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1. RAPOR ÖZETİ

Gavia insansız sualtı aracı takımı bu yıl (2021’de) kurulan, görüntü işleme, makine 

öğrenmesi ve otonom sürüş başlıkları altında çalışmalar yapan ve bu konuları içeren 

yarışmalara katılmayı amaçlayan bir takımdır. 2021 Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri 

Yarışması’na bahsi geçen konularda yerli ve milli bir ürün geliştirmek için katılan Gavia takımı, 

bireysel olarak sürdürülmüş görüntü işleme, makine öğrenmesi, 3 boyutlu çizim vb mühendislik 

çözümlerini bir takım olarak deneyimleme amacını gütmektedir. 

Görüntü ve video işleme, bilgisayarla görme, biyomedikal görüntü işleme alanlarında 

tecrübe sahibi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Ertuğ danışmanlığında çalışmalarını yürüten Gavia 

takımı Gazi Üniversitesi 4. Sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Makine Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi 4. Sınıf Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği alanlarından olmak üzere toplam 8 takım 

üyesi ve 1 danışmandan oluşan disiplinler arası bir takımdır. 

Yarışma kapsamında takım 3 ana başlık altında mekanik, elektronik ve yazılım olmak 

üzere alt ekiplere ayrılmıştır. Ekipler kendi içlerinde koordineli olarak çalışmalarını 

sürdürürken aynı zamanda takım olarak toplantılar gerçekleştirilerek karşılaşılan problemlere 

birlikte çözümler aramaktadır. Bu ekiplerin görev, süreç ve planları burada kısaca 

açıklanacaktır.  

Mekanik tasarım ekibi aracın öncelikle akışkanlar dinamiği (Fluid Dynamics) sebebiyle 

oluşan gövde direncini (HullResistance) yenebilmek amacıyla dış kabuk tasarımına 

yoğunlaşmıştır. Araç kabuğu genel ölçüleriyle düzlemsel bir yapıdadır. Bu sayede havuz 

yüzeyine paralel yatay düzlemde oluşacak direnç büyük ölçüde azalacaktır. Dikey eksende 

düzlemsel bir araç olması sebebiyle dezavantajlı görünse de tasarımdaki yapılan hesaplamalar 

sonucunda eklenmiş ince detaylarla suyun bir sualtı girdabı oluşturarak dikey eksen iticilerinin 

(verticalthrusters) içinden akmasını sağlayacaktır. Yatay eksen itici (horizontalthrusters) çiftleri 

45’er derecelik açıyla yerleştirilmiş bu sayede yatay eksende ileri-geri ve sağ-sol kayma 

hareketleri mümkün kılınarak hassas görevlerde konumlanmalarda doğacak zaman 

kayıplarından kaçınılmıştır. Mekanik ekip bu kriterleri ve tasarımsal yenilikleri sağlayan 4 ana 

tasarım ile karşılaştırma yapmış ve nihai olarak üretilebilirlik, dayanım analizleri ve ebat 

sınırlamaları da dikkate alınarak bir tasarımı seçmiştir. Araç altındaki çaprazlama açılır kol 

yapısı sayesinde gerekmediği sürece kol olabildiğine küçük ebatlarda tutularak diğer görevlerde 

problem yaşanması olasılığı düşürülmüş ve sadece ihtiyaç duyulduğunda açılabilir yapısıyla 

hedef imha görevini tamamlaması amaçlanmıştır.  

Elektronik ekibi elektronik ekipmanların seçimini yaparken birçok kaynak incelemiş ve 

geniş bir literatür taraması yapmıştır. Bu taramalarla hem geçmiş yarışmacı takımların yaşamış 

olduğu problemler incelenmiş hem de ticari pazarda yer edinebilmiş ürünlerin analizleri 

yapılmıştır. Aracın gereksinimleri, yerine getirmesi gereken su altı görevleri, boyut ve maliyet 

gibi kısıtlamalar göz önünde tutularak ekipman seçimine özen gösterilmiştir. Öncelikle 

manevra kabiliyetinin sağlanması ve arttırılması amacıyla üçü üstte dördü altta olmak üzere 

yedi adet fırçasız dc motor kullanılması uygun görülmüştür. Motorları sürmek için ESC 

kullanılacaktır. Aracın yerine getirmesi gereken su altı görevlerinin tamamlanabilmesi için 
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görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka algoritmaları kullanılmasına karar verildiği için bu 

işlemleri gerçekleştirebilecek işlem gücüne sahip bir geliştirme kartı olan GPU’su 128 NVIDIA 

CUDA®️ çekirdeğine sahip JatsonNano kit kullanılacaktır. Saniyede 288.4 MB veri aktarımı 

yapıldığından daha sağlıklı ve daha hızlı performans sağlanacaktır. Aracın konumunu 

belirlemesi ve hareketine yardımcı olabilmesi için basınç, IMU ve mesafe sensörleri 

kullanılacaktır. Sensörlerin ve ESC’lerin kontrolü Arduino Mega 2460 R3 mikrodenetleyici 

kartı ile sağlanacaktır. Bu kart, Atmega2560 tabanlı bir mikrodenetleyici kartıdır. Objelerin 

konumunu daha iyi analiz edebilmek için ön ve alt kısımda kamera kullanılacaktır. Su altında 

görüntünün net bir şekilde algılanabilmesi için led kullanılacaktır. Araç içerisinde elektronik 

aksamın izolasyonunu sağlayacak olan bir tüp bulunacaktır. Tüm donanım bu tüpün içine 

yerleştirilecektir ve kullanılacak olan contalarla su geçirmezliği arttırılacaktır. Elektronik kısım 

projenin oldukça önemli bir bölümünü oluşturduğu için gerekirse malzemeler epoksi ile 

kaplanacaktır. 

Yazılım ekibi yarışma kapsamında hedeflenen otonom sürüş için yazılımsal ihtiyaçlar 

belirleyerek bu ihtiyaçlara göre uygun yazılım dili ve yazılım geliştirme platformları 

seçimlerinde bulunmuştur. Algoritma geliştirmeye müsait ve açık kaynaklı olması sebebiyle 

Python programlama dili seçilmiştir. Mikroişlemcilerde yaygın olarak kullanılan ve tercih 

ettiğimiz Linux işletim sistemine sahip JetsonNano mikroişlemci kartında proje kodları 

derlenmesi ve çalıştırılması planlanmaktadır. Gavia Otonom Sualtı aracı üzerindeki iki kamera 

sayesinde alınan anlık olarak görüntü, geliştirilen algoritmalarla görev konseptine bağlı olarak 

görüntü işleme ve dijital sinyal işleme teknikleriyle analiz edilecektir. Bunların yanında 

karmaşık yapıdaki objeler için makine öğrenmesi ile istenen obje araca tanıtılacaktır. Pozisyon 

elde etme ve koruma aşamalarında sensörler ve kameradan alınan veriler kullanılarak 

motorların uygun süratle sürülmesi sağlanacaktır. Denge ve kararlılık problemleri PID 

algoritması ve işlemcide yorumlanan diğer parametrelere bağlı olarak çözülecektir. Geliştirilen 

otonom sürüş algoritmalarında alan taraması, hedef tespiti, hedefe yakınlaşma, hedefin yakınına 

konumlanma, işaretli bölgeden geçme ve hedefi imha etme görevlerinin tamamlanması 

amaçlanmaktadır. 

Alt ekiplerin geliştirdiği bahsedilen mekanik, yazılımsal ve elektronik çözümlerle 2021 

Teknofest Sualtı Sistemleri Yarışması kuralları ve gerekliliklerinin belirlediği koşullarda 

verilen görevlerin otonom olarak yapılması beklenmektedir. Bu görevler “Kapıdan Geçiş 

Görevi”, “Denizaltı Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması”, “Hedef Tespiti ve İmhası” 

olmak üzere 3 ana başlığa ayrılmıştır. Raporun geriye kalan kısmında araç detayları incelenecek 

ve çeşitli görsel verilerden yararlanarak tasarım ve takım bilgileri paylaşılacaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI
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2.2  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Aracımızın en kısa sürede tamamlanabilmesi ve hatasız şekilde ortaya konabilmesi için ekip üç 

alt gruba ayrılmıştır: Mekanik Tasarım, Elektronik Tasarım ve Yazılım. Alt gruplar kendi içinde 

sürekli iletişim halinde olduğu gibi haftalık toplantılarla gruplar arası iletişim de devam 

etmiştir. 

Şekil 2.1 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Elektronik 

Ön tasarım rapor sonucu değerlendirilip eksikler belirlendi ve bu eksikleri gidermek için 

çalışmalara başlandı. Öncelikle güvenlik açığını kapatmaya yoğunlaşıldı. İticilerin, esclerin ve 

sensörlerin doğru verilerle çalışıp çalışmadığını test edebilmek için gerekli sistem düzeneğinin 

tasarımı gerçekleştirildi. Testler gerçekleşirken oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla sisteme 

buzzer eklenmesine karar verildi. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı fiziksel 

testler gerçekleştirilemedi fakat normalleşme sürecinde, tasarladığımız test standı üzerinden 

testlerimizi gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gazi Üniversite’si 

laboratuvarlarında gerçekleştireceğiz. Bazı gerekli elektronik sistemlere (osiloskop vs.) 

ulaşımımızı da okulumuzun sunduğu imkanlarla sağlayacağız.  

Elektronik ekibinin ortak kararıyla, sistem tasarımının ana hatları korundu. Geliştirme amacıyla 

birkaç eklemede bulunuldu. Su altı görevlerinden hedef tespiti ve imhası görevi için gerekli 

sistem tasarımı danışman hocamız Özgür Ertuğ’a danışıldı. Pinger alıcısının tasarım 

aşamasında piyasada bu konuda yeterli kaynağın olmaması, literatür taraması sırasında 

karşılaşılan birtakım sorunlar ve fiyat-boyut dezavantajları sebebiyle kullanımından vazgeçildi. 

Çeşitli araştırmalar sonucunda hydrophone kullanımına karar verildi.  

Tasarımda revize edilen bir başka konu ise aydınlatma kaynağı seçimi oldu. Seçilen yeni 

aydınlatma kaynaklarının daha az güç harcıyor oluşu bu kararın verilmesinde önemli bir etken 

oldu. Sonuç olarak elektronik tasarım ekibi olarak mevcut tasarımın değerlendirilmesi yapıldı, 

eksikleri belirlendi ve alınan geri bildirimlere göre sistemde iyileştirmeye gidildi. 

Yazılım 

Bu süreçte ön tasarım raporunda belirlenen algoritmaların gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar 

yapıldı. Daha önce akış şemalarıyla yöntemler belirlenmişti. Şimdi bu yöntemleri kullanarak 

görevlerin yazılımlarından bazılarını hazırlandı. Bunun için öncelikle normal bir kameradan 

alınan görüntü, su altına göre optimize edilmeye çalışıldı. Su altı görüntüleme sırasında mavi 

rengin baskınlığı, ışık kırılmaları, su içerisindeki dalgalanmalar, görüntünün istenen netlikte 

elde edilmesine engel oldu. Bu sorunların çözümü için farklı yollar denendi. İlk olarak gri renk 

dönüşümü üzerine farklı treshold teknikleri denendi fakat istenen sonuç elde edilemedi. 

Sonrasında su altının baskın tonundan kurtulmak gerektiğine karar verildi. Bunun için mavi 

rengi filtreleyen bir fonksiyon yazıldı ve bu görüntünün üzerinden gri tonlama yerine HSV 

uzayına geçiş yapıldı. HSV maskeleme ile binary görüntü elde edildi. Geride kalan gürültüleri 

yok etmek için dilation ve closing fonksiyonları kullanıldı ve sonucunda istenilen netliğe 

ulaşıldı.  

Birinci görev olan kapıdan geçiş işlemi üzerinde çalışmalar yapıldı. Bunun için başlangıçta 

canny fonksiyonu kullanıldı fakat bu yöntem sonucunda kapı çift çeperli olarak algılandı. Bu 

sebeple canny metodundan vazgeçilip Hough Line yöntemi denendi. Bu yöntemde de istenen 

çizgiler elde edilemedi. Ayrıca görevden maximum puanı alabilmek için kapı seçim işleminde 

kalan sürenin de hesaba katılması gerektiğine karar verildi. Bunların sonucunda ihtiyaçlarımıza 

cevap verebilecek özgün fonksiyonlar hazırlandı. Öncesinde sarı renkli kapıyı rengine göre 

algılayıp sadece iç çeperlerinin çizdirildiği bir kontur işlemi yapıldı. Sonrasında kalan süreye 
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göre kapı seçimini gerçekleştiren bir kod yazıldı. Bu fonksiyonlar sayesinde kapıdan geçiş 

görevinde önemli ilerlemeler kaydedildi. 

İkinci görevde denizaltının çevresinde bulunan çemberleri algılamak için Hough Circle metodu 

üzerinde denemeler yapıldı. Test sonuçlarımıza göre bu yöntemin kullanımına karar verildi. 

Ayrıca denizaltı maketini araca algılatabilmek için makine öğrenmesi yöntemleri üzerinde 

araştırmalar yapıldı. Sonunda YOLO metodunda karar kılındı ve bu yöntem için bir veri seti 

hazırlayıp öğretme işlemi yapıldı. 

Son olarak hem kendi yazılım aşamalarımızda daha düzenli çalışabilmek hem de bizimle aynı 

alanda çalışmalar yapan insanlara yardımcı olabilmek adına kullandığımız özgün 

fonksiyonlarımızla açık kaynaklı bir kütüphane oluşturulmasına karar verildi ve bunun için 

çalışmalar yapıldı. Bununla su altıyla bağlantılı alanlarda çalışma yapan insanlara yardımcı 

olmayı hedefliyor, bilginin paylaştıkça katlandığına inanıyoruz. 

