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1. RAPOR ÖZETİ 

 
Biz Adana Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu Alesta takımı olarak 2 senedir robotik 

alanında faaliyet göstermekteyiz. Okulumuzun halihazırda ROV (Remotely Operated 

Underwater Vehicle) alanında faaliyet göstermesi ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi ile su 

altı sistemleri konusunda destekleyici faaliyetlerde bulunması bizi bu alanda çalışma yapmaya 

itti. Biz de yerli ve milli olanaklarda ülkemizi ilerletebilecek bir su altı aracı için hazırlıklara 

başladık. Geçtiğimiz sene Teknofest 2020 için ürettiğimiz araç finallere kalmayı başardı ve 

sektörün en önemli sorunlarından olan aracın masrafını dönebilen motorlar kullanarak çözdü. 

Bu aracın üretim sürecinden ve yarışma esnasındaki hatalarından çok şey öğrendik. Bu sene 

ise yaşadığız ve öğrendiğimiz tecrübeler sayesinde üst segment bir araç yapmaya karar verdik. 

Proje sürecinde ise kendimizi geliştirmek en büyük gayemiz. Bu sayede gelecek senelerde de 

sağladığımız bu başarıyı sürdürmeye devam edebileceğiz. 
 

Raporumuz yazılış sürecinde sürekli gelişmelere uğruyor. Yazılan bölümleri beraberce 

okuyup inceliyor, nasıl daha fazla geliştirebileceğimize dair önerilerde bulunuyoruz. Bu 

döngü raporumuz içimize sinene kadar devam ediyor. Ön tasarım sürecinde de içimize sinen 

kaliteli bir rapor hazırlamamıza rağmen beklentimizin altında bir puanla karşılaştık. Biz de bu 

sebeple raporumuzu detaylıca gözden geçirip nerelerde hata yapmış olabileceğimizi araştırdık. 

Geçmiş senelerde yarışmaya katılan ve rapor puanlandırmasında iyi sonuçlar almış birkaç 

takım kaptanıyla da bu değerlendirmede bulunduk. Bunların sonucunda hatalarımızı ve 

kendimizi rapor yazımında nasıl geliştirebileceğimizi öğrendik. Bu doğrultuda özellikle 

incelememiz sonucu yüksek puan kırıldığını tespit ettiğimiz yerlerde büyük değişimlere gittik. 

Önemli tabloları ve şemaları baştan hazırladık. Hazırladığımız bu raporun ön tasarım 

raporumuzda tespit ettiğimiz eksikleri giderdiğini düşünüyoruz. 
 

Aracın tasarlanış sürecine en önemli bileşen olan motor seçimiyle başladık. 

Aracımızın tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi ve bunu mümkün olan en kısa sürede 

yapması için elimizde bulunandan çok daha kaliteli motorlara ihtiyacımız vardı. Sektörde 

kalitesini, dayanıklılığını ve performansını kanıtlamış olan BlueRobotics firmasının T200 

Thruster’ında karar kıldık. Motor dizilimini ise aracın 6 eksende de (X, Y, Z, Pitch, Roll, 

Yaw) rahatça hareket edebilmesi için 4 batırıcı 4 itici kullanarak hazırladık. 
 

Elektronik kısmında ise aracın ana kartı olarak kaliteli bir araçta olmazsa olmaz 

Raspberry Pi kullandık. Stabilizasyonu sağlayabilmek için de Pixhawk kartından yararlandık. 

Aracın kumanda ile kontrolünü bu elektroniklerle uyumlu olması, kullanışlılığı ve basitliği 

sayesinde bize yarar sağlayacak olması gibi sebeplerle ArduSub yazılımı üzerinden 

QGroundControl’den sağlamaya karar verdik. 
 

Aracın sistem tasarımı ise bilgisayardan MavLink ile gönderilen verinin Ethernet 

kablosu üzerinden Raspberry Pi’ye ulaşması, Raspberry’den (kullanmamız halinde) ışığa, 

kameralara ve Pixhawke gönderilmesi, Pixhawkın PWM çıkışlarından ESC’ye, ESC’den de 

motorlara şeklindedir. 
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1 Elektrik aksamımız ise alanda sağlanan 220VAC’nin su üstünde led trafosu ile 

48VDC’ye dönüştürülmesi, 48VDC’nin su içerisinde paralel bağlı IP68 sertifikalı 2 48-12V 

DC-DC dönüştürücüye gitmesi, çıkan 12VDC’lerin tekrar birleştirilip araca girmesi, araç 

içinde klemensler yardımıyla bir taraftan ESC’lere, ESC’lerden thrusterlara giderken diğer 

taraftan 12V-5V DC-DC dönüştürücü ile Raspberry’e, Raspberry’den de Pixhawk ve 

kameralara ulaşması ile çalıştırılmaktadır. 
 

Aracın mekanik tasarımını yaparken Fusion 360 ve Solidworks uygulamalarınından 

yararlandık. Kol gibi komponentler, gerekli simülasyonlar için Solidworks’ü kullanırken 

aracın tasarımını Fusion 360 üzerinden yaptık. Tasarımımızda gözettiğimiz en temel şart 

aracın tamamen modüler olmasıydı. Mekanik Tasarım ve Özgünlük kısımlarında detaylıca 

değindiğimiz özgün kapak tasarımımız elektroniklerimizin, tüpümüzün, kapağımızın modüler 

olmasını, kolayca takılıp çıkarılabilmesini ve üzerinde işlem yapabilmemizi sağladı. Bu 

modülerliğin sağlanabilmesi için aracımızın bir şasisi olması gerekiyordu. Şasimizi fiyat, 

ağırlık, dayanıklılık gibi ölçütlerdeki başarısında dayanarak sigma profilden yapmaya karar 

verdik. Tasarımızı da ucuz ve hafif olması için sağlamlıktan ödün vermemek koşuluyla 

olabilecek en az boyutta sigma profil kullanarak yaptık. Sağlamlığını denemek için yaptığımız 

simülasyonlar mekanik tasarımda yer almaktadır. 
 

Kapak tasarımımız flanş ve levha kısımlarından oluşmaktadır. İkisinin de çizimi bizim 

tarafından hazırlanan bu bileşenlerden flanş 5 eksenli CNC, levha da 2 eksenli CNC 

yardımıyla kesilerek istediğimiz şekle getirilecektir. Sigma profiller de alüminyum kesici 

aletler yardımıyla boyutlarını tasarım programlarında belirlediğimiz ölçülere kesilmiştir. 

Kameramızın sızdırmaz kutusunun bazı bölümleri ve manipülator kolumuzun kıskaç kısmı ise 

yine tasarımları kendimiz tarafından yapılmış olup PETG filamentin 3D baskısı yoluyla 

üretilecektir. 
 

Aracımızın belirtilen fiziksel özelliklerden tam puan alabilmesi için bizim için çok 

önemlidir. Tasarımızı da bu ölçütlerden tam puan alacak şekilde çizdik. Elimizde olan 

parçaları kendimiz ölçüp tartmışken diğer parçaların ağırlık ve uzunluklarını da CAD 

programları ile hesapladık. Yaptığımız bu ölçümler doğrultusunda aracın fiziksel ölçümlerde 

tam puan alacağını hesapladık. 
 

Yazılım kısmında ise bizi iki farklı görev türü bekliyor. Manuel görevleri ArduSub ile 

QGroundControl uygulamasını kullanarak tamamlayacağız. Asıl zorlayıcı kısım olan otonom 

görevde ise bizden görüntü işlemeyle bir kapıyı tespit edip içinden geçmemiz bekleniyor. Biz 

de bu görev için görüntü işleme konusunda çok ciddi ilerlemeler kat etmiş bulunmaktayız. 

Yazılımımız ile yaptığımız denemelerde bir Boston Dynamics robotu gibi karmaşık nesneleri 

de bir cep telefonu gibi basit şekilli nesneleri de tespit etmeyi başardık. Ayrıca su altında 

aldığımız görüntüyü iyileştirmek için araştırmalar sonucu bulup ardından bizim de 

geliştirdiğimiz bir yazılım kullanmaktayız. Bu sırada görüntü işlemede verdiği yüksek 

performans sebebiyle Yolo kullanmaktayız. Kendi .weights dosyamızla çalıştıracağımız Yolo 
 

1 Raporumuzda geçmiş yıllardaki raporlardan alıntılar ve esinlenmeler vardır. Bu raporlar; 
2020,İnsansız Sualtı Sistemleri, Temel Kategori, Alozya Takımı KTR ve 2020,İnsansız Sualtı Sistemleri, İleri Kategori, 

BAUROV Takımı KTR 
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bize yüksek FPS (Frame per Second/Saniye Başına Kare) değerlerinde canlı görüntü işleme 

fırsatı sunmaktadır. 

Aracın yapım ve test sürecinde güvenlik bizim için en ön plandadır. Bu doğrultuda 

güvenliği arttırmak için önlemler almaktayız. Olası risk senaryolarını, bunların ihtimallerini 

ve tehlikelerini, en önemlisi de bu durumlarda ne yapmamız gerektiğini içeren bir tablo 

hazırladık. Bu doğrultuda süreci olabilecek en yüksek güvenlik önlemleri ile yürütmekteyiz. 

Atölyede güvenlik ekipmanları bulundurmakta, aracımızda elektrik sorunlarına karşı ek önlem 

barındırmaktayız. Tehlikeli işlemlerde danışman hocamızı bize refakat etmesi için çağırmakta 

veya yardım istemekteyiz. 

Aracın üretim sürecinde hem sanal hem gerçek birçok test yapmaktayız. Solidworks, 

AutoCAD, Ansys gibi firmaların simülasyonları yoluyla yaptığımız sanal testler bize o 

bileşenin artı ve eksi yönlerini daha temin etmeden anlayabilmemizi sağlıyor. Biz de bu 

doğrultuda alüminyum sigma profilden oluşan şasimize uyguladığımız basınç ve kuvvet 

testleri, T200 Thruster’a uyguladığımız hız testi gibi birçok sanal testte bulunduk. Bunların 

yanında elimizdeki BRF2838 motorlara farklı voltaj değerlerinde gösterdikleri performansı 

ölçtüğümüz testler yaptık. Elimizdeki prototip araçla konektörlere su geçirmezlik testi, vakum 

pompasıyla araç içindeki havanın boşaltılarak sızdırmazlık testi yaptık. Kamera kutusuna 

sızdırmaz olması için yaptığımız işlemler sonucu su geçirip geçirmediğini test ettik. Ayrıca bir 

seneye yakın kullandığımız prototipimiz ile motorlar başta olmak aracın elektronik aksamının 

korozyona ne kadar dayanıklı olduğunu test ettik. 

Yarışmada 2. senemiz olduğundan hem geçen seneden kalma bu seneki 

çalışmalarımızdan kalma tecrübelerimiz vardır. Yaptığımız testler bir yandan tecrübemizi 

arttırırken, bir yandan özellikle geçtiğimiz senelerde yaptığımız hatalar bize yol 

göstermektedir. Bu yol ışığında yapılan hatalardan ders çıkararak yeni bir projeye çalışıyoruz. 

Yaşadığımız deneyimlerin pozitif ve negatif yanlarını kaydediyor, negatif yönlerin nasıl 

kaldırılıp pozitif yönlerin nasıl daha çok kullanılabileceği hakkında tartışıyoruz. 

Projemizin verimini arttırmak ve TEKNOFEST’in zaman çizelgesine uyabilmemiz 

için bir zaman planlaması hazırladı. Gerçekçi bir yaklaşımla yaptığımız bu plan süreç 

hakkında bize yol göstermektedir. Bu planımız bize hangi ayda ne kadar ilerlememiz 

gerektiğini de söylemekte, bu sayede projemizde ne hızla ilerlediğimizi, hızlanmamız gerekip 

gerekmediği, ek AR-GE çalışmaları için vakit olup olmadığını söyleyerek proje yönetimimizi 

kolaylaştırmaktadır. Şimdiye kadar ise hazırladığımız bu zaman planlamasından şaşmış 

bulunmamaktayız. Ayrıca harcamalarımız için de bir bütçe tablosu hazırladık. Bu sayede hem 

harcamalarımızı yönetebiliyor, hem de olası harcamalarımızı ön görebiliyoruz. Bu doğrultuda 

ne kadarlık sponsorluklara ihtiyaç duyduğumuzu tespit edebiliyor, var olan sponsorlarımıza 

bütçe harcamamız konusunda hesap verebiliyoruz. 

Aracın genel tasarımı ve üretimi sırasında dikkat ettiğimiz bir diğer unsur da aracın 

özgün ve yerli olması. Bu doğrultuda özgün bir tasarıma imza atarken olabildiğince kendi 

üretimimiz malzemeler kullanmaya, mümkün olmadığı durumlarda yerli üretim malzemeler 

almaya özen gösterdik. Bu da bizim yerli ve milli şartlarda üretilmiş özgün bir araç ortaya 

koymamızı sağladı. Tamamen kendi tasarımımız ve üretimimiz sızdırmaz tüp kullanarak 

sızdırmazlık gibi önemli sorunları yerli ve milli imkanlarla çözebildik. Bu da gelecekteki 

takımların sızdırmaz tüp arayışında gözünü yurt dışına dönmemesi için önemli bir adım oldu. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 

 

 

 

TAKIM KAPTANI: 
 

Merhaba, ben İlbey Fatih ŞAHİN Adana Fen Lisesinde 

10.Sınıf öğrencisiyim ve Alesta Takımının takım kaptanıyım 

ve mekanik tasarımı ekibinde yer alıyorum. Mekanik tasarım, 

ve robotik alanlarında çalışmalar yapıp kendimi geliştirmeye 

devam ediyorum. Aracın katı modellemsini, simülasyon, test 

ve animasyonlarını yapmaktayım. TEKNOFEST’2020 de 

finallere katılmaya hak kazanmamızın ardından birden farklı 

yarışmada aktif rol almaktayım. 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 
 

Merhaba, ben Egemen Sarıtekin. Adana Fen Lisesi 10. 

sınıf öğrencisiyim. Alesta takımında mekanik ekibinde yer 

almakla beraber sponsorluk ve halkla ilişkileri de 

yönetmekteyim. Aracın bileşenlerinin tasarımı, simülasyon 

yoluyla uygulayacağımız testleri yapmaktayım. Bu sayede 

Solidworks gibi uygulamalarda kendimi geliştirmekteyim. 

TEKNOFEST'2020 yarışmasında finallere kalmıştık, bu sene 

de derece yapabileceğimize inanıyorum 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 
 

Merhaba, ben Hamit Eren AVGIN. Adana Fen Lisesi'nde 

10. Sınıf öğrencisiyim ve Alesta Takımı içerisinde Elektrik- 

Elektronik ekibinde yer almaktayım. PCB tasarım, elektronik 

sistemler ve robotik alanlarında kendimi geliştirmekteyim. 

TEKNOFEST 2020 yarışmasında da Alesta takımıyla finallere 

kalma başarısı göstermiştik. Bu yıl ise derece yapmayı 

hedefliyoruz. 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 
 

Merhaba, ben Musa TOPÇUBAŞI Adana Fen Lisesinde 

10.Sınıf öğrencisiyim ve Alesta Takımı Yazılım ve elektronik 

ekibinde yer almaktayım. Elektronik sistemler, yapay zeka 

algoritmaları ve robotik alanlarında çalışmalar yapıp kendimi 

geliştirmeye devam ediyorum. TEKNOFEST’2020 de 

finallere katılmaya hak kazanmamızın ardından birden farklı 

yarışmada aktif rol almaktayım. 
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Dilleri 

Bİdiği 
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Tasarım 

Programları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÜYELER 

İlbey Fatih 

ŞAHİN 

Takım 

kaptanı 

Mekanik 

Tasarımcı 

Adana Fen 

Lisesi'nde 

10. Sınıf 

öğrencisi 

C# 
 

Arduino 

Python 

İngilizce 

Almanca 

Fusion 360 

SketchUp 

AutoCad 

Solidworks 

Hamit Eren 

AVGIN 

Elektronik 

Sistem 

Adana Fen 

Lisesi'nde 

10. Sınıf 

öğrencisi 

C# 
 

Arduino 

İngilizce 

Almanca 

TinkerCad 

Musa 

TOPÇUBAŞI 

Yazılım Adana Fen 

Lisesi'nde 

10. Sınıf 

öğrencisi 

Python 

Java 

C# 

Arduino 

İngilizce 

Almanca 
 

 

 
- 

Egemen 

SARITEKİN 

Bütçe 

sorumlusu 

Halkla 

İlişkiler 

Adana Fen 

Lisesi'nde 

10. Sınıf 

öğrencisi 

C# 
 

Arduino 

İngilizce 

Almanca 

TinkerCad 

SolidWorks 

 İsmail 

AKDAŞ 

Danışman Adana Fen 

Lisesi 

Bilişim 

Teknolojileri 

Öğretmeni 

C 
 

c++ 

c# 

python 

asp 

php 

İngilizce Fusion 360 

Tincercad 
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Takım Danışmanı 
İsmail Akdaş 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
 

Alesta takımı olarak yaptığımız projelerde verimliliği arttırmak için iş bölümüne 

başvuruyoruz. ROV’lar gibi karmaşık sistemler disiplinler arası çalışma gerektirdiğinden tek 

bir kişinin her işle aynı anda ilgilenmesi zaten mümkün değildir. Biz de bu yüzden 

projemizdeki görevleri 4 ana başlıkta toplayıp üyelerimize görev dağıttık. Bu başlıklar 

“Mekanik, Elektronik, Yazılım, Sponsorluk ve Halkla İlişkiler”dir. Ancak yine de 

çalışmalarımızda kendimizi bu başlıklarla sınırlandırmıyoruz. Çalışma verimliliği için şart 

olan bu iş bölümü, çok keskin kurallarla uygulandığında öğrenmemizin yavaşlamasına neden 

olacaktır. Lise öğrencisi olan bizlerin bu projelerden en temel beklentisi kendimizi 

geliştirmeye olanak sağlaması. Daha ilerdeki çalışma alanlarımız da belli olmadığından 

kendimizi her açıdan geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden araştırmalarımızın sonuçlarını 

takımımıza paylaşıp beraberce değerlendiriyoruz. Yer yer de diğer başlıklara ait görevlere 

yardımcı oluyoruz. Bu sayede hem projemiz verimli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor, hem 

de kendimi her açıdan rahatça geliştirebiliyoruz. 
 
 

 

Takım Kaptanı    

İlbey Fatih Şahin 

Mekanik 

İlbey Fatih 
ŞAHİN Egemen 

SARITEKİN 

Elektronik 

Hamit Eren 
AVGIN Musa 

TOPÇUBAŞI 

Yazılım 

Musa 
TOPÇUBAŞI 

Sponsorluk ve 
Halkla İlişkiler 

Egemen 
SARITEKİN 
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Takımımızın yol planı yukarıda verilmiştir. Projemizin planlaması ve hayata 

geçirilmesi sırasında oluşturduğumuz ve her daim güncel tuttuğumuz zaman planlamasına 

sadık kalıyoruz. Yol planlarımıza riayet ederek başarıyı hedefliyoruz. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

TEKNOFEST jürilerinin Ön Tasarım Raporu değerlendirmesi sonrasında aldığımız 

geri dönütler ışığında en çok puan kaybettiğimiz “Referanslar” ve “Özgünlük” bölümleri ve 

puan kaybı yaşadığımızı düşündüğümüz “Sistem Ön Tasarımı” ve “Bütçe Planlaması” 

başlıklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Öncelikle bu bölümlerle ilgili eksiklerin tespitine 

ve iyileştirme süreçlerine başladık. Sonrasında ise nihai tasarıma ulaşmak için ön tasarımını 

yaptığımız robot ile ilgili geliştirmelere başladık. Bu süreçte en çok değişikliği araç motorları 

ve motorların beslenmesinde oldu. Ön tasarım raporunda oluşturduğumuz tasarımın üzerine 

eklemeler yaparak tasarımımızı revize ettik. ÖTR sonucunda 100 üzerinden 86 puan almamız 

ise yaptığımız çalışmaları jüri üyelerine yeterince iyi açıklayamadığımızı göstermektedir. 
 

Başlıklar 
Tam 

Puan 

Aldığımız 

Puan 

Kaybedilen 

Puan 

1. Rapor Özeti 5.00 4.50 0.50 

2. Takım Şeması 5.00 4.00 1.00 

3. Araç Ön Tasarımı 30.00 27.00 3.00 

4. Güvenlik 10.00 10.00 0.00 

5. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 20.00 18.00 2.00 

6. Özgünlük 10.00 6.50 3.50 

7. Yerlilik - Referanslar 10.00 8.50 1.50 

8. Referanslar - Kaynakça 5.00 3.00 2.00 

9. Genel Rapor şablona ve formata uygun mu? 5.00 4.50 0.50 

 100.00 86.00 14.00 

 

Takımımızın bütçe durumu, üretimden kalkan parçalar, pandemi sürecinde zorlaşan 

tedarik ağı, daha komplike ve verimli tasarımlar gibi durumlardan dolayı çeşitli değişikliklere 

gittik. 

ALESTA ekibi olarak 2020 TEKNOFEST’ten edindiğimiz tecrübelerin 

değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirmelerden oluşan yansımaları bir sonraki 

yarışmalarda kullanmak takımımızın her zaman daha ileriye gitmesini sağlayan değerlerden 

bir tanesidir. Geçen yıl yaptığımız araç görev odaklı değilken bu yıl tamamen tamamlanması 

beklenen görevlere özgü bir araç tasarlıyoruz. ÖTR aşamasından sonra yapılan değişiklikler 

şu şekildedir: 

 
 Mekanik Tasarım Değişiklikleri: 

 
 T200 İticiler: Aracımızın montaj görevinde 7’de 7 yapabilmesi için elimizde 

bulunanlardan çok daha güçlü iticilere ihtiyacı var. Elimizde bulunan önceki yıllarda 

temin ettiğimiz iticilerimizi farklı gerilimlerde birçok teste tabi tuttuk. Ardından çıkan 

sonuçları fiyat-performans grafiğinde üst üste koyarak karşılaştırdık. Çıkan sonuçlar 
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araç ağırlığını da göz önünde bulundurarak daha güçlü bir iticiye geçmemiz  

gerektiğini göstermektedir. 20’den fazla iticiyi inceledik ve bazılarını temin edip  

bizzat biz teste tabi tuttuk. Ardından en uygun seçimin hem itki kuvveti hem de 

kalitesi ile T200 olduğuna karar verdik. Ancak bu değişiklik bizi zorunlu ana besleme 

değişikliğine ve şasenin yeni motorlara göre revize etmeye itti. 

