
TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM RAPORU 



1 

İÇİNDEKİLER 
1. RAPOR ÖZETİ ...................................................................................................................... 2

2. TAKIM ŞEMASI ................................................................................................................... 3

2.1. Takım Üyeleri .................................................................................................................. 3 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ....................................................................... 4 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ............................................................ 5

4. ARAÇ TASARIMI ................................................................................................................ 6

4.1. Sistem Tasarımı ............................................................................................................... 6 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı ................................................................................................ 7 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci ........................................................................................... 7 

4.2.2. Malzemeler ............................................................................................................. 11 

4.2.3. Üretim Yöntemleri .................................................................................................. 15 

4.2.4. Fiziksel Özellikler ................................................................................................... 19 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .................................................... 19 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ...................................................................................... 19 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ....................................................................................... 25 

4.3.2.1. Garanti Algoritması .......................................................................................... 25 

4.3.2.2. Sıralı Kontrol Algoritması ................................................................................ 27 

4.3.2.3. Eve Dönüş Algoritması .................................................................................... 29 

4.3.2.4. Kapıdan Geçiş Algoritması .............................................................................. 29 

4.3.2.5. Tespit-Konumlandırma Algoritması ................................................................ 31 

4.3.2.6. Hedef Tespiti ve İmhası Algoritması ............................................................... 31 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci .......................................................................................... 33 

4.4. Dış Arayüzler ................................................................................................................. 34 

5. GÜVENLİK ......................................................................................................................... 35

6. TEST .................................................................................................................................... 37

7. TECRÜBE ............................................................................................................................ 39

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI ..................................................................... 40

8.1. Zaman Planlaması .......................................................................................................... 40 

8.2. Bütçe Planlaması ........................................................................................................... 41 

8.3. Risk Planlaması ............................................................................................................. 43 

9. ÖZGÜNLÜK ........................................................................................................................ 45

10. YERLİLİK ......................................................................................................................... 45

11. KAYNAKÇA ..................................................................................................................... 46



2 

1. RAPOR ÖZETİ

Yarım yüzyılı aşkın süredir sualtı araştırmalarında uzaktan kontrollü sualtı araçları (ROV) 

kullanılmakta ve sualtında keşif için önemli bir rol üstlenmektedirler. Sualtı görevlerinde yer 

edinen ROV’lar, son zamanlarda yerlerini otonom insansız sualtı araçlarına (AUV) 

bırakmaktadırlar. Ülkemizde gelişen teknoloji ile son zamanlarda gerek akademik, gerek ticari, 

gerekse askeri alanlarda çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır [1-2].  

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ATILAY İnsansız 

Sualtı Takımı, TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında ilk defa yerini almıştır. 

İlk aşama olan Ön Tasarım Raporu teslimi sonrası yarışma komitesi tarafından başarılı görülüp 

Kritik Rapor aşamasına geçmeye hak kazanmıştır. Bu süreçte İskenderun Teknik Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri komitesi ve İskenderun Deniz Ticaret Odası tarafından sponsorluk 

desteği görmektedir. Takımın yarışmadaki nihai hedefi, milli teknoloji hamlesine katkıda 

bulunmak, tasarımı ve yazılımı takım üyelerine ait olan yerli otonom sualtı aracı ile erişebilir 

teknolojiye hizmet vermektir. 

ATILAY İnsansız Sualtı Takımı tarafından çalışmaları yürütülen proje otonom seyir 

kabiliyetine sahip olarak tasarlanmıştır. Proje mekanik, tasarım, elektronik ve yazılım başlıkları 

altında yürütülmektedir. Mekanik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, araç ihtiyaçları 

doğrultusunda tasarım kriterleri oluşturularak yerli, özgün ve birim fiyat başına performansı 

yüksek bir araç tasarlanması hedeflenmektedir. Aracın tasarım ve mekanik aksamındaki en 

önemli unsur, aracın su içinde askıda kalma yetisine sahip olması ve çalışır durumdayken 

yüksek performans gösterebilecek bir aerodinamiğe sahip olmasıdır. Bu özelliklere sahip bir 

araç tasarlama amacıyla Ön Tasarım Raporunda değişikliğe gidilmiş ve yeni tasarım akışkanlar 

dinamiği teknikleri baz alınarak simülasyon testlerine tabi tutulmuştur. Direnç ve toplam basınç 

bu analizlerle ölçülmekte ve gerekli tasarım güncellemeleri yapılmaktadır. Elektronik 

alanındaki çalışmalarda Pixhawk iletişim modülü ile, kamera, manipülatör kol, ışıklandırma, 

elektronik hız kontrolcüsü ve sürücü kartları Raspberry Pi’ye bağlanarak iletişim kurmaktadır. 

Motorların pervanelerle birlikte itki gücü yaklaşık olarak hesaplanmış, buna göre tasarım 

şekillenmiştir. 

Yazılım bölümünde maksimum verimde minimum donanım kullanılması amaçlanmıştır. 

Windows tabanlı yazılımlar; operasyon merkezinde, Linux tabanlı yazılımlar ise düşük seviyeli 

işlemler için kullanılan mikrokontrolcüler ve gömülü bilgisayarların programlanmasında 

kullanılacaklardır. Sensör verilerinin toplanması ve aktarılması görevlerinde mikrokontrolcüler 

kullanılmaktadır. Sualtı ve operasyon merkezi arasında komut ve veri alışverişini sağlayacak, 

kontrolcü algoritmalarını koşacak olan yüksek işlem kapasiteli gömülü bilgisayarlar 

kullanılacaktır.  Yarışmada belirlenen gereksinimler objelerin renk ve geometrilerine göre 

ayrımının yapılabilmesini içermektedir. Bu nedenle görüntü işleme teknikleri kullanılarak 

hedefler belirlenebilecektir. ATILAY İnsansız Sualtı Takımı keşif ve manipülasyon 

operasyonlarında kullanılacak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Proje kapsamında ön tasarım sürecinde takım tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş 

ve incelemeler sonucunda sualtı aracında geliştirmeler ve nihai tasarımlar yapılmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri

Takım üyeleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Organizasyon şeması ve görev dağılımları Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Mekanik: Sistemin mekanik aksamlarının dayanım testlerinin ve montajının yapılması. 

Tasarım: Sistemin analiz öncesinde iç-dış tasarımının yapılması ve analiz sonrasında 

tasarım sürecinin yönetilmesi. 

Elektrik-Elektronik: Sistemin elektronik bağlantılarının kurulması ve devre 

kontrollerinin yönetilmesi. 

Yazılım: Sistemin yazılım ve algoritmalarının yazılması, yazılım sürecinin yönetilmesi. 
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Şekil 1 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımları 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ATILAY İnsansız Sualtı takımı ilk defa TEKNOFEST yarışmalarına katılmış ve Ön Tasarım 

Raporu aşamasında jüriler tarafından başarılı olarak değerlendirilmiştir. Ekip olarak yürütülen 

projede ilk aşamayı geçmenin vermiş olduğu heyecan ile birlikte kritik rapor aşamasında daha 

dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. Belirlenen zaman çizelgesi 

doğrultusunda ve pandemi koşullarında çalışmalara ara vermeden hazırlıklara devam 

edilmektedir. Bu süreçte öncelikle aracın oluşturulması ve yarışmaya katılabilmesi için sponsor 

desteğine ihtiyaç duyulmuştur. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

destek birimi tarafından proje istenen koşulları sağlamış ve sponsorluk desteği için uygun 

görülmüştür. Ana sponsor ise ekip çalışmalarını yakından takip eden ve destekleyen İskenderun 

Deniz Ticaret Odası olmuştur. Sponsorların desteği sayesinde üretim ve malzeme tedariği için 

proje bütçesinde problem yaşanmamaktadır. 

Yürütülen projede pandemi koşulları nedeniyle çalışmaların aksamaması ve daha verimli hale 

gelmesi için yeni bir zaman çizelgesi oluşturulmaktadır. Bu çizelge takibinde proje eksiklikleri 

ve proje tasarım sürecindeki hataları daha net görme şansı elde edilmiştir. 

Mekanik Tasarım: Öncelikli çalışma, aracın nihai tasarımını daha detaylı analizlere tabii 

tutarak hataları görmek için yapılmıştır. Ön tasarım raporunda sunulan tasarımda iyileştirmeler 

ve geliştirmeler yapılarak yeni tasarım ortaya çıkmıştır. Aracın yeni tasarımı bilgisayar destekli 
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tasarım programında sanal montajlama teknikleri kullanılarak tasarlanmıştır. Ana gövde 

tasarımının değişmesinin başlıca sebebi; aracın kütlesinin hacmine oranının düşük olması ve 

bundan dolayı yapılan analizlerde yüzerliliğin pozitif çıkmasıdır. Ön Tasarım Raporunda 

belirtilen tasarımın hacmi %53 azaltılarak nihai tasarım ortaya çıkmıştır. Ayrıca aracın keskin 

köşelerinde yuvarlatmalar yapılmış, aracın alt ve üst yüzeylerine eğim verilmiştir. Oluşturulan 

bu tasarım, üretim aşamasından önce Ansys Fluent programı üzerinden yapılan akış 

analizlerinde geçmiş ve yeni tasarımın yarışma koşullarına daha uygun olduğu görülmüştür.  

