Ancak pandemi sebebiyle uzaktan çalışmaları birleştirme 

konusunda zorlanılmıştır. Bu nedenle her hafta salı ve cuma günleri çevrimiçi platformlar 

üzerinden düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. İki toplantı arası görevlendirmeler 

sayesinde rapor yazımı hızlanmıştır. Bunun yanında okul idaresinden gerekli izinler 

alınarak belirli periyotlarda okul yurdunda hafta sonları kalınması sağlanmış, böylelikle 

aracın fiziksel olarak tamamlanması üzerinde aksiyon alınabilmiştir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Takım çalışmaları sürdürülürken karşılaşılabilecek herhangi bir sorunun geç olmadan çözüme 

kavuşturulması açısından zaman planlaması oluşturmak ve bu plana sadık kalmak kritik 

öneme sahiptir. Zaman planlaması oluşturulmasının bir başka avantajı da ortaya çıkan 

sorunların risk ve bütçe analizinin daha verimli bir şekilde yapılıp uygun aksiyonların 

alınmasına yardımcı olur.  
Tablo 6 Zaman Planlaması 

 
 

Gelinen noktada takımın eski tecrübeleri doğrultusunda manuel kısımda büyük ilerleme 

sağlanmıştır. Aracın temel fonksiyonlarında bir sıkıntı yaşanmaması en kritik noktadır. Bu 

temel fonksiyonlar aşağıdaki gibidir:   

1. Elektronik ekipmanların çalışmasını etkileyecek herhangi bir sorun olmaması   
2. Aracın sızdırmazlığını etkileyecek bir problem olmaması  
3. Haberleşmenin kesintisiz işlemesi  
4. Aracı tamamlamak için ihtiyacımız olan toplam bütçenin temin edilmesi   

Otonom görevlerde başarı sağlamayı hedefleyen ekibimizin yaptığı risk planlamaları belirtilen 

zaman planlamasında oluşabilecek aksaklıklar doğrultusunda şekillenecektir. Her ay sonuna 

gelindiğinde hedeflenen ve mevcut durumlar karşılaştırılarak takım içerisinde bir SWOT 

analizi yapılmakta olup kilometre taşlarında hedeflenen tamamlama yüzdesinin %70’in 

altında kalınması durumda, süreci gözden geçirmek için toplantılar düzenlenmektedir. Bu 

toplantılarda belirtilen soruların cevapları aranacaktır;   

1. İşleyişi gerileten kilometre taşı nedir?   
2. Sorun hangi birimleri etkilemektedir?  
3. Problemi çözmek için neler yapılabilir?   

 Kimlerden destek alabiliriz?  
 Destek alacaksak cevabını aradığımız sorun net olarak nedir?  
 Sorunu çözmek için ne kadar zamana ihtiyacımız var?  
 İhtiyacımız olan süre temel fonksiyonların işleyişinde bir aksaklığa sebep olacak 

mı? Olacaksa neleri gözden çıkarabiliriz? 
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Tablo 7 Bütçe 

Durum Adet Ekipman Maliyet  (TL) 

Alınacak 4 Motor + ESC 3000 

Alınacak 1 Pixhawk PX4 600 

Alınacak 1 Basınç Sensörü 466 

Alınacak 1 12.0/11.4*90 cm Pleksi Boru 100 

Alınacak 1 Kubbe Tipi Pleksi Kapak 30 

Alınacak 1 12V Güç Kaynağı 225 

Alınacak 1 8*13 cm 6000 serisi Alüminyum 90 

Alınacak 1 Polikarbonat Plaka 100 

Alınacak 1 Raspberry Pi Model 3B 360 

Alınacak 10 Penetrator 300 

Mevcut 1 Ethernet Kablosu 0 

Mevcut 2 Güç Ayırma Devresi 0 

Mevcut 2 Voltaj Düşürücü 0 

Mevcut 1 USB Kamera 0 

Mevcut 1 Güç Kablosu 0 

Mevcut 1 Hava Kompresörü 0 

Mevcut 1 Joystick 0 

Sponsorluk 1 Pnömatik Sistem 0 

Üretim 1 Lazer Kesim - Yatay CNC 450 

Üretim 1 3B Baskılar 200 

                                                             Toplam        5921 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Araçtaki sistemelerin tasarım aşamalarının tümünde, uygulanması planlanan tüm bileşenleri 

özgün olmasına dikkat edilmiştir. Göz önünde bulundurulan özgünlük, en büyük ölçüde 

aracın tasarımına yansımıştır.  

Aracın tasarımı tamamen takımın kendi araştırmaları, okumaları ve analizleri sonucunda 

şekillenmiş herhangi varsayılan bir tasarım kullanılmamıştır. Bu sayede aracın manevra, 

hareket ve yük taşıma kabiliyetleri en verimli hale getirilmeye çalışılmıştır. Aracın tüpü 

yukardan kavrayan ve kanatlı yapısı su akışkanlığına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmış ve 

tercih edilen tasarım, kullanılan malzeme hacmini azalttığından dolayı aracı daha hafif hale 

getirmiştir. Aracın hafif olması görevlerin daha etkili yapılabilmesi için odaklanılan 

noktalardan biridir.  

Birçok tasarıma baktığımızda pnömatik sistemlerin pistonun hareketi ve tutucunun açılıp 

kapanması ile sağlandığını görebiliyoruz. Yapılması planlanan araçta kullanılacak 

manipülatör 180° açılı olup takım tasarımcısı tarafından tasarlanacaktır ve 90° açılıdöner 

silindir mekanizması kullanılarak farklı bir kombinasyon elde edilecektir. Bu sayede 

manipülatörün farklı görevleri aynı anda yapabilmesi sağlanacaktır.  

