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1. RAPOR ÖZETİ

Dünya yüzeyinin çoğunluğunu kaplayan deniz ve okyanus alanlarındaki araştırma süreçlerini 

kolaylaştıracak, ihtiyaca göre karar algoritmalarına sahip otonom sualtı araçları verimlilik ve 

inovatiflik hedefleri göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmeye devam etmektedir. Bu 

ilerlemenin bir parçası olma ereğinde Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan BTU 

DALAY takımı, “Yutpa” adlı otonom sualtı aracı üretmektedir. Bireysel anlamda takım üyelerinin 

bazılarının tecrübesi olmasına rağmen bir bütün olarak yeni kurulmuş takımın içinde bilgi alışverişi 

ile harmanlanan ve tecrübelenen yeni ve hırslı bir takım ortaya çıkmıştır. Uzaktan araştırma ve 

tasarım sürecinden aracın inşasına kadarki değişikliklere ve geçen zaman aralığındaki test ve 

deneyimlere değinilecektir. Aracın şasisinde analiz ve hesaplamalar yapılarak hareket verimini 

arttıracak yeni parça dizaynları tasarlanıp üretilmiştir. İtki elemanlarının yönünü kontrol edecek 

röle sistemi test amaçlı tasarlanıp üretilmiş ve sonuçlara göre yeni röle devresi oluşturulmuştur. 

Yeni itki elemanları ve şasi parçaları temin edilene kadar aracın röle sistemi farklı motorlar ile 

denenmiştir. Güç dağıtım kartının nihai versiyonu simüle edilerek geliştirilmiştir. Görüntü işleme 

yazılımları yarışma görevi ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmiştir. 2 aylık süreçte takım 

üyelerinin planlı çalışması sonucu aracın tamamlanmış versiyonu tasarlanmış, çeşitli elektronik 

mekanik ve yazılım testleri yapılmıştır. Kalan malzemelerin temini ile aracın üretimi 

sonuçlandırılacak ve yarışma sürecine kadar kapıdan geçiş, denizaltı konumlanma ve top düşürme 

görev denemeleri yapılacaktır.   
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri



6 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil  2.1. Takım Görev Şeması 
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3. PROJE MECUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1. Yerlilik, Özgünlük ve Araç ön tasarımı eksikleri

Ön Tasarım Aşamasında puan kayıplarının genel olarak yerlilik, özgünlük ve araç ön tasarım 

kısımlarından kaynaklanması neticesinde yapılan araştırmaların seyri bu başlıklardaki eksiklerin 

kapatılması yönünde olmuştur. Yerlilik kapsamında kaynak araştırmaları Türkçe kaynağa ve Türk 

yazarların araştırmalarına yönelim arttırılmıştır. Araç için daha önce denenmemiş metod ve 

tasarımlar ile özgünlük ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır. Araç ön tasarımında Ön Tasarım 

Raporu kısmında değinilmeyen pinger araştırması (sualtı akustik haberleşmesi), motor kontrol 

devresi eklemeleri ile yeterli bilgi aktarımı ve açıklığın oluşturulduğu düşünülmektedir.  

3.2. Aracın Mekanik Tasarımı Geliştirmeleri: Şasi, Tüp ve İtki Elemanları  

Ön tasarım raporunda aracın ebatlarının kapıdan geçiş görevi için büyük olması neticesinde Dış 

tasarımında önemli geliştirmeler yapılarak boyutu daha ufak ve portatif bir hal alması sağlanmıştır. 

Dış tasarım geliştirme süreci boyunca ortaya çıkan farklı fikirler ve geliştirme önerileri 

değerlendirilmiş ve yapılan tasarımların özgün ve yerli imkanlarla üretim yapabilme imkânı göz 

önüne alınmış olup, süreç boyunca takım üyeleri arasında istişare yapılmıştır. Ön Tasarım 

raporunda belirtilen mekanik tasarım üzerinde yararlı olacağı düşünülen doğrudan hareket ve 

denge sistemini olumlu yönde etkileyecek büyük değişimler yapılmış olup, bunlar; yeni su 

geçirmez tüp yeni şasi sistemi, yeniden tasarlanan tüp-şasi bağlantı sistemi, yeniden modellenen 

motor koruyucuları, yeniden tasarlanan pervaneler ve tutucu kol üzerinde geliştirmeler yapılmıştır. 

3.2.1. Su Geçirmez Tüp 

Ön Tasarım Raporu’nda kullanılması planlanan şeffaf tüpün boyutları ve hacmi genel araç dengesi 

üzerinde dezavantajlı durum oluşturduğu gözlendi ve tüpün boyutları 150*300 mm’den 100*300 

mm’ye indirilmesi sayesinde, araç daha dengeli; kesit alanının azaltılmasıyla ileri ve geri yönlü 

hareket sırasında karşılaşılacak akışkan sürtünme kuvveti azaltılmıştır. 

Şekil  3.2. Eski Tüp 

Şekil  3.1. Yeni Tüp 
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Şekil  3.3. ÖTR’de Kullanılması Karar Verilen Tüpün Verileri 

 

Şekil  3.4. KTR’de Kullanılmasına Karar Verilen Tüpün Verileri 
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Tablo 3-1. Eski ve Yeni Tüp İçerisindeki Hava Karşılaştırması 

Eski Tüp Hacmi Yeni Tüp Hacmi 

6224 [cm3] 2636 [cm3] 

 

Avantajı; Şekil 3.3 ve Şekil 3.4 ’de tasarım programından alınan hacim değerlerinden hacim, 6224 

cm3   değerinden 2636 mm3 değerine inmesiyle, aracın yeni tüpü sayesinde az hava hacmi ile daha 

kolay batmasına yardımcı olur.  

 

3.2.2. Tüp İçi Düzenleyicisi  

Malzemeleri akrilik tüpe yerleştirirken kartların ve 

komponentlerin sabit kalması için bir bölüme ihtiyaç 

duyulmuştur. Aracın gömülü sisteminin kolaylıkla demonte 

edilebilmesi için ara kat sistemi tasarlanmıştır. Kartlar 

üzerine vidalanıp sabitlenecektir. 

 

        

        Şekil  3.5. Tüp İçi Düzenleyici 

3.2.3. Şasi (İskelet)  

Sızdırmaz tüpün değişimi ile şasi üzerinde değişikliklere gidilmesi gerekilmiş ve yeni tüpe en 

uygun şasi sistemi tasarlamak için şaside bulunan daha uzun olan üst itici bağlantı parçaları 

kısaltılması sayesinde daha rijit bir yapı elde edilip, eski şaside oluşabilecek dönme manevraları 

sırasında akışkan kuvvetiyle karşılaşmasının önüne geçilmiştir. Levhalarda bulunan araç sembolü 

küçültülerek ileri hareket sırasında şasi üzerinde türbülanslı akış yerine laminer akış oluşması 

sağlanmıştır. Şasi bağlantılarının daha rahat yapılabilmesi için M5 vida deliği yeri vida noktalarına 

oluklar açılmış ve bu sayede montaj yapılırken sigma levha bağlantı parçası uyuşmazlığının sorun 

oluşturması önlenmiştir.  

        

            

        

           
Şekil  3.6. Eski Sac Levha Tasarımı Şekil  3.7. Yeni Sac Levha Tasarımı 
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3.2.4. Tüp-Şasi Bağlantı Sistemi  

ÖTR tasarımında bulunan iskelet sistemi şeffaf tüpün sıkı geçme yöntemiyle sabitlenmesine olanak 

sağlıyordu. Tüp ve şasinin değişmesi yeni bir tüp sabitleme sistemi gereksinimi oluşturmuştur. 

Şekil 3.10’da ÖTR tasarımında kullanılan sistemde iki sigma arasında pleksiglas tüpün sıkı geçme 

ile sabitlenmesi planlanmıştı. Son düzenlemede aracın adı olan Yutpa ejderinin yelelerini temsil 

etmesi açısından özgünlük yaratmak için tasarlanmasına ve bu modele uygun malzeme olarak PLA 

filamenti kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

          

 

 

 

3.2.5. Motor Koruyucuları  

Su altı sistemlerinde yapılan araştırmalar sonucunda motor nozulları tasarımının hızlandırıcı nozul 

standartlara uygun şekilde tasarım düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede dikine - uzunlamasına - 

yanlamasına – yunuslamasına – sapma - yatış hareketlerini motorda ve pervane sisteminden tam 

kapasitede çalışabileceği hesaplanıp, hareket verimliliği en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir. 

Şekil  3.10. Eski Tüp-Şasi Bağlantısı Şekil  3.11. Yeni Tüp-Şasi bağlantısı 

Şekil  3.9. Eski Şasi Şekil  3.8. Yeni Şasi 
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3.2.6. Pervaneler  

İlk raporda kullanılan pervanelerin yeterli etkiyi veremeyeceği akış analizinde gözlemlendiğinde, 

su araçları standartlarına uygun bir itici kullanılması gerektiği kararlaştırılıp yeni tasarım 

yapılmıştır. Tasarımı yapılan pervanenin suyun yönlendirilmesinde daha fazla söz sahibi olduğu 

yapılan analizler sonucunda kararlaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün tasarım olması ön planda tutulduğu için DC motoru saran bölüm eklenmiş, motor pervane 

bağlantısı daha güvenli olması sağlanmıştır ve bu sayede yapılan pervane sistemi oluşan alan 

ihtiyacını karşılamıştır. 

 

3.3. Aracın Elektronik Tasarımı Geliştirmeleri: Motor  

3.3.1. Motor Değişikliği 

Başta belirlenmiş Dji 2212 Fırçasız DC motor M1 Su Geçirmez Su Altı Motoru ile değiştirildi. kV 

değeri yükseldikçe, amper başına elde edilecek tork düşer. Aynı miktarda tork için, yüksek kV 

değeri olan bir motor, düşük kV değeri olana göre daha fazla akım çeker. Dji 2212 motoru 920 kV 

olması sebebiyle daha düşük kV değerine sahip M1 motoruna geçiş yapıldı. Böylece elde edilen 

verimi arttırmak hedeflendi.  