Elektronik Tasarım: Araçta kullanılacak motorlar, motor sürücüleri, kontrol kartı, sensörler 

ve bağlantı elemanları eksiksiz olarak kesinleştirilmiştir. Elektronik devrelerin ve tüm 

kompanentlerin muhafazası için elektronik muhafaza kutusu tasarlanmıştır. 

Algoritma ve Yazılım Tasarım: Aracın otonom olarak hareket etmesini sağlayacak 

algoritmalar oluşturulmuştur. Robotun otonom görevlerde kullandığı görüntü işleme 

algoritmaları Jetson Nano üzerinde çalışmak üzere OpenCv kullanılarak Python dili ile 

yazılmış, yazılım geliştirme süreci Pycharm editöründe gerçekleştirilmiştir. 

Üretim ve Montaj: Üretim aşamasında araç pervaneleri ve pervane korumalarında ABS 

Filament malzemesi yerine çevre dostu, üretilen ürünlerin daha sert ve sağlam olduğu, baskı 

esnasında tabladan ayrılma oranının düşük olduğu PETG+Karbon Fiber zararsız plastik çeşidi 

kullanılmıştır. ATILAY sualtı aracının kanat kenarları ve pervaneler İskenderun Teknik 

Üniversitesi bünyesindeki laboratuvarlarda 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretimi 

gerçekleşecektir. Pandemi dönemine denk gelindiği için üretim aşamalarında gecikmeler 

yaşanmaktadır. 

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

Sistem tasarımı optimum bağlantı sağlayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Elektronik

sisteme göre ilerleyen süreç manipülatif kol ve itici motorların sürücü kartları vasıtası ile

Raspberry’e bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bu noktada Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano ve

Arduino’ya doğrudan seri port bağlantısı ile bağlanmıştır. Buradaki bütün sistemin, telemetri

yer istasyonu programı ile haberleşebilmesi için sistem ve telemetri arasında Pixhawk

iletişim modülü eklenmiştir. Sistem tasarımının oluşturulma sebebi yapılacak olan

tasarımların daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Sistem tasarımı blok

şeması Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2 Sistem Tasarımı Blok Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

ATILAY Sualtı Takımı’nın mekanik tasarımı geliştirme sürecinde; takım olarak alınan 

ortak fikirler değerlendirilip, İskenderun Teknik Üniversitesi’nin sağladığı imkanlar 

doğrultusunda geliştirilen nihai tasarım ortaya çıkarılmıştır. Bilgisayar ortamına 

aktarılmadan önce üretilmesi planlanan tasarım en başında takım toplantıları, literatür 

taraması ve Ar-Ge çalışmaları aşamalarından geçmiş, daha sonrasında ön tasarım 

raporunda belirtilen tasarım ortaya çıkarılmıştır. Fakat yapılan testler ve araştırmalar 

sonucunda test sonuçlarının daha sağlıklı ve sualtı aracına daha uygun aerodinamik 

yapıya sahip bir tasarımın ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır. Taslakların teste tabi 

tutulması sonucunda en uygun tasarım baz alınmıştır. Sonrasında SolidWorks programı 

aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılan tasarımın gerekli hesaplamaları yapılmıştır. 

Tasarımın teknik resim görüntüleri Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmektedir.  
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Şekil 3 Araç Tasarımı Teknik Resmi 

 

Şekil 4 Araç Tasarımı Teknik Resmi 
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Aracın mekanik tasarım sürecinde iki bölüme özellikle dikkat çekilmektedir. Öncelikle 

aracın hareketini sağlayan motorların sayı ve konumuna yer verilmiştir. Motorlar aracın 

6 serbestlik dereceli hareketi mümkün olan en stabil şekilde sağlamayı hedeflemiştir. 

Buna göre hesaplamalar yapılmış ve mevcut tasarıma karar verilmiştir. Aracın suya 

direncini ve sürtünmeleri en aza indirmek amacıyla aracın köşelerinde bulunan 45 derece 

açı ile konumlandırılmış 4 adet motor ileri-geri ve sağ-sol hareketlerini yaparak aracı 

yatay eksende hareket ettirmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu şekilde 

konumlandırılmış motorların aracın hareket kabiliyetini arttırdığı ve enerji tüketimini de 

azalttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Dikey eksende hareketi sağlamak amacıyla birbiriyle 

aynı düzlemde bulunan iki adet motor aracın orta kısmında yer almaktadır. 

İkinci önemli nokta sızdırmazlığı mümkün olan en kompleks yapıdır. Şasenin iki parça 

halinde üretilmesine karar verilmiştir.  Şasenin iki parçasının birleştirmesi sonucunda 

yalnızca orta kısma bir tüp yerleştirilecek kadar boşluk bırakılacaktır. Silindir şeklindeki 

yapı tüm elektronik aksamı içinde barındıracak ve ön kısmında Nvidia’nın LI-IMX219-

MIPI-FF-NANO-H136 model kamerası bulunacaktır. Kablolarla sızdırmazlık 

elemanlarının bağlantısı yapılarak silindir yapı direkt olarak gövdenin orta kısmına ağırlık 

merkezi göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Gövde üzerinde ve dışında 

herhangi bir elektrik iletimi olmayacağı için güvenlik olarak en üst seviyededir. Gövde 

dışında kalan alanlarda hiçbir şekilde bağlantı elemanı olmaması da sızdırmazlığı 

sağlamaktadır. Son olarak tasarımdaki ağırlık merkezi odaklı simetrik yapı hareket 

kabiliyeti ve sistem dengesi konusunda çok etkili olmuştur. Aracın nihai tasarım 

görüntüleri Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5 Ön Görünüş 
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Şekil 6 Sol Görünüş 

 

Şekil 7 Üst Görünüş 
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Şekil 8 İzometrik Görünüş 

ATILAY İnsansız Sualtı aracı farklı tasarımların ve bu tasarımların analizleri sonucunda 

nihai tasarımına kavuşmuştur. Tasarım ekibinin başlıca amacı, hem tasarımın ergonomik 

bir tasarım olması hem de yarışma komitesi tarafından belirtilen kriterleri yerine uyması 

açısından aracın en, boy ve yüksekliğinin 50 cm’yi geçmeyecek şekilde tasarlamaktır. 

Araç akışkan içerisinde dinamik hareket halinde iken sürtünme kuvvetlerinden en az 

şekilde etkilenmesi için köşeli keskin tasarımlardan kaçınılmış ve sürtünme katsayısı 

düşük olacak şekilde tasarlanmıştır. Kütle merkezinin, aracın geometrik merkezi ile 

çakışmasını sağlamak ve yatay stabilizasyonu sağlayabilmek için tasarımın simetrik 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Bu süreçte takım üyeleri çeşitli kollara ayrılmış, üyelerin bir kısmı tasarımsal detayları 

iyileştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine devam ederken bir diğer kısmı ise aracın 

üretim aşamasında izlenecek yol haritasını çıkartmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

4.2.2. Malzemeler  

Malzemeler bölümünde tasarlanmış olan sualtı aracının iç ve dış sisteminin tamamında 

kullanılacak olan malzemeler Tablo 2’de gösterilmektedir. Özgünlük temel hedefli 

malzeme seçimlerinde, fiyat performans açısından alınabilecek en yüksek verimli 

malzemeler kullanılmaya özen gösterilmiştir. İskelet bölümünde kullanılacak 

malzemelerin ayrıntılı açıklamasına bu bölümde yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Malzemeler 

KOMPONENT MALZEME ADET 

Ön Kapak Şeffaf Pleksi 1 

Arka Kapak Şeffaf Pleksi 1 

Robotik Kol Açı Verme Aparatı PETG+Karbon Fiber 1 

Robotik Kol Yuvası PETG+Karbon Fiber 1 

Robotik Kol Mili PETG+Karbon Fiber 1 

Robotik Kol Tutamacı PETG+Karbon Fiber 2 

Motor Başlığı PLA Filament 5 

Pervane PLA Filament 5 

Tüp Gövde Şeffaf Pleksi 1 

Flanş Plastik 2 

Ana Gövde Plakası Karbon Fiber Kumaş 1 m2 

Dyson Yapışkan - 2 

Bağlantı Vida ve Somunları Paslanmaz Krom - 

 

Emax XA2212 820KV Fırçasız DC Motor: Emax XA2212 İtki Motorlarının 

seçilmesinin sebeplerinden ilki BlueRobotics firmasının T100/T200 itki motorlarına göre 

çok daha düşük maliyeti olması, oluşturulan final tasarımında yeterli itki kuvvetini 

sağlayabilmesi ve kolay tedarik edilmesi olarak sıralanabilmektedir. Motorun verimli ve 

titreşimsiz çalışabilmesini sağlamak amacıyla; yüksek kaliteli rulmanlardan ve düşük 

sıcaklıkta yüksek performanslı çalışma için silikon çeliğinden üretilmiştir. Bunun 

sonucunda dinamik denge kalibrasyonunu, enerji kaybına neden olan titreşimi en aza 

indirmektedir. Motorun teknik özellikleri ise; 
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• RPM/V: 820 KV 

