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1. RAPOR ÖZETĠ 

Otonom su altı araçları günümüzde yaygınlaşan teknolojiyle beraber gelişiyor. Su 

altı araçları önemli ulaşım yollarından biri olan deniz ulaşımı için önemli bir rol 

oynamakta. İnsanların gökyüzü kadar su altında da bir gizem olduğunu farketmesi 

ve insanların merak içgüdüsünden doğan bu teknoloji; savunma sanayii, gemi 

bakımı ve tamiratı, su altı keşifleri ve araştırmalar, arama ve kurtarma amaçları ile 

yaygınlıkla kullanılmaktadır. 

Atılay 39 AUV takımı 2021 yılında kurulmuş ve insansız su altı sistemleri üzerine 

araç tasarımları yapmaya başlamıştır. Takımımız Elektrik Elektronik Mühendisliği 

ve Makina Mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz görev 

dağılımında takım üyelerinin bölümleri, çalışma istekleri ve yetenekleri göz 

önüne alınmıştır. Bu çalışmalar içinde zaman ve bütçe yönetme, kriz yönetimi,  

kısıtlı koşullar altında tasarım programlarını en etkili şekilde kullanma becerilerini 

de kazandırmak misyonumuz olmuştur. Su altı dünyası geniş ve her daim 

keşfedilmeye açık bir alandır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada 

olması, bu alandaki her türlü faaliyete açık olmasına olanak sağlamaktadır. 

Hazırlanacak su altı aracının mekanik tasarımının belirlenmesi için önceden 

yapılmış yurtiçi/yurtdışı çalışmalar incelenerek araştırmalar yapılmıştır. Elde 

edilen araştırma sonuçları takım içinde paylaşılarak ve tartışılarak 

değerlendirmeye sunulmuş üretimi kolay, maliyeti düşük, doğa dostu, yarışma 

şartlarını yerine getirebilecek ve hareket kabiliyeti oldukça geniş bir tasarıma 

karar kılınmıştır. Aracımız üzerinde yapılan bazı tasarım değişiklikleri şeffaf bir 

şekilde tüm takıma sunulmuş ve belirtilmiş olan kriterler gözetilerek tekrardan 

çizilmiş ve şu anki görünümüne kavuşmuştur. Takımımız şu anki görünüm için 

değerlendirme yapmış, inceleme sürecine girmiş ve aracımız üzerinde 

kullanılacak tüm parçalar bilgisayar ortamına üç boyutlu çizim paket programları 

(Solidworks) yardımı ile yapılmış olup bileşenlerin boyut ve özellikleri 

kararlaştırmıştır. Ayrıca elektronik sistem değişiklikleri tekrar analiz edilmiş, 

şematik ve devre kartı tasarımları hazırlanmıştır. Aracımızın yazılımı elektronik, 

mekanik ve yazılım ekibi bir araya gelerek oluşturulmuştur. Takım çalışmasını 

sonuna kadar hissettiğimiz bu çalışmada, mekanik ekibimiz motor konumlarıyla 

ilgili bilgiler vererek elektronik ve mekanik güç hesaplamalarında çalışmıştır. 

Elektronik ekibimiz motor bağlantılarını PWM çıkışlarını bağlayarak yazılım 

ekibimize bu adresleri sunmuş ve yazılım ekibimizde bunları göz önünde 

bulundurarak aracımızın yazılımını hazırlamıştır. 

Türkiye‟nin teknoloji hamlesi kapsamında mühendis adayları olarak hava ve 

karanın yanından deniz teknolojileri üzerine çalışmak, üretmek, yeni 

inovasyonlara imza atmak bizler için gurur ve onur vericidir. 
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Ben, Gizem Nehir Temel. Gaziantep Üniversitesi 3. sınıf 

Elektrik Elektronik ühendisliği öğrencisiyim. Takımda 

yazılım algoritma tasarım ve pcb tasarımı bölümlerinde 

çalışıyorum. İlgi alanlarım arasında C++, Phyton, Raspberry 

Pi, Arduino yer alıyor. 

Ben Enver UÇAR. Gaziantep Üniversitesi Elektronik-Elektrik 

Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Atılay 39 takımında görev 

almaktayım. Görüntü işleme ve motor kontrolü alanında 

takımıma katkı sağlıyorum. 

Ben, Batuhan Karakoca. Atılay 39 takımında görev 

almaktayım. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Elektronik kart, devre, 

tasarım alanlarına ilgim var. Bu alanlarda takımıma yardımcı 

olmak ve kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. 

2. TAKIM ġEMASI 

   2.1. Takım Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
DEMĠR 

Emre Can SÖNMEZ 

Enver UÇAR 

Batuhan KARAKOCA 

Gizem Nehir TEMEL 

Ben, Emre Can Sönmez. Atılay 39 takımının takım 

kaptanlığını yapıyorum. Gaziantep Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Genel olarak 

python opencv ile görüntü işleme, devre kartı tasarımı ve 

takım yönetimi bölümlerinde aktif rol oynuyorum.  

Ben Mehmet Demir. Atılay 39 takımının danışmanlığını 

yapmaktayım. Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktayım. Çalışma alanlarım sinyal, görüntü işleme  ve 

makine öğrenmesidir. Atılay 39 takımına genel olarak 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında danışmanlık 

yapmaya çalışıyorum.  
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Ben Doğuş Yaldız Gaziantep Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim Atılay 39 takımında 

elektronik kart tasarımı üzrine çalışmaktayım ayrıca ilgi 

alanlarım: C++ ve Python. 

Ben, Ezgi Berfin Avcı. Gaziantep Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Müh. 3. sınıf öğrencisiyim. Takımın yazılım 

algoritma tasarımı ve pcb tasarım bölümlerinde rol 

oynuyorum. İlgi alanlarım arasında Python, C++, 

Raspberry Pi bulunuyor. 

Ben, Muhammet Veysel Karacadağlı Gaziantep Üniversitesi 

Makina Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İlgi alanlarım 

statik hesaplamalar, analiz hesaplamaları ve hammadde. 

Atılay 39 takımında malzeme seçimi ve statik analizler 

üzerine çalışıyorum. 

. 

Ezgi Berfin AVCI 

Enes CENGĠZ 

DoğuĢ YALDIZ 

Atilla DAĞ 

Veysel KARACADAĞLI 

Ben, Enes Cengiz Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Takımın yazılım 

algoritma tasarımı ve devre kartı tasarımı bölümlerinde 

çalışıyorum. 
İlgi Alanları: Python,PHP,Arduino,Raspberry Pİ. 

Ben, Atilla Dağ Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği 

3. sınıf öğrencisiyim. İlgi alanlarım SolidWorks katı 

modelleme ve katı analizleri. Atılay 39 takımında sualtı 

aracının mekanik modellemesi ve analizleri üzerinde 

çalışıyorum. 
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2.2.   Organizasyon ġeması Ve Görev Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik : Su altı otonom robotumuzun genel tasarımsal uyumu, algoritma 

tasarımı ve yazılım mimarisiyle ilgilenir. 

Görüntü ĠĢleme : Genel olarak görevlere odaklanıp görevlerin isterlerine göre su 

altı robotuna cisimleri öğretir ve yazılımlarını hazırlar. 

PCB Tasarım : Aracın genel elektrik bağlantı şemaları ve güç kartlarını tasarlar 

elektronik analizleri yapar. 

Motor Kontrol : 3 Boyutlu uzayda aracın denge algoritması ve yazılımsal motor 

yönetimi ile ilgilenir. 

Motor ve Ġticiler : İticilerin yerleşimi, güç tüketimi ve elektronik bağlantılarıyla 

ilgilenir. 

Mekanik Tasarım : Aracın mekanik CAD tasarımları ve analizleriyle ilgilenir. 

Statik Hesaplama : Aracın yüzerlilik merkezi, ağırlık merkezi hesaplamaları ve 

mekanik güç iletimiyle ilgilenir. 

Dr. Mehmet Demir 

Emre Can Sönmez 

Yazılım Ekibi 

Atilla Dağ 

Veysel 

Karacadağlı 

Mekanik Ekibi Elektronik Ekibi 

Ezgi Berfin Avcı 
Gizem Nehir 

Temel 

Batuhan 

Karakoca 

Enver Uçar 

Enes Cengiz 

Doğuş Yaldız 

Emre Can 

Sönmez 

Mekanik Tasarım 

Statik Hesaplama 

Robotik Robotik 

Görüntü İşleme 
PID Motor 

Kontrol 

Görüntü İşleme 

PCB Tasarım 

Motor ve İticiler 

Takım Kaptanı 

Danışman 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 

Araç tasarımında ön tasarımdan kritik tasarıma kadar birçok tasarım modelleri üzerinde 

durulmuştur. Olası tasarım modelleri karşılaştırılarak aralarından en kararlı tasarım modeli 

seçilmiştir ve yeni modifikasyonlarla beraber CAD ortamında çizilmiştir. 

Ön tasarımda araç daha kompleks bir görünüşe sahipti. Aracın şasesi ise ağır ve hareket 

kabiliyeti açısından boyutları itibariyle kullanışlı değildi. Yeni araç tasarımımızda 

özellikle hafif, küçük ve aynı zamanda stres altında dayanıklı bir araç düşüncesiyle 

tasarımlarımızı düzenledik. Aracın hafif tasarımının yanı sıra PLA araç şasesine ince 

Alüminyum kaplama yaparak aracın stres altında yapısını bozmamasını hedefledik ve 

aracımızda sorun teşkil edecek bir stres olmadığını gözlemledik. 

Aracımızın elektronik kısmında ön tasarımdan bu yana kontrol ve güç dağıtım kartının 

yanı sıra basınç sensörü kullanılmıştır. Ayrıca ÖTR‟den sonra PID sistemimizi yöneten 

Teensy 3.6 ve BNO055 bileşenlerini çıkararak bu bileşenlerini görevini tek başına 

yapabilen yerli Deneyap kartını kullanmaya başladık. Deneyap kartı bizlere hem maliyet 

hem enerji hemde ağırlık yönünden tasarruf sağladı.  

Araçta sisteme gücü sağlayacak bir güç dağıtım kartı tasarlanmıştır. Bu kart elektronik 

kartlar için gerekli olan 5 V ve 14.8 V gerilimi karta gömülü olan voltaj regüle devresiyle 

sağlamaktadır. 3.7 V sensör çıkışlarını ise mikro işlemci ve mikro kontrolcümüzden 

almaktayız. Bunun yanı sıra güç kartımızdaki gömülü devreler sayesinde kablolardan 

kurtularak daha kullanışlı bir sistem elde ettik. Güncel olarak çalışmalarımız arasında tüp 

içerisine su sızıntısı olması durumunda aracın su yüzeyine çıkış manevrası yapması için 

bir sistem geliştirmekteyiz. Bu sayede su sızması durumunda araç aniden su yüzeyine 

çıkacak ve en az zararla kazayı atlatacağız. 

Yazılımda ön tasarımdan bu yana navigasyon, denge ve görüntü işleme yazılımları 

geliştirildi. On tasarımdan bu yana mikro işlemci ile mikro kontrolcüleri haberleştirme 

çalışmaları yaparak UART bağlantısı üzerinden aralarında bir bağlantı sağladık. Nesne 

tespit, dörtgen algılama ve çember tespitinde daha hızlı operasyonlar için çalışmalarımız 

sürmektedir. 

Araç kontrolü tamamen otonom ve Raspberry Pi aracılığıyla yönetilmektedir. Güç butonu 

aktif duruma getirildiğinde araç göreve başlayacaktır. 

Ön tasarımdan sonra tüm çalışmalarımızı en ince ayrıntısına kadar belgelemeye ve kritik 

raporumuza aktarmaya özen gösterdik. Proje yönetimi; zaman, bütçe ve risk planları 

detaylandırıldı ve Sistem tasarımları ayrı ayrı gösterildi. Yerlilik, özgünlük kısımları 

düzenlenerek güncellendi özellikle yerlilik referansları eklendi. 
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3.1.   ÖTR ile KTR Arasındaki Maliyet Farkı 

 
ÖTR’de 

Kullanılan 

Malzeme 

Fiyat 

KTR’de 

Kullanılan 

Malzeme 

Fiyat 
Fiyat Farkı 

KTR-ÖTR 

Sony VTC6 

10 Adet  
800 ₺ 

Sony VTC6 

16 Adet 
1120 ₺ +320 ₺ 

Bar02 721,6 ₺ Bar30 590,4 ₺ -132,2 ₺ 

Teensy 3.6 361 ₺ 
Deneyap 

Kartı 
140 ₺ -221 ₺ 

BNO055 384,82 ₺ - 0 ₺  -384,82 ₺ 

Square 90 

Sualtı Feneri 
60 ₺ 

5000 Lümen 

Led Sualtı 

Feneri 

151 ₺ +91 ₺ 

Pinger 

Algılayıcı 

Sonar Sensör 

1600 ₺ 

Grove Piezo 

Titreşim 

Sensörü Kartı 

4 x 73,89 ₺ -1304,44 ₺ 

Su Geçirmez 

Servo Motor  

(3 ADET) 

475,44 ₺ 

Su Geçirmez 

Servo Motor 

(1 ADET) 

158,48 ₺ -316,96 ₺ 

TOPLAM  FARK -1948,41 ₺ Tasarruf 

10 



3.2.   Elektronik Sistem DeğiĢiklikleri 

Elektronik DeğiĢiklikler 

ÖTR KTR Sebebi 

Square model 93 

sızdırmaz sualtı feneri 

Su geçirmez LCD dalış 

feneri 
Daha iyi aydınlatma  

Ses algılayıcı sonar sensor Titreşim sensörü 
Maliyet ve kullanım 

kolaylığı 

Teensy 3.6 Deneyap Kart Yerli işlemciye geçildi 

IMU sensorü BNO055 - 

Motor kontrol sistemi 

değiştirildiği için 

mikroişlemciye gerek 

kalmadı 

- Raspberry Pi soğutucu  

Raspberry Pi belli bir 

süreden sonra ısındığı ve 

soğuması zaman aldığı 

için ihtiyaç duyuldu 

11 



3.3.   Mekanik Sistem DeğiĢiklikleri 

Mekanik Değişiklikler 

ÖTR KTR Sebebi 

- Şasi Değişimi 

Testler sonucunda daha 

hafif ve daha küçük bir 

şasi ihtiyacı. 

