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1 RAPOR ÖZETİ 

KTÜN SAVTEK Topluluğu dahilinde kurulan “ALESTA+” takımı TEKNOFEST 2021 

İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde ön tasarım raporunda da belirtmiş olduğumuz gibi 

çeşitli sensörlerle donatılmış olup, görüntü ve ses işleme yazılımları ile nesne tespit etme 

özelliğine sahiptir. Aynı zamanda da tamamen otonom sürüş kabiliyeti bulunmaktadır. 

Görev gereksinimlerine uygun olarak “ALİSA” aracı ile yarışmaya hazırlanılacaktır. 

ALESTA+ takımı mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere 3 ayrı prensip üzerinde 

çalışan 7 ayrı mühendislik öğrencisinden oluşmuş bir proje takımıdır. Bu 7 öğrenci 6’sı 

Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1’i Makine Mühendisliği öğrencisidir. Takımın 

üyelerinin tamamı kendilerine başarılı ve ahlaklı bireyler olmayı hedef edinmiş olan Konya 

Teknik Üniversitesi öğrencileridir. 

Takımımız yaptığı her üretimde ve tasarımda özgünlük gayreti içerisinde bulunmuştur. 

Bugüne kadar yenilikçi ve gelişimci olma gayesini çalışmalarında göstermiş, göstermeye 

devam etmektedir.  Bu çalışmalar sürecinde takım çalışmasına özen göstererek, özverili bir 

biçimde proje üzerindeki çalışmalarımıza devam ederek bugüne kadar başarı yolunda 

elimizden geleni yaptık ve yapacağız. 

Aracımız mekanik, yazılımsal ve elektriksel olarak test ve analiz aşamalarıyla paralel 

olarak yürütülen geliştirme, üretim aşamalarına devam etmektedir. Bu testler ve analizler 

sonucunda daha stabil ve güven sağlayan bir araç üretilmektedir. Gelişim sürecinde tatmin 

edici bir seviyeye ulaşılmasına rağmen sürekli olarak arge çalışmalarına devam edilmekte 

ve” Nasıl daha iyisini yapabiliriz?” sorusuna çözümler üreterek, devamlı olarak her alanda 

çalışmalarımıza ve gelişimimize devam etmekteyiz. 

• Mekanik tasarımda su altı koşullarına uygun olarak seçilen malzemelerimiz üretim

yöntemi ve yarışma şartnamesi  dikkate alınarak belirlenmiş olup, araç üretimi bu

doğrultuda gerçekleştirilecektir.

• Elektronik tasarımda verilen malzemeler görevlere uygun ve yarışma şartnamesine

göre seçilmiş olup, su altındaki kullanımları düşünülerek tercih edilmiştir. Bu

malzemeler devre şemaları ve kullanılma sebepleri ile açıklanmış, özellikleri grafikler

ve tablolar halinde belirtilmiştir.

• Aracımızın görev gerçekleştirmesi için yazılımlar hazırlanmış, detaylı olarak ilgili

başlıkta açıklanmıştır. Gereken otonom görevler için algoritmalar oluşturulmuş,

algoritmalar akış şemaları  ile görselleştirilerek anlatılmıştır.

• Test aşamasında analizler yapılmış veya planlanmış olup değerlendirilmiştir, buna

uygun olarak çözümler üretilmiş ve geliştirilmiştir.

• Tecrübe başlığında ise aracın fikir aşamasından bugüne edinilen bilgilerden,

hatalarımızdan ve bu projenin bize kattıklarından bahsedilmiştir.

• Aracımızın zaman, bütçe, risk planlama süreçleri, özgünlük ve yerliliği detaylı olarak

anlatılmıştır.
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2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

        Tablo 1: Takım Üyeleri 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

        Tablo 2: Takım Görev Dağılımı 
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2.3 Takım Organizasyon Şeması

Tablo 3: Takım Organizasyon Şeması 
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporu sonuçlarının açıklanmasından sonraki süreçte pandemiden dolayı 

tam kapanma yasaklarının gelmesiyle çalışmalarımızı bilgisayar ortamında yoğunlaştırmak 

zorunda kaldık. Bu süreçte evlerimizden, takım üyelerimiz kendi görevlerini çeşitli 

programlar aracılığı ile gerçekleştirdi. 

Ön tasarım raporunda verdiğimiz, bütçe planlaması yaklaşık olarak 7.250 TL’ydi. 

Tüm araç maliyeti için Tablo 34’te görülebileceği şekilde, malzemelerin tümü 

üretebileceklerimiz ve hazır alınacaklar olarak bu tablodan görülebilmektedir. İlk 

planlamamıza göre bütçede yaklaşık 14.700TL’lik bir artış gerçekleşti.  Bu artışın asıl 

kaynağı ÖTR’de bahsettiğimiz fırçasız motorlara sızdırmazlık sağlama çalışmalarımızın 

sonucunda, motor verimini yeterli görmediğimizden kaynaklı motor değişimine gitmemizdir. 

ÖTR’de bazı malzemelerin olası arızalanmasına karşı yedek ürün temini yapmayı da 

düşünerek, arıza riski yüksek olan malzemelerden, ihtiyacımız olandan bir adet fazla bütçeye 

eklememizin de etkisi vardır. Kritik tasarım raporunda hazırladığımız güncel bütçe listesi ise 

nihai bütçedir. Bütçe ile ilgili detaylı bilgi 8.2.Bütçe Planlaması kısmından incelenebilir. 

PLANLANAN BÜTÇE VE SON BÜTÇE PLANI KARŞILAŞTIRMASI 

ÖTR’DE HESAPLANAN 

BÜTÇE 

ALINACAK 

MALZEMELERİN 

MALİYETİ 

7.459,08 TL 

KTR’DE HESAPLANAN 

BÜTÇE 

ALINACAK 

MALZEMELERİN 

MALİYETİ 

22.165,86 TL 

ÖTR VE KTR BÜTÇE 

FARKI 

14.706,78 TL 

Su altı aracımızda ön tasarım raporuna göre yapılan değişiklikler 4 ana başlık altında  

ele alınmıştır: Genel Durum Değerlendirmesi, Mekanik Değerlendirme, Elektronik 

Değerlendirme, Yazılımsal Değerlendirme. 

3.1 Genel Durum Değerlendirmesi 

• Raporumuzda ön tasarım rapor sonuçlarımızın değerlendirmesine göre eksik puan

aldığımız başlıklarımızı öncelikli olarak gözden geçirerek,raporumuzda çeşitli

değişikliklere gittik. Rapordaki eksik yerleri ekleyip, hatalı yerleri düzeltilmeye çalıştık.

• Ön tasarım raporunda yaptığımız zaman planlamasında tam kapanma sürecinde yaşanan

sıkıntılardan dolayı küçük değişikliklere giderek iş paketlerini tekrardan düzenledik.

Bütçe planlamasında değişikliklere gittik.

• Ekip üyelerimize elektronik tasarım alanında çalışmak üzere bir arkadaşımız daha

eklendi, takımımız 7 kişi oldu. ÖTR’den farklı olarak güvenlik, özgünlük, yerlilik

başlıkları güncellendi. Test ve tecrübe başlıkları ise bu raporda eklendi.

• Testlerimizi simülasyon ortamında test etmeye önem verdik.

Tablo 4: ÖTR-KTR Bütçe Karşılaştırması 
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3.2 Mekanik Değerlendirme 

• Araç Üretim

Sızdırmazlık için daha öncesinde kauçuk levha düşünülmüştü fakat yeni sistemde

profesyonel sistemler göz önüne alınmıştır ve daha iyi sonuç alacağımızı düşündüğümüz o-ring 

sistemine geçiş yapıldı. 3D yazıcı baskı parçaları için daha önce düşünülen yapıştırma işlemi 

yerine daha güvenilir geçme ve cıvata sistemine geçildi. 

• Motor

Ön tasarım raporunda su altı aracımızda kullanılan motorlarımızın sızdırmazlığını ve

pervane üretimini yapacağımızı karar almıştık. Kritik tasarım raporu sürecine kadar geçen 

sürede motorlarımıza uyguladığımız testler sonucunda istenilen verimi motorlarımızdan 

alamadığımız için T200 su geçirmez motorları alacağız. DC motor ve sürücülerinin bozulma 

ihtimallerine karşı ihtiyacımız olandan birer fazla yedeklerinin bulunmasına karar verdik ve 

bu değişimler de bütçenin yüksek miktarda artışına sebep olmuştur. 

3.3   Elektronik Değerlendirme 

Ön tasarım raporundan sonraki araştırma sürecimizde su altı aracımızın elektronik 

kısmında bazı sensörlerde, batarya ve araç bilgisayarında değişiklikler yapılmasına karar 

verdik. 

• Araç Bilgisayarı

Su altı aracı bilgisayarımızda ön tasarım raporu sürecinde kullanılması planlanan

Raspberry Pi 4 bilgisayarında değişikliğe gidilmiştir. Görüntü işleme ve veri aktarımı hızı 

açısından takım envanterinde bulunan Raspberry Pi 4 bilgisayarı ve ödünç aldığımız Jetson 

Nano üzerinde örnek bir uygulama üzerinden teste gidilmiştir. Raspberry Pi 4 bilgisayarında 

görüntü işlemede yaşadığımız problemler ve ısınma sorunun da olması sebebiyle, daha 

güçlü  bir GPU(grafik işlemciye ) ve CPU’ya sahip olan Jetson Nano bilgisayarını kullanmaya 

karar verdik. 

Özellik Raspberry Pi 4 Jetson Nano 

CPU 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 

CPU  

4 çekirdekli ARM® 

Cortex®-A57 CPU 

Bellek 4GB LPDDR4 SDRAM 4GB 64 bit LPDDR4 

Usb USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2) 4xUSB 3.0 – USB 2.0 – 

Micro-B 

Güç Girişi 5V/3A Micro USB (5V 2A) DC jakı 

(5V 4A) 

Depolama Micro SD kart yuvası Micro SD Port 

Kart 

Boyutları 

68,63 x 94,09 x 26,63) mm 100 x 80 x 29 mm 

Tablo 5: ÖTR-KTR Araç Bilgisayarları Karşılaştırılması 
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• Sensörler 

Kritik tasarım raporunda sensörlerde bazı değişikliklere gidilmiştir. Su geçirmez 

ultrasonik sensör kullanmaktan vazgeçtik. Sızıntı ve basınç sensörü yerine, tek modül 

üzerinde de bu görevleri yerine getirebilen BME280 nem, sıcaklık ve basınç sensörü 

kullanılacaktır. Pingerli cisim tespit görevi(3.Görev) için kullanılmak üzere hidrofon 

eklenmiştir. 

• Batarya  

Ön tasarım raporundan sonra değişen motorlar ve sensörlerlerimizden dolayı seçmiş 

olduğumuz bataryamızın kapasite değerinde (mAh),hücre sayısında(s), C değerinde 

değişikliğe gidilmiştir. Bataryamızın deşarj süresinde artış yaşamış olsak da batarya boyut ve 

ağırlığının artış göstermesinin bize dezavantajı olmuştur. Su altı aracımızın üretim, test ve 

yarışma koşulları düşünülerek yedek batarya alınmasına karar verildi. 

Özellik ÖTR’de Seçilen Batarya  KTR’de Seçilen Batarya 

Kapasite 5000mah 7000mah 

Hücre Sayısı 3s 4s 

Sürekli Deşarj Akımı 35C 40C 

Ürün Ağırlığı 645g 735g 

Batarya Boyutları 165 x 56 x 30mm 175 x 59 x 34 mm 

 

 

3.4 Yazılım Değerlendirmesi 

Görüntü işleme yazılımında Sinir Ağı eğiterek YOLO algoritması kullanılarak sağlıklı 

ve yeterli veri elde edilemediği, derin öğrenme konusunda da verinin en önemli etken 

olduğunu bilmemizden dolayı, bu yöntemden vazgeçerek görüntü işleme ile mevcut tespit ve 

takip algoritmalarının kullanılmasına karar verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: ÖTR-KTR Batarya Karşılaştırılması 
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4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

 
 
 

 
 

X2 

Tablo 7: Sistem Tasarımı  
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1    Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarımlarımızı SolidWorks programı üzerinden yaptık. Bazı hazır tasarımlar Grabcad 

ve SolidWorks ToolBox içerisinden alınmıştır. Aracımızı profesyonel modeller ve üretim 

yöntemleri göz önüne alarak tasarladık. Özgün tasarımda 2 batırıcı 4 itici motor 

bulunmaktadır.  İtici motorlar 45 derecelik açı ile yerleştirilerek maksimum hareket 

kabiliyeti amaçlanmıştır. Araç geometrisi düşük sürtünmeye sebep olacak şekilde 

tasarlanmaya özen gösterilip, Teknofest su altı aracı eğitiminde sunulan geometrilerden en 

uygunları seçilmiştir. Tasarım sonlarında Mentor Graphics’in FloEFD  programı üzerinden 

analizler yapılarak uygunluğu kontol edilip buna göre revize edilmiştir. Yarışmada geçen 

seneden farklı olarak robot kol/gripper kullanımı özellikle gerektiren bir görev 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla robot kol veya gripper eklememize gerek kalmamıştır.  

Aracımızı üretim kolaylığı ve efektif kullanım için şasemizi 7 parçaya böldük. Bu 

parçalar yapıştırma işlemi olmadan birbirine sıkı geçme ve vidalama şeklinde birbirine 

sabitlendiği için yapıştırma işlemine gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla yapıştırmadan 

kaynaklı tutarsızlıklar yaşanmayacaktır. Plastik parçaların birbirine vidalanması için m3 

insert somunlar ve m3 cıvatalar kullanılmıştır.  