• Şaft: 3,17 mm 

• Volt: 2 S ~ 3 S (7.4 V ~ 11.1 V) 

• Ağırlık: 50 g 

• Güç: 205 W 

• Maksimum Akım: 21 A 

• ESC: 40 A 

• Önerilen Prop: 7x4(3 S) ~ 9x4.7(2 S) 

• Montaj Cıvata Delikleri: 16 mm veya 

19 mm şeklindedir.                                                                  

 

Şekil 9 Emax Fırçasız DC Motor 

 

SG90 9G Mini Servo Motor: SG90 Servo motor kıskacın açma kapaması ve kamera 

hareket mekanizması için kullanılacaktır. Motorun teknik özellikleri ise;  

• Voltaj Aralığı: 4,8 V ~ 7 V 

• Yüklü Tork: 4,8 V 1,3 kg.cm ve 6 V 1,6 kg.cm 

• Hız: Yüksüz 4,8 V 0,12/60° 

• Boyutlar: 23.1 x 12.2 x 29 mm 

• Çalışma Gerilimi: 4.8-6.0 VDC 

• Ağırlık: 9 g 

• Dönüş Açısı: 0-180° 

• Çalışma PWM sinyali: 500-2400 μs 
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Şekil 10 SG90 Mini Servo Motor 

 

         

100 mm O-Ring: O-Ring dünyada en çok kullanılan mekanik sızdırmazlık elemanıdır. 

Yuvarlak (O şeklinde) kesit elastomer bir döngüdür. Yağlama gerektirmez. Yüksek 

basınca dayanıklıdır. Hidrolik, pnömatik ve çeşitli sıvı ve gaz sistemlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. O-Ringler uygun çalışma ortamı ve malzeme sağlandığı 

takdirde hem statik hem de dinamik uygulamalarda kullanılabilirler. O-Ringler diğer 

sızdırmazlık elemanlarına göre daha az yer kapladıklarından ve her iki yönlü de 

sızdırmazlık sağladıklarından tasarımı kolaylaştırırlar. Montaj hatalarına karşı düşük risk 

taşımalarından kaynaklı olduğu için O-Ringler sızdırmazlık elemanı olarak tercih 

edilmiştir. 

 

Şekil 11 O-Ring 

Karbon Fiber Kumaş: ATILAY İnsansız Sualtı Takımı’nın tasarım ekibi tarafından 

tasarlanan aracın hayata geçirilmesinde en önemli malzemelerden biri karbon fiber 

kumaştır. Bu malzemenin seçilmesinin başlıca nedenleri; bileşimindeki karbon atomları 

sayesinde çelikten 5 kat daha hafif ve aynı zamanda 2 kat daha sağlam olması, yüksek 

sertlik, yüksek çekme mukavemeti, düşük ağırlık/mukavemet oranı, yüksek kimyasal 

dayanımı ve yüksek ısı dayanımı gibi etkenler gösterilebilir. Belirlenen malzemenin el ile 

yatırma işlemi uygulanmaktadır. Bu sayede hem takım üyelerine deneyim kazandırılması 

hem de takım üyelerinin ana gövde plakasını imal etmesi hedeflenmektedir. 
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PETG Karbon Fiber Filament: Tasarlanmış olan aracın belirlenen komponentlerinin 

imalatı 3 boyutlu yazıcı kullanılarak basılacaktır. Belirtilmiş olan materyalin 

kullanılmasının sebeplerinde; uygun fiyatlı olması, içeriğindeki karbon fiber parçacıkları 

sayesinde yüksek dayanım sağlıyor olması ve aynı zamanda hafiflik etkisini koruyor 

olması ve darbelere karşı dirençli yapıda olması tercih sebebi olmuştur.  

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Tasarlanmış olan sualtı aracının dairesel gövde yapısından kaynaklı olarak şekillendirme 

zorluğuna sahip olduğu öngörülmüştür. Kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin 

şekillendirilebilme süreçlerine takım olarak büyük özen gösterilmiştir. Bu sebeple 

robotun üretim kısmında çok çeşitli sistemlerden faydalanılacaktır. 

 

Şekil 12 ZAXE 3D Yazıcı 

3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı: 3 boyutlu nesneleri katı forma dönüştüren makinelere 3 

Boyutlu yazıcı denir [3]. İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ZAXE 

marka 3 boyutlu yazıcı yardımıyla aracın ana gövdesi PETG Filament kullanarak 

üretilecektir. Üretilen alt gövde ve üst gövde sıvı conta ile birbirine sabitlenecek ve ana 

gövdeyi oluşturacaktır. Araç sualtında zemine inmesi gereken görevleri icra edebilmesi 

için iki adet yan panel ana gövdeye vida ile sabitlenecektir. Diğer bir baskı ise pervane 

tutamacı olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni ise pervanelerin suya karşı direnç altında 

kalması ve bu esnada oluşacak olan itki kuvveti ile herhangi bir hasar olayının 

yaşanmamasıdır. Bunun yanında robotik kol tutamaçları, robotik kol yuvası, robotik kol 

mili, motor pervanesi, motor koruma kutusu ve dış kabukta PETG Filament kullanılarak 
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imal edilecektir. Kanadın İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 boyutlu 

yazıcıda basımı Şekil 13’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 13 Araç Kanadının 3 Boyutlu Yazıcıda Basımı 

 

Şekil 14 3D Yazıcıdan Basılan Kanat Görüntüleri 
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Karbon Fiber Elle Yatırma: En eski ve en yaygın açık kalıplama yöntemidir. İstenilen 

bölgelerin mukavemetinin arttırılması olanağı, tasarım esnekliği, boyutsal kısıtlama 

olmaması ve düşük maliyetli olması bu kalıplama yönteminin seçilmesindeki başlıca 

nedenlerdendir. Aracın belirlenmiş olan kısımlarında karbon fiber kullanımı plakalar 

vasıtasıyla değil, karbon fiber kumaşın epoksi ve reçine yardımıyla elle yatırma işlemi 

uygulanarak imalatı gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 15 Karbon Fiber Elle Yatırma Çalışması 

 

Pleksi Şişirme: Pleksi şişirme işlemi özellikle plastik türevi (akrilik, pleksi) malzemelere 

uygulanır ve işlem sonucunda malzemeye şekil verilmektedir. Pleksi şişirme işleminde 

öncelikle pleksiyi homojen bir şekilde 115℃ ile 125℃ arasında ısıtmak gerekmektedir. 

Daha sonra üretimi yapılacak parçanın MDF malzemesinden yapılmış 3 boyutlu kalıbı 

çıkartılır. Makinanın üzerinde bulunan quartz rezistanslar sayesinde iyice yumuşayıncaya 

kadar ısıtılır ve malzeme bir aparat sayesinde zemine doğru sıkıştırılarak vakumlama ile 

hava almaması sağlanır. Havanın emiş gücüyle ısınan malzeme vakum açılınca altındaki 

kalıbın şeklini alır ve soğumaya bırakılır. Üretilmesi planlanan robotun ön ve arka kapak 

kısmının kameraların kolaylıkla görüntü alabilmesi ve aynı zamanda takım üyelerinin iç 

kısmı kolaylıkla görebilmesi için kapakların şeffaf pleksiden yapılması hedeflenmiştir. 

İşlem sonucunda robotun ön ve arka kısım kubbeleri Pleksi Şişirme metoduyla elde 

edilmiş olacaktır. 
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Şekil 16 Pleksi Şişirme  

Lehim: Elektronik parçaların birleştirilmesi, elektronik devrelerin tasarlanması gibi 

işlemler için uygulanacaktır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin ergitmeden 

birleştirilmelerini sağlayan, farklı yapıdaki parçaların iç yapısında değişiklik yapmadan, 

sızdırmazlık ve yüksek dayanım sağlayan ısı yardımıyla yapılan çözülemeyen bağlantıdır. 

 

Şekil 17 Lehim Seti 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın fiziksel özellikleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

                  Tablo 3. Fiziksel Özellikler 

ÖZELLİKLER DEĞER BİRİM 
   

Araç Boyu 
499.08 mm 

Araç Yüksekliği 
152,5 mm 

Araç Genişliği 
416,16 mm 

Sürükleme Kuvveti 
0,55 N 

Hacim 
5,57 dm3 

Yoğunluk 1.278,27 kg/m3 

Kütle 
4220,37 gr 

 

 

Aracın suda aşağı veya yukarı yönde hareket edebilmesi için yukarı-aşağı yönlü motorların 

uygulayacağı kuvvet, aracın ağırlığı ile suyun araca uygulayacağı kaldırma kuvvetinin 

farkından büyük olmak zorundadır.  Yüzerlik formülü Eş. 1.’de gösterilmektedir.         

|mg − ρVg| < F (1)

Aracın ağırlığı ile suyun araca uygulayacağı kaldırma kuvveti arasındaki fark ne kadar az olursa 

motorların uygulaması gereken itki kuvveti o kadar az olacaktır. Bu sayede itki kuvveti 

azaldıkça batarya daha yavaş tükenecektir. Belirtilen denklemde suyun yoğunluğu ve yer 

çekimi ivmesi değiştirilemeyecek birimler olduğundan dolayı tasarım yapılırken yalnızca kütle 

ve hacim üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Sualtı aracının iskeletinin ölçüleri, iskelet için 

kullanılacak malzemeler ve harici malzemelerin toplam ağırlığında önemli ölçüde değişiklik 

yapılamadığı için tasarım ekibi nihai tasarımın araca uygulayacağı kaldırma kuvvetini aracın 

ağırlığına eşitlemek amacı ile araç hacmini küçültmüştür. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik sistemlerin genel amacı, ana güç kaynağından robotun çalışması için gerekli 

enerjiyi kesintisiz ve minimum kayıp ile iletip robotu sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. 