Mekanik 

Projenin mekanik kısmında ekibimize yeni arkadaşımız katıldı. Bu süreçte önceki çizimler 

üzerinden güvenlik açığı oluşturabilecek kısımlar üzerinde çalışıldı. Şartnamede belirtildiği 

üzere, araç üzerinde sivri bir parçanın olmaması için değişiklikler yapıldı. Kameranın 

bulunacağı alan üzerinde bazı fikirler konuşuldu ve kapsül içerisinde konumlandırılmasına 

karar verildi. Aracın üç boyutlu yazıcıda üretilebilir hale gelmesi için çizim üzerinde çalışmalar 

yapıldı. Aracın üretimine hazırlık için son aşamaya gelindi. Sızdırmazlık için kapsül tasarımı 

üzerinde çalışıldı. Uygun montaj ve sızdırmazlık elemanları belirlendi. Kabuk geometrisinin 

uygunluğu açısından bir sıkıntı yaşanılacağı düşünülmediği için kabuk modelin akış analizi 

üzerinde çok durulmadı fakat sistemi önemli ölçüde etkileyeceği düşünüldüğü için sistemde 

sürüklenme katsayısı (Cd) üzerine yoğunlaşıldı. Modelin su altındaki hızını doğrudan 

etkileyeceğinden, modelde yapılması hedeflenen görevler doğrultusunda incelemeler yapıldı. 

Ayrıca sistemdeki yüzgeç kısımları akış doğrultusunda revize edildi. Sonuç olarak sürüklenme 

katsayısı bakımından da herhangi bir problem teşkil etmediğinden ön tasarım raporunda 

bulunan geometride genel itibarı ile sabit kalınmasına karar verildi. Ayrıca sistemde uzayan 

kol, sisteminin çalışma prensibi ve alınacak malzemeler ile birlikte kullanılacak servo motor, 

sızdırmazlık elemanları üzerinde konuşulup kararlar alındı. Bu kararlar doğrultusunda genel 

olarak 3D yazıcıdan elde edilecek kabuk model ile birlikte diğer ekipmanların yerleşimi 

konusunda son hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. 
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4.  ARAÇ ÖN TASARIMI 

4.1  Sistem Ön Tasarımı  

Sistem ön tasarım aşamasında, yarışma şartnamesi incelenerek koşullar, kısıtlamalar ve su altı 

görevleri incelenmiş; ve gereksinim analizi yapılmıştır. Devamında literatür taraması yapılmış 

ve  önceki yıllara ait tasarım raporları incelenmiştir. Araştırmalar sonucu çeşitli tasarımlar 

ortaya konulmuş ve bunların SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Denge, hareket ve manevra 

kabiliyeti gibi kıstaslardan dolayı 1 adet gövde- 7 adet itici bulunduran tasarımda karar 

kılınmıştır. Bununla ilgili akış diyagramı ve sistem şeması aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 4.1 Akış Diyagramı  

 

 

Şekil 4.2 Genel Sistem Şeması 
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4.2  Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1  Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik tasarım süreci aşamasında ekibimiz tasarım ekibi tarafından birbirinden farklı şaselere 

sahip araç tasarımı yapılmıştır. Birçok tasarım incelenmiş her tasarım için avantaj-dezavantaj 

çizelgesi oluşturulmuştur. Kabul edilebilir dezavantajlar ile kesinlikle olması gereken 

avantajların belirlenmesinin ardından ortak bir tasarım özgün iki adet tasarım ortaya 

çıkarılmıştır. Tasarımlar Solidworks programı ile çizilmiştir. Analiz incelemesi yapılım ekip 

oylamasına sunulmuştur. Yarışmada belirtilmiş şartlar göz önüne alınarak tüm ekip tarafından 

kararlaştırılmış nihai tasarıma karar verilmiştir.  

 

Şekil 4.1, tasarım aracın üretilmiş ilk tasarımı olup kuyruk sayısı 3 olarak seçilmiştir. Ardından 

bunun ekstra ağırlık oluşturacağı düşüncesiyle bundan vazgeçilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1 İlk Mekanik Tasarım 

 

Şekil 4.2 İlk Tasarımın Üstten Görünümü. 
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İkinci tasarımda orta gövdenin sonundaki kuyruk tamamen atılmıştır. Ancak daha sonra yapılan 

hesaplamalar sonucu araçta orta eksende bir yüzgecin bulunmasının hareket kararlılığı 

sağlayacağı düşünülerek bu tasarımdan da vazgeçilmiştir. 

 

Şekil 4.3 İlk Tasarımın Son Hali 

Ardından araç gövdesinin kıvrımlı yapısıyla bir kuyruk yüzgeci elde etmek yerine kuyruk 

kısmının ortasına ince bir yüzgeç bileşeni takılmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 4.4 İkinci mekanik Tasarım 

 

 

Şekil 4.5 İkinci Tasarımın Yandan Görünümü. 
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Şekil 4.6 İkinci Tasarımın Üstten Görünümü. 

 

 

Şekil 4.7 İkinci Tasarımın Bileşenlerine Ayrılmış Görüntüsü 

Geçen zaman süresince araç akış ve yapısal bakımından herhangi bir problem teşkil 

etmediğinden ön tasarım raporunda bulunan geometride genel itibarı ile sabit kalınmasına karar 

verildi. Bu süreç kapsamında aracın estetik görünümü üzerinde çalışıldı ve yüzgeçlerde küçük 

dokunuşlar yapıldı. 

 

Şekil 4.8 Nihai Tasarım 
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Şekil 4.9 Nihai Tasarımın Üstten görünümü 

 

 

Şekil 4.10 Nihai Tasarımın Yandan Görünümü 

Yukarıda görsel olarak sunulmuş araç tasarımlarından sonuncu tasarım, elektronik ve yazılım 

ekipleri tarafından yarışmada detaylı bir kıyaslama sonucunda en uygun tasarım olarak 

seçilmiştir. Bu tasarımın teknik açıdan, hidrodinamik yapısı ve aynı zamanda özgünlük 

bakımından daha fazla avantajı sağlamasından ötürü nihai tasarım olarak karar verilmiştir. 

Tasarımda motorun daha stabil kalabilmesi ve hareket esnasında rahat manevralar yapabilmesi 

için 7 adet motor sahip olması gerektiği düşünülmüştür. Bu motorlardan 3’ü yukarı aşağı 

hareket için kullanıştır. 4 motor ise açısal konumlandırılma ile aracımıza ileri-geri ve sağ-sol 

dönüş hareket kazandırmak kullanılmıştır. Kapalı ana gövdeye sahip olması herhangi bir engele 

takılarak kabloların zarar görmesini engellemesi amacıyla tasarlanmıştır. Ana şasi 

belirlendikten sonra 3D yazıcı ile üretilip, şasi koruma muhafazaların montajı ile araç dış kabuk 

tamamlanmış olur. Formula bir araçlarında kanat teknolojisi köpek balığı kanatçığıdır. Bu 

sistem birkaç alanda fayda sunuyor. Bunlardan birisi de, ön kanat ve süspansiyonun yukarıya 

doğru yolladığı akımdan dolayı türbülansa maruz kalarak arka kanatta kararsızlık yaratan hava 

akımını stabilize etmek [1]. Bizde bu Formula 1 araçlarında kullanılan köpek balığı 
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kanatçığının (sharkfin) minimize edilmiş halini tasarımımızda 3 yerde kullanılmıştır. Dengesiz 

bir ilerlemeyi engellemek amacıyla bu dinamik özellik kazandırılmıştır. Aerodinamik özelliği 

biz su altı hidrodinamik özellik kazandırmak için tasarımımıza eklenmiştir. Bu sayede ilerleme 

esnasında aracın arka kısmında oluşacak türbülans akışından kaynaklanacak dengesiz sıvı 

akımı hareketini stabilize etmek için kullanılmıştır. Keskin gibi gözüken yarıçaplı kenarlar 

sayesinde manevraları stabil bir şekilde rahatça alabilecektir. Bu sayede dönüşlerde su direncini 

rahat kırabilecek aynı zamanda dönüşünde keskin kenarlı bir tasarımın aksine cihaz 

dönüşlerinde oluşabilecek ani dönüş hatasından kaçınmış olacaktır. Şasimizde yapı malzemesi 

olarak 3D yazıcı kullanıldığı için Pla flamenti uygun görülmüştür. Bu flament aradığımız en 

uygun kriterdeki malzeme olarak düşünmemizin sebebleri arasında esneklik, ve kendi sınıfında 

yüksek mukavemet gibi özellikler söylenebilir. Kol mekanizması için özgünlük, üretim 

rahatlığı ve maliyet avantajlarını elde edebilmek amacıyla çoklu makas sistemi 

(multiplescissormechanism) kullanılmıştır. Hedefi, uzayan kol yapısı sayesinde tasarım 

farklılığı ve kullanım kolaylığından dolayı rahatça imha edebilecektir. 

Mekanik tasarımın avantajlarını açıklamak gerekirse: 

● Tasarımın hidrodinamik ve özgün yapısı aracı hem özgün kılmakta ayrıca su 

içerisindeki direnci rahat bir şekilde kırarak daha rahat manevra sağlayacaktır. 

● Akışkan direncini azaltan bu yapı sayesinde daha az motor gücü kullanarak 

hareketlerini sağlayacaktır. 

● Hafif ve dirence dayanıklı şasi harcanan gücü azaltacak ayrıca yüke karşı dirençli bir 

yapıya sahip olacaktır. 

● Pitch ve yaw manevralarını daha etkili bir şekilde yapabilmektedir. 

 

4.2.2  Malzemeler 

Aracımız toplamda 3 ana bölümden oluşur. 

● Şase  

● Akrilik tüp 

● Robotik kol 

Şase 

Geliştirilen sualtı robotun gövde yapısının konstrüksiyonu için dayanıklı ve hafif olacak şekilde 

malzeme seçimi yapılarak PLA flamenti kullanılmasına karar kılınmıştır.Bizim istediğimiz 

ihtiyacımı karşılayacak PLA fiyat ve uygunluk bakımından yeterli görülmüştür. Şasi monokok 

bir yapıya sahip olacağından 3D yazıcı ile montajı gerçekleştirilecek motor ve diğer aparatların 

bağlantı noktaları basılarak şasi oluşturulacaktır. Tek parça olduğundan ağırlık merkezi 

hesaplamaları rahat bir şekilde hesaplanabilecektir. Ağırlığın kendi üzerinde toplayacağı için 

cihazın kendi dengesini sağlaması da kolaylaşacaktır. Monokok yapıdaki ana şasi üstündeki 

kuvvet dağılımlarının incelenmesiyle mukavemetin az olduğu yerlerde katman inceltme veya 
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delikli bir yapı oluşturulabilecektir. Ayrıca dengesizlik durumunda denge sağlayacağı konuma 

gerekirse ek ağırlık veya inceltme işlemleri rahatlıkla problemi ortadan kaldırılabilecek bir 

yapıya sahip olacaktır.  

Robot kol 

Bu yılki yarışmada istenilen görevi uygun bir şekilde yerine getirebilecek bir tasarım üzerine 

düşünülmüştür. Bu fikirlerin eşiğinde ortaya hem mekanizma olarak ilginç bir görünüme sahip 

hem de işlevsel bir aparata karar verilmiştir. Elektropnömatik valflerin aksine kurulumu ve 

maliyetini düşürecektir. Aracımızın parça üretiminde kullanılan olan AK Filament 2019 

itibariyle yerli üretimi geliştirmek ve tüm dünyada hızla yükselen trend olan 3 boyutlu yazıcılar 

için üstün performans sağlayacak sarf malzemeleri üretmek amacıyla kurulmuş şirketten 

alınacaktır. Ayrıca 3d baskı ve yerli firma tarafından üretilmiş filamentler ile oluşturulacak bu 

kol özgünlük kazandırdığı bir tasarım olmakla birlikte yerlilikte de ayrıca bizlere bir avantaj 

sağlamış olacaktır. Hazırcılıktan kaçınarak farklı bir kol mekanizması ortaya çıkarılmıştır. 

 

 

Şekil 4.11 Robot Kolun Açık Hali 

 
 

Şekil 4.12 Robot Kolun Kapalı Hali 
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Akrilik tüp 

Sistemimizde akrilik tüpün kullanılması bize sızdırmazlık ve yüksek basınca dayanıklılık 

avantajını sağlamaktadır. aluminiumendcap , O ringe flage , sphare o ring sıvının tüp içerisine 

geçmesini engellemiş olacak elektronik aksama zarar vermesini engellemiş olacaktır. 3d printer 

yardımıyla sistem üzerindeki bağlayıcı aparatlarından bazılarını bastırıp yine maliyetten kazanç 

kazanılacaktır ayrıca aparatı ürettiğimiz ham madde hafif oluşu ağırlığında metal ham 

maddelerin aksine daha hafif bir araç oluşturmamızı sağlayacaktır.  

 

                Şekil 4.13 Yerli akrilik tüp                   Şekil 4.14 200 mm uzunluğunda kapsül tüpü    

    Şekil 4.15 Akrilik Kapak Gövdesi                                    Şekil 4.16 Akrilik Kapak                        

  

 

     Şekil 4.17 Akrilik Kapakların Vidaları          Şekil 4.18 Akrilik İç Kapak 
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Yukarıda verilen akrilik tüpün 3d görüntüleri bahsi geçen yerli firmadan alınmıştır. [6] 

Sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine elemanlarıdır. Üst üste binmiş olan makine 

parçalarının birbirine sıkı geçmesini sağlar. Bu iki parça arasından dışarıya sıvı ve gaz çıkışını 

engeller. O-ringlerin kullanım amacı, kullanıldıkları yerde conta oluşturmaktır [4]. 

Birbirinesırasıyla bağlı olan : aluminium ve cap , O ringe flage , sphare o ring ler akrilik tüpün 

dışarıdan sıvı temas alımını kesecektir.   

Şekil 4.19 Kapak Detaylı Ölçüleri 

 

 

Şekil 4.20 O-ring 

4.2.3  Üretim Yöntemleri   

Yerlilik konusunda elimizden geldiğince çıkmamak için 3d yazıcı da kullanmak için PLA 

filament alınacaktır. Özgünlük esasına dayalı olan tasarımımızın muhafazasını yapmak için 3d 

baskı cihazımızı kullanacağız. Cihaz tabla ve nuzzle sıcaklığı istenilen dereceye ayarlanır. 