Motorlar çerçeveye açılan delikler ile sabitlenmiştir. Bu durum kelepçe kullanımını yarıya 

düşürmemize ve malzeme kullanımını azaltmaya yardımcı olmuştur. Araçta elektronik 

aksanları bulunduran tüp, kelepçeler yardımıyla çerçeveye bağlanmıştır. Bu da oluşabilecek 

herhangi bir sorunda tüpün kolayca ekipmanlardan ve çerçeveden kurtarılıp sorunun daha 

kolay ve işlevsel olmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca aracın sızdırmazlığı ön planda 

tutularak ve elektronik aksanlarında oluşabilecek herhangi bir soruna karşı tüpün başında ve 

sonunda flanşlar kullanılmıştır.  

Aracın plakaya montajı için kullanılacak olan ekipmanlar, hazır metotlar yerine karşılaşılan 

problemlere çözüm üretme sebebiyle kendimiz tarafından üretilecektir. 

Aracın çerçevesi tamamen aracın donanım gereksinimlerine özel, stabilite ve manevra 

kabiliyeti dengede tutularak tasarlanmıştır. Estetik ve özgün görünümünün yanı sıra 

kullanımın verimli olmasına da dikkat edilmiştir.  

Aracın en önemli parçalarından biri olan su altı iticileri yerli ve milli teknolojiye katkı ve yeni 

girişimleri desteklemek adına Lenta Marine girişiminden temin edilecektir. 

Aracın elektronik sistemi geçen senelerdeki sistemler ile benzerlik gösterse de bu sene 

kullanılacak olan iticilerin farklı modeller olması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara çeşitli 

özgün fikirler ile çözüm bulunmuştur.   
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10. YERLİLİK 
 

Aracımızı geliştirirken uygulanacak olan kilometre taşlarının karar mekanizmasındaki 

etkenlerden en önemlilerinden biri de yerli üretime yaptığı katkıdır. Bu sayede tasarımdan 

mekaniğe, mekanikten üretime aracın ortaya çıkartılmasında kat edilmesi planlanan tüm 

adımların yerlilik oranlarının, en maksimize edilmiş haliyle uygulamaya koyulması 

planlanmıştır. Aşağıda gösterilen tabloda malzeme ve üretim yöntemlerine yerliliğe verilen 

önem açıkça görülmektedir. 

 

 

Aracın tasarımında kullanılması planlanan malzemelere, Türkiye’den temin edilebilecek 

şekilde karar kılınmıştır. Türkiye’de üretilmiş ve tarafımızca temin edilmiş olan ham 

malzemelerin Türkiye’de bulunan sanayilerde işlenmesi planlanmaktadır. Bu sayede hem 

ekonomiyi hareketlendirmiş hem de Türkiye’deki sanayi sitelerine yeni bir soluk getirilmesi 

planlanmıştır.  

Özellikle çerçeve imalatında kullanılacak potansiyel malzemelerin listesinin 

oluşturulmasında, çeşitli malzemelerin avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmasının yanı sıra, 

ülke içerisindeki teminatı ve teminat sonucu sağlanabilecek yararlar listelenmiş ve sonuçlar 

göz önünde bulundurularak yol haritamız çizilmiştir. 

Kelepçeler kendi tasarımlarımız ile tasarlandığı için üretimlerinde de 3B yazıcıdan 

faydalanılmıştır. Üretiminde özel olarak PLA malzemesinin kullanılmasında yine malzemenin 

yerli olması açısından dikkat edilen bir noktadır.  

Araçta elektronik kısmı içeren kablo ve kamerayı bulunduran tüp, pleksi malzemesi ile 

üretilmiştir. Bu malzeme seçiminde yine yerlilik göz önünde bulundurulmuştur. Ön kapak da 

aynı şekilde kendi tasarımlarımızla pleksi malzemesi ile üretilmiştir.  

Aracın flanş sistemlerinde kullanılan penetratorler satışlarına bu sene başlamış olana Lenta 

Marine girişiminden temin edilmiştir. Milli Teknoloji hamlesi adına çalışmalar yürüten yeni 

girişimlerin desteklenmesi ve pazar payının arttırılmasına katkı sağlamak ve araç imalatının 

yerlilik payını arttırmak amacıyla bu doğrultuda bir karar alınmıştır. 

Araçtaki yerlilik yüzdesini en çok arttıran komponentler motorlardır. Motorlar, Lenta Marine 

adlı yarı otonom insansız su altı araçları geliştiren bir firmadan temin edilmiştir. Türkiye’den 

temin ettiğimiz bu motorları Türk bir firma olma Lenta Marine’den sipariş etmemizde en 

büyük amacımız, araçtaki kullandığımız malzemelerdeki yerliliği artırıp yerli girişim ve 

sanayiciliğe verilen katma değeri arttırmaktır. 

Tablo 8 Yerlilik Tablosu 

Tasarlanan Parçalar Kullanılması Planlanan Malzeme Malzeme Menşei Ülke Üretim Yöntemi 

Çerçeve PE-300 polietilen Türkiye Sanayi 

Kelepçeler PLA Türkiye 3B Baskı 

Sızdırmaz Tüp Pleksi Türkiye Sanayi 

Sızdırmaz Kapak  Alüminyum Türkiye Sanayi 

Penetratör Alüminyum Türkiye (Lenta Marine) Hazır Temin 

Pnömatik Kol - Türkiye  Sanayi 

Motorlar - Türkiye (Lenta Marine) Sanayi 
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AutonomousUnderwaterVehicleManipulatorSystem." EMO Bilimsel Dergi. 06 Mar. 2014. 

Web. 27 Mar. 2021 

 

Lamaakel, Oumaima. “Development of an Underwater Robot”, Spring 2018. 
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