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kendi ürettiğimiz Ana Kontrol Kartımızda birleştirdik. İletişim konusunda sorun 

çıkartabileceğini düşündüğümüz için aksiyon kamerası yerine IP Kamera kullanmaya karar 

verdik. Robotumuzu kontrol edeceğimiz kontrol kumandasını kendimiz yapmayı uygun 

gördük. Bu değişiklikler ile aracımızdaki yerlilik ve özgünlük oranını yükselttiğimizi 

düşünüyoruz. 

3.4 Yazılım Değişiklikleri 

Kendi tasarladığımız program üzerindeki küçük değişiklikler ve iyileştirmelerde bulunduk. 

Otonom görev için gerekli olan görüntü işleme konusunda bu konuda öne çıkan Pyhton ve 

OpenCV’den yararlandık.  

4. ARAÇ  TASARIMI

4.1 Sistem  Tasarımı  

 Aşağıdaki grafikte sistemimizin su üstü kontrol istasyonu ve araç olmak üzere sistem ön 

tasarımı bulunmaktadır.  (Şekil 4-1)  

Şekil 4-1 Sistem Tasarım Blok Şeması 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

Görevlerin Analizi 

 Sualtı Hokeyi Görevi

Görevde amacımız olan Hokey Paklarını yerden kaldırmadan kaleye ulaştırmayı 

kolaylaştırmak için robot kol tasarımına yaylı bir sistem ekledik. Bu görevi icra ederken 

zamanımızı en verimli şekilde kullanmak için önce Hokey Paklarının yerlerinin tespit 

edileceği, ardından belirleyeceğimiz sıraya göre kaleye götürüleceği bir iş planı tasarladık. 

 Sualtı Montaj Görevi
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Uzaktan kontrollü görevlerimizden biri olan Sualtı Montaj Görevinin amacını gerçekleştirmek 

için 2 servo motor kullanarak robot kolumuzun hareket kabiliyetini arttırdık. Göreve uygun 

modifikasyonlar yaparak robot kolumuzu revize ettik. Yapacağımız görevlerde robot kolun 

taşıdığı ağırlığın robotumuzun dengesine ve kontrolüne etkisini en aza indirmek için 2 

motorun önde konumlandırıldığı tasarımı seçtik. 

 Kapıdan geçiş görevi 

Otonom görevimiz olan kapıdan geçiş görevi için kapının konumunu tespit etmemiz 

gerekiyor. Bu hedef için kameradan gelen görüntüyü yaptığımız yazılımda işleyeceğiz. 

Alacağımız görüntü ne kadar net ise yazılım tarafında da o kadar doğru sonuçlara ulaşırız. Bu 

nedenle harici ışık desteği kullanmaya karar verdik.  

 

4.2.1 Mekanik tasarım süreci  

Tasarım Değerlendirmesi  

Piyasadaki ROV’ ları inceledik. Doğayı inceleyerek bunu tasarımımıza nasıl 

aktarabileceğimize karar vermeye çalıştık. Aracın tasarımı yaparken de görev analizleri 

ışığında en verimli tasarımı ortaya çıkarmak için bazı konular üzerinde durduk. 

 Ölçülendirmede maksimumu puanı almak için aracı mümkün olduğunca hafif ve 

kilo, boy ölçülerine uygun yapmak. 

 Sürüş sırasında su direncini azaltmak. 

 Otonom görevde kapıdan rahatça geçebilmesi için mümkün olduğunca ince bir 

tasarım kullanmak. 

 

 

Bu hususlar çerçevesinde 3 farklı tasarım oluşturduk. 

 

                       Şekil 4-2 İlk Tasarım 

 

Şekil 4-2’deki İlk tasarımımızda 

bağlantı yerlerinin çok olması 

sebebiyle tasarımın su direnci 

fazladır. Ayrıca tasarım fazla ağır ve 

manevra kabiliyeti yetersizdir. Bu 

sebeplerden dolayı bu tasarımdan 

vazgeçtik. 
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Şekil 4-3 İkinci Tasarım 

 

 

Şekil 4-4 Üçüncü Tasarım 

 

Şekil 4-5 Nihai Tasarım 

 

Şekil 4-3’deki ikinci tasarım da 

kullandığımız 5 adet  motorun aracın 

arka tarafına yakın olması nedeniyle 

ağırlık merkezi arkaya kaymaktadır. 

Bu durum araç yükselip alçalırken bir 

dengesizlik oluşmasına neden olabilir. 

Bu nedenle tasarımdan vazgeçtik 

ÖTR aşamasında ana tasarım olarak 

Şekil 4-4’deki üçüncü tasarımı 

belirlemiştik. Bu tasarım da ESC’ lerin 

soğutulması ve kuyruk motorun 

yerleştirilmesi konusundaki 

avantajlarından dolayı alüminyum 

kapak kullanmaya karar verdik. Hem 

alüminyum kapak hem de krom 

çubuklar tasarımı oldukça 

ağırlaştıracağından dolayı bu tasarımı 

revize edip Şekil 4-5 ‘de görülen nihai 

tasarımı oluşturduk. 
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Nihai tasarımda Şekil 4-5’de görüldüğü gibi dikey doğrultudaki hareketi sağlayacak 2 adet, 

ileri doğrultuda hareketi sağlayacak 3 adet, yatay hareketi sağlayacak 1 adet motor kullandık. 

Motorların yerleştirilmesinde balıklardan esinlendiğimiz tasarımımızda Kuyruk motoru 

sayesinde araca daha keskin bir dönüş kabiliyeti kazandırmayı hedefledik. Dikey hareketi 

sağlayacak motorları aracın görevleri gerçekleştirirken denge kaybı yaşamaması için ağırlık 

merkezi hizasına yerleştirmeye karar verdik. İleri doğrultudaki hareketi sağlayacak 3 motoru 

da; 2 tanesi aracın ön alt tarafına, 1 tanesi de balıkların sırt yüzgeçlerindeki gibi arka üst 

tarafına gelecek şekilde yerleştirdik. Bu motorları gövdeye paralel şekilde ileri doğrultuda 

yerleştirerek ileri-geri hareketi maksimum güç ve verimle gerçekleştirecek aynı zamanda 

kuyruktaki motorla birlikte yatay harekette de bir sorun yaşamayacaktık. Bu motorları aracın 

ön-arka/alt-üst bölgesine bire iki şeklinde yerleştirmemizdeki amaç ise itiş gücünün büyük 

kısmını ön taraftan vermek ve cihazın ağırlık merkezini dengelemek hem de aracın montaj, 

hokey topu gibi görevlerde kolaylıkla öne eğilebilmesini sağlamaktır. Pervanelerin gövdeye 

birleşim eklemlerini aerodinamiğe uygun yaparak da aracın su direncini azaltmayı hedefledik. 

 

İtici ve Pervane Tasarımı  

 

Pervane tasarımı konusunda gerekli araştırmaları yaptık. Deniz araçlarının çoğunlukla 3 

kanatlı pervane kullandığını gördük. Fakat kendimiz 3 ve 5 kanatlı pervanelerimizi çizdik ve 

3D yazıcıdan baskı aldıktan sonra havuzda bir test düzeneği oluşturarak test ettik. Bu testler 

sonucunda çoğunluklu kullanıma paralel olarak 3 kanatlı pervanenin itki gücünün 5 kanatlı 

pervaneye göre daha fazla olduğunu tespit ettik ve aracımızda 3 kanatlı pervane tasarımını 

kullanmakta karar verdik. Şekil 4-9’da pervane sisteminin demonte hali gözükmektedir. 

 

 

                      

      Şekil 4-6 Üç Kanatlı Pervane               Şekil 4-7 Beş Kanatlı Pervane 
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Şekil 4-8 Pervane Sistemi Demonte 

 

 

Şekil 4-9 Motor ve pervanenin montajı 
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Şekil 4-10 Yatay hareket motor tutucular           Şekil 4-11 Dikey hareket motor tutucular            

                

Yatay ve dikey hareketi sağlayacak motorlar için 2 farklı motor tutucu tasarımı oluşturduk. 

Aracın yatay doğrultudaki hareketi sağlayacak motorların tutucularını hareket yönünde yüzey 

alanı en az olacak biçimde Şekil 4-12 olduğu gibi tasarladık. Aşağı-yukarı hareketi 

sağlayacak motorların tutucularını Şekil 4-11’de görüldüğü gibi su direncini azaltacak şekilde 

eğimli tasarladık.  

                   

                    Şekil 4-13 Motor sabitleme                         Şekil 4-14 Koruyucu kapak 
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Motor tutucuların bir tarafına motoru sabitlemek için şekil 4-13’deki gibi 4 adet vida 

ve motor yuvası, diğer tarafına ise motor ve pervaneyi bir arada tutması için motor koruyucu 

kapak (şekil 4-14) tasarladık.  

Motor tutucuyu araç gövdesine sabitlemek için ön, orta ve kuyruk için üç farklı 

kelepçe tasarladık. Kelepçeler şekil 4-15 ve  şekil 4-16 de görülmektedir.  