Solidworks programında çizdiğimiz aracımızın koruma muhafazasını Ultimaker Cura 

programa aktarıyoruz. Aktardığımız muhafazayı detaylı bir görünüm için 0.2mm standart kalite 

ve %80 dolulukta ayarlarını yapıyoruz. Ardından program içerisinde G-code oluşturulması için 

başlatıyoruz. Hazırlanmış olan G-code, sdcard yardımıyla cihaza atılır. Başlatma komutuyla 

muhafaya üretimine başlanılır. 3d yazıcıdan baskı elde etmek fazla vakit ve emek isteyen bir 

problem olmasına karşın yerli bir üretim sağlaması ayrıca maliyet olarak bizlere olumlu 

katkıları olacaktır. Yazıcıdan bastırılan muhafazalar uygun mukavemet değerlerini bizlere 

verecektir. Malzemenin erimiş plastik oluşu hem esnek ve sünek yapı sağlamıştır. Bu konudaki 

diğer iyi yönü de ağırlığında ham maddesinden dolayı hafif bir parça olacaktır. İşlem görmüş 

şasi ye 3 yukarı yönlü itici motorların montajı gerçekleştirilir. Hazır olarak su geçirmez, yüksek 

basınca dayanıklı olan ayrıca yerli bir firma olan Degze isimli şirketten kapsül alınır. Kapsül 
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alındıktan sonra sızdırmazlık testi uygulanır kontrolleri gerçekleştirilir. Kontrol testini geçen 

kapsülün içerisine elektronik aksamın kapsül içerisine yerleştirilmesi yapılır kapsül 

tamamlanır. İşlenmiş şasi motor montajından sonra üst kısma gelecek şekilde kapsül montajı 

gerçekleştirilir. Montaj için kullanılacak aparatlar yazıcıdan çoğu çıkarılacaktır. Kapsül montajı 

bitince yazıcıdan basılmış olan muhafaza, kapsülü ortalayacak şekilde konumlandırılır. Baskı 

ile üretilen aparatlar ile muhafazanın ana şasi üzerine montajı sağlanır. Şasi alt kısmı için 

montaj noktalarına karşılıklı pitch ve yaw manevralarını sağlayacak iticilerin 

konumlandırılması yapılır. İticilerin montaj işlemi gerçekleştirilir. En son olarak 3d baskı ile 

elde edeceğimiz çoklu makas mekanizması (multiplescissormechanism) montajını ve selvo 

motor ile bağlantısı yapılır. Araç üzerindeki diğer motorların da elektronik bağlantıları 

sağlandıktan sonra çalıştırılır kontrol edilir. Araç tamamen hazır hale getirilir. 

4.2.4  Fiziksel Özellikler  

Araç tasarımının planlanan ölçüleri aşağıda belirtilmiştir. Tüm ölçüler milimetre cinsindendir. 

 

 

 

      Şekil 4.21 Aracın Fiziksel Özellikleri 
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4.3  Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Ön Tasarım Süreci 

Elektronik aksam araca ihtiyaç duyduğu gücü sağlar, motorların, sensörlerin, kamera ve 

ışıklandırmanın bağlantısını sağlayarak araç hareketini gerçekleştirir.İnsansız su altı aracının 

elektronik tasarımının, manevra ve navigasyon gibi temel işlevlerin yanı sıra su altı 

yarışmasının görevleri için gerekli olan işlevselliği de yerine getirmesi gerekmektedir. 

Elektronik tasarım ekibi olarak öncelikle yarışma şartnamesinin gereksinimlerini ve 

mühendislik gereksinimlerini göz önünde bulundurarak tasarımımızı gerçekleştirdik.  

Gereksinim analizimiz aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.1 Gereksinimler 

Gereksinimler  

Performans  Su altı görevlerini belirtilen sürede yerine getirebilmeli. 

Enerji  Görev süreleri için yeterli güç kaynağı sağlanmalı.  

Çevre  Sistem su geçirmez olmalı ve suya daldırılmış haldeyken 

çalışmalı. 

 3 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olmalı. 

Sağlık & Güvenlik  Sistem herhangi bir sızıntı halinde kirlilik oluşturmayacak 

şekilde tasarlanmalı. 

 Sistem acil bir durumda dışarıdan bir müdahale ile 

durdurulabilmeli. 

Etik  Tasarım sırasında mühendislik etiği ilkelerine uyulmalı. 

Sürdürülebilirlik  Sistem, arızalı bileşenlerin bir ekip üyesi tarafından 15 

dakikadan kısa bir sürede değiştirilebilmesi için modüler bir 

tasarıma sahip olmalı. 

Üretilebilirlik  Aracın en, boy, yükseklik arasından en uzun ayrıtı 90 cm ve 

ağırlığı en fazla 12 kg olmalı. 

Sosyal & Kültürel  Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gelecek proje ve 

araştırmalara kaynak niteliğinde olmalı. 

 

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit (4GB) 

Jetson Nano Geliştirici Kit, aracın ana bilgisayarıdır. Görüntü sınıflandırma, nesne algılama, 

segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamaları yapabilir. Görüntü işleme performansının 

yüksek olması, aracın istenen görevleri yerine getirebilmesinde oldukça etkili olacaktır. Ayrıca 

yüksek enerji verimliliği sayesinde düşük güç tüketimi sağlanacak, boyutlarının küçük olması 

tasarımımızı kolaylaştıracaktır. 
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Teknik özellikler [7]: 

 

 GPU: 128 çekirdekli NVIDIA Maxwell 

 CPU: 1,43 GHz'de dört çekirdekli ARM A57 

 Bellek:  4 GB 64 bit LPDDR4 25,6 GB/s 

 Bağlantı: Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

 USB: 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

 Ekran: HDMI 2.0 ve eDP 1.4 

 Diğerleri: 40 pinli giriş (GPIO, I2C, I2S, SPI, UART) 

 Mekanik: 100 mm x 80 mm x 29 mm 

 

T-200 Thruster 

Aracın itki gücünün sağlanması, çeşitli yönlerde hareket edebilmesi için motorlara ihtiyacı 

vardır. Araçta istediğimiz özelliklere bağlı olarak T-200 Thruster iticisi uygun görülmüştür. 

İtici, kapsüllenmiş motor sargıları ve stator ile kaplanmış mıknatıslar ve rotor ile tamamen su 

basmış fırçasız bir motordan oluşur. Tasarım, motorun su ile soğutulmasını ve plastik burçların 

su ile yağlanmasını sağlar ve iticiyi doğal olarak basınca dayanıklı hale getirir. İticiyi 

çalıştırmak için elektronik hız kontrol cihazı gereklidir. 

 

Teknik özellikler [8]: 

 

 Çalışma gerilimi: 7-20 volt 

  Maksimum akım (20 V): 32 A 

  Nominal güç (16 V): 390 Vat 

  Maksimum güç (20 V): 645 Watt 

  Tam Gaz İleri İtme (16 V): 5,25 kg 

  Tam Gaz Geri İtme (16 V): 4,1 kg 

  Minimum İtme: 0,02 kg 

 

Elektronik hız kontrolcüsü 

Herhangi bir üç fazlı fırçasız motoru çalıştırmak için bir elektronik hız kontrolcüsü (ESC) 

gereklidir. Kullanacağımız motorla uyumlu, minimum soğutma ortamları için optimize edilmiş 

yüksek verimli, düşük ısılı tasarım BACIS ESC’leri kullanmaya karar verdik.  

 

Teknik özellikler[9]: 

 

 Çalışma gerilimi: 7-26 V  

  Maksimum Akım (Sabit): 30 A 
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  Ağırlık: 16,3 g 

  Sinyal Voltajı: 3,3-5 volt 

  Maksimum Güncelleme Oranı: 400 H 

 

Güç Kaynağı 

Aracımız otonom olduğundan dolayı gereken gücü sağlamak için pil kullanmamız gereklidir. 

Araca gereken gücü sağlamak için Profuse 14,8V Lipo Pil kullanılacaktır. Yüksek akım değeri 

olduğu için, diğer pillere göre daha kullanışlıdır ve yüksek güç gerektiren projelerde 

kullanılabilir. 

 

Teknik özellikler[10]: 

 

 Voltaj: 14.8V 

  Kapasite: 10000mAh  

  Ağırlık: 1197gr 

  Boyutları: 176x67x55mm 

  Sürekli "C" Değeri: 25C 

  Anlık "C" Değeri: 50C 

  Balans Ucu: JST - XH 

  Konnektör Tipi: Yok 

  Şarj Aralığı: 1 - 3C Önerilen, 5C Maksimum 

 

 

Sensörler  

 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Aracın konumunu belirleyebilmek için kullanacağımız sensör JSN-SR04T  ultrasonik su 

geçirmez mesafe sensörüdür. Düşük güç tüketimine sahip olması, boyutlarının küçüklüğü, su 

geçirmez olması bize avantaj sağlayacaktır.  

 

Teknik Özellikler[11]: 

 

 Çalışma voltajı: DC 3 V ila 5.5 V 

 Çalışma akımı: 30 mA 

 En uzak mesafe: 600 cm 

 En yakın mesafe: 20 cm 
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 Mesafe doğruluğu: ±1 cm 

 Modül boyutu: 42 mm x 29 mm x 12 mm 

 Çözünürlük: yaklaşık 1 mm 

 Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C 

 

Basınç sensörü 

Aracın havuz içinde derinliği ve suyun araca uyguladığı basıncı ölçmesi gerekmektedir. Seçmiş 

olduğumuz Bar02 basınç sensörü, yüksek doğruluğa ve yüksek çüzünürlüğe sahiptir ve su 

geçirmezdir. I2C üzerinden haberleşmeyi sağlar. 

 

Teknik özellikler [12]: 

 

 Besleme gerilimi: 2,5-5,5 volt                                                          

 I2C Gerilimi: 2,5 - 3,6 volt 

 Tepe Akımı: 1,25 Ma 

 Maksimum Mekanik Basınç: 10 bar 

 Standart Çalışma Basıncı: 0,3-1,2 bar 

 Çalışma Derinliği: 10m 

 Bağıl Doğruluk (-20-85 ° C): +/- 4 mbar (tatlı suda 4 

cm) 

 Çözünürlük: .016 mbar (tatlı suda .16 mm) 

 

 

Sıcaklık/nem sensörü: 

Araç içerisindeki sıcaklığı ölçmek için Makeblock markasının Temperature and Humidity-

11032 sensörü kullanılacaktır. Düşük güç tüketimine ve küçük boyutlara sahiptir. 

 

Teknik özellikler [13]: 

  

 Çalışma gerilimi: 5V 

 Çalışma akımı: 2.5mA maksimum 

 Sinyal tipi: tek kanallı dijital 

 Sıcaklık ölçüm aralığı: 0-50°C ±2 

 Bağıl nem ölçüm aralığı: %20-90 ±5 

 Hassasiyet: nem - %1, sıcaklık 1°C 

 Boyutlar (UxGxY): 51 x 24 x 18mm   
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IMU Sensörü: 

Aracın 3 boyutlu eksende ve belli açılarda dengesini sağlaması gereklidir. 3 eksenli bir gyro ve 

3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli MPU-6050 sensör kartı kullanılacaktır. 

 

Teknik özellikler [14]: 

  

 Çalışma gerilimi: 3-5V 

 Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

 Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı:  ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

 İletişim: Standart I²C 

 

Kamera 

Kamera, aracın otonom olarak hareket etmesine yardım edecek, düşük ışıkta görüşünü 

sağlayacaktır. Uygun gördüğümüz kamera, kullanacağımız yapay zeka bilgisayarı Jetson Nano 

ile uyum sağlayan yüksek çözünürlüklü Jetson Nano- LI-IMX219-MIPI-FF-NANO 

kamerasıdır. 

 

Tenkik özellikler [15]:  

 

 Modül Boyutu: 150,0 mm (U) x 25,0 mm (G) 

 Sensör Tipi: Sony IMX219 8.08MP Renkli sensör 

 Aktif Piksel: 3280 (H) x 2464 (V) 

 Görüntü Boyutu: Diyagonal 4,60 mm (Tip 1/4.0) 

 FOV: 90°(H) / 136°(H) /145°(H) 

 Odaklama Aralığı: 30cm - Sonsuz 

 Lens Tipi: Sabit Odak 

 Piksel boyutu: 1.12um x 1.12um 

 IR Kesim Filtresi: Evet 

 

 

Servo motor 

Robot kolun hareketini sağlayabilmek için servo motor kullanılacaktır. Seçilen motor Savox 

markasının SW-0250MG su geçirmez dc Motorudur. 
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Teknik özellikler [16]: 

 

 Giriş Voltajı: 4.8V - 6.0V 

 Motor Tipi: 3 Kutuplu Fırçalı Motor                                      

 Hız: 60°/Sn @ 6.0V: 0.11 Sn/60° 

 Tork: Kg/Cm @ 6.0v 5.0 Kg/Cm 

 Uzunluk:: 29.5 mm 

 Genişlik: 14.0 mm 

 Yükseklik: 32.5 mm 

 Ağırlık: 25 gr 

 

Ledler 

Aracımızın aydınlatması için toplamda 6 adet led kullanmaya karar verdik. Ledlerden 4’ü 

aracın altında olmak üzere power led, 2’si aracın önünde olmak üzere kartal gözü ledlerdir. 