 Motorlarımızda esnemeyi minimize etmek için etrafını şaseyle bütün, motor 

geometrisine uygun daireler ile sardık. Ayrıca m3 cıvatalar ile motorlarımız şaseye 

montajlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Yönlendirici Motor Mekanik 

Bağlantısı 

Şekil 2: Batırıcı Motor Mekanik 

Bağlantısı 
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Haznemizin sızdırmazlığını o-ringler ile sağlayacağız. Haznemiz dış basınca maruz 

kalacağı için yuva ile o-ringin iç yüzeyleri temas edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple 

yuvanın iç yüzey toleransı sıfır, üst tolerans ise %1 olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımda 

keskin köşelerden kaçınılmıştır ve o-ringlerin yerleştirilmesi için uygun pah ve radyuslar 

verilmiştir. O-ring ömrü için önemli olan yüzey pürüzlülüğü gibi detaylar da göz önüne 

alınmıştır. Sızdırmazlık yüzeyi ve yuva tabanı pürüzlülüğü değeri 16μm, yuva kenarı 

pürüzlülüğü 25μm den küçük olarak tasarlanmıştır.  

              Tasarlanırken potansiyel işbirlikçilerimiz, fason üretim firmaları ile görüşülüp 

üretime uygunluğu kontrol edilmiştir. Sıvı ile temastan kaynaklanan korozyonu engellemek 

için paslanmaz çelik cıvatalar kullanılmıştır. Ayrıca metal-metal temasından oluşan galvanik 

korozyon da göz önüne alınmış ve araştırmalarımız sonucu su geçirmez hazne bağlantısında 

(alüminyum-paslanmaz çelik temasından oluşan korozyon) 0.17mm/yıl, insert somunlara olan 

bağlantıda (bakır-paslanmaz çelik temasından oluşan korozyon) 0.07mm/yıl olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda öngördüğümüz çalışma süresince galvanik korozyon 

dolayı bir sorun olmayacağını görmekteyiz. 

           Kabloları arka kısımdaki akrilik kapağın üzerindeki sızdırmaz kablo rakorları ile 

geçireceğiz. Hem pleksiye zarar vermemek için hem de sızdırmazlığı sağlaması için pleksileri 

sabitlememize yardımcı olacak cıvata başı ile pleksi arasında uygun görülen o ringler 

kullanılacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Örnek İnsert Somun Uygulaması 
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4.2.2           Malzemeler  

            ABS Filament  

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), mukavemeti yüksek ve petrol bazlı bir 

termoplastiktir. FDM teknolojisini kullanan ve tabla ısıtıcıya sahip bir 3D Yazıcı ABS baskı 

yapabilir. Tamamen kapalı kasaya sahip 3D yazıcılarla sorunsuz ve kaliteli baskılar 

alabilirsiniz.  

ABS, mukavemeti yüksek bir malzeme olduğu için işlevsel 3D modellerin dayanıklı 

ve sağlam olması için projemizde tercih edilecektir. Filament kalitesi ve teknik özellikleri 

baskı kalitesini doğrudan etkilemektedir. İki farklı çapta Filament vardır: 1,75 mm ve 

 2,85 mm/3 mm. Projemizde 1,75 mm çapta filament kullanılacaktır.  

ABS Filament Temel Özellikleri  

● Yüksek sertlik, dayanıklılık ve darbelere karşı 

direnç.  

● Düşük esneklik.  

● Aseton ile çözümlenebilir ve yüzey işlemesi 

yapılabilir.  

● Yiyecek ve içecekler ile kullanılması önerilmez.  

● Genellikle basım sıcaklığı 230°C – 250°C arasındadır.   

            Aseton  

Aseton ile yüzey yumuşatma, özellikle ABS filamenti için 

popüler bir 3D baskı sonrası işleme tekniğidir. 3D baskılı bir 

parçanın özellikle kapalı bir ortamda (genellikle bir cam muhafaza 

içinde) aseton buharına maruz kalmasını içerir. Buharların 

baskının dış tabakasıyla reaksiyon girer ve onu eritir. Bu, baskının 

dış katmanını dolaylı olarak düzleştiren ve parlak bir görünüm 

kazandıran katman çizgilerinin giderilmesine neden olur. Aseton 

banyosu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır: 

● 3D baskı materyalinin ABS olması gerekli.  

● Saf aseton kullanmalıdır.  

● Aseton miktarı iyi ayarlanmalıdır.  

● Asetonun ısı ayarı iyi yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

Şekil 4: ABS Filament 

Şekil 5: Aseton 
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M3 İnsert Somun 

İnsert Somun bir ürünü sıkıca sabitlemek için 

enjeksiyon kalıplamada yaygın olarak kullanılır. Ultrasonik 

veya kör bir deliğe ısı ile monte edilebilir veya enjeksiyon 

sırasında kalıplanabilir.3D baskıdan olmuş malzemeye bu 

somunu ısıtarak sabitleme deliklerine yerleştirdiğiniz 

taktirde yerinden asla çıkmaz. İyi termal iletkenlik ve ısı 

direnci vardır.  

Pleksiglas  

            Pleksiglas, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik 

camdır. Saydam ve yarı saydam olabilir. Kolay işlenebilen, 

kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. Piyasada 

genellikle 1,5- 2,5mm kalınlığında düz levhalar halinde 

bulunur. 90°c sıcaklıkta ya da 90°c – 115°c de etüvde 

ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplanarak istenilen biçim 

verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. Tek 

dezavantajı, termodinamik bir yapıda olduğundan yanmaya 

karşı dayanıklılığı daha azdır. Pleksiglas, istenen her şekle 

rahatlıkla uygulanma imkânı verir.  

Pleksiglas Temel Özellikleri  

● Cama göre %90 oranında ışık geçirgenliği vardır.  

● Cama göre ısı ve sesi %20 oranında daha az iletir, dayanıklıdır. 

● Kırılma durumunda kenarları keskin değildir hafiftir.  

● UV dayanımı vardır. Isı ile eğim ve büküm yapılabilir. 

Alüminyum Boru 

Kolay işleme, düşük kütle, yüksek korozyon 

direnci gibi özelliklerinden dolayı haznemizin 

gövdesini alüminyumdan üretmeyi tercih 

etmekteyiz. Malzememizi boyutlarımıza en uygun 

şekilde seçerek tezgâh ücretini düşürmeyi 

amaçladık. Bunun için 140 mm çapında, 20mm et 

kalınlığında, 312mm uzunluğunda alüminyum boru 

tercih ettik.  

 

 

 

 

Şekil 6: M3 İnsert Somun 

Şekil 7: Pleksiglass 

Şekil 8: Alüminyum Boru 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

            Ana gövde 3D yazıcılar ile abs filamentler 

ile üretilecektir. Su geçirmez hazne gövdesi tek 

parça şeklinde alüminyum borudan işlenecektir. 

120mm 25 et kalınlığı olan alüminyum boru alın 

tornalama, alın kanal açma, dış çap tornalama 

işlemlerinden sonra bağlantı delikleri dikey matkap 

yardımı ile delinip, m3 kılavuzlar ile diş açılacaktır.  

          Ön kapağı pleksi malzemeden pleksi şişirme 

yöntemi ile üretilecektir. İlk olarak istenilen 

boyutlarda şişirilen pleksi daha sonra lazer cnc ile 

kesimi yapılacaktır. Arka kapak da aynı şekilde 

lazer cnc ile kesilecektir fakat arka kapağa 

herhangi bir şişirme işlemi uygulanmayacaktır.  

  Montaja geçmeden önce ilk olarak zımpara ve 

aseton buharı ile yüzey iyileştirme işlemleri 

yapılacaktır. Bu işlemler hem görsellik katacak 

hem de sürtünmeyi azaltacaktır. Sonrasında 

insert somunlar havya yardımı ile ısıtılarak 

yerleştirilecektir. Bu işlemler sonrasında ilk 

olarak motorlar montajlanacak sonrasında şase 

üzerindeki geçme parçalar montajlanacaktır. Her ne 

kadar toleranslar verilse de yüzey iyileştirme 

işlemleri sırasında bu toleranslandırma değerleri değişebilmektedir. Birbirine geçmeyen 

parçalarımızı tesviye işlemleri ile uygun hale getireceğiz. 

                     Şase birleştirilmesinden sonra tüp üzerine o ringler yerleştirilecektir. O ringlerin 

yerleşmesinden sonra pleksi parçalarımızı bağlantı elemanları yardımıyla montajlayacağız. 

Daha sonra tüpü şasedeki yuvasına yerleştirecek, üst kapak ve bağlantı elemanları sayesinde 

sabitlenecektir. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler  

 Tasarladığımız aracımız 448x402 mm boyutlarındadır. 

Aracımızın üzerindeki 3D yazıcı ile üretilecek parçaların 

ağırlığı Simplify3d programından, diğer parçalar SolidWorks 

programından ve veri sayfalarından alınan verilerden yola 

çıkılarak analiz edilmiştir. Ayrıca aracımızın hacmi 

5445078.57 milimetre küp olarak hesaplanmıştır. 

                   3D yazıcılar ile üretim yapılırken istenilen 

parçanın iç doluluğu ayarlanabilmektedir. Yani parçanın bir 

kısmı hammadde ile doldurulurken bir kısmı boş kalmaktadır. 

Resimde görüldüğü gibi oluşan dolgu dayanıklılığı etkilediği 

gibi boş alanlarda kalan hava aracımızın batma oranını 

etkileyecektir. Aracımız güvenlik amaçlı boştayken yüzer 

durumda olmalıdır. Bunu sağlamak için bazı denemeler yapacağız. 

Şekil 10: Pleksi Şişirme İşlemi 

Şekil 9: Tornalama İşlemi 

Şekil 11: Malzeme Doluluk 

Oranları  
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Parça Adı Ağırlığı 

3D Yazıcıdan Çıkan 

Parçalar 

428.58x2+359.29x2+299,08x2+419,35x2=3

012,6gr 

Alüminyum Boru 734gr 

Bağlantı Elemanları 1.51x 16, 0.27x32 =32.8gr 

Pleksi Parçalar 51.86, 51.40 = 103.26gr 

MALZEME AĞIRLIK(g) ADET TOPLAM 

AĞIRLIK(g) 

Batarya 735 1 735 

Jetson Nano 250 1 250 

ESC 16,3 6 97,8 

Motor 344 6 2064 

Kamera 5 2 10 

Hidrofon 50 1 50 

Pixhawk 38 1 38 

BME280 3 1 3 

Güç Dağıtım Kartı 30 1 30 

Sonar ~ 5 1 5 

Led ~ 10 2 20 

Acil Durdurma Butonu ~5 1 5 

İvme Sensörü ~3 1 3 

TOPLAM   3310.8 g 

Tablo 8: Mekanik Malzemelerin Ağırlıkları  

Tablo 9:Elektronik Malzemelerin Ağırlık Tablosu 
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Şekil 12: Aracın Teknik Çizimi 

Şekil 13: Aracın Üstten Görünümü 
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Şekil 14: Aracın Önden Görünümü 

Şekil 15: Aracın Yandan Görünümü 

Şekil 16: Araç İzometrik Görünümü 
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                               Şekil 18:Ağırlık Merkezi Yandan Görünümü Teknik Çizimi 

 

Şekil 17:Ağırlık Merkezi Yandan Görünümü 
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Şekil 21: Ağırlık Merkezi Üstten Görünümü  

                                   Şekil 20: Ağırlık Merkezi Önden Görünümü Teknik Çizimi 

 

                                   Şekil 19: Ağırlık Merkezi Önden Görünümü 
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Şekil 22: Araç Patlama Görünümü Detaylı Anlatım 
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Şekil 23: Araç Üstten Görünümü Detaylı Anlatım 
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Şekil 24: Aracın İzometrik Patlama Görünümü  

Şekil 25: Aracın Yandan Patlama Görünümü  

Şekil 24: Araç İzometrik Patlama Görünümü 
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Akışkanlar Analizi 

Aracımızın su içindeki durumunu görmek için CFD (Computational Fluid Dynamics) 

analizleri yapılmıştır. Analizler için Mentor Graphics (Siemens EDA) firmasının FloEFD 

programı kullanılmıştır. Analizin yapıldığı ortam aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Product FloEFD 2020 0.1. Build: 4708 

Computer Name DESKTOP-7G4AQ7M 

Processors Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 

4.00GHz 

Memory 16235 MB / 6782 MB 

Operating System Windows 10 (or higher) (Version 

10.0.19042) 

CAD Version SOLIDWORKS 2020 SP0.0 

CPU Speed 4001 MHz 

Tablo 10: Analiz Ortam Bilgisi 

 Analiz Ağ Yapısı 

Analiz toplam 498,269 ağ ile yapılmıştır. Analizin yapılması için gerekli olan Mesh (ağ) 

yapısının ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. 
 

Şekil 26: Aracın Önden Patlama Görünümü  
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Şekil 27: Aracın Analiz Ağ Yapısı(Animasyon Linki : 

https://drive.google.com/file/d/1x192Gd_bkF8Vw5u2NN6E5lYWUeAewtQD/view?usp=sharing ) 

 

Analiz alanının aracın arkasına doğru uzatılmasının sebebi aracın arkasında oluşacak 

türbülans akışların aracın performansına etkisini görmektir. 3 boyutta analiz alanının ölçüleri 

de aşağıda bulunmaktadır. 