 

                                      

 Şekil 4-15 Ön de ileri yön motor kelepçeleri         Şekil 4-16 Ortada dikey yön kelepçeleri 

 

                              

Şekil 4-17 Motor tutucu, pervane ve motor kapağı montaj edilmiş 

 

 

Robot Kol Tasarımı 

 

Robot kol su altı hokey ve su altı montaj görevlerinde kullanılıyor. Bu nedenle robot kolu her 

iki göreve de uygun olarak tasarlamaya çalıştık. Ön tasarım raporunda robot kolun uç kısmına 

takılıp çıkarılabilen iki farklı tutucu (gripper) yaparak işlevsel hale getireceğimizi belirtmiştik. 

Sonradan iki görev arasında aracı sudan çıkarıp değişiklik yapmak için yeterli zamanımızın 

olmayabileceğini değerlendirdik. Kısa sürede pratik olarak değişim yapılabilecek ve daha 



 

12 

 

işlevsel bir robot kol tasarladık. Robot kol tasarımımızı oluşturan kısımlar şekil 4-18’de 

görülmektedir.  

 

  

 

 

Şekil 4-18 Robot kol tasarımı 

 Su altı hokey görevinde alt çeneler sonuna kadar açılacak,  şekil 4-18’de 4 numara ile 

gösterilen sabitleme vidası sıkılacak, 3 numara ile gösterilen yaylı eklem  vidası açılarak 

yayın aktif olması sağlanacaktır. Burada 3 numara ile gösterilen yaylı eklem hokey pakını 

taşırken çenelerin havuzun dibine yapışık kalmasını sağlayacaktır. Su altı hokey  görevinde 

robot kolun çalışması şekil 4-19’de görülmektedir. 

 

Şekil 4-19 Robot kol su altı hokey görevinde yaylı eklem  

Su altı montaj görevinde alt çeneler sonuna kadar kapatılacak ve alt çene sabitleme vidası ile 

sabitlenecektir. Yaylı eklem vidası sıkılarak kol taşımaya uygun duruma getirilecektir. 1. 

Servo motor eklemi dikey doğrultuda hareket ettirirken, 2. Servo sıkıştırıcı parmağı hareket 

ettirmektedir. Su altı montaj görevinde robot kolun çalışması şekil 4-20’de görülmektedir. 

 

1- 1.Su geçirmez servo motor 

2- 2.Su geçirmez servo motor 

3- Yaylı eklem ve sabitleme vidası 

4- Alt çene sabitleme vidası 

5- Alt çeneler 

6- Sıkıştırıcı parmak 
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Şekil 4-20  Robot kol su altı montaj görevinde 

 

Gövde Tasarımı 

 

 

Şekil 4-21 Pleksi Boru  

 

  

Suya dayanıklı ve korozyonu düşük bir malzeme olması sebebiyle gövde tasarımında 

pleksiglass kullanmaya karar verdik. Pileksi boru ölçüleri iç çap 114mm, dış çap 120mm, 

uzunluk 300mm dir. 

 

Pleksi malzeme özellikleri  

-Camdan daha hafiftir ve esnekliğinden ötürü 6 kat daha dayanıklıdır. 

-İşlenmesi kolaydır. 

-Cama oranla daha fazla ışık geçirir. 

-Suyu kirletmeyen bir materyaldir. 
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-Malzeme saydam bir yapıdadır ve bu özelliği montaj ve test esnasında avantaj sağlar. 

-Cama oranla daha yalıtkandır. 

-Piyasada bulunması kolay bir materyaldir. 

-Kırıldığı taktirde kenarları keskin olmadığından iş güvenliği konusunda bir zafiyet 

yaratmamaktadır. 

 

Ön Kapak Sistemi

 

Şekil 4-22 Ön Kapak Sistemi Demonte 

 

Şekil 4-22’de tasarladığımız ön kapak sistemi gözrülmektedir. Dıştan içe doğru Ön Cam 

Çerçevesi - Ön Cam – Oring - Ön Cam İç Çerçevesi – Oring (x2) şeklindedir. 

180 derecelik bir görüş açısı sağlaması ve sağlam olması nedeniyle ön tarafta dom kamera 

camı kullandık. Açtığımız vida yuvalarından  Ön Cam Çerçevesi, Ön kelepçeye 

montajlanarak contalarla birlikte maksimum sızdırmazlığı sağlayacak bir sistem oluşturmayı 

amaçladık.  

 

Şekil 4-23 Ön Kapak Sistemi Monte 
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Arka Kapak Sistemi 

 

Şekil 4-24 Arka Kapak Sistemi Demonte 

Şekil 4-24’da tasarladığımız arka kapak sistemi gözrülmektedir. Dıştan içe doğru Arka 

Alüminyum Kapak – Oring – Arka İç Çerçeve – Oring (x3)- İç Oring sıkıştırıcı şeklindedir. 

Arka kapağı alüminyum levhadan yapmamızın iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi arka 

kapağa kuyruk motoru bağlanacak olduğu için orada güçlü ve dayanıklı bir malzeme 

kullanma gereklidir. İkincisi de alüminyumun ısı iletiminin yüksek olmasıdır. Bu sayede 

tasarımımız gereği kapak suyla direk temas halinde olacak ve ESC’lerin soğutulmasında bize 

yarar sağlayacaktır. 

Bu kapak arka kelepçeye monte edilerek oringlerle birlikte maksimum sızdırmazlığı elde 

etmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kontrol ünitesi-araç arasındaki ve araçtan 6 adet fırçasız dc 

motora, 2 adet su geçirmez servo motora gidecek kablo bağlantıları alüminyum kapak 

üzerinde şekilde gösterilen delikten kablo rakoru ile sağlanacaktır. Kablo rakoru ve silikon ile 

bu delikten geçecek kabloların sabitlenmesi ve yalıtımı sağlanacaktır. 
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Şekil 4-25 Arka Kapak Sistemi Monte 

 

 

Şekil 4-26 Aracımızın demonte görünüşü 
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Şekil 4-27 Aracın monteli prototipi   

 

 

4.2.2 Malzemeler  

Robotumuzun üretim aşamasında bazı parçalar satın alınarak robota yerleştirilecektir. Bazı 

parçalar ise en uygun şekilde tasarlanarak 3d yazıcıdan basılacak ve robota entegre 

edilecektir. Projemizde kullanacağımız materyaller ve malzemeler tablo 4-1 deki gibidir. 
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Tablo 4-1 Kullanacağımız malzemeler 

MALZEMELER 

MEKANİK ELEKTRONİK 

Pleksiglas Boru XA2212 Motor 

Petg/Ultrat Filament 30A ESC 

Alüminyum Plaka IP kamera 

Vida, Cıvata, Somunlar Su Geçirmez Servo 

      O-ring Conta BNO055 Sensör 

Kablo Rakoru RS485 Usb Çevirici 

Vernik RS485 Seri Dönüştürücü 

Su altı Kablo Hortumu Arduino Joystick Modülü 

 Arduino Nano 

 JSN-SR04T Su Geçirmez  Ultrasonik 

Sensör 

 BMP180 Basınç Sensörü 

 DHT-22 Sıcaklık Nem Sensörü 

 Arduino Mega 

 Hkk Baskı Devresi 

 Kontrol Kumandası Baskı Devresi 

 Buton 

 Elektronik Komponentler 

 Elektrik Kablosu 

 Cat6 Kablo 

 220V-12V Güç Kaynağı 

 LM2596 Dönüştürücü(12-5v) 

 Kaçak Akım Rölesi 
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4.2.3 Üretim yöntemleri   

Gövde ve kapak üretimi  

Pleksiglas boruyu hazır aldık fakat elimize geçtiğinde özensiz bir şekilde kesilmiş kenarlarını 

yamuk olduğunu gördük. Bu yüzden torna makinesi ile pleksiglas borunun kenarlarını kesip 

düzelttik. 

 Kelepçelerin öncelikle SOLİDWORKS Çizim Programından tasarımlarını yaptık 3 kelepçe 

için 3 farklı tasarım kullandık ondan sonra bu parçaları Z-Ultrat filament ile 3D Yazıcıdan 

baskılarını gerçekleştirdik. 

Kapakları imal ederken ön ve arka kapakta farklı üretim yöntemleri kullandık. 

Ortak olarak conta tutucuları ve ön cam çerçevesini önce çizimlerini yaparak 3D baskı 

yöntemiyle ürettik. Contaları üretirken de önce CNC Makinesinde Derlin(Polioksimetilen) 

Malzemeden istediğimiz ölçülerde kalıplar oluşturduk sonra da kalıp silikonu kullanarak 

conta üretimini gerçekleştirdik.  