Şekil  3.12. Eski Nozul Şekil  3.13. Yeni Nozul 

Şekil  3.14.Esi Pervane Şekil  3.15. Yeni Pervane 
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3.3.2. ESC Değişikliği 

Ön tasarım raporunda kullanılmak istenen ESC Emax 30 amper fırçasız motor sürücü 12V besleme 

gerilimi ile çalışmaktaydı ve pilden gelen 14.8 V’yi dönüştürmek için regülatör dönüşümü 

gerekiyordu. Bu sebeple hem daha uygun fiyatlı olan hem de gerekli olan optimum özelliklere 

sahip Emax BLHeli 30A Oneshot motor sürücü modülünü kullanması tercih edildi.  

 

    

 

 

 

3.3.3. Motor Kontrol Devresi 

Ön Tasarım Raporunda yer verilmeyen motor kontrolü devresi için kritik tasarım raporunda tasarım 

aşamaları ve canlı devre testlerine değinilmiştir.  

3.3.4. Kamera değişikliği 

Ön Tasarım Raporunda bahsedilen IMX219-77 kamerasının stokları tükendiği için teknik özellik 

bakımından benzer ve NVDIA Jetson Nano ile uyumlu olan Raspberry Pi v2 kamera modülüne 

geçiş yapılmıştır. Raspberry Pi v2 kamerası sualtında istenilen görüntü kalitesini karşılayabilir 

niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3.17. Eski Motor Şekil  3.16. Yeni Motor 

Şekil  3.19. Eski ESC Şekil  3.18. Yeni ESC 

Şekil  3.21. Eski Kamera Şekil  3.20. Yeni Kamera 
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3.3.5. Gyro Sensörü Değişikliği 

BNO-055’in seçilme etmenlerinin başında işlev açısından MPU6050 ye göre daha kapsamlı olması 

gyro ölçüm alanı olarak daha geniş olması eksen sayısı olarak MPU 6050 6 eksenliyken BNO-055 

9 eksenli olması iki sensör karşılaştırıldığında özellik bakımından BNO-055 in seçilmesinde etkili 

olmuştur. 

     

 

 

 

 

      

3.3.6. JSN-SR04T Miktar Değişikliği 

Aracın konum bilgisinin Y eksenindeki verisi için basınç sensörünün yeterli olması kullanılacak 6 

adet JSN-SR04T miktarını 4’e indirilmesini sağlamıştır. 

3.3.7. Hidrofon ile Pinger Tespiti 

Top Düşürme görevinde kilit öneme sahip pingerli top hedefi tespiti için el yapımı hidrofon 

oluşturulup gerekli desibel değerindeki ses dalgalarının tespit testleri yapılmıştır. Ayrıca bu görev 

için 3. görev algoritma aşaması geliştirilmiştir.  

 

3.4. Bütçe Karşılaştırması  

Tablo 3-2. Bütçe Karşılaştırması 

ESKİ 

KOMPONENT 

FİYAT YENİ 

KOMPONENT 

FİYAT DEĞİŞİM NEDENİ 

Dji 2212 Fırçasız  

DC Motor 

141,15 M1 Su geçirmez 

sualtı motoru 

369 kV miktarının daha uygun olması 

Emax 30A ESC 118,40 Emax BLHeli 

Series ESC 

114,40 Stokta olmaması 

IMX219-77 181,15 Raspberry Pi 

Camera V2 

389,81  Elde bulunması 

MPU-6050 10,49       BNO-055 464,66 Elde bulunması 

Akrilik tüp 450 H-1 Sualtı 

Haznesi 

1700 Hacim ve tasarım değişikliği 

 

JSN-SR04T  83,94x6 JSN-SR04T 83,94x4 Fazladan kullanılmasına gerek 

olmaması 

Eski Bütçe 6631,87 Yeni Bütçe 9911,47  

 

Değişim: +3279,6 TL 

 

Şekil  3.22. Eski Gyro Sensörü Şekil  3.23. Yeni Gyro Sensörü 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
 

 

Şekil  4.1. Sistem Tasarımı Blok Diyagramı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarım sürecinde aracın farklı modelleri yapılmıştır. Tablo 4-1’de 10 üzerinden tasarımlar 

değerlendirilip güncel tasarıma geçiş nedenleri puanlama ile net olarak gösterilmiştir. 
Tablo 4-1. Mekanik Tasarrım Karşılaştırma 

ARAÇ 

DEĞERLENDİRM

E KRİTERLERİ 

   

BOYUT 4 5 8 

ESTETİKLİK 2 6 9 

ÖZGÜNLÜK 2 7 9 

ÜRETİM 8 7 6 

SIZDIRMAZLIK 5 5 10 

EKONOMİKLİK 7 5 6 

AĞIRLIK 5 7 8 

SÜRTÜNME 4 6 7 

GÖREV 

UYGUNLUK 

5 7 9 

TOPLAM 42 55 72 

 

 Yutpa’nın tamamlanmış mekanik tasarımına ait gerekli açılardan alınmış render görselleri Şekil 

4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.6’da verilmiştir. 
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Şekil  4.2. İzometrik Görünüm 

 

Şekil  4.3. Önden Görünüm 

 

Şekil  4.4. Yandan görünüm 
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Şekil  4.5. Üstten Görünüm 

 

Şekil  4.6. Arkadan Görünüm 
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4.2.2. Araç Serbestlik Dereceleri ve Hareket Kapasitesi 

 

Şekil  4.7. Araç Serbestlik Dereceleri 

4.2.3. Aracın Mekanik Tasarım Şeması  

 

Şekil  4.8. Aracın Mekanik Tasarım Şeması 
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4.2.4. Aracın Ana Elemanları  

4.2.4.1. İskelet (Şasi)  

Şasiyi oluşturan elemanlar; levha, sigma profil, köşe bağlantı federi ve gerekli boyutlarda 

vidalardan oluşmaktadır., 5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sac levha ve bu levhaların birbirine 

bağlantısı için aracın alt bölümünde 30x30 alüminyum sigma kanallı profil kullanılmış olup 

profiller sac levhaya, M3 vidalar yardımıyla sigma köşe bağlantı federi ile bağlanmıştır. 

 

Şekil  4.9.Köşe Federleri 

Araca hem estetiklik görünümü kazandırmak hem de ileri yönde hareketini daha dengeli hale 

getirmek amacıyla levhaların köşelerine pah verilip levhalar lazer kesimle kesilmiş ve paslanmaz 

levhanın üst kısmı sac büküm yöntemiyle 30° bükülmüştür. Ayrıca belirlenen muhtemel ağırlığa 

ulaşması ve aracın ismiyle oluşturduğu bütünlüğü kazandırmak için Türk mitolojisinde yer alan 

Yutpa, bir logo haline getirilmiş ve sac levhanın üzerine lazer kesimle işlenmiştir.  

 

         

Şekil  4.10. Aracın Tasarım Hali Şekil  4.11. Aracın Üretilmiş Hali 



 

20 
 

4.2.4.2. Sualtı Haznesi (Sızdırmaz Şeffaf Tüp) 

Aracın görevler sırasında hareketini sağlayan elektronik bileşenlerini içerisinde bulunduran bir 

unsur olan sudan yalıtılmış kısım için Pleksiglas’tan yapılmış akrilik sızdırmaz şeffaf tüp 

kullanılacaktır. Boyu 300 mm, çapı 100 mm olan hazır tüpün ön kısmında kamera görüşü için 

şeffaf bölüm bulunur. Motor-kart bağlantıları sağlamak için tüpün arka kısmında özel sızdırmaz 

bağlantı sistemi yapılmış olup bu sayede sızdırmazlık tamamen sağlanarak kartların ve devrelerin 

güvenliği sağlanacaktır.  

     

Şekil  4.12. Tüpün İzometrik Görünümleri 

4.2.4.3. Kart Yerleşim Mekanizması 

Akrilik tüp içerisinde bulunan kartların ve malzemelerin görevler sırasında birbirine karışmaması, 

sistemin kolaylıkla demonte edilebilmesi için ara kat sistemi tasarlanmıştır. 3B yazıcı yardımıyla 

üretilmesi planlanmaktadır.  

 

Şekil  4.13. Kart Yerleşim Katı Montaj 
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Şekil  4.14. Kart Yerleşim Katı 

4.2.4.4. Kelepçe Sistemi   

Şeffaf tüpü önden ve arkadan tamamen sarıp şasiye bağlayan ve 3B yazıcıdan basılacak olan isimle 

özdeşleşerek Yutpa yelesi çağrışımı yapması beklenen, karışık yapıya sahip olması nedeniyle baskı 

kolaylığı olması, enerjiden, vakitten tasarruf edilmesi için parçalara bölünerek 3B yazıcıda 

üretilecektir. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baskı sonrasında birbirine geçmeli olan yapılar sıkı geçme ile birleştirilerek yapıştırıcı yardımıyla 

birleştirilecektir. 26 vida ile birleştirilecek sistem paslanmaz levhalar arasında sızdırmaz tüp asılı 

kalacak şekilde vidalanacaktır.    

Şekil  4.15. Ön Kelepçe Sistemi Şekil  4.16. Arka Kelepçe Sistemi 
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Şekil  4.17. Ön Kelepçe Sistemi Yapboz Hali 

26 vida ile birleştirilecek sistem paslanmaz levhalar arasında sızdırmaz tüp asılı kalacak şekilde 

vidalanacaktır.    