Elektronik sistem, robotun ağırlık merkezini minimum etkileyecek şekilde ana tüpün 

içine yerleştirilmiştir. Elektronik tasarım blok diyagramı Şekil 18’de gösterilmektedir. 
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Şekil 18 Elektronik Tasarım Blok Diyagramı 

 

Pixhawk 2.4.8 32-bit Otomatik Pilot Seti: Pixhawk uçuş kontrolörü, hızla gelişen ve 

rafine edilmiş Ardupilot mega veya 3DR robotundan açık kaynaklı bir proje olan "APM" 

ye dayanmaktadır. Sabit ve çok kanatlı araçları (hatta tekneler ve arabaları) tamamen 

otonom araçlara dönüştürmesini sağlar. Otonom stabilizasyon, yol noktası tabanlı 

navigasyon ve radyo telemetri modülleri ile iki yönlü telemetri desteği sağlayabilen tam 

bir oto pilottur. 

Akıllı telefonlar ve tabletler için bazı uygulamalar için çeşitli kullanıcı arayüzleri 

mevcuttur. İsteğe bağlı telemetri radyosu, size tam kontrol sağlayan iki yönlü radyo 

iletişimine izin verir ve bilgisayara veya tablete canlı veri sağlar. 

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

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

otomatik pilot fonksiyonları ve tüm operasyonlar arasında sıkı zamanlamayı sağlayan 

özel bir PX4 sürücü katmanı bulunur. Bu gelişmiş yetenekler, otonom aracınızda 

herhangi bir sınırlama olmamasını sağlar. Pixhawk, mevcut APM ve PX4 operatörlerinin 

herhangi bir sorun yaşamadan bu sisteme geçmesine izin verir. Teknik Özellikleri ise; 
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• Gelişmiş 32-bit ARM CortexM4 yüksek performanslı işlemciler, NuttX RTOS 

gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilir. 

• 14 PWM / servo çıkışı 

• Veriyolu arayüzü (UART, I2C, SPI, CAN) 

• Otomatik ve manuel mod 

• 32bit STM32F427 Cortex M4, FPU ile birlikte 

• 32-bit STM32F103 arızaya dayanıklı ortak işlemci 

• 168 MHz 

• 128 KB RAM 

• 2 MB Flash 

• L3GD20H 16 bit jiroskop 

• X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre 

• MPU 6000 3 eksenli ivmeölçer / jiroskop 

• MS5607 barometresi 

 

Şekil 19 Pixhawk Otomatik Pilot Seti 

 

Raspberry Pi 4 8GB: Raspberry Pi, tek kartlı bir bilgisayardır. Bu, işlemci, RAM bellek, 

girişler / çıkışlar gibi bir bilgisayar için gerekli tüm birimlerin tek bir devre kartı üzerinde 

toplandığı anlamına gelir. Küçük tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde klavye / fare ve 

ekran gibi çevre birimlerine bağlanarak bu bilgisayarları robotik projelerde, akıllı ev 

sistemlerinde, gömülü sistemlerde, kiosklarda ve hatta masaüstü bilgisayar olarak 

kullanmak mümkündür. Raspberry Pi gibi bilgisayarlar, Arduino gibi mikrodenetleyici 

kartların enerjisiz olduğu ve aynı anda birden fazla işlemin yapılmasına ihtiyaç duyduğu 

durumlarda (örn. Mobil robotun web üzerinden görüntü yayınlaması) tercih edilir. Teknik 

özellikleri ise; 

• Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 

1.5GHz 

• 2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM 

• 4/5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli 

• Gerçek Gigabit Ethernet 
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• 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 portu 

• Raspberry Pi standart 40 pin GPIO bağlantısı (eski sürümler ile birebir uyumlu) 

• 2 × mikro-HDMI portu (4K 60fps destekli) 

• 2-hatlı MIPI DSI ekran portu 

• 2-hatlı MIPI CSI kamera portu 

• 4 kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + kompozit video çıkışı 

• 265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) 

• OpenGL ES 3.0 destekli grafik işlemci 

• İşletim sistemi ve veri depolama için mikro SD kart yuvası 

• USB-C üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

• GPIO bağlantısı üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

• Power over Ethernet (PoE) desteği (ayrı PoE shield gerektirir) 

• Çalışma ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C 

 

Şekil 20 Raspberry Pi 4 8GB 

 

Raspberry Pi Motor Sürücü Kartı: Raspberry Pi Motor Sürücü Kartı v1.0 temelinde 

Freescale MC33932 çift H-Köprülü motor sürücü entegresi bulunmaktadır. Tüm 

Raspberry Pi modelleri ile kullanabilir. Bu sürücü sayesinde iki farklı motoru bağımsız 

olarak istediğiniz hız ve yönde kontrol edilebilmektedir. Raspberry Pi Motor Sürücü Kartı 

v1.0, çok geniş aralıkta giriş voltajını (6V ~ 28V) desteklemektedir. Kart üzerinde 

bulunan regülatör Raspberry Pi'ye de gereken 5V 1000mA gücü sağlamaktadır. Bu 

sayede tek bir güç kaynağı ile hem Raspberry Pi hem de motorları beslenebilmektedir. 

Teknik özellikleri ise; 

• Çalışma Gerilimi: 6V ~28V 

• DC/DC Çıkışı: 5V 1000mA @ '5V'pin 

• Çıkış Akımı (Her bir kanal için): 2A (devamlı) /5A (tepe) 

• Çıkış Kısa Devre Koruma (Çıkışlar ile GND-VPWR arası kısa devre koruması) 

• Regülatör aşırı akım koruması 

• Sıcaklığa bağlı akım sınırı eşiğini azaltma 
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• Raspberry Pi 3/2/B+/A+/B ile uyumlu 

• Güç Girişi: DC Jack 

• Ebatlar: 91.20 x 56.15mm 

 

 

Şekil 21 Motor Sürücü Kartı 

 

Jetson Nano Developer Kit: NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, görüntü 

sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamalar için 

birden çok sinir ağını paralel olarak çalıştırmanıza izin veren küçük ve güçlü (Model B01) 

bir bilgisayardır. Hepsi 5 Watt'a kadar çalışan, kullanımı kolay bir platformdadır. Jetson 

Nano, modern AI algoritmalarını hızlı bir şekilde çalıştırmak için 4 çekirdekli 64 bit ARM 

CPU, 128 çekirdekli entegre NVIDIA GPU ve 4 GB LPDDR4 belleğe sahip 472 

GFLOPS sunar. Birden çok sinir ağını paralel olarak çalıştırır ve aynı anda birkaç yüksek 

çözünürlüklü sensörü işler. Jetson Nano ayrıca derin öğrenme, bilgisayarla görme, GPU 

hesaplama, multimedya işleme ve daha fazlası için bir kart destek paketi (BSP), CUDA, 

cuDNN ve TensorRT yazılım kitaplıklarını içeren NVIDIA JetPack tarafından 

desteklenmektedir. SDK ayrıca TensorFlow, PyTorch, Caffe / Caffe2, Keras ve MXNet 

gibi popüler açık kaynaklı Makine Öğrenimi (ML) çerçevelerini yerel olarak yükleme 

yeteneğini de içermektedir. Teknik özellikleri ise; 

• GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

• CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

• Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4 

• Depolama: Micro SD kart yuvası 

• Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265) Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 

• Arabirimler: Ethernet: 10/100 / 1000BASE-T otomatik anlaşma Fotoğraf 

Makinesi: 12-ch (3x4 VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) Ekran: 

HDMI 2.0, DP (DisplayPort) USB: 4x USB 3.0, USB 2.0 (Mikro USB) Diğerleri: 

GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

• Güç: Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A) 

• Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm Bütün takım: 100mm × 80mm × 

29mm 
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Şekil 22 Jetson Nano Developer Kit 

 

Konfulon 40000 mAh Powerbank 4 USB Çıkışlı PD 18W: P40Q 30000 mAh 

Powerbank, yüksek hızlı şarj sağlayan, 5 çıkışlı (aynı anda 2 cihazı şarj edebilir) 

taşınabilir şarj cihazıdır. Tüm Konfulon Taşınabilir Şarj Cihazı modelleri en az 1000 şarj 

döngüsü ile uzun ömürlüdür ve yüksek malzeme kalitesi ile sahip olduğu mAh değerini 

tam ve stabil bir şekilde sağlayarak cihazımız için verimli bir şarj imkânı sunar. Teknik 

özellikleri ise; 