 

 

 

Şekil 4-28 Joystick 

Joystick üretimi 

Ana Kontrol Kartı kısmında belirttiğimiz baskı devre üretim yöntemlerini kontrol kumandası 

için de uyguladık. Arduino ide üzerinden kodlamasını gerçekleştirdik. Dış arayüzümüzle seri 

haberleşme ile veri iletimini sağladık. Arduino nano üzerinde mini usb ucu vardır ve seri 

bağlantı o uç üzerinden yapılır. Fakat bu uç kablo ağırlığından dolayı devamlı 

oynayacağından sürekli kullanım için uygun değildir. Bu problemi gidermek için de B tipi usb 

jak kullanılabilir. 
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Hareket sistemi üretimi 

 

 

 

Şekil 4-29 Pevane Tasarım ve Üretim Süreci 

 

Aracımızın hareket sistemi; fırçasız motor, pervane, motor tutucu ve motor tutucu kapaktan 

oluşmaktadır. Bu parçalardan fırçasız motorları su yalıtımını sağlamak ve ısı iletimini arttırıp 

motorların içindeki ısıyı daha kolay dışarı aktarabilmesini sağlamak için izolasyon verniği ile 

kapladık. Motor tutucu, pervane ve kapakları ise önce SOLİDWORKS Programından 

çizimlerini yaptık, stl formatındaki dosyaları Z-Suite programından baskıya hazırladık ve 3D 

yazıcıdan PETG filament ile baskılarını gerçekleştirdik. 

 

Ana kontrol kartı üretimi 

 

ÖTR aşamasında Ana Kontrol Kartı, Hareket Kontrol Kartı ve Güç Dağıtıcı kartları ayrı 

olarak kullanmayı düşünüyorduk. Hareket Kontrol Kartının yazılımını Arduino Mega ’ya 

yükleyerek üzerine de kendi ürettiğimiz baskı devresini takarak hepsini birleştirmeye karar 

verdik. Baskı devremizin üretimini de şu şekilde gerçekleştirdik: 

1) Öncelikle proteus programında baskı devre şemasını çizdik;  



 

21 

 

 

Şekil 4-30 Baskı Devre Çizimi 

 

2) Çizdiğimiz şemanın çıktısını parlak kuşe kâğıdına lazer yazıcı ile aldık; 

 

Şekil 4-31 Baskı Devre Çizim Çıktısı 

 

3) Çizimi bakır plakete düzgün aktarabilmek için öncelikle bakır yüzeyini  

temizledik, kuşe kağıdı bakır plakete kağıt bant ile sabitledik. Ardından ütü ile 

ısıtarak çizimi bakır plakete aktardık; 
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Şekil 4-32 Bakır plaketin temizlenmesi ve kuşe kağıttan ütü ile transfer 

  

4) Bakır plaketin asit ile indirgeme işlemi için tuz ruhu-perhidrol karışımına 

batırdık, ardından selülozik tinerle toneri temizledik ve altında bakır yollar 

ortaya çıktı 

 

 

Şekil 4-33 Asit indirgeme işlemi ve baskı devre plaketinin temizlenmesi 
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5) Proteus programını kullanarak delik koordinatları dosyasını aldık, CNC router 

ile baskı devreyi deldik, ardından elektronik komponentleri baskı devreye 

lehimledik 

 

   

Şekil 4-34 Ana kontrol kartı  lehimleme ve deliklerin delinmesi 

Ana kontrol kartı montajında  kullandığımız diğer elektronik komponentler : 

 Erkek geçmeli klemens   

 Dişi geçmeli klemens 

 Erkek header 

 Dişi header 

 100nF Kondansatörler 

 IRFZ Mosfet transistör 

 

 

Şekil 4-35Ana kontrol kartı montajlı 

 

4.2.4 Fiziksel özellikler  

Robot kol ölçü puanlandırılmasına dahil olmadığı için araç ölçüleri robot kol hariç verilmiştir. 

Boyutları: 375  X  480 X  468  mm   Hacim: 1583 cm³ tür.  Ağırlık: 3530 gram 
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Şekil 4-36 Aracımızın Fiziksel Özellikleri 

 

Tablo 4-2 Araç toplam kütle hesaplaması 

Malzeme Adet Kütle(gr) 

XX2212 DC MOTOR 6  294 

IP KAMERA 1  400 

ESC 6 222 

SU GEÇİRMEZ SERVO 3 201 

BNO055 1 3 

Rs485 USB dönüştürücü 1 5 

RS485 Seri dönüştürücü 1 4 

ultrasonik sensör 1 0 

BMP180 1 3 

DHT22 1 3 

ARDUINO MEGA 1 6 

ANA KONTROL KARTI 1 150 

LMP2596  1 15 

PERVANE 6 102 

MOTOR TUTUCU 6 1002 

KELEPÇELER 3 284 
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ALÜMİNYUM KAPAK 1 500 

İÇ CONTA TUTUCU 1 42 

ÖN CAM ÇERÇEVE 1 63 

DOME KAMERA CAMI 1 30 

PLEKSİ BORU 1 700 

ROBOT KOLU 1 500 

TOPLAM  4529 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik tasarım süreci 

 

Şekil 4-37 Elektronik tasarım blok şema 
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Bir fazlı Kaçak Akım Rölesi kullandık. 300mA üstünde Kaçak Akım oluştuğunda devreyi 

açan koruyucu bir elemandır. Biz bunu nötr-toprak uçları arasına bir acil durdurma butonu 

bağladık. Butona basıldığında toprak ve nötr uçları kısa devre olduğundan devreyi 

açmaktadır. Böylece acil durdurma işlemi gerçekleşmektedir.  

 

Aynı zamanda sistemde bir kaçak oluştuğu zaman devreyi açarak ek bir güvenlik önlemi 

sağlamaktadır. Henüz uygulayıp test edemedik fakat havuzda çalışacağımız için Kaçak Akım 

Rölesinin hiç tutmaması gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. Eğer böyle bir sorun ortaya çıkarsa 

buna karşı da SSR kullanarak acil durdurma işlemini yapacağız.   

 

Aracımızda 6 adet XA2212 motor kullanıyoruz. Bu motorların zorlanma anında çektikleri en 

yüksek akım 21 amperdir. Aracımızdaki altı adet motorun eşzamanlı çalışmasını dikkate 

aldığımızda sistemimizde 100A ‘lik 12 V DC güç kaynağı kullanıyoruz.  

 

Ayrıca 100A ‘lik otomatik sigorta kullanarak devreyi açıp kapama işlemini yapacağız.  

IP Kamera görüntüsünü kontrol istasyonuna aktarmak için Cat6 kablo kullanacağız. RS485 

için 3 uçlu blendajlı RS485 seri haberleşme kablosu kullanacağız. 12V besleme için 2x10mm² 

lik çok damarlı kablo kullanacağız. 

 

ROV un içindeki Anakartın tasarımını Proteus programında yaptık. Açık şeması şekil 4-38’da 

görülmektedir.  
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Şekil 4-38 AKK Elektronik Bağlantı Şeması 

Sabit 5v elde etmek için LM2596 modülü kullandık. Motor sürüşleri için Arduino nun PWM 

özelliği bulunan pinlerini kullandık. BMO055 IMU Sensör ve BMP180 Basınç sensörlerini 

I2C’den haberleşecek şekilde Arduino nun SCL, SDA I2C haberleşme pinlerine bağladık. 

RS485 seri haberleşme modülü bir tarafta TTL diğer tarafı RS485 protokol dönüştürücü bir 

modüldür. TTL uçlarını Arduino nun seri port çıkışlarına direk bağladık. Arduino RX ucunu, 

Modülün TX ucuna çapraz bağlantı yaptık. 100nF ‘lık kondansatörleri modüllerin besleme 
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uçlarına yakın noktalara yerleştirdik. Bunu yapmadaki amacımız parazitleri önlemektir. DHT-

22 sıcaklık sensörü tek kablo üzerinden haberleşiyor. Arduino üzerinden  Işıkları yakıp 

söndürmek için IRFZ44 transistör koyduk. Güç dağıtımı için motorların besleme uçlarını 

anakartın üzerine klemenslere taşıdık. Bu şekilde tek anakart üzerinde bütün işlemleri bitirdik. 

 

 

Şekil 4-39 XA2212 980 kv fırçasız DC motor 

Motor 

İtici olarak fırçasız motoru epoksi reçine ile su yalıtımını sağlayıp kullanacağız. XA2212 

motor, verimli ve titreşimsiz çalışmayı sağlamak için yüksek kaliteli rulmanlardan ve düşük 

sıcaklıkta yüksek performanslı çalışma için silikon çeliğinden üretilmiştir. Şekil 4-39’de 

fırçasız motor görülmektedir. Robotumuzda bu motor 3d yazıcıdan basacağımız pervanelerle 

birlikte araç hareketini sağlamak üzere kullanılacaktır. 

Özellikler: 

• Ağırlık: 49g 

• Çap: 27.9mm 

• Uzunluk: 43.16.5 mm 

• Mil: 3mm x 11.1mm 

• Voltaj: 7.2 - 13  

• Akım : 30 sn için 15A 

• Devir / V: 980 

• Max Thrust: 880g 

• Montaj: 16mm ve 19mm açıklıkta 3mm'lik vidalar için 4 delik bulunmaktadır. 
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Şekil 4-40 ESC 

Elektronik hız kontrolör (ESC) 

ESC, elektrik motorunun hızını kontrol eden ve düzenleyen elektronik bir devredir. 

Robotumuzda esclerle motorun kontrolünü sağlayacağız. BLHeli yazılımı ile ESC’lerin 

kalibrasyonunu ve çalışma modunu düzenleyeceğiz. 