Plastik Döküm 3D Yazıcı ile Üretim 

Plastik dökümde çok 

yüksek maliyetler olduğu 

için aracımızı uygun 

boyutlarda parçalayarak 

3D yazıcıda üretmeye 

karar verdik. 

6 ve 4 Motor 5 Motor 

Aracımızın şasisini 

küçülttüğümüz için 

motorlara daha az yük 

binmekte. Aynı zamanda 

motorlarımız yüksek güç 

tükettiği için hem güçten 

tasarruf hemde 

maliyetten tasarruf 

ederek 5 motorlu şasi 

tasarladık. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

   4.1.   Sistem Tasarımı 

Sistem Tasarım 

AĢamaları 

Teorik çalışmalar, raporlar ve 

araştırmalar 

Mekanik sistemin planlaması, 

kullanılacak malzemelere karar 

verilmesi ve analizleri 

Mekanik sistem analizlerine göre 

elektronik bağlantı şemaları ve 

devre kartlarının hazırlığı 

Elektronik bağlantı ekipmanları 

ve bağlantı adresleri dikkate 

alınarak yazılımın düzenlenmesi 

ve hazırlanması 

Ekibin buluşması 

Tüm sistemlerin araca montajı 

ve test aşamasına geçiş. 
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4.1.1. Elektronik Sistem Tasarımı 

 

 

 

Hidrofona Karar Verince Görseller Gelecek 

 

 

 

 

 

 

Elektronik sistemimizde 14.8 V 4S 12000 mAh bataryamız bulunmaktadır. 

Bataryamızdan güç kartımıza giden bağlantıda bir adet su geçirmez 60 A‟e kadar 

dayanıklı anahtar ve sigorta bulunuyor. Güç dağıtım kartımıza gelen enerji 

kartımız üzerinde 5 V‟a düşürülerek Raspberry Pi mikro işlemcimizi besliyor. 

Bunun yanı sıra kartımıza gelen 14.8 V sigortalardan geçerek motorlara gidiyor ve 

motorlarımızı besliyor. 
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1) Güç Kaynağı  

Sistem için gerekli olan gücü sağlayan elemandır.  

2) Su Algılama Sensörü  

Sistem içerisine su girdiğinde sinyal üreten sensör kartıdır.  

4) Raspberry Pi  

Raspberry Pi (Rpi) sistemin ana kontrolcüsü olarak kullanılacaktır. Logitech C310 
kamera aracılığı ile görüntü işleme yazılımlarını kullanarak İnsansız Su Altı 
Sistemini otonom kontrol edecektir.  

5) Güç Dağıtım Kartı  

Tasarlanan bu kart sisteme için gerekli gücü dağıtacaktır. Kart üzerinde 14.8 V, 5V 
ve 3.3V gerilim çıkışları bulundurmaktadır. Üzerinde bulunan soketler ile araç 
içerisine güç dağıtılmaktadır. Bu soketler ile kablo düzeni sağlanmaktadır. 

6) Sigorta  

Sistem içerisinde fazla akım çekilmesi durumunda elektronik sistemleri 
koruyacaktır.  

7) ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü)  

ESC‟ler ile fırçasız DC motorlar kontrol edilmektedir.  

8) DC Motor  

Motorlar üzerine takılmış olan pervaneler vasıtasıyla araç için gerekli olan itki 
kuvvetinin sağlayan elektronik elemandır.  

9) Kamera  

Görüntü aktarımı yaparak sistemin otonom veya manuel çalışmasında önemli rol 
oynar.  

10) Basınç Sensörü  

Dış basıncı kontrol edilerek su altındaki derinlik hesaplanacaktır. Böylece 
operatör sistemin bulunduğu konumu görecektir. Otonom görevlerde sistemin 
kontrolünü kolaylaştıracaktır.   
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4.1.2. Mekanik Sistem Tasarımı 

AUV ekipman özellikleri ve 

kapasitesi 
AUV çalışma koşulları 

Yüzerlik ve ağırlık merkezi 
Şasi malzemesi  seçim 

kriterleri(basınç  ve özkütle) 

Şasi yapısal dizaynı 

Şasi hacim hesaplaması 

Ağırlık ve yüzerlilik 

merkezi hesaplaması 

Dizayn optimizasyonu 

Akışkanlar 

optimizasyonu 

Aracın hazırlanması ve üretilmesi 

Mühendislik Sistemi 

Sistem ve bileşen tanımlama 

Fiziksel Model 

Kabuller yaparak modeli oluşturma 

Matematiksel Model 

Fiziksel yasalar yardımıyla modeli 

tanımlayan diferansiyel denklemin 

elde edilmesi 

Modelin Çözülmesi 

Sistemin dinamik davranışını anlatan 

matematiksel denklemin çözümü 

Deney 

Çözüm ve başlangıç kabullerinin 

irdelenmesi 

Tamamlama 

Sistemin kullanıma geçmesi için gereken 

işlemler 

Modelin ĠyileĢtirilmesi 

İyileştirme olanaklarının 

geliştirilmesi 

16 



4.2.   Aracın Mekanik Tasarımı 

Aracın motor konfigürasyonu 3 adet dikey, 2 adet yatak olmak üzere toplam 5 

motordan oluşmaktadır. Dikey motorlarımızdan 2 tanesi ileri-geri hareket 1 tanesi 

yanal harekete yardımcı olmaktadır. Yatay motorlarımız aracın dengesi ve batıp 

çıkması için çalışmaktadır. Yatay motorlarımız aracın sağ ve solunda 

bulunmaktadır ve havuz tabanına paralel 180 derece ile konumlanmaktadır. Dikey 

motorlarımız aracın sağ, sol ve ortasında bulunmaktadır ve havuz tabanına dik 90 

derece açıyla konumlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonom su altı aracımız 3 boyutlu katı bir cisimdir. Aracın yanal ve dönüş 

hareketlerini sağlayan motorların geometrik merkezileri aracın kütle merkezi ile 

çakışıktır. Aracın kütlesi yaklaşık 6 kilogramdır. 

Otonom aracımız, yatay eksendeki hareketlerini havuz tabanına dik 90 derece 

olarak yerleştirilmiş motorlar ile sağlamaktadır. Çift yönlü ESC‟ler sayesinde 

aracımız ileri hareketi sırasında 2 motorumuzda düz itki, geri hareketi sırasında 2 

motorumuzda ters itki modunda çalışmaktadır. Motorlarımız tam performans 

çalışırken düz itki modunda 2.9 kgf, ters itki modunda 2 kgf itme gücüne sahiptir. 

Aracımızın manevra analizleri hesaplanırken bu bilgiler kabul görecektir. Cd 

direnç katsayısı ise suyla en çok temas eden düzgün katı cisim olan elektronik 

muhafaza tüpü baz alınarak hesaplanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikey Motorlar Yatay Motorlar 

1,2 ve 5 3 ve 4 
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4.2.1.   Aracın Manevra Analizleri 

Aracın Ġleri, Geri ve Sağ, Sol Doğrusal Manevrası 

• Aracımızın manevra analizleri hesaplanırken Newton‟un ikinci yasası; 

∑ F = Fnet = m x a 

• Ve suyun sürükleme kuvveti Fd; 

𝐹𝑑=
1

2
×𝜌×𝐴×𝑉2×𝐶𝑑  

Denklemde; 

• 𝜌 = (998.2 kg/𝑚3) = Suyun yoğunluğunu,  

• A=Direnç kuvvetinin etkilediği alanını 

• V=Başlangıç hızını,  

• 𝐶𝑑 = Direnç katsayısını ifade etmektedir. Bu değerler aşağıdaki gibidir.  

  Aracımızda 2 adet yatay eksenli hareket motoru olduğu için ileri ve geri hareket 

hesaplamasını motorun gücünü 2 ile çarparak hesaplıyoruz; 

Fnet = 2 x 2.9 x 9.81 ≈ 57 N toplam ileri itki kuvveti 

Fnet = 2 x 2 x 9.81 ≈ 40 N toplam geri itki kuvveti 

a = 
𝐹

𝑚
 = 57/6 = 9.5 m/𝑠2 Başlangıç ivmesi değerine ulaşıyoruz 

 Otonom araç, hesaplanan başlangıç ivmesi ile doğrusal hareketine başladıktan sonra 

maddesel ortamın ortaya koyduğu sürükleme dolayısıyla hareketine sabit hızda devam 

eder. Bu terminal hız esnasında itki ile sürükleme birbirine eşittir.  

Sağa veya sola doğrusal yanal hareket esnasında dikey motorlarımızdan biri 

çalışmaktadır. 

Cd = 
𝐸𝑁

𝐵𝑂𝑌
 = 
0.3

0.221
 = 1.357   A = 0.3 x 0.221 = 0.0663 𝑚2  

Vyanal = 
28.5

998.2 𝑥 0.0663 ∗1.357
 = 0.563 

İleri veya geri doğrusal harekette motorlarımızdan ikiside düz veya ikiside ters itki 

yapmaktadır. 

Cd = 1.524   A = 0.337 x 0.221 = 0.0744 𝑚2 

Vileri = 
2𝑥57

998.2 𝑥 0.0744 ∗1.524
 = 1.003 

Vgeri = 
2𝑥40

998.2 𝑥 0.0744 ∗1.524
 = 0.840 
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Aracın Doğrusal BatıĢ ve ÇıkıĢ Hareketleri 

Otonom su altı aracımız, batma ve yüzeye çıkma hareketlerini yerine getirirken 

sağ ve sol tarafında bulunan toplam iki adet iticiyi kullanmaktadır. Batma hareketi 

esnasında bu iticiler tasarlandıkları düz itki modunda çalışırken, yüzeye çıkma 

hareketi esnasında ters itki modunda çalışmaktadırlar. İticilerin bu iki itiş 

modunda sağladıkları itki farklıdır. İticiler düz itki modunda 2.9 kgf, ters itki 

modunda 2 kgf itki sağlamaktadır. 

Fnet = 2 x 2,9 x 9,81 ≈ 57 N  Çıkış Hareketi İçin 

Fnet = 2 x 2 x 9,81 ≈ 40 N Batış Hareketi İçin 

Cd = 1.123   A = 0.337 x 0.300 = 0.1011 𝑚2 

Suyun sürükleme kuvvetine göre hızı hesaplayacak olursak;  𝐹𝑑=
1

2
×𝜌×𝐴×𝑉2×𝐶𝑑  

Vçıkış = 
57

998.2 𝑥 0.1011 ∗1.23
 = 0.677 

Vbatış = 
40

998.2 𝑥 0.1011 ∗1.23
 = 0.567 

 

 

 

 

 

Resim 4.2.1.- Aracın ileri-geri hareketi Resim 4.2.1.- Aracın doğrusal yanal hareketi 

Resim 4.2.2.- Aracın batıĢ-çıkıĢ hareketi 
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Sağa veya Sola DönüĢ Manevrası 

Aracın atalet momenti Solidworks kütle özellikleri aracılığıyla alınmıştır. 

 

 

 

 

Otonom sualtı aracı, dönüş hareketini gerçekleştirmek için karşılıklı olarak aynı 

yöne bakan motorlarından bir tanesini düz itki, diğerini ters itki modunda 

çalıştıracaktır. 

Aracın açısal ivmesi; 

 𝑀𝑔 = 
𝑑𝐻𝑔

𝑑𝑡
= 𝐼 𝑥 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
 = I x a 

Otonom sualtı aracının üzerine etkiyen toplam moment, motorlardan elde edilen 

itkinin, motorların arasındaki mesafe ile çarpımında elde edilebilir. İticiler 

arasındaki mesafe yaklaşık olarak d = … cm‟dir.  
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Aracımızın bu bilgilerine bakarak; 

 𝑀𝑔 = 2,9 𝑥 10 𝑥 0.248 + 2 𝑥 10 𝑥 0.248 = 12,152 𝑁𝑚 

Izz= 2,228 x 108     =>  
 𝑀𝑔

𝐼𝑧𝑧
= 
12,152

2,228
= 5,454 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 = başlangıç ivmesi 

4.2.2.   6 Eksenli DönüĢ Manevrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Su altı araçlarına etki eden kuvvetler Hydrostatic forces (Hidrostatik kuvvetler) 
olarak tanımlanır. Araca etki eden  bu kuvvetşer temel olarak Statik kuvvet, 
ağırlık (W) ve kaldırma kuvveti (B) sırasıyla ağırlık merkezi ve kaldırma 
kuvveti merkezi boyunca etki eder.Roll φ, Pitch θ, Yaw ψ olarak 
gösterirsek  aracımızın gövde çerçevesine oluşturacakları etki aşağıda ki 
denklemlerde gösterilmiştir   

 

n(surge) 

v(sway) 

w(heave) 
r(yaw) 

q(pitch) 

p(roll) 
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4.2.3.   Yüzerlilik ( Bouyancy Hesaplamaları ) Fiziksel Özellikler 

   Su altı araçlarında,  araçlar su ortamında  askıda kalacak şekilde tasarlanması 

hedeflenir bu sayede iticilere binen yük azalmış olur. Araclarımızın yüzerliği 

konusunda bilgi sahibi olabilmek için Solidworks bilgisayar destekli tasarım 

programının yardımıyla su içerisinde kapladığı toplam hacim ve bu hacmin 

ağırlığı hesaplanmıştır. Bu sayede suyun kaldırma kuvvetinin merkezi (center of 

buoyancy) ve su düzleminin araç üzerindeki yeri bulunmuştur. 

   Archimedes prensibine göre bir sıvı içerisinde bulunan cisme sıvı tarafından etki 

eden kaldırma kuvveti, cisim tarafından taşırılan sıvının ağırlığına eşittir Bu 

ifadeyi matematiksel olarak ifade edecek olursak karşımıza çıkan denklem 

aşağıda gibidir. 

 

   Bu denklemde 𝜌𝑓 sıvının özkütlesini, 𝑉 değeri cismin sıvı içerisinde kapladığı 

hacmi ve g yer çekimini ifade etmektedir. Aracımızın yüzerliği konusunda bilgi 

sahibi olabilmek için Solidworks tasarım programının yardımıyla su içerisinde 

kapladığı toplam hacim ve bu hacmin ağırlığı hesaplanmıştır. Hacmin ağırlığı sıvı 

tarafından uygulanan kaldırma kuvvetini, sıvı kütlesinin merkezi ise kaldırma 

kuvvetinin nerede etki edeceğini belirtir. Bu hesaplamalara ek olarak yapılan 

yüzerlilik testleri sonrası gerek görüldüğü durumda araca eklenecek yüzdürücü ve 

ağırlıkların miktarı tahmin edilecek ve aracın kararlılığı sağlanacaktır. 