Teknik özellikler: 

Power led [17]: 

 Renk: Beyaz 

 Gerilim: 3.1 ~ 4.35 VDC 

 Akım: 700 mA 

 Güç: 3 W 

 Dalga Boyu: 4100-10000K 

 Işık Akısı: 245 lm 

 Ölçü: 14.2x7.26 

 Lens: Var 

 Açı: 130° 

 

Kartal Gözü led: 

 

 Özellikler: 18mm 

 Lamba Muhafazası Renk: Siyah 

 Net ağırlık: 20g/22.5g her adet 

 Işık kaynağı: LED üç çekirdekli 180 derece ışık 

 Parametreler: voltaj DC12V, güç 3W/9W, 

 Işık sıcaklığı:70-200LM 

 Renk: Beyaz 

 

 

 

RTC MODÜLÜ  

 

Kapı geçme görevinde süreye bağlı olarak kullandığımız algoritmamız bulunmaktadır. Bundan 

dolayı süreyi anlık olarak hesaplayan bir modülün kullanılmasına karar verilmiştir. Buna uygun 

olarak DS1307 RTC modülü seçilmiştir. DS1307 RTC entegresini kullanan kart aynı zamanda 
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24C32 EEPROM'u kullanır. Bu sayede saati hafızaya alır. I2C haberleşme protokolü ile 

Arduino'ya kolayca bağlanır.  

 

 

Teknik özellikler [18]: 

 

 Çalışma Voltajı: 5V 

 DS1307 I2C real-time clock Entegresi (RTC) 

 24C32 32K I2C EEPROM Hafıza Entegresi 

 Programlanabilir Kare-Dalga çıkış sinyali 

 Otomatik Güç Arızası tespit ve devre devresi 

 Osilatör Çalışması ile Pil Yedekleme Modunda 500nA'den 

daha az tüketir 

 Veri depolama için 56 Byte, Pil Destekli, Uçucu Olmayan 

(NV) RAM 

 27mm x 28mm x 8.4mm 

 

 

Hidrofon 

Su altı yarışma görevlerinden biri olan “Hedef Tespiti ve İmhası” görevini tamamlayabilmek 

için gerekli alt ekipman seçilirken öncelikle pingerin özellikleri analiz edilmiştir. Pinger 

45KHz,1PPS,10ms özelliklerine sahiptir. Yapılan araştırmalara göre pinger receiverı 

tasarlamamız olası görünmediğinden dolayı hidrofon alımına karar verilmiştir. Seçilen 

hidrofon, düşük maliyetli, yüksek dayanıklılık ve yüksek hassasiyete sahip olan H1C 

hidrofonudur. 

 

Teknik özellikler[19]: 

 

 Hassasiyet: -190dB re: 1V/µPa (+/- 4dB 20Hz-4KHz) 

 Faydalı aralık: <1 Hz ila >100KHz  

 Kapasite: 25nF 

 Kutupsal Tepki: Çok Yönlü (yatay) 

 Çalışma derinliği: <80 metre 

 Boyutlar: 25mm x 58mm 

 Kütle: 49 gram 

 Montaj Dişi: 1/4”-18 NPT 

 

Haberleşme Sistem Mimarisi  

Sistemimizin haberleşme yapısında UART, I2C protokolleri ve PWM sinyalleri kullanılacaktır. 

Arduino Mega Mikrodenetleyicisi, PWM sinyalleri ile motorları kontrol ederken I2C 

protokolünü kullanarak sensörler ile haberleşecektir. Aynı zamanda Arduino Mega- NVDIA 

Jetson Nano-Kamera arasındaki haberleşme UART protokolü üzerinden yapılacaktır. Bu 

doğrultuda sistemimizde yapılan haberleşme mimarisi aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 4.22 Haberleşme/Kontrol Şeması 

 

Şekil 4.23’te Arduino ile JSN SR04T ultrasonik mesafe sensörü için bağlantı şeması verilmiştir. 

Ultrasonik mesafe sensörü, ultrason dalgaları göndererek çalışır. Bu ultrason dalgaları bir nesne 

tarafından geri yansıtılır ve ultrasonik sensör bunları algılar. Ses dalgalarının gönderilmesi ve 

alınması arasında ne kadar zaman geçtiğini ölçerek sensör ile nesne arasındaki mesafe 

hesaplanır. 

 

 

 

 

            Şekil 4.23 Arduino ile JSN SR04T ultrasonik mesafe sensörü için bağlantı şeması [20] 

 

 

Mesafe (cm) = Ses hızı (cm/µs) × Zaman (µs) / 2 
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Tablo 4.2 Arduino ile JSN SR04T Bağlantılar 

JSN-SR04T Arduino 

5 V 5 V 

Trig Pin 2 

Echo Pin 3 

GND GND 

 

IMU sensörleri, sensöre bağlı bir nesnenin konumunu üç boyutlu uzayda bulmamıza yardımcı 

olur. Bu değerler genellikle sensörün konumunu belirlememize yardımcı olacak açılardadır. 

IMU sensörleri genellikle iki veya daha fazla parçadan oluşur. Bunları öncelik sırasına göre 

listelelersek, ivmeölçer, jiroskop, manyetometre ve altimetredir. MPU 6050, 6 DOF (serbestlik 

derecesi) veya altı eksenli bir IMU sensörüdür; bu, çıktı olarak altı değer verdiği anlamına gelir: 

ivmeölçerden üç değer ve jiroskoptan üç değer. MPU 6050, MEMS (mikro elektro mekanik 

sistemler) teknolojisine dayalı bir sensördür. Hem ivmeölçer hem de jiroskop, tek bir çipin içine 

yerleştirilmiştir. Bu çip, iletişim için I2C (birbirine entegre devre) protokolünü kullanır. 

 

Şekil 4.24 Arduino ile IMU sensörü için bağlantı şeması 

 

Şekil 4.25’te ESC ve T200’lerin bağlantıları gösterilmiştir. PWM sinyali, motor hızını kontrol 

etmek için başvurulan verimli bir yöntemdir [21]. PWM sinyalini yazılım ile üretmek çok 

kolaydır. Temel olarak motorun dönme hızı, darbeler şeklinde ENABLE girişine uygulanacak 

lojik voltajın darbe zaman aralığına bağlıdır. 

 

Şekil 4.25 ESC ve T200 bağlantıları 
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Güç Bağlantı Mimarisi 

Sistemizin gücü 14.8 V’luk LiPo Pil tararafından sağlanacaktır. Motorlarımız bataryadan gelen 

14.8 V’luk gerilim ile beslenirken Jetson Nano NVDIA, Arduino Mega, servo motor ve 

kameramız 5V’luk bir gerilim ile beslenecektir. Sensörlerimiz ise Arduino Mega tarafından 

sağlanan 3.3Vluk bir gerilim ile beslenecektir. Bu doğrultuda sistemimizde yapılan güç 

bağlantısı aşağıda yer alan şemada gösterilmiştir 

 

 

Şekil 4.26 Tek Hat Şeması 

 

4.3.2  Algoritma Ön Tasarım Süreci  

Üç farklı görevi gerçekleştirmek üzere geliştirdiğimiz Gavia Otonom Sualtı Aracının 

karşılaştığı görevlere karşı izleyeceği adımların algoritmaları bu bölümde açıklanacaktır. Gavia 

Otonom Sualtı aracı üzerindeki kameralar sayesinde anlık olarak görüntüyü alıp görev 

konseptine bağlı olarak görüntü işleme ve dijital sinyal işleme teknikleri ile analiz edecek ve 

bu analizlerle pozisyon elde etme, koruma ve imha görevlerini gerçekleştirecektir. Pozisyon 

elde etme ve koruma aşamalarında sensörler ve kameradan alınan veriler kullanılarak 

motorların uygun süratle sürülmesi sağlanacaktır. Denge ve kararlılık problemleri PID 

algoritması ve işlemcide yorumlanan diğer parametrelere bağlı olarak çözülecektir. Araç bu 

işleri gerçekleştirirken her bir göreve bağlı olarak farklı algoritma yapılarına başvuracaktır. 

Aşağıda bu algoritma yapılarına ilişkin akış şemaları sırasıyla gösterilmiştir. 
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PID Kontrol Algoritması 

 

 

 
 

        Şekil 3.17 PID Kontrol Algoritması Akış Şeması 

 

1.Görev: Kapıdan Geçiş Görevi 

Bu görevde aracın, ölçüleri birbirinden farklı kapılardan birini tercih edip temassız geçmesi 

hedeflenmektedir. Bu göreve dair algoritmayı içeren akış şeması aşağıda verilmiştir. 
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  Şekil 4.27 Kapıdan Geçiş Görevi Akış Diyagramı 

 

2.Görev: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

Bu görevde aracın, eş merkezli üç dairenin ortasına yerleştirilmiş denizaltına en yakın şekilde 

konumlanması beklenmektedir. Bu göreve dair algoritmayı içeren akış şeması aşağıda 

verilmiştir. 
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     Şekil 4.28 Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Akış Şeması 
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3.Görev: Hedef Tespiti ve İmhası 

Bu görevde aracın, pingerli ve pingersiz hedeflerden birini seçerek üzerindeki topun 

düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu göreve dair algoritmayı içeren akış şeması aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

 

                           Şekil 4.29 Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Akış Şeması 
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Akış şemasında gösterilen bazı kritik işlemler aşağıda açıklanmaktadır. 

● Görüntü İyileştirme 

Su altında nesne algılama işlemlerinde yeterli düzeyde uygun görüntü alınabilmesi için 

kullanılan görüntüleme cihazları son derece özel ve maliyetli cihazlardır. Bu cihazların özellikle 

maliyetli olması sualtı görüntülemesi ile ilgilenen araştırmacılar için önemli bir engel 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada bu durum göz önüne alınarak düşük kapasiteye 

sahip donanım ve ekipmanlar kullanılarak elde edilen sualtı görüntüleri üzerinden nesne tespit 

edilmesi amaçlanmıştır [22]. Bu sebeple yazılımda kameradan elde edilen görüntüyü 

iyileştirmek adına bir dizi maskeleme işlemleri uygulandı. 

Elde ettiğimiz görüntüyü en iyi koşullarda işleyebilmek için sırasıyla mavi rengi filtreleme, hsv 

maskeleme, morfolojik işlemlerden dilation(genişletme) ve closing (kapatma) işlemleri 

uygulandı. Mavi renk filtrelemesi için öncelikle histogram hesaplandı. Bu histograma göre elde 

edilen kanallar normalize edilerek su altındaki mavi renk baskınlığının kırılması hedeflendi. Bu 

işlem sonucunda hem görüntünün kontrastı arttı hem de nesneler daha belirgin hale geldi. 

Herhangi bir bilgisayarlı görme/görüntü işleme uygulamasında belirli renkteki bir nesneyi ayırt 

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

sadece hue değerini kullanarak eşik değer uygulama suretiyle renkleri daha net ayırt edebiliriz 

[23]. Bu şekilde hsv uzayı üzerinde, algılatılmak istenen nesne beyaz, kalan kısımlar siyah 

olacak şekilde bir maskeleme işlemi yapıldı. Ardından görüntü üzerindeki gürültüleri yok 

etmek için dilation ve closing işlemleri uygulanıp optimum görüntüye ulaşıldı. Aşağıda bu 

işlemler için yazılan kodlar ve çıktıları gösterilmektedir.  

 
Şekil 4.30 Görüntü İyileştirme Algoritması 

 

Şekil 4.31 Mavi Filtreleme 



35 
 

 

Şekil 4.32 Maskeleme ve Morfolojik İşlemler 

 

Şekil 4.33 Orijinal ve Mavi Filtreli Çıktılar 

 

Şekil 4.34 Closing işlemi ve Son Halin Çıktıları 
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● Dikdörtgen Algılama 

Kapıların kenarları filtreler sonucunda algılandıktan sonra bu alanın konturlanması ve geçilecek 

kapının seçimi yapıldı. Kapının iç çeperi geçilmesi hedeflenen alan olacağı için iç çeperlerin 

esas olarak algılanacağı hiyerarşik bir kod dizisi yazıldı. Ardından bu seçilen nesnenin alanı 

hesaplanıp kenar sayıları algılandı. Algılanan kenar sayısı 3 veya 5 gibi dikdörtgene yakın 

sayılarsa araç kapılara yaklaşıp kenar algılama işlemini tekrarlayacaktır. Eğer bu işlem 

sonucunda bu kez 4 kenar algılandıysa nesne ‘Dikdörtgen’ olarak etiketlenir ve konturlama 

işlemi yapılır.  

 
Şekil 4.35 Dikdörtgen Algılama ve Kapı Seçim Algoritması 

 

 
Şekil 4.36 Dikdörtgen Algılama Algoritması Yazılımı 

 

 
Şekil 4.37 İşlem Çıktısı 
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Alanları farklı olan iki ayrı dikdörtgenin algılanmasının ardından süreye bağlı olarak kapı seçim 

algoritması yazılmıştır. Bu işlem için, araç suya girdiği anda başlayıp, görev süresi olan 300 

saniyeyi geri sayan bir sayaç başlatılır. Bu kod dizisine göre kapılar algılandığı anda kalan 

süreye göre araç küçük veya büyük kapıya yönlenir. 

 

Şekil 4.38 Kapı Seçim Algoritma Yazılımı 

Buna göre; görev bitimi için kalan süre 120 saniyeden fazlaysa araç küçük kapıya, 120 

saniyeden az kalmışsa büyük kapıya yönelir. 

 

Şekil 4.39 Kalan Süreye göre Küçük/Büyük Kapı Seçim Algoritması Çıktısı 

 

● Çember Tespit Algoritması: 

Yarışmada belirlenen 2. ve 3. görevlerde, dairelerin ve topun tespit edilebilmesi için çember 

tespit algoritmasının geliştirilmesine karar verildi. Bu doğrultuda gerekli araştırmalar yapılarak 
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çember tespiti için kullanılan teknikler incelendi. Kullanılan teknikler arasından Hough Circles 

Transform algoritmasının kullanılmasına karar verildi. Hough Circles algoritmasının iç 

yapısına bakıldığında; 

·Kaynak görüntü üzerinde kenarlar belirlenir. 

·Bir threshold yöntemi kullanılarak görüntü binary (siyah,beyaz) hale getirilir. 

·Her kenar pikseli için noktanın üzerinde olabileceği olası geometrik şekillerin polar 

koordinattaki değerleri, kullanılan bir matris üzerinde birer birer artırılarak her 

kenar pikselin olası şekilleri oylaması sağlanmış olur. 

·Matris değeri en yüksek olan şekiller en çok oy alan şekiller olduklarından dolayı 

görüntü üzerinde bulunma veya belirgin olma olasılıkları en yüksek olmaktadır 

[24]. 