 

Ürün Özellikleri: 

• Çıkış: Sürekli 30A, 10 saniyeye kadar da 40A çekebiliyor. 

• Giriş Gücü: 2-3S Lipo, 5~9 hücre NiMH 

• BEC: 2A / 5V lineer mod BEC 

• Gaz Kolu Sinyali Yenileme Hızı: 50Hz~432Hz 

• Max Hız: 2 Kutuplu BLM için 210000 Rpm, 6 Kutuplu BLM için 70000 Rpm, 12 

Kutuplu BLM için 35000 Rpm (BLM=BrushLess Motor, Fırçasız Motor) 

• Ebatları: 68mm*25mm*8mm 

• Ağırlık: 37g. 

      

 

Şekil 4-41 Kamera 

IP Kamera 

Robotumuzda kamera, otonom görev sırasında görüntü işleme ve robotun yön bulması 

amacıyla kullanılacaktır. 1080P Çözünürlükte,  gece görüş fonksiyonu olan, 25 saniye başına 

kare görüntü aktaran ve 150° görüş açısı olan kamera tercih ettik. 

 

 

 

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde 
metne rastlanmadı.-1: Kamera (Temsili) 
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Şekil 4-42 Servo Motor 

Su Geçirmez Servo 

Robotik kolun hareketini sağlamak için iki adet su geçirmez servo motor kullanılacaktır. 

DS3230MG, Yüksek torklu ve su geçirmezlik özelliğine sahip bir dijital servo motordur. 180 

derecelik bir hareket kapasitesine sahiptir. 30kg-cm tork değeri, yüksek hassasiyetli olması ve 

su geçirmez olması başlıca tercih etme nedenlerimizdendir. 

DS3230MG Teknik Özellikleri: 

• Marka: DSSERVO 

• Modeli: DS3235MG 

• Çalışma Gerilimi: 4.8V ~ 6.8Volt 

• Çalışma Hızı (5V): 0.16sn / 60 °, yüksüz 

• Çalışma Hızı (6.8V): 0.14sn / 60 ° yüksüz 

• Durma Torku (5.0V): 26kg / cm 

• Durma Torku (6,8 V): 30 kg / cm 

• Çalışma Frekansı: 1520μs / 333hz 

• Ağırlık: 67g 

• Boyut: 40.5 * 40 * 20mm 

 

BNO055 Sensör Modülü 

Üç eksende açısal hız, ivme ve manyetik alan ölçen bir IMU sensörüdür. Üzerinde ARM M0 

kortex denetleyici bulunur. Bu sayede verileri filtre ederek mutlak konum vektörleri üretir. 

Sıcaklık ölçebilir. I2C haberleşme bağlantısını kullanarak mikro denetleyiciye bağlanır. I2C 

haberleşme de SDA ve SCL uçları kullanılarak birçok modül paralel bağlanır.  
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Şekil 4-43 BNO055 Sensör Modülü 

 

RS485- USB çevirici 

 

Şekil 4-44 RS485 USB Çevirici 

USB/RS485 Dönüştürücü kartı RS-485 arabirimi üzerinden kontrol edilen cihazların 

bilgisayara bağlanmasını sağlar. USB-UART dönüştürücü olarak CH340 çipini 

kullanmaktadır. 

 

Özellikler: 

Giriş: USB-A 

Çıkış: RS485 Port 

Arayüz: Half duplex (iki yönlü ancak ayni anda bir yöne doğru iletilebilmesi) 

Transmission range: 1200 m (9600 b/s) 

Baud rates: max. 115 kbit/s 

Windows XP/Vista/7/8/10, Linux destekler 

 

RS485-TTL Seri Dönüştürücü Kartı 
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Şekil 4-45 RS485-TTL Dönüştürücü 

Bu kart sayesinde RS-485 iletişimini sağlanır. Kart üzerinde max485 çipi ile düşük güç 

tüketimini sağlar. Kart üzerinden 2li vidalı terminal bulunur. R0 , RE , DE , DI , A , B 

pinlerini kullanarak bağlantıyı sağlanabilir. Terminal çıkışlarını da seri haberleşme olarak 

kullanabilir. Standart pin aralığına sahiptir. Data gönderirken RE ucu aktif, data dinlerken de 

DE ucu aktif oluyor. Arduino üzerine giderken RE ve DE ucu birleştiriliyor ve Arduinoya R, 

DI ve Enable olmak üzere 3 uç gidiyor. 

 

Özellikler: 

Max485 çipi 

Düşük güç tüketimi 

Çalışma voltajı : 5v 

Kart boyutu : 44mm x 14mm 

 

LI2Y(St)CY (RS 485) 

RS-485: EIA (ABD Elektronik Endüstrisi Birliği) tarafından EIA/TIA-485 olarak 

tanımlanmış iki serili bir haberleşme standardıdır. RS-485’e dayalı haberleşme sistemleri 

vericiyle alıcı arasındaki çiftlenmiş damarlar üzerindeki dijital bilgiyle haberleşmektedir. 

Cihazlar 1220 mt uzağa bir tekrarlayıcı gerekmeden yerleştirilebilirler, 32 RS-485 verici-alıcı 

veri taşıtı(32 sürücü 32 alıcı) oluşturulabilir ve kablo uzunluğuna bağlı olarak 100Kbps (1200 

mt de) ila 10Mbps (12 mt de) hızla haberleşebilirler. Bu sistemler dengeli çıkış ve diferansiyel 

giriş yaparak RS 232 gibi tek uçlu sistemlere göre daha iyi bir gürültü bağışıklığı sağlarlar. 

Böylece daha uzağa daha yüksek bit hızlarında veri gönderirler. RS485 iki veya dört telli 

network sistemlerinde kullanılabilirler. RS-485 lerin üç fazlılık kabiliyeti sayesinde çoklu 

vericialıcı çiftlerinin iki kablolu çoklu bağlantı hattına bağlantısını yapabilmektedir. Ayrıca, 

dört telli sistemler ana bağlantı sürücüsünden tüm bağımlı alıcı birimlere ve tüm bağımlı 

sürücülerden ana bağlantı alıcısına bağlantı sağlamakta kullanılabilirler. 

 

 



 

33 

 

Arduino Joystick Modülü 

 

Şekil 4-46 Joystick Modülü 

Modül x ve y ekseninde pozisyona bağlı olarak analog çıkış verir. Arduino’ nun analog 

uçlarına bağlanarak dijital olarak değeri okunur. Ayrıca kendisinden bir butona sahiptir. 

Aracımızın kontrol kumandasını oluştururken 2 adet Arduino Joystick Modülü kullanacağız.  

 

Arduino Nano  

 

Şekil 4-47 Arduino Nano 

 Arduino Nano; Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet dijital 

giriş/çıkış pini (6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş, 16Mhz kristal, usb 

soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Aracımızın kontrol kumandası için 1 

adet Arduino nano kullanacağız. 

 

Arduino Mega 

Üzerinde Arduino Mega İşlemcisi, JSN-SR04T, BMP180, DHT22, BNO055 sensörleri; 

RS485TTL, LM2596 modülleri bulunan Anakartımızı kendimiz tasarladık. 
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Şekil 4-48 Arduino Mega 

Arduino Mega 2560 ATmega2560 tabanlı bir arduino kartıdır. 54 dijital I/O pini vardır. 

Bunların 14 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. 16 analog girişi, 4 UART (serial port), 16 

MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, adaptör girişi, ICSP çıkışı ve bir reset butonu vardır. 

Arduino megayı robotumuzda kullanma sebebimiz arduino meganın diğer versiyonlarına göre 

daha çok pin bulundurmasıdır. 

 

 

JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 

 

Şekil 4-49 Ultrasonik Sensör 

 Aracın hareket ve görev esnasında su içinde yüksekliğini belirleyebilmesi için kullancağız. 

Ultrasonik sensör su içinde bulunan kısmı ve elektronik kartı ayrıdır. Sensör alıcı-vericisini 

aracın dışına yerleştireceğiz, elektronik modülünü anakartın üzerine bağlayacağız. 

Bu sensör ile su altı yaptığımız testler olumsuz sonuçlandı. Konuyu araştırmaya devam 

edeceğiz. BAR30 su basınç sensörü 300 metre derinliğe kadar basınç ölçerek derinlik 

ölçebilmektedir. Bu sensörü satın alacağız. Başlangıçta 100$ gibi bir fiyatı olduğu için 

tasarımımıza koymamıştık. 

 

Teknik Özellikler: 

Çalışma gerilimi: 5V DC 
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Bekleme akımı: 5mA 

Çalışma akımı: 30mA 

Akustik emisyon frekansı: 40kHz 

Maksimum mesafe: 4.5m 

Minimum mesafe: 25cm 

Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, GND 

Modül boyutları: 41mm * 28.5mm 

Hassasiyet: ~0.5cm 

Görüş açısı: <50° 

Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ 70 ℃ 

Saklama sıcaklığı: -20 ~ 80 ℃ 

 

 

 

Bmp180 Basınç Sensörü  

 

Şekil 4-50 BMP180 Sensörü ve su altı test düzeneği 

BMP180 Barometrik Dijital Hava Basıncı Sensörü; BMP180 veya dijital hava basıncı sensörü 

olarak bilinen barometrik hava basıncını ölçen küçük bir sensördür. Dijital çıkış vermektedir. 