 

 Şaside Yapılan Değişiklikler: Eski motorlarımız ile yeni motorlarımız arasında çok 

ciddi güç, ağırlık ve boyut farkı bulunmaktadır. Bu yüzden de Ön tasarım aşamasında 

kullanmayı planladığımız şaseyi kullanmamız mümkün değildi. Yeni şasemizde; 

1. Daha güçlü motorlar kullanılacağı ve görevlerde yüksek strese maruz kalacağı 

için şasenin bağlantı noktalarında ve malzemesinde değişikliğe gittik. 

2. T200’ler, Ön Tasarım aşamasında tasarımımızda kullanılan ve değişikliğe 

gitmeden önce aracı hayata geçirirken kullanmayı düşündüğümüz 

BRF2838’lerden çok daha ağır olduğu için şaseyi mümkün olduğunca 

hafifletmek gerekiyordu. Bu yüzden de şase malzemesi olarak 30*30 sigma 

profil yerine 20*20 süper light sigma profil kullandık. 

T200 ile BRF2838 arasındaki boyut farkı şasenin eninde artışa neden olacaktı. 

Ancak biz otonom görevde dezavantaja neden olacak artışı önlemek için çeşitli 

tasarruflara gittik. 
 

 
 

 
(BRF2838 ile uyumlu motor çeperlerinin boyutları) 

 

 

 

 
(T200’ün motor çeperlerinin boyutları) 
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Her iki çizim de karşılaştırıldığında aralarındaki boyut farkı açıkça görülmektedir. Bu 

yüzden de şasenin en ölçüsünde artış yapmadan yeni motorumuzu şaseye entegre ettik. 
 

 

 
 

(Eski tasarımdaki Tüp ile şasenin üst kısmı arasındaki üst boşluk) 
 

 
 

 

(Eski tasarımda tüp ile yandaki sigma ile arasındaki mesafe) 
 

 

 

 

 

 
(Yeni tasarımdaki tüp ve şasenin üst kısmı arasındaki mesafe) 
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(Yeni tasarımda tüp ile yandaki sigma ile arasındaki mesafe) 

 

 
Aynı zamanda şasi yüksekliğinde de 20mm’lik bir alçaltma yaptık. 

 

 
 

 
 

 
NOT: Aracın boy uzunluğunda herhangi bir değişiklik yapmadık. 
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 Elektronik Tasarım Değişiklikleri: 

 
 48V 720W DC Ana Besleme: ÖTR’nin elektronik tasarım bölümünde anlattığımız  

gibi robot ana beslememizi 12VDC olarak kullanacağımızı belirtmiştik. Fakat 

değişiklik yaparak kullanmaya başlayacağımız T200 iticilerinin dokümantasyonlarını 

daha detaylı bir şekilde incelediğimizde 12VDC’nindirekt olarak 30 metrede 

aktarılamayacağını gördük. Bu yüzden kontrol istasyonundan 48VDC gönderip araç 

üzerindeki 2 adet 48VDC-12VDC dönüştürücü ile elektriği dönüştürüp ardından  

aracın güç ünitesine bağlıyoruz. Voltajı yükseltmek amperi düşürdüğü için kaybımız 

azalıyor. Bu sayede aracımızı rahatlıkla besleyebiliyoruz. Bu ana besleme geriliminin 

değişmesi ile sistemimizdeki 2 adet alt bileşenin değiştirilmesi gerekmektedir. İlki 

220VAC – 12VDC olan dönüştürücümüzü 220VAC – 48VDC olarak yenilemek. 

İkincisi ise sızdırmaz tüp içerisindeki robotumuzun beyni diyebileceğimiz sistemleri 

besleyen 12VDC – 5VDC olan regülatörümüzü direkt olarak beslemek yerine araç 

dışındaki kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz muhafazalar içerisine 

konumlandıracağımız 2 adet 48VDC – 12VDC dönüştürücü ile değiştirmektir. Bu 

gerilim değişmesi sonucunda genel güç hesaplaması tekrar yapıldı. İtici değişimi 

sonucu üzerinde durduğumuz seçenekler Elektronik tasarım sürecinde verilmiştir. 

 

(30 metrede kayıp) 

 Elektronik parçaların kapalı bir tüpün içerisinde hiç hava giriş çıkışı olmadan uzun 

süre çalışması bir noktadan sonra performanslarına zarar vermeye başlıyor, ayrıca 

görüntü kalitesi, veri akış hızı gibi değerler de değişmeye başlıyor. Bunun önüne 

geçebilmek için yapabileceğimiz çözümleri düşündük. Soğutucu Fan kullanmak 

içerideki sıcak havayı yine elektronik parçalara iteceği için mantıklı değildi. Biz de 

sürücüler ve elektronik kartlarda uygun boyutlarda heat-sinkler kullanmaya karar 

verdik. 
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 Aracın kablolarının araç üstünde oluşturacağı ağırlık hem denge merkezine hem de 

motor performansına zarar veriyor, aracın manevra ve hareket kabiliyetinde - yönde 

durumlar ortaya çıkıyor. Bu tecrübeyi geçen sezon edindiğimiz için kabloya belirli 

aralıklar ile maliyeti düşük su makarnası takacağız. 

Peak akım olasılıklarına karşı hem dönüştürücülerimizi hem de içerideki elektronikleri 

korumak amacıyla dönüştürücü seçimimizi 48V 15A olarak değiştirdik. Bu sayede ekstra 

gelecek parçalara müsaade edebilecek bir akım değerine sahip olduk ve güvenlik düzeyini 

elektronik anlamında arttırdık. 

 

 
 Otonom ve Görüntü İşleme: 

 Otonom görevde robotun nesneyi tarayıp yönelmesinde 2 sorun karşımıza çıkıyor. 

Hazne dışındaki SJCAM SJ4000 kamerasından gelen görüntü ilk önce Raspberry  

Pi’ye aktarılır ve su üstü bilgisayarının o görüntüye erişmesi gerekir. Bunun için hali 

hazırda yüksek kaliteli arayüz olan QgroundControl den görüntü çekmeye karar 

verdik. 

 
 Diğer sorun ise robotu nesneye doğru yönlendirmek. Bunun için Pymavlink 

kütüphanesini kullandık. Bu sayede Pixhawka komut göndererek motorları istenilen 

eksende hareket ettirebiliyoruz. Kütüphanenin artı yönleri ise sorunsuz çalışması ve 

açık kaynak kodlu olmasıdır. 

 
 Bütçedeki Değişiklikler 

 Aracımızın motorlarında değişiklik yaptığımız için elektronik alt sistemlerinde de 

değişiklik yapmak durumunda kaldık. Bu yüzden de bütçe planlamamızda ciddi artış 

yaşandı. Toplam 10.000₺’nin altında olan bütçe tablomuz 18.000₺’nin üzerine çıktı. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Yüz yüze görüşme imkânımız olmasa da, düzenli aralıklarla çevirimiçi toplantılar 

yaparak projemizin gidişatına beraberce karar verdik. İş bölümü yaparak ilerleyişimizi 

kolaylaştırdık. Bu toplantılarda aldığımız kararlar neticesinde ortaya koyduğumuz araçta 

bulunan özelliklerden bazıları şunlardır: 

 Riskli ve zahmetli olmayan bir üretim sürecine sahip olması, 

 Denge açısından problem yaşamayacağımız bir araç olması, 

 Simetrik bir araç olması, 

 Maliyeti düşük, performansı yüksek bir robotik kola sahip olması, 

 Yüksek kaliteli ve kesintisiz görüntü aktarabilmesi, 

 Mümkün olduğunca hidrodinamik bir yapıya sahip olması, 

 Elektroniklerin bulunduğu alanın güvenli olması, 

 Derinlik, hız ve eğim gibi verileri sürekli alıp işleyebiliyor olması, 

 Motor konumlandırması sayesinde üç eksende hareket kabiliyetine sahip olması, 

 Bakım yaparken kolaylık sağlayan sızdırmaz kapak tasarımına sahip olması, 

 Arıza yapmayacak, bakım gerektirmeyecek ve güçlü motorlara sahip olması. 
 

4.1.1. Mekanik Sistem Tasarımı 

Toplantılarımızda yapmış olduğumuz istişareler sonucunda görevleri başarıyla 

tamamlayabilecek bir araç tasarımı ortaya koyduk. Bu tasarım aynı zamanda elimizdeki 

imkânlara göre en uygun düzeyde olan araç tasarımıdır. İddialı bir araç yapıyoruz, bunun için 

belirli parçaları kendimiz üretmekten kaçınmadık. Gerektiği yerde ise kaliteyi ön planda 

tutarak dışarıdan alımlarımızı gerçekleştirdik. Aracın çeşitli açılardan görünümleri aşağıda 

verilmiştir. 
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Araç önden görünüm 
 

Araç köşeden görünüm 
 

Araç üstten görünüm 
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Araç yandan görünüm 

 

 

 
 

4.1.2. Elektronik Sistem Tasarımı 

Elektronik Sistem Tasarımımıza ait şema aşağıda verilmiştir. 
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4.1.3. Yazılım, Algoritma ve Arayüz Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 
Aracımızın tasarımını yapmakta olan takım üyemiz CAD ve CAM programları ile 

ilgili eğitim almış bulunmaktadır. Aracın tasarımında parçalara göre SolidWorks ve Fusion 

360 programları kullanılmaktadır. GrabCad üzerinden oluşturulan Workbench ile tasarımlar 

planlı bir şekilde paylaşılmakta ve düzenlenmektedir. Farklı tasarımların dijital ortamda 

tasarlanıp, akış analizine sokulmasının ardından isterleri en iyi şekilde karşılayacağını 

düşündüğümüz tasarım bu raporda anlatılmak üzere seçilmiştir. Ekibimiz hem tasarımsal 

çalışmalarını sürdürüyor hem de ilk prototip ile AR-GE çalışmalarına başlamıştır. Nihai araç 

ancak tüm denemeleri ve gerekli kalifikasyon testlerini tamamladığında hazırlanacaktır. 

Tamamlandığında yarışma için en optimum araç olacağını varsayıyoruz. 
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En iyi aracı üretmek için izleyeceğimiz yol haritamız: 
 

 
 

 

 
4.2.2. Görev Analizi 

 

Ön tasarım raporumuzda da yaptığımız gibi tasarımızı yaparken görevlerin analizlerini 

yaparak aracımızı tasarlıyoruz. Bu yüzden biz de aracı hazne temelli değil de iskelet temelli 

tasarladık. Aracımızın tasarımı yapılırken şartnamede belirlenen ve araçların 

tamamlamalarının istendiği etapların isterlerini optimum düzeyde karşılayacak bir araç için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görev tiplerine ile değişen ortam koşullarına göre aracın 

modifiye edilebilmesi için ve aynı zamanda kolay taşınması için aracımız modüler yapıda 

olup kolayca sökülüp takılabilmektedir. 
 

Etaplar: 

 Sualtı hokey görevi 

 Sualtı montaj görevi 

 Kapıdan geçiş görevi 
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(Bu fotoğraf www.cup.com sitesinden 

alınmıştır.) 

İlk olarak hokey görevinin analizi ile başlayalım. Yarışma komitesi tarafından 

uluslararası kriterlere uygun bir puck kullanılacağı hakkında bir beyanı vardır. 

• Sualtı Hokey Diski(puck): Diskin çapı 80 mm (±4mm); kalınlığı 30 

mm (+4mm, – 2mm) olmalıdır. Bu verilen ölçüler disk ile diski 

kaplayan koruyucu maddeyi de içermektedir. 

• Diskin köşesinin yarıçapı 3 mm’den 10 mm’ye kadar olmalıdır. 

 

• Diskin ağırlığı 1.3 kg (±0.2kg) olmalıdır. 
 

 
 

 

(Hokey pakları hazır alım yolu ile temin edilecektir.) 

 
Aracın bu görevi tamamlayabilmesi için zemine oldukça yakın gitmesi ve yer yer 

zemine temas etmesi gerekmektedir. Biz de aracımızı tasarlarken aracın elektronik tüm 

sistemlerinin içinde bulunduğu tüpümüzü zemine temasını kesmek için iskeleti kullanacağız. 

Ancak iskeletin de zemine temas ederek hem zemine hem de araca zarar gelmesini istemeyiz. 

Bu yüzden iskeletin alt kısmına sarhoş tekerlekler takacağız. Aracın iskeleti zemine oturacak 

ve operatör aracın ön alt bölümüne takılmış tasarladığımız “Greyder kalkanına” benzer bir 

parça takarak hokey paklarını şartnamede belirtildiği gibi zeminden temasını kesmeden 

ittirerek hareket ettireceğiz. Ancak araç şasesinin de zarar görmemesi için aracın zemine 

teması veya zemine oturması durumunda şasenin hem hareket kabiliyetini arttırmak hem de 

koruma amaçlı “Sanex” marka sarhoş tekerleklerden 4 adedinin şasenin altına montajı 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Bu fotoğraf www.tssf.com adresinden 

alınmıştır.) 

http://www.cup.com/
http://www.tssf.com/
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(Araç için üretimini planladığımız ve sualtı hokeyi görevini yapmamızı sağlayacak kol 

tasarımıdır.) 
 

 

 

 

 

 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 
 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 
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Su altı hokey görevinin denemeleri için kaleyi 3D baskı yöntemi ile suya karşı 

dayanımı ABS ve PLA filamente göre daha dayanıklı olan PET-G filamentten üreteceğiz. Su 

içinde konumlandırıldığı konumundan kaymasını önlemek için ise tasarımını yaparken 

açılacak deliklere kurşun çubuklar konacaktır. 

 
Sualtı montaj görevine gelecek olursak manuel görevler içerisinde gerek 2020 sezonu 

olsun gerek de 2021 sezonunda takımları en çok zorlayan ve zorlayacak olan görevdir. 
 

 
 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 

 

 
Görmüş olduğunuz alüminyum tutma parçasını 12mm alüminyum çubuğa şekil 

vererek imal edeceğiz. 
 

 
 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 

 

 
6063 kalitede ve 3mm kalınlığındaki alüminyum levhayı 7 adet yap-boz parçasını 

üretmek için lazer kesim tekniği ile keserek imal edeceğiz. 
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(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 

 

 
Yap-bozların yerleştirileceği tablayı ise yine 3mm kalınlığındaki alüminyum levhayı 

lazer kesim tezgâhında işleyerek üreteceğiz. 
 

 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 

 

 
Her yap-boz parçasında toplam 4 adet bulunacak bu ayak parçalarını ise alüminyum 

çubuklara tornada şekil vererek üretmeyi ve kullanmayı planlıyoruz. 

 
Bu parçaların alımını tamamlamış olup üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 
Alüminyumları korozyona karşı korumak için yüzey astarı ve suya dayanıklı Casati 

boya ile boyadık. 

 
Bu etapta öncelikle aracın 1 kilogramlık ağırlığı tolere edebilecek bir şaseye sahip 

olmamız gerekir. Biz bu noktada sigma profilleri kullanmayı planlıyoruz. Bir diğer önemli 

unsur da bu yükü taşıyabilecek kadar sağlam bir gripper ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı ilk olarak 

hazır alım yoluyla giderilmesi planlanıyordu. Ancak şuanda kendi tasarımımız olan pnömatik 

kol sistemini kullanacağız. Mekanik tasarım sürecinde alt başlıkta gripper tasarımlarımız ve 

şasemiz ile ilgili detaylar açıklanmıştır. 

 
Otonom görevlerin tamamında aracın stabil bir şekilde hareket edebilmesi en önemli 

kriterdir. Aracın yapım aşamalarında da anlatılacağı gibi toplamda 8 motor kullanıldı ve 

dizayn olarak iskelet temelli bir yapı tasarlandı. Bunlara ek olarak ise kapıdan geçiş görevi 

için aracın tam ön üst bölümün bir kamera konumlandırıldı. Bu şekilde görev objesinin tespiti 

ve stabil bir şekilde yaklaşmanın daha kolay olacağına karar verildi. Otonom görevlerin nasıl 

yapılacağı ile ilgili görev analizi ve açıklaması yazılım tasarım sürecinde anlatılacaktır. 
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(Otonom görevlerde kullanılacak kapı) 

(Bu fotoğraf Teknofest tarafından yayımlanan görev doküman dosyasından alınmıştır.) 

 

 

 

RAAL1026 Sarı boya (Casati S516 Floresan Sarı) alımı yapılarak kapıyı yarışma 

parkurundaki kapı ile aynı renge boyayacağız. Kapıyı üretmek yerine 100*160cm minyatür 

kale temini yaparak bu kaleyi boyayarak kapı görevi denemelerinde kullanacağız. Kapının 

maruz kalacağı korozyonu önlemek için ise yine Casati marka metal yüzey astarını boyanın 

altına atacağız. 
 

 

 

 

 
Kullanılacak IP kamerayı sudan korumak için kendi ar-ge çalışmalarımızın ürünü olan 

ve aynı zamanda 48VDC-12VDC dönüştürücülerimizin de muhafaza edileceği hazne 

tasarladık ve sızdırmazlık çalışmalarımız sürüyor. Buğuyu engellemek için buğu önleyici 

spreyler ve nem alıcıları hazne içine yerleştirdik. 
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3D baskı tekniği ile çıktı aldığımız muhafazalarımızı pürüzsüz ve parlak bir hale 

getirmek için büyükçe bir kapalı kap içerisine saf asetonla ıslatılmış bezleri 5 yüzüne 

yapıştırarak 3D baskı parçaları iç tarafından bir dayanağa tutturarak dış yüzeyinin temasını 

önlüyoruz. Bu sayede buharlaşan aseton kapalı kap içinde bulunarak baskı parçasının tüm açık 

yüzeyine nüfuz ediyor. Eğer yeterince temizlenmeden kutuya konursa bu sefer yüzeyde 

kabarcıklar oluşuyor ve sızdırmazlık için ciddi sorunlar oluşuyor. Biz de bu yüzden hiçbir 

leke/kir olamaması için parçaları kaba koymadan önce kolonyalı mendil ile iyice kuruladıktan 

sonra el temasına maruz bırakmadan kutuya yerleştirmeye özen gösteriyoruz. Eğer kutuda 

fazla bekletirsek baskı parçalarında soyulma oluyor. Eğer zamanından önce de çıkartırsak bu 

sefer de tam anlamıyla parlamamış oluyor. Parlatma işleminin ardından sıvı conta ile tüm 

yüzeyi kaplıyoruz. Gerekli kontrolleri yaparak işlem gerçekleştirildiğinde su almadan 

çalışıyor. 

Sistemi direkt olarak kaplayarak da kullanabiliriz ancak bu uzun ömürlü bir sistem 

değil ve suya karşı direnci oldukça düşük oluyor. Yaptığımız testlerde suya dayanıklı siyah 

silikonun da su içinde çatlayıp dökülmeye/yırtılamaya başladığını gördük. Epoksi ile 

kapladığımızda ise benzer sonuçlar elde ettik. Epoksinin üzerine ince bir katman silikon 

uyguladığımızda ise bir nebze daha iyi sonuçlar elde ettik. Ancak bu işlemde tekrarlı 

kullanımlarda bakım gereksinimleri nedeni ile bu yolu tercih etmiyoruz. 

Ancak sistemin ucuz olmasının yanında açılıp kapanamaması gibi de bir dezavantajı 

var. Bu dezavantajı aşmak bize bir kamera kutusu için yüksek bir maliyeti olduğu için 

hazneleri açılır kapanır yapmayarak maliyet kalemlerini azaltıyoruz. 
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4.2.3. Gripper 

Gripper ihtiyacını öncelikle ar-ge yaparak kendi imkanlarımız dahilinde üretmeyi 

denedik. Denediğimiz ve planlama yaptığımız 3 seçenek; 

1) Linear kol: Bir linear sistemi satın alarak o sisteme uygun bir kol tasarımı 

yapıp kendi kolumuzu üretmeyi düşündük ancak kullanım ömrü, maliyetler, 

sağlamlık, sorunsuz çalışma gibi etkenleri göz önünde bulundurarak bu 

yöntemden vazgeçtik. 
 

(LİNEAR KOL MOTOR SİSTEMİ) 

(Bu fotoğraf www.timotion.com adresinden alınmıştır.) 
 

 

2) Redüktörlü Fırçasız Motorlu Kol: Bizi karar vermekte en çok zorlayan 

kol çeşidi oldu. Bunun nedeni fırçasız motorlarda elektriği bobinlere 

iletecek bir fırça olmadığı için fırçalı motorlara göre suda korozyona 

dayanım süresi daha uzun oluyor. Üstelik hareket miline de tork arttırıcı bir 

redüktör taktığımızda 3D yazıcıdan çıkartılmış kendi tasarım kolumuzun 

çene bölümünü kıracak kadar güçlü hale geldi. Bu da bizi albenisi ile 

cezbetti ancak paslanmaya karşı dirençsizdi he suyla temastan sonra içini 

açılarak kurutulup ardından yağlama yapılması gerekmekteydi. Aynı 

zamanda havuzu da yağ sızdırarak kirletebilirdi. Sonuç itibarıyla bu 

yöntemden de vazgeçtik. 
 

 

 

 

 
 

http://www.timotion.com/
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(Bu fotoğraf www.hayaletveyap.com sitesinden alınmıştır.) 
 

 

3) Pnömatik Kol Sistemi: Hava basıncı ile çalışan bu sistem oldukça 

güçlüdür. Ağır yükleri taşımak için birebirdir. Kendi tasarım çalışmalarımız 

devam etmektedir. 25*80’lik piston ve çift taraflı selonoid valf temin 

edilerek gripper çenesi 3D üretim tekniği ile ilk prototip üretildi ve başarı 

ile tüm testleri tamamladı. Sırada endüstriyel plastik ile üretimi ve testleri 

var. Tolerans paylarını da üretimden sonra elde edeceğimiz verilere göre 

tekrar belirleyeceğiz. 

 

 
Pnömatik Silindir (Piston) Nedir? 

Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. 

Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Hidrolik silindirlerle kıyaslandığında çok 

çeşide sahiptir. Standart ve standart olmayan özellikte çok çeşitli silindir türü vardır. Genel 

uygulamalar için üretilen kalem silindirler 10 bar’lık çalışma basınçlarına kadar dayanabilir. 

Daha yüksek basınçlar için özel üretilmiş pnömatik silindirler kullanılmalıdır. Bir 

silindirin çalışabilmesi için iki şart gereklidir. 

 
 Pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvet (Yükün etkisiyle ya da akışkan 

basıncıyla oluşur.) 

 Hava tahliyesi. Bu iki şarttan birisi gerçekleşmezse silindir hareket etmez. 

Silindire giren ya da silindirden çıkıp egzoza kadar giden hatta kısıtlama varsa, 

yani akışkan debisi düşükse (örneğin: Hortumlarda ezilme, tıkanma vb. 

nedenlerden dolayı), silindir hızının azaldığı görülür. 

(www.makinaegitimi.com sitesinden alıntı yapılmıştır.) 
 