 

4.2.4.5. İtici  

Pervaneler iletilen enerjinin tamamını itkiye dönüştüremez. Bu sebeple pervane ile enerji kaybını 

azaltmak amacıyla kort nozul kullanılmıştır. Nozul kullanımı kavitasyonu azaltma, pervaneyi dış 

etkilerden koruma ve itki verimi artışı sağlamaktadır [1][2].  Pervane ve nozul arasındaki tasarım 

sinerjisi itki verimini etkiler. Aracın ebatlarının önceki versiyonlara göre daha küçülmesi ve 

ağırlığının azalması, hızlandırıcı nozul tasarımına zemin hazırlamıştır. Kaplan tipi pervane dizaynı 

ise kort nozullarda tercih edilen tiptedir. Nozul iç yüzeyi ve pervane kanadı arasındaki açıklığın 

minimum seviyede tutulması itki performansını arttırır. [3] 

 

 

Şekil  4.18. Nozul, Pervane ve Motor Yerleşimi 
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      Şekil  4.19. İtki Sistemi Üstten Görünüm      Şekil  4.20. İtki Sistemi Yandan Kesit Görünüş 

4.2.4.6. Tutucu Kol 

Sualtı aracının imha görevini başarıyla tamamlaması için görev süresince istenilen performansı 

sağlayacak ve özgünlüğü ile ön plana çıkması istenen ve bunun için birden fazla tasarım planlanıp 

tasarım süreci sonucunda Şekil 4.21’ de gösterilen çalışma sistemi; aracın ön-alt bölümüne uygun 

vidalarla sabitlenen step motor(adım motoru) tarafından oluşturulan döndürme kuvvetinin, adım 

motorunun dönme bölgesine sabitlenecek sonsuz vida yardımıyla itme/çekme (ileri/geri) hareketi 

ile uzanma hareketi sağlanıp, sistemin tutma işlevini yerine getirmesi için servo motor 

yerleştirilmesiyle tutma görevini üstlenecek PLA malzemeden bir robotik kol tasarımı yapılmıştır. 

 

Şekil  4.21. Tutucu Kol 

4.2.4.7. Acil Durdurma Sistemi  

Görevler esnasında olası acil durum senaryolarına önlem amaçlı hızlı ulaşılabilen çekme kolu 

tasarımı yapılmıştır. Aracın üst kısmına konumlandırılacak ve menteşe ile sabitlenecektir. 
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4.2.4.8. Görev Başlatma Butonları  

Yarışma esnasında 3 farklı görev için 3 düğme modeli yapılmıştır. İlgili görevdeki düğmeye 

basılmasıyla araç o görev için kalibrasyona başlayacaktır. 

   

      Şekil  4.24. Görev Başlatma Buton Konumları                Şekil  4.25. Başlatma Butonu 

4.2.4.9. Pervane Nozul Tutucuları  

 İtki elemanlarının sıkı geçme ve yapıştırıcı malzeme aracılığıyla konumlanacak tutucular 

alüminyum profillere somun ile tutturulacaktır. 

 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil  4.23. Acil Durum Kolu Çekilmemiş Hali Şekil  4.22. Acil Durum Kolu Çekilmiş Hali 

Şekil  4.26. Üst Nozul Tutucuları Şekil  4.27. Alt Nozul Tutucuları 
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4.2.5. Malzemeler 

Tasarımın gerçekleştirilmesi süreci ile tasarıma uygun malzeme seçimi de yapılmıştır.  

Tablo 4-2. Mekanik Malzeme türleri 

MALZEME ARAÇ PARÇASI PROTOTİP FOTOĞRAFI 
 

Pleksiglass 
 

Şeffaf Tüp 

 
 

Paslanmaz Çelik Sac 
 

Gövde Levhası 

 
 

Alüminyum 6063 
 

Sigma Kanallı Profil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLA Filament 

 
 

Kelepçe Sistemi 

 
 

Pervane 

 
 

Motor Koruyucu 

 
 

Motor Koruyucusu 

Tutucuları 

 

 

Acil Durdurma 

Mekanizması 

 
 

Tutucu Kol 
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4.2.5.1. Pleksiglas 

• Işık geçirgenliği yüksektir. 

• Hava şartlarına mükemmel dayanıklıdır.     

• Rutubetten etkilenmez. 

• Normal cama göre 6 kat daha darbelere karşı dayanıklıdır. 

• Keskin kenarlı değildir.  

• Yaralanmalara sebep olmaz.  

• Isı geçirgenliği camdan %20 daha azdır. 

• Isıya dayanıklıdır. 

• Bakır sertliğindedir. 

• Bu özelliklerden yola çıkılarak pleksiglasın yüksek ışık geçirgenliği, yüksek mukavemet 

ve yüksek rijitliğe sahip olmasından dolayı sızdırmaz tüp için en elverişli malzeme olduğu 

yönünde karar kılınmıştır. 

 

4.2.5.2. Paslanma Çelik Sac 

• Özgül ağırlığı 7.95 gr/cm3 

• Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır 

• Kendi kendini onarır ve maliyetleri düşürür. 

• Uzun ömürlü kullanım sağlayarak tasarruf sağlar. 

• Hijyeniktir. 

• Yüksek mukavemete karşı dayanıklıdır. 

• Parlak görünümlüdür. 

• Oksidasyona karşı dayanıklıdır. 

• Aracın tüm komponentlerinin üzerine sabitlendiği, öncelikli olarak rijitliğini sağlayan ve 

batması için gereken ağırlığını oluşturan ana unsur olan iskelet için karşılaşılabilecek 

darbelere karşı sağlam ve dayanıklı, ayrıca malzemenin su ile teması olacağı için 

oksidasyona karşı dayanıklı olan paslanmaz çelik levha seçilmiş. 

 

4.2.5.3. Alüminyum 6063 

• Özgül Ağırlığı 2.69 gr/cm3 

• Korozyon dayanımı yüksektir. 

• Kaynak kabiliyeti çok iyidir. 

• T4 ısıl işlem formunda iyi soğuk şekillenebilir özelliği kazanır. 

• Çok karışık parçalar için uygundur. 

• Darbeye dayanımı yüksektir. 

• Yorulma dayanımı yüksektir. 

• Aşınma ve basmaya karşı dayanıklıdır. 

• Yüksek çekme dayanımına sahiptir. 

• Sürtünme katsayısı düşüktür. 

• Ekonomiktir. 

• Enerji tasarrufu sağlayan yapıdır. 

• Mekanik işlemede kolaylık sağlar. 
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• İskelet için batmasına olanak sağlayacak özgül ağırlığa sahip paslanmaz çelik sac levhaların 

birleşimi için aranan en temel özelliklerin başında hafif olması dışında ekonomik ve kolay 

montaj sağlaması açısından Alüminyum 6063 sigma malzemesi seçilmiştir. 

 

4.2.5.4. PLA Filament  

• ABS'ye göre basımı oldukça kolaydır. 

• Sert bir yapıya sahiptir.  

• Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. 

• Hafif esnekliğe sahiptir. 

• Aseton ile çözümlenmesi zordur. 

• Basım sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasındadır. 

• Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 

• Yatak sıcaklığı 50°C – 70°C arasında önerilmektedir. 

• Bir kere ayarlanmış sıcaklık, yatak kalibrasyonu ve üretim hızı ile sorunsuz basım 

yapılabilir. 

• Ekonomiktir. 

• Aracın kelepçe, nozul, pervane ve tutucu kolu için zamandan yüksek mukavemete sahip, 

sert, 3B yazıcı ile basımı kolay ve ekonomik olması özelliklerinden dolayı aracın 

bahsedilen kısımlarının üretimi PLA filamenti kullanılarak yapılacaktır. 

 

4.2.6. Üretim Yöntemleri 

Yutpa’nın dış iskeleti alüminyum profil, sigma ve PLA malzemenin farklı makineler aracılığıyla 

işlenmesiyle elde edilmiştir. Her işlemin detaylarına ayrı başlıklar altında değinilmiştir. 

 

4.2.6.1. CNC Torna Tezgâhı ile Lazerli Kesim 

Aracın yanlarında bulunan Alüminyum plakaların 

minimum hata payıyla üretimi için Ermaksan 3kv Fiberglas 

Momentum Gen-3 G Force Lazer kesim tezgâhı 

kullanılmıştır. Ejderha motifi, bağlantı elemanı delikleri ve 

Profilin şekli talaş kaldırma yöntemi ile 2 boyutlu 

düzlemde işlem yapan lazer kesimi ile çıkarılmıştır. 

Kesimden sonra kenarlardaki keskinlik zımpara ile 

giderilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil  4.28. Levha Lazer Kesim 
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4.2.6.2. Sac Bükme Makinesi 

Kesim işleminden sonra profillere 3. Boyuttaki 30° açıyı 

vermek için Abkant büküm Ermaksan 1250 *60 ton CNC 

Sac bükme makinesi kullanılmıştır. Tüpün çevresinde 

koruma ve sabitleme amacıyla eğimli tasarım yapılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.3. 3D Yazıcı ile Baskı  

Tüp ile alüminyum plakalar arasındaki bağlantıyı sağlayan parçaların, Nozul ve pervane gibi 

bilgisayar ortamında çizilen elemanların imalatı için kolay ve ucuz bir yöntem olan 3d yazıcı ile 

basım uygulanacaktır. Bu yöntem baskının hassasiyetinin ayarlanabilmesi ve Hatalı üretim riskine 

karşı nispeten düşük maliyetli olması dolayısıyla seçilmiştir. 

 

   Şekil  4.30. Tüp Üst Tutucu Basımı İçin Arayüz             Şekil  4.31. Pervane Basımı İçin Arayüz 

 

 

 

 

 

Şekil  4.29. Sac Levha Büküm 
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4.2.7. Fiziksel Özellikler 

Solidworks 3D CAD programı üzerinden alınan aracın muhtemel boyut, ağırlık, hacim ve 

yüzerliği Tablo 4-3’teki gibidir. 

Tablo 4-3. Aracın Muhtemel Fiziksel Özellikleri 

 

 

BOYUT 

  

 

AĞIRLIK 7,760 [kg] 

HACİM 6982 [cm3]  

YÜZERLİK 
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Tablo 4-3’te da görüldüğü üzere, araçtan istenen en iyi ağırlık ve boyutları karşılamış olup, su 

altında dengeyi sağlanması ve stabil hareket edebilmesi için araç ağırlık merkezi, motor eksenine 

olabildiğince yakın tutulmuştur. 