X size 0.675 m 

Y size 0.560 m 

Z size 1.980 m 

Tablo 11: 3 Boyutlu Analiz Alanının Ölçüleri 

Analiz Sonuçları 

Giriş koşulları olarak aşağı yönde yerçekimi, su sıcaklığını 10°C, 1 atm basınç 

verilmiştir. Aracın 1.5 m/s hızla gidebileceği tahmin edilmiştir. Analiz hedefleri olarak 

aşağıdaki parametreler programdan istenmiştir. 

Name Unit Value Progress Criteria Delta Use in 

convergence 

GG Average 

Velocity 1 

m/s 1.525 100 0.0010123131

6 

0.0009401926

52 

On 

GG Maximum 

Velocity 2 

m/s 3.467 100 0.0613892425 0.0139721694 On 

GG Average 

Turbulence 

Intensity 3 

% 3.12 100 0.0612616528 0.0451025029 On 

GG Force (Z) 4 N -71.377 100 1.24154758 0.368317181 On 

GG Friction Force 

(Z) 5 

N -1.163 100 0.184057791 0.0194328472 On 

SG Average Total 

Pressure 1 

Pa 100880.76 100 20.384173 4.34293057 On 

SG Maximum Total 

Pressure 2 

Pa 108389.79 100 2920.21498 86.2099906 On 

 
Tablo 12: Analiz Sonuçları 

https://drive.google.com/file/d/1x192Gd_bkF8Vw5u2NN6E5lYWUeAewtQD/view?usp=sharing
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Şekil 28: Hız Görseli (yan) 

 

 

Şekil 29: Basınç Göstergesi(yan) 
 

 

Şekil 30: Aracın Üzerindeki Basınç Yükü 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci 

 ALESTA+ ekibi olarak elektronik sistemimizin tasarım sürecinde genel amacımız; ana 

güç kaynağından(batarya)  ihtiyaç duyulan enerjiyi kesintisiz ve minimum kayıpla 

robotumuzun optimum seviyede çalışmasını sağlamaktır. Geliştirme ve üretim aşamasında 

olduğumuz su altı robotumuzda kullandığımız sensörler, aydınlatma elemanları, 

mikrodenetleyici kart vb.  bileşenler güç tüketimi yapan elektronik devre elemanlarımızdır. 

Bu elektronik alt sistemlerin  çektikleri akım ve gerilim değerleri farklılıklar göstermektedir. 

Buna uygun olarak tasarımını yaptığımız güç dağıtım kartımızı üretme aşamasındayız.  

 

Tablo 13: Araç  Elektronik Tasarımı  
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4.3.1.1 Malzemeler 

Jetson Nano 

 Ön tasarım raporundan sonraki literatür araştırması  süreci sonunda ÖTR’de seçmiş 

olduğumuz  Raspberry Pi 4(Resim1) bilgisayarını değiştirme kararı aldık. Raspberry Pi 4 

bilgisayarında görüntü işlemede zaman zaman kesiklikler olduğunu, daha zayıf  bir 

GPU(grafik işlemciye )’ye sahip olması ve aynı şartlar altında veri aktarım hızının daha zayıf 

olması sonucu robotumuz  üzerinde Jetson Nano (Resim2) bilgisayarını kullanmaya karar 

verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetson Nano, su altı aracımızda kullandığımız  sensörleri eş zamanlı olarak   işleyerek, 

yüksek işlem gücü kapasitesi ile görüntü işleme yapabilen  işlem gücü yüksek mini 

bilgisayardır. Düşük güç tüketimi (5-10W) sayesinde bataryamızın enerji tüketimini minimum 

seviyeye indirecektir. USB girişleri ve Ethernet bağlantısı sayesinde hızlı işlem  olanağı 

sağlamaktadır. Kendi klasmanındaki diğer mini bilgisayarlara  göre veri aktarımının daha hızlı 

olması, yüksek performanslı görüntü sınıflandırması sayesinde görevlerimizi daha 

kısa  sürede  tamamlayacağımız için tercih sebebimiz olmuştur. 

 

Jetson Nano Teknik Özellikleri 

GPU 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

CPU 4 çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

Bellek 4GB 64 bit LPDDR4 

Depolama Micro SD kart yuvası (harici minimum 16G TF kart gerektirir) 

Güç Micro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A) 

Kart Boyutları 100 x 80 x 29 mm 

Bağlantı Portları HDMI, DP, Gigabit Ethernet 

Usb Bağlantısı 4xUSB 3.0 – USB 2.0 – Micro-B 

Video Kodlama 4K 30fps | 4x 1080p 30fps | 9x720p 30fps (H.264/H.265) 

Video  Kod 

Çözümü 

4K 60fps | 2x4K 30fps | 8x1080p 30fps | 18x720p 30fps 

(H.264/H.265) 

 

 

Şekil 31: Raspberry Pi4 Şekil 32: Jetson Nano 

Tablo 14: Jetson Nano Teknik Özellikleri 
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Raspberry Pi Kamera Modülü V2                

Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü kamera, 

üzerinde CSI (Camera Serial Interface) konnektörü 

bulunan tüm modeller ile uyumludur. (Nvidia Jetson Nano 

ile uyumlu) Bağlantı yapıldıktan sonra, V4L (Video for 

Linux) API'leri üzerinden kameraya erişimi sağlayacağız. 

Raspberry Pi Kamera V2 fotoğraf ve HD çözünürlükte 

video çekimi için kullanılabilir. Time-lapse videolar ve 

ağır çekim için güzel bir tercihtir. Kamera modülü 

üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve 

yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü 

algılayıcı sensör bulunmaktadır. Otomatik beyaz dengesi, 

otomatik bant filtresi, otomatik siyah seviye kalibrasyonu, 

otomatik pozlama telafi kontrolü ve ortam ışığı algılama 

gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 33: Jetson Nano Detaylı Pin Görünümü 

Şekil 34: Raspberry 

Pi Kamera Modülü V2 
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 Raspberry Pi Kamera Teknik Özellikleri 

Boyutları 25x20x9mm 

Çözünürlük 5 MP (2592x1944 piksel) 

Video Çekimi 1080p, 720p ve 640x480p 

Sensör Tipi OmniVisionOV5647      (5 megapiksel) 

Sensör Boyutu 3.67 x 2.74 mmI 

Piksel Sayısı 2592 x 1944 

Piksel Boyutu 1.4 x 1.4 um 

Lens f = 3,6 mm, f / 2,9 

Görüş Açısı 54 x 41 derece 

Görüş Alanı 2 m'de 2.0 x 1.33 m 
 

 

Pixhawk 

 

Pixhawk otokontrol kartı aracımızın motor kontrolünü ve otonom sürüş özelliğini 

sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde su altı sisteminin kontrolünde, motorların kontrolü ve 

sensörlerden alınan veriyi işlemek için kullanılmaktadır. Bunun ana sebebi stabilizasyonunun 

diğer kartlara göre daha iyi olmasıdır. Diğer bir otokontrol kartı olan APM’yi kullanmama 

nedenimizden biride benzer bir işletim sistemiyle çalışsa da pixhawk’ın daha güncel olmasıdır. 

 Bu kontrol cihazı, araçların tamamen otonom bir araca dönüşmesini sağlar. Otonom 

stabilizasyon, yol noktası tabanlı navigasyon ve radyo telemetri modülleri ile iki yönlü telemetri 

için destek sağlayabilen tam bir otokontrol kartıdır. Bu sayede su altı sistemimizin 

kontrollerinde büyük önem taşımakta ve sistemin otonomluğun da önemli yer alır.  

Otokontrol kartımız(Pixhawk), üzerinde voltaj regülatörü kullandığımız kendi 

tasarımımız olan güç dağıtım kartı sayesinde Li-Po pilden beslenir. Otokontrol kartımız 

tarafından PWM sinyalleri motorları sürmek için kullanılan Electronic Speed 

Controller(ESC)’lere aktarılır ve ESC’ler motorlara gerekli elektriksel gücü iletir.  

 

Tablo 15: Raspberry Pi Kamera Modülü Teknik Özellikleri 
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 Pixhawk Teknik Özellikleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB Güç Girişi 4.75~5.25V 

Güç modülü çıkışı 4.9~5.5V 

Ana FMU İşlemci: STM32F765 

CPU 24 MHz ARM Cortex M3 

RAM 256 KB SRAM (L1) 

Ağırlık 15.8 g 

Boyutlar 44x84x12mm 

Çalışma sıcaklığı -40 ~ 85°c 

  

Arayüz 

  

*8-16 PWM çıkışı (8 IO'dan, 8 FMU'dan) 

*3 I2C bağlantı noktası 

*4 SPI otobüsü 

Şekil 35: Piwhawk Detaylı Görünüm 

 

Tablo 16:Pixhawk Teknik Özellikleri 
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İtki Sistemi 

İtki sistemimizde ön tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi 6 

adet fırçasız dc motor kullanılacaktır. Ön tasarım raporunda 

seçmiş olduğumuz motorların su sızdırmazlığını kendimiz 

yapma kararı almıştık ancak yaptığımız sızdırmazlık 

deneylerinin sonucunda dc motorlarımızdan istenilen verimi 

elde edemedik. Pandemiden dolayı tam kapanma sürecininde 

araya girmesiyle kritik tasarım raporunda su altı aracımızın 

ana elemanı olan motorlarda bir değişiklik yaparak 

Bluerobotics firmasından 6 adet T200(şekil 1.1) motor ve bu 

motorların özellikleriyle uyumlu olduğu 6 adet elektronik hız 

kontrolcüsü (ESC) alma kararı verdik.   T200 motorlar 

kendinden su geçirmezdir. İtici gövdesi ve pervanesi, sert 

polikarbonat plastikten üretilmiştir. 

 

 

Motorlarımızın ana gövdeye bağlantı düzeninde 4 adet motorumuzun 45 derecelik 

açılarla konumlandırılarak yatay hareketi sağlamasını, 2 adet motorumuzun ise dikey eksende 

hareketi sağlaması için ana gövdeye bağlantısı yapılacaktır. Bu şekilde motorlarımızından daha 

az güç çekerek daha çok verim alacağımızı düşünüyoruz. 

2D Çizimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36: T200 İtici 

Şekil 38: T200 Motorlarımızın Çektiği Güce Göre İtici Kuvvet Grafiği  

 

Şekil 37: T200 İtici 2D Çizimleri 
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Elektronik Hız Kontrol (ESC) 

Motorun hızını ve dönüş yönünü sistem tarafından 

gönderilen PWM sinyaline göre kontrol eden elektronik 

cihazlardır. Motorlarımızdan fazla akım çekildiğinde motorun 

zarar görmemesi için akımı keserek motorumuzu durdurur, 

aynı şekilde bataryanın belli bir voltaj seviyesi altında 

düşmesinde  motor akımını keserek batarya yüzdesinin 

tehlikeli sınırın altına düşmesini önlemede kullanılır. Fırçasız 

DC motorların çalışması için bir elektronik hız kontrolü (ESC) 

kullanılması gereklidir. 

ESC Teknik Özellikleri 

 
Sinyal Voltajı  3.3-5 volt 

Voltaj 7-26V(2-6S) 

Maksimum Akım   30A 

Ağırlık 16.3g 

     Şekil 40: ESC’ Ye Gelen PWM Sinyallerine Göre Verim Grafiği  

 

 

Şekil 39: ESC’ Ye Gelen PWM Sinyallerine Göre İtici Kuvvet Grafiği  

 

Tablo 17:ESC Teknik Özellikleri 

 

Şekil 41: ESC  
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2D Çizimleri  

 

PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) 
 

PWM; üretilecek olan darbelerin, genişliklerini kontrol ederek, çıkışta üretilmek istenen analog 

elektriksel değerin veya sinyalin elde edilmesi tekniğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 42: ESC 2D Çizimleri 

 

 

     Şekil 43: Sinyal Genişlik Modülasyonu 
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LVMaxSonar-EZ4(MB1040) Sensor 

 

   Sonar; ses dalgalarını kullanarak cismin 

boyut, uzaklık gibi verileri hakkında bilgi almamıza 

yarayan araçtır. Sonarlar ses dalgaları göndererek 

nesneleri konumlandırır. Ses, düz çizgiler ile değil 

dalgalar halinde ortama dağılır. Su altında derinlik 

arttıkça ışık dalgalarının  kırınımının artması nedeniyle 

su altında mesafeyi ölçmede ve engelleri tespit etmede 

daha doğru sonuç alabilmek için  sonar kullanmayı 

tercih ettik.     

 

 

 LVMaxSonar-EZ4(MB1040) Sensor Teknik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BME280 Nem, Sıcaklık ve Basınç Sensörü 

BME280 nem, sıcaklık, basınç sensörleri, her 

türlü koşulda çevresel algılama için mükemmel bir tercih 

ve haberleşme protokolü olarak hem I2C hem de SPI'da 

kullanılabilir. Bu sebeple Pixhawk ile haberleşme 

anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız.  

 

Nem oranını ±%3 doğrulukla, barometrik basıncı 

±1hPa mutlak hassasiyetle ve sıcaklık ile ±1,0 °C 

doğrulukla ölçmemizi sağlar. Kontrol biriminin aşırı 

ısınmasını engellemek veya herhangi bir su sızma olayına 

karşın güvenlik önlemi gerekçesi ile sorunlarımızı 

giderecek bir sensördür.3.3V ve 5V voltaj değerlerinde 

çalışabilir. Bu gücü kendi tasarımımız olan güç dağıtım 

kartımızdan iletilecektir. 