• Çıkış 1: USB DC 5V / 2.1A 

• Çıkış 2: USB DC 5V / 2.1A 

• Çıkış 3: USB DC 5V / 2.1A 

• Çıkış 4: USB DC QC 3.0 18W 

• Çıkış 5: Type-C PD 18W 

• Giriş 1: Mikro USB 5V 2.1A 

• Giriş 2: Type-C PD 18W 

• Kapasite: 40000 mAh 

• Ağırlık: 735g 

• Pil: Polimer lityum pil 

• İşlev: PD Destekli hızlı şarj 18W 

• Boyut: 40 * 155 * 75mm 
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Şekil 23 Konfulon 40000 mAh Powerbank 

 

XT60 Güç Dağıtım Kartı: BEC'leri kullanarak, gücü 3 ~ 4S LiPo paketlerinden 6 

ESC'ye dağıtırken, RC Alıcıları, Uçuş kontrolörleri, OSD ve Servolar için senkronize ve 

regüle edilmiş DC 5V çıkışları sağlamaktadır. Ayrıca Kameralara, Servolara, RC 

alıcılarına, Uçuş Kontrol Cihazlarına, Video Vericilere, LED'lere, vb. Güç vermek için 

doğrusal ayarlı DC 12V sağlamaktadır. Teknik özellikleri ise; 

• Giriş voltajı aralığı: 9 - 18V DC (3S-4S LiPoly işlemi) 

• Sürekli çıkış akımı: 25Ax4 veya 15Ax6 

• Çıkış Tepe akımı (10 saniye / dakika): 30Ax4 veya 20Ax6 

• BEC 5V çıkış: 5V / 2A (Max.2.5A 10s / dakika) 

• Çıkış Dalgalanma: 40mV (VIn = 16V, VOut = 5V @ 2A yük) 

• Kısa devre toleransı: 5 saniye / dakika 

• BEC 12V çıkışı (4S LiPoly, 13 ~ 18V DC): 12V / 500mA (Max. 0.8A 5s / dakika) 

• BEC 12V çıkışı (3S LiPoly): = 3S LiPoly gerilimi - 1V 

• Ağırlık: 7.5g (a / XT60), 11 g (a / XT60) 

 

Şekil 24 XT60 Güç Dağıtım Kartı 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1. Garanti Algoritması 

Garanti algoritması ile bütün sensör verileri ve motor verileri kontrol edilir. Sistemin 

olası senaryolar durumunda neler yapabileceği değerlendirilir. Böylece durum eğer 

yapılabilir ise işleme devam etmesi, yapılamaz ve sisteme hasar verici durumda ise 

ikaz lambalarını yakarak manuel olarak kontrol edilip tamir edilmesi ön 

görülmektedir. Ayrıca 30 saniye aralıklarla algoritmayı yeniden çalıştırarak olası 

herhangi bir sorunun en erken sürede önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Görevler 

algoritmalara tanımlandığı için hangi görevde olduğunu görüntü işleme ile tespit 

ederek o an hangi sensörler ve kameralar gerekli ise onu çalıştırmaktadır. Görev 3 
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algoritmasında yalnızca kamera gerekli olduğu için diğer sensörlerin çalışmaması 

durumunda sistem hala faal durumda ise algoritma görevi bitirmeye odaklanır ve 

garanti algoritması görevi yerine getirmiş olur. Garanti algoritması Şekil 25’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 25 Garanti Algoritması 
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4.3.2.2. Sıralı Kontrol Algoritması 

 

Sıralı Kontrol Algoritmasında bütün sensörlerden ve görüntü işleme modülünden 

veriler alınır ve işlenir. Daha sonra görev tespiti yapılır. Sırası ile, Hedef Tespiti ve 

imhası (Görev1), Kapıdan geçiş (Görev2), Tespit ve konumlandırma (Görev3) olup 

olmadığı sorgulanır. Görüntü işleme ve sensörlerden alınan verilere göre görev 

belirlenir ve algoritma görev algoritmalarını başlatır. Daha sonra görevlerin işlenip 

işlenmediğini, eğer işlenmediyse süreci tekrar başa alıp değerlendirmeleri yaparak 

görevlerin yapılmasını sağlar. İşlendiyse bir sonraki görevin işlenmesi için süreci 

ilerletir. En son bütün veriler istenildiği gibiyse ve görev algoritmaları tamamlandıysa 

bütün enstrümanlardan tekrar veriler alınır, son defa algoritmaların yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilir ve işlem bitirilir. Sıralı kontrol algoritması Şekil 26’da 

gösterilmektedir. 
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Şekil 26 Sıralı Kontrol Algoritması 
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4.3.2.3. Eve Dönüş Algoritması 

Eve Dönüş algoritmasında bütün görevlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

Görevler yapılmadıysa Sıralı kontrol algoritmasına yönlendirilir ve sistem işlem 

süreçlerini tekrar kontrol eder. Eğer görevlerin tamamı yapıldıysa motor verileri 

sıfırlanır (sıfır koordinatları belirlenir) ve başlangıç noktasına geri döner. Eve dönüş 

algoritması Şekil 27’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 27 Eve Dönüş Algoritması 

  

4.3.2.4. Kapıdan Geçiş Algoritması 

Kapıdan geçiş görev algoritmasında görüntü işleme verileri aynı şekilde anlamlı hale 

getirilir, hedef taraması ve Ral 1026 tespiti yapılır. Hedef tespit edildikten sonra 1,5 

metre yarıçapına kadar hedefe yaklaşılır ve hedefi ortalamaya başlar. Daha sonra önde 

mi yanda mı olduğu tespit edilir. Sonrasında üst noktadan 100 cm y ekseninde aşağı 

inerek ilerlenmesi gerekilen nokta ortalanmış olur. Sağ nokta tespit edilerek 75 cm x 
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ekseninde sol tarafında olması sağlanır. Hedefe doğru z ekseninde ilerleyip 100 cm 

sıfır noktasından ötede durulur. Daha sonra 75 cm y ekseninde yukarı çıkılarak görevin 

devamı getirilir. 180 derece tam dönüş yaparak hedef tekrar görüntü işleme taramasına 

girer. Daha sonra z ekseninde 150 cm ilerleyerek görevi tamamlamış olur. Görev 

Algoritması Şekil 28’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 28 Kapıdan Geçiş Görev Algoritması 
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4.3.2.5. Tespit-Konumlandırma Algoritması 

Tespit – Konumlandırma görev algoritmasında görüntü işlemeden veriler alınır ve obje 

tespiti yapılır. Ral 3026 ve 9005 renkleri tespit edilir. Hedef yönü belirlenir ve y ekseni 

üzerinden su seviyesinin 50 cm aşağısına inilir ve tespit edilen görüntü ortalanır. Ral 

3026 ortalanır ve 60 cm mesafe kalana kadar y ekseninde aşağı inilir. Ral 3026’dan 50 

cm x ekseni dolaylarında sağa gider. X ekseni üzerinden mesafe sıfırlanana kadar aşağı 

inilir ve mesafe sıfır olunca 5 saniye bekleyip 70 cm x ve y ekseni üzerinden yükselir 

sağa doğru gider. Tespit-Konumlandırma algoritması Şekil 29’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 29 Tespit-Konumlandırma Görev Algoritması 

4.3.2.6. Hedef Tespiti ve İmhası Algoritması 

Hedef tespiti ve imhası görev algoritmasında görüntü işleme modülü vasıtasıyla alınan 

veriler anlamlı bir hale getirilir. Ral 1026 taranarak olduğu konumlandırma için bir 
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harita oluşturulur ve görüntü işleme vasıtası ile objeye yaklaştıkça yapılacak işlemler 

sıralanır. 1 metreye kadar bu işlem sürer. Bu safhadan sonra görüntü işleme modülü 

Ral 9010’a odaklanır. Bu sayede hedef tespiti tamamlanmış olur. Daha sonra yarıçap 

konumlandırması tamamlandıktan sonra 2 cm kalana kadar tekrar devam eder. Ve alt 

kamera devreye girer obje alt kameranın görüş alanına girince hesaplı olan kıskaç 

açılmaya başlayacak ve yukarıdan ortalı 10 cm mesafe kalana kadar konumlanmaya 

devam edecek. Daha sonra top kıskacı ortalayacak şekilde devam ederek 6 cm kıskaç 

iç noktasına kadar devam eder ve konum doğrulanınca kıskaç kapanır pinger tespiti 

yapıldığından dolayı 3,8 cm pingere doğru ilerler ve kıskacı açık konumuna getirir 

daha sonra pingerden 60 cm uzaklaşarak görevi bitirir. 

 

Şekil 30 Hedef Tespiti ve İmhası Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Python dili kullanılarak sayısal işleme tarafında Numpy, görüntü işleme tarafında ise 

OpenCV kütüphanesi üzerinden nesne tanımlaması yapılmıştır. Kütüphaneler import 

edilmiştir. Gürültü azaltma filtresi eklenecek ve renk kodlarına göre (Ral 1026, 9005, 

3026) renk filtreleri uygulanacaktır. Keskinleştirme ve kontür filtresi kullanılacaktır.  

def find_marker(image): 

# resmi bulanıklaştırma ve kenarları algılama işlemi 

# Ral 1026, 9005, 3026 renk kodlarına göre filtreleme işlemi uygulanacaktır 

gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0) 

edged = cv2.Canny(gray, 35, 125) 

# kenarlı görüntüdeki konturları bul ve en büyüğünü tut; 

cnts = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_LIST, 

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

cnts = imutils.grab_contours(cnts) 

c = max(cnts, key = cv2.contourArea) 

return cv2.minAreaRect(c)  

Görüntü işlemeden alınan verilerin anlamlı hale getirilmesi için bir veriseti oluşturulacak 

ve nesne tespiti nizami seviyeye gelecektir.  