 

Verilen ölçülerle 3.2.1.4. de denkleme uyguladığımızda araca etki edecek 

kaldırma kuvvetini bulmaktayız 

 

 F  = Araca etki eden kaldırma kuvveti 

𝜌𝑓 = Sıvı özkütlesi ( tatlı su ortamı olduğundan 1 kabul edilecektir) 

 g   =  Yer çekimi ivmesi (Deniz seviyesinde su ortamı  9.80665 m/s2 değerini 

alır.) 

V  = Batan hacim (Araç  suda askıda kalacak şekilde dizayn edildiğinden araç 

hacmi olarak kabul edilmiştir.) 
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4.2.4.   Mekanik Tasarım Süreci 

Aracımızın final tasarımı hazırlanmıştır ve kendine özel hareket kabiliyeti, ağırlık, 

yoğunluk, hacim ve üretim açısından avantajları ve dezavantajları vardır. Araç 

tasarımlarımız akış simülasyonu analizlerine bakılıp hidrodinamik açıdan da 

stratejik olarak değerlendirilip final tasarımına karar verilecektir. 

4.2.1.2. ATILAY 39 Batık ġehir 

    Final tasarımımız Atılay 39 Batık Şehir standart AUV tasarım çizgilerine sahip 

performanstan ve denge beklentilerimizi karşılamaktadır. Atılay-39 Batık Şehir‟in 

avantajları ve dezavantajları detaylı analizlerle belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

               

 

Avantajlar Dezavantajlar 

Küçük boyutları Yanal harekette performans kaybı 

Hafif ve kolay üretilebilir şasi. Çoklu montaj 

7 Motora kadar uyumlu şasi - 
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4.2.4.   Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın Üretim Görüntüleri 
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4.2.1.2.   Atılay 39 Batık ġehir Parça Analitiği 

 

 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız aracın ön ve arka taraflarını oluşturmaktadır. İki adet motor girişi ve üst 

parçaların montaj eşiği bulunmaktadır. Katkılı PLA maddesi kullanılarak 3D 

yazıcı yöntemiyle üretilmiştir ve vernik maddesi ile daha pürüzsüz ve sağlam bir 

yüzey elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız aracın üst kısmını oluşturmaktadır. Parça üzerinde mekanik 

yüzdürücüleri bağlamak için kısımlar ve bir adet motor girişi bulunmaktadır. 

Katkılı PLA maddesi kullanılarak 3D yazıcı yöntemiyle üretilmiştir ve vernik 

maddesi ile daha pürüzsüz ve sağlam bir yüzey elde edilmiştir. 
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4.2.1.2.   Atılay 39 Batık ġehir Parçalarının Özellikleri ve Hammaddeleri 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız üst motoru tutmak ve iki üst parçayı birleştirmek için kullanılmaktadır. 

Bir adet motor girişi ve 2 adet parça montaj eşiği bulunmaktadır PLA maddesi 

kullanılarak 3D Yazıcı Baskı yöntemiyle üretilecektir ve vernik maddesi ile daha 

pürüzsüz ve sağlam bir yüzey elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız denge mekanizmasını oluşturmak amaçlı üretilmiştir. Yeri geldiğinde 

içerisine taş gibi yüksek yoğunluklu malzemeler, yeri geldiğinde köpük gibi düşük 

yoğunluklu maddeler konularak aracın yoğunluğu düzenlenecektir ve dengesi 

sağlanacaktır. PLA maddesi kullanılarak 3D Yazıcı Baskı yöntemiyle 

üretilmektedir. 
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4.2.1.2.   Atılay 39 Batık ġehir Parçalarının Özellikleri ve Hammaddeleri 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız aracımızın ön ve arkasını birleştiren şasinin taban parçasıdır. Aracımızın 

şasisinde iki adet kullanıyoruz. Parçamız 3D Yazıcı yönetmiyle ve PLA maddesi 

kullanılarak üretilmiştir ve vernik maddesi ile daha pürüzsüz ve sağlam bir yüzey 

elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parçanın Görevi ve Üretim Maddesi: 

Parçamız yanal hareketleri sağlayan üst motorun itki kuvvetini şasiye daha iyi 

iletmesi için tasarlanmıştır ve yanal hareketi sağlayan motoru çevrelemektedir. 

PLA maddesi kullanılarak 3D yazıcı yöntemiyle üretilmiştir. Vernik kullanılarak 

pürüzsüzlüğü sağlanmıştır. 
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4.2.4.2.   Akrilik Tüp Sistemi 

Aracın tasarımında elektronik devrelerin su ile teması sonucunda arıza yapması en 

önemli sorunu oluşturmaktadır. Bu tasarımda yeni bir yöntem kullanarak 

elektronik parçalar bir pleksiglas tüp içine yerleştirildi ve bu parçalara 

müdahalenin kolay olması için tüpün her iki tarafında contalı kapaklar kullanıldı. 

Böylece su sızdırmazlığı sağlanmış oldu. Su sızdırmaz tüpün şeffaf olması 

elektronik aksamlarda meydana gelebilecek olası bir durumda müdahale imkanı 

sağlayacaktır. Akrilik tüpümüzü alüminyum flanş çevrelemektedir. Flanş ile 

akrilik tüp arasındaki sızdırmazlığın sağlanmasından sorumlu olan O-ringleri 

barındıran radyal oluk bulunur. Ek olarak, iki akrilik uç kapak elektronik 

muhafazamızın mekanik sızdırmazlığını tamamlar. Diğer iki yüzey O-ringi, flanş 

ve akrilik uç kapakları arasındaki bölgeyi kapatır. 
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Akrilik Tüpün Teknik Özellikleri 

• İç Çap 90mm 

• Dış Çap 100mm 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• 100 – 200 metre azami derinlik* 

• Patentli aktarım teknolojisi 

• Daha az sızdırmazlık elemanı(her kapakta aktarımlar dahil 4 adet) 

• 8 motora kadar çıkış(24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 4 adet(8 pin) anahtarlama 

kanalı hattı 
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Akrilik Tüp Teknik Resim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3.   Oynar BaĢlıklı Kamera Tilt Mekanizması 

 1 Adet servo motor kullanarak yaptığımız kamera mekanizması aracımızın dıştan 

müdahale etmeden görevlerlere göre su tabanından ve karşısından görüntü 

almasını sağlıyor. 
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4.2.4.4.  Ġticilerin Mekanik Tasarımı 

İticilerimizin tasarımı açık kaynak yerli Deringezen firmasına aittir. Elimizde 

uygun motorlar bulunduğu için iticilerin üretimini üstlenmeye karar verdik. 

Gaziantep Üniversitesi‟nde kendi imkanlarımız dahilinde 3D yazıcıda PLA 

flamenti kullanılarak üretilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pervanelere ait 2 adet analizimiz tamamlanmıştır. Anazliler 1 bar referans alınarak 

yapılmıştır. Pervanelerimizde kanat köklerinde stress ve kanat uçlarında yer 

değiştirme baskıları gözlemlenmiştir. Pervanelerimizin çalışma ortamı göz önünde 

bulundurulduğunda 1 bar basınç gayet yüksektir. Pervanemizin 1 bar basınçta 

zarar görmemiş olması mevcut koşullarda kullanılabilir olduğunu göstermektedir. 

 

Pervane Statik Stress Analizi 
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Pervane Statik Yer DeğiĢtirme Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġticilerin Fiziksel Özellikleri 

Mevcut Motorlarımız Referans Alınarak Ġticilerimizin Teknik Özellikleri; 

• İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

• Gövde Malzemesi : Poliüretan 

• Pervane Malzemesi : PLA 

• Azami Derinlik : 500m 

 

32 



4.2.5. Malzemeler 

   Pleksiglas (PMMA) 

Pleksiglas, polimerler içerisinde termoplastikler grubuna dahil olmaktadır. 

Termoplastik bir polimer olan PMMA (Polimetilmetakrilat) piyasada daha çok 

“akrilik cam” veya pleksiglas olarak isimlendirilir. Elektronik donanımların su 

geçirmesini önlemek için sızdırmaz tüp olarak pleksiglas (PMMA) tercih 

edilmiştir. Saydam ve hafif olması  seçilmesinde önemli etkenlerdir. 

Projede Kullanım Alanı 

• Akrilik Tüp 

 

 

 

 

 PLA 3D Yazıcı Flamenti 

Su altı tahrik ünitesi ve pervane yoğun su basıncı ve değişken zorlanmalar altında 

çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır. PLA (Polylactic Acid), mısır nişastası ve 

şeker kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve termoplastiktir. Bu nedenle 

insan sağlığına zararlı değildir. İnsan sağlığı için zararlı olmaması da şasi iskeleti 

için PLA seçmemizin sebeplerinden birisi. ABS ile kıyaslandığında daha parlak 

bir görüntüye sahiptir. FDM teknolojisini kullanan bir 3D Yazıcı PLA baskı 

yapabilir. 3D yazıcı dışında; bazı paketleme malzemeleri, streç filmler, plastik 

kaplar ve plastik su şişelerinde de bulunmaktadır. PLA, yüksek malzeme dayanımı 

sayesinde bu iş için en uygun seçimdir. 

Projede Kullanım Alanı 

• İticiler ve Aracın Şasi İskeleti 
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H-1 Deringezen Akrilik Tüp 

Sualtı haznesi olarak yerli deringezen akrilik tüpü seçtik. Yarışmalarda kalitesini 

kanıtlamış özel bir anahtarlama sistemine sahip olan tüp su içerisinde elektronik 

malzemelerimizi sudan yalıtma görevi görecektir. 

 

Teknik Özellikleri 

• Uzunluk 300 mm 

• İç Çap 90mm 

• Dış Çap 100mm 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• 100 – 200 metre azami derinlik 

• Patentli aktarım teknolojisi 

• Daha az sızdırmazlık elemanı(her kapakta aktarımlar dahil 4 adet) 

• 8 motora kadar çıkış (24 Pin) / (8 Pin) iletişim hattı / 4 adet(8 Pin) anahtarlama 
kanalı hattı 

 

Motor ve Ġticiler 

   Ġticiler 

3D yazıcı yöntemi ile üretilen iticiler, darbelere yüksek dayanım sağlamakla 

birlikte, su altında uzun ömürlü performansa sahiptir. 

• Teknik Özellikler: 

• Gövde Malzemesi : Poliüretan 

• Pervane Malzemesi : PLA 

• Azami Derinlik : 500m 
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   Motor 

350 kV M1 Motor  

Bir fırçasız dc motor stator ve  rotor olmak üzere iki  ana parçadan oluşur. Rotor 

iki kutuplu sabit bir mıknatıs ve  stator ise  düzenli bobinlerden oluşmaktadır. 

Bobin üzerine akım uygulayarak manyetik alan  oluşturulur ve  manyetik alan 

çizgileri sürekli değişiklikle  belli bir yöne döndürülebilir. Elektrik motorunun 

çalışma prensibi bu şekildedir. Fırçasız motoru seçmemizin en önemli sebebi 

yüksek performans ile çalışması sayesinde verimliliğin oldukça yüksek olmasıdır. 

Fırçasız motor su geçirmez olsada ekstra su yalıtımı bizim tarafımızdan 

yapılacaktır. 

Teknik Özellikler 

 Motor KV: 350 KV RPM/V 

 Motor Çap: 28.4 mm  

 Motor Direnç (RM) :0.076 

 Motor Boy : 38.4 mm  

 Boştaki Akım (lo/10V) : 0.5 A/ 10V 

 Maksimum Sürekli Akım : 28 A 

 Ağırlık 80 gr 

4.2.6.   Üretim Yöntemleri 

   3 Boyutlu Yazıcı  

FDM yöntemiyle üretim yaparlar. FDM (Fused depositon modelling) yönteminin 

Türkçe karşılığı Eriyik yığma modellemedir. Bu yöntemde üretilmesi planlanan 

ürün doğrudan bilgisayar ortamında tasarlanarak eriyik malzemenin bir lüle 

(nozzle) vasıtasıyla katman katman oluşturulur 3.2.2 de bahsedilen PLA 

filament ile üretilmesi planlanan parçalar bu yöntemle üretilecektir. Uygun ve 

kolay erişilebilirliği sayesinde kendi atölye ortamımızda birden fazla prototip 

yapma ve test edebilme imkanı sağlayacaktır. 
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 Lehimleme Yöntemi 

Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir alaşımdır. Lehimleme, iki metal 

malzemenin, erime sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan ilave bir metalin 

erimesiyle iki metal birbirine bağlanır ve çözülemeyen bir bağlama elemanı 

oluşur. Eriyen ilave metal sayesinde güçlü bir bağlantı oluşturulur. Lehimleme 

sıcaklığı, lehim malzemesinin erime sıcaklığından yüksek, birleştirilecek 

malzemelerin erime sıcaklığından daha düşük seçilmektedir. Kullanılacak lehim 

yöntemleri işin cinsine göre seçilir. Lehim işlemi genelde havya işlemiyle yapılsa 

da alev ile, daldırma ile, fırında lehimleme işlemleri de endüstride görülen 

yöntemlerdendir. 

Projede Kullanım Alanı  

• Elektronik kart üretimi 

 

 

 

 

 

  Lazer Kesim (CNC)   

Yaygın olarak kullanılan bu imalat yöntemleri göreceli olarak uygun 

fiyatlandırılması , kolay erişilebilirliliği ayrıca Kesim sırasında ve sonrasında 

herhangi bir pürüz ve çapak oluşturmamasıyla araç iskeletinde kullanmayı 

planladığımız yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)  için    en uygun üretim 

yönetimi  olduğuna karar kıldık .İşlem sonrası temiz ve pürüzsüz yüzeyler ortaya 

çıkmaktadır bu sayede ikincil bir işleme gerek kalmamaktadır. 

• Delik ve kılavuz açma  

• Freze 
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Epoksi Kaplama 

Aracımızda sızdırmazlık sistemini sağlamlaştırmak için kullanacağımız 

yöntemdir. Çift kat epoksi kullanarak kablolamanın çok olduğu ve sızdırmazlık 

ihtimali olan kısımlarda kullanılacaktır. 