 

(Bu görsel www.makinaegitimi.com sitesinden alınmıştır.) 

http://www.hayaletveyap.com/
http://www.makinaegitimi.com/
http://www.makinaegitimi.com/
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Nihai üretimi endüstiriyel plastikten üretilecek olan kendi tasarımımız olan pnömatik 

gripper’ın komponentleri ve bileşenlerinin detayları; 
 

 

 

 

 

 
 

Çift taraflı ve kendinden switch bulunduran selonoid valfimiz. 
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(Bu görsel www.arica.com.tr sitesinden alınmıştır.) 
 

 

Ürüne ait teknik çizim ve özellikleri 
 

 

 

 
 

(Bu görsel www.arica.com.tr sitesinden alınmıştır.) 

MA ISO 6432 25*80’lik suda çalışmaya uygun pnömatik kalem piston. 

http://www.arica.com.tr/
http://www.arica.com.tr/
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(Pistonumuzu oluşturan bileşenler ve karakteristik özellikleri) 

(Bu görsel www.arica.com.tr sitesinden alınmıştır.) 

http://www.arica.com.tr/
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4.2.4. Sızdırmaz Tüp 

Aracımızı tüm görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarladık ve sağlamlığı estetiğin 

önünde tuttuk. Elektronik sistemleri muhafaza edeceğimiz hazneyi takımın ihtiyaçlarına göre 

kendimiz tasarlayıp yine biz üreteceğiz. Kendi tasarımlarımızın bize sağladığı en büyük 

avantajı tamamen bizim ihtiyaçlarımıza göre geliştirilmiş olmasıdır. Üretim için 

tasarımlarımızı tamamladık ve çeşitli testlere tabii tutuk. Mayıs ayı içerisinde havuz testlerini 

tamamladık. Eksikleri ve hatalı olan yerleri düzenleyerek tekrar test ediyoruz. 
 

 
 

(Aracımızın havuzda maruz kalacağı maksimum basınç değerleri) 

(Yüzerlik hesaplaması için www.bluerobotics.com sitesinin yüzerlik hesaplayıcısını 

kullanıyoruz.) 

 

 
Tüm testleri başarı ile tamamladığında aracımız için kullanacağız. Kapağımız 4 temel 

parçadan oluşuyor; 

1) Flanş: Kapağı tüpe sabitlemek için kütük alüminyumu 5 eksen CNC tezgâhında 

işleyerek üretmeyi planlamaktayız. 

 

http://www.bluerobotics.com/
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Görmekte olduğunuz parçadan hem ön hem arka kapak için 2 adet kullanacağız. 
 

 
 

Flanşı ürettiğimiz 6063 kalite alüminyum halkanın işlenmeden önceki ölçüleri; 
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Sıvı ortamda ne kadar derine inerseniz üzerinize binen su kütlesi artar ve bu da 

santimetrekareye etki eden basıncı attırır. Sistemimizde biz bu kuvveti karşımıza almak ve 

onunla mücadele etmek yerine kendi lehimize kullandık. Yani bir başka deyişle araç ne kadar 

derine inerse kapaktan akışkan sızması o kadar zorlaşacak. Ancak bu derinliğin sınırı 

parçaların dayanım sınırı kadardır. İşaretli alanlarda o-ring contalar bulunmaktadır. Sertlik 

dereceleri ve boyutları kapak çaplarına göre belirlenmiştir. Bu contaların resme göre üstte 

olanı aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiz gibi tüp ile flanş arasındaki boşluktan girebilecek 

suyu engellemek ve flanşı akrilik boruya sabit tutmaktadır. Altta olan ise diğer contasın 

yırtılma, parçalanma vb. durumlarda yedek olarak ve yine flanşı sabit tutmak içindir. Böylece 

tam sızdırmaz ve %100 güvenli bir kapak elde edeceğiz. 
 
 

 

Akışkan o-ring contayı daha dar bir yere sıkıştırır. Bu da esnek bir cisim olan contayı 

daha da sıkıştırarak kapak ile pleksi boru arasındaki boşluğu doldurmaya iter. Yani conta ne 

kadar sıkışırsa araç da o kadar sızdırmaz olur. Contayı tüm boşlukları doldurmaya iter bu 

sayede su içeriye giremediği gibi aracın sızdırmazlığına da katkıda bulunur. 

 

 
2) Kapak kısmı: Aracımızın bir de kapak kısmı vardır. Bu kısmı da biraz açmak 

gerekirse arka kapak için alımı yapılmış 6063 kalite 10mm kalınlığındaki 

alüminyum levhayı CNC tezgâhında istediğimiz şekilde keseceğiz. 

Penetratörlerimizi yerleştirmek için ise 14 adet delik açacağız. Bu deliklere insert 

somunlar takarak penetratörlerimizin alüminyumu aşındırmasını önleyeceğiz. Ön 

kapak için ise 10mm kalınlıktaki akrilik levhayı yine istediğimiz ölçülerde kesip 

flanşa sabitleyeceğiz. 
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Çizim programında hazırlanmış arka 

kapak çizimi. 

 

 

 

 

 
Arka kapağın üretimi için temin edilmiş 

6063 kalitedeki alüminyum levha 
 

 

 
 

Çizim programında hazırlanmış ön ve 

arka kapağın flanşı ile beraber görünümü 

 

 
(Kapaklarda kullanılacak 

alüminyumların yüzerlik hesaplaması) 

(Yüzerlik hesaplaması için 

www.bluerobotics.com sitesinin yüzerlik 

hesaplayıcısını kullanıyoruz.) 

http://www.bluerobotics.com/
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3) Akrilik Boru: Elektronik parçaları güvenliği daha önceden test edilmiş, erişimi 

kolay bir muhafaza malzemesi ile kabuğun altında konumlandırmamız 

gerekiyordu. Üretimi zahmetsiz, erişimi kolay, basınca dayanıklı ROV/AUV 

muhafaza malzemesi olan Pleksi’yi tercih ettik. 
 

(Pleksi boru) 
 

(Dış Çap ölçümü) 
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(İç Çap ölçümü) 
 

 
(Et kalınlığı ölçümü) 
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(Pleksi’nin yüzerlik değerleri) 

(Yüzerlik hesaplaması için www.bluerobotics.com sitesinin yüzerlik hesaplayıcısını 

kullanıyoruz.) 

 

 

 

4.2.5. Kablo Girişleri: 

Hem görüştüğümüz tecrübeli takımların deneyimlerinden hem de yaptığımız testlerden 

yola çıkarak araca yapılacak kablo bağlantılarını kablo penetratörü kullanarak yapmayı 

planlıyoruz. 

İncelediğimiz bazı metotlar; 

Su geçirmez konnektörler birçok çeşidini takımımızın öz kaynakları ile temin edip test 

ettik. Konnektörler IP68 sertifikasına sahip bile olsa su girişini engelleyemiyorlar. Almanya 

ve Amerika’da bazı firmaların çok yüksek derinliklerde dahi su geçirmeyen konnektörleri 

vardı ve bunları da inceledik ancak yüksek maliyetleri nedeniyle kullanımları efektif olmadığı 

için kullanmama karadı aldık. 

http://www.bluerobotics.com/
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(3 Pinli IP68 Konnektör) 

Yurtiçinde bulunan birçok farklı konnektörden topladığımız verilerden yola çıkarak; 

1. Konnektörler uzun süreli kullanımlarda kabloların lehim noktalarına su 

temas ettiği için elektrolize uğrarlar. Bu da bakır kablosunu çözünmesi 

ve bizim verim kaybetmemiz demek. Elektroliz ve korozyon aracın hem 

iç hem de dış kablolarında olduğu için kabloların dışta kalan 

kısımlarında ciddi paslanmalar oluşuyor. İç tarafta ise çözünen ve 

aşınan kablo boşluklarından su içeriye nüfuz ediyor. Bu da sızdırmazlığı 

bozan bir etmendir. 
 

 

1. Konnektörlerin bir diğer sorunu kaideye monte edilen kısmın ömrünü 

doldurduğunda çıkartılamaması ve aracın iç aksamının riske girmesi. 

kaideye montajlı parçayı çıkartmak istediğinizde kapak ciddi zarar 

görür veya direkt olarak kapağı değiştirmeniz gerekir. Bu da maliyetleri 

yine arttıran bir etmendir. 
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(Kaideye montajı yapılan parça) 

 
2. Konnektörlerin kaideye montajı yapılan küçük başlığının çapı nedeniyle 

kapağa yeterince konnektör sığdıramıyoruz. Bu da bizim ihtiyacımızı 

karşılamamızı engelleyen bir diğer etmen. 

Ardından yurtiçinde satılan hazır aktarım kartlarını inceledik. Güvenilir ve sızdırmaz 

bir tasarım olsa da bu sistemin de ciddi sıkıntıları vardır. 

İlk olarak hazır sistem olduğu için üreticinin ölçülerine göre bir araç tasarlamamız 

gerekiyordu. Bu da bizim takım prensiplerimize uymuyordu. Aynı zamanda uyumlu olduğu 

sızdırmaz tüpün çapı çok küçük olduğu için ihtiyacımız karşılamaktan çok uzaktı. 
 

 

(Aktarım kartının eskiz çizimi) 

(Bu fotoğraf aktarım kartının üreticisi olan www.Degz.com adresinden alınmıştır.) 

http://www.degz.com/
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ARTILARI: 

1. Kendini kanıtlamış ve maliyeti çok düşük bir sistemdir. 

2. Birçok kullanıcı tarafından kullanılmış ve çok başarılı bulunmuş bir 

sistemdir. 

3. Kablolar kapağın iç teğetinden sıra ile girdiği için yadsınamaz derecede 

güzel bir iç düzene sahiptir ve kablo karmaşasından uzaktır. 

EKSİLERİ: 

1. Bizim için çap sorunu oluşturduğu için izole iç hacim ihtiyaçlarımızın 

çok altındadır. 

2. PCB kartında bir sorun çıkması durumunda yenisi ile değişikliğinde 

lehim işleminin çok uzun sürmesi ve bu durumun bize çok ciddi 

dezavantaj oluşturması. 

3. Kablo lehimleri suya temas ettiği için konnektör ile aynı kaderi 

paylaşıyor. Her ne kadar sızdırma sorunu olmasa da araç dışında kalan 

kablolarda ciddi elektroliz etkisi, korozyon ve yıpranma olması 

kaçınılmazdır. 

4. Kullanıcıların belirttiği ve vardığı ortak kanısı kabloların maruz kaldığı 

elektroliz sonucu çözünmesi ve paslanmasından kaynaklanan kopmalar 

oluşmakta. Bu da en çok CAT6 gibi ince kabloları etkileyen bir sorun. 

Geçmiş sezonlardan bazı takımlar bu metodu kullanmıştı ve CAT6 

kablosunun kopması ve artık lehim boşlularının kabloyu tutmaması 

sonucu aracın kumanda atmaması sonucu yarışma dışı kalmışlardır. 

Biz de bu çıkarımları göz önünde bulundurarak bu metodun her ne kadar ucuz da olsa 

bizim ihtiyaçlarımızı görmeyeceğine karar verdik. 

Son olarak kullandığımız metot olan kablo penetratör sistemi: 

Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da oldukça güvenilir bir yöntemdir. Çalışma mantığı 

çok basit olan bu sistemi kullanmak da diğerlerine göre kolaydır. Sistem içine 6mm çapında 

delik açılmış M10 vidalar olarak özetlenebilir. Freze makinesi bulunan her atölyede kolaylıkla 

üretilebilecek bu parça sayesinde 300 metreden daha derinlerde dahi sızdırmazlık 

sağlanabilmektedir. Üstelik her kablo için bir adet kullanıldığı için de aracın bakımında 

harcanacak süreyi de minimuma indirmektedir. Kabloları penetratörden geçirdikten sonra 

içine çift karışımlı epoksiden dolduruyoruz ve küllenmesi için bırakıyoruz. Ardından 

çarpmalara karşı ve kablonun esnemesi gerekmesi durumunda kablonun yalıtım malzemesinin 

zarar görmemesi için penetratörün dışını suya dayanıklı silikon ile kaplıyoruz. 
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(Bu görsel www.bluerobotics.com sitesinden alınmıştır.) 

Kullanımı: Kablonun penetratöre bağlantısı tamamlandıktan sonra penetratörü 

kapaktaki açılmış ve deliğin zarar görmemesi için insert somun montajını yapılmış deliğe 

penetratörü takıyoruz. Saat yönüne çevirerek iyice sıktıktan sonra kapağın iç tarafından da 

penetratörü sabitlemek için somununu takıp iyice sıkıyoruz. Ardından tüm işlem tamamlanmış 

oluyor. Sökmek için ise aynı prosedürü tersten uyguluyoruz. 
 

 
 

Kırmızı okların olduğu yerden epoksiyi enjekte ediyoruz. Sarı okların olduğu bölüm 

ise penetratör ile kapak arasındaki sızdırmazlık elemanı olan o-ring contayı göstermektedir. 

http://www.bluerobotics.com/
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4.2.6. Aracın Mekanik Tasarım: 

Mekanik ekibimiz tasarımı yaparken görev analizlerinin ışığında en uygun tasarımı 

elde etmek için aşağıda sıralanan üç nokta üzerine dikkat ederek ilerlemektedir. 

Bunlar: 
 

 Kilo ve boyut sınırlandırılmasında ilk baraj puanlamasını geçmemek 

 Stabil sürüşü sağlamak için en ideal tasarım 

 Otonom sürüşte hiçbir sorun oluşturmayacak bir tasarım. 

Öncelikle kilo ve boyut ölçümünden maksimum puan alabilmek için şasemizin 

oldukça hafif olması gerekiyor. Ancak bir o kadar da sağlam olması gerekiyor. 

Aracımızın beka kabiliyetini hem yüksek tutmak hem de çevik olmasını sağlamak için süper 

lite sigma profil kullanıyoruz. Sigma profil kullanma kararını vermeden önce birçok 

malzemeyi inceledik ve çeşitli sonuçlara vardık. Polietilen levhaları inceledik ancak PE 

plastiklerin sorunları arasında aşınma ve yatak sarma sorunları olduğu için bu seçeneği eledik. 

Direkt olarak metal türevlerinin saçlarını kullanmayı da düşündük ancak aracın sağlam bir 

şasesi olabilmesi için en az 3mm kalınlığında mukavemeti yüksek bir metale ihtiyaç vardı. 

Ancak yaptığımız hesaplamalara göre araçta yabana atılamayacak kadar ciddi bir kütlesel artış 

oluşacaktı. Biz de TEKNOFEST ve türevi yarışmalarda sık kullanılan sigma profilleri 

kullanmaya karar verdik. Bu yüzden de 20*20 süper light sigma profil kullanıyoruz. CAD ve 

analiz programları üzerinden yaptığımız test ve simülasyonlara göre araç şasemizin 

mukavemeti oldukça yüksektir. Bir motorumuz tam gazda maksimum 6kg (yaklaşık 60N) itki 

kuvveti oluşturmaktadır. Biz motorlarımızı en fazla %25 güçte kullanacağız ancak testlerimizi 

%400 güçte kullanıldığında oluşturacağı itki kuvvetlerine göre yapmaktayız. Şasemizi dikey 

simetri ekseninden keserek oluşacak tepkiyi ölçüyoruz. Fusion 360 ve Ansys programlarından 

aldığımız test sonuçlarına bakarak ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayabilecek bir şase 

geliştirdiğimizi görmüş olduk. 

Şasemizin gelişimi ve sonuçları: 

 

 
P-1 numaralı şase tasarımında motor itki kuvveti başına 60N kuvvet uygulanmıştır. 

Ancak yıpranma çok fazla miktardadır. Eğer şasenin sağ ve sol kenarlarına ekstra eklemeler 

yapmamış olsaydık bu fotoğraflarda olduğu gibi çok ciddi yıpranma yaşayacaktı. Ancak 

uyguladığımız bir takım testlerin sonucunda gördük ki şasemiz yeterli dayanımda değil. 
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(Şase p-1 Sağ ön çapraz üstten görünümü) 

P-1’den P-2’ye geçişte yaptığımız ilk iyileştirme itici motorların bağlantısının 

yapılacağı kısmın tekrar tasarlanması ve şasenin üzerinde yapılacak oynamalar ile daha 

dayanıklı bir şase üretimi oldu. 
 

 

 

 

(P-2 Stres testi SafetyFactor sonucu) 
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Yapılan iyileştirmeler ile motor başına 300N itki kuvveti uygulanarak motorların 

maksimum itki kuvvetinin 5 katı bir kuvvet simüle edilmiştir. Bu duruma rağmen yüksek bir 

güvenlik faktörü puanlaması elde etmiştir. 

 

 
[Şase üzerinde oluşan yapısal hasarın oluşturduğu kayma miktarı (Displacement)] 

 

 

 

 

 
 

 
( Stres noktaları ve dağılımı) 
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(Maruz kaldığı kuvvet yüklemesine karşı şasenin verdiği reaksiyon kuvveti tepkisi) 
 

 

 

 
 

 

(Şase gerginliğinin dağılımı) 

 

 

 

P-2 numaralı şasenin uygulanan kuvvetlere verdiği tepkiler ve sonuçları incelenerek bazı 

noktalarda oluşan sorunları tespit ettik. Biz de gözlemlediğimiz bu sorunları çözmek için neler 

yapabileceğimiz üzerinde durmaya başladık. 
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Sigmaları daha sağlam hale getiremeyeceğimize göre o zaman bağlantı noktalarında 

iyileştirme yapmamız gerekiyordu. Uygulanan stresten en çok etkilenen noktalara ekstra 

bağlantı parçaları ile destek oluşturduk ve bu sayede araç kanadının sağlamlığını gözle 

görülebilir miktarda arttırdık. 
 

 
 

 
Şase kanadını bu şekilde montajlamak yerine diğer bağlantı elemanları ile daha sağlam 

bir şekilde montajlıyoruz. 
 
 

 
Bu şekilde montajlamanın bize üzerine binecek yükü tolere etmesi bakımından ciddi 

ve görmezden gelinemeyecek kadar çok avantajı oluyor. 
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P-2 Şasenin üretiminde kullanılacak sigma profilin sehimi; 
 

 

 
(Sigma profillerin sehimi www.Doguskalıp.com sitesinden alınmıştır.) 

 

 
 

 

 

(Şasemizi oluşturacak Sigma ve bağlantı parçalarının yüzerlik hesaplaması.) 

(Yüzerlik hesaplaması için www.bluerobotics.com sitesinin yüzerlik hesaplayıcısını 

kullanıyoruz.) 

http://www.doguskalıp.com/
http://www.bluerobotics.com/
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Aracımızda 4 adet dikey eksende 4 adet ise robota 45 derece ile yerleştirilmiş yatay 

eksende motor bulunmaktadır. Aracımızın motorlarını tüm eksenlerde sorunsuz ve kusursuz 

bir şekilde hareket edebilmesi için 45 derece açı verilerek yerleştirdik. Fiziksel ispatı ise 

aşağıdaki gibidir: 
 

 

 

 

 
Aracımızın tasarımsal çalışmaları kâğıt üzerindeki teknik çizimler ile başladı. 

Ardından bu çizimler ve ölçüler 3 boyutlu katı modelleme programına aktarıldı. Aracın su 

içinde ilerlerken karşı koyduğu su akış kuvveti, iticilerin performansına zarar verir, ayrıca 

mobilite ve manevra kabiliyetini düşürür. Bu durumu minimuma indirmek için modeli 

tasarlarken oldukça mesai harcadık. Tüm bu işlemleri yapmadan önce CFD (Computational 

Fluid Dynamics: Akışkan davranışlarının önemli sorunlarını sayısal veri ve algoritmalar ile 

bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar mekaniğinin önemli bir dalıdır.) verilerini 

analiz ettik, temel testleri inceledik ve ROV/AUV üreticilerinin CFD verilerini göz attık. 

Ancak aracımızı tasarlarken tamamen kullanıcının istekleri doğrultusunda modifikasyonlar 

yaptık. Aracımızın drag coefficient değeri her ne kadar çok düşük olmasa da en nihayetinde 

bu araç yarışma şartnamesinde verilen tematik parkurlarda, ağır yüklerin su altında hareket 

ettirilmesi, keşif, gözlem, arama ve kurtarma gibi görevlerde kullanılacak ve uzun 

mesafelerde yüksek hızlarda kullanılmayacak. Biz de bu verileri de göz önünde bulundurarak 

beka kabiliyeti ve motor itki kuvveti çok yüksek olan bir araç tasarladık. Aracımızın 2 ve 3 

boyutlu fotoğrafları: 
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(2 Boyutlu çizimde önden görünümü) 
 

 
 

(2 Boyutlu çizimde yandan görünümü) 
 

 
 

(2 Boyutlu çizimde üstten görünümü) 
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Aracımızın yukarıda verilen 2 boyutlu çizimlerinin ardından 3 boyutlu çizimlerinin 

tamamlanmasın ardından 3 boyutlu katı modelleme çizimleri de tamamlandı ve çeşitli testlere 

tabi tutuldu. Yaptığımız testlerde en başarılı prototipin ön tasarım raporumuzda da 

açıkladığımız AlestaROV2 V14 olduğuna karar verdik. 
 

 

 

 

 

 
(3 Boyutlu modelleme sağ ön üst çapraz perspektif) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3 Boyutlu modelleme yan perspektif) 
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(3 Boyutlu modelleme üst perspektif) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3 Boyutlu modelleme ön perspektif) 
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(Aracımızn renderlı önden görünümü) 
 

 
 

(Aracımızn renderlı önden görünümü) 
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(Aracımızn renderlı arkadan görünümü) 

 

 
Yarışma için birebir özellikleri içerisinde barındıran bu tasarım hem dayanıklı hem 

modüler hem de güvenilirdir. Başarılı bir şekilde kullacağımızdan da şüpke duymamaktayız. 

Ansys ve Solidwoks üzerinden yaptığımız akış analizlerini baz alarak ön kapağımızın olduğu 

bölüm ile gripper arasında türbilans oluşmakta ve bu da aracın ileri doğru uzun mesafelerde 

kullanımında çok küçük de olsa bir dezavantaj oluşturmaktadır. Aracımız ROV sınıfına 

girdiği, kablosuz olmadığı ve kontrol istasyonundan 30 metreden (yaptığımız havuz test 

sonuçlarına göre efektif menzili 28 metre kadardır.) fazla uzaklaşamadığı için çok önemli bir 

detay değildir. 
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Ön tasarım raporunda kullandığımız aracın üzerinde çeşitli modernizasyonlar  

yapılarak ana yapıyı bozmayıp sadece ölçüler ile oynama yaparak yeni bir şase oluşturduk. 

Değişikliğin nedeni yeni motorlarımızn çaplarının ve itki kuvvetlerinin daha fazla olması. 