Tespit edilen bu objelerin derinlik mesafe hesaplamaları yapılmıştır; 

def distance_to_camera(knownWidth, focalLength, perWidth): 

#mesafeyi hesapla ve geri ver 

return (knownWidth * focalLength) / perWidth 

Arduino da kullanılacak olan motorlar ve sensörler C++ dili kullanılarak yazılacak ve 

görüntü işleme veri tabanındaki verilere cevap verecek şekilde yazılacaktır. 

Raspberry Pi tarafında Arduino-Raspberry seri port bağlantısı ve Pixhawk-telemetri 

bağlantısı oluşturulmuştur. İletişim modülü servisi yazılmıştır. Python ile yazılarak bütün 

bağlantılar gerçekleştirilmiştir.  

İletişim modülü istasyon telemetri programı ile Raspberry arasındaki iletişimi kuracak 

şekilde programlanacaktır.  

İstasyon telemetri programı C# diliyle yazılmıştır. Ayrıca görüntü işlemeden anlık veri 

akışı sağlayacak ve Raspberry’den verileri iletişim modülü servisi vasıtasıyla alacaktır. 

Algoritmaların birçoğu Arduino için yazılacak olup bir kısmı da Raspberry için 

yazılacaktır.  

Görev algoritmaları, görüntü işleme modülünden Raspberry bağlantısı ile verileri alacak 

ve o an ki duruma göre algoritmanın işleyişini gerçekleştirecektir. 
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Sıralı kontrol algoritması Raspberry tarafında yazılarak belli aralıklarla Arduino tarafına 

istek gönderir ve alından veriler olumlu ise Arduino’ya devam etmesi için tekrar karşı 

istek yollanır.  

Garanti algoritması yine Raspberry Pi tarafında yazılacak olup belirli aralıklarla bütün 

sistemden veri alacaktır. 

Eve dönüş algoritması Arduino tarafında yazılacak olup Raspberry’den gelen sıralı 

kontrol algoritması == 1 durumunda devreye girecek ve sıfır noktasına yaklaşacaktır. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

 

 

Şekil 31 Dış Arayüz 

Visual Studio platformunda C# dili kullanılarak arayüz oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 

arayüz aracın tam otonom ve gerekli durumlarda manuel kullanımını mümkün kılacak 

şekilde tasarlanmıştır. Programın asıl maksadı olan telemetri, sistemin akıbetini o an 

oluşacak duruma göre iletecek şekilde tasarlanmıştır. Port bağlantıları manuel olarak 

kullanılabilmekte olup, gerekli durumda değişiklik sağlanarak delayler eklenebilmektedir. 

Kameralar arası görüntüleme, sistem aktif olarak çalıştığı için geçiş yapmaya olanak 

sağlamaktadır. Böylelikle kameralar arasında değişiklik yapılarak anlık durum kontrolü 

sağlanabilmektedir. Motor değerleri anlık olarak görüntülenebilmektedir. Bu sayede aracın 

eğilimini tahmin edebilmek kolaylaşmaktadır. Sistem durumu kontrolü barında ise 

sensörlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığı, araç tarafından iletilen verilerle 

görüntülenebilmektedir. İletişim modülü Pixhawk doğrudan bu yazılım ile Raspberry 

arasında görev almaktadır. Raspberry araç içinde olması sonucu bir tane çift yönlü bağlantı 

yeterli olmuştur. Bunlara ek olarak hem yazılım arayüzünde hem de araç üzerinde acil durum 
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butonları oluşturulmuştur. Bu sayede hem yer istasyonundan hem de araç üzerinden 

durdurma eylemi sağlanabilir hale gelmektedir. Dış arayüz Şekil 31’de gösterilmektedir. 

5. GÜVENLİK 

 

 

Şekil 32 Çalışma Sırasında Alınan Güvenlik Önlemleri 

ATILAY İnsansız Sualtı Takımı’nın proje çalışmalarında en dikkat ettiği husus güvenliktir. Her 

şeyden önce yaşanabilecek tüm kazalar, önceden belirlenen güvenlik önlemlerinin 

uygulanmasıyla önlenebilir hale gelebilir. Takım üyeleri bunun bilincinde olup, proje öncesi bu 

konuda bilgilendirilmiş ve çalışmalar esnasında gerekli zamanlarda kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanarak önlemlerini almaktadırlar. Takımın önceliği aracın yapıldığı çalışma 

ortamının güvenliğini sağlamak ve takım üyelerine güvenli bir ortam hazırlamaktır. Takım 

üyesinin çalışma sırasın aldığı güvenlik önlemleri Şekil 32’de gösterilmektedir. Güvenlik 

önlemleri aşağıda belirtilmiştir. 

Çalışma Alanında Alınan Güvenlik Önlemleri:  

• Çalışılacak zeminin ıslak veya kaygan olmamasına dikkat edilmiştir. 

• Gerekli aydınlık ortam sağlanmış, yetersiz ışıkta yaşanabilecek kazalar önlenmiştir. 

• Çalışma alanında kesici ve delici yüzeylere sahip teknik ekipmanların bırakılmamasına 

dikkat edilmiştir.  

• Elektrikli eşyaların prizde takılı bırakılmamasına dikkat edilmiştir. 

• Çalışılan atölyede ilk yardım seti bulunmakta olup olası iş kazalarında yetkili kişiye 

anında haber verilecektir. Atölyede bulunan ilk yardım seti Şekil 33’te gösterilmektedir. 

Araç üzerinde çalışmalar esnasında birçok test yapılacaktır. Bu testler öncesi gerekli güvenlik 

önlemleri alınıp aracın hasar görmesi engellenecektir. Test aşamalarında alınacak güvenlik 

önlemleri aşağıda belirtilmiştir. 
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Şekil 33 Acil Durumlar İçin Hazır Halde Laboratuvarda Bulunan İlk Yardım Seti 

 

Test Aşamalarında Alınacak Güvenlik Önlemleri:  

• Acil durum butonunun çalışma durumu kontrol edilecektir. 

• Açıkta kalan elektronik parça ve kablo olmadığından emin olunacaktır. 

• Kullanılan havuzun temizliğine özen gösterilmeli, araca zarar verecek madde olup 

olmadığına bakılacaktır. 

• Su aradaki hava kabarcıklarından basınç ile kendine yol açıp tüp içerisine doğru 

ilerleyebilmektedir bu yüzden kullanılan hazne içinde kava kalmadığından emin 

olunacaktır. 

• Araç havuzda test aşamasında iken oluşabilecek elektrik kaçaklarından korunmak için 

havuz etrafında ve içinde kimse bulunmayacaktır.  

• Test sonrasında araç tamamen kurumadan elektronik parçalara dokunulmayacaktır.  

• Sızdırmazlık tam anlamıyla sağlansa bile dışarıdaki soğuk su tüp içindeki sıcak havanın 

yoğuşmasına ve içerde ıslanmalara sebep olabilir. Dikkatli olunacak ve ekipmanlar 

kurulanacaktır. 

Araç sisteminde ve yazılım sürecinde alınan ve alınacak olan güvelik önlemleri aşağıda 

belirtilmiştir; 

• Sistemde oluşabilecek en ufak bir arıza tespiti halinde araçtaki tüm enerjiyi kesmesi 

amacıyla araca entegre acil durdurma butonu tasarlanmıştır. 

• Aracın elektronik kutusunun içine su sızmaması ve kısa devre yaşanmaması için silindir 

kapaklarına O-Ring ile yalıtım sağlanacaktır. 

• Araç üzerindeki DC fırçasız motorlar kaplanarak sudan yalıtılmış hale getirilecektir. 
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• Araç üzerindeki motorların izolasyonunda epoksi kullanılarak korozyona uğramasının 

önüne geçilmiştir.   

• Aracın etrafında bulunabilecek herhangi bir engele karşı mesafesinin korunması 

sensörlerle sağlanacak ve aracın zarar görmesi engellenecektir. 

• Araca yerleştirilecek olan sensörler, elektronik kartlar, kamera gibi elektronik 

donanımlar aracın her bölgesinde planlı ve düzenli bir şekilde konumlandırılacaktır. 

Böylece araç içinde ve dışında kablolarda sarkma, kırılma veya gerilme gibi 

deformasyonlar oluşmamaktadır.  

• Araç üzerindeki pervaneler nozul içerisine konularak çevreye zarar verme ihtimali 

önlenecek ve itiş gücü açısından verim sağlanacaktır. 

• Araç içinde malzemelerin voltaj seviyesini korumak ve sabit tutmak için regülatör 

kullanılacaktır. 

• Araç sisteminde kullanılacak kabloların yalıtımı ısıyla daralan makaronla sağlanılacak 

bu sayede aracın açıkta elektriksel bağlantısı olmayacaktır. 