 

Projede Kullanım Amacı 

Sızdırmazlık 

 

 

 

Vakumlama 

Vakumlama yöntemini aracımızın tüpünün içerisindeki havayı boşlatmak için 

kullanmaya karar verdik. Bu sayede aracımızın tüp içerisindeki düzensiz havadan 

dolayı dengesi bozulmayacaktır. 

Projede Kullanım Amacı 

Tüp içerisindeki havayı almak. 

 

 

Mekanik Yüzdürücü 

Aracımızın yüzerlilik merkezinin dengesini sağlamak amaçlı kullanacağımız 

yoğunluğu sudan daha düşük malzemeler veya içerisi hava dolabilen 

malzemelerden oluşan yüzdürücü sistemini kullanmaya karar verdik. 

Projede Kullanım Amacı 

Denge Mekanizması 

Hammaddesi 

• Strafor ve naylon 
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4.2.7. Fiziksel Özellikler 

Atılay 39 Batık ġehir Fiziksel Özellikleri 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzerlilik ve Ağırlık Merkezi 

 

Döndürme Momenti 

W 

P 

BG 

P 

W 

BG 

P 

W 

Döndürme Momenti 

38 

Düzeltme Momenti 

Mo = W x BG sinƟ 

Boyutlar 
(En x Boy x 

Yükseklik) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

337.20 x 

299.92 x 

220.25  

3900 gr 
3120031 

𝑚𝑚3 
1.30 

gr/𝑚𝑚3 

X: -76.05 

Y : 129.43 

Z : 470.12 

1336750 

𝑚𝑚2  



Atılay 39 Batık ġehir Parçaların Fiziksel Özellikleri 

Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

300 x 155 x 

30 mm 
362.88 gr 355.70 𝑚𝑚3 

1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : 14.41 

Y : 15.33 

Z : 13.11 

83268 

𝑚𝑚2 

Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

337.2 x 

221.33 x 

30 mm 

502 gr 
984345 

𝑚𝑚3 
1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : 0.00 

Y: -25.04 

Z : 15.00 

134269 

𝑚𝑚2  
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. 

Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

90 x 95 x 

25 mm 
129.80 gr 

127258 

𝑚𝑚3 
1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : -45.46 

Y : -5.79 

Z : 10.02 

29173 

𝑚𝑚2  

Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

30 x 300 x 

30 mm 
247.86 gr 

243000 

𝑚𝑚3 
1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : 0 

Y : 0.83 

Z : 150 

36000 

𝑚𝑚2 
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Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

69.70 x 30 

x 15 mm 
 26.46 gr 

 25943 

𝑚𝑚3 
1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : 0.00 

Y : 0.22 

Z : 34.85 

7395.45
𝑚𝑚2  

Boyutlar 
(En x Boy x 

Kalınlık) 

Ağırlık Hacim Yoğunluk 
Kütle 

Merkezi 

Yüzey 

Alanı 

102.24 x 

129.1 x 30 

mm 

113.93 gr 
111700 

𝑚𝑚3 
1.02 

gr/𝑚𝑚3 

X : -0.55 

Y : 8.73 

Z : 10 

23517 

𝑚𝑚2 
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4.2.8.   Atılay 39 Batık ġehir AkıĢ Analizi 

42 



Atılay 39 Batık ġehir AkıĢ Analizi 
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4.2.9.   Kavramsal Tasarım Analizi 

Kavramsal tasarım analizinde ÖTR raporunda belirttiğimiz 3 aracımız ve yeni 

tasarladığımız Atılay 39 Batık Şehir adlı aracın fiziksel, maliyet vb. özelliklerini 

karşılaştırarak yeni tasarımın kullanışlılığına dikkat çekmek istiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Batık Şehir adlı tasarımımız da görevlere yönelik, teknik ve daha detaycı 

düşünerek çeşitli özelliklerine özen gösterdik. Öncelikle kapı geçiş görevi için 

kapı boyutlarının sınırlı olduğunu düşündüğümüzde araç ne kadar küçükse ve 

ne kadar hızlıysa o kadar iyi geçecektir. Bunun yanı sıra görevlerimizde, 

görevlerin yanı sıra zamanla da yarışmaktayız bu detayda bizi optimum 

düzeyde çalışan hızlı, küçük bir araç tasarlamaya teşvik etti. Diğer araçlarda 6 

motor ile yaptığımız işlemleri bu motorumuzda 5 motorla yapıyoruz. 

Aracımızda 5 motor kullandığımız için hem maliyetten tasarruf, hem enerjiden 

hem de iş gücünden tasarruf etmiş oluyoruz. Bu sebepleri göz önünde 

bulundurduğumuzda final aracımızı Atılay 39 Batık Şehir seçmemiz mantıklı 

bir seçim oluyor. 

Çanakkale Ġstanbul Gazi Batık ġehir 

Dikey Motor 

Sayısı 
4 4 2 3 

Yatay Motor 

Sayısı 
2 2 2 2 

Genişlik 390 mm 440 300 337.20 

Uzunluk 400 mm 470 490 300 

Yükseklik 225 mm 250 110 220 

Ağırlık 8,4 kg 5,7 kg 4,9 kg 3.9 kg 

Havuza 

Paralel Yanal 

Hareket 

✓ ✓ x ✓ 
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4.2.10.   Aracın Kütle Analizi 

Ürün Adet Kütle Toplam 

Raspberry Pi 4 1 52 gr 52 gr  

Raspberry Pi 4 

Soğutucu 
1 98 gr 98 gr 

M1 350 kV 

Fırçasız Motor 
5 80 gr 400 gr 

35 A Çift Yönlü 

Motor Sürücü 
5 9 gr 45 gr 

5000 Lumen Led 

Sualtı Feneri 
1 150 gr 150 gr 

Deneyap Kartı 1 5 gr 5 gr 

Sony VTC6 16 48,5 gr 776 gr 

Logitech C310 

Kamera  
1 10 gr 10 gr 

Bar30 Basınç 

Sensörü 
1 4 gr 4 gr 

Grove Titreşim 

Sensörü 
4 5 gr 20 gr 

Elektronik Devre 

Kartı 
1 25 gr 25 gr 

TOPLAM ELEKTRONİK KÜTLESİ 1585 gr 

Araç ve Akrilik 

Tüp Kütlesi 
1 4900 gr 4900 gr 

YAKLAŞIK TOPLAM 6485 gr 
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4.3.   Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

   4.3.1.   Elektronik Tasarım 

Elektronik sistemimiz 14.8 V gücünde 4 hücreli 12000 mAh kapasiteli li-ion pil 

sistemimizden güç alıyor. Genel olarak sensör ve mikro işlemci alt sistemlerinin 

yanı sıra motor ve elektronik hız kontrolcüleri akım çekmektedir. Aracımızda 

kendimiz tasarlayıp ürettiğimiz güç dağıtım kartı güç sistemimizden aldığı gücü 

motorlara ve diğer elektronik sistemlere dağıtıyor. Aynı zamanda 7805 mosfet ve 

kapasitör kullanarak yaptığımız voltaj düşürücümüzden geçerek Raspberry Pi 

mikro işlemcimizi besliyor. Aracımız üzerinde su geçirmez 12-24 volt ve 60 A‟e 

kadar dayanıklı acil durum butonu bulunmaktadır. Acil durum butonumuz pilin 

güç kartına giden ground ve Vin çıkışlarına bağlanarak tek bir hareketle güç 

kartının bütün elektriğini kesecek şekilde sistemimize entegre edilmiştir ve akrilik 

tüpümüzün arka kapak kısmında bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Hidrofon bulup görsel gelecek 
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Sistemimizde bulunan sensörlerimiz I2C protokolü ile veri alışverişi 

sağlamaktadır. Kullandığımız basınç sensörümüz su geçirmez olarak seçilmiştir 

ve aynı zamanda derinlik hesaplamada bize yardımcı olmaktadır.  

Sıcaklık verisini kullanmamızdaki en önemli amaç aracın içinde beklenmeyen bir 

sıcaklık artışında uyarı almak ve herhangi bir güvenlik açığına fırsat vermeden 

araç içindeki elektrik akımını sonlandırmaktır. 

4.3.2. Güç dağıtım Kartı 

   Güç dağıtım kartımız Altium Designer üzerinde tasarlanmıştır. Güç kartımızda 

toplam 6 adet motor çıkışı bulunmaktadır. 7805 regülatör ve 10 uF kapasitör 

kullanarak kendi ürettiğimiz ve kartın içersinde kullanacağımız voltaj devremiz 

sayesinde 3 adet 5 V çıkış bulunmaktadır. Aracımızın tüm enerjisi bu kart 

üzerinden sağlanıp 6 adet anahtara bağlı sigorta bulunmaktadır. Bileşenlerimizden 

herhangi birininn zarar görmesini engellemek amacıyla sigorta kullanılmıştır.  

PID ve Güç Kontrolcü Kart Tasarımı 

9
0
 c

m
 

90cm 

47 



4.3.3.   Motor Elektroniği ve Güç Analizleri 

Otonom sualtı aracımızda toplamda 5 adet motor bulunmaktadır. Motorlarımız 

aracımızın manevralarına göre konfigüre edilmiş ve farklı manevralar için farklı 

kombinasyonlarda çalışmaktadır.  Aracımızda kullandığımız motor 350 kV ve 150 

watt güce sahip fabrikasyon olarak yalıtılmıştır. Motorumuz 3S-6S arası hücre 

seçeneklerini desteklemektedir ve optimum ısınma, optimum güç seçeneklerini 4S 

hücreli bataryada sağlamaktadır. Aracımızın çeşitli parametlere göre gücü, yük 

altında ve boşta çektiği akım değeleri vs… Tablo[4.3.3.] de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

Motor Verim Grafiği 

• Motorumuz pervaneyle birlikte geri itki 1400 PWM de maksimum verime 

ulaşmaktadır. Motorumuzun geri itki maksimum verimi %75 olarak 

ölçülmüştür. İleri itki de ise 1600 PWM de maksimum verime ulaşmıştır. 

Maksimum verimi %65 olarak ölçülmüştür. 
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Motor Akım Grafiği 

Motorumuzun akım grafiğini incelediğimiz zaman PWM değerini arttırdıkça 

çekilen akımın yükseldiğini görmekteyiz. PWM değerimiz araca verilen tetik 

voltajını ifade etmektedir. İticimiz maksimum PWM değerlerinde yaklaşık 10 

ampere kadar akım çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Ġtki Grafiği 

Aracımızın itki grafiği aşağıda gösterildiği gibidir. Aracımız kullandığımız 4S 

14.8 V batarya sistemimizde maksimum PWM değerinde ortalama 2.5 kgf ileri 

itki 2 kgf geri itki verdiği analizlerimize göre anlaşılmaktadır. 
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Motor Ġtki-Güç Grafiği 

Aracımızın itki güç grafiğini motor ve pervanelemizin datasheet‟lerini okuyarak 

çıkardık. Motorumuz ortalama 150 w güce sahiptir. Fakat motorumuzu ağır yük 

altında çalıştırdığımızda 200 w güce kadar çıkabilmektedir ve ileri geri olmak 

üzere ortalama 2.5 kgf itki kuvveti sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4S BMS’li Pil Koruma Devresi 

Pillerden oluşan batarya sistemimizin şarj ve deşarj akımlarını düzenlemek, pil 

sistemini korumak amaçlı kullanılmaktadır. Maksimum 18.4 V 4S ve 60A „e kadar 

dayanabilmektedir. 
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4.3.4.   Pasif Ses Algılayıcı Sinyal Sistemleri 

Sonar sistemleri aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif sonar sistemleri, 

hedef unsurun ürettiği ses dalgalarını tespit eder. Bu sayede hedefin konumuna ve 

diğer bilgilerine ulaşılır.  

 

 

 

 

 

Pasif sonar sistemine sahip denizaltı (soldaki), sağdaki denizaltıyı tespit etmek 

için çekili bir dizi (anten) kullanarak diğer denizaltıdan gelen sesleri (mavi) tespit 

etmeye çalışıyor. Ancak ses doğal etkenlerden ötürü saf bir halde iletilmez. Bu 

sesler sığ su ortamı tarafından bozulur ve okyanus yüzey gürültüsüne (yeşil) ve 

yüzey geminin yüzey gürültüsüne (kırmızı) gömülür. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasif Bir Sonarın Performansını Belirleme Denklemi; 

SL – PL = NL – AG + DT 

• Burada SL kaynak seviyesi, PL yayılma kaybı, NL gürültü seviyesi, AG dizi 

kazancı ve DT algılama eşiğidir.  

Pasif Bir Sonarın Liyakat Figürü; 

FOM = SL + AG – (NL + DT) 
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Ses Algılama Cihazları 

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte piyasadaki belirli hedefe yönelik 

elektronik eşyalarda artmaya başladı. Hedefe yönelik eşyalar genellikle 

alternatifleri olan, operasyonların büyüklüğüne ve bütçesine göre kullanım için 

seçilir. Yarışmamızın 3. görevi kapsamında sualtında ses algılamak için çeşitli 

cihazlar bulunmaktadır; 

Pasif Sonar Cihazı 

Pasif sonar cihazları genellikle yüksek maliyetli projelerde kullanılan profesyonel 

bir sualtı akustik algılama cihazıdır. Geniş frekans aralıkları sunmasına karşın 

fiyatı dolayısıyla daha düşük maliyetli projelerde tercih edilmezler 

 

 

 

Hidrofon 

Hidrofon adını verdiğimiz sualtı mikrofonları ise ayrıca bir sualtı akustik algılama 

cihazıdır. Avantajları arasında yüksek frekans aralığı ve 1000 metre derinliğe 

kadar dayanıklı olmalarıdır. Orta bütçeli ticari amaçlarda kullanılır. Örnek olarak 

balıkçılık sektöründe, sualtı araştırma, arama ve kurtarma alanlarında 

kullanılmaktadır. Her ne kadar orta bütçeli desekte ortalama 5 bin lira civarında 

fiyatlarıyla projemiz için ulaşılması zordur. 

 

 

Piezoelektrik TitreĢim Sensörleri 

Piezoelektrik sensörler küçük projelerde veya hobi amaçlı kullanılmaktadır. 