Yeni şasemiz daha geniş, daha yüksek ve daha güçlü motorların itki kuvvetine dayanabilecek 

güçte tekrar tasarlanmıştır. Aynı zamanda olgunşalmaya başlayan gripper ve akrilik 

tüpümüzün de detaylı modellemesine yer verilmiştir. 
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Bu tasarımınen büyük eksikliği birden fazla tüpe sahip ve bu da sızdırmazlık için 

büyük bir risk. 6 farklı noktada kapak bulunmakta bu da bize çok ciddi bir maliyet 

oluşturmaktadır. Taşıyıcı bir gövde olmadığı için yaptığımız test ve simülasyonlarda gövdeye 

yük bindiğinde sağlıklı bir şekilde hareket edememekte ve dengesiz bir araç dengesini 

koruyamamaktaydı. Aynı zamanda 2. Kamera, harici gönüştürücüler ve gripper için yeterli 

montaj alanına sahip bir tasarım olmadığı için bu tasarımdan vazgeçtik. 
 

 
 

 
 

Bu tasarımda ise şasenin eni çok fazla olduğu için otonom görecde takılma ihtimali 

yüksek olduğundan bize dezavantaj oluşturuyordu. Aynı zamanda araçta çok ciddi ağırlık 

artışı olmaktaydı. Mevcut tasarıma geçerek en az 1.5-2 kilogram daha hafif bir araç tasarladık. 

 

 
Araçta kullanacağımız motorların analizi; 
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(Yan perspektiften Görünüm) 
 

 
 

(Arka çapraz perspektiften görünümü) 

 

 
Aracımızda kullanacağımız motorları tabii tuttuğumuz akış testinde tam güçte 

oluşturdukları itki kuvvetini gözlemledik. Bu testlerden ve üretici firmanın paylaştığı 

grafikleri de gözlemleyerek aracımızı revize edip kullanıyoruz. BRF2838 adlı kullanmayı 

planladığımız motorun yerine T200 adlı bu motoru kullanacağız. Yeni motorun itki kuvveti 

diğer motorun 3 misli kadardır. Bu da aracımızın tüm görevlerde yüksek bir hız ve güç ile 

tamamlamasına olanak sağlamaktadır. Motor değişiminin ardından ciddi miktarda ağırlık 

artışı olmuş olsa da su altında aracın ağırlığının arka planda olduğu için bu payı da tolere 
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edebileceğimizi planlıyoruz. Su altında nesnelerin ataleti olur. Bu atalet de  aracın 

ivmelenmesi sırasındaki maksimum hıza ulaşmasına kadar olan süreyi uzatır. Motorun 

güç/ağırlık oranına naktığımızda gözle görülebilen bir fark sağlamaktadır. Bu da bizim 

aracımıın aynı zamanda çevik olacağını gösterir. 
 

 
 

12V gerilimde kullanıldığında motorlarımızın performans grafiği 

 

 

 

Motorlarımızı seçerken aracımızın ihtiyaçlarına en uygun seçimi yapmaya özen 

gösteriyoruz. Hem fiyat/performans hem de ağırlık/itki kuvveti karşılaştırmalarını yaparak ve 

güç ihtiyacını da göz önünde bulundurarak karar veriyoruz. Aracı nasıl besleyeceğimiz ve 

motorların güç ihtiyacını nasıl karşıladığımız “Elektronik Tasarım Sürecinde” 

açıklanmıştır. 
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Motorumuzun Fiziksel özellikleri 

(Bu fotoğraf Motorlarımızın üreticisi olan www.bluerobotics.com sitesinden alınmıştır.) 
 

 

 

 

 

 
 

 

(Bu fotoğraf Motorlarımızın üreticisi olan www.bluerobotics.com sitesinden alınmıştır.) 
 

 

Bizim için en uygun olduğunu düşündüğümüz T200 iticileri beslemek için kontrol 

istasyonundan 48VDC göndereceğiz ve araç üzerinde sudan yalıtılmış haznelerde 12VDC ye 

dönüştüreceğiz. Ardından araç içerisine arka kapağa montajı yapılmış kablo penetratörleri 

yoluyla bağlantısı yapılacak. 

http://www.bluerobotics.com/
http://www.bluerobotics.com/
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4.3. Malzemeler 

KOMPONENT ADI ADET TEMİN YOLU 

Motor ve Elektronik Devreler 
  

T200 Thruster 8 Satın Alım 

FVT LittleBee 30A ESC 8 Satın Alım 

MS5837-02BA Basınç Sensörü 1 Satın Alım 

SJCAM SJ4000 4K Aksiyon Kamerası 1 Satın Alım 

Raspberry Pi Kamera Modülü v2 1 Takım Envanteri 

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 1 Takım Envanteri 

Raspberry Pi 3 Model B Devre Kartı 1 Takım Envanteri 

Kalan Elektronik Aksam 
  

Joolonpor 48V 1000W Led Trafosu 1 Satın Alım 

XWST 48V 12V DC DC Dönüştürücü 2 Satın Alım 

I2C Logic Level Converter 5V-3.3V 1 Satın Alım 

S-Link 3A Micro USB Kablo 3 Takım Envanteri 

2x2,5mm TTR Elektrik Kablosu 30m 1 Takım Envanteri 

CAT6 Ethernet Kablosu 30m 1 Takım Envanteri 

Manipülator Kol Bileşenleri   

Piston 1 Satın Alım 

Selenoid Valf 1 Satın Alım 

Şeffaf Hortum 60m 1 Satın Alım 

Kuletaş 9L Sessiz Yağsız Kompresör 1 Sponsorlarımız 

Gövde Malzemeleri 
  

Pleksi Boru 110mm/120mm 40cm 1 Satın Alım 

Pleksi Levha 120x120x5mm 1 Satın Alım 

20x20 Sigma Profil 3m 2 Satın Alım 

Alüminyum Plaka 250x250x10mm 1 Satın Alım 

Alüminyum Kütük 120x120x30mm 2 Takım Envanteri 
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Sızdırmazlık Malzemeleri 
  

O-Ring Conta 6 Satın Alım 

M10 Cable Penetrator for 8mm Cable 1 Satın Alım 

M10 Cable Penetrator for 6mm Cable 10 Satın Alım 

M10 Cable Penetrator Blank (No Hole) 3 Satın Alım 

Enclosure Vent and Plug 1 Satın Alım 

Wert 5000 Epoksi 2 Satın Alım 

Dayson Siyah Silikon 1 Satın Alım 

Winkel Silikon Gres Yağı 100g 1 Satın Alım 

Atölye Ekipmanları   

Penetrator Wrench 1 Satın Alım 

Vacuum Plug 1 Satın Alım 

Decdeal El Vakum Pompası 1 Satın Alım 

ABG PLA Filament 2 Sponsorlarımız 

ABG PETG Filament 1 Sponsorlarımız 

Soldex 60-40 Lehim Teli 200g 4 Sponsorlarımız 

Soldex Lehim Pastası 50g 2 Sponsorlarımız 

Soldex İzopropil Alkol 1L 1 Sponsorlarımız 

Yedek Parçalar 
  

FVT LittleBee 30A ESC 2 Satın Alım 

M10 Cable Penetrator for 8mm Cable 1 Satın Alım 

M10 Cable Penetrator for 6mm Cable 1 Satın Alım 

O-Ring Set for M10 Cable Penetrators 3 Satın Alım 

O-Ring Conta 6 Satın Alım 

MS5837-02BA Basınç Sensörü 1 Satın Alım 

Görev Denemeleri 
  

Alüminyum Sac 1000x1000x2mm 1 Satın Alım 

Minyatür Kale (160x100) 1 Sponsorlarımız 
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Yukarıda tabloda aracın elektronikleri, malzemeleri, yapımında  kullanılan 

ekipmanları, çalıştırırken kullanılacak sistemleri gibi bütün komponentleri, miktarları ve 

temin yolları listelenmiştir. 

Aracın elektronik parçaları (4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci) bölümünde detaylıca 

anlatılmıştır. Burada ise kullanılan malzemeler detayları ve seçilme sebepleriyle anlatılacaktır. 

NOT: Bu bölümde kullanılan fotoğrafların linkleri kaynakçada verilmiştir. 

Kullanılan Malzemeler: 

 Pleksi Boru: Su altı sistemlerinde 

elektroniklerin sudan korunması için su 

geçirmez tüp yapmak zorunludur. Biz de bu 

tüpün gövde kısmını su altı araçlarında 

saydamlığı ve basınca dayanıklılığı sebebiyle 

sıklıkla tercih edilen pleksiden yapmaya karar 

verdik. Bu bize hem elektronikleri rahatça 

görebilmemizi, yani arıza durumunda sorunun 

kaynağının kolayca tespit edebilmemizi 

sağladı; hem de derin sularda dahi 

sızdırmayacak bir tüp yapabilmemize olanak 

açtı.
 

Parametre Değer 

Malzeme Pleksi 

Yoğunluk 1,18 g/cm3 

İç Hacim 3800 cm3 

Dış Çap 120 mm 

İç Çap 110 mm 

Et Kalınlığı 5 mm 

 

 
 

 Pleksi Levha: Su geçirmez tüpümüzün ön kapağının kameranın önünü görebilmesi 

için şeffaf olması gerekmektedir. Biz de bu yüzden ön kapak olarak tüpün gövdesinde 

de kullandığımız pleksi malzeme kullanmayı karar verdik. Daire biçiminde 

keseceğimiz levhaya vida delikleri açarak tüpün flanş kısmına sabitleyeceğiz. Bu 

sayede hem sızdırmazlığı sağlayıp hem de tüpün içindeki kameranın önünü 

görebilmesini sağlayacağız.
 

Parametre Değer 

Malzeme Pleksi 

Yoğunluk 1,18 g/cm3 

Çap 120 mm 

Kalınlık 5 mm 



65 
 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 6063 

Yoğunluk 2,69 g/cm3 

Kanal Eni 6 mm 

Kalınlık 20 mm 

Toplam Uzunluk 5,15 m 

 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 5083 

Yoğunluk 2,65 g/cm3 

Levha Eni 250 mm 

Levha Boyu 250 mm 

Kapak Çap 120 mm 

Kalınlık 10 mm 

 

 Sigma Profil: Aracımızın tüpü pleksi borunun 

kolayca çıkartılıp elektroniklerin ortaya 

çıkarılabileceği özgün bir tasarıma sahiptir. Bu 

yüzden aracımız tüp değil şase temellidir. 

Yapacağımız bu şasede şekli dolayısıyla sağlam 

ama alüminyumdan yapıldığı için ucuz olan sigma 

profili tercih ettik. Bu bize motorlar, 2. kamera, 

manipülatör kol gibi tüp dışı parçaları rahatça 

monte edebileceğimiz bir yüzey sunacak. Ayrıca 

aracı çarpma durumlarında kalkan gibi 

koruyabilecek.
 

 

 

 Alüminyum Plaka: Aracımızın tüpünün arka 

kapağı içinse alüminyum plaka kullanmaya 

karar verdik. Alüminyum hem kolay 

işlenebilirliği hem de hafifliğiyle kapak olarak 

kullanmaya çok uygun bir metal. Biz de 

alüminyum plakamızı daire şeklinde kestirip 

üzerinde 14 adet penetratörler için delik 

açtıracağız. Farklı motorlarla aracımızı 

deneyeceğimizden 4 kapak boyutunda plaka 

satın alacağız.
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 Alüminyum Kütük: Aracımızın tüpünde 

kapak ile boruyu birbirine bağlayan ve aradaki 

sızdırmazlık görevini üstlenen parçaya flanş 

deniyor. Biz de bu flanşı kolay işlenebilirliği 

ve hafifliği sebebiyle alüminyumdan yapmaya 

karar verdik. Üzerlerine 3 o-ring yatağı 6 vida 

deliği açacağımız flanşların 2 o-ringi boruyla 

arasındaki su geçirmezlikten, kalan 1 o-ring de 

kapakla flanş arasındaki sızdırmazlıktan 

sorumlu. 6 vida da kapağı flanşa tutturmaya 

yarıyor.
 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Yoğunluk 2,7 g/cm3 

Kütük Dış Çapı 120 mm 

Kütük İç Çapı 90 mm 

Kalınlık 36 mm 

Flanş Dış Çap 120 mm 

Flanş İç Çap 95 mm 

Flanş Kalınlık 30 mm 
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 M10 Kablo Penetratörü (6mm): 

Elektroniklerin bulunduğu sızdırmaz tüpe 

kapağın içinden kablolar geçirirken 

sızdırmazlığı korumak için penetratör 

kullanıyoruz. Penetratörlerin yani ortası 

boydan boya delinmiş vidaların içinden 

geçirdiğimiz kabloların girişine epoksi 

yapıştırıcı sürüyoruz. Vida kapağa bir 

somun yardımıyla sabitleniyor. Bu 

vidalarla kapak arasında da o-ring conta 

mevcut. Bu sayede basit bir yolla su 

geçirmezliği sağlayabiliyoruz.
 

(3. Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi) bölümünde 

belirttiğimiz üzere ön tasarım sürecinde 

bu penetratörleri kendimiz üretmeyi 

planlıyorduk. Ancak CNC tezgâhında 

vida içi boşaltma işlemi zahmetli ve 

masraflı bir süreç olacağından onun 

yerine halihazırda alışveriş yapacağımız 

BlueRobotics firmasından bu penetratörleri temin etmenin daha uygun olacağına karar 

verdik. Bu sayede hem daha düşük çaba ve daha az masrafla penetratörleri temin 

edeceğiz ve enerjimizi diğer üretimlere yoğunlaştırabileceğiz. Ayrıca hâlihazırda satış 

yapan bir firmanın ürününü kullanmak su geçirmezlik açısından çok daha risksiz 

olacaktır. 
 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 6061 

Uzunluk 25 mm 

Vida Başı Çapı 18 mm 

Somun Çap 18 mm 

Vida İçi Çapı 6 mm 
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Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 6061 

Uzunluk 25 mm 

Vida Başı Çapı 18 mm 

Somun Çap 18 mm 

Vida İçi Çapı 8 mm 

 

 M10 Kablo Penetratörü (8mm): 

6mm’lik penetratörle tamamen aynı 

sisteme sahip olup 6mm’lik delikten 

geçmekte zorlanacak kablolar için 

kullanılır. Biz de elektrik kablomuz 

için 8mm’lik penetratör 

kullanıyoruz.
 

 
 

 M10 Kablo Penetratörü (Deliksiz): 

Çalışma prensibi diğer M10 

penetratörlerle aynı olan M10 

Penetrator (Blank) diğerlerinden farklı 

olarak ortasında delik barındırmaz. İçi 

dolu bir vida şeklindedir. Kullanım 

amacı ise arka kapaktaki fazladan 

deliklerden su sızmasını önlemektir. 

Bizim aracımızın arka kapağı da 

standart delik sayılarından olan 14’lü

deliğe sahiptir. Böyle yapmamızın amacı ihtiyacımız 

olan 12 deliği açmamız halinde araca ek bir kablolu 

bileşen (Sıcaklık sensörü, ışık vb.) ekleyemeyecek 

oluşumuzdur. Bu sebeple standart 14 delikli kapak 

üretip yarışma zamanında veya denemelerimiz 

sırasında kullanmadığımız delikleri boşluksuz 

penetratör ile kapatmaya karar verdik. 

 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 6061 

Uzunluk 25 mm 

Vida Başı Çapı 18 mm 

Somun Çap 18 mm 

Vida İçi Çapı 0 mm 
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 Hava Delikli Penetratör ve Tıpası: 

“Enclosure Vent and Plug” isimli bu 

penetratör çeşidi ise içinde hava akışı 

sağlama amaçlı bir delik barındırıyor. 

Yanında araç su içindeyken penetratörden 

su sızmaması için bir tıpayla beraber  

gelen bu penetratör vakum pompası 

aracılığıyla aracın içindeki hava 

boşaltmaya yarıyor. Bu bizim hem aracı 

suya sokmadan su sızdırıp 

sızdırmayacağını anlamamızı sağlar, hem 

de kapağın çıkarılıp takılması sırasında 

tüpün iç basıncını değiştirerek kapağın

açılmayı kolaylaştırabilir veya (eğer aracı suya 

bırakacaksak) zorlaştırabiliriz. Bize bu faydaları 

sağlayacağından hava delikli penetratörü de 

kullanacağız. 

 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 6061 

Uzunluk 25 mm 

Vida Başı Çapı 18 mm 

Somun Çap 18 mm 

 

 Vakum Tıpası: “Vacuum Plug” 

yukarda detaylarını anlattığımız 

“Enclosure  Vent  and  Plug”  ile 

vakum pompasının hava borusunu 

birbirine   adapte eden bir 

dönüştürücüdür. Bir ucu o-ringle 

beraber  hava  delikli   penetratöre 

diğer  ucu  da  vakum  pompasının 

hava borusuna girer.  Bu  şekilde 

vakum pompasının  tüpteki  havayı 

çekebilmesini sağlar. Biz de vakum 

pompası  kullanacağımızdan  vakum 

tıpası da alıyoruz.

 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Boru Tarafının Çapı 6 mm 
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 O-Ring Conta: O-Ring conta, 

sızdırmaz tüpümüzün sızdırmazlığını 

sağlayan ana malzemedir. Flanşla 

pleksi arasında 2 tane, kapakla flanş 

arasına 1 tane o-ring conta 

yerleştirilerek sızdırmazlık sağlanır. 

Ayrıca esnek bir yapıya sahip olan o- 

ring conta basınç arttıkça yatay olarak 

genişlediğinden yırtılmadığı sürece 

basınç arttıkça sızdırmazlığı artar. Bu 

onu sızdırmaz tüplerde vazgeçilmez 

yapar. Biz de sızdırmaz tüpümüzde 3 

önde 3 arkada olmak üzere 6 o-ring 

conta kullanacağız.
 
 

Parametre Değer 

Malzeme Kauçuk 

Çap 110 mm 

 

 
 M10 Penetratör için O-Ring Seti: 

Yukarıda detaylarından bahsettiğimiz 

O-Ring’i penetratörün sızdırmazlığı için 

de kullanıyoruz.
 

 
Parametre Değer 

Malzeme Kauçuk 

Çap 12,6 mm 

 

 

 

 Winkel Silikon Gres Yağı: Silikon gres yağı 

sızdırmazlığı arttırmak için o-ringlere sürülür. Biz 

de tüpün sızdırmazlığını garanti altına almak 

istediğimizden o-ring contalarımızı silikon gres ile 

yağlayarak kullanacağız.
 
 

Parametre Değer 

Malzeme Silikon Gres Yağı 

Miktar 100 g 
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 Wert 5000 Epoksi: Hızlı kuruması 

ve doldurduğu yeri su geçirmez 

hale getirmesi su altı sistemlerinde 

epoksiyi vazgeçilmez hale 

getirmektedir. Biz de özellikle 

penetratörlerin iç kısmından su 

geçişini önlemek için epoksiyi 

kullanacağız.

 

 

 Dayson Siyah Silikon: Sürüldüğü 

yeri hem sıkıca tutması hem de su 

geçirmez yapması siyah silikonu su 

altı sistemlerinde çok işlevsel yapar. 

Biz de sızdırmazlık gereken yerlerde 

siyah silikon kullanacağız.

 
 

 ABG PETG Filament: Su 

altında kullanılacak 3D parçalar 

için PLA filament şişme 

yaptığından PETG filament ile 

baskı yapılması daha uygundur. 

Biz de pnömatik kolumuzun 

çenesini PETG filament ile 3D 

yazıcıdan basacağız.

 

Parametre Değer 

Malzeme PETG 

Miktar 1000 g 

 

 Alüminyum Sac: Temel kategoride bizden 

beklenen puzzle görevini başarıyla yapabilmek 

için önceden deneyip hazırlanmak bizim için 

şarttır. Bunun için yayınlanan taslaklar ışığında 

alüminyum sac alıp bu görevin bir kopyasını 

üreteceğiz.
 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Kalite 1050 

Yoğunluk 2,71 g/cm3 

4Kalınlık 2 mm 
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4.4. ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

Aracımızın her parçasının mümkün olan en sorunsuz ve kaliteli şekilde üretilmesi için 

farklı yöntemler kullanmaktan çekinmedik. Üretim sırasında birçok teknik ve yöntem 

kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

4.4.1. 3D Baskı Yöntemi 

Atölyemizde biri Creality CR 10 Pro ve diğeri Creality Ender 3 Pro olmak üzere iki 

adet 3 boyutlu yazıcı bulunmaktadır. Elimizde bulunan 3 boyutlu yazıcıların özellikleri 

şunlardır: 

Creality CR 10 Pro 

 Baskı teknolojisi: FDM

 Baskı hacmi: 300 x 300 x 400 mm

 Net ağırlık: 13,1 kg

 Hassasiyet: 0,1 mm

 Tabla sıcaklığı: ≤100 °C

 Nozzle sıcaklığı: ≤260 °C

 Desteklediği filamentler: PLA / ABS / TPU / WOOD / Karbon Fiber…

Creality Ender 3 Pro 

 Baskı alanı: 220 x 220 x 250 mm

 Yazıcı boyutları: 44 x 41 x 46,5 cm

 Ağırlığı: 8,6 kg

 Hassasiyet: 0,1 mm

 Maksimum tabla sıcaklığı: 110 °C

 Maksimum nozzle sıcaklığı: 255 °C

 Desteklediği filamentler: 1.75 PLA/TPU/ABS

Pnömatik kolumuzun mekanik aksamının üretimi ile sızdırmaz kamera ve ışık kutusunun 

üretiminde 3D baskı yöntemini kullanacağız. 

4.4.2. Su Jeti 

Su jeti, yüksek hız ve basınçlı su kullanarak malzemeleri hassas biçimde kesmek için 

kullanılan yüksek bir teknolojidir. Su jetinin önemli bir faydası, ısıdan etkilenen bir bölge 

olmadığı için doğal yapısına müdahale etmeden malzemeyi kesebilme yeteneğidir. Isının 

etkilerini en aza indirmek, metallerin içsel özelliklerine zarar vermeden veya değiştirmeden 

kesilmesini sağlar. Şartnamede belirtilen su altı montaj görevinin canlandırılması ve 

denenmesi için 3 mm kalınlığındaki alüminyum levhayı kesmede kullanılacaktır. 
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(Bu fotoğraf www.muhendistan.com sitesinden alınmıştır.) 
 