BMP180 300-1100hPa arasındaki basınç değerlerini ölçer. 500m ile 900m arasındaki 

yükseklik bilgisi de verir. Bu breakout kart, Bosch BPM180, yüksek hassasiyetli, düşük güçlü 

bir dijital barometre bulundurmaktadır.  

Bu sensörü su geçirmez esnek bir kılıf içine alıp iç basıncını da düşürerek araç dışına 

montajını yapacağız. Sensör ile yaptığımız su altı testini ve sonuçlarını testler kısmında 

açıkladık. 

Derinlik ölçümü için alternatif çözüm olarak BAR30 sensörünü kullanacağız.  
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Özelllikleri; 

Dijital bağlantı (I²C, TWI, "Wire") arayüzü 

Geniş barometrik ölçüm aralığı 

Esnek voltaj besleme aralığı: 1,8V - 3,6V 

Ultra düşük güç tüketimi 

Düşük gürültülü ölçüm 

Fabrika kalibrasyonu 

Dahili sıcaklık sensörü 

 

Güç Kaynağı 

İtici olarak kullanacağımız XA2212 motorların zorlanma anında çektikleri en yüksek 

akım 21 amperdir. Aracımızdaki altı adet motorun eşzamanlı çalışmasını dikkate aldığımızda 

yaklaşık 100A ‘lik 12 V DC güç kaynağının yeterli olacağını düşünüyoruz. 

 

Kaçak Akım Rölesi ve Acil Durum Butonu 

Şartnamede acil durdurma butonu istenilmektedir. Yüksek akım çekilen bir sistemde acil 

durdurma butonu tek başına kullanılamaz. Yüksek akımı açma/kapama yapabilecek bir 

elemana kumanda etmesi gerekir. Bizde 120 A Kaçak akım rölesinin Nötr-Toprak arasına acil 

durdurma butonu bağlayacağız. Böylece hem elektrik kaçağına karşı önlem almış olacağız 

hem de acil durdurma işlemini gerçekleştireceğiz. 

Kaçak akım rölesi, canlıları elektrik enerjisinin kötü etkilerinden korumaya yarayan bir 

elektrik malzemesidir. Dış görünüş olarak otomatik sigortaya benzer, fakat çalışma prensibi 

tamamen farklıdır. Fazın nötr harici başka bir hat üzerinden devreyi tamamlaması sonucu 

devreyi açar.Kaçak akım rölesi aracımızda kaçak akım olması durumunda otomatik olarak 

atıp sistemi durdurmayı sağlayacaktır. 

 

LM2596 Dönüştürücü (12-5V) 

LM2596 Ayarlanabilir DC-DC Çevirici ile 4V DC - 35V DC arası giriş gerilimlerini 

1.23V DC - 30 VDC aralığında regüle edilebilmektedir. Bu modül üzerinde LM2596 regüle 

entegresi bulundurur. Üzerinde bulunan trimpot aracılığı ile çıkış gerilimi isteğe göre 

ayarlayanabilir. Devredeki elemanların 5v beslemesi için bu modülün çıkışını 5v a 

ayarlayarak kullandık. Devre 3A DC' ye kadar olan akımı taşıyabilir. 
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Şekil 4-51 LM2596 DC-DC dönüştürücü 

Cat6 Kablo 

Cat 6 kablo, gigabit hızında veri taşıyan bir UTP kablo türüdür. Cat 5 kablo ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek veri geçişi sağlar ve yabancı sinyallerden daha az etkilenir. 

Cat 6 250mhz'e kadar yüksek performans sağlayabilir. Aracımızda IP kameradan bilgisayara 

görüntü aktarımını sağlamak ve veri taşımak amacıyla kullanılacaktır. 

 

Elektrik Kablosu 

Elektrik kabloları üzerinden geçen akıma göre ısınır. Kablo kesiti geçen akım değerine göre 

belirlenmelidir. Düşük kesitli kablo kullanıldığında kablo çok ısınır fakat su altında 

kullanacağımız için soğuma daha kolay olacaktır. Buna dayanarak akım yoğunluğunu  daha 

yüksek alarak bir kablo seçebiliriz. Bunları göz önüne aldığımızda 10mm2 lik bir kablo bizim 

için yeterli olacaktır. Hava ile soğuduğu normal şartlarda 10mm2 lik bir kablodan 75A 

geçirilebilir. 100A uzun süreli geçerse bu kablo ısınır. Bu neden 16mm2 lik kablo kullanmak 

gerekir. Fakat 16mm2 kablo çok kalın ve ağır olur. Su içinde kalan kısım soğuyacağı için 

10mm2 lik kablonun uygun olacağını öngörüyoruz. 

 

 

DHT-22 Sıcaklık Nem Sensörü 

DHT22 sıcaklık ve nem algılayıcı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren gelişmiş bir sensör 

birimidir. Yüksek güvenilirliktedir ve uzun dönem çalışmalarda dengelidir. Modülün içinde 8 

bit mikroişlemci bulunur, hızlı tepki verir. Mikrodenetleyiciler ile tek hat üzerinden 

haberleşme yapar.  

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Su altı aracımıza enerji veriyoruz. Programın çalışmaya başlıyor, sensörleri okuyup 

bilgisayarımıza gönderiyor. Seri portu dinleyerek bilgisayardan komut gelip gelmediğini 

kontrol ediyor. Gelen komut hareket komutu ise pixhawka, robot kol manipülasyonu içinse 

servolara iletiliyor.  

 

 

Ana kontrol kartını değiştirerek hareket kontrol kısmını da arduino mega üzerine taşıdığımız 

için ön tasarımdaki program akış şemasını değiştirdik. ESC leri arduino mega üzerinden PID 

kontrol kullanarak PWM ile kontrol edeceğiz. 
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Şekil 4-52 ROV ana kart kontrol programı akış şeması 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Kullanacağımız mikrodenetleyici Arduino Mega geliştirme kartını Arduino IDE 

ortamında programlamaktayız. Bilgisayar ve mikrodenetleyici arasındaki iletişimi RS485 

dönüştürücü modüllerini kullanmaktayız. Arduino'nun seri port çıkışı TTL seviyede 

olduğundan TTL/RS485 dönüştürücü ile, bilgisayar haberleşme bağlantısını USB/RS485 

dönüştürücü ile sanal seri port üzerinden sağlamaktayız. Araç yazılımızda kullandığımız 

kütüphaneler Şekil 4-53 ROV Kullanılan Kütüphaneler kısmında verilmiştir. Araç 

yazılımımız ile ilgili geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.  

 

Şekil 4-53 ROV Kullanılan Kütüphaneler 
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Ayrıca bu süreçte elektronik sensörler ve motorlar ayrı ayrı test kodları ile denenmiştir. 

 

Şekil 4-54 ESC Test Kodları 

 

 

Şekil 4-55 Ultrasonik Test Kodu 
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HC-SR04T in yukarıda verilen kodlarla havuz içerisinde testleri yapılmıştır. İlk  TEST su 

içinde olumsuz olmuş bu konuda araştırmamız devam etmektedir. Yerine endüstriyel su altı 

ultrasonik sensör temin edeceğiz. 

 

Otonom Görev 

 

Otonom görev yazılımı için görüntü işleme konusunda fazlaca tercih edilen ve hatırı sayılır 

özellikler içeren Python dilini ve openCV kütüphanesini kullanmaya karar verdik. Ayrıca 

seri haberleşme için serial kütüphanesini kullandık. Kullanmakta olduğumuz kütüphaneler 

Şekil 4-56 Otonom Görev Kullandığımız Kütüphaneler kısmında görünmektedir.  

 

Şekil 4-56 Otonom Görev Kullandığımız Kütüphaneler 

 

Takımımızın yazılımcı ekibi proje sürecinin başında temel seviye python bilgisine sahip 

olmasına rağmen bu seviye bir proje geliştirmemiş ve openCV ile hiç çalışmamıştır. Bu 

süreçte yaptığı araştırmalar ve eğitimler sonucunda bilgi birikimini artırmış ve aşağıda yer 

alan çalışmaları ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra otonom görev yazılımımız geliştirilmekte 

ve iyileştirilmekte olup araştırmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Yapacağımız 

araştırmalar ve su altı - su üstü testleri ile daha iyi bir yazılıma ulaşmayı hedefliyoruz. 
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Şekil 4-57 Görüntü İşleme Örnek Çıktı 

 

 

Şekil 4-58 Otonom Görev Arduino Bağlantı 

Otonom görev kısmında Arduino bağlantı kodlarımızın mevcut hali şekilde verilmiştir.  
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Şekil 4-59 Görüntü İşleme Filtreler 

 

Kameradan alınan görüntüde dikdörtgen algılayabilmek için öncellikle görüntüyü çeşitli 

filtrelerde geçirmemiz gerekmektedir. cvtColor fonksiyonu ve COLOR_BGR2GRAY 

parametresi ile görüntüyü gri tona bilateralFilter ve Canny fonksiyonları ile renk 

değişimlerinin yani sınırların algılanmasına dolayısıyla dikdörtgenin algılanmasına hazır hale 

getirilmiştir.  