Piezoelektrik sensörlerin dezavantajları suya karşı direncinin düşük olması ve dar 

frekans aralığına sahip olmasıdır. Bu tip sensörler akustik titreşimin yanı sıra 

mekanik titreşimler; darbe, esneme gibi olaylarıda algılayabilmektedir. Akustik 

titreşimler konusunda zayıf olsa da düşük maliyeti piezoelektrik sensörlerin 

avantajları arasındadır. 
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4.3.5.   Güç Yönetim Sistemi 

Güç sistemimiz 16 adet 3.7 V 3000 mAh Li-İon piller ve Pil Koruyucu 40 A 

BMS‟den oluşuyor. 4 seri 4 paralel olarak bağladığımız pillerimiz 4 hücreli 14.8 V 

12000 mAh kapasiteli sistemimizi oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8 -> 5 V Step Down Devresi 

14.8 V 5 V 
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4.3.6.   Elektronik Güç Bütçesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımızda diğer elektronik bileşenlerle beraber toplam 5 adet motorumuz 

bulunmaktadır, elektronik sistemimizin en büyük yükleri ise motorlardır. Genel 

planlamamıza göre aracımızda sürekli olarak ortalama 2 motor çalışacak ve 

aracımızın max pil ömrünü 2 motor çalıştığını varsayarak hesapladık. Aracımız 

tam kapasite 5 motorlu olarak çalıştığını varsayarak ise pil ömrünün minumum 

değerini hesapladık. 

Malzeme 
Çekilen Akım 

(mA) 
Adet 

Toplam Çekilen 

Akım (mA) 

Raspberry Pi 3000  1 3000  

Deneyap Kartı 68 1 68 

Bar30 Basınç 

Sensörü 
1,2  1 1,2 

Kamera 250  1 250 

Motor 11000  5 55000 

Grove Titreşim 

Sensörü 
8 4 32 

Servo Motorlar 1000  2 2000 

TOPLAM 60613,5 mA 

PİL KAPASİTESİ 12000 mAh Pil Ömrü 

Min : 8,4 dk 

Max : 22 dk TOPLAM YÜK AKIMI 60613,5 mA 

Data PWM Vin 

I2C 
UART 

GND 
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4.3.7.   Elektronik BileĢenler 

   Raspberry Pi 4 B (2GB) 

Raspberry Pi 4 tek bir karta sahip mini bilgisayardır. Raspberry Pi 4 ile 

bilgisayarların yaptığı çoğu şeyi yapabilir. Burada Raspberry Pi 4‟ü görüntü 

işlemek ve işlenen görüntü ile aracın işlemci ve kontrol mekanizmasına komutlar 

göndermek için  kullanacağız. Ram yükseltme  ile uğraşmamak ve  iş gücünden 

tasarruf yapmak için Raspberry Pi 4'ü kullanacağız. Serinin en yüksek hızlı 

işlemcisini taşıması , 2GB  Ram ile beraber görüntü işleme tarafında sistemi 

rahatlama ve hızlandırma konusunda Raspberry Pi 4 bizlere yardımcı olacaktır. 

 

Teknik Özellikler  

 2GB DDR RAM 

 5 GHz Wireless Bluetooth 5.0 

 Quad Core 1.5 GHz BroadCom BCM2711 64 bit CPU İşlemci 

 2 Adet USB 3.0, 2 Adet USB 2.0 

 Mikro SD Giriş 

 True 1 GB Ethernet  Girişi 

 40 Adet GPIO Pin 

 USB Type-C Güç  Girişi (5V – 3A) veya 15W 

 3.5 mm Audio – Video Jak Girişi 

 

 

 

ġekil 1: Raspberry Pi 4 Bağlantı Pinleri 
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Deneyap Kartı 

Deneyap kartı aracımızda mikro kontrolcü görevi görmektedir. UART yoluyla 

Raspberry Pi mikro işlemciye bağlanarak Raspberry Pi‟nin kameradan ve 

sensörlerden aldığı verilere göre PWM pinlerine bağlı motorların yönetimini 

yapar. Kendi üzerinde bulunan IMU sensörü verisine göre 3 eksende accelometer 

ve gyro verilerini alır. IMU sensöründen aldığı verileri PID kontrolcü 

algoritmasıyla işleyerek aracın yatay eksende dengede kalmasını sağlar.  

Teknik Özellikleri: 

• 240 MHz Çift Çekirdek Tensilica LX6 Mikroişlemci 

• 4 MB SPI Flash 

• 2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n 

• Bluetooth EDR ve BLE 

• RGB LED (Pinler: RX, TX, SDA) 

• Genel Amaçlı Buton (Pin: GPKEY) 

• I2C Haberleşme Konnektörü 

• 24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini 

• LSM6DSM ile 3-Eksen Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer 

• 16 x Analog Giriş Pini (12-bit ADC) 

• Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM‟i Destekler 

• 3.3V Çalışma Gerilimi 

• 3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi 

• 3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi 

• 63.50mm x 25.4mm x 15.70mm 
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   Raspberry Pi 4 B Çift Fanlı Alüminyum Soğutucu Kasa 

Raspberry Pi 4 ile çalışmaya başladığımızda mikro işlemcinin fazla ısındığını, ısındığı 

zaman ise doğal şartlarda tekrar soğuması için zaman kaybettiğimizi farkettik ve bir 

soğutucu almaya karar verdik. Soğutucumuz 3 adet termal yapıştırıcı ile birlikte geliyor. 

Özellikle işlemci ve RAM soğutması için termal yapıştırıcıları kullanarak ısının 

alüminyum kasaya transfer olmasını, dağılmasını ve fanlar sayesinde soğutulmasını 

sağladık. Fanlar ihtiyaca göre 3.3 V ve 5 V gerilimlerde çalışabilmekte ve güç girişini 

Raspberry Pi üzerindeki güç çıkışlarından almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

350 kV M1 Motor  

Bir fırçasız dc motor stator ve  rotor olmak üzere iki  ana parçadan oluşur. Rotor iki 

kutuplu sabit bir mıknatıs ve  stator ise  düzenli bobinlerden oluşmaktadır. Bobin üzerine 

akım uygulayarak manyetik alan  oluşturulur ve  manyetik alan çizgileri sürekli 

değişiklikle  belli bir yöne döndürülebilir. Elektrik motorunun çalışma prensibi bu 

şekildedir. Fırçasız motoru seçmemizin en önemli sebebi yüksek performans ile çalışması 

sayesinde verimliliğin oldukça yüksek olmasıdır. Fırçasız motor su geçirmez olsada 

ekstra su yalıtımı bizim tarafımızdan yapılacaktır. 

Teknik Özellikler 

 Motor KV: 350 KV RPM/V 

 Motor Çap: 28.4 mm  

 Motor Direnç (RM) :0.076 

 Motor Boy : 38.4 mm  

 Boştaki Akım (lo/10V) : 0.5 A/ 10V 

 Maksimum Sürekli Akım : 28 A 

 Ağırlık 80 gr 
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Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Elektronik hız denetleyicilere kısaca ESC denmektedir ve  fırçasız motorlarda 

fırçasız ESC'ler  rol oynamaktadır. ESC'ler motorun hızını, dönüş yönünü kontrol 

etmektedir. Araç içerisinde bulunan pilden ve elektronik aygıtlardan 

gelen  komutları motoru  yönlendirmek, hızlandırmak ve dönüş yönünü ayarlamak 

için kullanacaktır. 

Teknik Özellikler 

 Sürekli Maksimum Akım 35 A 

 Anlık Maksimum Akım 40 A (10 sn'de) 

 Voltaj Çalışma Aralığı 2S – 6S 

 Ölçüler 38x15x5 mm 

 Ağırlık Kablolarla Birlikte 9 gr 

 PWM Durma Hassasiyeti ± 50 Mikrosaniye 

 

Logitech C310 HD USB Kamera 

Logitech C310 kameranın bizim için en önemli  avantajı Raspberry Pi 4 ile 

uyumlu olması ve tak çalıştır özelliğinin bulunmasıdır. 720 p ve HD görüntü 

özelliği ile akrilik tüp içerisinden görüntü alma görevini en iyi düzeyde görecek 

ve Raspberry Pi 4 içerisinden  python  programlama diliyle  görüntüyü 

işleyeceğiz. 

 

Teknik Özellikler 

 Arabirim USB 2.0 

 Görüntü Çözünürlüğü 1280*720 Piksel 

 Fotoğraf Çözünürlüğü 5.0 Megapiksel 

 Sensör CMOS 

 Dahili Mikrofon var 

 Diğer özellikler Tak - Çalıştır uyumlu 
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Sonny VTC6 Li-Ġon Pil 

Su altı aracımızda 16 adet 3000 mAh kapasiteli li-ion pil kullanılacaktır, bu pili 

seçmemizdeki en önemli neden aracımıza gereken minimum gücün üzerinde 

güç  verecek düzeyde akım sağlamaktır. Li-ion pillerin verimli çalışması için 

hücre başına en iyi volt aralığı 3.00V - 4.20V 'tur. Bu değer pillerin verimli 

çalışması için gerekli olan volt değer aralığındadır. Ayrıca Li-ion piller şarj 

edilerek tekrar kullanılabilir. 

Teknik Özellikleri 

 Voltaj değeri 3.7 V 

 Kapasite değeri 3000 mAh 

 Ağırlık 48,5 gr 

 65x18 mm 

 

 

 

Su Geçirmez Led DalıĢ Feneri 

Aracımızın su altında görüntü mekanizmasını geliştirmek ve daha iyi görüntü 

almasını sağlamak amacıyla sızdırmaz su altı feneri kullanılmıştır. Sistemden 

bağımsız çalışmaktadır. Küçük boyutları neticesinde aracımıza kolay bir şekilde 

uyum sağlamıştır. 

 

Teknik Özellikler 

• 5000 Lümen aydınlatma kapasitesi 

• 3.7 V 18650 Li-ion Pil ile çalışmaktadır 

• 100 Metreye kadar dayanıklı 

• 29x137x32 mm boyutlar 

• 150 gr ağırlık 
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Bar 30 Basınç Sensörü 

Sıcaklık, basınç ve  pozisyon gibi soyut değerlerin  anlamlı  değerler olabilmesi 

için niceliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Bu ölçümlerin yapılıp 

anlamlı değerler belirlenmesini sağlayan cihazların ismine basınç sensörleri denir. 

Basınç sensörleri ölçtüğü soyut değerleri dijital sinyale dönüştürür. Basınç 

sensörünün çeşitli kullanım alanları vardır. Otonom sualtı aracımızda basınç 

sensörü ile aldığımız basınç değerlerini derinliğe çeviriyoruz ve aracın suyun 

tabanında olup olmadığını anlıyoruz. 

Teknik Özellikler 

 Maksimum akım : 1.25 mA 

 Maksimum mekanik basınç:  10 bar (145 psi) 

 Çalışma derinliği:  10 m  

 Kesin doğruluk +/- 2  C ( -20 C ve +85 C arasında) 

 Çalışma sıcaklık aralığı -20 C ile +85 C  

 

 

Dinamik Akustik TitreĢim Algılayıcı 

3. Görevimizde insan kulağının duyamayacağı 45 kHzlik bir pingerin algılanması 

beklenmektedir. Bu doğrultuda mikrofonlar genelde insan seslerini ve insanların 

duyabileceği sesleri kaydettiği için pekte mantıklı bir seçim olmamaktadır. Bu 

görevde bizden asıl istenen akustik dalga algılama olduğu için yüksek teknoloji 

bir piezo sistem tercih ettik. Aracımızın 4 yanına bu sensörü yerleştirerek uyarının 

geldiği tarafa aracımızı yönlendirmeyi hedefledik. 

Teknik Özellikler 

• Çalışma Gerilimi: 3.3/5V 

• Standart Grove konektörü 

• 001Hz~1000MHz arası geniş dinamik aralık 

• Kart üzerindeki trimpot ile ayarlanabilir hassasiyet 

• Güçlü darbelere karşı yüksek hassasiyet 
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•Çalışma Gerilimi: 4.8-6.0VDC 

•Zorlanma Torku: 10 kg.cm @4.8V, 12 kg.cm @6.0V 

•Çalışma Hızı: 0.16 sn/60° @4.8V, 0.14 sn/60° @6.0V (yüksüz) 

•Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) 

•Ağırlık: 42gr 

•Bağlantı Kablosu: Futaba ve JR tipi 

•Maksimum Dönüş Açısı :180 derecedir 

 

 

Servo Motorlar 

Otonom araçlarımızdan birinin özgün özelliği olan kuyruk dümeniyle yönlenme 

özelliğini gerçekleştirebilmek adına servo motorlar kullanılmasına karar 

verilmiştir. Servo motorlarımız tamamen su geçirmez ve 10 kg yük altında 

çalışabilmektedir. 

Teknik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Sistem DeğiĢiklikleri 

 

 
Elektronik DeğiĢiklikler 

ÖTR KTR Sebebi 

Square model 93 

sızdırmaz sualtı feneri 

Su geçirmez LED dalış 

feneri 
Daha iyi aydınlatma  

- Hidrofon 
Ses algılama cihazı 

ihtiyacı. 

Teensy 3.6 Deneyap Kart Yerli işlemciye geçildi 

IMU sensorü BNO055 - 

Motor kontrol sistemi 

değiştirildiği için 

mikroişlemciye gerek 

kalmadı 

- Raspberry Pi soğutucu  

Raspberry Pi belli bir 

süreden sonra ısındığı ve 

soğuması zaman aldığı 

için ihtiyaç duyuldu 
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4.3.2.   Algoritma Tasarımı 

4.3.2.1.   Nesne Tespit Algoritması 

 Su altı aracının algoritma şemasının oluşturulma sürecinde benzer sistemlerin 

algoritma şemaları incelenmiştir. Bunun sonucunda su altı aracının görev 

algoritmaları oluşturulmuştur. Nesne tespit algoritması şekil 48'de verilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

• ġekil 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yolom ile nesne tespiti yazılımı 

Kameranın 

konumunu  ayarla 

Kameradan gelen 

görüntüyü algıla 

Görüntüyü Gray 

formatına 

dönüştür  

YOLOM ile 

nesneyi tespit et 
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. 

PID_P = 

KP*Hata 

PID_I = PID_I 

+ (Ki*Hata) 

PID_D=Kd * 

(Hata - Geçmiş 

Hata) / (Geçen 

Zaman) 

PID = PID_P + 

PID_D +PID-D 

PWM değerlerini ön ve 

arka motora mikrosaniye 

cinsinden yaz 

• ġekil 49   

4.3.2.2.   PID Algoritması 

Aracın su içindeki denge ve yükseklik verilerini sensörler yardımıyla kontrol 

ettiğimiz algoritmadır. İntegral ve türevsel denetleyici kontrol yöntemiyle sürekli 

kontrol edilerek  hata değeri en az olacak şekilde olduğu ve birçok alanda da 

kullanıldığı için bu yöntemi kullanmaktayız.  