4.4.3. Lazer Kesim 

Lazer kesim; alüminyum, bimetal, demir, paslanmaz ve metal malzemeleri kesmek  

için tercih edilen ve genellikle endüstriyel üretim için kullanılan ve aynı zamanda okullar, 

kobiler ve hobi uzmanları tarafından kullanılmaya başlanan bir teknolojidir. Lazer ile kesme 

işlemi, çoğunlukla optik aracılığıyla yüksek güç üreten bir lazerin çıkışını yönlendirerek 

gerçekleşir. Sızdırmaz akrilik tüpümüzün arka kapağının üretiminde kullanılacak 10mm 

kalınlığındaki 6063 kalitedeki alüminyum levhanın kesiminde kullanılacaktır. Yaptığımız 

toplantılar ve görüşmelerde plazma kesim ve lazer kesim işlemlerini karşılaştırarak bize en 

uygun yöntemin lazer kesim olduğuna karar verdik. Bunun sebebi ise basitçe şöyledir; lazer 

kesim, odaklanmış bir ışık huzmesi kullanan hassas bir termal kesim işlemidir. Parçaların 

daha sıkı toleranslar gerektirdiği uygulamalar için genellikle bu üretim yöntemi 

önerilmektedir. Plazma kesim ise bir kesim oluşturmak için bir gaz karışımı kullanır. Çok 

sayıda kesik veya karmaşık çentik olmayan basit şekillere sahip parçalar için tipik olarak 

plazma kesme kullanılmaktadır. Bir parça sıkı tolerans özelliklerine sahip olduğunda, hassas 

bir kesim gerektirdiğinde veya malzemenin kalınlığına göre küçük bir delik çapı 

gerektirdiğinde, lazer kesim kullanılır. 

(Bu maddede http://tr.acmetubelaser.com/ sitesinden esinlenilmiştir.) 

http://www.muhendistan.com/
http://tr.acmetubelaser.com/


74 
 

 
 

(Bu görsel http://htmfilter.com/ sitesinden alınmıştır.) 

4.4.4. Freze 

Kendi ekseni etrafında dairesel hareket ile dönen kesici takım yardımıyla tezgâh 

tablasına sıkı ve emniyetli bağlanmış iş parçasının, istenilen ilerlemede düzgün doğrusal 

hareketi ile talaş kaldırma işlemine frezeleme denir. Bu yöntemi kapak ve flanşlarımıza 

açılacak vida deliklerini kusursuz şeklide açmada ve şasemizi oluşturacak sigma profillerin 

birbirine montajlanması için açılacak vida deliklerini açmada kullanacağız. 
 

http://htmfilter.com/
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4.4.5. CNC Kesim 

CNC, Computer Numerical Control tanımının kısaltmasıdır. Sert materyallerin 

kesiminde ve biçimlendirilmesinde kullanılan bir kesim yöntemidir. 2 eksende hareket eden 

bir CNC makinesinin başında bulunan, yüksek hızda dönen bir makinenin şiddetinin 

ayarlanmasıyla metal, ahşap vb. yüzeylerde kesim veya kazıma işlemi yapılmasını sağlar. Ön 

kapak üretiminde ve pleksi levhanın kesiminde kullanılacaktır. 
 

 
 

(Bu görsel http://www.swansoft.com.tr/ sitesinden alınmıştır.) 
 

 

 

4.4.6. 5 Eksen CNC İşleme 

Bu işlemde yukarıda anlatılan 2 eksenli CNC kesimden farklı olarak, 5 eksende işleme 

yapılabilmektedir. 5 eksenli işleme, bir parçayı veya kesme takımını aynı anda beş farklı 

eksen boyunca hareket ettirmek için bir CNC kontrol kullanmayı içerir. Bu, çok karmaşık 

parçaların işlenmesini sağlar. Biz bu yöntemi kullanarak flanşlarımızı üreteceğiz. 

http://www.swansoft.com.tr/


76 
 

 

(Bu görsel www.mazak.com.tr sitesinden alınmıştır.) 

4.4.7. Lehim Yöntemi 

Lehim,  kalay  ve  kurşun  maddelerinin  karışımından   oluşan   iletken   bir   

alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki 

veya daha fazla metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine 

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

tekniklerinden en temel olanı havya ile lehimlemedir ancak bunun yanında fırında lehimleme 

ve sıcak hava ile lehimleme gibi teknikler de kullanılır. 

 Sıvı Lehim / Lehim Pastası 

Krem lehim, bir diğer adıyla lehim pastası, %62 oranda kalay, %36 kurşun ve %2 oranda 

gümüş alaşımından oluşmaktadır. SMD devre kartlarında bulunan devre elemanlarının 

lehimleme işlemi için krem lehim kullanılır. Lehim pastası aynı zamanda lehimleme işleminin 

temiz yapılabilmesini sağlar. Standart lehim telleri ile yapılan lehimleme işlemlerinde 

lehimdeki yüzey gerilimini azaltarak oksitleri çözme görevi de görür. Böylelikle lehimin 

yapılacağı bölgeyi temizlemiş ve daha kaliteli bir lehim imkânı sunar. 

 Lehim Sökme 
 

Yanlış bölgeye yapılan ve hatalı olan lehimlerde lehim sökme işlemi yapılır. Eski lehimi 

sökmek için iki yol izlenebilir. Birincisi, eski lehim bir havya ile ısıtılır ve lehimlenen parçalar 

http://www.mazak.com.tr/
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birbirinden ayrılır. İkinci yöntemde ise lehim pompası vasıtasıyla lehim vakumlanarak çekilir. 

Lehim pompası lehimi kolayca sökmek için kullanılan bir alettir. Eski lehimlerinizi 

vakumlayarak pompa ile çıkarabilirsiniz. 

 Lehim Malzemeleri 

1. Havya (Lehim Makinesi): Güç kaynağına takıldıktan sonra süreyle ısınarak 

lehimlenecek bölgenin ısıtılmasını, lehimin eritilmesini ve lehimleme işleminin 

gerçekleşmesini sağlar. Havyaların sahip olduğu elektrik gücü performansını 

belirlemektedir. Bazı havyalar, bir lehimleme istasyonuna bağlı olmadan kendi 

ısılarını ayarlayabilme özelliğine sahiptirler. 

2. Lehim Teli: Lehimleme işleminde kullanılan alaşımın tel halidir. Piyasada ince 

ve kalın lehim telleri bulunur. Projeye göre ince veya kalın lehim teli tercihleri 

değişebilir. Kalın lehim tellerinin erimesi ve lehimlenmesi biraz daha süre alır. 

Elektronik devrelerde lehimleme için genellikle %40 oranında kalay bulunan 

lehim telleri tercih edilir. Sac lehimleme işlemlerinde bu oran genellikle %60 

olur. 

3. Lehim Tabancası: Bir güç kaynağından enerji alarak yalnızca tabancadaki 

tetiğe basılması durumunda ucu ısınan lehimleme aracıdır. 

4. Lehimleme İstasyonu: Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok 

fonksiyonlu olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle havya veya lehim 

tabancası, sıcak hava tabancası, havya standı gibi malzemeler bulunur. 

Havyanın ısısını lehimleme istasyonları ile kontrol etmek mümkündür ve 

belirlenen ısı değerlerine hızla ulaşabilmektedir. 

 
(www.Direnç.net.tr sitesinden alıntı yapılmıştır.) 

 

 

 

 
 

4.4.8. Kesme 

Çeşitli yöntemler ve aletler kullanarak kesme işlemi yapılabilir. Malzemelerin  

mekanik olarak kesilmesinde, eski çağlarından günümüze kadar geçen sürede keskiler, 

testereler, bıçaklar ve makaslar kullanılmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Biz ise 

aracımızın şasesini oluşturmada kullanacağımız sigma profilleri kesme yönteminden 

yararlanarak kullanıma hazır hale getireceğiz. Bunu yaparken ihtiyacımıza uygun makineyi 

kullanmaya özen gösteriyoruz. İmkânlarımız dâhilinde, ihtiyacımızı karşılayacak olan yarı 

otomatik açılı kesme makinesini kullanacağız. 

http://www.direnç.net.tr/
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(Bu görsel http://www.3emakina.com.tr/ sitesinden alınmıştır.) 
 

 

 

 
 

4.5. Fiziksel Özellikler 

 
Aracın hareket kabiliyetini arttırmak, su akışını kolaylaştırmak, hidrodinamik açıdan 

dengeyi sağlamak amaçlarını baz alarak ölçütler belirledik. Mekanik tasarımı ve elektronik 

tasarımı kriter alarak yapılan birçok ölçüt değerlendirmesinden sonra prototip-1 şase ölçüleri; 
 
 

http://www.3emakina.com.tr/
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NOT: Şase aracın en geniş ayrıtlarını oluşturmaktadır. Diğer tüm komponentler 

şasesin sınırları içerisinde konumlandırılıyor. Bu yüzden şase ölçüleri üzerinden ölçüm 

yapılmıştır. 

 

 
Aracın fiziksel özelliklerini belirlerken dikkat edilenler ve yapılanlar: 

 Teknofest tarafından koyulmuş kesit sınırları 

 Teknofest tarafından koyulmuş önerilen ağırlık kısıtlamaları 

 Aracın x, y ve z ekseninde sorunsuz ve dengeli ilerlemesini sağlayacak denge merkezi 

ve simetri 

 Motor çekiş ve itiş gücünü arttırmak amacıyla motorlar arasında mesafe bıraktık 

 Ağırlığı minimalize etmek için tasarlanmış ultra hafif ve sağlam şase 

 Aracın sağlam olması ve darbelere karşı korunması için; 

 Aviyonikleri kalın ve sızdırmaz bir tüp içinde muhafaza ediyoruz. 

 Motorların, tüpün ve diğer komponentlerin alınacak darbelere karşı 

korunması için sigma şase üretilmiş ve kullanılmaktadır. 

 Şasenin de zemine çarpması veya oturması durumunda şaseyi korumak 

için 4 adet Sanex marka sarhoş tekerlek kullanılmıştır. 
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(Kullanılan sarhoş tekerlekler) 

 

 
 Aynı zamanda aracımızın zemine temas ederek hareketini mümkün kılan 

bir modifikasyon olması için şaseye montajı yapılmıştır. 

 
(2020, İnsansız Su Altı sistemleri Yarışması, Temel Kategori, ALOZYA 

Takımının Kritik tasarım raporundan bu bölümde esinlenmeler 

yapılmıştır.) 

. Tüm bu özelliklere aracımızın tasarımlarında yer verdik. 

Aracımızın kesit ölçüleri: 

1. Uzun Kenar: 45 Santimetre ( Robotik Kol dâhil değil, dâhil olduğu durumda 65 cm ) - 

(Sınır: 90 Santimetre - +25 Pay) – (Boyut puanlamasında 1. Baraj:50 Santimetre -+5 

santimetre pay) 

2. Kısa Kenar: 40 Santimetre (Sınır: 90 Santimetre - +50 pay) - Boyut puanlamasında 1. 

Baraj:50 Santimetre -+10 santimetre pay) 

3. Yükseklik(En Kısa Kenar): 23 Santimetre ( Robotik Kol tutacağı dâhil, dâhil olmadığı 

durumda 16-19 santimetre ) - (Sınır: 90 Santimetre - + 67 pay) - Boyut puanlamasında 

1. Baraj:50 Santimetre -+ 31-34 santimetre pay) 

 

 
Su Akış Dinamiği: 

Aracın su içinde ilerlerken karşı koyduğu su akış kuvveti, iticilerin performansına 

zarar verir, ayrıca mobilite ve manevra kabiliyetini düşürür. Bu durumu minimuma indirmek 



81 
 

için modeli tasarlarken oldukça mesai harcadık. Tüm bu işlemleri yapmadan önce CFD 

(Computational Fluid Dynamics: Akışkan davranışlarının önemli sorunlarını sayısal veri ve 

algoritmalar ile bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar mekaniğinin önemli bir 

dalıdır.) verilerini analiz ettik, temel testleri inceledik ve ROV/AUV üreticilerinin CFD 

verilerini göz attık. Ancak aracımızı tasarlarken tamamen kullanıcının istekleri doğrultusunda 

modifikasyonlar yaptık. Aracımızın drag coefficient değeri her ne kadar yüksek olsa da en 

nihayetinde bu araç yarışma şartnamesinde verilen tematik parkurlarda, ağır yüklerin su 

altında hareket ettirilmesi, keşif, gözlem, arama ve kurtarma gibi görevlerde kullanılacak ve 

uzun mesafelerde yüksek hızlarda kullanılmayacak. Biz de bu verileri de göz önünde 

bulundurarak beka kabiliyeti ve motor itki kuvveti çok yüksek olan bir araç tasarladık. 

 

Araç Şasesi; 
 

(Araç şasesinde kullanılacak sigmaların ölçüleri.) 

 

 
Aracımızın beka kabiliyetini hem yüksek tutmak hem de çevik olmasını sağlamak için 

süper lite sigma profil kullanıyoruz. Sigma profil kullanma kararını vermeden önce birçok 

malzemeyi inceledik ve çeşitli sonuçlara vardık. Polietilen levhaları inceledik ancak PE 

plastiklerin sorunları arasında aşınma ve yatak sarma olduğu için bu seçeneği eledik. Direkt 

olarak metal türevlerinin saçlarını kullanmayı da düşündük ancak aracın sağlam bir şasesi 

olabilmesi için en az 3mm kalınlığında mukavemeti yüksek bir metale ihtiyaç vardı. Ancak 

yaptığımız hesaplamalara göre araçta yabana atılamayacak kadar ciddi bir kütlesel artış 

oluşacaktı. Biz de TEKNOFEST ve türevi yarışmalarda sık kullanılan sigma profilleri 

kullanmaya karar verdik. 

 

 
CAD ve analiz programları üzerinden yaptığımız test ve simülasyonlarda araç 

şasemizin mukavemeti oldukça yüksektir. Bir motorumuz tam gazda maksimum 6kg (yaklaşık 

60N) itki kuvveti oluşturmaktadır. Biz motorlarımızı en fazla %25 güçte kullanacağız ancak 

testlerimizi %400 güçte kullanıldığında oluşturacağı itki kuvvetlerine göre yapmaktayız. 

Şasemizi dikey simetri ekseninden keserek oluşacak tepkiyi ölçüyoruz. Sonuçların detaylı 

incelemesini Mekanik tasarım başlığında yaptık. 
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Aracın kilogram hesaplamasını elektronik ve mekanik parçalarının havadaki ağırlığını 

hesaplayarak yaptık. Hesaplama şu şekilde oldu: 
 

 
 

MALZEME ADEDİ KÜTLE TOPLEM KÜTLE 

T200 Thruster 8 343gr 2744gr 

ESC 8 14gr 112gr 

Robotik kol 1 700gr 700gr 

Pixhawk 1 102gr 102gr 

Raspberry Pi 1 173gr 173gr 

Akrilik Tüp 1 1450gr 1450gr 

48-12VDC Regülatör 2 260gr 520gr 

Sigmaprofil 5,2M 1 2200gr 2200gr 

Penetatör 14 18gr 252gr 

Ekstralar  300gr 300gr 

  
TOPLAM: 8553gr 

 

Aracımız fireler ile birlikte 8700gr bandının altında olacaktı 

 

 
Matematiksel Hesaplamalar: 

Aracı sualtı ortamına uygun biçimde tasarlamak; basınç, akışkanlar, kaldırma kuvveti 

gibi fiziksel kuvvetleri denklemler içine alıp hesaplamalar yaparak çözümler üretmek için 

çeşitli yollar bulduk. Fiziksel ekipmanları seçmek, yarışma esnasında sualtı basıncına 

dayanabilecek bir araç üretebilmek için: 

 Pressureto Depth ismi verilen sualtındaki derinliğinize göre tatlı ve tuzlu sudaki 

basıncı ölçebilen hesaplamayı kullandık. Basit Hidrostatik Basınç denklerimden birini 

kullanıyoruz. Bu denklemin sonucunun bağlı olduğu durumlar: 

Derinlikteki sıvının 31 basıncına (P) , sıvının yoğunluğuna ( ρ) , yer çekiminin 

hızlanmasına (g) ve sıvı kolonun derinliğine (h) bağlıdır. P=pgh P(tatlı su) = 997.0474 

kg/metreküp P(tuzlu su) = 1023.6 kg/metreküp g = 9.80665 m/saniye kare Bu bilgilerden yola 

çıkarak 4 metre derinlikte tatlı suyun değerleri: 
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(Bu testi www.bluerobotics.com sitesindeki hesaplayıcı üzerinden yapılmıştır.) 

Ayrıca aracın üretim sürecinde iyileştirmeler yapmak ve net değerlere sahip olmak 

amacıyla Buoyancy yani yüzerlilik hesaplamalarını da yapacağız. 

Aracın elektronik ve mekanik sisteminin havadaki ağırlıklarını bulup toplayarak aracın 

sudaki ağırlığı ile alakalı bir izlenim edineceğiz. 

 

 
4.6. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 
 

4.6.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 
Raporun bu bölümünde elektronik şema düzeni, sırasıyla sistemler ve sistemleri 

oluşturan elektronik elemanların neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi 

verilecektir. 

Genel Elektronik Tasarıma Bakış: 

Aracın detaylı tasarımının orijin noktası olan elektronik tasarım veri akışı, kontrol, 

sensör sistemleri, aracın hareket kabiliyeti gibi kritik tüm noktaları belirleyen unsurdur. Bu 

bilinçle tasarlamaya başladığımız elektronik sistemin oluşturulması için çeşitli gereklilikler 

vardır. ROV tasarımlarının kritik noktalarını kavramak, yarışma ve görev analizleri yapıp 

aracın istenilen tüm fonksiyonları fazlasıyla karşılamasını sağlamak gerekir. Bizden istenileni 

karşılamamız için gerekli olan ilk şey kontrol/navigasyon/güdüm fonksiyonlarını 

karşılayabilecek bir elektronik kart seçmektir. 

Elektronik kart denince akla gelen ilk isimler Raspberry Pi ve Arduino olsa da aslında 

BeagleBone, Jetson gibi daha farklı fonksiyonlarda çalışan ama yaklaşık olarak aynı işlevleri 

görebilen kartlar da vardır. Bu noktada seçimimizi etkileyen unsurlar: 

http://www.bluerobotics.com/
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 Raspberry Pi’ın Open Source olarak erişebildiğimiz kaynak skalası 

 Fiyat ve Performans ilişkisi 

 Fonksiyon ihtiyaçları ve kartların sağladıkları 

 Hızlı işlemci ve işleme kapasitesi gibi unsurları ele aldığımızda Raspberry Pi en 

mantıklı ve ideal seçim oluyor. Ardından seçmemiz gereken unsur aracın hareketini x, y ve z 

eksenlerinde hareketini sağlayacak olan motor. ROV/AUV topluluğunda motor seçimleri 3 

kategori’de inceleniyor. 

Bunlar: 

1. Thruster Motor: Su altı kullanımları için optimum donanıma sahip, su geçirmez 

motor. 

2. Brushless Motor: Drone, iha, multicopter gibi araçlarda kullanılan fırçasız motor 

tipidir. Su altında kullanılabilir, ancak korozyona uğrama gibi sorunlar oluşabilir. Su dışı 

kullanıma daha müsaittir. 

3. Hobi - RC Su geçirmez Motor: ROV/AUV komünitesinde düşük ağırlıklara sahip 

araçlar tarafından sık sık kullanılan motorlardır. Verimlilik ve performansları düşüktür. 

Biz seçimlerimizi Thruster motordan kullanarak sualtındaki performansımızı 

maksimize etmeyi amaçladık. Seçtiğimiz Thruster motorlar Bluerobotic firmasının su 

geçirmez thrusterı T200’dür. 

Motor ve Elektronik Kart seçimlerini yaptıktan sonra motora uygun, özelleştirilebilir, 

çift yönü destekleyen, pwm sinyali veren bir esc seçmemiz gerekiyordu. Gerek seçtiğimiz 

motorlu uyumlu oluşundan, gerek fiyat/performans oluşundan, gerek çift yönlü oluşundan ve 

gerek de BLHeli-s yazılımını destekliyor oluşundan dolayı seçimimizi FVT LittleBee tekli 

ESC’sinden yana yaptık. ESC’leri seçtikten sonra 8 motorun da senkronize çalışmasını, aracın 

dengelenmesini sağlayan ve sensörleri ile çeşitli veri akışları sağlayabilen bir karta ihtiyaç 

duyduk. Bu noktada Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Pilot kartını kullanmak için seçtik. 

Veri akışının ve kontrolün en önemli noktası olan görüntü için de: 

1. Maliyeti düşük 

2. 1080p kalitede sağladığı fps’i yüksek 

3. Realtime aktarım yapabilen 

4. Düşük ışıkta sorunsuzca çalışabilen şartlarını sağlayabilen bir kameraya ihtiyacımız 

vardı. Uzun süren araştırmanın ardından Sony’nin IMX322 lensine sahip Raspberry Pi Cam 

V2 kamera’yı seçtik. Elektronik parçaların ana hatları oluştuktan sonra güç ve veri akışını 

sağlayacak kabloları, güç kaynağını ve dönüştürücüleri seçtik. Bu parçaları seçerken: 

 Güvenlik protokolleri 

 Güç yeterlilikleri 
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 Veri ve enerji aktarım kapasiteleri 

 Converter aralıkları gibi güç kriterlerine önem verdik. 

 

 

 

4.6.1.1. Voltaj Düşüşü Hesaplama: 

Voltaj düşüşünün nedeni enerji ileten iletkenlerin kendi iç dirençlerinden kaynaklanan hat 

kayıplarıdır. Voltaj düşüşü Volt ile ters; akım, kablonun direnci ile doğru orantılıdır 

. 
 

(Bu görsel www.bluerobotics.com adresinden alınmıştır.) 
 

 

 

4.6.1.2. Rov’u Besleme Yöntemleri 
 

1- Li-po Pil 

Li-po piller hücrelerden oluşurlar. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S ve 6S olarak çeşitleri 

bulunur ve S hücre sayısını temsil eder. Her bir hücre 3.7V a eşittir. Robotumuzu 

beslemek için 4S(14.8V) 18Ah güç değerine sahip Lityum Polimer pil gereklidir. 