4.2.7.1. Teknik Resim Ölçüleri 

4.2.7.1.1. Şasi Levhası 

 

Şekil  4.32. Levha Teknik Çizimi 

4.2.7.1.2. Pervane 

 

Şekil  4.33. Pervane Teknik Çizim 
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4.2.7.1.3. Motor Koruyucu 

 

Şekil  4.34. Motor Koruyucu Teknik Çizim 

4.2.7.1.4. Şeffaf Tüp 

 

Şekil  4.35. Şeffaf Tüp Teknik Çizim 
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4.2.7.1.5. Ara Kat Düzenleyici 

 

Şekil  4.36. Ara Kat Düzenleyici Teknik Çizim 

4.2.7.1.6. Kelepçe Sistemi 

 

Şekil  4.37. Kelepçe Teknik Çizim 
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4.2.7.1.7. Tutucu Kol 

 

Şekil  4.38. Tutucu Kol Teknik Çizim 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Ön Tasarım Süreci 

 

Şekil  4.39. Elektronik Tasarım Şeması 
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Aracın içerisinde güç kaynağı, güç kartı, NVIDIA Jetson Nano, Raspberry Pi Pico, kamera, step 

motor, servo motor, 6 su geçirmez motor, ESC’ler, sensörler ve diğer elektronik malzemeler 

bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak komponentlerin suya karşı dayanıklı olmasına dikkat 

edilmiştir. 

Elektronik sistem aracımızda iki plakayı ortalayacak şekilde yerleştirilen akrilik su geçirmez tüp 

havza içerisinde bulunmaktadır. Bataryadan gelen güç sigorta ve röleden geçerek güç dağıtım 

kartından sistemin elektrik beslemesi yapılacaktır. 

Motorların kontrolünde kullanılacak ESC’lere gelecek gücü özel olarak üretilecek güç kartından 

beslemesi yapılacak sonrasında ESC’ler ve motor ile olan bağlantısında konnektörler 

kullanılacaktır. 

 

 
Şekil  4.40. Haberleşme diyagramı 

4.3.1.1. Güç Kaynağı  

Batarya seçiminde, kullanılan sensörlerin besleme gerilimleri, motorların ihtiyacı olan gücü, 

kamera, güç kartı gibi elektronik aksamı besleyerek görevleri yapacak kadar dayanabilen bir 

batarya seçimi yapılmalıdır. Bu koşullarda güç ihtiyacı 14.8V değerinde Lipo batarya kullanılarak 

elde edilecektir. Batarya 4 tane 3.7V çıkışlı hücreye sahiptir. Sistem için gerekli olan elektrik 

gereksinimini karşılayabilecek güçte bir bataryadır.    

        

 

Şekil  4.41. 14.8V Lipo Batarya 
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4.3.1.2. Lipo Seviye Ölçer ve Alarm Modülü 

Piller ne kadar dayanıklı olursa olsun kullanımdan kaynaklı tehlike arz eden vaziyetler 

oluşturabilir. Pillerin durumunu anlık olarak bilmek, tam doluluğu ve boşluğu verilerinin bilincinde 

olmak, kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. Bu sebeple bataryayı yarışma 

zamanına kadar korumak için Lipo pil seviye ölçer ve alarm modülü entegre edilmiştir.  

 

 
Şekil  4.42. Lipo Seviye Ölçer ve Alarm Modülü 

4.3.1.3. Güç Dağıtım Kartı 

Elektronik anlamda ihtiyaç olunan iç aksam beslemesi üretilecek güç kartı tarafından sağlanacaktır. 

Aracın elektronik komponentleri için gereken güç için ihtiyaç duyulan değerler 5V, 12V ve 

14.8V’dur. 3.3V gereksinimi Raspberry Pi Pico’nun belirli pinlerden elde edilecektir.  

 

 
 

Şekil  4.43. Komponentlerin Gerilim Değerleri 
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Şekil  4.44. Güç Dağıtım Kartı alt görünüm 

 
Şekil  4.45.Güç Dağıtım Kartı üst Görünüm 

4.3.1.4. NVDIA Jetson Nano 

NVIDIA Jetson Nano görüntü işleme ve yapay zekâ uygulamalarının gerçekleştirileceği 

geliştirme kartıdır. Uygulamaları 5 Watt güç harcayarak gerçekleştirmesiyle yüksek enerji 

verimliliğine sahiptir. Sıcaklık seviyesi yükselmesinden kaynaklı sorunların çözümü için kartta 

soğutucu modülü eklidir. Boyutunun küçük olmasının yanı sıra donanımsal özellikleri sayesinde 

görüntü işleme ve nesne tespitinde yüksek hız ve kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde bulunan 40 adet 

GPIO ve haberleşme pinleri ile ESC ve motorların kontrolü kolayca sağlanırken Raspberry Pi Pico 

ile de veri iletimi rahatça yapılacaktır. [4] 
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Tablo 4-4. NVDIA Jetson Nano Özellikler 

GPU 128-core Maxwell 

CPU 4-core ARM A57 @ 1.43 GHz 

Bellek 4Gb 64-bit LPDDR4 

Depolama Micro SD 

Video 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) Encoder 

4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30  (H.264/H.265) 

Decoder 

Güç Micro-USB 5V 2A, DC Güç Adaptörü 5V 4A 

Boyut 100mm x 80mm x 29mm 

Diğer GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

 

 
Şekil  4.46 NVIDIA Jetson Nano. 

4.3.1.5. Raspberry Pi Pico 

Raspberry Pi Pico’da 2 adet UART, 2 adet I2C, 2 adet I2S, 16 adet PWM kanalları ve 26 adet 

GPIO pini bulunmaktadır. Düşük güç tüketimine sahip Arm Cortex Mo+ isimli çift çekirdekli 133 

MHz hızında çalışan işlemci kullanmaktadır. Donanımsal özelliklerinin işlevselliği göz önünde 

bulundurularak sensörlerin ve Gripper’ın kontrolünü verimli hale getirecektir. NVIDIA Jetson 

Nano ile haberleşmesiyle aracın kontrolü gerçekleşecektir. [5] 

 

Şekil  4.47. Raspberry Pi Pico 
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Şekil  4.48. Yardımcı İşlemci Elektronik Bağlantısı 

4.3.1.6. Motor 

Aracın mekanik tasarımında gösterildiği üzere 6 adet motor kullanılacaktır. Su altı kullanımı için 

özel üretilen M1 Su Geçirmez Su Altı Motoru, Özellik ve performans bakımından daha üstün, 

uygun tork ve kV değerine sahiptir. 

 

Tablo 4-5. M1 Su Geçirmez Su altı Motoru özellikleri 

Voltaj Aralığı 3s-6s 

Sürekli Akım 8A 

Peak Akım 12A 10sn 

Voltaj-Devir İlişkisi 350 kV 

 

 

 

 

4.3.1.7. ESC 

ESC, NVDIA Jetson Nano’dan alınacak komutlara göre fırçasız dc motorların hız, hareket ve 

durma olaylarını gerçekleştiren devre kartıdır. Motor sayısı kadar ESC kullanılacaktır. Gerilim 

sınırı aşması durumunda gerilim koruma özelliği ile otomatik olarak motorları durdurma özelliğine 

sahiptir. [6] 

 

 

 

 

Şekil  4.49. M1 Su Geçirmez Su Altı Motoru 
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 Tablo 4-6. Emax BLHeli 30 A ESC özellikleri 

        

 

Aracın ileri - geri ve sağ - sol manevralarında önemli olan pervanelerin istenilen zamanda ters 

istikamette dönmesini sağlamaktır.  Bu konfigürasyonu kurmak için ESC’ler röle sistemi ile 

kullanılacaktır. Sistemin kontrolü için Nvidia Jetson Nano’dan veri iletişimi olacaktır.  

Üretimi yapılan motor kontrol devresinin (Versiyon 1) elde bulunan motorlar ile testleri de 

yapıldıktan sonra sonuçlar kaydedildi. Ulaşılan bilgiler ile performans iyileştirmesine gidilip 

tasarımın son haline karar verilmiştir.   

 

 

Şekil  4.51. Versiyon 1 Röle Sistemi 

Özellikler Emax BLHeli 

30 A 

Emax 30 A 

Sürekli Max Akım 30 A 30 A 

Anlık Max Akım 40 A (10 sn) 40 A (10 sn) 

Çalışma Voltajı 2S-4S 2S-3S 

BEC 5 V/ 2 A 5 V/ 2 A 

Ölçüler 52x26x7 mm 68x25x8 mm 

Ağırlık 28 gr 37 g 

Şekil  4.50. Emax BLHeli 30 A ESC 
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Şekil  4.52. Versiyon 2 Röle Sistemi Kartı Nihai 

4.3.1.8. Kamera 

Raspberry Pi v2 kamera boyut olarak küçük fakat görev işlevi bakımından büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Görüntü işleme ihtiyacını giderecektir. [7] 

 

         Tablo 4-7. Raspberry Pi v2 Kamera Özellikleri 

Ağırlık 3g 

Hareketsiz Çözünürlük 8 mp 

Sensör Çözünürlüğü 3280 x 2464 p 

Sensör Görüntü Alanı 3.76 x 2.74 mm 

Optik Boyut ¼” 

Algılayıcı Sony IMX219 

Odak Oranı (F-Stop) 2.0 

Kablo 15-pin Flex 

 

4.3.1.9. BNO-055  

Sualtı aracının sualtında tam dengeli olabilmesi, sağa sola yalpalamaması, hareket ve 

kabiliyetlerinde optimum düzeyde hata oluşması hem görevler hem de görüntü algılamada sıkıntı 

çekmemesi için eğim ve ivme sensörü olarak BNO-055 IMU sensörü kullanılacaktır. Bu sensör bir 

nevi insan fizyolojisinden tanımlamak gerekirse aracın beyincik kısmını oluşturuyor. [8] 

 

 

Şekil  4.54 BNO-055 

Şekil  4.53. Raspberry Pi v2 Kamera 



 

42 
 

4.3.1.10. Ultrasonik Sensör 

Ultrasonik sensör yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek temassız algılama yapabilen bir 

cihazdır. Mesafe, derinlik ve konum hesaplarının yapılabilmesi amacıyla su geçirmez JSN-SR04T 

mesafe sensörü kullanılacaktır. Sensörler, Sigma Profil ve Alüminyum Plakalara montelenerek 

kullanılacaktır.  