 

Mesafe Ölçümü 0 – 6.45 M (21.2 Ft) 

Çözünürlük 1' (2.5 Cm) 

Amper Tüketimi 2 mA 

Çalışma Gerilimi 2.5 – 5.5 V 

 

Ultrasonik Sensor 42 Khz 

Okuma Hızı 20 Hz 

     Şekil 44: LVMaxSonar-EZ4(MB1040)  

 

 

 

Şekil 45: LVMaxSonar-EZ4(MB1040) 

Arka Yüzü 

 

 

 

Şekil 46: BME280 Nem, 

Sıcaklık ve Basınç Sensörü 

 

 

 

 

Tablo 18: LVMaxSonar-EZ4(MB1040) Sensor Teknik 

Özellikleri Teknik Özellikleri 
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BME280 Nem, Sıcaklık ve Basınç Sensörü Teknik Özellikleri 

 

 

MPU 9250  İvme Sensörü 

MPU 9250  ivme  sensörümüz  3 eksende ivme, 3 

eksende jiroskop,3 eksende de manyetik alan ölçmesi ile 

toplamda 9 eksende  ölçüm yapmak mümkündür. Su altı 

aracımızın dengesini ve kontrolünü sağlamada bize 

yardımcı olacak sensör modülüdür. 

 I2C ve SPI  haberleşme protokollerine sahip olması 

bizim Pixhawk ile olan bağlantı seçeneğimizi 

artıracaktır. Sensörümüz için gerekli olan besleme 

voltajını  kendi tasarımımız olan güç dağıtım kartından 

aktaracağız.    

MPU9250 İvme Sensörü Teknik Özellikler 

Besleme Voltajı  3 ~ 5 V 

İletişim Modu I2C/SPI 

Gyro Aralığı +/-250, +/-500, +/-1000, +/-

2000dps 

Hızlandırıcı Aralığı +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

Manyetometre 

Aralığı 

+/-4800 uF 

Pin Aralığı 2.54mm 

Boyutları 15mm X 25mm 

 

Sıcaklık 

Ölçümü 

-40C ile 85C arası 

Nem %0-100 RH ,%-3-% 20-80 arası 

Basınç 

Aralığı 

30.000 Pa ile 110.000 Pa,12Pa ‘lık göreceli 

doğruluk ve 100 Pa mutlak doğruluk 

Arayüz I2C (3.4 MHz'e kadar), SPI(10 MHz'e kadar) 

Ürün 

Ölçüleri 

19,0 mm x 18,0 mm x 3,0 mm 

Ürün 

Ağırlığı 

1g 
Şekil 47: BME280 Nem, 

Sıcaklık ve Basınç Sensörü 

Arka Yüz 

 

 

 

 

Tablo 19: BME280 Nem, Sıcaklık ve Basınç Sensörü 

 

 

Tablo 20: MPU9250 İvme Sensörü 

 

 

     Şekil 48: MPU9250 İvme Sensörü  

 

 

 

Şekil 49: MPU9250 İvme 

Sensörü Eksenleri 
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Batarya 

  

Lityum polimer batarya (Li-Po pil) sıvı 

elektrolit yerine polimer elektrolit kullanan, yeniden 

şarj edilebilir pillerdir. Li-Po piller hücrelerden 

oluşur. S hücre sayısını temsil eder. Her bir hücrenin 

nominal voltajı 3,7 volttur. Li-Po pil tercih etmemizin 

nedeni anlık yüksek akım verebilmeleridir. 

 

 Avantajları                                                           

• Lipo pillerin güç yoğunluğu fazla olduğundan  yüksek enerji depolayabilirler. 

• Lipo piller özellik ve yapı olarak sağlam ve esnek yapıya sahiptir. 

• Lipo pillerin sıcak ortamlarda diğer bataryalara göre daha verimli çalışması. 

Dezavantajları 

• Lipo piller diğer pillere oranla daha pahalıdırlar. 

 

Batarya Teknik Özellikleri 

Kapasite 7000mah 

Hücre Sayısı 4S 

Sürekli Deşarj Akımı 40C (280A) 

Patlamaya Karşı 

Akım 

80C (560A) , 10sn 

Şarj Hızı 1-2C (maks.5C) 

Ürün Ağırlığı 735g 

Batarya Boyutları 175 x 59 x 34 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 50: Batarya  

 

 

 

Tablo 21: Batarya Teknik Özellikleri 
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Güç Dağıtım Sistemi 

Sistemdeki güç kaynağı (Batarya)’dan gelen  gerilimi DC-DC dönüştürücü 

kullanılarak  5VDC, 3,3VDC gerilimleri elde edilecektir. 5VDC gerilimi ile Jetson Nano 

bilgisayarı ve bu bileşene bağlı kameranın, 3,3VDC gerilim ile   sensörlerin  beslemesi 

yapılacaktır. Devre elemanlarının özelliklerine uygun gerilim ve amper değerinlerine sahip DC-

DC voltaj dönüştürücü kartımızı kendimiz Altium Designer programı ile tasarladık.Güç dağıtım 

kartımızı LTSpice gibi simülasyonlarda denedik,başarılı sonuçlar elde ettik ancak fiziki olarak 

üretiminin ardından sıkıntı yaşamamız durumunda değişikliklere gideceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 51: Güç Dağıtım Kartı 

Şematik Tasarımı 

 

 

 

     Şekil 52: Güç Dağıtım Kartı 

PCB Tasarımı 
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Acil Durdurma Butonu 

Elektrik ve makine devrelerinde kullanılan, üzerine 

basıldığında enerjisi kesilen ilgili ekipmanın çalışmasını durduran 

ve tüm potansiyel tehlikeleri kapatan bir emniyet kontrol 

anahtarıdır. Su altı aracımızın olası tehlike durumu altında 

elektronik devre bileşenlerini korumak için IP67 sertifikalı acil 

durdurma butonunu kullanmaya karar verdik.  

 

 

 

Acil Durdurma Butonu Teknik Özellikleri 

Tip Kalıcı acil stop butonu (emergency) 

Çap 19mm 

Kontak 1 CO (Enversör kontak) – 3 uçlu 

Gövde Paslanmaz Çelik 

Koruma Sınıfı IP67 (su geçirmez) 

 

 

 

 

Sigorta 

Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve 

bu cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak 

devreleri ve cihazı hasardan kurtaran devre elemanlarına denir. 

Su altı aracımızdaki  kullandığımız T200 motorlarımız diğer 

devre elemanlarına göre daha fazla akım çekmektedir. Bu riski 

ortadan kaldırmak için, araç içindeki devre kartlarına entegre 

şekilde, olası bir motor zorlanması ya da kısa devre durumunda 

fazla akım geçmesini önlemek için devre hattı boyunca farklı akım 

değerlerinde sigortalar kullanılacaktır.  

 

     Şekil 54: Sigorta 

 

 

 

     Şekil 53: Acil Durdurma Butonu 

 

 

 

Tablo 22: Acil Durdurma Butonu Teknik Özellikleri 
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Hidrofon 

Hidrofon su altı sesini kaydetmek veya dinlemek için su 

altında kullanılmak üzere tasarlanmış mikrofondur. Hidrofonlar, 

ses dalgası gibi bir basınç değişikliğine maruz kaldığında bir 

elektrik potansiyeli üreten bir piezoelektrik dönüştürücüye 

dayanır. Örneğin mikrofonun havadaki sesi toplaması gibi, 

hidrofon da su altındaki akustik sinyalleri algılar. Hidrofon, 

herhangi bir yönden gelen su altı seslerine maruz kaldığında, 

geniş bir frekans aralığında küçük voltajlı sinyaller üretir.  

Hidrofon, herhangi bir yönden gelen sesleri kaydedebilir. 

Bu şekilde pingerli top görevinde sesi algılayıp takip ederek, 

kurduğumuz algoritma sayesinde tamamlamayı düşünüyoruz. 

 

Hidrofon Teknik Özellikler 

 

 

 

Aydınlatma Sistemi 

 

Su altı aracımızın istenilen görevleri  yerine 

getirebilmesi için  görüntü işleme algoritması 

kullanılacaktır. Görüntü işleme algoritmasının düzgün 

çalışabilmesi için kameradan net bir 

görüntünün  alınabilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Su altında  ışık belirli derinliğe kadar iletilir 

ancak iletilen ışık yeterli olmaz. Bunun nedeni ışığın 

suyun her tabakasında kırılmaya uğramasıdır. Kırılma 

şiddeti arttıkça  aracın net görüntü alabilmesi için ekstra 

ışıklandırma yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu sorunu 

gidermek için araştırmalarımız sonucu  özelliklede 

büyük akvaryum aydınlatmalarında da yaygın olarak 

kullanılan  Es-Power Led 10w Cree XM L2 T6 ledini 

kullanmaya karar verdik.  

 

 

 

Duyarlılık -190dB re:1V/Pa (+/- 4 dB 20Hz -4KHz) 

Direnç 25nF 

Çalışma 

Aralığı(Hz) 

<1 Hz - 100KHz> 

Boyutları 25mm x 58mm 

Kütle 50 gr 

Çalışma 

Derinliği 

80 metre 

     Şekil 55: Hidrofon 

 

 

 

Tablo 23: Hidrofon Teknik Özellikleri 

 

 
Şekil 56: Hidrofon 2D 

Görünüşü 

 

 

 

     Şekil 57: Aydınlatma Sistemi 
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Aydınlatma Sistemi Teknik Özellikleri 

 

Besleme Gerilimi 3,2 V - 3,6V 

Maksimum Akım 2,8A 

Lümen 1200 

Güç 10W 

Kelvin Değeri 6500 Kelvin-8000 Kelvin 
 

 

 

Elektronik Malzemelerin Voltaj-Akım Tablosu 

 

ELEMAN VOLTAJ(V) AKIM(mA) 
TOPLAM 

AKIM(mA) 

ESC – Motor 14,8 25000 150000 

Jetson Nano 5 4000 4000 

Pixhawk 5 400 400 

Sonar 5 2 2 

Led * 2 5 2000 4000 

Kamera *2 5 - - 

Hidrofon 5 <<1 <<1 

BME280 3,3 <<1 <<1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 24: Aydınlatma Sistemi Teknik Özellikleri 

 

 

Tablo 25: Elektronik Malzemelerin Voltaj-Akım Tablosu 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın elektronik sistemindeki Pixhawk ve Jetson Nano seri portlar ile 

haberleşmektedir. Aracın otonom sürüşünü Pixhawk ile çalıştırılan QGround Control 

yazılımı sağlarken görevlerin otonom gerçekleştirilmesi esnasında Jetson Nano ile 

çalıştırılacak olan tamamen takımımız tarafından geliştirilen Linux tabanlı ROS yazılımı 

kullanılacaktır. Görevler esnasında görüntü kameradan alınırken, 3. görevin 

gerçekleştirilmesinde Hidrofon ve Sonar sensörlerinden alınacak verilerle pingerli cismin 

tespiti yapılacaktır.  

Hassasiyetle yapılan teknik ve kaynak araştırmaları sonucu otonom görev yazılımda 

ROS tercih edilmesinin sebebi detaylı ve stabil bir kontrol sağlayarak daha gelişmiş olan 

güvenilir yazılımlar ortaya koymamıza olanak sağlamasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 26: ROS Algoritması 

 

 

 

 

Tablo 27: Araç Genel Kontrol 

Algoritması  
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1.Görev 

Aracımızdan gerçekleştirilmesi beklenen ilk görev su içerisine rastgele 

konumlandırılmış kapıdan geçmesidir. Bu görevin gerçekleştirilmesi sürecinde kapının 

konumu ve orta noktası görüntü işleme yazılımı tarafından tespit edilip bu tespit referans 

alınarak otonom yazılım sayesinde görev tamamlanacaktır. Görev yazılım algoritmasının 

anlatılan biçimde işlememesi durumunda başarısız olmamak için bazı noktalara kontrol ve 

tekrardan başlatma döngüleri eklenerek güvenilirlik sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 28: 1.Görev Algoritması 
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2.Görev 

        Aracımızdan gerçekleştirmesi beklenen ikinci görev su içerisinde havuz zeminine 

rastgele bir konuma yerleştirilmiş olan 3 adet farklı çaplarda iç içe çember ve bu çemberlerin 

ortak merkezine yerleştirilmiş olan bir denizaltı maketine en yakın biçimde konumlanmaktır. 

      Bu görevin gerçekleştirilmesi sürecinde hedefin konumu görüntü işleme kullanılarak 

tespit edilecek ve denizaltı maketine doğru otonom yazılım sayesinde ilerlenecektir. 

Olabilecek en yakın konuma geldiği zaman ise konumlanacaktır. Görev yazılım 

algoritmasının anlatılan biçimde işlememesi durumunda başarısızlıkla sonuçlandırmamak için 

bazı noktalara kontrol ve tekrardan başlatma döngüleri eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Tablo 29: 2.Görev Algoritması 
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3.Görev 

       Aracımızdan gerçekleştirilmesi beklenen son görev havuzun içerisine rastgele 

konumlandırılmış olan pingerli/pingersiz hedefin tespiti ve imhasıdır. Bu görevin 

gerçekleştirilmesinde ses işleme ile cismin konumu tespit edilip o yöne doğru ilerlenecektir. 

Cisim kamera menziline girdikten sonra görüntü işleme ile orta noktası belirlenip bu nokta 

referans alınarak otonom yazılım sayesinde hedef düşürülecektir.  

      Görev algoritmasının beklenen işlemleri gerçekleştirememesi durumunda görevin 

başarısız sonuçlandırılmaması için bazı aşamalara kontrol ve tekrar döngüleri eklenmiştir. 