Hough circles transform kullanılarak geliştirilen algoritmamızda, ilk olarak görüntüdeki 

kontürler hesaplanır. Hesaplanan kontürlerin iç (internal) çeperleri belirlenerek köşeleri tespit 

edilir. Köşe sayıları 0 ya da 1 olan kontürler belirlenir. Son olarak belirlenen kontürler arasından 

çember şekline sahip olan kontürler, Hough Circles transformu ile tespit edilir. Geliştirilen bu 

algoritma yapısı Şekil 4.40'ta verilmektedir. Algoritma, şekil 4.41 verilen resim üzerinden test 

edilmiştir. Elde edilen çıktı Şekil 4.41'de gösterilmektedir. 

Şekil 4.40 Çember Tespit Algoritması Şeması 

 

Şekil 4.41 Geliştirilen Çember Algoritmasının Kullanımı 
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Şekil 4.42 Geliştirilen Çember Algoritmasının Yazılımı 

 

Şekil 4.43 Geliştirilen Çember Algoritmasının Çıktıları 

 

● Takip Algoritması : 

Literatürde kullanılan birden fazla takip algoritması bulunmaktadır. Bu takip algoritmaları 

arasından daha az yineleme süresi ve daha iyi gerçek zamanlı performans gibi bazı avantajları 

sayesinde Mean Shift algoritmasının kullanılması kararı alındı [25]. Mean Shift algoritması, 

mevcut görüntü çerçevesindeki orijinal nesnenin histogramını ve bir sonraki görüntü 

çerçevesindeki aday bölgelerin histogramını karşılaştırmaya dayanan yinelemeli bir şemadır. 

Amaç, iki histogram arasındaki korelasyonu maksimize etmektir. Bir görüntü çerçevesi için 
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nesne takibi, histogram çıkarma, ağırlık hesaplama ve yeni konumun türetilmesinin bir 

kombinasyonu ile gerçekleştirilmektedir [26]. 

Bu doğrultuda geliştirilen takip algoritmamız başlamadan önce, hedef nesnenin bulunduğu 

bölge ROI (Region of Interest) olarak işaretlenir. Bu alanın HSV dönüşümü ile histogramı 

hesaplanır. Hesaplanan bu histogram, daha sonrasında orijinal görüntüde nesnenin aranması 

için kullanılacaktır.  Bunun için öncesinde orijinal görüntünün HSV uzayına dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Nesnenin bulunduğu ilgili alanın histogramı kullanılarak, HSV uzayındaki 

orijinal görüntüde nesne aranır. Arama sonucunda elde edilen çıktı ile meanshift fonksiyonu 

kullanılarak nesnenin yeni alan bilgileri elde edilir. Son olarak, yeni alan için sınırlayacı 

dikdörtgen kullanarak nesnenin takibi gerçekleştirilir. Geliştirdiğimiz bu algoritma yapısını test 

etmek üzere bir video üzerinde çalışması izlendi. Kullanılan test videosunda, sualtında yer alan 

sarı bir dikdörtgen hareket halindedir. Hareket halinde olan hedefin, algoritmamız ile takibinin 

yapılması sağlandı. Algoritma yapımız şekil 4.44, geliştirilen yazılımımız şekil 4.45’te,  yapılan 

test ile ilgili çıktı ise şekil 4.46’da gösterilmektedir. 

Şekil 4.44 Takip Algoritması Şeması 

 

Şekil 4.45 Geliştirilen Takip Algoritmasının Yazılımı 
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Şekil 4.46 Geliştirilen Takip Algoritmasının Çıktıları 

 PID Algoritması : 

PID algoritması günümüzde çok farklı sektörlerde ve ürünlerde kullanılan bir algoritmadır. 

Bunlara örnek olarak uçuş kontrolcüleri, kuluçka makineleri, ortam ısıtma cihazları, 

buzdolapları ve seyir kontrolcüleri sayılabilir. Bahsedilen tüm araçlarda belirli bir değerde 

tutulması istenen bir veya birden çok parametre mevcuttur (Uçuş kontrolcüleri için yükseklik, 

ortam ısıtma cihazları için sıcaklık vb.). Bu parametrenin istenen değere en uygun zamanda ve 

en az hata farkıyla ulaşması ve orada sabitlenmesi PID algoritması ile sağlanabilmektedir. PID 

algoritmasını şu şekilde açıklamak mümkün: 

“PID algoritması hata değerini azaltmak için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder, bu sebeple 

bazen üç aşamalı kontrol olarak adlandırılır. Oransal, P ile gösterilir; integral I ile gösterilir; 

türev değerleri D ile gösterilir. Sezgisel olarak, bu değerler mevcut değişim göz önüne alınarak 

zaman açısından şu şekilde yorumlanabilir; P mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı 

ve D gelecekteki hataların bir tahminidir. Bu üç eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilen 

süreç, istenilen seviyeye ayarlamak için kullanılır. Böylece örnek olarak bir kontrol valfinin 

pozisyonu ya da bir ısıtma elemanı çıkış gücü kontrol edilerek istenilen akış veya sıcaklık 

seviyesi en düşük hata ile elde edilmeye çalışılır [27].” 

Sualtı aracında derinliğin kontrol edilmesi, motorların istenen hızda veya güçte çalışması gibi 

hedefler için PID kontrolü fazlasıyla önemlidir. Bu sebeple öncelikle sualtı aracının iticilerinde 

kullanılan Permanent Magnet DC motorların Matlab – Simulink’te modellemesi yapılmıştır 

(Bkz Şekil 4.48). Bu modellemede motorun hız limitleri ve tepki süreleri incelenmiştir. 

Ardından PID bloklarıyla bu motor sürülmüş ve hedef değere en uygun dalga formuyla ulaştıran 

Kp, Ki, Kd değerleri belirlenmiştir (Bkz. Şekil 4.47). 

 

Şekil 4.47 DC Motorun PID Bloklarıyla Modellenmesi 
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Şekil 4.48 PMDC Motorun Mantıksal Bloklar İle Modellenmesi 

 

 

Şekil 4.49 PID’den Önce Hız-Zaman Grafiği 
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Şekil 4.50 PID’den Sonra Hız-Zaman Grafiği 

Şekil 4.49 ve Şekil 4.50’den görüldüğü üzere PID algoritması olmadan motor hızının ani olarak 

yükseldiği (overshoot), birkaç osilasyondan sonra durulduğu ve istenen değerden (100 rad/s) 

ufak bir farkla fazla olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kullanılan PID algoritmasından sonra kısa 

bir sürenin ardından istenilen hız değerine (100 rad/s) vardığı ve orada sabit kaldığı 

görülmektedir. Aracın yükselmesi ve alçalması için kullanılacak üç motorun üzerlerine baskı 

uygulayan ağırlık hesaplamasıyla motorların hangi hızda sürülmesi gerektiği hesaplanabilir ve 

aracın o anki davranış senaryosunda göre bu hız sadece girişten gelen bir kontrol sinyaliyle 

kontrol edilebilir. Aynı durum dört adet yatay eksen motoru için de geçerlidir. Python PID 

algoritması için PID paketini sunmaktadır. Ve bu paketteki hazır sınıf ve fonksiyonlarla 

simülasyonu gerçekleştirilen bu algoritma, araca bir yazılım olarak gömülebilecektir. 

 Gavia Kütüphanesi: 

Takımca yürütülen çalışmalar sonucunda kod satırlarının iç içe olması ve uzun kod dosyalarının 

oluşması bizler için karmaşıklık açısından zorluklara sebep oldu. Bunun yanında Gavia takımı 

olarak su altında görüntü alma ve işleme işlemleri yapan renk tespiti şekil tespiti yapan 

algoritmalar yazmak isteyen yazılımcılar için açık kaynaklı olarak bir kütüphane tasarladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.51 Gavia Kütüphanesi 
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Bu kütüphane ile dokuz ayrı renk için maske oluşturulabilmektedir. Bu maskeler sayesinde 

hedef renge sahip nesne net bir şekilde görünür ve arka plandan ayrılır. Bu maskeleme işlemi 

için gavia paketinin ColourMask sınıfını ve içerisindeki 9 renk maskesinden birinin metodunu 

kullanmak yeterlidir. Kütüphanenin diğer bir faydası su altında mavi renginin diğer renklere 

baskın olması ve bundan dolayı su altındaki nesnelerin net görünmemesi problemine karşın bu 

renklerin yeniden ayarlanabilmesidir. Bu işlem için ise gavia kütüphanesinden StretchBlue 

sınıfını ve içerisindeki Strech metodunu kullanmak yeterlidir. Anlatılan bu uygulamalara ilişkin 

örnek kodlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.52 Gavia Kütüphanesi Örnek Kod 

 Makina Öğrenmesi: 

Denizaltı tespiti ve konumlanma görevinde çember tespit edilerek en küçük çemberin 

merkezinde bulunan denizaltının boyutları da hesaba katılarak çevresine araç yerleştirilebilirdi. 

Ancak çember tespitinde bir hata alınması veya denizaltının beklenilen yerde olmaması 

risklerine karşın denizaltının araca bir makina öğrenmesi yoluyla öğretilmesi gerekti. Bu amaca 

yönelik öncelikle 400 kadar fotoğraftan oluşan etiketli bir veri seti oluşturuldu. Darknet Yolov3 

[28] makina öğrenmesi metodu ile 4 saat süren bir eğitimin sonucunda denizaltı kategorisindeki 

tüm objeler anlık olarak tespit edilebilmekte ve etiketlenebilmektedir. Aşağıda bahsedilen 

eğitime ve elde edilen sonuca ilişkin ekran görüntüleri verilmiştir. 
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Şekil 4.53 Yolov3 Makine Öğrenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Şekil 4.54 Yolov3 ile Nesne Tespiti 

4.3.3  Yazılım Ön Tasarım Süreci 

Gavia Otonom Sualtı Aracı programlanırken Python programlama dili tercih edilmiştir. 

Python’ın tercih edilmesinin başlıca sebepleri şunlardır: 

● Esnek ve kolay programlanabilir olması 

● Obje tanımlama ve görüntü işleme konularında yaygın bir biçimde kullanılması 

● Çok sayıda yapılmış örnek projelerin açık kaynak kodlarının bulunması 

● Nesne yönelimli bir programlama dili olması 

● OpenCV kütüphanesinin kullanılabilmesi 

Python programlama dili kullanılırken matris tanımlamaları için NumPY, arayüz grafiklerinin 

çizimi için Matplotlib ve görüntü işleme için OpenCv gibi kullanışlı metotları bulunan 

kütüphaneler tercih edilmiştir. 
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5.  GÜVENLİK 

İSG (İş Sağlığı Güvenliği), çalışanların iş kazasına uğramasını önlemek amacıyla güvenli bir 

çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisidir [29].İSG politikamızı 

hazırlamak için öncelikle tehlikeleri belirledik ve risklerin değerlendirdik, ardından kontrol 

tedbirlerine karar verdik. İSG politikamız ile kendimize açık hedefler belirledik ekip 

arkadaşlarımızın ve aracımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurları iyileştirme taahhüdünü 

dile getirdik. 

Mekanik Yapı Güvenliği 

Mekanik tasarım, aracın aerodinamik yapısının korunması ve hareket kabiliyetinin verimliliği 

göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Mekanik tasarım aşaması için oluşturulan İSG 

politikamız, tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar olan süreç için aşağıdaki gibidir. 

Kontrol 

Et 

Gerekli 

 Şartnamede de belirtildiği gibi aracın hareketini sağlayan motor/pervane 

sistemlerinde ortada açık keskin uçlar olmayacak, tüm uçlar köreltilmiş ya da 

nozul içerisinde bulunacaktır. Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar 

bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır. 

  

 Kaynak sırasında açığa çıkan ışınlardan korunma için kişisel koruyucu donanım 

olarak uygun kaynakçı maskesi kullanılacak, deri eldiven, deri önlük ve uygun iş 

elbisesi (pamuk) giyilecektir. 

 

 Tüm mekanik parçalar sıkı bir şekilde monte edilecek, serbest şekilde kablo ve 

parça bırakılmayacaktır. 

 

 Kesici el aletleri ile çalışırken koruyucu eldiven takılacaktır. 

 Epoksi, hızlı yapıştırıcı gibi malzemelerin ten ile temasından kaçınmak için 

eldiven kullanılacak ve hazırlık/uygulama esnasında maske kullanılacaktır. 

 

 Uygulama yapılacak alanda toz, kir, yağ var ise temizliği yapılacak ve nem ve 

ıslaklık varsa giderilecektir. 
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 Yüksek devirli el aletlerinin kesme işlemi esnasında kesme ekseninde kimse 

bulundurulmayacaktır. 

 Aletler sadece dizayn edildiği iş için kullanılacaktır. 

 Yangın durumlarına karşı atölyede yangın tüpü bulundurulacaktır. 

 Acil durumlara karşı atölyede ilk yardım kiti bulundurulacaktır. 

 

Elektronik Yapı Güvenliği 

Elektronik tasarım, aracın manevra/navigasyon gibi temel işlevlerin yerine getirilmesi ve su altı 

yarışmasının görevleri için gerekli olan işlevselliği de göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Elektronik tasarım aşaması için oluşturulan İSG politikamız, tasarım aşamasından üretim 

aşamasına kadar olan süreç için aşağıdaki gibidir. 

Kontrol 

Et 

Gerekli 

 
Bataryalı araçlar için araç üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma 

butonu olacaktır. 

 

 
Bataryalı araçlar için çalışma gerilimi 50 V DC’yi aşmayacaktır. 

 
Kablonun elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta 

kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır. 

 

 
Aracın tüm elektronik aksamı su geçirmez hazne içerisinde muhafaza edilecek, 

açıkta kablo bulunmayacaktır. 

 

 
Led ve kamera girişlerinde sızdırmazlığı arttırmak için o-ring kullanılacaktır. 
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Hazne dışında bulunan kabloların da suyla temasını engelleyebilmek için kablolar 

epoksiyle kaplanacaktır. 