Motorları 

çalıştır 

Sensör 

kalibrasyonu 

Sensör verilerini 

oku 

Verileri arayüze 

yaz 

Kp, Kd, Ki ve 

referans açı 

değerlerini 

oku 

PID_P = 0 

PID_D = 0 

PID_I = 0 

Önceki zaman, aktif 

zaman, gerçek zaman 

değerlerini hesapla 

Aracın toplam 

açısını 

hesapla 

Aracın 

toplam 

açısıyla, 

referans açısı 

eşdeğer mi? 
Hata = Toplam 

Açı - Referans 

açı değeri 
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Raspberry ile Python kütüphanelerini kullanarak otonom görevleri yapılmaya 
çalışılmıştır. Aracın görevler esnasında motor güç dengesizliği açısından sorun 
yaşamaması için PID tasarımı yapmayı planlıyoruz. Sistemin su altında 
oluşabilecek tüm koşulları sensörler yardımıyla hesaplayıp otomom olarak 
hareket etmesini planlamaktayız. PID tasarımımız ise Deneyap mikro işlemcimizde 
çalışacak ve C++ kütüphaneleri kullanılarak yapılacaktır. 

 

4.3.2.3.   Navigasyon Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ġekil 50 

 

 Ping sonar ve kamera verileri başta olmak üzere derinlik ve 
basınç sersörleri yardımıyla alan havuz içi araç , hedef konumu , havuz kenarları 
gibi bilgileri araca göndermeyi planlamaktayız. Bu verileri daha sonra havuz içinde 
yön bulmak için kullanacağız.  

 

 

 

 

Kamera ve Sonar 

Bilgilerinin 

Alınması 

Alınan Bilgilerin 

İşlenmesi 
Bilgilerin Analiz 

Edilmesi 
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4.3.2.4.   Havuz Tarama Algoritması 

 Görevlerde havuzda yer alan kapıyı, ve denizaltıyı tespit edebilmek için aracın 

öncelikle havuz taraması yapması gerekmektedir. Çünkü konumlar yarışma 

şartnamesinde belirtilmemiştir. Bu noktada takım tarafından yazılan havuz tarama 

algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma şeması Şekil  51'de verilmiştir.  

Nesneyi 

Tespit Et 

Tespit 

edene 

kadar ileri 

git 

U 

Dönüşü 

Yap 

H 

E 

Kameranın 

konumunu 

aşağı yönde 

ayarla 

Kameranın 

yönünü düz 

şekilde ayarla 

Kamerayı 

başlat 

• ġekil 51 

H 
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4.3.2.5.   Aracın Havuz Tarama Stratejisi 

 Şekil 52'de verilen aracın temsili hareket güzergahı deniz altı tespiti ve aracın 

konumlanması görevi esas alınarak çizilmiştir. Bu görevde kamera konumu aşağı 

yönde konumlanacaktır. Öncelikle robot yaklaşık 1 metre dalış yapacaktır. Dalışın 

ardından ping-sonar sensorü yardımıyla alan tarama işlemi yapılıp ardından havuz 

kenarlarına göre şekildeki yol güzergahının izlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ġekil 52 

Kapıdan geçiş ve hedef tespiti ve imhası görevlerinde ise kameranın yönü ileri 

yönlü konumlanacaktır. Havuz tabanından yaklaşık 20 cm yukarıda aynı yol 

güzergahını izleyecektir. 
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4.3.2.6.   Deniz Altı Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması 

 Şekil 52'de belirtilen hareket güzergahı havuz tarama algoritmasında da 

belirtildiği gibi çemberleri tespit edene kadar devam edecektir . Çemberleri tespit 

ettikten sonra konumlanma gerçekleşecektir. Konumlanma iç çember ile denizaltı 

arasına yapılması amaçlanmaktadır ve konumlanmanın ardından araç zemine 

oturacaktır ve görev sona erecektir. Çember tespiti Şekil 1A'da verilen 

yazılımdaki yöntemler yardımıyla yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ġekil 53 

1 metrelik 
dalış 

Havuz 

taramasını 

başlat 

Çemberlerin 

merkezine 

konumlan 

Konumlanma 

tamamlandı 

mı? 

Deniz altını 

tespit et 

İç çember ile 

deniz altı arasına 

konumlan 

Zemine Otur 

E 

H 
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E 

4.3.2.7.   Kapıdan GeçiĢ Görevi 

 Şekil 54'deki algoritma şemasına göre aracımızın ilk olarak havuz taramasını 

başlatmak olarak belirlenmiştir. Havuz taramasını bitirdikten sonra tespit edilen 

kapıların yarışma şartnamesinde verilen boyutlarına göre küçük olan kapının 

merkezine konumlanmayı amaçlamaktayız. Yine yarışma şartnamesinde belirtilen 

ölçüler esasında aracın  konumlanma için hareket algoritmasını yazdık. Kapı 

tespitini Şekil 2.A 'da belirtilen dörtgen işleme yazılımında kullandığımız 

yöntemler aracılığı  ile  yapacağız. 

 

 

 

                                          

                                          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

if 
X<=100 
Y<=50 

E 

80 cm 
yüksel 

if 
X<=100 
Y<=50 

 

Kapının 

merkezine 

konumlan 
 

60cm alçal 

E 

H 

H 

Konumlanma 

tamamlandı mı 

H 

Havuz taramasını 
başlat 

• ġekil 54 
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4.3.2.8.   Hedef Tespiti ve Güdüm 

 Şekil 55'de verilen algoritma şemasında belirtildiği gibi pingerli hedef tespiti için 

öncelikle havuz tarama algoritmasında ki nesne tespitini nesne tespit 

algoritmasında belirtilen YOLOm ile nesne tespitini yaptıktan sonra sesin 

varlığını kontrol etmeyi amaçlamaktayız. Eğer ses, tespit ettiğimiz nesneden 

gelmiyorsa tespit edilen hedef koordinatları herhangi bir nesne tespiti yapmadığı 

durumdaki gibi 0,0,0 olarak kabul edecek; bu şekilde tekrar nesne tespitini 

yapabilecektir. Tespit edilen görüntüden ses geliyorsa o hedef düşürülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havuz taramasını 
başlat 

Sesin taramasını 

başlat 

Ses tespit 

edilen 

nesneden 

mi geliyor 

Tespit edilen 

nesneyi düşür 

E 

H 

Görüntülenen 

konumu 0 

olarak kabul 

et 

• ġekil 55 
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4.3.3.   Yazılım Tasarım Süreci 

Aracı kontrol etmek için dene yap kontrolcü kartı kullanıyoruz. Python dili, basit 

ve güçlü bir görüntü işleme yazılım dilidir. Aynı zamanda diğer dillere göre daha 

az kodla birçok iş yapılabilir. Python programlama dilini kullanarak kodlarımızı 

yazıyoruz. Python kütüphanesinden opencv'yi görüntü işlemek için, numpy'yi veri 

kümeleri üzerinden işlem yapmak için, matplotlib'i verileri görselleştirmek için, 

imutils'i görüntümüzü boyutlandırmak için, rovpy kütüphanesini ise şekil tespiti 

için kullanıyoruz. Nesne tanıma için ise yolo algoritmasını kullanıyoruz. 

   4.3.3.1. Denizaltının Tespiti ve Çemberin Ortasına Konumlanma 

Rovpy Kütüphanesi 

Rovpy kütüphanesi Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanmış tek 

ve yerli çember işleme kütüphanesidir. Rovpy kendi üzerinde belirli şekilleri 

işlemek için hazır fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar sayesinde daha az kod 

yazarak hedefimize ulaşabiliyoruz. Kodlar ne kadar sade ve az ise hata 

ihtimalimizde o kadar düşüyor. 
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Rovpy kütüphanesi ile bir daireyi algılamak için; 

rovpy.circledetect(frame,param1=35,param2=50,minRadius=0,maxRadius=0,w=320,h=240) 

fonksiyonunu çağırmanız yeterlidir. Fonksiyonun aldığı inputlar ve anlamları 

aşağıda belirtilmiştir.  

 

• frame : işlenecek olan görüntü  

• param1 : Yuen vb. Kenar tespiti için kullanılan gradyan değeri  

• param2 : Cv2.HOUGH_GRADIENT yöntemi için akümülatör eşik değeri. Eşik 
değeri ne kadar küçük olursa, o kadar çok daire algılanır (yanlış daireler dahil). 
Eşik değer ne kadar büyük olursa, potansiyel olarak o kadar fazla daire 
döndürülür  

• minRadius : Algılanacak minumum büyüklükteki daire  

• maxRadius : Algılanacak maksimum büyüklükteki daire  

• w : görüntünün genişliği  

• h : görüntünün yüksekliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daire fonksiyonu bazı değişkenleri geri döndürmektedir. Döndürülen değişkenler 
ve anlamları yukarıda verilmiştir.  

• x : Algılanan objenin x konumu  

• y : Algılanan objenin y konumu  

• radius: algılanan objenin büyüklüğü  

• frame : görüntünün işaretlenmiş hali  
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   4.3.3.2.  Kapıdan GeçiĢ Görevi 

Otonom olarak yapılacak olan kapıdan geçiş görevi için python 

programlama  dilinde open cv, numpy ve time  kütüphanelerini  kullanıyoruz. 

Kodumuzda numpy kütüphanesini fonksiyon içerisinde kullanarak elde ettiğimiz 

verilerle dikdörtgen şekli bulmak ve aracımızı dikdörtgene doğru yönlendirmektir. 

Open cv kütüphanesi ile elde ettiğimiz görüntü üzerinde daha kolay işlem 

yapabilmek için  görüntüyü threshold ile ikili görüntüye (görüntünün siyah ve 

beyaz olarak tanımlanması) dönüştürüp daha sonra gaussianblur yöntemiyle 

nesneleri bulanıklaştırıyoruz. 
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Şekil 2.A: Kapıdan geçme görevine yönelik dörtgen işleme 

Şekil 2.B: Kapıdan geçme görevine yönelik dörtgen işleme 



  4.3.3.3. Havuz Duvarlarının Tespit Edilmesi 

Aracımızın havuz taraması sırasında havuz duvarlarına çarpmasını engellemeye 

yönelik hazır kütüphaneleri kullandığımız örnek yazılımımız şekildeki gibidir. 

Aracımızın yazılımında, Python yazılım dili ve sensörümüzün hazır 

kütüphanelerinden olan Ping1D kütüphanesinden brping fonksiyonu 

kullanılmıştır. Yardımcı kütüphaneler olarak ise time, argparse ve input 

kütüphanesinden builtins fonksiyonu kullanılmıştır. 
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4.3.3.4.   Bar30 Basınç Sensörü Kütüphanesi 

Bar30 sensörümüz I2C protokolüyle haberleşmektedir ve mikro kontrolcüye bağlı 

olarak görevini yerine getirmektedir. Bar30 sensöründeki asıl amacımız basınç 

verilerine dayanarak derinlik ölçümü ve bir derinlik sabitleme sistemi 

oluşturmaktır. Bar30 sensörümüz Deneyap mikro kontrolcü üzerinde C++ ile 

kodlanmaktadır ve Wire.h kütüphanesi kullanılmaktadır. 
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4.3.3.5.   Deneyap Kartı IMU Verileri Kütüphanesi 

Deneyap kartımız üzerinde 3 eksen gyro 3 eksen aksel olmak üzere toplamda 6 

eksenli bir IMU sensörü bulundurmaktadır. PID kontrolcümüzde kullanacağımız 

verileri bizlere sağlamaktadır ve aracımızın su içerisinde dengede durması için 

kullanılmaktadır. Deneyap kartı C++ tabanlı arduino idesi ile kodlanmaktadır ve 

yerli bir kütüphane olan deneyap.h kütüphanesi kullanılmaktadır. 
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4.3.3.6.   PID Yazılım Tasarımı 

PID sistemimiz deneyap kartımız üzerinde çalışacağı için Arduino idesinden C++ 

diliyle kontrol edilecektir. Aracımızın su içerisinde dengede kalması, derinliğini 

koruması gibi faktörler PID yazılımı ile sağlanacaktır. 
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4.3.3.7.   Sualtı Akustik Algılayıcı ve Yönelim 

Yarışmamızın üçüncü görevinde aracımızın 4 tarafına akustik algılayıcı 

sensörümüz yerleştirilmektedir ve yazılımı ilgili yönlerin motor yazılımına 

eklenmektedir. Aracımız akustik algılamayı yaptığı zaman ilgili motorlar çalışarak 

aracımızın yönlenmesini ve hedefe ilerlemesini sağlamaktadır. Akustik 

sensörümüz deneyap kartımız üzerine entegre olacağını için Arduino idesinde 

C++ yazılım diliyle kontrol edilecektir. 
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4.4. DıĢ Arayüzler 

   Yarışmada araç ile herhangi bir haberleşmenin olmayacağı yarışma 

şartnamesinde belirtilmiştir. Aracın testleri ve veri alışverişini yarışma öncesinde 

kontrol etmek için oluşturduğumuz arayüzümüzü C# Visual Studio üzerinden 

oluşturduk. Yarışma öncesinde aracımızın yazılımında veya bağlantılarında bir 

sorun olup olmadığını anlayarak olası risk durumlarına hazırlıklı olmayı 

planladık. 
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5. GÜVENLĠK 

   5.1.   Güvenlik Önlemleri 

Acil Durum Butonu 

Aracımızın herhangi bir olumsuzlukta gücünü kesmek için stop butonu 
kullanılacaktır. Aracımızın üzerinde bulunacaktır. 

 

 

 

 

PahlanmıĢ sivri uçlar 

Herhangi bir yaralanmayı önlemek amacıyla aracımızın şasisindeki sivri uçları 
pahlayarak körleştirdik. 

 

Motor ve Pervaneler Ġçin Nozzle 

Motorlarımızı ve pervanemizi korumak, herhangi bir kırılma veya fırlamayı 
önlemek amacıyla motorlarımızda nozzle bulunmaktadır 

 

 

 

 

 

ĠĢ Güvenliği Ekipmanları 

Üretim ve montaj sırasında güvenlik amacıyla eldiven, maske ve gözlük 
kullanılacaktır.  
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Yangın Tüpü 

Sistemimiz motor sayısından dolayı yüksek akımla çalışmaktadır. Ayrıca sulu 

ortamda çalıştığımız için yangın riski oldukça fazladır. Yangın ihtimaline karşın 

atölyemizde yangın tüpü bulunmaktadır. 