Pilin Amper saat değerini anlık çekeceğimiz akıma bölersek 18Ah / 25A den 

yaklaşık tam şarj ile 42 dakikalık araç kullanma süremiz kalıyor. Pilin kullandıkça 

verim düşüşünü ve maliyetini hesaba katarsak batarya kullanmak dezavantajlı bir 

durum olur 

 

 
2- 18VDC ile Su üstünden aracı beslemek 

18VDC 30A’in 14 Awg kablodan geçerken uğrayacağı gerilim kaybı hesabı: 

İlk olarak denklem değerlerini yazarsak 

http://www.bluerobotics.com/
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A(Amper)=30 

L(Lenght)=30M=98.42 Feet 

R(Resistence)=2.52 Ohms/Kft 

VD= (2 x 30 x 98.42 x 2.52) / 1000 

Denkleminden VD=14.88 çıkıyor 

Su üzerinden gönderdiğimiz 18V, motorlar ve elektronik parçaların güç 

ihtiyacından dolayı 3,2 Volta düşüyor bu voltaj değerinde motorlar çalışamayıp 

elektronik devrenin yanmasına sebep olabilir 

 

 
 

3- Su üstünde çevirdiğimiz 48VDC’yi Aracın üstünde 12VDC ye düşürmek 

48VDC 10A’in 14 Awg kablodan geçerken uğrayacağı gerilim kaybı hesabı: 

İlk olarak denklem değerlerini yazarsak 

A(Amper)=10 

L(Lenght)=30M=98.42 Feet 

R(Resistence)=2.52 Ohms/Kft 

VD= (2 x 10 x 98.42 x 2.52) / 1000 

Denkleminden VD = 4,8 çıkıyor 

Su üzerinden gönderdiğimiz 48V, motorlar ve elektronik parçaların güç 

ihtiyacından ve kablodan geçen elektrik akımının ısı enerjisine dönüşmesinden 

dolayı 43,8 Volta düşüyor. Bu voltaj değeri ise 12Voltluk DC DC dönüştürücülerin 

aralığı olan 30V-60V uygundur 

 

4.6.1.3. Güç Dağıtım Sistemi: 

Güç dağıtım sistemimizin temel hedefi ihtiyaç duyulan enerjinin iletken kablolar 

tarafından mümkün olan en kısa ve güvenli yoldan iletilmesidir. Bu bakımdan güç dağıtım en 

önemli sistemdir. Öncelikli olarak 30 metrede yaşayacağı kaybı en aza indirmek için 220VAC 

yi su üstünde 48VDC ye çevireceğiz. Sonrasında araç üstünde elektronik parçaları için 

optimum voltaj değeri olan 12VDC’ye düşüreceğiz. Ardından güç kabloları yardımıyla robota 

bağlanan epoksi ile korunmuş olan penetratörler ile kontrol, itki ve dış sistemleri 

beslemektedir. 
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Yukarıda elektronik sistemin bir şeması verilmiştir. Şemada kontrol, elektrik ve veri akışı 

bağlantıları da verilen elektronik sistemimiz bulunmaktadır. 

 

 
4.6.1.4. Elektronik Sistem Parçaları 

 Kontrol Sistemleri 

Kontrol sitemi su üstü kontrol istasyonu ile karşılıklı ve anlık olarak bilgi alışverişi yapar ve 

bu bilgileri iç sensörlerden alınan diğer bilgiler eşliğinde robotun son karar mekanizması 

görevini üstlenir. 

Özellikle otonom görevler sırasında maksimum performansta kullanılacağından dolayı 

kontrol sistemi elemanlarının en güncel ve güvenilir seviyede olması gerekir. Bu yüzden 

sistemi oluşturan parçalar bir adet RaspBerry Pi 3B ve su üstü kontrol sistemine bağlandığı 

Ethernet kablosu. Motorların güvenle kullanılması ve anlık durumların ara yüze iletilmesini 

sağlayan Pixhawk otopilot sürüş kartı. Son olarak operatörün ve otonom algoritmanın çevreyi 

sağlıklı bir şekilde görüntüleyip değerlendirmesini sağlayan tüpün dışında Sjcam 4000 ve 

tüpün içinde Raspberry Pi Cam V2 kullanılmaktadır. 
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 Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi, geliştiriciler için OpenSource olarak üretilmiş olan kompakt bir bilgisayardır. 

Çok çeşitli fonksiyonlara hizmet edebilir, bir bilgisayarın gördüğü tüm fonksiyonları 

Raspberry Pi da görebilir. Özellikle geliştirici komünitesinin favorisidir. 

Raspberry Pi 3 Model B sistemimiz için tercih ettiğimiz elektronik kart. Bu kartı tercih 

etmemizin başlıca nedenleri: 

 Pixhawk ve ArduSub ile uyumlu çalışıyor olması 

 Veri ve görüntü akışına müsade etmesi 

 Çeşitli uzantılara besleme verebilmesi 

 OpenSource kaynaklara sahip olması 

 Maliyetinin düşük olması 

 İletişim protokollerinin birçoğu ile uyumlu olması 

 İşlemci hızı ve veri akışı bant genişliği gibi nedenlerden ötürü bu modeli seçtik. 

Raspberry Pi 3 Model B’nin teknik spesifikasyonları şunlardır: 

 İşlemci: Broadcom BCM2387 chipset. • 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 (64Bit) 

 802.11 b/g/n Kablosuz LAN ve Bluetooth 4,1 (Bluetooth Klasik ve LE) : IEEE 802.11 b/g/n 

Wİ-Fİ. Protokol: WEP, WPA, WPA2, algoritma AES-CCMP(Maksimum anahtar uzunluğu 

256 bit) , maksimum alan 100 metre. IEEE 802.15 Bluetooth, simetrik şifreleme algoritması 

128 bit anahtarlı gelişmiş şifreleme standardı (AES) maksimum alan 50 metre 

 GPU: Dual Core Video Core IV® Multimedia işlemcisi. OpenGL 2.0’ı sağlar, donanım 

hızlandırmalı Açık VG ve 1080P 30FPS H.264 yüksek profilli kod çözme. 

• Doku filtreleme ve DMA altyapısı ile 1Gpixel / s, 1.5Gtexel / s veya 24GFLOP özellikli 

 Hafıza: 1GB LPDDR2 

 İşletim Sistemi: Linux işletim sisteminin veya Windows 10 IoT’nin bir sürümünü çalıştıran 

Micro SD karttan önyükleme 

 40 Adet GPIO 

 4 Adet USB 2 

 4 uçlu Stereo çıkışı ve Composite video çıkışı 

 Full HDMI 

 Raspberry Pi Kamera bağlanstını için CSI kamera portu 

 Raspberry Pi 7″ dokunmatik ekran için DSI ekran portu 
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 Micro SD soketi  Güncellenmiş güç katı (2,5A’e kadar destekliyor.) 

 Güç ve aksiyon LED’i Teknik spesifikasyonlarını sağlamaktadır. Tüm kriterlerin 

uygulandığı teknik spesifikasyonların sonucu olarak bu kart seçilmiştir. 
 

 
(Bu görsel www.slideshare.net sitesinden alınmıştır.) 

 

 

 Pixhawk PX4 2.4.8 Pilot Kartı 

Pixhawk helikopter, iha ve drone geliştiricileri için oluşturulmuş bir uçuş pilot kartıdır. 

Motorların konfigüre ve senkronize çalışmasını, bulundurduğu sensörler ile çoklu veri akışına 

imkan tanıması, denge ayarlarını kendisi yapması, tuning gibi hassas ayarlara imkân 

sağlamasından dolayı Pixhawk’ı aracımızda kullanmaya karar verdik. 

Pixhawk PX4 2.4.8 aracımız için tercih ettiğimiz uçuş kontrol kartı. Bu kartı tercih etmemizin 

başlıca nedenleri: 

 Piyasadaki benzer kartlara göre ucuz oluşu 

 Denge ve balans ayarlarını motorları konfigüre edip kendisi gerçekleştirmesi 

 Pixhawk’ta bulunan sensörler 

 Ekstra sensör takmaya izin veren altyapısı 

 Motor konfigürasyon ve senkronizasyon yapısı 

 Dış arayüz sağlaması 

http://www.slideshare.net/
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 Rehber kaynaklarının ve OpenSource dökümanlarının çok olması nedenlerinden dolayı 

Pixhawk PX4 2.4.8’i seçtik. 

Pixhawk PX4 2.4.8’in teknik spesifikasyonları şunlardır: 

 İşlemci: FPU ile 32bit STM32F427 Cortex-M4F çekirdek. 168 MHz, 256 KB RAM, 2 MB 

Fla , 32 BİT STM32F103 arıza korumalı ortak işlemci 

 Sensör: ST Micro L3GD20H 16 bit jiroskop / ST Micro LSM303D 14 bit ivmeölçer / 

manyetometre / Invensense MPU 600 3 eksenli ivmeölçer jiroskop/ MEAS MS5611 

barometre 

 Arayüz: 5x UART(seri port), bir adet yüksek güç kapasitesi, Hx akış kontrollü 2x 2x 

CAN(biri dahili 3.3V alıcı-verici, biri genişletme konnektöründe) / Spektrum DSMDSM2- 

DSM-X Satellite uyumlu giriş / Futaba S.BUS uyumlu giriş ve çıkış / PPM toplam sinyal 

girişi / RSSI (PWM veya voltaj) girişi / I2C / SPI / 3.3 ve 6.6V ADC 36 girişleri / Dâhili 

microUSB bağlantı noktası ve harici microUSB bağlantı noktası uzantısı. 

Teknik spesifikasyonlarını sağlamaktadır. Tüm kriterlerin uygulandığı teknik 

spesifikasyonların sonucu olarak bu kart seçilmiştir. 
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 T200 Brushless Motor: 

Aracımız için uygun olan thruster modellerinden T200 motoru seçtik. Bu motoru 

seçmemizdeki etkenler: 

 Verimlilik oranı 

 İtiş gücü 

 Çektiği anlık akım 

 Su geçirmezliğinin sertifikalı oluşu 

 Alüminyum gövdesi 

. Piyasadaki ROV/AUV motorlarına göre performanslı olan bu motorun teknik özellikleri : 

 Voltaj Aralığı 3s-6s (12v-22v) 

 Sürekli Akım - 11A 

 Peak ( Zirve ) Akım - 25A 

 Voltaj - Devir ilişkisi 490 KV 

 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole motor sargıları teknik spesifikasyonlarına sahiptir. 
 

(Bu görsel www.bluerobotics.com adresinden alınmıştır.) 

http://www.bluerobotics.com/
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Performans Tabloları: 
 

 

(Bu görsel www.bluerobotics.com adresinden alınmıştır.) 

Tablodan da görüldüğü üzere 1500 itibaren artan veya azalan PWM sinyaline oranla 

kullanılan güç de artmaktadır 
 

 

(Bu görsel www.bluerobotics.com adresinden alınmıştır.) 

Bu tabloda ise ESC’lere gelen PWM sinyali değerlerine karşılık alınan itiş gücü kilogram 

cinsinden de belirtilmiştir. 

Performans tablolarından yola çıkarak T200’ün güç, performans ve verimlilik ilişkisi 

bakımından çok iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. 

http://www.bluerobotics.com/
http://www.bluerobotics.com/
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T200 motorlarının teknik çizimleri 
 

 

(Bu görsel www.bluerobotics.com adresinden alınmıştır.) 
 

 

 Fvt LittleBee 30A ESC 

Piyasadaki motor sürücüleri inceledikten sonra en büyük sorunun ısınma, 

firmware desteği olmayışı ve maliyetleri olduğunu tespit ettik. Tüm bu sorunların 

minimalize olduğu, kullandığımız motor ve pixhawkla iletişim ve uyumsuzluk sorunu 

yaşamayan Fvt LittleBee motor sürücüyü seçtik. Bu sürücüyü seçmemizin başlıca 

nedenleri: 

 Kullandığımız thruster ile uyumluluk sorunu yaşamaması, 

 Thruster’a uygun akım verebiliyor olması, 

 Çift yönlü konfigüre edilmiş olması, 

 Aşırı ısı koruması, 

 BLHeli-s Firmware ile özelleştirilebilir ve denetlenebilir olması, 

 Basit yapıda olduğu için maliyetinin düşük olması, 

 PWM desteklemesi, 

Nedenlerinden dolayı bu sürücüyü seçtik. 

 
Kullanacağımız bu sürücünün teknik spesifikasyonları: 

 
 Sualtı motorlarına uygun konfigüre edilmiş, çift yönlü, 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler, 

 Akımsensörü, 

 Aşırı ısı koruması, 

 Azami akım 35 amper, 

 Anlık akım 40 amper, 

 Ağırlık 8gr, 

 BLHeli-sFirmware, 

 PWM- 1900 Mikrosaniye Tam ileri, 1500 Mikrosaniye durma, 1100 

Mikrosaniye Tam Geriçalışma, 

 PWM durma hassasiyeti +-50 mikrosaniye, 

http://www.bluerobotics.com/
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spesifikasyonlarına sahiptir. Tüm bu spesifikasyonların ihtiyacımız olan 

özellikleri karşılamasından dolayı bu sürücü seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

(Bu görsel www.AliExpress.com adresinden alınmıştır.) 
 

 

Pwm Sinyali 
 

(Bu görsel www.elektrikport.com sitesinden alınmıştır.) 

http://www.aliexpress.com/
http://www.elektrikport.com/
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PWM (Pulse Width Modulation) Türkçe adıyla Darbe Genişliği Modülasyonu, aslında 

dijital bir sinyal olup, anahtarlama ile analog sinyal oluşturmaya yarar. Daha çok elektronik 

devrelerin veya elektrik makineleri gibi özel uygulama alanlarında yer alır. 

 

 
 Raspberry Pi Cam V2 

Piyasadaki kameralardan birçoğunu inceledik. Genelde sensörlerinde ve düşük ışık 

performanslarında gözle görülür sorunlar yaşadık. Sony IMX322 sensörü ile bu kamerada bu 

sorunları yaşamadık. Bu kamerayı almamızın başlıca nedenleri: 

 Piyasadaki USB kameralara göre uygun fiyatlı oluşu 

 Lens açıklığı 

 Düşük ışık çalışma performansı 

 Sony IMX322 sensörü 

 Çözünürlük ve Realtime Fps’i 

 Dinamik alanı ve görüntü iletim protokolleri 

Gibi nedenlerden dolayı seçimimizi bu yönde kullandık. Raspberry Pi Cam V2IMX322 

Sensor kamerasının teknik spesifikasyonları: 

 Sony IMX322 düşük ışık görüntü sensörü 

 H264 sıkıştırma formatı 

 1080P HD high resolution vision 

 1280x720 30 FPS / 1920x1080 30 FPS 

 2.8-12mm lens 

 S/N Ratio 42 dB 

 Dinamik alan 86 dB 

 Working Temp 20-80 gibi spesifikasyonlardan dolayı bu kamerayı tercih ediyoruz 

 

 
 SJCAM Air SJ4000, 

Görüntü işlemede kullanacağımız kamerada aradığımız özellik –araç dışında 

olacağından- su geçirmezlik ve olabildiğince fazla görüş açısıydı. Aynı zamanda canlı görüntü 

aktarımı yapabilmeliydik. Araştırmalarımız sonucu ihtiyacımızın bir aksiyon kamerası 

olduğunu düşündük. Piyasada su altında iyi görüntü verebilecek ancak maliyeti olabildiğinde 

düşük olacak kameralara baktığımızda bizim için en uygununun SJCAM’in SJ4000 4K model 

kamerası olduğuna karar verdik. 
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(Bu fotoğraf www.Hepsiburada.com adresinden alınmıştır.) 
 

 

 JOOLONPOR Güç Kaynağı 

Yarışma şartnamesinde belirtilen bize verilecek olan ana güç gerilimi 220 VAC 

kontrol ve itki sistemimiz için kabul edilebilir giriş geriliminin çok üstünde bir gerilimdir. 30 

metrede yaşanacak kayıpların en aza indirilmesi için yarışmanın bize sağladığı en yüksek 

voltaj seçeneği olan 48VDC’ye 1000W lık Joolonpor güç kaynağı ile çevireceğiz 
 
 

(Bu görsel www.AliExpress.com adresinden alınmıştır.) 

http://www.hepsiburada.com/
http://www.aliexpress.com/
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Teknik Özellikler: 

• 220-110V AC giriş 

• 90% tam yükte çalışma 

•48 Volt 20 Amper 

 

 
 DC-DC Gerilim Düşürücü 

Su üzerinde 220VAC 48VDC ye çeviriyoruz ancak yine de 48V motorlar ve elektronik sistem 

için yüksek gerilimdedir. Bunun için 48V’u sistemimiz için optimum voltaj değeri olan 12V a 

düşürmemiz gerekmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

(Bu görsel www.AliExpress.com adresinden alınmıştır.) 

Teknik Özellikler: 
 

•30-60V giriş aralığı 

•12V 25A 

• 95% tam yükte çalışma 

• IP68 Sertifikası 

http://www.aliexpress.com/
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 Güç, Işıklandırma ve Kablolama 

Elektronik sistemde fonksiyonel işlevler bulunduran ana parçaların seçimi 

tamamlandıktan sonraki adım sisteme güç sağlamaktır. 

Sisteme güç sağlamak için bir Power Supply satın almadan önce yapılması gereken 

önemli bir hesaplama var: 

1. İlk olarak neyi ölçmemiz gerektiğini anlamamız lazım. Watt, güç ölçmek için 

kullanılan temel bir birimdir, sembolü W’dir. 

2. İkinci olarak Watt nasıl hesaplanır bunu bilmeliyiz. Watt, devredeki anlık akım ve 

gerilim aralığı olan voltun çarpımı ile hesaplanır. 

3. Sistemin içindeki elektrik kullanan tüm parçaların harcadığı Watt amper ve 

voltajları çarpılarak hesaplanır, tekil hesapların hepsi toplandığında seçeciğimiz güç 

kaynağının kaç W olması gerektiğini bulmuş oluruz. 

4. Son adım olarak da, seçtiğimiz güç kaynağı devredeki en yüksek voltajda çalışan 

eleman olan motorun voltaj aralığında olmalı. Voltajı bu düzeyde tutup bulduğumuz Watt 

değerine bölünce de Power Supply’ın sağlaması gereken amperi bulmuş oluyoruz. 

5. Bu hesaplamayı daha detaylı yapmak istiyorsak, seçtiğimiz elektronik parçaları 

yüzde kaç güçte çalıştıracağımızı belirledikten sonra o güç oranına göre bir amperi baz alarak 

sisteme alacağımız beslemenin W seviyesini düşürebiliriz. 

Power Supply güç hesabını yaptıktan sonra sisteme uygun güç kaynağını seçmede dikkat 

edilmesi gereken noktalar var. Bunların en önemlisi güvenliktir. Alınan Power Supply  

standart onaylı olmalı, aksi takdirde devreden çekilecek peak bir akımda Power Supply 

yanabilir. Bu adımların bizim aracımızda uygulanışı: 

 Motor çalışma gerilimi 12 V, anlık akım değeri 4 A = 50 W gücü tek motor anlık olarak 

kullanıyor. 8 motorumuz olduğu için 8x50 yapıp 400 değerine ulaşıyoruz. Ancak motorların 

hepsinin aynı anda full güçte çalıştırılmayacak. Aynı anda maksimum 6 motor, 2’si tam güçte 

olmayacak üzere çalıştırılacak. Dolayısıyla motorların anlık güç çekişi maksimum 

yaklaşık250-300 W oluyor. 

 Sistemde güç çeken diğer elemanlar olan Raspberry Pi ve Pixhawk’ın 5V x 1A x 2 yaparak 

çektikleri total gücü buluyoruz. 10 W olarak bulduğumuz bu değer elektronik kartların anlık 

çekeceği güç değeri. Ancak olası sensör kullanımları, kamera’nın Raspberry’den yapacağı 

dâhili güç çekişi ve Pixhawk’ın aşırı yüklenmesi olması durumunu da göze alıp 15 W olarak 

total bir değer veriyoruz. 

 Son adımda bu değerleri topluyoruz. 300 W çıkan totale göre bir hesaplama daha yapıyoruz. 

Motorların olası zorlanma, takılma durumları için çektikleri peak akımı ile anlık akımın 

arasındaki farkı bulup bu farkı aktif olarak kullanılan motor sayısını da hesaba katıp 

çarpmamız lazım. Peak akımı 15 A olan motorlarımızın anlık akımı da 3-4 A, dolayısıyla 10 

Amperlik bir fark var. Hesaplanan güce 150W hata payı eklemesi yaparsak 300 W 

bulduğumuz totale 150W daha ekleyince 450W’luk totali elde ediyoruz. 
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 Araçta sonradan yapılabilecek özelleştirmeler, yükseltmeler ve olası durumları da göz 

önünde bulundurarak aracımız için ideal güç kaynağının 600W olduğuna karar verdik. 

Motorumuzun çalışma gerilimini göz önüne alarak 12V 50A olarak seçtiğimiz kaynağın 

güvenlik standartlarına uygun olmasına da dikkat ediyoruz. Sisteme verilecek gücü bulup güç 

kaynağını da seçtikten sonraki adım bu güç kaynağının sistem içindeki dağıtımı seçtiğimiz 

elektronik kart olan Raspberry Pi 5 volt gerilim ve 1 amper anlık akımla çalışıyor. Pixhawk da 

bu değerlerle neredeyse aynı. Dolayısıyla gelen yüksek akımı ve voltajı 5 volt 3 ampere 

dönüştürmek için dc dc converter görevi gören bir eleman seçmeliyiz. Bu noktada lm2596 

entegreli 3A’lik converterı tercih ettik. Sistemdeki tüm elektronik parçalar ve beslemelerinin 

bitişi ile son adım olan kablo seçimine geliyoruz. Veri akışını sağlaması için görüntü kaybı ve 

realtime sorunu yaşatmayan bir ethernet kablosu seçiyoruz. Ağırlığının da fazla olmaması 

adına seçimleri yaparken kablo koruma kalınlığına dikkat ettik. Araca giden besleme için 

M10’dan daha küçük olan 2*2.5 TTR elektrik kablosunu seçtik. 

Kablolama’nın asıl önemli olduğu nokta suyun içinde ağırlık yaratıp aracın: 

 Denge merkezini bozmaları 

 Hidro dinamiğe zarar vermeleri 

 Manevra kabiliyetine zarar vermeleri durumlarını tecrübe ettiğimiz için kablonun suda asılı 

kalıp ağırlığının suyun kaldırma kuvveti ile eşit olmasını sağlayacak nötr yüzerlilik kablo 

kabuğu alarak bu sorunu çözüyoruz. 

 

 
 Sensörler: 

Araçtan maksimum veri akışını sağlamak, gözlem ve araştırma amaçlı veri alabilmek, 

durum kontrolünü elde tutmak ve araca fonksiyonellik kazandırmak noktasında sensörler çok 

büyük bir önem taşıyor. Aracın dışından veri alıp istasyona aktarmak ise su geçirmezlik 

sorunundan dolayı zorlayıcı bir durumdur. Bu yüzden aracın elektronik muhafaza tüpünde 

bulunan Pixhawk PX4 2.4.8’i kullanıyoruz. Pixhawk’ın dâhili olarak içinde bulundurduğu 

sensörler: 

 Barometre sensörü: MEAS MS5607 

 Pusula modülü (manyetometre) : ST Micro 14 bit X4HBA 303H akselometre/manyetometre 

 3 eksen jiroskop: Invensense MPU 6000 3-axis akselerometre/jiroskop 

 Jiroskop: ST Micro L3GD20H 16 bit jiroskop sensörlerini araçta kullanacağız. 

Bu sensörler sayesinde gerçekleşecek en önemli şey 3 eksenli jiroskop sayesinde aracın 3 

eksende de dengeli bir şekilde ilerlemesi olacak. Bunu sağlamak için de QGroundControl’e 

özelleştirilmiş algoritmalar ekleyeceğiz. Bunun yanı sıra aracımızın suda askıda kalabilmesi 

için piyasada fazlaca bulunan ve kullanılan MS5837 basınç sensörünü kullanacağız. 
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1. MS5837 

Araç otonom modundayken derinliği algılayabilmesi için bir basınç sensörüne 

ihtiyacımız vardı. Pixhawkla uyumluluğu için I2C protokolüyle iletişim sağlamalıydı ve 

derinliği çok hassas bir isabetlilikle ölçebilmeliydi. Tasarımın kompaktlığı, fiyat gibi  

açılardan da incelendiğinde bizim için en uygununun MS5837-02BA basınç sensörü olduğuna 

karar verdik. 
 