 

 
Aracın elektronik testleri için kurulan düzenekte yaralanmalara karşı uyarı 

niteliğinde buzzer kullanılacaktır. 

 

 
Elektronik parçalar üzerinde çalışma yaparken parçaların üstünden akım 

geçmediğine emin olunacaktır. 

 
Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında etrafımızda yangın 

söndürme tüpü bulunacak ve bilirkişi tarafından hemen müdahale edilecektir. 

 

 
Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol 

edilecek, topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve 

bağlantı kablosu bozuk olanlar kullandırılmayacaktır [30]. 

 

 

 

Yazılım Yapı Güvenliği 

Yazılım Tasarım, üç farklı görevin gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Yazılım tasarım sürecinde genellikle ergonomik problemlerin oluşturabileceği riskler 

mevcuttur. Yazılım tasarım aşaması için oluşturulan İSG politikamız, tasarım aşamasından 

üretim aşamasına kadar olan süreç için aşağıdaki gibidir. 

Kontrol Et Gerekli  

 
Klavye ve fare için el bileği desteği sağlanacaktır. 

 
Ekran göz hizasında olacaktır. 
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Çalışma yüzeyi ekran, klavye, fare ve diğer ekipmanların rahat bir düzeni 

için yeterli büyüklükte olacaktır. 

 
Yazılımda kullanılacak olan kartların bilgisayara güvenli bir şekilde 

bağlandığından emin olunacaktır. 

 
Kablolu aletler kullanıldığında en yakın prize takılacaktır ve uzatma 

kabloları çalışanların takılıp düşmeyeceği şekilde sabitlenecektir. 
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6.  TEST 

Temel hedeflerinden bazıları hataları bulma ve önleme, gereksinimlerin sağlanıp 

sağlanmadığının kontrolü, ürün kalitesi ve yeterliliği hakkında bilgi sağlama olan test, projenin 

en önemli aşamalarından biridir [31]. Test senaryoları, modülün tam olarak ne yapması 

gerektiğini tanımlar. 

 

Aracın testleri içinde bulunduğumuz pandemi dönemi ve ekipte yer alan kişilerin bir araya 

gelememesi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine planlanan test süreci 

ve aşamalarından aşağıda detaylı olarak bahsedilmiştir. 

 

Sızdırmazlık Testi 

 

Aracın su altı görevlerini doğru ve güvenilir bir şekilde yerine getirebilmesi için elektronik 

aksamın hiçbir şekilde suyla temas etmemesi gerekmektedir. Bundan dolayı “sızdırmazlık” 

önemli ve test edilmesi gereken bir parametredir. İlk testimizi sızdırmazlığın kontrol edilmesi 

için su tankında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu test ile amaçladığımız, aracımızın su 

geçirmezlik konseptini test etmektir. Test yöntemimiz, herhangi bir su sızıntısını sürekli olarak 

kontrol etmek için aracımızın birkaç bileşeninin (aracın iskelet yapısı, elektronik donanımı 

içinde barındıran su geçirmez hazne, iticiler) çeşitli derinlik artışları ile suyun altına konmasıdır. 

Test etmeyi planladığımız ilk bileşen, aracımızın iskeletidir. Doğru şekilde test etmek için, test 

süresince tank zemininde oturmasını sağlamak için iskelete ağırlık eklenecektir. 10 dakika, 

sonra 20 dakika ve son olarak 30 dakikalık süreler ile test tekrarlanacaktır. Su tankında 

gerçekleştirdiğimiz testin haricinde sızdırmazlık için vakum test tıpası ve vakum pompası 

kullanılarak bir test daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Testin uygulama aşamaları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

 

Testi Hazırlayan: GAVİA Takımı 

 

Test Planı İsmi 

SIZDIRMAZLIK TESTİ Test 

Kimlik 

No: 

GAVİA 

 

Tanım 

 

Bu vakum tapası ile su geçirmez 

haznenin sızdırmazlık testi hazne 

ıslanmadan gerçekleştirilir.  

 

Tür 
 ☐ Beyaz Kutu 

 ☐ Kara Kutu 

Deneyi Yapan 

Kişi 

 Tarih  

Donanım 

Sürümü 

Gavia 1.0 Saat  

Düzenekle İlgili 

Bilgi 

Tırtıklı uç, el tipi bir vakum pompasına ve vakum ölçere 

bağlanır ardından diğer ucu hazne üzerindeki havalandırma 

deliğine sokulur. Vakum pompasını pompalayarak, 

haznenin suyun birkaç metre altında yaşayacağı aynı dış 

basıncı simüle eden hava hazneden çıkarılır. Vakum ölçer, 

vakum basıncının düşmesine neden olacak sızıntıları 

izlememizi sağlar. 
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A
d

ım
 

N
o
 

 

Eylem  

 

Beklenen 

Sonuç G
 

K
 

U
D

 

 

Yorumlar 

1 Temiz vakum hortumunu 

pompaya takın (pompanızın 

talimatlarına bakın). 
 

    

2 Kurulumdan önce silikon gres ile 

hafifçe yağlayarak vakum 

tapasına O-halkaları takın. 

 

    

3 Vakum tapasının tırtıklı ucunu 

vakum hortumuna sokun. 

 

    

4 Kapatmak için lastik tapayı 

vakum tapasındaki deliğe sokun. 

 

    

5 El pompasını yaklaşık 400 

mmHg'ye pompalayın ve 

basıncın 10 mmHg'den fazla 

düşmediğinden emin olarak 

yaklaşık 10-15 dakika izleyin.  

    

6 Başarılı olursa, bu test kurulumu 

kullanıma hazırdır. Değilse, 

aşağıdakileri kontrol edin: 

 Pompada ve vakum 

tapasında uygun hortum 

bağlantıları. 

 Vakum pompası ve 

vakum 

göstergesi.Hortumu 

çıkararak ve deliği 

tıkamak için lastik tıpa 

kullanarak pompayı test 

edebilirsiniz. 

 

     

7 Su geçirmez muhafaza 

üzerindeki havalandırma 

deliğinden sızdırmazlık tapasını 

çıkarın. 
 

    

8 Vakum tapası ekini takın. 

 

    

9 El pompasını pompalayın, havayı 

boşaltın ve muhafaza içindeki 

basıncı yaklaşık 400 mmHg'ye 
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düşürün.  

10 Göstergeyi yaklaşık 10-15 dakika 

izleyin ve vakum basıncının 10 

mmHg'den fazla düşmediğinden 

emin olun 

 

 

 

    

11 Başarılı olursa, test tapasını 

çıkarın ve orijinal havalandırma 

tapasıyla değiştirin. Bir sızıntı 

bulursanız, aşağıdakileri kontrol 

edin: 

 

 O-ring contalarda saç, toz 

veya diğer engeller 

 Gevşek kablo girişleri 

 Tüpün iç kısmında 

çizikler 

     

Genel Sonuçlar     

G: Geçer; K: Kalır; U: Uygulanamaz 

 

Elektronik Aksam Testi 

 

Aracın doğru ve güvenilir bir şekilde çalışması için çeşitli çevresel koşullar altında (su altı) 

elektronik bileşenlerin, montajların ve ürünlerin çalışma koşulları analiz edilmelidir. Elektronik 

testler, aracın iç ve dış iskeletinde bulunan tüm elektronik aksam kontrol edilerek arızalı ya da 

eksik parçalar tespit edilip onarılması amacıyla yapılması planlanan testlerdir. Aracımızda 

kullanacağımız donanımların testleri araç birleştirilmeden önce ve birleştirildikten sonra test 

edilecektir. Donanımın, bozulmalara karşı tamir edilmesi aksi takdirde yenileri ile 

değiştirilmesi yolu izlenecektir. Aşağıda bazı test planları sıralanmıştır. 

 

 Birbiriyle bağlantı halinde olan her bir bileşenin işlevselliğinin doğrulanması 

için ayrı ayrı kontrolleri yapılacaktır. 

 Bir araya getirilen elektronik elemanların bağlantıları multimetre yardımıyla 

kontrol edilecek ve herhangi bir kısa devre riskine karşı önlem alınacaktır. 

 Ana Güç Kaynağı, aracın ihtiyaç duyduğu voltajı ve gücü sağladığını 

doğrulamak için test edilecektir. Ayrıca araç tamamlandıktan sonra aracın 

ihtiyaç duyduğu maksimum akım çekilerek güç kaynağının testi bir kez daha 

gerçekleştirilecektir. 

 Aracımızda kullanılacak olan sensörlerin, Proteus programı üzerinden Arduino 

kütüphanesi eklenerek simülasyonları gerçekleştirilecektir. 

 Sensörler sayesinde elde edilen geri bildirimlerin ana bilgisayara hatasız bir 

şekilde iletildiği doğrulanacaktır. 

 Son olarak kamera ve aydınlatma kaynakları test edilecektir. 

 İsteğe bağlı hız değerleri vererek her İtici için elektronik hız kontrolörleri 

(ESC'ler) ayrı ayrı test edilecektir. 

 

Yukarıda bahsettiğimiz test planlarına ek olarak iticilerin ve motorun testi için bir düzenek 



53 
 

hazırlanacaktır. Bu düzenek, itme, rpm ve gücü ölçmek için kullanılan itici test standını 

gösterecektir. Motorlar tarafından çekilen akım ACS712 akım sensörü ile okunacaktır. Ayrıca 

düzenekte Hx711 ağırlık modülü ve16-bit çözünürlükte saniyede 860 ölçüm yapabilme 

yeteneğine sahip ADS1115 entegresi de kullanılmıştır. Testin tanımına, içeriğine ve 

bağlantılarına aşağıdaki tabloda değinilmiştir. 

 

 

Testi Hazırlayan: GAVİA Takımı 

 

Test Planı İsmi 

İTİCİLERİN TEST EDİLMESİ Test 
Kimlik 

No#: 

 

GAVİA 

 

Tanım 

Bu test, Arduino'nun motorun hızını 

kontrol etmek için bir masaüstü 

bilgisayarla arayüz oluşturmasına ve 

itme, voltaj, akım ve rpm'i ölçmek 

için çeşitli sensörlerden gelen 

değerleri okumasına izin verir. 

Amaçlanan kullanım motor/pervane 

kombinasyonlarının itme 

performansını ve verimliliğini test 

etmektir. 

 

Tür 

 ☐ Beyaz Kutu 

 ☐ Kara Kutu 

Deneyi Yapan 
Kişi 

 
Tarih 

 

Donanım 
Sürümü 

Gavia 1.0 
Saat 

 

Düzenekle ilgili 
bilgi 

Motor kontrolörüne belirli giriş değerleri verilerek tekrarlanabilir 

testler üretmek için motorun kontrolü komut dosyası haline 

getirilebilir. Sensörlerden gelen geri bildirimi kullanarak motorun 

hızını istenen sensör okumasını (örn. itme, rpm) karşılayacak 

şekilde ayarlaması yapılabilir. Bunu gerçekleştirecek yazılım, bir 

Arduino 'sketch' ve bir USB/seri (UART) bağlantısı üzerinden 

birbirleriyle iletişim kuran Qt tabanlı bir C++ uygulamasından 

oluşur. 

A
d

ım
 

N
o

 

 

Eylem 

 

Beklenen Sonuç 

G
 

K
 

U
D

 

 

Yorumlar 

1 

 

ESC'ye ve Arduino'ya aynı 

anda güç veriniz veya önce 

ESC'ye güç veriniz sonra 

Arduino'da "sıfırla" düğmesine 

basınız. ESC’lerin kalibrasyonu 

gerekli değildir fakat önce 1500 

"durduruldu" sinyali 

göndererek ESC'yi başlatmanız 

veya kurmanız gerekir. 

Başlatma için bu değeri en az 1 

saniye sağlamanız gerekir. 

ESC’yi Arduino’ya bağladıktan 

sonra diğer bağlantıları 

aşağıdaki gibi yapınız. 

1100 µs: full reverse 

1500 µs: stopped (and     

initialize) 

1900 µs: full forward 
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 ESC   <-->  Arduino 

 GND  <-->  GND 

 Signal <-->  Pin 5 

 

2 

 

Ağırlık Sensör Kuvvetlendirici 

- Load Cell Amplifier - HX711 

Arduino’ya bağlanır. Diğer 

bağlantıları aşağıdaki gibi 

yapınız. 

 

 GND  <-->  GND 

 VCC  <-->  5V 

 DT     <-->  Pin 3 

 SCK  <-->   Pin 4 

HX711, 10Hz veya 80Hz 

güncelleme hızında çalışabilir. 

HX711 modül kartı 10Hz 

olarak yapılandırılmıştır. 

Yüksek hız elde etmek için 

80Hz olarak değiştirmemiz 

gerekir. Bunun için RATE pin 

15'i lehimlendiği pedden 

ayırmanız ve VCC'ye 

bağlamanız gerekir. 

    

3 

 

ADC, iki adet 16-bit bağıl 

dönüştürücü sağlayan ve 

Arduino ile I2C aracılığıyla 

iletişim kuran bir ADS1115'tir. 

İki dönüştürücüden birini 

gerilimi (uygun bir voltaj 

bölücü ile) ölçmek için ve 

diğerini de Hall sensörünün 

çıkışını ölçmek için (akım 

okuması) kullanabilirsiniz. 

Voltaj bölücü, test etmeyi 

düşündüğünüz pilin maksimum 

voltajına bağlı olacaktır ve 

maksimum voltajın 5V’un 

altında olduğundan EMİN 

OLUNMALIDIR. 10: 1 bölücü 

(10k ve 1k dirençler) 

kullanabilirsiniz (Teorik olarak 

50v'a kadar bir pili test 

edebilirsiniz). Bağlantıları 

aşağıdaki gibi yapınız. 

ADS1115’i Arduino’ya 

bağlayınız. 