 

 

Şekil 4-60 Filtreli Görüntüler 

 

 

Şekil 4-61 Bulunan Hatları İrdeleme 
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Bulunan hatlardan dört kenara sahip ve alanı çok küçük olmayan tespit edilip boyanacak ve 

koordinatları, boyutları, alanı yazılacak şeklinde bir kod yazılmıştır ve aşağıdaki çıktı 

alınmıştır. 

 

 

Şekil 4-62 Son Görüntü 

4.4 Dış Arayüzler 

 

Dış arayüz yazılımı; Microsoft Visual Studio geliştirme ortamında, Windows Form App (.net 

Framework) projesi olarak, C# programlama diliyle takımımız tarafından geliştirilmektedir. 

Dış arayüz tasarımımızın mevcut hali  Şekil 4-63 Dış Arayüz Tasarımı‘nda verilmiştir.  

 

Dış arayüzümüz ile ana kontrol kartında yer alan mikrodenetleyicimiz Arduino Mega 

arasındaki iletişim Arduino’ya bağlanmış Şekil 4-45 RS485-TTL Dönüştürücü ve Şekil 4-44 

RS485 USB Çevirici sayesinde sağlanmaktadır. İletişimdeki veri kayıplarını engellemek ve 

daha sağlıklı bir iletişim için modbus protokolü üzerine çalışmaktayız. 

 

Dış arayüzümüzün kodlanmasında bilgisayara bağlanan kameradan görüntü alabilmek için 

AForge kütüphanesi kullanılmıştır. Kendi ürettiğimiz joystick ile seri port üzerinden 

haberleşme gerçekleştirilmekte olup her ihtimale karşı hazır joystick ile kontrol işlemleri için 

SharpDX.DirectInput kütüphanesi kullanılmıştır.  
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Şekil 4-63 Dış Arayüz Tasarımı 

 

 

 

Şekil 4-63 Dış Arayüz Tasarımın da 1 numaralı bölümde Arduino ve Kamera ile ilgili 

bağlantı ayarları yer almaktadır. 2. Bölüm ise kontrol bölümü olup seçilen harici cihaz (kendi 

ürettiğimiz joystick veya hazır josytick) ya da yön okları aracılığıyla aracımıza hareket 

komutları gönderilmektedir. 3. Bölümde ise aracımızdan gelen veriler gözükmektedir. 4. 

Bölümde log bölümü olup arayüzümüzde gerçekleşen olaylar listelenmektedir. 

 

 

  

 

 

1 2 3 4 
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Şekil 4-64 Dış arayüz programı akış diyagramı[1] 
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Şekil 4-65 Dış Arayüz Arduino Bağlantı Kodları 

 

Dış arayüzümüzün seri cihazları taraması, bağlantı kurması, kurulan bağlantıyı kesmesi ile 

ilgili kodlara Şekil 4-65 Dış Arayüz Arduino Bağlantı Kodları kısmında yer verilmiştir. 
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Şekil 4-66 Dış Arayüz Joystick Bağlantı Kodları 

 

Dış arayüzümüzün joystick ile ilgili cihaz listeleme, bağlantı kurma ve bağlantı kesme 

komutları Şekil 4-66 Dış Arayüz Joystick Bağlantı Kodları kısmında görülmektedir. 



 

48 

 

 

Şekil 4-67 Dış Arayüz Kamera Bağlantı Kodları 

 

Kullanacağımız kamera bilgisayara bağlanacak olup uzaktan kontrollü görevlerde bizim 

gözümüz olacaktır. Dış arayüzümüzde yer alan bağlı kameraları listeleme, bağlantıyı sağlama, 

alınan görüntüyü ekranda gösterme, bağlantıyı bitirme gibi kodlara Şekil 4-67 Dış Arayüz 

Kamera Bağlantı Kodları kısmında yer verilmiştir 
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5. GÜVENLİK 

5.1 Mekanik Güvenlik 

 Aracın hareketini sağlayan motor ve pervaneler çalışırken ortada açık keskin uçlar 

olmaması ve güvenlik sorunu yaratmaması için pervaneler yuvaların içine 

yerleştirilecektir. 

5.2 Elektronik Güvenlik 

 Aracımız kablolu çalıştığı için kontrol masasında bir adet acil durdurma 

butonu bulunacaktır. Ayrıca güç ünitesinde kullanılan kaçak akım rölesi 

kaçak akımlara karşı koruma sağlayacaktır. 

 Araç ve kontrol ünitesi arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların gergin 

olmaması için yeteri kadar uzun (30 metrelik) Cat6, LI2Y(St)CY (RS 485) 

haberleşme kablosu ve elektrik kablosu kullanılacaktır. 

 Aracımızda herhangi bir elektrik kaçağı olmaması için elektronik aksam 

pleksiglas tüp içine yerleştirilecek, tüp dışındaki motorlara giden kabloların 

ve kablo çıkışlarının yalıtımı uygun şekilde yapılacaktır. 

 Motorların su yalıtımı için vernik kullanılacaktır. 

 Herhangi bir elektrik kaçağını önlemek amacıyla acil durum butonunun 

yanına bir kaçak akım rölesi konulacaktır. 

 Aracın sızdırmazlık testleri yapılarak herhangi bir arıza, güvenlik sorunu 

yaşanmasının önüne geçilecektir.  

 Su içindeki kabloların yalıtımı için su altı kablo hortumu kullanılacaktır. 

 Kullanılacak elektrik kablosunun kalınlığı geçen akıma göre 

belirlenecektir. 

 Elektronik malzemelerle çalışırken üzerinden akım geçmediğine emin 

olunacaktır. 

5.3 Genel ve Çevre Güvenliği 

 Tasarım ve üretim süreçlerinde kullanacağımız atölye, makine, el aleti ve tezgâhları iş 

güvenliği kurallarına uygun olarak kullanılacak. 

 Özellikle delme, kesme işlemleri, havuz testleri gibi işler yetkili öğretmen 

denetiminde yapılacaktır.  

 Gözlük, eldiven, maske gibi gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacak. 

 Çalışma alanındaki tüm ekipmanlar ortalıkta bırakılmayacak, kullanıldıktan sonra 

yerine konulacaktır. 

 Pandemi sebebiyle toplantılar mümkün olduğunca Discord üzerinde takımımız için 

açtığımız sunucuda veya Zoom üzerinden gerçekleştirilecek bir araya gelindiğinde ise 

maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulacaktır. 

 Baskı devre üretiminde asitleme işlemini açık alanda yaptık. 
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6. TEST  

 

Sensör Testleri 

Bütün sensörleri su üstünde çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. 

HC-SR04 sensörünün su geçirmes modelini kullandık. Ultrasonik sensör ile okulumuzda 

havuz derinliği ölçmeye çalıştık. Fakat başarısız olduk. Bu konuda ya ultrasonik sensörün 

kalibrasyonunu düzelteceğiz ya da farklı bir sensör kullanacağız.  

 

 

Şekil 6-1 HC-SR04 sensör su altı testi 

 

BMP180 basınç sensörünü bir balon içine koyup su sızdırmazlığını sağladık. İlk ölçümlerde 

basınç açık havaya göre çok yüksek olduğundan sensör ölçüm sınırlarının dışına çıktı. Balon 

içinin basıncını havaya göre azaltıp yeniden su altı test yaptığımızda derinlik ile orantılı doğru 

sonuçlar aldık. Aldığımız sonuçların grafik olarak gösterimini yetiştirebilirsek rapora 

ekleyeceğiz. 
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Şekil 6-2 BMP180 Su altı test 

  

Pervane Testi, 

Okulumuzdaki havuzda ürettiğimiz pervane sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı test ettik. 

 

Motor Yalıtkanlık Testi, 

Motorları yalıtım verniğiyle kapladıktan sonra su içinde bekletip yalıtkanlığını test ettik 

 

Su Üstü Görüntü İşleme Testi 

 

Şekil 6-3 Görüntü işleme test 
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Su üstünde görüntü işleme yazılımımızı test ettik. Yukarıdaki şekilde Kağıt üzerine çizilen 

dikdörtgenin görüntü işleme yazılımı ile algılanması ve işaretlenmesi gözükmektedir. 

 

6.1 Yapılması Planlanan Testler 

 

Aracımızın üretimi devam etmektedir. Bu nedenle yapmayı planladığımız testler aşağıda 

verilmiştir. 

Sızdırmazlık Testi 

Araç suya bırakılarak iç haznesinin su alıp almadığı ve araçtan baloncuk çıkışı olup olmadığı 

gözlemlenecektir. 

Kaçak Akım Rölesi Testi 

Havuzda Kaçak Akım Rölesi test edilecektir. Eğer sağlıklı bir şekilde çalışmadığı görülürse 

SSR röle kullanılacaktır. 