Tablo 30: 3.Görev Algoritması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1 Görüntü İşleme ile Hedef Tespit Yazılımı 

              Yarışmada araçtan gerçekleştirilmesi gereken görevler gereği görüntü işleme 

yazılımı kameradan alınacak olan gerçek zamanlı anlık görüntüler üzerinden işlemler 

uygulanarak gerçekleştirilecektir. Gerçek zamanlı görüntü işleme yazılımları için 

geliştirme ve kullanım alanlarında pek çok kolaylık sağlaması, birçok kullanıcısı ve 

kaynağı bulunması, karşılaşılan sorunlara sağlıklı çözümler bulunma imkanı ve bunlar 

gibi birçok sebepten dolayı Python programlama dilinde yazılmıştır. 

Kullanılan Kütüphaneler: 

             NumPy 

             NumPy (Numerical Python), çok boyutlu dizilerle ve matrislerle çalışmamızı 

sağlayan ve matematiksel işlemler yapabileceğimiz açık kaynaklı Python dili 

kütüphanelerindendir.  Bu işlemler Python ’un dahili dizilerini kullanarak mümkün olan 

oranla daha verimli ve daha az kodla yürütülür. 

             OpenCV 

             OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü işleme 

kütüphanesidir.  İlk etapta C programlama dili ile geliştirilmeye başlanmış ve daha sonra 

birçok algoritması C++ dili ile geliştirilmiştir. OpenCV platform bağımsız bir 

kütüphanedir, bu sayede Windows, Linux, FreeBSD, Android, Mac OS ve iOS 

platformlarında çalışabilmektedir. OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye 

(image processing) ve makine öğrenmesine (machine learning) yönelik 2500’den fazla 

algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt etme, insan 

hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü 

üzerinde işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir. 

           Time 

            Datetime modülü; zaman, saat ve tarihlerle ilgili işlemler yapabilmemiz için bize 

çeşitli fonksiyon ve nitelikler sunan bazı sınıflardan oluşur. Bu sınıflar; date sınıfı (tarihle 

ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleri barındırır), time sınıf 

(zamanla/saatle ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleri barındırır), 

datetime sınıfı (date ve time sınıflarının birleşiminden ve ilave birkaç nitelik ve 

fonksiyondan oluşur) şeklinde açıklanabilir. 

           Argparse 

           Kullanıcı dostu komut satırı arayüzleri yazmayı kolaylaştırır. Ayrıca otomatik 

olarak yardım ve kullanım mesajları üretmekle beraber kullanıcılar programa geçersiz 

argümanlar verdiğinde hatalar oluşur. Python 2.7 ve 3.2 sürümlerinde itibaren Argparse 

modülü Python standart kitaplığında bulunur. 
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           Deque 

Deque veya Double Ended Queue, öğelerin eklenmesinin ve kaldırılmasının önden 

veya arkadan gerçekleştirilebildiği bir kuyruk türüdür. Böylece FIFO kuralına (İlk Giren İlk 

Çıkar) uymaz. Geliştirilen yazılımda “list” fonksiyonunun müdavimli olarak kullanılmıştır. 

          

 

 

         SciPy  

         Veri bilimi çalışmaları için bir diğer olmazsa olmaz olarak gösterilen, NumPy‘e göre 

matematiksel çözümlerden ziyade biraz daha bilimsel çözümlerin ağırlıklı olarak ele alındığı 

(Tek boyutlu bir Schrödinger Eşitliği‘nin çözümlemesi gibi.) kütüphanedir. 

Kullanıcılar-geliştiriciler arasında NumPy ve SciPy kütüphanelerinin birlikte kullanımı 

gerçekleştirildiğinde MatLab programının sağladığı çözümlere benzer işlevler sağlayacağı 

dile getirilmektedir. 

 

         MatPlotLib 

        Veri bilimi çalışmaları için sayısal matematik hesaplamalarını 2 ya da 3 boyutlu görsel 

çıktılar olarak almamızı sağlayan bir çizim (görselleştirme) kütüphanesidir. Dokümantasyon 

içeriği zengin, öğrenimi kolay ve uygulaması basit olduğundan çokça tercih edilmektedir. 

            

 

Şekil 58: FIFO Kuralı 
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Görev Yazılımlarında Kullanılan Fonksiyonlar  

Görev Yazılımında 

Kullanılan Fonksiyonlar 
Kullanılan Fonksiyonların Özellikleri 

1.Görev 

Kapıdan 

Geçme 

Görevi 

2.Görev 

Deniz Altı 

Maketine 

Yaklaşma 

Görevi 

3. Görev 

Hedef 

Tespiti Ve 

İmhası 

Görevi 

cv2.GaussianBlur Bu yöntemde Gauss çekirdeği kullanılır. Çekirdeğin genişliği ve yüksekliği 

belirtilmelidir. Gauss bulanıklığı, görüntüden Gauss gürültüsünü gidermede oldukça 

etkilidir. 

   

cv2.Threshold Threshold fonksiyonu verilen kaynak görüntüyü binary görüntüye çevirme görüntü 

üzerindeki gürültüyü azaltma ve görüntü üzerinde nesne belirlemek gibi farklı 

amaçlarda kullanılabilir. 

   

Canny Kenar Tespiti 

(cv2.canny) 

Bu algoritma Gradyan hesaplama, maksimum olmayanı bastırma ve histerezis 

eşikleme olmak üzere 3 önemli aşamadan oluşmaktadır. 

   

cv2.dilate Bu algoritma Gradyan hesaplama, maksimum olmayanı bastırma ve histerezis 

eşikleme olmak üzere 3 önemli aşamadan oluşmaktadır. 

   

cv2.findContours Bu metot tüm filtrelemeler ve gürültü gidermelerden sonra elde edilen görüntü 

üzerinde bir dikdörtgen çizdirmeye yaramaktadır. 

   

cv2.rectangle Kameradan alınan kaynak görüntünün renk uzayını BGR (Mavi-Yeşil-Kırmızı)’dan 

siyah-beyaza çevirmeye yaramaktadır. 

   

cv2.COLOR_BGR2GRAY Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü 

olarak adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden temizlenir. 

   

cv2.erode Bu metot giriş olarak verilen görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan 

içerisindeki sınırları genişletmektedir.  

   



 
 

54 
 

cv2.HoughCircles Hough Dönüşümü sayısal görüntü işlemede matematiksel olarak ifade edilebilen 

şekillerin yerinin, açılarının bulunmasında kullanılmaktadır. 

   

cv2.COLOR_BGR2HSV Kameradan alınan kaynak görüntünün renk uzayını BGR (Mavi-Yeşil-Kırmızı)’dan 

HSV (Hue, Saturation, Value/Renk özü- Doygunluk, Parlaklık) ’ye çevirmeye 

yaramaktadır. 

   

cv2.moments Görüntünün momenti; yarıçapı, alan ağırlık merkezi vb.gibi bazı özelliklerini 

bulabileceğimiz, görüntü piksellerinin yoğunluğunun belirli bir ağırlık ortalamasıdır.  

   

Filtfilt Bu işlev, bir ileri ve bir geri olmak üzere iki kez doğrusal bir dijital filtre uygular.    

Fourier Dönüşümleri 

(scipy.fft ) 

Fourier analizi, bir fonksiyonu periyodik bileşenlerin toplamı olarak ifade etmek ve 

bu bileşenlerden sinyali kurtarmak için bir yöntemdir. 

   

Fftconvolve FFT kullanarak iki N boyutlu diziyi dönüştürülür. Convolve otomatik olarak bu 

yöntemi veya daha hızlı olan bir tahmine dayalı olarak doğrudan yöntemi seçer. 

   

Signal.freqz Dijital bir filtrenin frekans yanıtını hesaplamada kullanılır.Bir dijital filtrenin M-

mertebe payı b ve N-düzey paydası a verildiğinde, frekans tepkisini hesaplamada 

kullanılır. 

   

Signal.find_peaks Pik özelliklerine dayalı olarak bir sinyalin içindeki tepe noktalarını bulunur. Bu 

fonksiyon 1 boyutlu bir dizi alır ve komşu değerlerin basit karşılaştırmasıyla tüm 

yerel maksimumları bulur. 

   

Subplot Grafiklerin düzlemini ve kaçıncı grafik olduğunu belirtir. İlk sayı satırı, ikinci sayı 

sütunu, üçüncü sayı ise kaçıncı grafik olduğunu ifade eder. 

   

Logaritmik Eksen 

Fonksiyonları 

Bazı tip veriler birkaç değişik ölçeğe dağılmıştır (sözgelişi, 1-10 000 aralığı gibi). 

Bunları daha derli toplu olarak görmek için logaritmik ölçek kullanılabilir. 

   

Tablo 31: Görev Yazılımlarında Kullanılan Fonksiyonlar 
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4.3.3.2 Kapıdan Geçme Görevi 

               Dikdörtgen Tespit Yazılımı 

               İlk görevin gerçekleştirilmesi sürecinde araçtan üst üste birleştirilmiş biri büyük biri 

küçük olmak üzere 2 adet dikdörtgen kapıdan oluşan engelin geçilmesine yönelik görüntü 

işleme ile nesne tespiti kullanarak kapıların tespiti ve kapıların boyutlarının belirlenmesi 

beklenmektedir.  

Bu tespitin yazılımında kamerayla alınan canlı görüntüye belirtilen kütüphane ve metotlar 

kullanılarak sırasıyla renk değişimi, gürültü giderilmesi, morfolojik operasyonlar, kontur 

algılanması, Canny filtresinin uygulanması, kenarlara dayalı olarak dikdörtgen nesnenin 

tespiti ve tespit edilen nesnenin etrafının işaretlenmesi aşamaları mevcuttur. Bu tespit edilen 

şekillerin kenarlarının uzunlukları çıkarılarak boyut analizi gerçekleştirilmiştir. 

Tespit edilen nesnenin kenarları referans alınarak orta noktası tespit edilip, görev 

gerçekleştirilirken araç orta noktaya hizalanmaktadır. Bu sayede araç engelin kenarlarına bir 

temasta bulunmayarak kusursuz bir şekilde görevi bitirmeye yönelik hareket etmektedir. 

  

Kullanılan Programlama Dili ve Kütüphaneler 

          Kapıdan geçme görevi esnasında kullanılan dikdörtgen tespit yazılımın 

geliştirilmesinde Python programlama dili kullanılmış olup NumPy, OpenCV, Time ve 

Argparse kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Bu yazılım dili ve kütüphanelerin açıklaması 51. 

sayfada detaylıca anlatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 59: Kapıdan Geçme Görevi Test Görüntüsü 
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        Takımızın yapmış olduğu araştırma, analiz ve yazılım geliştirme süreçleri sonucunda 

kapıdan geçme görevi için kullanılması planlanan dikdörtgen tespit yazılımı ortaya koyulmuş 

olup mutluluk edici sonuçlar vermiştir. Fakat her zaman daha iyisinin yapılabileceğini 

düşünen Alesta takımı çalışmalarını ve araştırmalarına ara vermeksizin devam etmektedir. 

Mevcut yazılım daha da geliştirilerek yarışmada görevi kusursuzca yerine getirecek bir 

performans sergilemesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.3 Denizaltı Maketine Yaklaşma Görevi 

            2.görevin gerçekleştirilmesinde aracımızdan, havuzun zemininde içe içe gelecek 

şekilde yerleştirilmiş 3 adet farkı boyutlardaki dairenin ortak merkez noktasına 

konumlandırılan bir adet kırmızı ve siyah renklerine sahip denizaltı maketine, en yakın 

noktaya iniş yapması istenmiştir. 

 Bu görevin gerçekleştirilmesi sırasında iç içe yerleştirilmiş farklı boyutlardaki dairenin 

tespitinde takımımız tarafından geliştirilen ve test aşamalarında tabi tutulmuş olan “Daire 

Tespit Yazılımı” kullanılacaktır.  

 Dairelerin ortak merkezinde konumlanmış halde bulunan denizaltı maketinin 

tespitinde ise yine takımımız tarafından geliştirilmiş olup farklı renkleri tespit etmede ve 

farklı ortamlarda stabilizesini sürdürerek güven verdiği kanıtlanmıştır. 

 

 

   

 

 

Şekil 60: Kapıdan Geçme Görevi Test Görüntüsü 2 
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  Kullanılan Kütüphaneler 

 Denizaltı maketine yaklaşma görevinde kullanılacak olan daire tespit yazılımı Python 

programlama dili kullanılarak, NumPy, OpenCV ve Time kütüphaneleri yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu yazılı m dili ve kütüphaneler hakkında detaylı bilgi sayfa 51.sayfada 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Takımızın yoğun literatür ve teknik araştırmaları sonucu su altında başarıyla görevini 

yerine getirmeye yönelik geliştirmiş olduğu daire tespit yazılımı ilk test aşamasını başarıyla 

sonlandırmış olup su içerisindeki tespit işleminin testine geçilmiştir. Bu test sonrasında da 

sonuç analizi yapılıp, bu analize dayalı olarak yazılım üzerindeki tüm iyileştirmelerin 

yapılmasında sonra tam anlamıyla yarışmaya hazır duruma gelecektir. 

Şekil 61: Hough Dönüşümü 
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Renk ile Nesne Tespiti Yazılımı 

Kullanılan Kütüphaneler 

Denizaltına yaklaşma görevinin nesne tespit yazılımında Python programlama dili 

kullanılmış olup bu yazılımın geliştirilmesinde OpenCV, NumPy ve Deque kütüphaneleri 

kullanılmıştır. Bu programlama dili ve kütüphaneler hakkında detaylı bilgi sayfa  51-52. 

sayfalarda  verilmiştir. 