 

GND <--> GND 

VDD <--> 5v 

SDA <--> Pin A4 

SCL <--> Pin A5 

A0 <--> GND 

A1 <--> 10:1 voltaj bölücünün 

ortası 

A2 <----> GND 

A3 <----> OUT pin of ACS712 

 

ADS1115(Analog-to-digital 

converter) ile akım ve yaklaşık 

0.0008V’luk bir voltaj 

çözünürlüğü ile voltaj 

ölçülecektir. 
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4 

 

Hall sensörü olarak ACS712 

akım sensörünü kullanınız. 

ACS712 akım sensörünü 

Arduino’ya bağladıktan sonra 

aşağıdaki bağlantıları 

gerçekleştiriniz. 

 

 GND   <-->  GND 

 VCC    <-->  5v 

 ÇIKIŞ  <-->  ADS1115 A3  

 

NOT: Sense terminalleri, ana 

güç hattındaki bir kesintiyi 

köprülemelidir. 

Bu sensörün OUT pini, 

algılama terminallerinden 

geçen akıma karşılık gelen bir 

analog voltaj (0-5v) 

verecektir. Bu analog voltaj, 

dijital bir değer elde etmek 

için ADC'ye verilir. Bunun 

yerine Arduino'nun normal 

analogRead'ini 

kullanabilirsiniz, ancak büyük 

olasılıkla voltaj aralığı iyi 

okumalar elde etmek için çok 

küçük olacaktır. 

    

5 

 

Buzzer’ı Arduino’ya bağlayınız 

ardından aşağıdaki bağlantıları 

gerçekleştiriniz. 

 

 GND      <-->  GND 

 VCC (+) <-->  Pin 7 

 

Geri bildirim ve uyarıların 

elde edilmesi için gereklidir. 

    

Genel Sonuçlar:     

G: Geçer; K: Kalır; U: Uygulanamaz 

 

Hareket Kabiliyeti ve Yüzerlik Testi 

Sualtı araçları yüzeye çıkabilme ve su altına batabilme gibi temel bazı yeteneklere sahip 

olmalıdır, bu nedenle dinamik yüzdürme kontrolü gerektirir. Aracımızın mekanik tasarımıyla 

su üstünde ve altında derinlik ve yön kontrolünü gerçekleştirebilmesi sağlanmıştır. Aracımız 

birleştirilme aşamasından sonra havuzda hareket kabiliyetinin ve yüzerlik durumunun testi 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

Şekil 6.1 Thruster Test Stand [32] 
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7.  TECRÜBE 

Gavia takımı ilk defa bu sene insansız su altı araçları yarışmasına katılmaktadır. Ancak daha 

öncesinde takım üyelerimizin elektronik, yazılım, mekanik tasarım ve proje yönetimi gibi farklı 

alanlarda deneyimleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Elde ettiğimiz bu deneyimleri insansız su 

altı aracı yapımı için bir araya getirmiş bulunmaktayız.  Öncelikle her bir görev ayrıntılı olarak 

incelenmiş olup farklı çözüm önerileri ekip üyeleri tarafından tartışıldı. Böylece bir çözüm 

önerisi havuzu oluşturuldu.  Aracımızın görevleri maksimum verimle tamamlayabilmesi için 

gerekli parçalar önceki çalışmalar, yayınlar, raporlar, videolar incelenerek ve bu konudaki 

tecrübeli insanlara danışılarak tespit edildi.  

Mekanik tasarım aşamasındaki en büyük problemlerden biri olan ve daha öncede yarışmada 

görerek tecrübe ettiğimiz sızdırmazlık için farklı hazne türlerini incelendi. Birkaç denemeden 

sonra haznemizin sızdırmazlığını güçlendirmek için epoksileme ve o-ring kullanımı gibi 

yöntemlerden faydalanıldı. Fakat kürleme sonrası epoksiden alınan verimden tam olarak emin 

olunamamış olup çatlama gibi riskler taşımaktadır. İlerleyen süreçte bu yöntemin başarısız 

olması dahilinde farklı yöntem de denenebilir. Kullanacağımız motor sayısına karar verme 

aşamasında beş, altı, yedi ve sekiz motorlu araçların bize sağlayacağı avantajları ve 

dezavantajlar tespit edildi. Ağırlık, denge, hareket kabiliyeti, fiyat-performans gibi kriterler 

açısından karşılaştırarak bizim için en mantıklı seçimin yedi motorlu bir araç tasarlamak 

olduğuna karar verildi. 

Yazılım aşamasında ise görevlerde kullanılacak materyalleri ilk başta koyu renklerde düşünüp 

buna göre bir görüntü işleme algoritması oluşturulsa da daha sonrasında paylaşılan Autocad 

çizimlerini de baz  alarak algoritmamız güncellendi. İlk algoritmamız açık renk objeleri tespit 

etmekte başarılı olamadı bu yüzden filtreleme yöntemlerini kullanarak algoritmamız 

iyileştirildi. Aynı zamanda daha önceki gerçekleşen yarışmalarda, takımların görevleri 

tamamlayamamasına sebep olan havuz kirliliğinden kaynaklı görüntüdeki bulanıklık 

minumuma indirildi. Kapı tespiti görevi için Hough Line Transform yöntemi denendi fakat 

kullandığımız bu yöntem dikdörtgen nesnelerin kenarlarını tam olarak belirleyemedi. Daha 

sonrasında ise filtreleme, maskeleme ve kontür alma işlemlerini kullanarak kapı görevi için 

başarılı bir sonuç elde edildi. Denizaltı tespiti görevi için ilk olarak kullandığımız görüntü 

işleme yöntemleri sonuç vermeyince makine öğrenmesi adı altında YOLO ve Google Colab 

kullanarak denizaltı tespiti gerçekleştirildi.   

Elektronik tasarım sürecinde ilk aşamada mikrodenetleyici olarak Raspberry Pi kullanılmasına 

karar verildi fakat görüntü işleme algoritmalarımızın çalışmasında işlem gücü yetersiz kaldı bu 

yüzden daha iyi olacağını düşündüğümüz Jetson Nano mikrodenetleyicisinin kullanılması 

yönünde kararımızı değiştirdik. Havuz kirliliği görüntü açısından bizim için zorluk 

oluşturduğundan yazılımdaki iyileştirmelere ek olarak yüksek lümenli ledler kullanarak 

görüntü bulanıklığını en aza indirmek amaçlandı. 

Bu süreçte elde ettiğimiz en önemli tecrübelerden biri de pandemi süreci oldu. Her hafta belirli 

günlerde grup toplantılarımız Zoom,  Google Meets gibi programlar üzerinden düzenlendi. 

WhatsApp, Google Drive üzerinden bilgi ve dosya paylaşımı yapıldı. Grup toplantıları dışında 

her ekibin kendi içinde ihtiyaç özelinde toplantıları düzenlendi. Bu sayede zaman planımıza 

uyum sağlandı ve riskleri en aza indirildi. Edindiğimiz bir diğer tecrübe ise teknik şartname ve 

proforma belgeleri gibi raporlama süreçleri hakkında oldu. Böylece sponsor arayışında sponsor 

olmak isteyen firmaların bizden talep ettikleri belgeleri hazırlama süreci öğrenildi. 
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8.  ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Takımımızın otonom su altı aracını üretmek için yaptığı zaman planlaması aşağıda 

gösterilmektedir.Malzemelerin temini ileri bir tarihe kaydırılmıştır. Dolayısıyla malzemelerin 

testi ve mekanik sistemin birleştirilmesi süreci değişmiş, temmuz ayı sonrasına kaydırılmıştır. 

 

Tablo 8.1 Zaman Planlaması 

  

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül   

  

Araştırma ve Veri Analizi        

Donanım Malzemelerinin ve 

Algoritmaların Belirlenmesi 

                

Ön Tasarım Raporunu Yazılması     
 

          

Malzemelerin Temini, Mekanik 

Tasarımın Tamamlanması 
               

Kritik Tasarım Raporunun Yazılması                 

Malzemelerin Testi, Elektronik ve 

Mekanik Sistemlerin Birleştirilmesi, 

Yazılım ve Görüntü İşleme 

                

Test Havuzunun Hazırlanması, 

Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti 

Testlerinin Yapılması 

                

Yarışma Haftası, Final 

Değerlendirme Raporu 

                

 

 

Bütçe Planlaması 

Gavia Takımı olarak firmalar ile sponsor görüşmelerimiz devam etmektedir. Yaptığımız bu 

görüşmeler sonucunda BELKA A.Ş firması takımımıza sponsor olmuştur. Bunun haricinde 

Gazi Üniversitesi Hızlı Destek Projesi programına başvurumuz bulunmaktadır. Başvurumuz 

kabul edildiği takdirde motorların temini okulumuz tarafından karşılanacaktır. Bu doğrultuda 

takımımızın gider bütçe planlaması aşağıda gösterilmektedir. 
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Tablo 8.2 Bütçe Planlaması 

 

 

Risk Planlaması 

Gavia takımı olarak yarışma süreci boyunca önümüze çıkabilecek riskler tespit edilerek  FMEA 

(Failure Modes and Effects Analysis) ve SWOT analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede 

risklere karşı çözüm önerileri sunarak oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirilmesi 

amaçlandı. Yapılan bu çalışmada analizler ve kullanılan methodoloji aşağıda detaylı bir şekilde 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

ÜRÜN ADET 
    BİRİM 

FİYAT 

TOPLAM 

FİYAT 

TEMİN 

DURUMU 

T 200 İtici+ESC 7+7 1767,48 TL 12.372,36 TL 12.372,36 TL 

Servo Motor 1 301,00 TL 301,00 TL SPONSORLUK 

NVIDIA Jetson Nano 

Developer Kit (4GB) 
1 1.281,401 TL 1.281,40 TL SPONSORLUK 

LiPo-Pil 1 1.330,00 TL 1330,00 TL SPONSORLUK 

Arduino Mega 1 395,60 TL 395,60 TL SPONSORLUK 

Kamera 2 567,60 TL 1135,20 TL SPONSORLUK 

Güç Dağıtım Kartı 2 81,61 TL 163,22 TL SPONSORLUK 

Imu Sensorü(MPU 

6050) 
1 17,20 TL 17,20 TL SPONSORLUK 

Basınç Sensörü 1 660,00 TL 660,00 TL SPONSORLUK 

Sıcaklık ve Nem Sensörü 1 68,80 TL 68,80 TL SPONSORLUK 

Hidrofon 1 1.195,40 TL 1.195,40 TL 1.195,40 TL 

Mesafe Sensörü 2 86,00 TL 172,00 TL 172,00 TL 

Su Altı Haznesi 1 1250,00 TL 1250,00 TL 1250,00 TL 

Pla Filament 2 189,00 TL 378,00 TL 378,00 TL 

SPONSORLUK 5.352,42 TL 

NET MALİYET 15.377,76 TL 

TOPLAM   MALİYET 20.730,18 TL 
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Risk Analizi 

Tablo 8.3 Risk Analizi 
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Swot Analizi 

Tablo 8.4 Swot Analizi 

 

Yöntem 

Tablo 8.5 Risk Matrisi 
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9.  ÖZGÜNLÜK 

Gavia otonom sualtı aracımız, takımımız tarafından özgün bir şekilde geliştirilmiştir ve 

geliştirilmeye devam edilmektedir. Aracımızın sahip olduğu özgün nitelikler, tasarım ve 

yazılım başlıkları altında incelenerek maddeler halinde belirtilmiştir. 

Özgün bir tasarım… 

Gavia sualtı aracı yalnızca verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmenin yanında tasarlanırken 

estetik kaygının güdülmesiyle ortaya konmuş bir yapıya sahiptir. Sualtı canlılarının 

hareketlerinin daha az enerjiyle daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için sahip oldukları vücut 

yapıları incelenmiş aynı zamanda gelecekçi bir vizyonla farklı bir görünüş elde edilmiştir. 

Aşağıda aracın özgün özellikleri ve aracı geçmiş tasarımlardan ayıran noktaları açıklanmıştır. 

 Dış görünüşte ilk göze çarpan aracın iskeletsi veya hacimli bir yapıdansa düzlemsel bir 

yapıya sahip olmasıdır. Bu sayede araç suda yüzeye paralel hareket ederken daha az enerji 

harcar ve zamandan tasarruf eder. 

 Düzlemsel yapıya ek olarak yanlarda araç boyunca eğrisel yüzgeçler kullanılmış ve bu 

sayede hem aracın yanal hareketlerde su direncini kırmak hem de yükselip alçalırken 

motorlardan tahliye edilen suyun aracın yan yüzeyini dolanarak yeniden araca dönmesi ve 

bu yolla yavaşlaması engellenmiştir. 

 Yükseliş için itici sayısı 3 olarak seçilmiştir. Bunun sebebi araç üzerinde ağırlık merkezinin 

bozulması veya ağırlık merkezi ayarlanırken yanlış hesaplanması gibi hataların 

oluşabilmesi riskidir. Bu durumlarda aracın herhangi bir yöne doğru tork dengesizliğinden 

dolayı eğilmesi bu 3 itici sayesinde engellenmiştir.  

 Kenarlar boyunca uzanan eğrisel yüzgeçlere ek olarak aracın üst kısmında 2, altında 2 ve 

kuyruk ortasında aşağı ve yukarı uzanımları olan 1 yüzgeç olmak üzere toplamda 5 sabit 

yüzgeci bulunmaktadır. Bu yüzgeçler aracın hedefe yaklaşırken ideal eksenden sapmasını 

engellemektedir. 

 Araç kabuğunun orta ve yan hazneleri suyun akış direncini kıracak şekilde balık sırtını 

andıran birer yapıya sahiptirler. Burada amaç yalnızca suyun direncinin kırılması değil akan 

suyun doğrultusunun yüzgeçlere verilerek bir önceki maddede açıklanan yüzgeç 

fonksiyonelliğinin gerçekleşmesidir. 

 Gövde kısmının özgün noktalarının yanı sıra aracın alt kısmında bulunan hedef imha 

görevinde kullanılacak kolun zikzaklı ve açılır-kapanır yapısı sayesinde kol kullanılmadığı 

zaman az yer kaplayarak kapıdan geçiş görevinde bir engel oluşturmamış olacaktır. 