Mesafe (cm) = Ses hızı (cm / µs) × Zaman (µs) / 2 

Küçük boyutlu, düşük voltajda çalışabilen, yüksek doğruluk sağlayan, su geçirmezlik 

özelliğine sahip,  20 cm - 600 cm arası temassız mesafe algılama işlevi sağlayabilmesi ve aralık 

doğruluğunun 2 mm’ye kadar ulaşabilmesinin yanında fiyat olarak da uygunluğu sebebiyle 

kullanılması tercih edilmiştir.[9] 

 

 
 

Şekil  4.55. JSN-SR04T Mesafe Sensörü 

4.3.1.11. Nem Sensörü 

Aracın içine su girişi olması durumunda bunun tespiti ve sistemin zarar görmeden güvenli 

bir şekilde kapatılabilmesi amacıyla fiyat-performans ürünü DHT-11 Nem Sensörü kullanılacaktır. 

Araç sualtındayken herhangi bir su sızması veya ıslaklık-nem durumunda röleyi uyararak sistemin 

otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır. Sensör kendine özgü tek hat çift yön haberleşme 

yapmaktadır. Sensör %10Rh-%90Rh nem ölçümlerinde maksimum +-%5 civarı bir hassasiyet 

sağlamaktadır. [10] 

 

 

Şekil  4.56. DHT-11 Nem Sensörü 

4.3.1.12. Ağırlık Sensör ve Modülü 

HX711 modülü ve ağırlık sensörü aracın herhangi bir aksaklık durumunda dışardan 

müdahale edilmesiyle sistemin kapatılmasını sağlamak için kullanılacaktır. Olası bir tehlike ya da 

öngörülemeyen bir durum ile karşılaşılırsa havuzun dışından bir kanca yardımıyla araç çekilecektir. 

Aracın çekildiği kulpa takılacak olan yük hücresinden sensöre, sensörden de Raspberry Pi Pico ’ya 

veri yollanacak. Sistem röleden enerji geçişini engelleyerek elektrik akışının kesilmesini 

sağlayacaktır. [11] 
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             Tablo 4-8. HX711 Sensörü Özellikleri 

Çalışma Gerilimi 5V DC 

Yük Hücresi Kapasitesi 5 kg 

Veri Hassasiyeti 24 bit A/D Çevirici 

Entegre 

Boyut 34.5mm x 20.5mm 

x 1.1mm 

Çalışma Akımı < 10 mA 

Yenileme Frekansı 80 Hz 

   

 

4.3.1.13. Gripper Kontrolü 

HD-1800A servo motoru boyutunun küçük, hafif ve fiyat performans ürünü olması aracın sürücü 

kolu için yeterli hareket ihtiyacını karşılamaktadır. Servo motorun kontrolü Raspberry Pi Pico 

üzerinden yapılacak ve ihtiyaç duyulan gerilim de tasarlanılan güç kartı üzerinden sağlanacaktır. 

[12] 

 

Şekil  4.58. HD-1800A Servo Motor 

Gripperin ileri geri gitmesi için şaftına sonsuz dişli sistemi entegre edilecek bir Step motor 

kullanılacaktır. Bu step motor yüksek tork ve hıza sahip olması sebebiyle seçilmiştir. [13] 

 

           Tablo 4-9. Step Motor özellikleri 

Devrim: 200 adım / devir 

Endüktans:  Bobin Başına 4.5 mH 

Tutma Torku:  4 kg/cm  

Direnç:  Bobin Başına 1.70 Ω 

Akım Değeri:  Bobin Başına 1.5 A 

Devir Başına Adımlar:  200 

   

 

Step motorun güç ihtiyacının karşılanması ve hız ayarının yapılabilmesi amacıyla EasyDriver 

Step Motor Sürücü kartı kullanılacaktır. [14] 

Şekil  4.57. Yük Hücresi ve HX711 Sensörü 

Şekil  4.59. Step Motor 
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Şekil  4.60. EasyDriver Step Motor Sürücü  

4.3.1.14. Hidrofon Tasarımı 

Top düşürme görevindeki ULB-362C serisi sualtı pingerinin ürettiği ses sinyallerini algılamak ve 

mikrodenetleyicide işlemek için hidrofon tasarımı yapılmıştır. Piezoelektrik malzemeden oluşan 

disk ses sinyalini elektrik sinyaline çevirme işini görecektir. Elde edilen sinyali işleyebilmek için 

amplifikatör ile yükseltme işlemi yapılacaktır. Jetson Nanoya bağlamak için çıkış uçları jack-USB 

çevirici ile kullanılacaktır. [15][16] 

 

 
Şekil  4.61. Hidrofon Tasarım Şeması 

 

Şekil  4.62. Piezo Disk Sabitlenmeden Önce 
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Şekil  4.63. Hidrofon Sistemi 

4.3.1.15. TDA8932 35W Dijital Amplifikatör Kartı 

Piezo diskin algılayacağı ses sinyallerini işlenebilir seviyeye getirmek için TDA8932 amplifikatörü 

kullanılacaktır. Elektro-akustik proje uygulamalarında kolaylık sağlaması ve geniş ses seviyesi 

aralıklarında çalışma imkânı oluşturması seçilme sebepleridir. [17] 

 

Tablo 4-10. TDA8932 35W Amplifikatör Kartı Özellikleri 

Çalışma Voltaj aralığı DC10 ~ 30 V 

Çıkış gücü  35 w 

Devre yapılandırması  Mono BTL çıkışı 

PCB kartı boyut  45*31 mm 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Yutpa, Raspberry Pi Pico ve NVIDIA Jetson Nano ile arasında seri port üzerinden 

haberleşmektedir. Raspberry Pi Pico’dan alınan çeşitli veriler (sensör verileri) işlenmek üzere ana 

işlemin gerçekleşeceği NVIDIA Jetson Nano kartına gelecektir. Görüntü işlemenin yapıldığı ana 

karta gelen sensör verileri görüntü ile işlenip motorların gücünü ve yönlerini ayarlamaktadır. 

Yutpa, otonom sürüşü stabil hale getirebilmek için bulunduğu alanı taradığı, çeşitli alanlar için 

keşif amaçlı otonom sürüş algoritmaları mevcuttur. 

 

 

Şekil  4.64. TDA8932 35W Dijital Amplifikatör Kartı 
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Yutpa Otonom Modları: 

DeepDown: Yutpa’nın koyulduğu ortamın yüksekliğini algılaması için kullanılacak bir 

algoritmadır. Bu algoritma daha çok keşif amaçlıdır ve aracın ne kadar dibe dalabildiğini test etmek 

amaçlıdır. 

Rectangle: Yutpa, ilk başlatıldığı konumdan başlayarak engel tespitine göre, kendisinin sağ veya 

sola, yukarı veya aşağı hareket etmesini sağlar. Bu harekete göre, dikdörtgen oluşturarak hareket 

edecektir. Eğer istenilen obje tespit edilirse bu otonom moddan çıkış yapacaktır. 

LeftToRight: Yutpa, ilk başlatıldığı konumdan başlayarak engel tespit edilene kadar, sağa hareket 

edecektir. Devamında motorlar belli bir süreliğine orta ayarda ileri doğru çalışacaktır. Süre 

tamamlanınca aracın solunda engel tespit edilene kadar sola hareket sağlanacaktır. Bir süreliğine 

orta ayarda ileri doğru çalışacaktır. Bu arama sırasında herhangi bir obje tespiti sağlanırsa çıkış 

sağlanacaktır. Bu algoritma yatayda hareketi içerir. 

Middle: Yutpa, kendisini bulunduğu ortamın yüksekliğine göre ortalar. Bu ortamda kendisini sağa 

sola yönlendirerek istenilen nesneyi araması sağlanır. 

 

4.3.2.1. Kapıdan Geçiş Görevi 

Kapıdan geçiş görevi için aşağıda verilen algoritma şeması kullanılacaktır. 

 

 

Şekil  4.65. Kapıdan Geçiş Görevi Akış Diyagramı 
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4.3.2.2. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlandırılması 

Sualtı Aracının Konumlandırılması için aşağıdaki algoritma şeması kullanılacaktır. 

 

Şekil  4.66. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlandırılması Algoritma Şeması 

4.3.2.3. Hedef Tespiti ve İmhası 

 

Şekil  4.67. Hedef Tespiti ve İmhası 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Sualtı sisteminin kontrolünün ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde ele alınacak 

algoritmalar için Python dili kullanılacaktır.[18] Bu programlama dilinin seçilmesindeki en 

büyük iki etmen yapay zekâ ve görüntü işleme konularında en çok tercih edilen dil olmasıdır. 

Python üst düzey dil özelliği sayesinde makine ile haberleşmeyi kendi içerisinde halledecektir. 

Böylelikle kod yazarken makine öğrenmesi ile ayrıca uğraşılmayacaktır. 
Görüntü işleme, görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için 

geliştirilmiş, spesifik görüntü elde etmek veya bu görüntüden bazı yararlı bilgiler çıkarmak için 

kullanılan bir yöntemdir. 

Jetson Nano kameradan aldığı görüntüyü kendi içinde sınıflandırarak, konumunu ve 

gerçekleştireceği görevi için ne yapması gerektiğini tahmin etmeye çalışacaktır. Yapılan tahmin 

sonuçlarına verilen karara göre robot hareketini sağlayacaktır. 