4.3.3.4 Hedef Tespiti ve İmhası Görevi 

3. görev olan Hedef Tespiti ve İmhası Görev’inde havuzun zemininde farklı 

konumlarda üzerinde top olan 1 adet pingerli ve 1 adet pingersiz olacak şekilde 2 adet renkli 

hedef bulunacaktır. Bu görevde beklenen hedefteki topun düşürülmesidir. Pinger tespitinde 

pingerden yayılan sinyalin hidrofon tarafından toplanıp, toplanan sinyal bilgileri Jetson 

Nanoya aktarılır. Aktarılan veriler oluşturduğumuz yazılım tarafından belirlenen kütüphane 

ve kullandığımız matematiksel fonksiyonlar tarafından sinyali algılama, algılanan sinyalin 

frekans genlik aralığını tespit etme ve karşılaştırma, filtreleme işlemlerini gerçekleştirir. 

Doğru frekans aralığındaki sinyali tespiti gerçekleştirildikten sonra sinyalin geldiği tarafa 

yönelme gerçekleştirilir. 

Aracımızda bulunun sonar ile mesafe ölçüm, ses dalgasının aşağı inmesi, bir nesneye 

vurması ve sonra geri dönmesi ile ne kadar sürede bunun gerçekleştiğini hesaplanır. 

Kameradan alınan görüntüler, kütüphaneler ve metotlar kullanılarak oluşturduğumuz hedef 

tanıma verileri kullanılarak pingerli topun olduğu hedefe yaklaşılır ve pingerli hedefteki topun 

düşürülmesi ile hedef tespiti ve imhası görevi başarıyla tamamlanmış olur. Bu görevin ses 

işleme ile gerçekleşememesi halinde ise, görüntü işleme sayesinde cisim kameranın görüş 

alanına girdikten sonra üzerindeki topun dairesel şekli ve beyaz rengi referans alınarak 

Şekil 62: Çember Merkezi Bulma Algoritması Test Görüntüsü 
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yapılan nesne tespiti yazılımı devreye girmektedir. Bu nesne tespiti yazılımı sayesinde tespit 

edilen topun orta noktası belirlenerek top ortalanacaktır. Böylelikle otonom yazılımın ilerleyip 

topa çarparak görevi yerine getirmesi için ortam sağlanmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Yazılımında Kullanılan Programlama Dili ve Kütüphaneler 

Pingerli/Pingersiz cismi düşürme görevinin görüntü işleme yazılımı Python 

programlama dilinde yazılmış olup, bu yazılımın geliştirilmesi sürecinde Deque, NumPy’ın 

SciPy ve Matplotlib kütüphanelerinden ve OpenCV kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Bu 

programlama dili ve kütüphaneler hakkında detaylı bilgi sayfa 51-52. Sayfalarda verilmiştir. 

           Biz gerçekleştirmemiz gereken görevlerden pingerli cisim tespiti görevinde sinyal 

işleme de kullanacağımız Fast Fourier transformu, filtreleme işlemleri sesin öz niteliğini 

çıkarmada kullanılacak fonksiyonlar için bu kütüphaneden yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 63: Pingerli Cisim Tespiti Şeması 

Şekil 64: Fourier Dönüşümü 
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Logaritmik eksenli grafikleri loglog (her iki eksen de logaritmik), semilogx (yatay 

eksen logaritmik) ve semilogy (dikey eksen logaritmik) fonksiyonlarıyla üretiriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROS 

ROS (Robot İşletim Sistemi), robot kontrol yazılımı geliştirmek için geliştirilmiş açık 

kaynak kodlu bir yazılım sistemidir. ROS’u kullanabilmek için Linux tabanlı Ubuntu işletim 

sisteminin 18.04 sürümünü tercih ettik. Bunu tercih etmemizin sebebi, ROS üzerinde daha iyi 

ve daha az komplike çalışabilmemizi sağlamaktır. İyi bir robot için iyi bir yazılım ve robotik 

öğrenmek gerekir. Bu oldukça zorlu bir süreçtir. Bunun için büyük bir bilgi birikimi 

gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 65: Logaritmik Eksen Fonksiyonları 

Şekil 66: ROS Simülasyon Ortamı 
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 ROS; iletişim altyapısı (yayımla-abone ol tabanlı iletişim ve uzaktan metot çağrısı), 

çerçeve yazılımları ve araçlar (görselleştirme, yapılandırma altyapısı, kayıt yeniden oynatma) 

ve ekosistem (simülatörler, algoritmalar, sürücüler ve programlama dili arayüzleri vb.) gibi alt 

bileşenleri içerisinde barındırır. Birçok şeyi içerisinde bulundurduğu için bize fazlaca kolaylık 

sağlar. Bu sebeple projemizde ROS kullanmayı tercih ettik. 

 Yukarıdaki fotoğrafta kısaca ROS’un çalışma mantığını göstermek istedik. Sağ üst 

tarafta bulunan kısım Gazebo simülasyon kısmıdır. Burada araç simülasyonunu yapıp 

gözlemleyebiliyoruz. Sol üstte bulunan kısımda Visual Studio Code bulunmaktadır. Bu 

kısımda Python kodlarımızı yazacağız. Altta görünen kısım komut istemi kısmıdır. 

Terminalden komutlar vererek robot hareketini sağlayabiliyoruz.  

Catkin: Catkin, ROS Groovy ile başlayan paketler için önerilen derleme sistemidir. ROS 

Fuerte'ye kadar, rosbuild'in bir parçası olan rosmake adlı bir cmake sarmalayıcı komut 

dosyası kullanılarak oluşturulmuştur. Rosbuild'in kullanılmamasının en önemli nedenlerinden 

biri, uygun bir kurulum hedefinden yoksun olmasıdır. Bu, Ros paketlerinin kanonik sistem 

paketleri gibi kullanılmasını engeller ve dağıtımı daha zor hale getirir. Catkin, CMake 

aracılığıyla standart uyumlu kurulum düzenlerini teşvik eder. Bu nedenle, paketlerimizi 

başkalarının kullanması için sisteme yükleyebiliriz ve deb veya rpm gibi dağıtım sistemleri 

için paketlerimizi daha kolay paketleyebiliriz. 

Rospack: Paketlerle ilgili bilgi alınmasını sağlayan araçtır. 

Roscd: Paketin kütüphanesinin doğrudan değiştirilmesini (klasörden klasöre geçmemizi) 

sağlayan araçtır. 

Roscd log: ROS üzerinde yapılmış işlemlerin loglarını (işlem kayıtlarını) açmamızı sağlayan 

araçtır. 

Rosls: Dosya içinde yer alan paketlerin listelenerek gösterilmesini sağlayan araçtır. Kullanımı 

roscd ile aynıdır. 

4.4  Dış Arayüzler 

Ön tasarım raporunda bu başlık altında Q Ground Control kullanılması 

planlanmaktaydı. Ancak TEKNOFEST 2021 Google Groups üzerinden bu başlık ile ilgili 

sorulan sorularda aldığımız “ Temel Kategoriye katılan yarışmacılarımızın doldurması 

gereken bir başlıktır. İleri kategori için gerekli değildir.” yanıtı ve insansız su altı sistemleri 

yarışması şartnamesinde bulunan; 

"( 5.3.3 - İleri Kategori için Görev Puanlaması) Bu kategoride sualtı aracının güç 

ihtiyacı araç üzerindeki bir bataryadan sağlanacaktır. Tüm görev yazılımları araç 

(görüntü işleme vb.) üzerinde çalışacaktır. Yarışma esnasında sualtı aracından gelecek 

veya sualtı aracına gidecek herhangi bir haberleşmeye izin verilmeyecek ve araç ile 

kontrol masası arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmayacaktır."  

Maddesi sebebiyle, görevlerin yapılması esnasında herhangi bir kablolu/kablosuz 

haberleşmeye ve uzaktan kontrole izin verilmeyeceği için ve bu başlığın da ileri kategoride 

gerekli görülmemesi sebebiyle ÖTR’de belirlenen arayüzden vazgeçilmiştir. Bunun yerine 

araç üzerinden görev başlatırken, yarışma öncesi hazırlığında kullanılabilecek, gerekli 

görülmesi halinde, Jetson Nano üzerinden sadece görev başlatmak amaçlı kullanılacak basit 

bir arayüz tasarımına başlanmıştır. 
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Arayüz tasarımı Qt Designer ve Pycharm üzerinden yürütülen entegre bir çalışma  ile 

tasarlanmaktadır QtDesigner üzerinden tasarlanmış olan arayüzümüz PyQt5 arayüz 

kütüphanesiyle Python ile yazılmıştır.Qt Designer ile oluşturulan tasarımı Python kodlarına 

dönüştürmek için “pyuic5 dosyaadı.ui -o dosyaadı.py” komutu kullanılmıştır. Bu işlem sonrası 

oluşan .py uzantılı dosya PyCharm üzerinde açılarak, kodlar üzerinde değişiklikler, ekleme-

çıkarmalar yapılabilir. Arayüz tasarımında PyQt5 kütüphanesinden QtCore, QtGui, QtWidgets 

sınıfları kullanıldı. 

Neden PyQt Kütüphanesi tercih ettik? 

● C++ kütüphanesi olan Qt'nin Python ile yazılabilme kolaylığı 

● Açık kaynak kod geliştirimi için uygun olması 

● Linux ile kullanıma uygun olması 

Sensör kontrol ve test aşamaları araç üzerindeki ledlerle sağlanacak olup, arayüz görev 

başlatma odaklı kullanılabilecektir. Aşağıda görev başlatma amaçlı kullanılacak arayüzün 

başlangıç sayfası yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 GÜVENLİK 

ALESTA+  ekibi çalışmalarını sürdürürken güvenliği ön planda tutmaktadır. Su altı aracının 

üretim aşamaların gerçekleşmesi sürecinde güvenlik konusu ALESTA+ takımı olarak ilk 

önceliğimizdir. Aracın güvenli şekilde su altında çalışması için olası riskler kapsamlı olarak 

düşünülmüş ve çeşitli senaryolar için gerekli tedbirler alınmıştır. Çalışmalarımızda aracın 

güvenliği ve ekip arkadaşlarımızın güvenliğini riske atmadan çalışmaya gayret ettik. Takım 

üyelerimiz İş Güvenliği protokollerini ve ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle uygulamaktadır ve 

bilmektedir. TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri yarışma şartnamesinde belirtilen 

güvenlik için alınan önlemleri ve çözüm yöntemlerini çeşitli başlıklar altında inceledik: 

Şekil 67: Dış Arayüz Tasarımı 
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Atölye Ortamı Güvenliği 

● Aracın üretim hattının CNC 

tezgahı, lazer kesim ünitesi vs. 

güvenliği kontrol edilip 

çalışma işlemlerine daha sonra 

başlanılacaktır. 

● Elektromekanik montaj 

esnasında lehim, sıcak silikon 

vs. ekipmanların kullanımının 

kontrolü sağlanacaktır. 

● Koruyucu giysi, gözlük ve 

ekipmanlar kullanılacaktır. 

● Uyarıcı levhaların kullanımına 

önem verilmektedir. Araç 

üzerine de sticker ile gerekli 

güvenlik işaretleri 

eklenecektir. 

 

Havuz Ortamı Güvenliği 

● Aracın sızdırmazlık ve 

yalıtım kontrol testlerinin 

yapıldığından emin 

olunacaktır. Araçta 

kullanılacak malzemeler ve 

araç havuza indirilmeden 

önce hava ortamında ve su 

ortamında testlere tabi 

tutulacaktır. 

 

Mekanik Tasarım Güvenliği 

● Pervanelerin nozul içinde 

kullanılması ile, verimi 

arttırma, pervane 

kavitasyonunu azaltma veya 

pervaneyi dış etkenlerden 

korumak hedeflenmektedir. 

● Aracın keskin köşeleri 

yuvarlatılarak, keskinlik 

önlenecek ve olası kaza 

durumunda hasar riskinin 

minimum seviyeye çekilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Elektronik Güvenlik 

 

● Su altında bir acil durum yaşanması 

durumunda aracı güvenli bir şekilde su 

üzerine çıkartabilmek için araç üzerinde 

acil güç kesme butonu ve tüm devre 

bağlantılarında sigorta olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

● Aracın dışında bulunacak olan elektronik 

cihazların (hidrofon vb.)su sızdırmazlık 

(IP) sertifikası almasına dikkat edilmiştir. 

● Elektronik ekipmanlar üzerinde çalışma 

yapılırken devrenin güç besleme 

bağlantısı durumu kontrol edildiğinden 

emin olunacaktır.  

● Elektronik devrelerin bulunacağı 

sızdırmaz tüpte oluşabilecek sızıntı sıvı 

seviye sensörü kullanarak önlenmiştir. 

Aracın su alması halinde araç görevi 

bırakarak su yüzeyine çıkacaktır. 

● Kablolar su geçirmez soketler ile 

birbirlerine bağlanarak açıkta elektrik 

bağlantısı kalmaması sağlanacaktır. 

● Soketlerin kablolara bağlandığı noktalar 

ısıyla daralan makaron ile yalıtılarak 

elektrik kaçağı ihtimalleri oldukça 

düşürülmektedir. 

● Bataryaların saklanması ve güvenli şarj 

edilebilmesi için saklama çantalarında 

muhafaza edilecektir. 
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6 TEST 

Eğitimlerimizin uzaktan olması, ikametlerimizin üniversitemiz ile aynı şehirde 

olmaması sebebiyle ve sokağa çıkma yasaklarının da mevcut olması nedeniyle üniversitemiz 

atölye imkanlarından yararlanamadık. Bu süreçte danışman hocamız Sn.Doç.Dr Seyfettin Sinan 

Gültekin aracılığıyla Ankara Üniversitesi Teknokent içerisinde bir çalışma ortamı sağladık. 