 

 
 

MS5837’nin sıcaklık-basınç ve basınca göre hata payını gösteren grafikler verilmiştir. 

(Basınç sensörünün teknik özelliklerinin olduğu grafikler www.sekorm.com 

sitesinden alınmıştır.) 

http://www.sekorm.com/
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4.6.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 
Kontrol, navigasyon ve güdüm işlemlerini gerçekleştirmek, realtime veri ve görüntü 

akışını sağlamak için algoritma tasarımında iki seçeneğimiz vardı. Birincisi kendi ara 

yüzümüzü ve algoritmalarımızı oluşturup onları kullanmak, ikincisi ise Open Source olarak 

ücretsiz bir şekilde herkese sunulan QGroundControl’ü kullanmaktı. Kullanıcıya sağladığı 

özellikler, uyumluluğu, elverişli arayüz kullanımı, ücretsiz oluşu, kolay modifikasyona 

uğratılabilir oluşu gibi birçok nedenden dolayı daha verimli olacağı için QGroundControl’ü 

seçtik. Ayrıca QGroundControl’de farklı ortam şartlarına uygun anında değiştirilebilir robot 

modları bulunmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

Robot Modları: Robot daha önceden programlanmış belirli modlara sahiptir. Bu modlar 

robotun farklı çalışma durumlarında farklı reaksiyonlar vermesini sağlar. Operatörümüz 

sürüş esnasında yapılacak göreve şartlara uygun olarak bu modlar arasında geçiş 

yapmaktadır. Belirtilen modlar aşağıda sıralanmıştır. 

• Stabilize Mod: Sensörlerden gelen verilere göre robot kendi dengesini ve yüksekliğini 

otonom olarak sabit tutar. Pilot sadece hareket etme komutlarını verir. 

• Acro Mod: Acro (Acrobatic) modu açısal hız sabitleme yapar. 

• Manual: Pilot hiçbir sensörden veri almadan doğrudan motorlara komut gönderir. 

• Depth Hold: Pilot elini kumandadan çektiğinde robot derinlik seviyesini sensör 

verilerine göre sabit tutmaya çalışır. Stabilize moduna benzer; fakat bu mod sadece 

derinliği sabit tutar. 

• Position Hold: Konum Tutma modu, pilot kontrol girişleri boş olduğunda aracın mutlak 

konumunu, tutumunu ve yönünü dengeler. Araç pilot tarafından manevra ve yeniden 

konumlandırılabilir. 
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• Auto: Otomatik mod, otomatik pilotta depolanan görevi bağımsız olarak yürütür. Pilot 

kontrol girişleri çoğu durumda dikkate alınmaz. Araç devre dışı bırakılabilir veya görevi 

iptal etmek için mod değiştirilebilir. 

• Circle: Daire modu, aracın önü merkez noktaya bakacak şekilde daireler halinde hareket 

eder. • Guided: Kılavuzlu mod, aracın hedef konumunun bir yer kontrol istasyonu veya 

yardımcı bilgisayar tarafından dinamik olarak ayarlanmasını sağlar. 
 

 

 
Otonom Görev İçin Hazırlanan Yazılım Algoritma Şeması: 

 

 
 



103 
 

Yukarıda resimle gösterildiği örnekte Yolo algoritması ve cv2.dnn methodu ile ROV’u 

tespit edip Pixhawk ve basınç sensörümüz sayesinde suda askıda kalabiliyoruz. Yönlendirme 

kısmında ise Mavlink üzerine yazılmış pymavlink kütüphanesi ile yukarıdaki şemadaki 

algoritmayı izleyerek nesneye ulaşmayı hedefliyoruz. 

 

 
4.6.2.1.PID Algoritması 

PID algoritması hata değerini azaltmak için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder. 

Oransal, P ile gösterilir; integral I ile gösterilir; türev değerleri, D ile gösterilir. Bu değerler 

mevcut değişim göz önüne alınarak zaman açısından şu şekilde yorumlanabilir; P mevcut 

hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı ve D gelecekteki hataların bir tahminidir. Bu üç 

eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilen süreç istenilen seviyeye ayarlamak için 

kullanılır. Böylece aracımızın açısal dengesinin kontrolü veya otonom görevde nesneyi 

görüntünün merkezine hizalamak için en düşük hata payını hesaplayıp çıktı olarak verir. 
 

 
 

 

 

4.6.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım Tasarım Özeti 

Kontrol istasyonu ve araç içindeki elektronik sistemin iletişimini sağlamak, sistemdeki 

parçaların haberleşmelerini sağlamak ve veri akışı ile kontrol etmek amacıyla: 

 ArduPilot Flight Stack programının özelleştirilmiş algoritmaları ile Submarine/ROV 

kullanımına restack edilerek hazırlanmış, Open Source kaynak kodlarına sahip ArduSub 

yazılımını 

 Drone Code Pixhawk gibi otopilot kart kullanıcıları için geliştirdiği MAVLink 

protokolüne sahip otopilotların hepsi ile uyumlu bir şekilde çalışabilen Open Source 

QGroundControl arayüz yazılımını 
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 Ana istasyon ile iletişimde veri akışını sağlamada görev alan Raspberry Pi tabanlı 

Raspberry Pi Companion yazılımını 

 You Look Only Once (YOLO) konvolüsyonel sinir ağlarını kullanarak nesne tespiti 

yapan algoritmadır. Algoritmayı kullanma tercihimiz ise nesne tespitini tek seferde çok 

hızlı gerçekleştirip (muadillerine göre) eğitiminin hızlı yapılmasıdır 

 Su molekülleri uzun dalga halinde gelen kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil ışığı daha iyi 

emer. Mavi ise daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için kalır. Yani mavi ışığın emilme 

olasılığı daha az olduğu için daha derinlere inip derin suların mavi görünmesine neden 

oluyor. Kendi hazırladığımız yazılım ile gerçek zamanlı gelen görüntüyü mavi renk 

katmanından derin öğrenme ve Ugan yöntemiyle ayırıyoruz. 

 Ardusub, MAVLink protokolüyle iletişim kurar. Pymavlink ise Mavlink protkolünün 

bir python uygulamasıdır. Pymavlink ile ardusub cihazına komutlar göndermek ve 

sensör verilerini okumak için python scripti oluşturulabilir 

 QGroundControl Ardusub için kurulum ve kontrol işlevi sağlayan ana bilgisayara 

kurulan grafiksel kullanıcı arayüzüdür. QGroundControl ayrıca birçok farklı araç türü 

(uçaklar, dronelar, rovlar, denizaltılar) için tasarlanmıştır. 

 Motor sürücümüzün firmware’ı olan BLHeli-s sayesinde sürücüyü kodlayabiliyoruz. 

Bir motorun diğer motorlar ile olan senkronizasyonu, motor throttle koruması, ısınmaya 

karşı önlem almak, motoru çeşitli fonksiyonlar ile tam kapasitede çalıştırmak, 

yaşanbilecek elektronik hasarlardan sürücü ve motorları korumak, senkronize olmasını 

istediğimiz motorları senkronize ederek manevra olasılıklarını arttırmak ve en önemlisi 

çapraz konumlar, yatay konum ve dikey konumda aracın ilerlemesini sağlamak için 

çeşitli konfigürasyonlara Pixhawk ile birlikte izin vermesinden dolayı bu yazılımı 

kullanıyoruz. Kullandığımız yazılımların hepsi Open Source, yazılımları seçerken buna 

dikkat etmemizin başlıca sebepleri: 

 Open Source yazılımların erişimi kolay, ücretsiz oluşu 

 Developerlar tarafından algoritmalarının özelleştirilebilir oluşu 

 İnternette Open Source yazılımlar adına yüksek miktarda kaynak oluşu dolayı 

seçimimizi Open Source yazılımlardan yaptık. Aracın data akışı, kontrolü, navigasyonu 

ve güdümünü sağladığımız tüm yazılımların kaynak kodlarında fonksiyonel ve 

tasarımsal özelleştirmeler yapıyoruz. Bu sayede aracın 44 manevra kabiliyetini, kontrol 

kolaylığını, navigasyon ve data akışını, güdümünü aracın fiziksel ve elektronik 

yeterliliklerine göre özelleştirebilmiş oluyoruz. 

 

 
4.6.3.1. Derin öğrenme Görüntü Temizleme 

Su molekülleri uzun dalga halinde gelen kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil ışığı daha iyi 

emiyor. Mavi ise daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için kalıyor. Yani mavi ışığın emilme 

olasılığı daha az olduğundan daha derine inip derin suların mavi görünmesine neden oluyor 



105 
 

ve su altı araçları özellikle otonom araçlar için çok önemli bir yere sahip olan görüntü işleme 

(Vision Processing) işlemini su üstüne göre su altında oldukça zorlaştırıyor. Otonom görev 

oldukça değişken olduğu için ekstra tedbirler alarak daha stabil ve güvenli sonuçlar elde 

etmemiz lazım. Bunun için su altı görüşünü temizlemek için özel bir algoritma olan uGan ve 

onun geliştirilmiş versiyonu FUnIE-GAN kullanacağız. FUnIE-GAN ı hazır bir şekilde değil 

geliştirerek kullanacağız ve bu bize bariz bir şekilde nesne tespitinde avantaj sağlayacak. 

 

 

 

 

 
GAN(GenerativeAdversarial Networks) resimleri öğrenip neredeyse gerçekle farkı olmayan 

yeni resimler oluşturabilir. Ugan ve geliştirilmiş versiyonuFunIE-GAN ve bizim 

geliştirdiğimiz Underwater Image Enhanced işlemi ise ön plandaki nesneyi tespit edip suyun 

maviliğinden kurtulmayı sağlıyor. Ugan sayesinde aracımız açısını doğru ayarladıktan sonra 

nesneyi normale göre çok daha kolay algılayacaktır. Bu da bizi otonomda bir adım öne 

geçirecektir. 

 

(GitHUB sayfası: GitHub - xahidbuffon/FUnIE-GAN: Geliştirilmiş Görsel Algı için hızlı 

sualtı görüntü geliştirme. #TensorFlow #PyTorch 

GitHub - cameronfabbri/Underwater-Color-Correction: Sualtı görüntülerindeki renk 

bozulmasını düzeltmek için GAN'leri kullanma.) 

 
Colab’da Görüntü temizleme eğitimi: 

https://drive.google.com/file/d/16U_RGKc0Ji1NT09oT7NtWTx-p4KHym8y/view?usp=sharing 

 

Kendi geliştirilmiş versiyonumuzdan çıkan görüntüler: 

https://github.com/xahidbuffon/FUnIE-GAN
https://github.com/xahidbuffon/FUnIE-GAN
https://github.com/cameronfabbri/Underwater-Color-Correction
https://github.com/cameronfabbri/Underwater-Color-Correction
https://drive.google.com/file/d/16U_RGKc0Ji1NT09oT7NtWTx-p4KHym8y/view?usp=sharing
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4.6.3.2. Görüntü İşleme 

YOLO’yu diğer algoritmalardan ayıran en önemli özelliği gerçek zamanlı nesne 

tespitini hızlı bir şekilde yapabilmesi ve kolay eğitimi oldu 
 

 

Yolo V3 muadilleri gerçek zamanlı görüntü işleme algoritmaları los grafiği 

(Bu görsel YOLO Algoritmasını Anlamak. Son yıllarda nesne tespiti alanında… | by Yiğit Mesci | Deep 
Learning Türkiye | Medium adresinden alınmıştır.) 

Yukarıdaki resimde YOLOv3 ve diğer algoritmaların COCO veri setinde 0.5 IoU (mAP-50) ile 

karşılaştırmasını görüyorsunuz. Grafikten de anlaşılacağı üzere YOLO rakiplerine karşı süre ve 

doğruluk açısından çok iyi durumda. Ayrıca istersek doğruluk ve hız arasında rahatlıkla takas 

yapabiliyoruz. 

Örneğin R-CNN gibi bölge bazlı nesne tespit algoritmaları önce nesne bulunması muhtemel 

alanları belirleyip ardından oralarda ayrı ayrı CNN (Convolutional Neural Network, Evrişimsel 

Sinir Ağları) sınıflandırıcıları yürütüyor. Bu yöntem her ne kadar iyi sonuçlar verse de bir 

resim iki ayrı işleme tabi tutulduğu için resim üzerindeki işlem sayımız artıyor ve düşük bir 

FPS (Frames per second, saniye başına kare) almamıza sebep oluyor. 

(YOLO: Gerçek Zamanlı Nesne Algılama (pjreddie.com)) 

https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
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Sonuç olarak Faster R-CNN algoritması gerçek zamanda ortalama 7 FPS ile çalışıyor. YOLO 

algoritmasının bu kadar hızlı olmasının sebebi resmi tek bir seferde nöral ağdan geçirerek 

resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor. Yani bu tahmin 

işleminin temeli, nesne tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele almalarında yatıyor. 

 

 

 
 

4.6.3.3. Özgün Görüntü İşleme 

Şüphesiz ki Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında otonom görevinin bel 

kemiğini görüntü işleme oluşturmaktadır. Otonom görevin dereceye girmemizdeki önemi 

aşikârdır bu yüzden görüntü işleme konusunda yaygın olarak kullanılan en üst düzey nesne 

tespit algoritmalarını kullanıyoruz. Opencv’nin Hough Circles fonksiyonunun doğruluk 

anlamında yetersizliği bizi Yolo kullanma konusunda hemfikir bıraktı. YOLO algoritmasının 

bu kadar hızlı olmasının sebebi resmi tek bir seferde nöral ağdan geçirerek resimdeki tüm 

nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor. Yani bu tahmin işleminin temeli, nesne 

tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele almasında yatıyor. 

 

Görüntü işleme test videosu: 

https://drive.google.com/file/d/16wTkyqawmE33z-7KfeBlcidSMIxfL0yo/view?usp=sharing 

 

Aşağıya Yolo ile nesne tespiti örnek kodu bırakılmıştır 

https://drive.google.com/file/d/16wTkyqawmE33z-7KfeBlcidSMIxfL0yo/view?usp=sharing
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Python: 

Kullanılacak olan OpenCV kütüphanesi içerisindeki temel görüntü işleme teknikleri ile 

yazacağımız kodlar Python diline ait olacaktır. Otonom yazılım için kullanacağımız 

simülasyonda kodlarımızı Python üzerinden yazacağız. Otonom yazılım Python dilinde 

kullanıma hazır olduğu zaman su üstündeki kontrolcü bilgisayara yükleyeceğiz. Pymavlink 

protokolü uygulama olarak aslında bir Python betiğidir. Bu yüzden Python ile yazdığımız 

kodlar sistemin alt yapısında bir ayrık durum oluşturmayacak ve yazılım dili kalabalığı 

oluşmasını engelleyeceğiz. Böylelikle araçtaki yazılımı tek bir Python yazılım diline entegre 

edeceğiz. 

 

 
Raspi Companion 

Raspberry Pi‟a yüklenen Companion yazılımı otopilot ve kontrol yazılımları ile USB 

port ve Ethernet port arası bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılır. Biz de ArduSub ile yer 

üstü istasyonda bulunan QGroundControl arası iletişimi ethernet portu aracılığı ile 

sağlayacağız. Ethernet portuna girişleri kontrol ettiği görüntü ve kumanda verilerinin 

iletiminden de sorumludur. Raspberry Pi 3 Model B ve Pixhawk ile ilgili kullanımında 

herhangi bir senkronizasyon ya da uyumluluk sorunu yoktur. 

 

 
4.6.3.4. Görüntü Aktarma Yöntemleri 

Otonom görevde görüntü işlemden önceki en temel ve en önemli adım kameradan 

gelen görüntüyü python scriptine sağlıklı bir şekilde gönderebilmektir. Görüntüyü sağlıklı bir 

şekilde almanın yolları: 

1- Soketlerle kamera görüntüsünü Ağ bağlantısı ile göndermek 

Socketler, ağdaki iki farklı cihaz arasında TCP/IP protokülünü kullanarak IP ve port 

numaraları üzerinden bir kanal oluşturularak haberleşme yapılmasını sağlar. Bu haberleşme de 

bir socket belirlenen IP ve port üzerinden kanalı dinlerken diğer socketaynı kanal üzerinden 

diğer uca erişmeye çalışır. 
 

(Bu görsel www.kerteriz.net sitesinden alınmıştır.) 

Bir bağlantıda server kanaldan veri bekleyen uç, client ise servera veri göndermeye 

çalışan uçtur. Görüntüyü aktarmak için kullandığımız sistemi soketlere uyarlarsak su üstü 

bilgisayarımız server, Raspberry Pi ise client oluyor. 

http://www.kerteriz.net/
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Raspberry Pi a yüklenen client kodu 
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Su üstü kontrol cihazında çalıştırılacak server’a ait kod 

İlk önce server’ın oluşturulması için server kodu sonra ise server’a veri göndermesi için client 

kodu çalıştırılır. Çalıştırıldıktan sonra su üstü kontrol cihazının ekranına kamera görüntüsü 

gelmesi sağlanır. 

Soketlerin artı yönleri: 

 Düşük ms yüksek FPS 

 Yüksek kaliteli video aktarımı 

Soketlerin eksi yönleri: 

Görüntü işleme algoritmasına entegre etme zorluğu 

Yüksek işlemci istenimi 

Çalıştıktan bir süre sonra performans kaybı 

 

 
2- PyGObject GStreamer ile görüntüyü alma: 

Python kodu ile QgroundControlden eş zamanlı görüntü almak için gstreamer 

ayarlarını modifiye etmemiz gerekir. Gstreamer ayarlarını modifiye etmek için 

http://192.168.2.2:2770/camera bağlantısından ayarlar açılır 
 

! udpsink host=192.168.2.1 port=5600 yerine 

! multiudpsink clients=192.168.2.1:5600,192.168.2.1:4777yazıyoruz ve  gstreamer 

ayarlarını modifiye etmiş oluyoruz. 
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Python koduyla erişmek için iseözel kütüphane tasarlıyoruz. Bu kütüphane ile 

QgroundControle gelen görüntüye erişip frame’i return ediyor. Yakın zamanda açık 

kaynakkodu ile yayınlamayı düşünüyoruz. 
 

 
 

 

 

3- QGroundControlden Python kodu ile ekran görüntüsü almak 

Görüntüyü almamızın en kolay ve sağlıklı yöntemi hazır gelen görüntünün ekran 

görüntüsünü alarak koda eklemektir. Ekran görüntüsünü almak için QgroundControlden ayar 

yapmamız gerekmiyor. Python kısmında ise mss ve PIL kütüphanelerini kullanıyoruz. Mss 

kütüphanesi ile ekran görüntüsünü BGRA formatında geri döndürüyor. PIL kütüphanesi ise 

görüntüyüBGRA formatındanYOLO’nun kabul ettiği BGR’a çeviriyor. Bu sayede 30-40 fps 

civarında görüntü elde edebiliyoruz 

Ekran görüntüsü almak için QgroundControl modifikasyonu test videosu: 

https://drive.google.com/file/d/16V-291JWwXP_pfxz1_XEoWKU4teTs9kJ/view?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/16V-291JWwXP_pfxz1_XEoWKU4teTs9kJ/view?usp=sharing
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0: 'STABILIZE', 

1: 'ACRO', 

2: 'ALT_HOLD', 

3: 'AUTO', 

4: 'GUIDED', 

7: 'CIRCLE', 

9: 'SURFACE', 

16: 'POSHOLD', 

19: 'MANUAL', 

Ekran görüntüsününArtı yönleri: 

Yüksek fps düşük ms 

Kullanımının kolay olması 

Hızlı ve sağlıklı veri akışı 

Ekran görüntüsünün Eksi yönleri: 

Karmaşık ve hata olasılığı yüksek 

QGroundControl’ün arka planda çalışmasından dolayı işlemciye ek güç bindirmesi 

Çalıştırılmasının uzun sürmesi 

 

 
4.6.3.5. Pymavlink: 

Rov ile Bağlantı kurma: 

Pymavlink kütüphanesi ardusub ile çalışan araçlarla doğrudan bağlantı 

kurabilmektedir. mavutil.mavlink_connection('udpin:192.168.2.1:14550')fonksiyonu ile araçla 

bağlantısını sağlamaktadır. mavlink_connection fonksiyonu Bağlantı portu serial veya udp/tcp 

üzerinden haberleşebilmesi için IP değişkeni almaktadır. 

Ardusub’ın desteklediği aynı zamanda aracımız için çalışma modları aşağıda 

verilmiştir. 
 

Araç ile iletişim kurulduktan sonra mavutil kütüphanesi aracınızı arm veya disarm 

etmenizi sağlayan belirli fonksiyonlara sahiptir. Aracınızı aktif etmek için 

mavutil.arm_ardsub() komutunu, pasif etmek için mavutil.disarm_ardsub() komutunu 

kullanabilirsiniz. Aşağıda robotu aktifleştirdikten sonra 2 saniye bekleme koyup yeniden 

inaktif hale getirmek için örnek kod verilmiştir. 
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Pymavlinkile sensör verilerini çekmek 

Pymavlink kütüphanesi doğrudan rov üzerinde bulunan kontrolcü üzerinden ahrs 

verilerini toplayabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için Pymavlinküzerinden sensor() 

fonksiyonunun yazılması gerekmektedir. Pymavlinkkütüphanesinin geri döndürdüğü veriler 

aşağıda verilmiştir. 

• AHRS Verileri: Pixhawk üzerinde bulunan “ST Micro LSM303D 3-axis 14-bit 

accelerometer / magnetometer” üzerinden gelen verileri toplar. 

•AHRS2 Verileri: Pixhawk üzerinde bulunan “Invensense MPU 6000 3-axis 

accelerometer/gyroscope” üzerinden gelen verileri toplar 

• AHRS3 Verileri: Pixhawk Üzerinde bulunan “ST Micro L3GD20 3-axis 16-bit gyroscope” 

üzerinden gelen verileri toplar. 

• VFR_HUD Verileri: Pixhawk üzerinde bulunan “MEAS MS5611 barometer” üzerinden 

gelen verileri toplar. 