 

 
Şekil  4.68. Görev İşlem Aşamaları 

Görüntü işleme ile bir görüntüden renk, şekil, kenar/köşe gibi veriler çıkarılabilir ve 

anlamlandırılabilir. Görüntü işleme kısmında OpenCV [19] ve NumPy kütüphanesi kullanılacaktır. 

OpenCV kullanılmasının sebebi görüntü işleme için kullanılan en popüler kütüphanelerden birisi 

olmasıdır. [20]  

 

Mavi Kutu Sistemi  

Sensörlerden, motorlardan, kameradan alınan verilerin (sayı, video kaydı vs.), herhangi bir sorun 

olduğunda çözüme kolaylıkla kavuşturulması ve yapılacak testlerin iyileştirmesi için verilerin 

kaydedilmesi sağlanmıştır. Bu kayıt uçaklardaki kara kutu (flight recorder) denilen sistemin bir 

benzeri gibi çalışmaktadır. Bu sistem hala geliştirme aşamasındadır. Aracın üretim süreci hala 

devam ettiği için üzerinde henüz denenmemiştir. Fotoğraflardaki değerler gerçekte kurulan sistem 

tarafından alınan verilerdir. 

 

Kaydedilen veriler: 

• 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU Füzyon Tümleşik kartı BNO-055  

• Derece(°C), Konum, Açı(x, y, z), İvme bilgileri 

• Uzaklık sensörü jsn-sr04t 

• 480p, 720p kamera verisi 
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Şekil  4.69. Konsol ‘da Test Çıktısı 

 

Şekil  4.70. Text Dosyasına Yazılan Bilgiler 

Görüntünün Netleştirilmesi  

Sualtından kamera ile alınan görüntüler suda ışığın zayıflaması ile renk değişimine uğramaktadır 

ve elde edilen görüntü düşük kontrasta sahiptir. Oluşturulan görüntü işleme kodlarının suyun 

altında daha verimli kullanılabilmesi için kameradan alınan bulanık görüntünün netleştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca bu bulanıklığın giderilerek kameranın daha uzağı görmesi 

hedeflenmektedir. 

Görüntünün ortalama pixellerini hesaplama: 

imdb = ((b2.max()-b2.min())/2) + b2.min() 

imdg = ((g2.max()-g2.min())/2) + g2.min() 

imdr = ((r2.max()-r2.min())/2) + r2.min() 

 

Görüntünün kontrastının artması için Rayleigh dağıtım algoritmasından yola çıkılarak işlem 

gerçekleştirilecektir. [21] 
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b[b<imdb]=imdb 

for index,value in np.ndenumerate( b ): 

        new_value=((255* (value-imdb))/ ((b2.max()-b2.min())/(alpha**2))) 

        b[index]= new_value 

 

Görüntü segmentasyon korunumu için gama kodlama kullanılmıştır. Gama, insan gözünün ışık 

duyarlılığı ile kameranın duyarlılığı arasında geçiş yapan çizgidir. Görüntüyü gözle görünene en 

yakın ulaştıran bir metottur. 

def adjust_gamma(image, gamma=1.0): 

          invGamma = 1.0 / gamma 

          table = np.array([((i / 255.0) ** invGamma) * 255 

                      for i in np.arange(0, 256)]).astype("uint8") 

          return cv2.LUT(image, table) 
 

 

Şekil  4.71. Görüntü Netleştirme Adımları 
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4.3.3.1. Engel Geçiş Görevi: 

Geliştirilmekte olan otonom araç obje tanımlama algoritması ile araç kapıları aramaya 

başlayacaktır. Kapıların tespiti görüntü işleme ile sağlanacaktır. Oluşturulan algoritma ile araç, 

tespit edilen kapının orta noktasına göre hizalanacaktır. Hizalanma tamamlandığında aracın 

kapıdan temassız geçişi sağlanacaktır. 

Görüntü işlemede kullanılan ana kodlar: 

Aracın kapıyı tanıyabilmesi için sarı renk tanımlandı. 

yellow_lower = np.array([22, 100, 100], np.uint8) 

yellow_upper = np.array([60, 255, 255], np.uint8) 

 

Tespit edilen kapıların küçük ve büyük sınıflandırılması yapıldı. 

if(w*h < 10000): 

      cv2.putText(img,"kucuk dikdortgen",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.5,

(0,255,0),1,cv2.LINE_AA) 

elif(w*h > 10000): 

      cv2.putText(img,"buyuk dikdortgen",(x+w,y+h),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

0.5,(0,255,0),1,cv2.LINE_AA) 

 

Kameradan alınan görüntünün orta noktası ve tespit edilen kapıların orta noktası arasındaki 

mesafe belirlendi. 

cv2.line(img,(320,240),(int(x+w/2),int(y+h/2)),(0,255,0),2)#hipotenus 

cv2.line(img,(int(x+w/2),int(y+h/2)),(320,int(y+h/2)),(0,0,255),1)#x 

cv2.line(img,(int(x+w/2),int(y+h/2)),(int(x+w/2),240),(0,0,255),1)#y 
 

 

Şekil  4.72. Görev 1. Engelden Geçiş Yazılım Testi 

4.3.3.2. Denizaltı Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlandırılması: 

Çemberler ve orta nokta tespit edildikten sonra PID algoritması ile aracın bulunduğu konumdan 

çemberlerin merkezine gitmesi için aşılması gereken hata payı hesaplanacaktır. Hata payı en aza 

düşürülüp aracın hedefe doğru yönlendirilmesi sağlanacaktır. Araç merkeze en yakın yere 

konumlanacaktır. [22] 
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Şekil  4.73. Çember Tespiti 

4.3.3.3. Hedef Tespiti ve İmhası: 

Otonom olarak araç zemine konumlandırılacaktır. Aracın arama algoritmasının devreye 

girmesinden itibaren hedef tespiti için yazılan görüntü işleme kodu devreye girecektir. Görüntü 

işlemede hedef tespiti için kullanılan fonksiyonlar: 

COLOR_BGR2GRAY parametresi ile kameradan alınan görüntü grileştirilecektir. 

• Daireyi tespit etmek için HoughCircles() fonksiyonu çağırılacaktır. Bu fonksiyonun 

aldığı parametrelere göre alınan görüntü üzerinde değişiklikler yapılabilecektir.  

• Dairenin orta noktasının tespiti için x, y koordinat ve r yarıçap olarak verilmiştir. 

 cv2.circle(resized, (x, y), 1, (0, 0, 255), 3) 

kodu ile orta nokta tespit edilmiştir. 

• Daire tespit edildiğinde en dışındaki çember siyah olarak görüntülenecektir. 

cv2.circle(resized, (x,y), r, (0, 255, 0), 2) 

• Kameradan alınan görüntünün çevirtilip ayna görüntüsünün elde edilmesi için flip() 

fonksiyonu kullanılmıştır. 

Hedef tespit edildiğinde PID algoritması ile aracın hedefe doğru yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sensörden alınan pinger frekansına göre PIP algoritması kullanılarak aracın yönündeki hata payı 

en aza düşürülecektir. Araca işlenen yeni veriler motor sürücüler aracılığıyla motorlara 

aktarılacaktır. Araç belirlenen yönde hareket edecektir ve pinger konumuna bağlı olarak tespit 

edilen hedefin düşürülmesi sağlanacaktır. 
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Şekil  4.74. Beyaz Top Tespiti 

5. GÜVENLİK 

5.1. Mekanik Güvenliği 
 

• Yutpa’nın montaj ve görevlerde kullanımı sırasında 

güvenlik şartlarını yerine getirmesi ve can güvenliğini 

sağlamak amacıyla üretim yöntemi olan lazer kesimin 

sonucunda oluşmuş olan keskin köşe ve kenarların 60 

mm zımpara aracılığıyla pürüzsüz hale getirilmiştir. 

• Üretim süresince ejder motifinde oluşabilecek 

keskin kenarlar tasarım sırasında gerekli köşelere 

radyus atılarak batma ve çizme senaryolarıyla karşı 

karşıya gelme ihtimali azaltılmıştır. 

• Havuz içerisinde yüzdürülmeden Ansys programı 

üzerinden analizler alınmış ve aracın su içerisinde 

deforme olmadığı yönünde ön görülmeler izlenmiştir. 

Şekil  5.1. Şasi Zımparalanma İşlemi 
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Şekil  5.2. Atölye Uyarı Levhaları 

5.2. Elektronik Güvenliği 

• Sigortadan sonra sistemde bulunan röle herhangi bir uyarı durumunda sistemin gücünü 

kesecektir 

• DHT11 nem sensörü araç içerisinde herhangi bir sızıntı olduğunda dijital olarak veri 

gönderilecek ve röle tarafından sistem kapanacaktır. 

• Elektronik kablo bağlantılarında bağlantı kurulduktan sonra lehim pastası ve elektrik bantı 

ile herhangi bir kaçak oluşmaması için önlemler alınmıştır 

• Elektronik komponentlere lehim çalışması sırasında koruyucu gözlük ve eldiven 

kullanılmıştır. 

• Proje ekibinin güvenliği açısından elektrik bağlantı işlemleri sırasında çalışma yapılan 

zeminde yalıtkan paspas kullanılmıştır. Yalıtkan paspas, çalışanların elektrik ile temas etme 

riski bulunan alanlarda insanlar ile yer arasında izolasyon yaparak elektrik çarpmasını 

önleyen yalıtkan malzemelerdir. 

 

5.3. Yazılım Güvenliği: 

• Mavi Kutu Sistemi:  

Yutpa, aracın herhangi bir bölümünde çıkan arızayı saptamada bu sistemi 

kullanmaktadır. Geliştirici ekip, Yutpa’nın kaydettiği verileri işleyip gerekli güvenlik 

önlemlerini alıp o şekilde tekrar teste sokabilir. Aracın geliştirilmesi açısından önemi çok 

büyük olan Mavi Kutu Sistemi, aynı zamanda geleceğe yönelik önlemi alınacak güvenlik 

tedbirlerini de beraberinde getirmektedir. 