Aynı zamanda Yonca Teknoloji, Teknokent içerisinde çalışma sürdürebilmemiz için bizlere 

yardımcı oldu. Aracımızın üretimini maddi desteğin henüz sağlanmaması ve Pandemi 

koşullarındaki tam kapanmalarda bir araya gelmekte yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle 

gerçekleştiremedik. Genellikle mekanik tasarımın analizleri, yazılım veya malzeme bazlı 

uzaktan olabilecek testler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışındaki aracın üretimiyle 

gerçekleştirilecek testler için de çeşitli senaryolar düşünülmüştür. Üretimin gerçekleşmesinin 

ardından, yaptığımız araştırmalar üzerine 3 farklı alanda testler yapılmakta veya üretim sonrası 

yapılması planlanmaktadır; Mekanik, Elektronik, Yazılım. 

Mekanik Testleri 

• Sızdırmazlık Testi 

✓ Senaryo 1: İçerisinde Elektronik Malzemeler Bulunan Akrilik Sızdırmaz Tüpün Su 

Sızdırması 

Planlanan Çözüm: Ekip tarafından tasarlanan akrilik tüpün montajı, o-ringler ile su 

sızdırmaz bir şekilde gerçekleştirilecektir. Elektronik bağlantıların olduğu noktalara 

konnektörler monte edilip epoksi reçine ile kaplanacaktır. Böylece elektronik malzemelere su 

temas etmeyecektir. Tüpün üretimi sonrası içerisinde elektronik komponentler 

yerleştirilmeden, boş olarak en az 1 saat su altında yaklaşık 3 metre derinlikte bekletilecektir. 

Sızdırmazlığından emin olunduktan sonra içerisine elektronik malzemeler yerleştirilerek testler 

yapılacaktır. Tüpün kırılma/çatlama ihtimallerine karşı yedekli çalışılacaktır. Tüp içerisinde 

olabilecek kısa devre ve ark oluşumlarına karşı kablolar makaron ile yalıtılacaktır.  

✓ Aracın tümüne uygulanacak olan sızdırmazlık testi tüpün su geçirmezliğinin test edilip 

başarılı olmasından sonra gerçekleştirilecektir. Su alan bölge olursa, su geçiren bölge 

tespit edilip ve onarılacaktır. Sızdırmazlık testleri saniye, dakika, saat ve gün bazlı 

yapılacaktır. 

• Motor Testleri 

✓ Tercih ettiğimiz motorların ve ESC’lerin temin edilmesinin ardından, motorlara itki, 

ivmelenme, performans testleri yapılacak, verimleri kaydedilecektir.6 motorun senkron 

sürülmesi için algoritmalar tasarlanacak, öncelikle hava ardından su ortamında tek tek ve 

hep birlikte test edilecektir. Aracın üretimi sonrası sürüş aşamasında edinilen tecrübelere 

göre yazılımlar test edilecek ve eksik yönler geliştirilecektir. 

• Otonom Sürüş/Motor Performans/Senkronluk Testi 

Otopilot kartımız Pixhawk’ın kalibrasyon testi yapılmalıdır. Bu test robot sürüşümüz 

için çok önemlidir. Test gerçekleştirilmezse düzgün ve senkron bir sürüş gerçekleştirilemez ve 

robotun hareketi kontrol edilemez. Motorların PWM kontrolü ile tek tek sürüşleri 

deneyimlenmeli ve test edilmelidir. Daha sonrasında 6 motorun şaseye montajı sağlanıp, 

birlikte sürüşleri de test edilmelidir. 
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• Aracın Akış Analizleri 

 

Aracımızın mekanik tasarım aşamasında, mekanik analizlerde kullandığımız Mentor 

Graphics‘in akışkan dinamiği özelliklerinden FloEFD yazılımı kullanılarak, tasarım aşamasının 

erken safhalarında akışkanlar dinamiği simülasyonlarımızı hızlıca deneyebilmede, uygun olan 

veya istenmeyen durumları kolayca gözlemlemede kullanılmıştır. 

.Analizin çıktıları 29-30-31.sayfalarda  verilmiştir. 

• Yüzerlilik Testi 

Aracın dengesi için gerekli olan yüzerlik testi su içindeyken yapılacaktır. Aracın üretimi 

sonrası serbest halde iken batma/çıkma eğilimi gözlenecek, batma/çıkma eğilimine göre ihtiyaç 

duyulması halinde araç üzerinde ağırlık, köpük eklemek ve benzeri değişiklikler yapılarak nötr 

yüzerlilik sağlanması düşünülmektedir. 

• Havuz Ortamında Yapılacak Testler 

Havuz içerisinde yapılacak olan testler aracın üretiminin tamamlanması sonrasında 

yapılacaktır. Su içerisinde aracın hareketi, manevra kabiliyeti, su altında kamera görüntüsü elde 

etme, çember, kapı algılama ve pingerli cisimi devirme gibi görevlerin kontrolleri yapılacaktır. 

Oluşabilecek problemlere ilgili ekip müdahale edecek, sorunların giderilmesine çalışılacaktır. 

 

Elektronik Testleri 

• Akım/Voltaj Kısa Devre Problemlerine Yönelik Testler 

✓ Tüm bağlantılar kurulduktan sonra aracın çalışması sırasında batarya çıkışlarının akım ve 

voltaj değerlerinin ölçümleri multimetre ile kontrol edilir. 

✓ Bataryanın matematiksel olarak hesapları yapılmıştır. Teorik olarak görevlere uygun 

batarya tercih edilmiştir. Pratikte ise malzeme temini sonrası aracın batarya zaman, 

dolma/boşalma olayları gözlenecek ve test edilecektir. Bataryanın görev harici boş yere 

çalışması önlenerek daha uzun ömürlü kullanım sağlanabilir.  

✓ Robotun çalışmasından hemen önce elektronik malzemelerin tek tek çalışırlığı, giriş ve 

çıkış değerleri teyit etmek amaçlı ölçülecektir. 

✓ Elektronik sistem içindeki bütün bağlantı ve kablolamaların doğru olduğu dikkatle test 

edilecektir. Kısa devre yapmış ya da bağlantısı sağlam yapılmamış elektronik malzeme ve 

kablolar kontrol edilecek ve test edilecektir. 

 

• Araç Üzerindeki Acil Durdurma Butonlarının Test Edilmesi  

✓ Araç tamamlandıktan sonra, araç üzerindeki acil durdurma butonu test edilip araca giden 

gücün kesilip kesilmediği kontrol edilecektir.  

 
• Sensör Testleri  

✓ Kameranın görüntü almasındaki değerler ve veri akışında çözünürlük değerleri su altında 

test edilecektir. Gerek duyulması halinde performansı artırmak için yeni algoritmalar 

tasarlanacak ve test edilecektir. 

✓ Araçtaki hidrofon, ivmeölçer, basınç, nem, sıcaklık, sonar, pusula, basınç gibi sensörlerin 

doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için testler yapılmalıdır. Sensörlerin çalışması, 
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giriş/çıkışları ve ölçüm aralığı test edilip,verilerde tutarsızlık var ise donanımsal ve 

yazılımsal olarak değiştirilip, geliştirilmelidir. 

 

• Elektronik Tüp İçi Sıcaklık 

✓ Araç içerisinde sızdırmaz tüp içerisine elektronik elemanlar koyulacaktır. Isınma 

probleminin önlenmesi amacıyla ve performansının da yüksek olması sebebiyle Raspberry 

Pi yerine Jetson Nano geliştirme kartının araç bilgisayarı kullanılması düşünülmüştür. 

Kendi tasarladığımız kartların ise giriş çıkış akım voltaj değerleri hesaplanmıştır. Araç içi 

sıcaklık değeri, aracın tamamlanmasının ardından sıcaklık sensörü ile sürekli ölçülecek, 

test edilecek ve sıcaklığın istenmeyen değerlerde olması durumunda araç içerisine 

soğutucu portatif bir fan eklenecektir. 

Yazılım Testleri 

• Algoritma/Görüntü İşleme Testleri 

✓ Senaryo 1: Kapı Veya Konumlama Görevlerinde Aracın Hedefe Göre Yanlış 

Konumlanması(Sağ, Sol, Ön, Arka Gibi) 

Planlanan Çözüm: 4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci Başlığında görevlere yönelik 

algoritma planları yapılmıştır. Aracın havuza herhangi bir yerden bırakılacak olması, görev 

konumlarının tam olarak bilinmemesi ve algoritmaların su altında denenememesinden 

kaynaklanan bazı problemler sebebiyle araç hedefleri belirlemekte sıkıntı yaşayabilir. Bu 

problemi de havuz tarama algoritmalarımız ile test ederek çözmeyi planlamaktayız. 

 

✓ Senaryo 2: Kamere Açısı Ve Su Altı Koşulları Sebebiyle Hedeflerin Algılanmasında 

Oluşabilecek Zorluklar 

Planlanan Çözüm: Aracımızın görevleri yerine getirebilmesi için geliştirdiğimiz görüntü 

işleme algoritması tasarlanmış kodlanmış ve hava ortamında da test edilmiştir. Görüntü işleme 

kodlarımızın verimli çalışabilmesi için kameradan gelen görüntülerin net ve gürültüsüz olması 

gerekir. Kamera temininden sonra, kameranın su altında çalıştırılması ve aldığımız görüntülerin 

test edilerek, en optimal görüntünün elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik, su 

altında yapılacak çalışmalardan önce, görevlere yönelik yazdığımız, çeşitli filtreler içeren 

görüntü işleme kodları hava ortamında teste tabi tutulmuş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

İlerleyen aşamalarda, kameranın su altında kalibrasyonunun, Fps ayarlarının yapılması ve 

görüntü işleme kodundaki hataların su altı koşullarına göre tekrar düzenlenmesi ile testler 

gerçekleştirilerek bu sorunun çözümü planlanmaktadır. 

 

✓ Senaryo 3: Kapı Veya Konumlama Görevlerinde, Aracın, Kapı Görevi Harici Yerleri ( 

Havuz Karolarını/Fayanslarını vb.) Algılayabilme İhtimali 

Planlanan Çözüm: Aracımızda, yazdığımız görüntü işleme kodları, yukarıda da 

belirtildiği üzere hava ortamında test edilmiştir. Farklı uzaklık ve açılardaki bir veya birden 

fazla cisim üzerinde bu testler gerçekleştirilmiştir.(Bakınız: Şekil 59-60-61).Kodlar en iyi 

sonucu alana dek düzenlenmiştir. Kamera önüne koyulan bir dikdörtgen cisim ile arka planda 

yer alan dama tahtası görünümlü duvar üzerinde yaptığımız testlerde algoritmamız kamer 

önündeki dikdörtgen cismi rahatlıkla algılayabilmektedir. Su altı koşullarında da bu durum test 

edilecektir, duruma göre kodlar iyileştirilecektir. Benzer olumlu sonuçların alınabileceği 

düşünülmektedir. 
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7 TECRÜBE 

 

7.1 Genel Tecrübeler 

Kritik tasarım sürecinde tam kapanma sebebiyle kısıtlı yüz yüze gelememe ve maddi 

kaynak imkanlarının bulunamamasından dolayı zaman planlamasında gecikmeler yaşanmıştır. 

Ekip bu süreçte olabildiğince bir araya gelmeye çalışmıştır. Ancak kritik tasarım raporu sonrası 

bu süreç hızlı bir şekilde yönetilecek ve üretim aşamasına geçmek için kademeli açılma ve yeni 

normalleşme ile de aynı şehirde bulunan ekip arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelme 

sıklığımız da çok daha artacaktır. 

Robotun ilk fikir aşamasından, malzeme seçimine, yazılım sürecine ve üretim sürecine 

kadar tüm süreçte araştırmalar yaptık, okuduk ve imkanlarımız dahilinde denedik. Akademik 

araştırmaların nasıl yapıldığını, problem çözme süreçlerinin ve kriz anlarının yönetiminin, 

mühendisliğin ne demek olduğunu tecrübe ettik. 

Yarışma şartnamesine göre süreç planını gerçekleştirdik. Düzenli çalışma alışkanlığını, 

ekip çalışmasını uzaktan ya da yüz yüze deneyimledik. Ekip arkadaşlarımızla bu yarışma 

doğrultusunda tanıştık, bu süreçte en güzel ekip olabilmeyi öğrendik. Aracın üretimi 

gerçekleştirilmediği için test aşamalarını aktif şekilde yürütemedik ancak yazılımsal ve 

bilgisayar üzerinde tasarımımızın analizlerini yaptık. Teorik olarak araç üzerinde çalıştık ve 

senaryolar düşündük. Malzeme temini sonrası teorik planlarımızı pratiğe dökerek, hatalarımızı 

düzenleyip, koşulları revize ederek ilerlemeyi planlamaktayız. 

Proje tasarım, üretim ve yönetim süreçlerini ilerletmeyi tecrübe ettik. Aksilikler halinde 

yeniden aksiyon alabilmeyi öğrendik. Sponsor arayış sürecinin yönetiminin nasıl olması 

gerektiği konusunda da deneyim edindik. Sponsor arayışlarında daha etkili olabilmesi adına 

sosyal medya hesapları(Linkedin, Instagram) kurduk. Bu vesileyle tanıştığımız insanlara da 

takıldığımız noktalarda sorularımız sorabildik. 