 

Kontrol Kumandası ve Hareket Kabiliyeti Testi 

Aracın kontrol kumandası ile optimize bir şekilde çalışması test edilip, ardından aracın ileri-

geri, yukarı-aşağı, sağa-sola doğrultularındaki manevra kabiliyeti test edilecektir. 

 

Su Altı Görüntü İşleme Testleri  

Su üstünde test edilen yazılımın su altında testleri yapılacaktır. Buna bağlı olarak yazılım ve 

ışıklandırma konusunda iyileştirmeler yapılacaktır. 

 

Görev Parkurlar Testleri 

Teknofest tarafından bize atılan görev dökümanları ve yaptığımız görev analizlerinden yola 

çıkarak benzer materyaller üretilip yarışma ortamına yakın bir ortam oluşturularak görev 

testleri antrenmanlar yapılacaktır. 
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7. TECRÜBE 

7.1 Yaşanan Kazalar/Yapılan Hatalar 

 ESC kalibrasyonları yapılmadan ve pervanelerin akım değerli tek tek ölçülmeden 

fırçasız motor direk su altında test edilmemelidir. Bu durum ESC leri yakabilir.  

 Uzun süren parçalarda 3d yazıcıdan yeterli filament olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Aksi taktirde baskı yarıda kalabilir. Bu durum hem zaman hem filament kaybına sebep 

olur. 

 Yazılan kodlar ve kütüphaneler bulut üzerinde tutulmalıdır. Bu sayede her an erişime 

açık haldedir. 

 3D baskı alırken parçanın şekline göre baskı yoğunluğu, kullanılan filament ve destek 

miktarını doğru şekilde ayarlamak gerekmektedir. Ayrıca şeklin tablaya doğru şekilde 

yerleştirilmesi de  baskı kalitesi için önemlidir. 

 Petg gibi yüksek sıcaklıklarda işlem gören filamentlerle çalışırken yazıcı çevresine 

ekstra uyarılar konulmalıdır. 

 Zaman planlaması doğru şekilde yapılmalıdır. 

 Bir belge, çizim, kod vb. üzerinde çalışılırken belli aralıklarla kayıt alınmalı böylece 

yaptığın işin kaybolma ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. 

 

 

7.2 Yaptığımız Araştırmalar ve Çalışmalar Sonucu Edindiğimiz Tecrübeler 

 

-Opencv kullanma; 

-Solidworks çizim ve montaj uygulamalarının kullanımı, 

-Proteusta devre şeması çizimi, 

-Draw.io da blok şema hazırlama, 

-Çizilen 3d parçayı doğru ayarlarla baskıya hazırlama, 

-CNC makinesi kullanma; 

-Lehim ve montaj konusunda pratik; 

-Baskı devre hazırlama, 

 

 

 



 

54 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

2021 TEKNOFEST Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılmak için karar verip takımımızı 

kurduk ve zaman planlamasını yaptık. Takvimin değişmesiyle gerekli revizyonları yaptık. 

Tasarım süreci iş paketleri ve zaman tablosu tablo 8-1’de görülmektedir. 

 

Tablo 8-1 Tasarım süreci iş paketleri ve zaman tablosu 

 

İŞ PAKETLERİ / ZAMAN 
A

ra
lı

k
 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a
t 

 

M
a
rt

 

N
is

a
n

 

M
a
y
ıs

  

H
a
zi

ra
n

  

T
em

m
u

z
 

A
ğ
u

st
o
s 

E
y
lü

l 

Takım Kurulumu X          

Araştırma Geliştirme X X X X X X X X X  

Ön Başvuru  X X        

Araç Mekanik Tasarımı   X X X X X    

Araç Elektronik Tasarımı    X X X X X   

Ön Tasarım Raporu 

Hazırlanması 
  X X       

Araç Yazılım   X X X X X X X  

Araç Üretimi     X X X X X  

Kritik Tasarım Raporu     X X X    

Araç Testleri      X X X X  

Yarışmaya Gidiş          X 
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8.2 Bütçe 

Fiyat tablosundaki bazı veriler ÖTR deki ile farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ürünlerdeki fiyat 

artışları, satın alınan ürünlerde yapılan pazarlıklar, toplu alımlarda yapılan indirimler ve detaylı fiyat 

araştırmalarıdır.  

Tablo 8-2 Malzeme birim fiyatları ve toplam 

Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

DC Motor (XA2212) 6+1 104 732 

ESC 6+1 115 806 

Pleksiglas Boru 1 207 207 

IMU Sensör 1 200 200 

Cat6 Kablo(30m) 1 75 75 

Su Geçirmez Servo 2 357 714 

Arduino Mega 1 126 126 

Acil Durum Butonu  1 35 35 

220/12V Güç Kaynağı 1 1200 1200 

Alüminyum Plaka - 300 300 

LM2596 1 115 115 

Arduino Joystick Modülü 6 5 30 

Arduino Nano 1 53 53 

IP Kamera 1  240 240 

BMP180 1 10 10 

Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 1 90 90 

Arduino Nano 2 54 108 

Petg Filament 2 315 630 

RS485 TTL Dönüştürücü 1 16 16 

DHT22 1 40 40 

RS485 Usb Dönüştürücü 1 4 4 

LI2Y(St)CY  - - 70 

Kaçak Akım Rölesi 1 300 300 

Komponentler - 200 200 

TOPLAM FİYAT   6301 
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8.3 Risk Planlaması 

Risk; amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dahilinde gerçekleşebilecek her tür 

olay, koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyelidir. Risk yönetimi, amaç ve hedefleri 

tehdit eden risklerin en etkili ve maliyet etkin yöntemler ile yönetilmesini amaçlar. Bu 

planlama ile problemleri daha bilinçli ve sağlam şekilde çözebiliriz. Senaryolara “Olası 

Riskler” bölümünde yer verilmiştir. 

Olası Riskler 

Risk Senaryosu 1 

Rapor ve çalışmalarda zamana, pandemiye ve yoğunluğa bağlı aksaklıklar çıkması sonucu ne 

yaparız? 

Risk Senaryosu 2 

Test ve deneme aşamalarında aksamaların gerçekleşmesi sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 3 

Yedekleri olmayan parçaların arızalanması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 4 

Su yalıtımı sağlanması gereken bölgeye su kaçması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 5 

Alınan veya üretilen parçaların bozuk, sıkıntılı olması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 6 

Bağlantıların kopması – yıpranması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 7 

Motorlardan herhangi birinin arızalanması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 8 

Araç operatörünün aracı kullanamayacak hale gelmesi (hastalık vb.) sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 9 

Malzeme temininde gecikme yaşanması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 10 

Aracın üretimini tamamladıktan sonra havuzda yapacağımız testler sırasında aracın stabil 

hareket etmemesi sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 11 

Aşırı ısınmadan dolayı ESC’ lerin yanması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 12 

Parçalardan kırılma veya bozulmalar olması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 13 

Kaçak Akım Rölesinin su içinde kullanılacağı için sağlıklı çalışmaması sonucu ne yaparız? 

Risk Senaryosu 14 

Su altında yapılacak görüntü işleme testlerinde kamera havuz içerisinde yeterli bir alanı 

tarayamazsa ve havuz içerisinde ışık görüntü işleme için yetersiz olursa ne yaparız? 

Risk Senaryosu 15 

Robot kolun üretimi devam ettiği için testlerini de gerçekleştiremedik. Eğer kol yapboz 

parçalarını kaldıramazsa ne yapacağız? 
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Risklere Karşı Çözüm Önerilerimiz:  

1) Önceden belirlediğimiz zaman çizelgesi göz önüne alınarak süreçte gereken revizyonların 

yapımı,  

2) Test ve deneme aşamalarının öncesinden parçaların ayrı ayrı test edilmesi,  

3) Olası durumda yaşanacak arızanın giderilmesi için gerekli eğitimlerin önceden alınması, 

4) Gerekli sızdırmazlık testlerinin öncesinden defalarca yapılması,  

5) Parçaların ayrı ayrı ve test sürüşleri esnasında birlikte olmak üzere iki aşamada test 

edilmesi, 

6) Gerekli bağlantıların yedeklenmesi ve lehim eğitiminin alınması,  

7) Olası motor arızasına karşın yedek motorlar vardır ancak öncelikle sorunun çözümünün 

aranması ve olası çözümün sağlanması önceliğimizdir,  

8) En az iki kişinin kendini sürüş alanında geliştirmesi, 

9) Gecikmelere karşı malzemelin yurtiçinden temin edilmesine özen gösterimi, 

10) Aracın ön ve arka kelepçelerine böyle bir olumsuzlukla karşılaşma ihtimaline karşı 

çizimlerini hazırladığımız 75mm uzunluğa ve 50mm açıklığa sahip birer çift kanatçık 

eklenmesi, (Bu kanatçıkları tasarıma şu anda eklemememizin sebebi, sabit kanatçıkların 

aracın dikey hareketi sırasında bunu sağlayacak motorlara ekstra bir su direnci 

oluşturmasını istemememizdir.)   