• Yutpa için yazdığımız yazılımlar okulun verdiği cloud sistemi üzerinde saklanmaktadır. 
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6. TEST  

Araç, havuz içerisinde fiziksel olarak yüzdürülmeden gerekli testlere tabii tutulmuş ve böylece 

dijital ortamda, aracın su içerisinde oluşturduğu akış ve statik analizleri incelenmiştir 

 

6.1. Araç Isı Analizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  6.1. Su İçerisinde Aracın Isı Analizi 

Ansys programı üzerinden yapılan ısı analizinde, ortalama 25 °C havuz sıcaklığı olduğu 

düşünüldüğünde, aracın su içerisinde hiçbir deformasyona uğramadan duracağı görülmektedir. 

 

6.2. Toplam Isı Akış Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  6.2. Toplam Isının Uygulaması 

Su içerisinde toplam karşılaşılacak ısının araç üzerinde gösterdiği etki analizi sonucunda minimum 

seviyede çıkan verilerle birlikte sistemin etkilenmediği ve araç için bir tehdit unsuru oluşturmadığı 

gözlemlenmektedir. 
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6.3. Aracın Akış Analizi 

 

Şekil  6.3. Akış Analizi İzometrik 

 

Şekil  6.4. Akış Analizi Yandan 



 

57 
 

Yutpa’nın montajı yapıldıktan sonra su altında hareket ederken karşılaşacağı basınç değişimleri 

incelenmesi amacıyla montaj haline akış analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda oluşan basınç 

dağılımı sistemi riske atmayacak düzeyde ve motor koruyucularına gelen su, aracın arkasına 

dağıtılarak verildiği gözlemlenmektedir. Böylelikle aracın su altında hızlı ilerleme ve manevra 

yapacağı yönünde bir sonuç çıkarılmıştır.   

6.4. Nozul Akış Analizi  

 

Şekil  6.5. Motor Koruyucu, Pervane, Motor Üzerine Akış Analizi Testi 

Yapılan özgün motor koruyucusu ve pervane tasarımın sonucunda sistemin düzgün şekilde 

çalıştığını gözlemlemek için akış analizi gerekmiştir. Analiz sonucu incelendiğinde geliştirilen 

tasarımın motor pervane çalışma prensibinde büyük avantajlar getirdiği anlaşılmıştır. 
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6.5. Kart Yerleşim Katı Statik Analizi 

 

Şekil  6.6. Kart Yerleşim Katı Statik Analiz 

Kart yerleşim katı tamamen PLA malzemeden oluştuğundan dolayı üzerinde oluşacak kuvvet 

artışları kritik düzeyde performansı etkileyebileceği olasılığına karşı analiz alınmasının yararlı 

olacağı düşünülmüştür. Sistem üzerine verilen 2 [kg] yükün sistemde kritik olarak gösterilen 

kırmızı bölümlerine destek atılması için yan yüzeyle bağlanan bölüme radyuslar atılarak destek 

verilmiştir. 

 

6.6. Röle Kontrol Devresi  

Motorların çift yönlü çalışmaları röle ile sağlanacağı bir tasarımına gidildi. Bu tasarım için yapılan 

devrenin elde bulunan motor ve ESC’ler ile testleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurularak yeni bir devrenin tasarımına gidildi. 
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Şekil  6.7. Röle Test Düzeneği Versiyon 1 Sistemi Motor Dururken 

 

Şekil  6.8. Röle Test Düzeneği Versiyon 1 Sistemi Motor Çalışırken 

6.7. JSN-SR04T Mesafe Sensörü Testi 

Robot üzerinde bulunan mesafe sensörünün yazılım testi ve hata oranı hesaplandı. 2 dakika 

boyunca video kaydı alındı ve elde edilen sonuçlardan hata -%7,3 olarak tespit edildi. Hata payına 

göre yazılımda iyileştirmeye gidildi. 

(𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 −  Ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟) / 𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 ∗  100 
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Şekil  6.9. Mesafe Sensörü Sualtı Testi 

6.8. Hidrofor Testi 

Piezodiskin plastik bir hazneye yerleştirilip silikonla su geçirmez hale getirildikten sonra su 

içerisinde belirli aralıklarla ses dalgaları oluşturularak osiloskopta çıktılar gözlemlenmiştir. 

 
Şekil  6.10. Hidrofon Ses Dalgasız Çıktı 
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Şekil  6.11. Hidrofon Her Saniye Ses Dalgası Çıktısı 

7. TECRÜBE 

Pandemi Sürecinde Çalışma 

Ön Tasarım Raporu aşamasından hemen sonraki araştırma süreci bireysel başlamıştır. Ardından 

Kritik Tasarım Raporu teslimine 2 hafta kala yapılan buluşmalar ile bir yandan rapora kadarki 

zaman çizelgesine uyulmaya çalışılmış bir yandan da maskeli ve mesafeli bir şekilde çalışma 

ortamına uyum sağlayarak aracın inşası, testleri ve araştırma verileri istişareleri yapılmıştır. 

Elektronik Parça Testlerinde Bağlantı Hatası 

Röle versiyon 1 sisteminde yapım aşamasında 6 ESC’nin paralel bağlanması ile güç ihtiyacı 

karşılanacaktı.  Bütün ESC’ler bağlanırken bir tanesinin ters bağlanması sonucu kısa devre oluşmuş 

ve kablo erimesi ile sayesinde ESC’lere zarar gelmeden test süreci atlatılmış oldu. 

Alüminyum Sac Levhaların Yanlış Yönde Bükülmesi 

Kesim işleminden sonra bükme işlemi yapılırken dikkatsizlikten ötürü levhalar aynı yönde 

büküldüler. Bu işlemden ötürü fazladan sac kesimi ve programda 1 günlük gecikme yaşanmasına 

yol açmıştır. Üretim sürecinde her olayın takibinin yapılması tecrübesi takımca kazanılmış oldu. 
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Şekil  7.1. Aynı Yöne Bükülmüş Saclar 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

ZAMAN 

Tablo 8-1. Gelecek Zaman Çizelgesi ve İş Paketleri 

İş Paketleri 

Aylar 

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Kritik Tasarım raporunun 

hazırlanması 
    x x x                           

Kritik Tasarım testlerinin 

yapılması 
      x x                           

Şasi üretimi       x                             

Görev araçlarının tedariği           x x x x                   

Malzemelerin üretilmesi               x x x                 

Gömülü sistemin üretimi             x x x                   

Gömülü sistem testleri                 x x                 

Otonom yazılımının üretilmesi   x x x x x x x x x                 

Otonom yazılımın testleri                   x x x x x         

Araç Optimizasyonu                   x x x x x x x x x 

Sızdırmazlık ve hareket videosu                     x x             
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 Tablo 8-2.Geçmiş Zaman Çizelgesi ve İş Paketleri 

 

İŞ PAKETLERİNİN AÇIKLANMASI 

Kritik tasarım raporunun hazırlanması: Ekibin canlı olarak Tablo 8-1’de görüldüğü tarihlerde 

detaylı şekilde belirtilmiş olup iş paketlerinin açıklanması şu şekildedir: 

Rapor taslağı oluşturulması: Kritik tasarım raporunda istenen başlıkların taslağı 

oluşturulur. 

Değişikliklerin belirlenmesi: Ön tasarım raporundan projede yaptığımız değişikliklerin 

belirlenmesi ve not edilmesi. 

Şemaların dizaynı: Görsel açıdan takım şemalarının hazırlanması. 

Tüm araştırmalar: Kritik tasarım raporunda değineceğimiz mekanik, elektronik ve 

yazılımsal araştırmaların yapılması. 
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Mekanik Tasarım: Kritik tasarım raporunda Aracın Mekanik Tasarımı alt başlığında 

değineceğimiz bilgilerin yazılması. 

Elektronik Tasarım: Kritik tasarım raporunda Aracın Elektronik Tasarım alt başlığında 

değineceğimiz bilgilerin yazılması. 

Yazılım/Alg. Tasarım: Kritik tasarım raporunda Aracın Yazılım ve Algoritma Tasarım alt 

başlığında değineceğimiz bilgilerin yazılması. 

Test fotoğrafları: Aracımızı yaparken yaptığımız mekanik, elektronik, yazılım testlerinin 

fotoğraflarını kritik tasarım raporuna eklenmesi. 

Rapor kontrol aşaması: Danışman hocamız ile birlikte hazırladığımız rapora genel bakış 

ve raporun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar. 

Zaman, bütçe ve risk planlaması: Kritik tasarım raporundan sonra zaman planlaması, 

satın alacağımız veya üreteceğimiz malzemelerin bütçesinin hesaplanması ve olası 

yaşanabilecek risk planlamasının yapılması. 

Özgünlük ve Yerlilik: Özgünlük ve yerlilik adına düşünülen ve yapılan çalışmalar. 

Kritik tasarım testlerinin yapılması: Kritik tasarım raporunda paylaşacağımız testlerin 

gerçekleştirilmesi. 

Şasi üretimi: Lazer kesim yöntemi ile sanal ortamda çizilen robotun gerçek ortama 

taşınması. 

Görev araçlarının tedariği: Yarışmada yapılacak görevlerin aynısını simule etmek 

amacıyla tıpatıp aynısının havuz ortamında kurulması. 

Malzemelerin üretilmesi: Motor, yüzdürücüler vs. gibi malzemelerin üretimi. 

Elektronik sistemin üretimi: Baskı devre yöntemiyle basılacak devrelerin üretimi. 

Elektronik sistem testleri: Ürettiğimiz devrelerin elektronik olarak bir sorun olup 

olmadığı multimetre ile araştırılır. Eğer bir sorunla karşılaşılırsa çözümü yönünde yol 

izlenir. 