 

 

Sızdırmazlık Önlemleri 

Sızdırmazlık için sualtı hazenmizde çift conta ve ekstra sızdırmaz kablo 

konnektörleri kullanılacaktır. Bunun yanı sıra sızdırma ihtimalı olan bölgelere çift 

kat epoksi uygulaması yaparak aracımızın sualtı haznesini yarışmaya 

hazırlayacağız. 

Sigorta 

Motora  ve diğer elektronik bileşenlere fazla akım gidip bileşenlerin yanmaması 

için  sigorta ekledik. 

   5.2.   KarĢılaĢılabilecek Güvenlik Problemleri ve Çözümleri:  

• Güvenlik önlemlerinin uygulanmasına ne kadar dikkat etsek de başımıza 

gelebilecek güvenlik problemlerinin çözümleri temkinli davranmaktayız. 

Aşağıda karşılaşılabilecek güvenlik problemleri ve çözümleri açıklanmıştır.  

PROBLEM 1: Elektrik devrelerinde aşırı yük ya da gerilim oluşması ve yangın 

çıkması.  

ÇÖZÜM: Duman, yanık kokusu, alev gibi durumlarla karşılaşan kişiler 

soğukkanlı olmalı ve panik yapmadan çevresindeki kişileri uyarmalıdır, Acil 

durum butonu kullanılmalı ancak çalışmazsa en yakındaki yangın tüpü ile duruma 

müdahale edilmelidir. Yangın önlenemez ise olay yeri hızla terk edilmeli ve 110 

itfaiye aranarak haberdar edilmelidir.  

PROBLEM 2: Motorlar çalışırken ekip üyelerinden birinin elinin sıkışması.  

ÇÖZÜM: Acilen robota verilen güç kesilmeli ve hemen sağlık ekiplerine haber 

verilmelidir.  

PROBLEM 3: Test sırasında havuzda robotun su geçirmesi sonucu oluşabilecek 

elektrik kaçağı.  

ÇÖZÜM: Kimsenin suyla temas haline olmadığı kontrol edilmeli. Havuzdaki 

robotun çıkartılması için görevli kişilere haber verilmeli ve durumdan 

bahsedilmelidir.  
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6. TEST 

   6.1.   Test Senaryoları  

Motor ve ESC Testleri 

Senaryo : Motorlar ve ESC ler sisteme bağlanır performans testi, ısınma testi ve 

PID kontrolcüyü  ayarlamak için denge testleri yapılır. 

 

 

 

 

 

Elektronik Bağlantı Testleri 

Senaryo : Tüm bileşenler güç kartına bağlanır güç butonu açık duruma getirilir ve 

multimetre ile voltaj değerleri, akım değerleri kontrol edilir. Bunun yanı sıra 

yanma tehlikelerine karşın bileşenlerin ısınıp ısınmadığı lazer sıcaklık ölçer ile 

kontrol edilir 

 

 

 

 

 

Kamera Fonksiyon Testi 

Senaryo : Araç tüm testleri geçmiştir ve elektronik bileşenlerle birlikte suya 

inmeye hazırdır. Aracın gücü açılır ve suya indirilir ardından kameranın su 

altındaki hedefleri tanıyıp tanımadığı gözlenir. 
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Yazılım Testi 

Senaryo : Yazılım mikro işlemciye yüklenir, elektronik bileşenler; kamera, 

sensörler vs. bağlanır ve sabit koşullarda veri alış verişi kontrol edilir. Motorların 

aldıkları emirlere verdikleri cevaplar, sensörlerden gelen verilerin işlenmesi 

kontrol edilir. 

 

 

Sızdırmaz Tüp Testi 

Senaryo : Sızdırmaz tüp içerisine elektronik bileşenler koyulmadan kapakları 

kapatılıp uzun süreli olarak su içerisinde bekletilir. Sızdırmaz tüp içerisinde buhu 

olup olmadığı, su birikip birikmediği ve contaların kuruluğu kontrol edilir. 

 

Yüzerlilik Testi 

Senaryo : Araç tüm bileşenleri bağlanıp hazır hale getirilir, ardından su içerisine 

bırakılır ve su içerisinde dengede durup durmadığı, su tabanına paralel olup 

olmadığı kontrol edilir ve mekanik yüzdürücülerden destek alınarak sorun varsa 

çözülür. 

 

Aracın Genel Testi 

Senaryo : Araç tüm bileşenleri montajlı ve hazır hale getirilir ardından suya 

indirilir. Aracın kamera fonksiyonları çalışıyordur ve mikro işlemci kameradan 

aldığı verilere göre motorlara emir göndermektedir. Motorların emirlere cevap 

verip vermediği kontrol edilir. Araç derinlik ve basınç ölçebiliyor mu? Suyun 

tabanını algılayabiliyor mu? Test edilir ve gözlemler not edilir. 

 

 

82 



6.2.   Test BaĢarı Tablosu 

Testler 
Sonuç 

Rengi 
Çözüm Yolu ve Öngörüler 

Çözüm 

Rengi 

Motor ve ESC 
ESC ve motor entegrasyonu 

sağlanmıştır ve çalışmıştır. 

Elektronik Devre Kartı ve 

Bağlantılar 

Elektronik bileşenlerimiz 

tamamlanamamış ve fabrikasyon 

kartımız hazır olmamış olsada 

delikli epoksiyi lehimlemeye 

yöntemiyle test kartı oluşturuldu 

ve bağlantı yolları denendi 

Yazılım 

Yazımlılarımız mikro işlemci 

üzerinde derlenmiş ve 

denenmiştir 

Sızdırmaz Tüp 

Tüpümüzü araca montajlamadan, 

montajladıktan sonra 

elektroniksiz ve elektronik 

montajlı test edeceğiz 

Yüzerlilik 

Aracımızın tüm malzemeleri 

elimize ulaştığında ilk başta 

elektronik  aksamı 

montajlamadan suya indirerek 

sızdırmazlığı defalarca test 

edeceğiz emin olduğumuzda ise 

aracı tamamlayıp suya 

indireceğiz 

Kamera Fonksiyonu 

Kameramız mikroişlemciyle 

entegre edilmiştir ve görüntü 

alınmıştır 

Aracın Genel Testi 

Aracın artık tüm testlerini 

tamamlayıp suya indirerek aracın 

verilen komutlara göre 

uyumluluğu kontrol edilip ve test 

videosu çekilecektir 

Başarılı Başarısız Tamamlanamadı 

Sonuç Rengi 

Çözüm Rengi 
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7.   TECRÜBE 

Soğutucu Eklemesi 

• Yarışma sürecinde aracın yazılımlarını Raspberry Pi mikro işlemcimizde 

çalıştırırken işlemcinin çok ısındığını ve soğuması için zaman kaybettiğimizi 

fark ettik ve bu tip mikro işlemcilerde alüminyum, fanları bulunan bir 

soğutucuya ihtiyacımız olduğunu farkettik. 

 

 

 

 

 

 

 

Batarya Yönetimi Güncellemesi 

• Batarya yönetimi kısmında bataryaların kapasitelerinin (mAh) bataryaları 

paralel bağladığımız zaman arttığını, seri bağladığımızda ise sabit kaldığını 

farkettik. Bunun yanı sıra bir batarya koruma devresine ihtiyacımız olduğunu 

öğrenerek BMS koruma devresi temin ettik   

 

 

 

 

 

 

Motor Sayısı 

• Motor sayımızı düşünerek daha hafif bir araç yapmaya karar verdik. Çünkü yük 

taşıma gibi performans ve stabilite gerektiren bir görevimiz bulunmuyor. 

Görevlerimizde önemli olanın küçük boyutlu, hızlı ve dengeli bir araç 

olduğunun farkına vardık. 
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ġasi DeğiĢimi 

• Otonom aracımızın görevlerini analiz ettiğimiz zaman, nesne taşıma vb. gibi 

ağır yük gerektiren görevler olmadığı için daha hafif, küçük ve hızlı hareket 

edebilen bir araca ihtiyacımız olduğunu farkettik buna bağlı olarak aracımıza 

yeni bir şasi tasarladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı Zaman Planlaması 

• Projemizin genel zaman planlamasının yanı sıra ekiplerin ayrı ayrı kat ettiği 

yolları görebilmek ve süreci detaylı izleyebilmek için ekipler için ayrı ayrı 

zaman planlaması yapmaya karar verdik 

 

Sensör Kalibrasyonları 

• Kontrol algoritmamız PID tabanlı olduğu için sensör kalibrasyonları hayati 
önem taşımaktadır. Özellkik IMU sisteminin kalibre edilmesi çok önemlidir. 
Bunun dışında anlık olarak basınç sensöründen veri alınarak otonom işlemde 
derinlik sabitlemesi de yapıldığı göz önünde bulundurulursa, sensör 
kalibrasyonu olmadan robot sağlıklı hareket etmeyecektir  

 

Sızdırmazlık 

Sızdırmazlık, sualtı robotu yapımının en önemli aşaması olduğunu öğrendik. 
Araçtakı kablo yırtıkları, conta delikleri, konnektörlerin kırılması gibi bir çok 
sebebin aracın içine su sızmasına sebep olduğunu gördük. Aracın içine su sızması 
durumunda sualtı haznesi içerisinde buhulanma, korozyon ve hatta yangın riskine 
kadar giden sonuçlar doğurabileceğini öğrendik. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE ve RĠSK PLANLAMASI 

   8.1.   Zaman Planlaması 

Atılay 39 olarak çalışmalarımıza Şubat ayında başladık. Zaman planlamamız 

aksamadan pandemiye karşın elimizden geldiğinin en iyisini yapıyoruz, ince 

eleyip sık dokuyoruz. Özgün zaman planlamamız aşağıdaki gibidir. Hedefler 

(TEKNOFEST21) harfler ve renklerle temsil edilmiştir ve tablomuzda aynı 

zaman aralığına gelen hedeflerin harfleri birlikte aynı kutu içerisinde 

gösterilmiştir. 
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8.1.1.   Elektronik Sistem Zaman Planlaması 

Elektronik zaman planlamamız aşağıda verilmiştir. Hedefler harf ve renklerle  

temsil edilmiştir. ELEKTRONĠK 
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8.1.2.   Mekanik Sistem Zaman Planlaması 

Mekanik zaman planlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hedefler harf ve 

renklerle temsil edilmiştir. MEKANĠKAUV 
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8.1.3.   Yazılım Sistemi Zaman Planlaması 

Yazılım planlamamız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hedefler harf ve renklerle 

temsil edilmiştir. YAZILIMAUV 
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   8.2.   Bütçe Planlaması 

      8.2.1. Elektronik Bütçe Planlaması 

  
Ürün  Açıklama   Fiyat  Adet  Toplam 

Temin  

Durumu 

RaspberryPi 4 B  Mikroişlemci   379,95 ₺ 1 379,95 ₺ 
Temin 

Edildi✓ 

16 GB Sandisk Hafıza 

Kartı  
 Hafıza Kartı   35,5 ₺ 1 35,5 ₺  

Temin 

Edildi✓ 

Raspberry Güç Adaptörü 

15W 

Mikroişlemci güç 

bağlantısı  
 41,35 ₺ 1 41,35 ₺ 

Temin 

Edildi✓ 

Raspberry Pi Soğutucu Soğutma 118 ₺ 1 118 ₺ 
Temin 

Edildi✓ 

3.7 V Sony VTC6 3000 

mAh 
Araç Enerjisi  80 ₺ 16 1280 ₺  SipariĢ Verildi 

Logitech C310 Kamera  Kamera   378.0 ₺ 1 378,00 ₺  
Temin 

Edildi✓ 

M1 350 kV 150 Watt 

Fırçasız Motor  
Motor  349 ₺ 5 1745 SipariĢ Verildi 

Deringezen 35 A Motor 

Sürücü  
 Motor Kontrol  189 ₺  5 945 SipariĢ Verildi 

Deneyap Kartı Mikro Kontrolcü 140 ₺  1 140 ₺ SipariĢ Verildi 

12-24 V Su Geçirmez Led 

On Off Button  
 Acil Durum   12,46 ₺ 2 24,98 ₺ 

Temin 

Edildi✓ 

5000 Lümen Led Sualtı 

Feneri 
 Aydınlatma   151 ₺ 1 151 ₺ Bekleniyor 

Bar30 Basınç Sensörü 616 ₺ 1 616 ₺ 

Teknofest 

Bütçesi 

Bekleniyor 

Grove Titreşim Sensörü 
Ses Algılayıcı 

Sensör 
73,89 4 295,56 Bekleniyor 

IMAX B6 Pil Şarj Cihazı Şarj Cihazı 319,90 ₺ 1 319,90 ₺ SipariĢ Verildi 

Emax ES3005DE Su 

geçirmez servo motor 

Yönlendirme 

Motorlaru 
158,48 ₺ 1 158,48 ₺ SipariĢ Verildi 

TOPLAM 6628,96 ₺ 
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      8.2.2. Mekanik Bütçe Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.1. Destekçilerimiz 

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

• Gaziantep Bilim Merkezi 

• Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası 

• Gaziantep Üniversitesi 

• Gaziantep Üniversitesi Gazi Uzay ve EMO Genç Toplulukları 

• Kahramanmaraş / Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi 

 

 

Ürün Açıklama Fiyat Adet Toplam 
Temin 

Durumu 

Deringezen 

Akrilik Tüp 

Sudan 

Yalıtılmış 

Elektonik 

Malzeme 

Tüpü 

1500 ₺ 1 1500 ₺ 

Teknofest 

Bütçesi 

Bekleniyor 

PLA 3D 

Yazıcı 

Flamenti 

Araç Şasi 

Üretimi 
85 ₺ 10 kg 850 ₺ 

Temin 

Edildi✓ 

TOPLAM 2350 ₺ 

TOPLAM PROJE BÜTÇESİ 

Elektronik Bütçesi 6628,72 

8978,72  ₺ 

Mekanik Bütçesi 
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   8.3.   Risk Planlaması 

Sorumlu 

Ekip 

Risk 

Tanımı 
Risk 

Risk 

Yönetim 

Planı 

Risk Skoru Risk Rengi 

Mekanik 

Ekibi 

Aracın 

kapak 

contalarının 

deforme 

olması 

Araca su 

girmesi 

Aracın 

kapak 

contalarının 

veya 

kapağını 

değişimi 

5 

Elektronik 

Ekibi 

Aracın 

elektronik 

sisteminde 

aşırı ısınma 

Aracın 

elektronik 

sisteminin 

yanması 

Yüksek akım 

çeken 

bileşenlerin 

ve soğutma 

sisteminin 

kontrolü 

5 

Mekanik 

Ekibi 

Aracın 

montajında 

hata 

Aracın suda 

dengesini 

koruyamaması 

Araca strafor 

veya 

mekanik 

balon 

yüzdürücü 

ekleme 

4 

Takım 

Kaptanı 

Sponsorluk 

sorunları 

Eksik veya 

yanlış 

malzeme 

temini 

Takım veya 

Teknofest 

bütçesi 

kullanma 

4 

Yazılım 

Ekibi 

Yazılım ve 

algoritma 

hatası 

Aracın 

hedefleri 

tanıyamaması 

Hata 

ayıklama 

veya 

algoritma 

değişimi 

5 

Elektronik 

ve 

Mekanik 

Ekibi 

Araca 

yetersiz 

akım 

gelmesi 

Motorların 

verimsiz 

çalışması 

Motor 

azaltma veya 

pervane 

değişikliği 

3 

Elektronik 

Ekibi 

Oksitlenme 

olması veya 

darbe alması 

Herhangi bir 

sensörün veya 

kameranın 

çalışmaması 

Yedek 

sensörler ve 

kamera 

2 
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     8.3.1.   SWOT ANALĠZĠ 

   Güçlü Yönler(S):  

•   Takımımız özveriyle çalışan daha önce aynı veya farklı kategoriden 

yarışmalara girmiş, deneyelimli ve motivasyonu yüksek kişilerden oluşuyor. 