• Araç içerisindeki devrelerden geçen akımın belirlenen değerden yüksek olması halinde 

sigorta devredeki enerjiyi kesecek ve oluşabilecek arızaları önleyecektir. Vida gibi 

bağlantılarda gevşek bağlantı bırakılmayacak, bunu sağlamak için yaylı rondela 

kullanılacaktır. 

• Tasarım aşamasında araç üzerinde keskin köşeler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Bu 

hem güvenlik hem de aerodinamik yapısı açısından önemlidir. 

• Telemetri yazılımında herhangi bir sorun olması durumunda uzaktan müdahale 

edilebilmesi amacıyla acil durum butonu oluşturulmuştur. 

• Yazılım sürecinde herhangi bir aksaklık ya da arıza söz konusu olması ihtimaline 

karşılık algoritmalarda karar mekanizmaları oluşturulmuştur. Böylelikle aracın durumu 

görülebilmekte, arıza onarılabiliyorsa yazılımsal olarak düzeltilebilmekte ya da 

yavaşlatılabilmektedir. Bu sayede zincirleme hataya sebep olmadan adım adım 

ilerlenmesi sağlanmaktadır. 

 

6. TEST 

Alışılagelmiş mühendislik hesapları karmaşık problemlerin çözümünde yetersiz 

kalabilmektedir. Nümerik analiz programları bu karmaşık problemlerin çözümüne yardımcı 

olmaktadır. Sualtı aracının suyun altında göstereceği performansın hesabı da bu karmaşık 

problemlerden biridir. Bu yüzden üretim yapılmadan önce öngörülen tasarım bir nümerik analiz 

programı olan Ansys Fluent programı ile analiz edilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.  

Drag (Sürükleme) Kuvveti: Akışkanlar mekaniğinde sürükleme, bir akışkana göre hareket 

eden herhangi bir nesnenin göreceli hareketinin tersine etki eden bir kuvvettir. Aerodinamik 

açıdan bakıldığında sürükleme, hava aracına etki eden dört temel kuvvetten biridir [4]. 0,4 m/s 

hız için 1200 iterasyon sonucunda yakınsanan drag kuvveti 0,55 N olarak nümerik analiz 

sonucunda hesaplanmıştır. Analiz sonucu Şekil 34’te gösterilmiştir.  
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Şekil 34 Drag-Iteration Grafiği 

Şekil 35’te analiz sonucunda sualtı aracının yer çekiminden bağımsız olarak kesit düzleminde 

oluşan basınç gösterilmiştir. Şeklin sol kısmı aracın önü, sağ kısmı aracın arkasını belirtmekte 

olup, aralarındaki basınç farkı gösterilmiştir. Bernoulli denkleminden yola çıkarak hızın 

azaldığı yerlerde basıncın arttığı; hızın arttığı yerlerde ise basıncın azaldığı söylenebilir. 

 

Şekil 35 Kesit Görünümüne Ait Statik Basınç Gradyanı 

Aracın kesit düzlemine ait hız gradyanları Şekil 36’da, aracın kesit düzlemine ait hız vektörleri 

ise Şekil 37’de gösterilmiştir. Kırmızı ve uzun vektör hızın yüksek olduğu yerleri, mavi ve kısa 

vektörler ise hızın sıfıra yakın olduğu bölgeleri ifade etmektedir.  
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Şekil 36 Aracın Kesit Görünümüne Ait Hız Gradyanı 

 

Şekil 37 Aracın Kesit Görünümüne Ait Hız Vektörleri 

 

7. TECRÜBE 

ATILAY İnsansız Sualtı takımı yeni kurulan ve TEKNOFEST yarışmasına ilk defa katılan bir 

takımdır. Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar doğrultusunda ekip çalışması sürdürülmeye 

çalışılmakta olup, yarışma koşulları dikkate alınarak sıfırdan araç tasarımı yapılmıştır. Verilen 

zaman ve bütçe koşullarında ekip tecrübelerini ortaya koyarak yeni deneyimler kazanmıştır.  

Farklı daldaki mühendislik öğrencilerinin bir araya gelerek ekip ruhunun kazanılması, takım 

halinde çalışmalar yapmayı deneyimlemesi, sponsor arayışı içindeyken sektörün öncü firmaları 

ile görüşmeler yapılıp üst düzey yöneticilerle iletişimin sağlanması gibi birçok kişisel gelişim 

alanında tecrübeler edinmiştir. 
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Takım doğru bilgiye ulaşma, literatür taramaları yapma, sunum yetisi kazanma gibi birçok 

akademik alanda deneyim kazanmıştır. 

Ön Tasarım Raporu aşamasında oluşturduğumuz tasarım üzerinde detaylı analizler yapıldığında 

aerodinamik yapısının sualtında yeterli olmadığını tespit edilmiş ve yeni bir tasarım ortaya 

çıkarılmıştır. 

Aracın imalat aşamasında elle yatırma yöntemi kullanılarak öğrencilere en yaygın açık 

kalıplama yönteminin öğretilmesinin yanında üniversitenin atölyeleri kullanılarak kalıbın 

şekillenmesi aşamasında tecrübe kazanılmıştır. 

Elektronik aksamın muhafazasında ön ve arka kapak için pleksi vakum ve bombe ile pleksi 

şişirme işlemi kullanılmıştır. Takım, sanayide makine ile üretim aşamasında bulunup 

deneyimler kazanmıştır. 

Analizler için kullanılan Ansys programı takım üyeleri tarafından başlangıç seviyesinde 

öğrenilmeye başlanmış, test aşamasında doktora öğrencileri tarafından destek alınmıştır. 

Arduino ve Raspberry ile motor kontrollerinin nasıl yapıldığı öğrenilmiştir. 

Görüntü işleme verileri ile yordamlarının nasıl oluşturulacağı tecrübe edilmiştir. 

Veriseti oluşturup bu verileri amacına uygun kullanabilmeyi öğrenilmiştir. 

Open CV kütüphanesini daha detaylı öğrenerek görüntü işleme aşamasında daha kapsamlı 

çalışmalar yapılmıştır. 

İstasyon telemetri programı için iletişim modüllerinin bağlantılarını ve bu verilerin anlamlı hale 

gelmesi için çalışmalar yapılarak tecrübe edinilmiştir. 

Algoritmalarda hatalar görülerek kod yazımında daha başarılı bir yol izlenmiştir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Zaman planlaması Tablo 4.’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Zaman Planlaması 

Yapılacaklar 

                                                                    

Aylar 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Araştırma Süreci X X X X X X 

Kritik Tasarım Raporunun hazırlanma 

süreci 
X X     

Araçta kullanılacak malzemelerin 

siparişi 
  X    

Üretilecek parçaların 3 boyutlu 

yazıcıda basımı 
  X    



 
 

41 
 

Yazılım sürecinde algoritma ve 

kodların hazırlanması 
X X X    

Elektronik aksamın hazırlanması X X X    

Parçaların montajının yapılması   X X   

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti 

testleri 
  X X   

Olası sorunların giderilmesi    X X  

Sualtı araçlarının sızdırmazlık ve 

hareket kabiliyeti videolarının son 

teslim tarihi 

    X  

Finale kalan takımların açıklanması     X  

TEKNOFEST 2021      X 

 

8.2. Bütçe Planlaması 

Bütçe planlaması Tablo 5.’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Bütçe Planlaması 

ÜRÜN ADI ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT 

Raspberry Pi Kamera V2 2 389,81 779,62 

Emax Fırçasız DC Motor 
7 141,36 989,52 

Raspberry Pi 4 8 GB 1 909,55 909,55 

Regülatör 1 116,03 116,03 

Raspberry Pi Motor Sürücü 

Kartı 

1 295,32 295,32 

MOSFET Sürücü Modülü 1 10,00 10,00 

3D 1.75 mm PLA Filament 4 130,00 520,00 

XT60 Güç Dağıtım Kartı 2 37,70 75,40 

XT60 Konnektör 2 9,68 19,36 
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100 mm O-Ring 1 75,00 75,00 

Hidrofon 1 230,00 230,00 

Isıyla Daralan Makaron 1 355,00 355,00 

Çift Yönlü Motor Sürücü 1 344,98 344,98 

35A Programlanabilir ESC 1 269,00 269,00 

Jetson Nano Developer Kit 1 1.308,38 1.308,38 

Adaptornano1 5V/4A 1 106,96 106,96 

PNY 128 GB MicroSDXC 

Class 10 UHS-I Elite 
1 193,00 193,00 

16578 AC8265 Wireless 

Network Adapter 
1 203,21 203,21 

7.10.14.35960 MiniCable 

30cm Micro USB Kablolu 
1 29,80 29,80 

LI-IMX219-MIPI-FF-

NANO-H136 
1 524,08 524,08 

16990 Fan-4010-5V Small 

Cooling Fan 
1 32,08 32,08 

16566 Acrlyic 1 106,96 106,96 

LPS25HB Basınç-

Yükseklik Sensörü 
1 76,38 76,38 

MG90S Servo Motor 6 25,48 25,48 

Su Kaçağı Dedektörü 1 200 200 

Karbon Fiber Kumaş 

600gr/𝑚2 12k-twill 
5𝑚2 346,55 1.575,21 

JSN-SR04T Su Geçirmez 

Ultrasonik Mesafe Ölçer 

Sensör 

1 66,98 66,98 

Acil Durdurma Butonu 1 30,00 30,00 

Konfulon 40000 mAh 

Powerbank 4 USB Çıkışlı 

PD 18W 

1 351,06 351,06 
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Pixhawk 2.4.8 32-bit 