Otonom yazılımın üretilmesi: Araç içerisinde kullanılacak otonom sistemin geliştirilmesi 

ve üretilmesi. 

Otonom yazılımın testleri: Yazılan yazılımın araç içi çalıştırılması ve hataların 

ayıklanması. 

Araç optimizasyonu: Aracın hareket kabiliyeti, otonom sürüş kabiliyetinin iyileştirilmesi 

adına yapılan çalışmalar. 
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BÜTÇE 

Tablo 8-3. Bütçe 

MALZEME ADET 

METRE 

KG 

BİRİM FİYATI (TL) FİYAT (TL) DURUMU 

NVIDIA Jetson Nano 1 adet 1334,82 1334,82 Elde Var 

Raspberry Pi Pico 2 adet 39,19 39,19 Tedarik 

Edilecek 

14.8V Batarya 1 adet 697,86 697,86 Tedarik 

Edilecek 

Lipo Seviye Ölçer 1 adet 13,17 13,17 Tedarik 

Edilecek 

Lipo Pil Koruma 

Çantası 

1 adet  59,75 59,75 Elde Var 

M1 Su geçirmez sualtı 

motoru 

6 adet 369 2214 Tedarik 

Edilecek 

Emax BLHeli Series 

ESC 

6 adet 114,40 686,4 Tedarik 

Edilecek 

Raspberry Kamera V2 1 adet 389,81 389,81 Tedarik 

Edilecek 

HD-1800A Servo Motor 1 adet 59,59 59,59 Tedarik 

Edilecek 

Step Motor 1 adet 78,19 78,19 Tedarik 

Edilecek 

Step Motor Sürücüsü 1 adet 16,22 16,22 Tedarik 

Edilecek 

BNO-055 1 adet 464,66 464,66 Elde Var 

JSN-SR04T 6 adet 83,94 503,64 Tedarik 

Edilecek 

DHT-11 1 adet 11,83 11,83 Tedarik 

Edilecek 

HX711 1 adet 10,11 10,11 Tedarik 

Edilecek 

Kablolar  200 200 Tedarik 

Edilecek 

Palanmaz Çelik Sac 

Levha 

2 adet (370x242m2 )  200 Tedarik 

Edilecek 

Sigma Profil 100 cm 

30x30 

(48,5 cm) 23  50  Tedarik 

Edilecek 

Sigma köşe bağlantısı 8 tane 3  24 Tedarik 

Edilecek 

Akrilik tüp 1 tane 1700 1700 Tedarik 

Edilecek 
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PLA Filament 2 kg (1 kg)140  280 Tedarik 

Edilecek 

Rulo Zımpara 1 adet 25 25 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 3 vida  24 adet 6 6 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 3 somun 24 adet 4 4 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 3 pul  24 adet 1 1 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 5 vida 24 adet 7 7 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 5 Somun 24 adet 5 5 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 5 pul 24 adet 1,25 1,25 Tedarik 

Edilecek 

Metrik 10 sonsuz vida 100 mm 23 23 Tedarik 

Edilecek 

Ip68 konnektör 5 adet 35,47 177,35 Tedarik 

Edilecek 

MGS Laminasyon 

Epoksi Seti L135/H135 

1 kg (1.35kg) 383,16  294,73  Tedarik 

Edilecek 

Röle Kontrol 

 Devresi 

1 adet 228,9 228,9 Üretimi 

Yapılacak 

Güç Dağıtım 

 Kartı 

1 adet 105 105 Üretimi 

Yapılacak 

TOPLAM   9911,47 TL 
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RİSK 

Tablo 8-4. Risk Tablosu 

Risk Tanımı Sonuç Olasılık 
Risk 

Durumu 
Önlem 

Malzeme 
temininde sorun 

yaşanması 
Orta Orta Orta 

Temin edilmesi gereken malzeme 1 hafta 
öncesinden sipariş verilir. 

Sigortanın 
yanması 

Çok 
Yüksek 

Düşük Yüksek Sorun tespit edilerek yedek sigorta takılacaktır. 

Otonom sistemin 
çalışmaması 

Orta Düşük Orta 
Yazılımdaki testler gözden geçirilecektir. Mavi Kutu 

sistemine bakılacaktır. 

Pilin şişmesi Yüksek 
Çok 

düşük 
Orta Yedek pil kullanılacaktır. 

covid-19 bulaşma 
riski 

Yüksek Orta Yüksek 
Takım üyelerinin çalışma esnasında maskelerini 
takmaları ve gerekli mesafenin sağlanması için 

uyarılarda bulunulmuştur. 

aracın kenarlara 
çarpması 

Düşük Orta Orta Sensörlerin doğru çalıştığından emin olunması. 

 
Elektrik kaçağı 

   

Yüksek Düşük Orta Tüm elektronik yalıtımlar sağlanacak. 

Test sırasında 
araçta yaşanan 

tutarsız hareketler 
Orta Düşük Orta 

Test aşamalarında yaşanabilecek bu hareket için 
havuzda olan arkadaşımız robotu sudan çıkaracaktır 

ve Mavi Kutu gözden geçirilecektir. 

Araçta yangın 
çıkması 

Çok 
Yüksek 

Orta 
Çok 

Yüksek 
Çalışılan atölyede yangın tüpünün bulundurulması. 

 

Tablo 8-5. Risk Tanım Tablosu 

RİSK  
Olasılık 

ÇOK DÜŞÜK DÜŞÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK 
So

n
u

ç 
ÇOK DÜŞÜK Çok düşük Çok düşük Düşük Düşük Orta 

DÜŞÜK Çok düşük Düşük Orta Orta Yüksek 

ORTA Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

YÜKSEK Orta Orta Yüksek Yüksek Çok Yüksek 

ÇOK YÜKSEK Yüksek Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek 
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9. ÖZGÜNLÜK 
 

Sac Levha Logo Kesimi 

İskelet için kullanılacak olan sac levhayı olması gereken 

ağırlığa indirmek için aracın adı olan Yutpa mitolojik unsur 

logo haline getirilmiş ve sac levhaya işlenmiştir. Böylelikle 

diğer araçlara göre Yutpa aracı ortaya bir tanınabilme 

ayrıcalığı vardır.  

 

Sac Levha-Sigma Montajı 

Aracın şasisi olarak kullanılacak olan sac levha ve sigmaların birbirine olan montajı için sigmaların 

girintili yerlerinden faydalanılmıştır. Bu girintili yere uygun somun koyularak sigma köşe bağlantı 

elemanı yardımıyla sac levha ve sigmaların birbirine montajı sağlanmıştır.  

 

 

Şekil  9.2. Köşe Federi Bağlantısı 

Tüp Kelepçesi Tasarımı 

İskelet içerisinde sabit durması gereken su altı haznesi için 

kelepçe sistemi düşünülmüştür. Sıradan bir kelepçe olmaması 

adına ve aracın da ismi olan Yutpa mitolojik unsurun 

yelelerini anımsatan bir kelepçe modeli tasarlanmıştır. 

Kelepçelerin 3B yazıcıdan tek parça halinde çıkamamasından 

dolayı, yele kısımların daire kısmına olan montajı bu sisteme 

uyarlanabilirlik sağlaması açısından geliştirilerek tak çıkar 

metodu ile yapboz sistemi geliştirilmiştir. 

 

Şekil  9.1. YUTPA Tasarımı 

Şekil  9.3. Tüp Kelepçesi 

Demonte Hali 
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Nozul Tasarımı 

Standart Pervane ve koruyucu adı altında yapılan tasarımlar yerine su 

altı fiziği göz önünde bulundurularak birçok örnek nozul ve pervane 

tipi incelenmiş ve buna göre orijinal bir tasarım yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca diğer pervaneler motordan çıkan vidaya takılıp somun ile 

sabitleniyorken, bu araç için tasarlanan pervanelerin montajı 

motorun çevresini saracak şekilde motor etrafına takılıp somun 

yardımı ile sabitlenecektir. 

 

 

Acil Durdurma Mekanizması 

Görevleri yapma süresince aracın acil durum anında güç 

kesilmesini sağlamak için standartlardan ayrı olarak yenilikçi 

bir tasarım yapılmıştır. Yapılan tasarım görev anında en ideal 

performansı sağlayabilecek şekilde modifiye edilmiştir. 

Çalışma prensibi görev sırasında bir kanca türevi aletle 

tutulma bölümünden çekilmesi sonucunda sistemin gücünün 

kesilmesini sağlayacaktır.  

 

Elektronik Devre kartlar 

Elektronik elemanların beslemesi için özel güç kartı, Raspberry Pi Pico’nun sensörler, step motor 

ve servo motorla olan bağlantıların gösterildiği yardımcı kart ve motorların yön kontrolü için röle 

sisteminden oluşan gömülü sistem tasarımları yapılmıştır. 

 

Mavi Kutu Sistemi 

Mavi kutu sistemi gerek test gerek araç durumu ile ilgili bilgileri alabilmemiz için çeşitli bilgiler 

sunmakta. Bu bilgileri aracın stabilizasyonu, geliştirilmesi açısından çok büyük önem taşır. 

 

 

 

 

 

Şekil  9.4. Nozul Kesik Görünümü 

Şekil  9.5. Pervane 

Şekil  9.6. Acil Durum Sistemi 



 

70 
 

10. YERLİLİK 

Ülke refahının geleceği için çalışan Türk gençleri olarak yurt içinde kurulup büyüyen sanayi 

firmaları tarafından üretilmiş üretim araçları vasıtasıyla, teknolojide tam bağımsız Türkiye ilkesi 

gözetilerek yerli teknolojik imkanlar ile Türk mitolojisinden esinlenilen Yutpa sualtı aracı üretimi 

yapılmaktadır. 

  Aracın Dış profilleri Ermaksan firmasının ürettiği Sac işleme makinesi ile üretilmiştir. Sigma, 

bağlantı elemanları ve PLA filamenti gibi Türk malı üretimi malzemeler kullanılmıştır. 
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