•   Takım üyeleri farklı üniversite topluluklarına üye olduğu için ve bu 

kategoriden yarışmaya katılan tek takım olduğumuz için birden fazla 

topluluğun desteğine sahibiz. 

• Malzeme tedariği ve üretim konusunda 3D baskı gibi imkanları okulumuzdan 

temin edebiliyoruz 

   Zayıf Yönler(W): 

• Yeni kurulmuş ve bu kategoride ilk defa yarışmaya girecek teknik ve proje 

süreci açısından tüm takım üyelerinin bir kısmı tecrübe sahibi değil. 

• Bazı malzemelerin tedariği ve sponsorluk tarafında yeni kurulmuş bir takım 

olduğumuz için şirketlerin bize sağladığı fonların düşük olması veya hiç fon 

sağlamaması. 

• Pandemi dolayısıyla toplu çalışma imkanlarımızın kısıtlı olması Ar-Ge 

çalışmalarımızın çoğunluk teorik tabanlı ve uzaktan olması. 

    Fırsatlar(O): 

• Okulumuzda bazı malzemelerin üretimi için laboratuvar imkanları ve 

toplulukların bize sağladıkları malzeme destekleri. 

• Sosyal toplulukların aracılığıyla şirketlerle kolayca iletişime geçebiliyoruz ve 

ağır maliyet gerektiren malzemelerin tedariğini talep edebiliyoruz 

• Takımımızdaki proje deneyimi olan kişiler sayesinde projemizin bazı kısımları 

tamamlanmış ve teste hazır durumda. Örnek olarak PCB tasarım, mekanik 

tasarım.. 

     Tehditler(T): 

• Pratikte üretim aşamasına geçtiğimizde pandemi dolayısıyla uzaktan 

çalıştığımız için bazı teorik hesaplamaların aracımıza uyum sağlamaması 

• Malzeme tedariği talep ettiğimiz şirketlerden red almak veya geri dönüş 

alamamak. Ayrıca malzemelerin yurtdışı tedariğinde sorun yaşamak. 

• Takımımızdaki deneyimi olmayan arkadaşlarımızın proje sürecine adapte 

olamaması ve kendilerine verilen görevleri zamanında yerine getirememesi. 
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8.3.2.   TOWS Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

Takımımız özveriyle 

çalışan daha önce 

aynı veya farklı 

kategoriden 

yarışmalara girmiş, 

deneyelimli ve 

motivasyonu yüksek 

kişilerden oluşuyor. 

Yeni kurulmuş ve bu 

kategoride ilk defa 

yarışmaya girecek 

teknik ve proje süreci 

açısından tüm takım 

üyelerinin bir kısmı 

tecrübe sahibi değil. 

Takımımızdaki proje 

deneyimi olan kişiler 

sayesinde projemizin 

bazı kısımları 

tamamlanmış ve teste 

hazır durumda. Örnek 

olarak PCB tasarım, 

mekanik tasarım.. 

Takımımızdaki 

deneyimi olmayan 

arkadaşlarımızın 

proje sürecine adapte 

olamaması ve 

kendilerine verilen 

görevleri zamanında 

yerine getirememesi. 

Malzeme tedariği ve 

üretim konusunda 3D 

baskı gibi imkanları 

okulumuzdan temin 

edebiliyoruz 

Bazı malzemelerin 

tedariği ve 

sponsorluk tarafında 

yeni kurulmuş bir 

takım olduğumuz için 

şirketlerin bize 

sağladığı fonların 

düşük olması veya 

hiç fon sağlamaması. 

 

Sosyal toplulukların 

aracılığıyla şirketlerle 

kolayca iletişime 

geçebiliyoruz ve ağır 

maliyet gerektiren 

malzemelerin 

tedariğini talep 

edebiliyoruz 

Malzeme tedariği 

talep ettiğimiz 

şirketlerden red 

almak veya geri 

dönüş alamamak. 

Ayrıca malzemelerin 

yurtdışı tedariğinde 

sorun yaşamak. 

 

Takım üyeleri farklı 

üniversite 

topluluklarına üye 

olduğu için ve bu 

kategoriden 

yarışmaya katılan tek 

takım olduğumuz için 

birden fazla 

topluluğun desteğine 

sahibiz. 

- 

Okulumuzda bazı 

malzemelerin üretimi 

için laboratuvar 

imkanları ve 

toplulukların bize 

sağladıkları malzeme 

destekleri. 

 

- 

Takımımız özveriyle 

çalışan daha önce 

aynı veya farklı 

kategoriden 

yarışmalara girmiş, 

deneyelimli ve 

motivasyonu yüksek 

kişilerden oluşuyor. 

Pandemi dolayısıyla 

toplu çalışma 

imkanlarımızın kısıtlı 

olması Ar-Ge 

çalışmalarımızın 

çoğunluk teorik 

tabanlı ve uzaktan 

olması. 

- 

Pratikte üretim 

aşamasına 

geçtiğimizde pandemi 

dolayısıyla uzaktan 

çalıştığımız için bazı 

teorik hesaplamaların 

aracımıza uyum 

sağlamaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

9.1.   Elektronik devre tasarımları ve kart üretimi. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.   Özgün Aracın CAD Tasarımları 

 

9.3.   Hedeflerin kolay algılanması için oynar baĢlıklı kamera mekanizması 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.   Test ve kontroller için tamamen takım üyeleri tarafından yazılan yer 
istasyonu kullanılmıĢtır 

 

9.5.   Robotun üretimi ekip tarafından 3D yazıcı ve Lazer kesim CNC 
yöntemleriyle yapılacaktır. 

 

9.6.   PLA, ABS ve Alüminyum sigma profilden yapılmıĢ dıĢ Ģasi 

 

9.7.   Özgün yazılım algoritması tasarımları 

 

9.8.   Takım üyeleri tarafından yerli tasarımlardan üretilecek itici pervaneleri 

 

9.9.   Su sızması durumunda ledli uyarı sistemi 
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9.10.   Özgün Akrilik Tüp Tasarım 

Projemizde daha çok katma değer, yazılım gibi fonksiyonlara yoğunlaşmak için 

yarışma esnasında yerli olarak tasarlanmış hazır bir sualtı haznesi kullanmaya 

karar verdik. Fakat özgün tasarladığımız akrilik tüpümüzü gelecek hedeflerimiz 

arasında bulunduruyoruz. Tamamen kendi atölyelerimizde üreteceğimiz %100 

özgün aracımızın hayallerini kurarak elimizden geldiğince temellerini oluşturmak 

için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akrilik tüp tasarımımızın üretiminin pandemi, 

takım üyelerinin her zaman bir arada olamaması gibi çeşitli sebeplerden dolayı  

geç kalacağını düşündüğümüz için bu yarışmada üzülerek kullanamayacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.   Takım Tarafından ÜretilmiĢ Batarya 

Hazır piller kullanarak ürettiğimiz özgün bataryamız 12 Ah kapasiteli 14.8 V ve 

anlık 120 Ampere varan akım gücüne sahiptir. 
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10. YERLĠLĠK 

10.1.   Deringezen Yerli Üretim Sualtı Haznesi ve Ġticiler 

Teknofest‟te başarısını kanıtlamış Creatiny takımı aracılığıyla üretilmiş hazne ve 

iticileri kullanmaktayız. 

Yerlilik Raporuna Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

10.2.   Abg Marka Yerli 3 Boyutlu Yazıcı Flamentleri 

Ürünün Yerlilik Tanıtımına Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

 

 

 

10.3.   Elektronik Kart Tasarımı ve Üretimi 

• Kendi imkanlarımızla tasarladığımız kartları kendi imkanlarımızla lehim 

yolları yaparak ve teknopark şirketleri aracılığıyla CNC makinasında ürettik. 

10.4.   Batarya Üretimi 

• Takımımız tarafından şematiği hazırlanıp üretilen Li-İon pillerden oluşan 4 

hücreli 14.8 V 12000 mAh BMS pil koruma devreli batarya. 

10.5.   Örnek Alınan Açık Kaynak Yerli Yazılım 

• Araç yazılımımızı hazırlarken örnek aldığımız yazılımlardır. Genel olarak 

görüntü işleme bölümünde bize yardımcı olmaktadır. 

Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

10.6.   Eğitim Aldığımız Yerli Platformlar 

• Projeye başlarken ilk ay zaman planlamamız eğitimlerimiz üzerineydi. Bu 

süreçte yerli platformları olan Udemy‟den ve BTK Akademiden yararlandık. 

Udemy Hakkında Detaylı Bilgi Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

BTK Akademi Hakkında Detaylı Bilgi Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Ok) 

 

 

10.7.   Yerli Sualtı Aracı Tasarımı ve Yerli Ġmkanlarla Üretimi 

• Sualtı aracımızı kendimiz tasarladık ve yerli hammaddeler kullanarak makina 

atölyemizde ürettik 
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10.8.   AlıĢveriĢ Yaptığımız ve Teknik Destek Aldığımız Yerli KuruluĢlar 

Proje sürecimizde satın aldığımız bazı malzemeler yerli olmasa da ithal eden 

firmalardan alışveriş yaparak yerli firmaların kar marjlarına katkıda bulunmak 

istedik. Bu firmalar başlıca Lenta Marine, Deringezen (Degz)‟dir. 

Deringezen Websitesine Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

Lenta Marine Websitesine Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol 

Tık) 

 

 

 

 

10.9.   Deneyap Yerli Mikro Kontrolcü Kartı 

Aracımızın PID motor kontrolünde kullanmaya karar verdiğimiz yerli mikro 

kontrolcü. 

Deneyap Kartı Yerlilik Dökümanları Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

 

 

 

 

10.10.   Yerli ‘deneyap.h’ IMU Sensörü Kütüphanesi 

PID Kontrolcümüz için kullandığımız IMU sensöründen veri çekmeye yarayan 

kütüphaneyi kullanıyoruz. 

Deneyap Kartı Yerli Kütüphanelerine Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + 

Sol Tık) 
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11. KAYNAKÇA 

11.1.   Bar30 Basınç Sensörü Teknik Detay Kaynağı 

Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.2.   Raspberry Pi Mikro ĠĢlemci Detay Kaynağı 

Raspberry Pi Datasheet'e Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.3.   BAUROV takımı tarafından hazırlanmıĢ açık kaynak örnek yazılım 

• Görüntü işleme alanında örnek aldığımız kodların kaynağı. 

Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.4.   Ġticiler Ġçin Detaylı Bilgi Kaynağı 

Ġticiler Detaylı Bilgi Kaynağını Görmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.5.   Motor Sürücü Hakkında Bilgi Kaynağı 

Motor Sürücü Hakkında Detaylı Bilgiye UlaĢmak Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol 

Tık) 

11.6.   Mekanik Hesaplamalar Ġçin Kullandığımız Kaynak(1) 

Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.7.   Mekanik Hesaplamalar Ġçin Kullandığımız Kaynak(2) 

Fossen, Thor I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control: 
Vademecum De Navium Motu Contra Aquas Et De Motu Gubernando. Wiley, 
2014, Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.8   Görüntü ĠĢleme Eğitimi Aldığımız Kurs Kaynağı Udemy 

Bağlantıya Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.9.   Batarya üretirken kullandığımız Li-Ġon Piller Ġçin Detay Kaynağı 

Piller Hakkında Detaylı Bilgi Ve Veri Dosyasına UlaĢmak Ġçin Lütfen 
Tıklayınız...(Ctrl+Sol Tık) 

11.10.   Ses Algılama Görevi Pasif Sonar Kaynağı 

Sonar Sistemler Hakkında Detaylı Bilgi Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl+Sol 
Tık) 
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11.11.   Sonar Sistemler Kaynağı Vikipedi 

Yarışmanın 3. Görevi için araştırmalarda kullandığımız kaynaklardan birisi 

Sonar Vikipedi - Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

 

11.12.   Deneyap Kartı Teknik Dökümanları 

Deneyap Dökümanlarına Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

 

11.13.   GeçmiĢ Yıl Rapor Örnekleri 

• Raporumuzu hazırlarken geçmiş yıllarda raporlarda neler yazıldığına, nasıl bir 

şablon oluşturulduğuna yönelik fikir elde etmek için Teknofest websitesindeki 

geçmiş yıl raporları incelendi. 

GeçmiĢ Yıl Raporlarına Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

11.13.   Hidrofon Ses Algılayıcı Kaynağı 

Hidrofon Verilerine Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

 

11.14.   Deneyap Kartı Yazılım Kütüphaneleri 

Deneyap Kütüphanelerine Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 

 

11.15.   Sualtı Akustik HaberleĢme Bilimsel Makale 

Makaleye Gitmek Ġçin Lütfen Tıklayınız...(Ctrl + Sol Tık) 
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