Otomatik Pilot 
1 1.032,00 1.032,00 

DVK512 Raspberry Pi 

A+/B+/2/3 Geliştirme Kartı 
1 128,39 128,39 

   TOPLAM: 10.627,48 ₺ 

 

 

8.3. Risk Planlaması 

ATILAY İnsansız Sualtı Takımı’nın öncelikli hedefi meydana gelebilecek riskleri minimize 

ederek optimum güven aralığında faaliyetleri sürdürebilmektir. Yapılan bu çalışma, risk 

planlamasının yanı sıra risklerin tanımlanması, risk yönetimine ait süreç ve 

değerlendirilmesini de içermektedir. Karşılaşılabilecek potansiyel risklerin 

değerlendirilmesi, verilere dayalı kararlar alınması ile proje hatalarını ve oluşabilecek 

riskleri en aza indirilmesini sağlar. Aracın değerlendirilmesi ve araç üzerinden yapılan 

analizler ile sistem kontrol altına alınmaya çalışılmış ve risk yönetimi süreci başarıyla 

sonuçlanmıştır. 

 

Şekil 38 Risk Yönetimi 

 

Risk Yönetimi: Risk yönetimi sürecinin ana unsurları aşağıda listelenmiştir. 

• İçerik Oluşturma: Projenin izlenmesi ve içerik oluşturulması 

• Risk Tanımlama ve Önceliklendirme: Proje kapsamında mevcut ve muhtemel tüm risklerin 

tanımlanması  
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• Risk Analizi: Projedeki risklerin ölçülmesi ve yararın değerlendirilmesi 

• Değerlendirme: Yarar risk dengesinin sağlanması  

• Risk İyileştirme Çalışmaları: Belirlenen risklerin yönetilmesi ve kontrol altında tutulması 

için izlenen yol 

 

Tablo 6. Risk Yönetimi  

 RİSK ÇEŞİTLERİ         RİSK YÖNETİMİ 

1 Aracın elektrik-elektronik sisteminde 

meydana gelebilecek hatalar (su geçirmesi, 

kısa devre, darbe alması vb.) 

Elektronik kısım için her bileşenin 

sudan     yalıtılmış hale getirilmesi ve 

koruyucu  hazne tasarlanması 
2 Motorlarda arıza meydana 

gelmesi 
Sistemde kalan motorlar ile devam 

edilebilecek algoritma tasarlanması 
3 Aracın güç hattının ortam basıncından 

 fazla etkilenerek su alma durumu 
Su geçirmez konnektörler kullanılması 

4 
Araçta bulunan acil durum butonunun  

yarışma esnasında çalışmaması 

Araç için oluşturulan arayüzler ile 

aracın otomatik durdurulabilmesi 

 
5 Yarışma esnasında oluşabilecek  

aksaklıklar ile aracın hasar alması 

Yedekte güç hattı bağlantıları 

bulundurulması 
6 

Aracın döngüye girdiği tespit edilip  

ve hata saptanması 

Sürekli kontrol sağlayan kontrol 

mekanizması devreye girecek ve 

algoritmayı problemli noktaya 

yönlendirecektir 
7 

Malzeme temininde aksaklıklar 

 yaşanması 

Malzemeler alternatifleri ile 

değiştirilecek ya da yurt içinden 

alışveriş yapılmasına özen 

gösterilecektir 
8 

3 boyutlu baskı aşamasında yaşanabilecek  

aksaklıklar 

Yaşanabilecek her türlü aksaklıklar 

(yazıcının düzgün çalışmaması, 

filament sıkışması vb.) gibi durumlarda 

gerekli müdahaleleri deneyimli takım 

üyeleri yapacaktır. 
9 

Pandemi dolayısıyla iş-zaman planlarında 

 aksaklıklar yaşanması 

Teknik ekip ve danışman tarafından 

gerekli güncellemeler yapılıp 

çalışmalar devam edecektir 
10 

Proje için ayrılan bütçenin yetersiz kalması 

Gerekli sponsor çalışmalarının 

hızlandırılması, temin edilecek 

malzemelerin uygun fiyatlısının 

seçilmesi 
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9. ÖZGÜNLÜK 

İnsansız sualtı aracının teknik tasarımı takım tarafından araştırmalar ve çalışmalar sonucu 

ortaya çıkmıştır. Özgün ve ileride üretimi yapılabilecek bir tasarım olması amaçlanmıştır. 

Teknik resimler ve araç tasarımı ATILAY İnsansız Sualtı Takımı’na aittir. 

Yapılan şase tasarımında sağlanan koşullara göre düşük hidrodinamik katsayıları hedefleyen 

özgün bir hidrodinamik tasarıma başvurulmuştur. 

Fırçasız DC Motor için pervane tasarımı yapılmış ve pervanelerin teknik çizimi yapılarak 3 

boyutlu yazıcıdan baskısı alınmıştır. Her bir pervanenin montajı yapılarak elde edilen thrust 

değerlerini ve çektiği akım değerlerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu analizler 

sayesinde takım üyeleri araştırma ve geliştirme sürecine katkı sağlanmıştır. 

Telemetri kontrol sisteminin tasarımı takıma ait olup bütün sistemden verileri toplayacak 

şekilde yazılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda tasarlanan algoritmanın benzer frekanslarda 

yayın yapan telemetri sistemlerinin yoğun kullanıldığı ortamlarda haberleşmenin sürekliliğinin 

sağlanıldığı gözlemlenmiştir. 

İletişim modülü sistem ve program arasında yer alan kodlar özgün bir biçimde yazılmıştır. 

Yazılım kodlarının her bölümünü en iyi mimari ile optimize etmek için tek bir sistemde birden 

fazla kalıp kullanılarak özgün çalışmalar gerçekleşmiştir. 

Yarışma kapsamında verilen otonom görevlerde aracın sualtını tarama süresini minimuma 

indirmek takım hedeflerinin başında yer almaktadır. Bu doğrultuda gerekli hesaplamalar ve 

araştırmalar yapılmış olup aracın havuzun tamamını taramadan belirlenen objeleri en kısa 

sürede bulması için özgün algoritmalar geliştirilmiştir. 

Konumlandırma görevindeki belirlenen noktada yer alan denizaltıyı tespit ettikten sonra 

objenin belirlenen noktaya olan uzaklığının hesaplanmasını sağlayan özgün algoritmalar 

geliştirilmiştir. Uzaklık verilerinin kullanılmasıyla optimal düzeyde konumlanmayı sağlayan 

özgün sistem geliştirilmiştir. 

İçeride yazılan karar algoritmaları takım yazılım ekibi tarafından oluşturulmuştur. 

10. YERLİLİK 

ATILAY Sualtı Takımı, yarışma sahibi T3 Vakfı’nın ve kategori yürütücü kurumu 

ASELSAN’ın vizyonunu benimsemektedir. Bu kurumların yerliliğe verdiği önemden yola 

çıkarak takımın öncelikli hedefi; araç iskeletinin eldeki laboratuvar imkanlarıyla yerli 

üretiminin gerçekleştirilmesidir. İskenderun Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında takım 

üyelerine sağlanan imkanlar ile araç iskeleti 3 boyutlu yazıcıyla PETG+Karbon Fiber Filament 

malzemesi işlenerek basılmıştır. Atölye imkanlarında şase imalatının darbelere karşı daha 

dayanıklı olması ve sızdırmazlığının sağlanması amacıyla PETG+Karbon Fiber baskının 

üzerine karbon fiber elle yatırma işlemi uygulanmıştır. Aynı zamanda araç yüzdürücülerinin 

hazır tedariği yerine yine takımın tasarım ekibi tarafından seçilen motorlara uygun olarak 

hesaplamaları yapılmış ve İskenderun Teknik Üniversitesi’ndeki imkanlar kullanılarak 

üretilmiştir.  
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Aracın itki ve yön kabiliyetini sağlaması amacıyla seçilen Emax XA2212 DC fırçasız 

motorların sızdırmazlığı epoksi kaplama ile takımın mekanik üyeleri tarafından sağlanmıştır. 

Aynı özellikleri sağlayabilecek ve kendiliğinden sızdırmaz özelliğine sahip olan T100 ve T200 

motorların temini yurt dışından sağlanmaktadır. Takım üyeleri Emax motorlarının 

sızdırmazlığını kendi imkanlarıyla yaparak tecrübe kazanmayı ve yerli ürünleri kullanarak milli 

teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Takımın üretemediği malzemelerde 

ve kullanılacak teknik parçalarda yerli üretim olmasına önem gösterilmiştir. ATILAY sualtı 

aracının yerli üretime sahip olması sonucunda ilk etapta bölge çapında, sonraki etaplarda ise 

ulusal bazda ticarileştirilebilme potansiyeliyle milli ekonomiye katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. 
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