Genel anlamda edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri bu şekilde ifade edebiliriz. Teknik 

olarak edindiğimiz tecrübeleri ise mekanik alt sistemler, elektronik alt sistemler ve yazılım 

başlıkları altında inceleyeceğiz. 

 

7.2 Mekanik Tecrübe 

Mekanik başlığı altında yürüttüğümüz çalışmalarda, özellikle tasarım ve üretim 

aşamalarında takım olarak pek çok tecrübe edindik. 

Öncelikle su altında çalışma yapan ülkemiz ve yurt dışı şirketlerinin çalışmalarını ve 

araç kataloglarını inceledik. Malzemelerin neye göre seçildiği, hangi özelliklere sahip olması 

gerektiği ve hangi koşullarda çalışabileceği hakkında fikir edindik. 

Aracın geometrisi, iticilerin konumları, yüzerlilik, üretim yöntemleri ve ağırlık merkezi 

kavramları, elektronik malzemelerin araç üzerindeki konumu üzerine de araştırmalar yaptık. 

Sonrasında görevlere de en uygun olan tasarımı belirlemeye yönelik çalışmalar yaptık. Bu 

tasarımlara göre analizleri gerçekleştirdik. 

Takım olarak ilk kez sızdırmazlık konusunu araştırdık ve neler yapılması gerekiyor 

teorik olarak öğrendik. Aracımızda da sızdırmazlığı sağlamak için gövdede o-ring cıvatalar 

kullandık. Elektronik malzemelerin sızdırmazlığı için de sızdırmaz tüp tasarımını 

gerçekleştirdik. Ancak motorlarımız her türlü su ile temas halinde olmak zorunda olduğundan 
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motorların sızdırmazlığı çok önemliydi. Araştırmalarımız sonucunda sızdırmazlığı kendinden 

olan motorların pahalı olması sebebiyle, ÖTR’de de belirttiğimiz üzere fırçasız DC motorlara 

kendimiz sızdırmazlık uygulamayı denemeye karar verdik. Ancak sonrasında motorların 

veriminde gördüğümüz düşüş, sızdırmazlığın da tam olarak sağlanamaması ve her motorun 

sızdırmazlık uygulamasına bağlı çalışma durumu farklılık göstermesi sebebiyle bu 

kararımızdan vazgeçtik ve T200 iticilerini kullanmaya karar verdik. Bu sayede sızdırmazlık 

uygulamasının çok ciddi ve zor bir iş olduğunu fark etmiş olduk. 

 

7.3 Elektronik Tecrübesi 

Elektronik malzemelerin seçimleri yapılırken, araca ve görevlere uygunluğuna, çalışma 

akım ve gerilimlerine dikkat edilmiştir. Elektronik kartlar, sensörler ve diğer yan birimler 

çalışma gerilimi toleransları düşük olması sebebiyle çabuk zarar görebilmektedir. Devre 

bağlantılarında ani akım/gerilim düşümlerinin elektronik malzemelerin zarar görmemesi için 

sigorta kullanımı ve güç dağıtımı büyük önem taşımaktadır. 

Projede kullanımı düşünülen Jetson Nano ve Raspberry Pi geliştirme kartları da ödünç 

alınarak denenmiştir.  Kartların pinleri, kurulumları ve iç yapıları da incelenmiştir. Elektronik 

kart tasarımları da Altium Designer ile tasarlanmıştır. Bu süreçte Altium Designer programı 

öğrenilmiştir. Bütün elektronik sistemlerin çalışmalarının aracın mekanik sistemler ile entegre 

çalışması gerekmektedir. Elektronik malzemeler detaylı olarak araştırılmış, veri sayfaları 

incelenmiş, sertifikalarına önem verilmiş ve fiyat/performans açısından da uygun malzemeler 

seçilmeye gayret edilmiştir. 

Maddi destek sonrası elektronik malzemelerimizin siparişini vermeyi planlamaktayız ve 

malzemeleri test etme fırsatı bulacağız. 

 

7.4 Yazılım Tecrübesi 

Araç için yazılan kodların tamamı ALESTA+ ekibi tarafından özgün bir biçimde 

yazılmıştır. Ekip olarak yeni programlama dilleri öğrenilmiş ve programlama dillerinde 

yetkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Programlama dillerini araştırıp, araç ve görevler için en uygun dilleri seçmeye çalıştık. 

Bu dilleri online kurslar edinerek öğrenmeye başladık. Sonrasında kullanılacak kütüphane ve 

fonksiyonları, gerekli formülleri öğrenip uygulamaya başladık. Yazılım alanında otonom 

kontrol alanında çeşitli algoritmalar araştırılıp, bu algoritmaların araç bütünüyle entegre olarak 

çalışması için çalışmalar yapılmıştır. Araç üretiminden önce, su altında görüntü kalitesi 

artırmaya yönelik filtreler, çeşitli kodlar denenmiş, algoritma akış şemaları oluşturulmuş olup, 

araç üretimiyle su ortamında çalışmalar başlayacaktır. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

 Tablo 32: Zaman Planlaması 
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Tablo 33: ALESTA+ Genel İlerleme Planı 
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8.2 Bütçe Planlaması 

 

Tablo 34: Bütçe Planlaması 
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8.3 Risk Planlaması 

 

RİSK 

ALANI 

OLASI RİSK ALINABİLECEK ÖNLEMLER RİSK 

OLASILIĞI 

RİSK 

DERECESİ  

G
E

N
E

L
 

Kullanılan Elektronik /Mekanik Malzemelerin 

Bozulması/Zarar Görmesi 

Kullanılacak elektronik/mekanik malzemeler yedekli olarak çalışılacaktır. 
3 YÜKSEK 

Planlanan Zaman Takvimine Uyulamaması Kritik tasarım raporunun yazılması sürecinde tam kapanma sebebiyle çalışmalarımız  2 ORTA 

Maddi Kaynak Sıkıntısı Sponsor arayışımızı devam ettirip TEKNOFEST’ten de gelecek maddi kaynaklar ile projemizi 

eksiksiz tamamlamayı hedeflemekteyiz. 
4 YÜKSEK 

M
E

K
A

N
İK

 

Aracın veya Akrilik Tüpün Su Sızdırması Tüpün içi boş haldeyken yapılacak testler ile sızdırmazlığının sağlandığından emin olunacaktır. Tüp 

içerisinde bulunan nem sensörü ile yazılım senkronize edilecek, aracın su alması halinde nem 

sensöründen gelen geri bildirim ile göreve ara verilip araç su yüzeyine çıkacaktır. 

 

2 
YÜKSEK 

Mekanik Parçaların Deformasyona Uğraması Parçaların üretim öncesi gerekli analizleri yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilecek. Üretilen 

parçaların üzerinde de gerekli dayanıklılık ve basınç testleri yapılacaktır. Gövdenin bir yerden bir 

yere taşınması sırasında da dikkatli davranılacak ve  zarar görmemesi için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

 

3 ORTA 

Tasarım Kaynaklı Aracın İstenilen Şekilde Hareket 

Etmemesi  

Aracımızı test aşamasında yapılan tasarım ile kontroller gerçekleştikten sonra herhangi bir sorun ile 

karşılaşılırsa pervane konumları değiştirilerek sorun ortadan kaldırılacaktır.  2 YÜKSEK 

Kapakların Açılması O-Ringlerin Zarar Görmesi  Test sonuçlarında böyle bir sıkıntı olup olmaması durumda tespitler yapılacaktır. 3 DÜŞÜK 

Parçaların İşlenmesi Ve Kullanılması Sırasında 

Karşılaşılabilecek Sorunlar  

Parçalar işlenirken ve kullanılırken alanında uzman arkadaşlarımız başında bulunacaktır. Bu gibi 

durumlar olmaması için kaliteli parçalar kullanılacaktır. 
4 DÜŞÜK 

E
L

E
K

T
R

O
N

İK
 

Batarya Bozulması/Hesaplanandan Önce Bataryanın 

Boşalması 

Batarya bozulması sorunu ile karşılaşırsak yedek batarya kullanılarak batarya değişimi yapılması ile 

sorun ortadan kaldırılır. 
1 ORTA  

Kısa Devre Olması Durumunda  Kısa devre olması durumunda sorunun nerde olduğu tespit edilir ve kısa devre olan yerdeki sorun 

ortadan kaldırılmaya çalışılır. 4 YÜKSEK 

Araç Motor sürücülerin Bozulması  Yedek ESCler bulundurularak sorun ortadan kaldırılması sağlanır. 3 YÜKSEK 

Malzemelerin Fazla Akım Çekmesi  

 

Elektronik malzemelerin fazla akım çekmesi durumunda aktifleşecek sensörler ile kontrol sağlanıp 

acil durdurma butonu ile araç durdurulur. 
3 YÜKSEK  

 Y
A

Z
IL

IM
 

Hatalı Değerler Ve Otonom Görevlerin 

Gerçekleştirilmesinde Çıkabilecek Sorunlar  

Araç su üstüne çıkarılır, kapatılıp açılarak yeniden çalışması sağlanır. 

3 ORTA  

Tablo 35: Risk Planlaması 
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9 ÖZGÜNLÜK 

       Takım olarak amacımız, insanlara ve ülkemize yerli ve özgün teknolojilerle yarar sağlayıp, 

kendimizin bilgi birikimini farklı alanlarda da ilerletmektir. Bu bağlamda da takımımız için 

özgünlük önem arz etmektedir.  

9.1 Mekanik Tasarım Sürecinde 

Su altı aracımızın tasarımını su kaplumbağasından esinlenilerek SOLIDWORKS 

programından kendimiz tasarladık. 

• Araç Geometrisi 

Araç dış tasarım düşük sürtünmeye sebep olacak şekilde tasarlanmaya özen gösterilip, 

Teknofest su altı aracı eğitiminden en uygun tasarım seçilmiştir. Tasarımda keskin köşelerden 

kaçınılmıştır. 

• Şase 

Aracımızı üretim kolaylığı ve efektif kullanım için şasemizi 7 parçaya böldük. Bu 

parçalar, yapıştırma işlemi olmadan birbirine sıkı geçme ve vidalama şeklinde birbirine 

sabitlendiği için yapıştırmaya gerek kalmayacaktır. 

• Su Geçirmez Tüp  

Su geçirmez hazne gövdesi tek parça şeklinde alüminyum borudan işlenecektir.  

Haznemiz dış basınca maruz kalacağı için yuva ile o-ringin iç yüzeyleri temas edecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

• Aracımız İçin Yapılan Akışkanlar Analizi  

Aracımızın mekanik tasarım aşamasında, mekanik analizlerde kullandığımız Mentor 

Graphics‘in akışkan dinamiği özelliklerinden FloEFD yazılımı kullanılarak, tasarım aşamasının 

erken safhalarında akışkanlar dinamiği simülasyonlarımızı hızlıca deneyebilmede, uygun olan 

veya istenmeyen durumları kolayca gözlemlemede kullanılmıştır. 

                   

9.2 Elektronik Tasarım Sürecinde 

• PCB Kart Tasarım 

Araç içinde kablo kullanımını en aza indirmek için kullanılacak PCB kartlar (nem, 

sıcaklık ve basınç sensörleri, ledler, sonar) birbirine monte edilecektir (tekli kart üzerinde 

yapılacak). Böylece araç içerisinde az yer kaplamasını sağlayacağız. 

• Güç Dağıtım Kartı 

Araç tüpünün içerisinde bulunan elektronik aksamın akım ve voltaj dağıtımını yapan 

güç dağıtım kartı ekip arkadaşlarımız tarafından tasarlanmıştır. 
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BME280 Nem, sıcaklık ve basınç sensöründen toplanan verilerle, elektronik devre 

elemanlarının zarar görmemesi sağlanır. Anormal veriler alındığı taktirde aracımız herhangi bir 

müdahale olmadan su yüzeyine çıkar. 

• Kamera 

Aracımızda iki kamera kullanılacaktır. Kameralardan ikisinden de aynı anda görüntü 

verisi elde etmiş olacağız. Bu şekilde görevlerin sorunsuz gerçekleşmesini sağlayacağız. 

9.3 Yazılım Tasarım Süreci 

• Dış Arayüz 

Aracımızın dış arayüzünü kendimiz tasarlamış bulunmaktayız. 

• Görev Yazılımı 

Yarışmada araçtan gerçekleştirilmesi gereken görüntü işleme yazılımı ve pingerli 

cisimden gelen sinyali işlemede kullanacağımız yazılımlar bize aittir. Karşılaşılan sorunlara 

sağlıklı çözümler bulunma imkanı ve bunlar gibi birçok sebepten dolayı Python programlama 

dili ve Python kütüphaneleri kullanılacaktır.  

10 YERLİLİK 

ALESTA+  takımı olarak, ülkemizin diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmak ve daha çok 

gelişmesini sağlamak açısından yerli üretimin öneminin farkındayız ve bu yüzden  elimizden 

geldiğince bunu sağlama taraftarıyız.  

Aracımızın mekaniği için kullanılacak olan pleksiglass malzeme yerli olacaktır. Gövde 

ve gövde kapakları da mekanik ekibimiz tarafından farklı yöntemler kullanılarak üretilecektir. 

Fanusumuz pleksi şekillendirme teknikleri kullanılarak üretilecektir. (Bu yöntemler 4.1.3. 

kısmında anlatılmıştır.) Kablo, vida gibi bağlantı elemanları yerli firmalardan alınacaktır. 

Elektronik tasarım ekibimiz tarafından tasarlanan güç dağıtım kartımız kendi imkanlarımızla 

üretilecektir. Aracımızın görev yazılımları ve algoritmaları da yazılım ekibimiz tarafından 

yapılacağı için yerliliğe destek sağlar.  
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