 

Özgün bir yazılım… 

Gavia otonom aracımızda kullanılacak olan görüntü işleme, makina öğrenmesi, güdüm ve 

navigasyon yazılımlarının, yazılım ekibimiz tarafından özgün bir şekilde geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen algoritmalarda geçmiş tasarımlardan farklı olarak 

kullanılması planlanan özgünlükler aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmektedir. 

 

 

 Tüm görevlerde öncelikle su altındaki mavi rengin baskın olması sebebiyle diğer renklerin 

farklı değerlere sahip olması probleminin aşılması gerekmektedir. Bu amaçla mavi rengi 

üzerinden bir normalizasyon işlemi uygulayan bir filtre geliştirilmiştir. 
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 Kapıdan geçme görevi için yazdığımız algoritmada, geçiş işleminin başarılı olması ve bu 

geçişin önceden seçilmiş olan kapıdan yapılmasından ziyade yarışma esnasındaki koşullara 

göre en yüksek görev puanını kazandırabilecek seçimi yapan bir yazılım mevcuttur.   

 

 

 Denizaltı tespiti ve aracın konumlanması görevinde dairelerin ya da denizaltı maketinin 

tespit edilmesine göre 2 farklı senaryo oluşturulup birbirleri ile senkronize çalışması 

sağlanacaktır. Bu sayede 2 bulgudan biri elde edildiğinde görevin tamamlanması daha kısa 

sürecektir. 

 

 

 Yine Denizaltı tespiti ve konumlanması görevinde denizaltının kaybedilmesi durumunda 

yeniden tarama işlemini denizaltıyı çevreleyen çemberlerden en büyüğü içerisinde 

yapacaktır.  

 

 

 Hedef tespiti ve imhası görevinde pingerli hedefin doğru tespit edilebilmesi için araç, 

öncelikle iki hedefin orta noktasına konumlanacaktır. Bu noktada araç, ses sinyalinin geliş 

yönünü tespit edip pingerli hedefi imha edecektir.  

 Son olarak bahsedilen mavi normalizasyonu işlemini, 9 ayrı renk için maske sınıfını içeren 

özgün ve yerli bir kütüphane yazılmıştır. Bu kütüphane üzerinde geliştirmeler devam 

etmektedir. Nihai süreçte bu kütüphanenin su altı görüşü iyileştirmeleri için ihtiyaç 

duyulan tüm filtreleri içermesi planlanmaktadır. 
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10.  YERLİLİK 

Gavia otonom sualtı aracı, takımımız tarafından yerlilik ve özgünlük ilkeleri esas alınarak 

geliştirilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda aracımızın bir yandan son teknoloji ile donatılabilmesi 

diğer yandan yüksek bir yerlilik oranına sahip olabilmesi için çalışmalarımızı ivedilik ile 

gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda geliştirilen otonom sualtı aracımızın yerli 

nitelikleri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmektedir. 

Öncelikli olarak aracımızın tüm mekanik tasarımı, takımımız tarafından özgün bir şekilde 

tasarlanmıştır.  Araç tasarlanırken denizaltı canlılarından ve Formula 1 yarış arabalarından 

esinlenilirken aracımız için avantaj sağlayacak özellikleri referans alınmıştır. Aracımızda 

elektronik aksamı korumak ve sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılacak olan su geçirmez 

hazne, yerli olarak temin edilecektir. Özellikle su altı aracımızın mekanik kısmını oluşturan 

gövde ve sahip olduğu alt bileşenler, takımımız tarafından 3D yazıcıda yerli malzemeler 

kullanılarak üretilecektir. 

Aynı zamanda yazılımsal olarak su altında görüntü alma ve işleme yapacak yazılımcılar  yerli 

için bir python kütüphanesi oluşturulmuştur. Bunun dışında araçta kullanılan elektronik 

bileşenlere ilişkin yerli niteliğinde bazı kullanımlar da mevcuttur. Yer alan bu kullanımlara 

baktığımızda; araçta kullanılan IMU sensörü ile aracın denge durumu kontrol edilerek dikey 

eksendeki 3 motor, PID kontrol yapısı ile uygun güç kombinasyonlarında sürülecektir. Bu 

sayede araç su içerisinde her zaman su yüzeyine paralel kalabilecektir. Kullanılan basınç 

sensörü ile aracın bulunduğu derinlik hesaplanacak ve bu sayede aracın dikey konumu 

sabitlenebilecektir.  

Sonuç olarak tüm bunlara baktığımızda yerli üretim maceramıza başladığımız bu yolda, 

bahsedilen bu özellikleri projemize katmak ve aracımızın daha yüksek oranlarda yerli bir yapıda 

olabilmesini sağlamak en büyük hedeflerimiz arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

11.  KAYNAKÇA 

[1] Somerfield, M., 2017. Analiz: Köpek balığı kanatçıklar F1'e neden döndü?. [online] 

Tr.motorsport.com. Available at: <https://tr.motorsport.com/f1/news/analiz-kopek-

baligi-kanatciklar-f1-e-neden-dondu-883359/883359> [Accessed 1 June 2021].  

[2]    En.wikipedia.org. n.d. 6063 aluminium alloy - Wikipedia. [online] Available at: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/6063_aluminium_alloy#:~:text=elongation%20of%208 

%25.-,6063%2DT6,it%20has%20elongation%20of%2010%25> [Accessed 1 June 

2021]. 

 [3]  Ankara Alüminyum ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. n.d. Alüminyum Alaşımları- Ankara 

Alüminyum ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.. [online] Available at: 

<https://www.ankarametal.com.tr/urunler/aluminyum/teknik-bilgiler/aluminyum 

alasimlari> [Accessed 1 June 2021]. 

[4] Salmastraburada.com | Salmastra Fiyat, Mekanik Salmastra, Yumuşak Salmastra, 

Salmastra, Kompansatör, Klingrit Conta, Salmastra Nedir, Salmastra Çeşitleri, 

Salmastra Fiyat, Klingrit Conta Fiyat, Mekanik Salmastra Nedir, Mekanik Salmastra 

Fiyatları, Aç Kapa Salmastra, Klingrit Levha, Mekanik Salmastra Fiyatları, Mekanik 

Salmastra Çeşitleri, Pompa Salmastra Çeşitleri, Pompa Salmastra Fiyatları, Dinamik 

Salmastralar, Çelik Conta. n.d. O-Ring Nedir ? Çeşitleri Nelerdir ? - Salmastra Burada. 

[online] Available at: <https://salmastraburada.com/o-ring-nedir-cesitleri-nelerdir/> 

[Accessed 1 June 2021]. 

[5] Erlas.com. 2021. CNC Nedir? CNC Makineler Ne İşe Yarar?. [online] Available at: 

<https://erlas.com.tr/fiberglass-endustriyel-urun-imalati/cnc-nedir> [Accessed 1 June 

2021]. 

[6] deringezen.com. 2021. H-1 Sualtı Haznesi. [online] Available at: 

<https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/> [Accessed 1 June 2021]. 

[7]      NVIDIA. n.d. NVIDIA Jetson Nano. [online] Available at: <https://www.nvidia.com/tr-

tr/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/> 

[Accessed 2 June 2021]. 

[8]   Blue Robotics. n.d. T200 Thruster for ROVs, AUVs, and marine robotics. [online] 

Available at: <https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-

thruster-r2-rp/> [Accessed 2 June 2021]. 

[9]    Blue Robotics. n.d. Basic ESC (Electronic Speed Controller) for Thrusters and Brushless 

Motors. [online] Available at: <https://bluerobotics.com/store/thrusters/speed-

controllers/besc30-r3/> [Accessed 2 June 2021]. 

[10]  Motorobit.com. n.d. 14,8V Lipo Batarya 10000mAh 65C - 4s Lipo Pil. [online] Available 

at: <https://www.motorobit.com/urun/14-8v-lipo-batarya-10000mah-65c-4s-lipo-pil> 

[Accessed 2 June 2021]. 



65 
 

[11]    Jameco.com. n.d. JSN-SR04T: Jameco Valuepro : Waterproof Ultrasonic Module JSN-

SR04T Integrated Distance Measuring Transducer Sensor for Arduino : 

Electromechanical. [online] Available at: <https://www.jameco.com/z/JSN-SR04T-

Jameco-Valuepro-Waterproof-Ultrasonic-Module-JSN-SR04T-Integrated-Distance-

Measuring-Transducer-Sensor-for-

Arduino_2279255.html?utm_medium=buyNow&CID=findchips&utm_source=supply

Frame> [Accessed 2 June 2021]. 

[12]         Blue Robotics. n.d. Ultra-high Resolution Pressure/Depth Sensor for 10m Depth. 

[online] Available at: <https://bluerobotics.com/store/sensors-sonars-

cameras/sensors/bar02-sensor-r1-rp/> [Accessed 2 June 2021]. 

[13]        https://www.robotistan.com/. n.d. Buy Temperature and Humidity Sensor - 11032 with 

cheap price. [online] Available at: <https://www.robotistan.com/sicaklik-ve-nem-

sensoru-temperature-and-humidity-sensor> [Accessed 2 June 2021]. 

[14]      https://www.robotistan.com/. n.d. Buy MPU6050 6 Axis Acceleration and Gyro Sensor 

with cheap price. [online] Available at: <https://www.robotistan.com/mpu6050-6-

eksen-ivme-ve-gyro-sensoru-6-dof-3-axis-accelerometer-and-gyros> [Accessed 2 June 

2021]. 

[15]      OpenZeka|NVIDIA Distribütörü. n.d. LI-IMX219-MIPI-FF-NANO - 

OpenZeka|NVIDIA Distribütörü. [online] Available at: <https://openzeka.com/urun/li-

imx219-mipi-ff-nano/> [Accessed 2 June 2021]. 

[16]     Robotzade.com. n.d. Savöx Su Geçirmez Servo Motor SW-0250MG Satın Al 340,97 TL 

| Robotzade.com. [online] Available at: <https://www.robotzade.com/urun/savox-su-

gecirmez-servo-motor-sw-0250mg> [Accessed 2 June 2021]. 

[17]   https://www.robotistan.com/. n.d. Buy Power Led Prolight White 3W with cheap price. 

[online] Available at: <https://www.robotistan.com/power-led-prolight-beyaz-3w> 

[Accessed 2 June 2021]. 

[18]   https://www.direnc.net/. n.d. RTC Modül - DS1307 Uygun Fiyatıyla Satın Al - 

Direnc.net®. [online] Available at: <https://www.direnc.net/rtc-modul-ds1307> 

[Accessed 2 June 2021]. 

 

[19] aquarianaudio.com/. n.d. H1C HYDROPHONE. [online] Available at: 

<https://www.aquarianaudio.com/h1c-hydrophone.html> [Accessed 2 June 2021]. 

[20]   Makerguides.com. n.d. Arduino Waterproof JSN-SR04T Ultrasonic Sensor (2 Examples). 

[online] Available at: <https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/> 

[Accessed 2 June 2021]. 

[21]    Kurt, F., 2002. PWM SiNYALİ İLE DC MOTOR HlZ KONTROLÜ VE SÜRÜCÜ 

DEVRESİNİN ESD ETKİLERİNDEN KORUNMASI. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi, (6), p.1. 



66 
 

[22]   Kılınç, E. E. & Metlek, S. (2021). Su Altı Görüntülerinden Nesne Tespiti. Avrupa Bilim 

ve Teknoloji    Dergisi, (23), 368-375. 

[23] Delibaşoğlu, İ., n.d. HSV renk uzayı, Renk filtreleme. [online] 

Ibrahimdelibasoglu.blogspot.com. Available at: 

<http://ibrahimdelibasoglu.blogspot.com/2016/11/hsv-renk-uzay.html> [Accessed 30 

May 2021]. 

[24]   Muzaffer Kadir YILMAZ | Merhaba! Ben KTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4.sınıf 

öğrencisiyim. Burada bilgisayar/yazılım hakkında öğrendiklerimi ve uğraştığım 

projeleri paylaşıyorum. n.d. Hough Transform ile Görüntüdeki Daireleri Bulmak |. 

[online] Available at: <https://www.muzafferkadir.com/hough-transform-ile-

goruntudeki-daireleri-bulmak/> [Accessed 30 May 2021]. 

[25]    Cs.bilkent.edu.tr. n.d. Mean-shift Based Moving Object Tracker - Bilkent University. 

[online] Available at: 

<http://www.cs.bilkent.edu.tr/~ismaila/MUSCLE/MSTracker.htm> [Accessed 30 May 

2021]. 

[26]    Liu, Jinhang & Zhong, Xian. (2019). An object tracking method based on Mean Shift 

algorithm with HSV color space and texture features. Cluster Computing. 22. 

10.1007/s10586-018-1818-7. 

[27] Tr.wikipedia.org. n.d. PID- Vikipedi. [online] Available at: 

<https://tr.wikipedia.org/wiki/PID> [Accessed 30 May 2021]. 

[28]   Redmon, J., n.d. YOLO: Real-Time Object Detection. [online] Pjreddie.com. Available 

at: <https://pjreddie.com/darknet/yolo/> [Accessed 29 May 2021]. 

[29] Inspira.un.org. n.d. Applicant Home. [online] Available at: 

<https://inspira.un.org/psc/REGISTER/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE

.GBL?Page=HRS_CE_HM_REG&languageCd=ENG> [Accessed 29 May 2021]. 

[30]  Volt Lines. n.d. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir? İSG Politikası Nasıl Hazırlanır? - 

Volt Lines Blog. [online] Available at: <https://www.voltlines.com/blog-posts/bilgi-

bankasi/is-sagligi-ve-guvenligi-isg-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey/> [Accessed 1 

June 2021]. 

[31]      T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1974. ISCI SAGLIGI VE IS GUVENLIGI 

TUZUGU. Resmi Gazete, p.110. 

 

[32]  Karel.com.tr. n.d. Test ve Test Prensipleri | Karel. [online] Available at: 

<https://www.karel.com.tr/blog/test-ve-test-prensipleri> [Accessed 1 June 2021]. 

 

 