11) Mekanik tasarımda anlattığımız gibi ESC soğutmasında piyasada birçok elektronik 

malzemenin soğutulmasında kullanılan alüminyumdan imal ettiğimiz kapaktan 

yaralanma, 

12) Yedek parçaları hazır bulundurup bir bozulma halinde anında değiştirme. 

13) Önceden havuzda yapacağımız testlerde bunu belirleme ve beklenilen problemin 

yaşanması durumunda Kaçak Akım Rölesini, SSR Röle ile değiştirme; 

14) Ana Kontrol kartına kamerayı hareket ettirecek servolar için ve ışık kaynağı için Ana 

Karta önceden koyduğumuz pinler üzerinde bu parçaları aracımıza ilave etme, 

15) Sorunu tespit edip gidermek için tasarımsal iyileştirmelerde bulunma. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

• Kullandığımız özgün kuyruklu tasarım sayesinde aracın sapma hareketini sağlayacak 

motor, daha keskin hareketler sağlayabilmesi için aracın ağırlık merkezinden uzak bir yere 

konumlandırılacaktır. Dönüşler tek bir motor aracılığıyla daha efektif bir şekilde sağlanmıştır. 

ileri-geri hareketi sağlayan motor yönleri hareket doğrultusunda olduğundan en yüksek verim 

alınacaktır. Şekil 3-4’te görüldüğü gibi ileri hareket için kullanılan 3 motorun hız ayarları ve 

yönleri değiştirilerek aracın Yunuslama Hareketi yapabilmesi sağlanacaktır. 

• İleri motor tutucuları ve dikey motor tutucuları su direncini azaltacak şekilde farklı 

tasarımlarda üretilmiştir. 

• Aracımızın mekanik tasarımı tarafımızca yapılmıştır. Hokey ve montaj görevleri için 

robot kolun kıskaç bölümü bir mil yardımıyla kolayca sökülebilecek şekilde tasarlamıştır. 

Böylece montaj görevi için yapboz parçalarından çıkan halkalar kolaylıkla kavranabilecektir. 

Hokey görevi içinse robot kolun kıskaç bölümü yaylı bir sistem sayesinde sürekli zeminde 

hareket edebilecek bu sayede hokey toplarının kaçması engellenecek şekilde tasarlanmıştır. 

• Motor ESC’ leri BLHeli yazılımıyla çift yönlü hale getirilmiştir. 

• İtici sistemi tamamen kendi tarafımızda çizilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir. 

• Basınç sensörünün su altında ölçüp yapabilmesi için özel bir kılıf tasarlanmıştır. 

• ESC’lerin soğutulması için arka kapak alüminyumdan ve suya direk temas edecek 

şekilde tasarlanmıştır. ESC’lerin arka kapağa iç taraftan sabitlenmesiyle de ısınıp yanması 

önlenecektir. 

• Gövde pleksiglas borudan oluştuğu için şeffaf bir görünüş sağlamaktadır. 

• Elektronik aksamın korunması için kullanılan kapak sistemleri tarafımızca 

tasarlanmıştır. 

10. YERLİLİK 

- Dış arayüz yazılımı, takım tarafından özgün olarak geliştirilmektedir. 

- Pervane ve motor sistemi çizim programında takım tarafından tasarlanmış ve 3b yazıcıda 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 

-Araç kontrolü için baskı devresini ve tasarımını kendimiz yaptığımız kontrol kumandamızı 

kullanıyoruz. 

-Aracımızda ÖTR de yer alan şekilde Hareket Kontrol Kartı ve Güç Dağıtım kartı kullanmak 

yerine hepsini kendimiz ürettiğimiz Ana Kontrol Kartımızda birleştirdik. Böylece Ana 

Kontrol Kartını kendimiz üreterek aracımızı yerlilik konusunda oldukça ilerletmiş olduk. 

-Robot kolu hazır almak yerine kendimiz tasarlayıp üretimini gerçekleştirdik. 
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-Bütün üretim aşamalarını yetkili bir (güvenlik sebebiyle)  öğretmen gözetiminde kendimiz 

gerçekleştirdik. 

-Ön ve arka kapak tasarımlarını ve üretimlerini kendimiz gerçekleştirdik. Contaları üretmek 

için önce kalıplarımızı CNC makinesinden kestik ardından kalıp silikonu ile istediğimiz 

ölçülerde contalar elde ettik.  

11. KAYNAKÇA 

 

[1]Risk Yönetimi Planı Nasıl Oluşturulur? (bertankaya.net)      (Son erişim 14.03.21) 

   

[2]https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-

karsilastirilmasi (Son erişim 19.03.21)  

[3]http://plexi-form.com/pleksiglas-nedir-tanimi/  (Son erişim 18.03.21)  

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control (Son erişim 18.03.21) 

[5]https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/drone-ucus-kontrol-karti-secimi-nasil-yapilir-

elektrikport-akademi/21873#ad-image-0 (Son erişim 19.03.21)  

[6]http://arduinoturkiye.com/arduino-mega-2560-

nedir/#:~:text=Arduino%20Mega%202560%20ATmega2560%20(datasheet,ve%20bir%20res

et%20butonu%20vardır.  (Son erişim 26.03.21) 

[7]https://hayaletveyap.com/filament-nedir-filament-

cesitleri/#:~:text=Filament%2C%20Pla%20Abs%20Petg%20gibi,3d%20baskı%20temel%20

üretim%20maddesidir.   (Son erişim 26.03.21) 

[8]https://www.thingiverse.com (Son erişim 26.03.21) 

 

[9] https://www.aniwaa.com/buyers-guide/drones/best-underwater-drones/  

(Son erişim 26.03.2021) 

[10]https://www.depodanmalzeme.com/blog/pleksi-levha-ozellikleri-nedir-  

(son erişim 03.06.21) 

 

[11]https://www.modernbilim.net/baski-devre-kart-pcb-yapimi/  

 (son erişim 05.06.21) 

 

[12]https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaçak_akım_rölesi  

(son erişim 06.06.21) 

 

[13]https://tr.wikipedia.org/wiki/Güç_kaynağı  

 (son erişim 11.05.21) 

 

[14]https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori_6_kablo 

 

(son erişim 06.06.21) 

 

https://bertankaya.net/2015/01/risk-yonetimi-plani-nasil-olusturulur/
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi
https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-karsilastirilmasi
http://plexi-form.com/pleksiglas-nedir-tanimi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/drone-ucus-kontrol-karti-secimi-nasil-yapilir-elektrikport-akademi/21873#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/drone-ucus-kontrol-karti-secimi-nasil-yapilir-elektrikport-akademi/21873#ad-image-0
http://arduinoturkiye.com/arduino-mega-2560-nedir/#:~:text=Arduino%20Mega%202560%20ATmega2560%20(datasheet,ve%20bir%20reset%20butonu%20vardır
http://arduinoturkiye.com/arduino-mega-2560-nedir/#:~:text=Arduino%20Mega%202560%20ATmega2560%20(datasheet,ve%20bir%20reset%20butonu%20vardır
http://arduinoturkiye.com/arduino-mega-2560-nedir/#:~:text=Arduino%20Mega%202560%20ATmega2560%20(datasheet,ve%20bir%20reset%20butonu%20vardır
https://hayaletveyap.com/filament-nedir-filament-cesitleri/#:~:text=Filament%2C%20Pla%20Abs%20Petg%20gibi,3d%20baskı%20temel%20üretim%20maddesidir
https://hayaletveyap.com/filament-nedir-filament-cesitleri/#:~:text=Filament%2C%20Pla%20Abs%20Petg%20gibi,3d%20baskı%20temel%20üretim%20maddesidir
https://hayaletveyap.com/filament-nedir-filament-cesitleri/#:~:text=Filament%2C%20Pla%20Abs%20Petg%20gibi,3d%20baskı%20temel%20üretim%20maddesidir
https://www.thingiverse.com/
https://www.aniwaa.com/buyers-guide/drones/best-underwater-drones/
https://www.depodanmalzeme.com/blog/pleksi-levha-ozellikleri-nedir-
https://www.modernbilim.net/baski-devre-kart-pcb-yapimi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaçak_akım_rölesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Güç_kaynağı
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori_6_kablo


 

60 

 

[15]https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/4418  

(Son erişim 08.06.21) 

 

[16]https://www.emrebektas.com/arduino/arduino-ile-python-haberlesmesi/ 

 (son erişim 09.05.21) 

 

[17]https://mehmethanoglu.com.tr/blog/6-opencv-ile-dikdortgen-algilama-python.html  

(son erişim 15.05.21) 

 

[18]https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-nedir/ 

 (son erişim 06.06.21) 

[19]https://www.arduino.cc/reference/en/ 

(son erişim 20.05.21) 

[20] https://github.com/ 

(son erişim 06.06.21) 

[21] https://docs.opencv.org/3.4/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html 

(son erişim 16.05.21) 

https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/4418
https://www.emrebektas.com/arduino/arduino-ile-python-haberlesmesi/
https://mehmethanoglu.com.tr/blog/6-opencv-ile-dikdortgen-algilama-python.html
https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-nedir/
https://www.arduino.cc/reference/en/
https://github.com/
https://docs.opencv.org/3.4/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html