Pymavlink kütüphanesi ile sensör verilerinin toplanması için örnek kod ve çıktı aşağıda 

verilmiştir. Sensörlerden veri toplamak bence Ardusub’un en büyük eksikliği. Çünkü Pixhawk 

size sürekli veri vermiyor. Bu konuda biraz nazlı. 
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{'mavpackettype': 'AHRS2', 'roll': -0.234510863275528, 'pitch': -0.12427472253203392, 

'yaw': 2.0993032455444336, 'altitude': 0.0, 'lat': 0, 'lng': 0} 

{'mavpackettype':   'AHRS3',   'roll':   0.85390583147519983,   'pitch':  0.643124479460716, 

'yaw': 2.149684543207150312, 'altitude': 0.0, 'lat': 0, 'lng': 0, 'v1': 0.0, 'v2': 0.0, 'v3': 0.0, 'v4': 

0.0}  {'mavpackettype':   'VFR_HUD',   'airspeed':   0.0,   'groundspeed':  0.0,  'heading': 123, 

'throttle': 0, 'alt': 3.129999876022339, 'climb': 3.93422980269265137} 

{'mavpackettype': 'AHRS', 'omegaIx': 0.0014122836291790009, 'omegaIy': 

0.022567369043827057, 'omegaIz': 0.02394154854118824, 'accel_weight': 

- 

0.0, 

'renorm_val': 0.0, 'error_rp': 0.175208324491061401, 'error_yaw': 0.9081623056728363} 

 
 

sensor()fonksiyonu ile Pixhawk’ın anlık olarak size ilettiği değerleri yakalayabilirsiniz. 

Pixhawk üzerinde birden fazla sensör bulunduğu için sorguyu her gönderdiğinizde farklı 

sensör değerleri gelebilir. Bunun için kontrol scripti yazmanızda fayda var. Yukarıdaki 

fonksiyonu çağırdıktan sonra normal bir json veya sözlük içerisinde sorgulama yapıyormuş 

gibi değerleri yakalayabilirsiniz. 
 

 

 

 
Pymavlink ile motorlara komut göndermek: 

Pymavlink kütüphanesi kendi üzerinde hareket, yönlendirme ve kontrol yapılarına 

sahiptir. Bu yapılar ile kolaylıkla robota komut gönderebilmektedir. Bir Rov’un sahip 

olabileceği kabiliyetlerin görseli aşağıda verilmiştir 
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(Bu görsel Uçak müdürü eksenleri - Vikipedi (wikipedia.org) adresinden 

alınmıştır.) 
 

set_rc_channel_pwm()fonksiyonu ile Rov’a istediğimiz eksende pwm çıkışı gönderebiliyoruz 

• pitch(speed) Robota pitch ekseninde hareket yaptırır . hız değeri 1900 ile 1100 arasında 

olmalıdır. 1900maksimum ileri,1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• roll(speed) Robota throttle ekseninde hareket yaptırır. hız değeri 1900 ile -1 arasında 

olmalıdır. 1900 maksimum ileri, 1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• throttle(speed) # Robota throttle(Kabiliyet görseli üzerinde up ve down) hareketini yaptırır. 

hız değeri 1900 ile 1100 arasında olmalıdır. 1900 maksimum ileri, 1100 maksimum geri 

dönüşü temsil eder. 

• yaw(speed) Robota yaw hareketini yaptırır. hız değeri 1900 ile 1100 arasında olmalıdır. 

1900 maksimum ileri,1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• forward(speed) Robota ileri geri hareketini yaptırır. hız değeri 1900 ile 1100 arasında 

olmalıdır. 1900 maksimum ileri, 1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes
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• lateral(speed) Robota lateral hareketini yaptırır. hız değeri 1900 ile 1100 arasında olmalıdır. 

1900 maksimum ileri 1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• camerapan(speed) # Kameraya bağlı servoyu sağa veya sola çevirir. hız değeri 1900 ile 1100 

arasında olmalıdır. 1900 maksimum ileri, 1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• cameratilt(speed) # Kameraya bağlı servoyu aşağı veya yukarı çevirir. hız değeri 1900 ile 

1100 arasında olmalıdır. 1900 maksimum ileri 1100 maksimum geri dönüşü temsil eder. 
 

 
 

 

 

 
 

4.6.3.6. Ardusub 

ArduSub Open Source yazılımı ROV ve AUV’lar için geliştirilmiş tam donanımlı bir kontrol 

yazılımıdır. 

ArduSub, ArduPilot Flight Stack programının özelleştirilmiş algoritmalar ile ROV ve 

AUV’lar için restack edilmiş yazılımıdır. Kaynak kodları ArduCopter yazılımından 

geliştirmedir. 

ArduSub, geri bildirim kararlığı kontrolü, derinlik ve yön tutma, otonom navigasyon dahil 

olmak üzere bir çok kullanıcı odaklı özelleştirilmiş program özelliklerine sahiptir. 

Pixhawk kartına setup edilip aktive edilen yazılım, kumandadan gelen giriş verilerini  

işleyerek sürücüler üzerinden sinyaller ile motorları kontrol etmek, sistemi denetlemek ile 

sorumludur. Giriş verilerini kontrol ettiği gibi Pixhawk’dan gelen telemetri verilerinin 

Raspberry Pi kartına aktarımında da MAVLink protokolü kullanır. İstasyonda 

QGroundControl arayüzünden gelen logları işlemekte de sorumludur. Open Source olması, 

OpenCV’de erişim kolaylığı olması, developerları desteklemesi, kullanımı ve kaynaklarını 

konusunda bir çok rehber olması, C++ dilinden dolayı modifikasyon kolaylığı, yeni nesil 

kartlar ile uyum sorunun yaşamaması gibi bir çok durumdan dolayı ArduSub yazılımı ROV ve 

AUV üreticileri tarafından tercih edilir, 

biz de tercihimizi bu yönde yaptık. Raspberry Pi 3 Model B ve Pixhawk PX4 modeli ile 

konfigüre edilmiştir, stabilizasyonu optimize hale getirilmiştir. 
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(Bu görsel www.ardusub.com/quick-start/vehicle-frame.html adresinden 

alınmıştır.) 

 
Ekte görüldüğü gibi sekiz thruster konfigürasyonuna uygundur, senkronize 

çalışmalarını ve kontrollerini kendi algoritmaları ile sağlar. Bizim de kullanacağımız bu 

frame aracımız için gerekli yatay, dikey, çapraz eksen sürüşlerine izin veren bir 

yapıdadır. 

 
İzin verdiği bazı özelleştirmeler de şunlardır: 

 Feedback control andstability

 Depthhold

 Headinghold

 CameraTilt

 LightControl

 
Veri akış ve kontrol özelleştirmelerine izin verir. Ayrıca Sonar, derinlik sensörleri, 

iletkenlik sensörleri, gps lokalize sensörleri, tarama sensörleri gibi daha komplike 

sensörleri de destekler,araç modifikasyonu sonrasında tekrar kurulumla bu işlevlere de 

izin verir. 

http://www.ardusub.com/quick-start/vehicle-frame.html
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(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

ArduSub’ın desteklediği iletişim ağı verilmiştir. Bu diyagramın dışında 

da developer özelleştirmelerine izin vermektedir. 

Manuel iletişim için 

1. Joystick’den loggirilir 

2. QGroundControl UDP protokolleri ile ethernet portundan loguiletir 

3. Ethernet kablosu Raspberry Pi 3B’ye gelir, Raspberry üzerinden Companion 

aracılığı ile USB portuna aktarılır. 

4. Pixhawk’a bağlı micro USB ucu ile Pixhawk ile iletişim 

sağlanmış olur. 

5. Pixhawk pwm çıkışınden ise ESC lere gidip motorlara güç 

verilir 

 

Otonom görev iletişimi için: 

1. Görüntü işlenip nesnenin konumuna göre Pymavlink Scriptinden log girilir 

2. UDP protokolleri ile ethernet portundan loguiletir 

 

 
3. Ethernet kablosu Raspberry   Pi 3B’ye gelir , Raspberry üzerinden 

Companion aracılığı ile USB portuna aktarılır. 

4. Pixhawk’a bağlı micro USB ucu ile Pixhawk ile iletişim 

sağlanmış olur. 

5. Pixhawk pwm çıkışınden ise ESC lere gidip motorlara güç 

verilir 

http://www.ardusub.com/
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BLHeli-S Sürücü Firmware 

BLHeli-S yazılımı ESC Sürücülerin helikopter, multirotor, iha, drone ve benzeri 

araçlarda kullanımını özelleştirmek için oluşturulmuş bir yazılımdır. BLHeli-s 

birçok farklı sürücü özelleştirmesi olanağı sunar. Üç temel kategoride kodlama 

yapmanıza izin verir, bu kategoriler: 

 
1. Main: Soft Spool-up, Governor ve Low Voltage Limiting özelleştirme kodlamasına 

imkân sunar. 

 

2. Tail: Rapid Throttle Response, Idling, Bidirectional Operation özelleştirme 

kodlamasına imkân sunar. 

 

3. Multi: Rapid Throttle Response, Closed Loop Operation, Bidirectional Operation 

özelleştirme kodlamasına imkân sunar. 

 

Desteklenen tüm sürücülerde motoru sorunsuz ve smooth sürüş için test edilmiştir. 

Tüm kodlar 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz ve 12kHz PWM input sinyallerini destekler. 

 

Program fonksiyonları ve parametre değerleri: 

Programlama parametreleri tablosu, main: 

 

Programlama parametreleri tablosu, tail: 
 

 

 

Programlama parametreleri tablosu, multi : 
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Normal değerler yeşil olarak belirtilmiştir. Değer değişiklikleri defaultlarının geri 

yüklenmesine sebep olur. Yukarıdaki değer ve parametreleri de göz önünde bulundurunca 

BLHeli-s’in sağladığı özelleştirmelerden kullanabileceklerimiz: (2020,İnsansız Sualtı 

Sistemleri, Temel Kategori, Alozya Takımı) 

 

 Motor Voltaj ve Akım sabitlemeleri ve ayarlamaları 

 Çok yönlü Operasyonlar 

 Peak ve kaçak akım durumlarındaki güvenlik önlemleri 

 Motor senkronizasyonu ve yönlendirmeler 

 Termal Koruma 

 Shutdown protokolü 

olarak değerlendirilmiştir. Ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bu yazılım sayesinde özellikle 

manevra kabiliyeti ve güvenlik önlemlerinde büyük özelleştirmeler yapılmıştır 

 

 
4.6.3.7. Kapının Algılanması ve Rov’u Hizalamak 

Daire algılama işlemi için Opencv üzerine yazılan Yolo algoritmasını kullanacağız. 

Hizalama işlemi için algılanan görüntünün genişliği ve yüksekliği 2’ye bölünüp merkez 

noktası bulunmuştur. Bu bilgilere ek olarak merkez noktaya dönmesi için PID sistem 

kullanılmış olup 20 piksellik hata payı bırakılmıştır. Aşağıda gösterilen görsel algılanan 

objenin koordinat tablosunda gösterilmesi ve işaretlenmesini baz almıştır. 
 

Merkezden 20 piksellik sapma payı bulunduğu için robot 135 piksel dönerek sola hareket 

edecektir. Böylece x düzleminde değeri 250 olacaktır. Y düzleminde ise 25 piksel yukarı 

hareket ederek y düzlem değeri 180 olacaktır. 
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4.7. Dış Arayüzler 

Araçtan gerekli verileri (derinlik, hız, ivme, yön vb.) almak ve su altından canlı 

görüntü akışını sağlamak amacıyla dış arayüz olarak QGroundControl kullanıyoruz. 

QGroundControl, kurulum ve kontrol işlevselliği sağlayan ArduSub için Grafik Kullanıcı 

Arayüzü’dür. QGroundControl, birçok farklı araç türünü ve aygıt yazılımı türlerini 

yapılandırmak ve uçurmak için tasarlanmıştır. MAVLink protokolünü veri aktarımı için 

kullanır. C# ve Python dillerini desteklemektedir. Açık kaynak hizmet sunar ve geliştirici 

topluluğuna sahip olduğundan geliştirme olanaklarına açıktır. Kullandığımız Pixhawk PX4 ve 

Ardusub’ın yanı sıra MAVLink protokolünü kullanan her otopilot ile uyumludur. Ayrıca 

Windows, Linux, Android, OS X ve İOS işletim sistemlerini destekler. 

 

 
(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

 

Konfigürasyon ve sistem ayarları kısmında ihtiyaçlarımız doğrultusunda 

özelleştirmeler ve değişiklikler yapabiliriz. 

Batarya ve çalışma durumu verilerini aktarması araç su içindeyken yaşadığı sorunları 

anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor. 

Sensör ve çalışma verilerini alabiliyor olmamız görev sırasında son derece önemli olan 

derinlik bilgisi gibi verileri anlık takip etmemize olanak sağlıyor. 

http://www.ardusub.com/
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4.7.1. Sensör Kurulumu 

 
(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

 

Sensör Kurulum bölümü aracın pusula, jiroskop, ivme ve diğer sensörlerini 

yapılandırıp kalibre etmemize olanak sağlar. Mevcut sensörler kenar çubuğunun yanında bir 

buton listesi olarak görüntülenir. Yeşil ile işaretlenmiş sensörler kalibre edilmiştir. Butonun 

üzerine tıklayarak kalibrasyonu başlatabiliriz. 

 

 
4.7.2. İvmeölçer Kalibrasyonu 

Kalibrasyon adımları şunlardır: 

1. İvmeölçer sensör düğmesine tıklayın. 

 

2. Kalibrasyonu başlamak için Tamam’a tıklayın. 

 

3. Aracı orta gösterge ekranındaki metin talimatlarına göre konumlandırın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ardusub.com/
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4.7.3. Pusula Kalibrasyonu 

İlerleme çubuğu tamamen dolana kadar ve kalibrasyon tamamlanana kadar aracı tüm 

eksenler etrafında rastgele döndürmemiz gerekir. Kalibrasyon tamamlandığında şu sonuçları 

alacağız: 

 
 

(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

 

Bu bize her pusula içi kalibrasyon kalitesini gösterecektir. Bu verileri kullanarak düşük 

performanslı pusulaların kullanımını kapatıp açabiliriz. 

http://www.ardusub.com/
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4.7.4. QGroundControl Motor Kurulumu 

Araç elektronik ve mekanik açıdan neredeyse kullanılabilir hale getirildikten sonra 

motorların kurulumunu yaparak kullanıma hazır hale getirmek için QGroundControl’ün 

“Vehicle Setup” bölümünden Motors kısmına girilmelidir. 
 

 

 
(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

 

Motorların döneceği yön, aracın ve motorların nasıl monte edildiğine bağlıdır, bu nedenle her 

motorun ileri/geri yönü yazılımda yapılandırılmalıdır. 

4.7.5. Manuel Motor Yönü Ayarı 

1. Solda, kenar çubuğundaki motorlar sekmesine gidin. 

 

2. Kurulum sayfasındaki talimatları okuyun ve anlayın. 

 

3. Sayfadaki anahtara tıklayarak aracı devreye alın. 

http://www.ardusub.com/
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4. Her bir kaydırıcıyı teker teker hareket ettirin ve dönen motorun havayı Motor Kurulum 

sayfasındaki talimatlarda açıklandığı gibi ittiğinden emin olun. Bir motor yanlış yönde 

dönüyorsa, motor dönüşünü düzeltmek için 'Motor Yönünü Ters Çevir' bölümünün 

altındaki ilgili onay kutusunu tıklayın. 

5. Kurulumu tamamladığınızda, anahtarı tıklayarak aracı devre dışı bırakın. 

 

4.7.6. Otomatik Motor Yönü Ayarı 

1. Aracın yüzerliğini nötr ya da biraz pozitif olarak ayarlayın. 

 

2. Aracı, duvarlara veya dibe çarpmadan hafifçe hareket edebilmesi için yeterli alana 

sahip suya yerleştirin. Aracın serbestçe hareket edebilmesi için kablonun biraz gevşek 

olduğundan emin olun. 

3. Soldaki kenar çubuğundan “Motorlar” sekmesine gidin. 

 

4. Yönleri Otomatik Algıla düğmesine tıklayın ve araç motor yönü algılama rutinini 

yaparken bekleyin. 

5. Rutinin sonuçları, rutin ilerledikçe görünecek ve başarı veya başarısızlık belirtilecektir. 

 

Rutin başarısız olursa, tekrar deneyebilir veya motor yönlerini manuel olarak 

yapılandırabilirsiniz. 

4.7.7. QGroundControl Tuning 

“Tuning” işlemi aracınıza ve uygulamanıza daha iyi uyması için PID kontrolör kazanımlarının 

değiştirilmesine izin verir. Bunları değiştirmek, daha hassas hareketler için daha hızlı bir yanıt 

veya sinematik çekimler kaydetmek için daha yumuşak bir yanıt almanıza yardımcı olabilir. 

İstediğiniz kaydırıcıyı hareket ettirerek veya artırma/azaltma düğmelerine tıklayarak bir 

parametreyi ayarlayın. Burada ayarlanabilen üç kontrolör vardır: 

 Tutum Denetleyici Parametreleri aracınızın bunu yapabilme kabiliyetine (yeterli 

motor/DOF) sahip olduğunu varsayarak, aracı istediğiniz gibi yönlendirmekten 

sorumlu kontrolörün parametreleridir. 

 
 Konum Kontrolörü Parametreleri, aracı 3 boyutlu uzayda bir noktada 

konumlandırmaktan sorumlu kontrol cihazının parametreleridir. Z parametreleri, 

derinlik kontrolünün nasıl çalıştığını kontrol eder. XY parametreleri ise aracın yatay 

konum kontrolünü sağlar. 
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 Yol Haritası Gezinme Parametreleri otomatik ve kılavuzlu modda yol noktalarını takip 

etmekten sorumlu kontrolör için parametrelerdir. 

 
(Bu görsel www.ardusub.com adresinden alınmıştır.) 

 

NOT: Bu bölüm www.ardusub.com ve www.qgroungcontrol.com sitesinden alıntı ve 

esinlenmeler yapılarak hazırlanmıştır. 

 

5. GÜVENLİK 

 
Ön tasarım aşamasında hazırlamış olduğumuz güvenlik başlığı jüri üyeleri tarafından 

tam puan ile derecelendirilmiştir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak projemizin güvenlik 

başlığını bir takım düzenlemeler ve eklemeler yaparak tekrar hazırladık. Aracımızın 

yarışmaya dâhil olabilmesi için bazı güvenlik protokollerini sağlaması gerektiğini biliyoruz. 

Bu yüzden takım olarak aşağıdaki önlemlerimizi alacağız. Aynı zamanda aracımıza güç 

vermeden hemen önce ve suya indirmeden önce aşağıda verilen hazırlamış olduğumuz 

çizelgeyi (5.1) dolduracağız. 

http://www.ardusub.com/
http://www.ardusub.com/
http://www.qgroungcontrol.com/
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5.1. Güvenlik Önlemleri 

 

Her Türlü Senaryo ve Güvenlik Önlemi 

Kontrol 

Edildi ve 

Onaylandi 

Kontrol istasyonunda acil durdurma butonu ana hatta bağlı mı ? 
 

Kablonun elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. 
 

Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı olmamalıdır. 
 

Kablo üzerinde belirlenen güç ve akım ihtiyacına göre uygun seçilmiş bir 

sigorta bulunmalıdır. 

 

Elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu yapılmış olmalıdır. 
 

Keskin noktalar bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır. 
 

Elektriksel bağlantıları gergin olmamalı, ani hareketlerde esneklik 

sağlayabilmelidir. 

 

Su üstü 220V AC ile çalışan cihazların elektriği su altı aracının elektriğinden 

tamamen ayrı olacaktır. 

 

Su altı aracının üzerinde gevşek parça olmamalıdır. 
 

Kapak sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
 

Penetratör girişlerinin sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
 

Gövde içinde kablolar sıkışık olmamalıdır. 
 

Basınç sensörü sızdırmaz olmalı ve doğru ölçüm yapabilmelidir. 
 

Kablodan geçen akım miktarı ölçülmelidir 
 

Kablolardan data iletimi sağlanmalıdır. 
 

Motorları kalibrasyonu ve kontrolü yapılmalıdır. 
 

Araç aydınlatmaları çalışmalıdır. 
 

Kısa devre yapan sistem olmamalıdır. 
 

Robotik kol çalışmalıdır. 
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(Takımımız tarafından hazırlanmıştır.) 

 

5.2. Üretim Aşamasında Güvenlik 

 
 Üretim sırasında birçok delici/kesici alet kullanacağımız için koruyucu 

ekipmanlarımızı giyerek atölyede çalışacağız. 

 Bu süreçte yanma/patlama gibi durumlarda atölyemizdeki yangın söndürme 

tüpüyle müdahale edeceğiz. 

 Ayrıca atölyemizde birçok kesici alet bulunduğundan bunların etrafta dağınık 

halde bulunmaması gerekiyor. O yüzden atölyemizdeki bir dolabı sadece bu tarz 

aletlerden korunmak için ayırdık. 

 Ayrıca atölyede küçük parçaların kaybolmaması için parça organizeri kullanacağız. 

 

 
5.3. Aracın üretim atölyesinde ve yarışma alanında 

bulunduracağımız güvenlik ekipmanlarının listesi: 

 

 
 Koruyucu iş gözlüğü 

 Kesilmez, yanmaz eldiven 

 Atölye önlüğü 

 

 
Ayrıca atölye çalışmalarından önce, danışmanımız tarafından tüm takımımıza 

Atölye kuralları, ekipman kullanımları hakkında bir eğitim verilecektir. 

 

 

5.4. Araçta Güvenliği Sağlamak 

 
 Aracımızın yapısı itibari ile aracımızda keskin bir köşe bulunmamaktadır. 

Ancak aracımızın taşınımı veya üzerinde çalışırken sorun yaşamamak için 

üzerinde keskin bir uç bırakmamaya ve mevcut köşeleri yuvarlatmaya dikkat 

edeceğiz. 

 Sualtı aracımızın pervaneleri motora giden kablolara zarar vermesin veya 

pervaneler zarar görmesin diye motorlara çeper(nozul) takacağız. 

 Aracımız içerisinde gevşek bir parça bırakılmayacak. Bu sayede araçta bir sorun 

çıkma ihtimalini en aza düşüreceğiz. 
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5.5. Elektronik Aksamların Bulunduğu Tüpte Güvenlik 

 
 Tüpün sızdırmazlığını sağlamak için testlerimizi aracımızın içi boş iken 

yapacağız. 

 Tüp içerisinde gevşek kablo bırakılmayıp her kablonun yerinde olduğuna emin 

olmadan tüpü kapatmamaya dikkat edeceğiz. 

 Tüpümüzün arka tarafından aracın kabloları girecek. Bu yüzden su yalıtımını 

sağlamak için penetratör kullanacağız. 

 Aracımızın yarışma esnasında teknik bir arıza göstermesi durumunda ana 

kontrol noktasına acil müdahale için sigorta sistemi yapacağız. 

 Aracımızın su sızdırmazlığını sağlamak için birçok yalıtım aşamasından 

geçireceğiz. Tüm bu şartları sağladıktan sonra güvenlik zafiyeti olması ihtimali 

yoktur. 

 Güç sisteminde acil durdurma butonu;220V elektrik hattında 1, araca giden 12V 

elektrik hattında 1 olmak üzere toplamda 2 adet sigortamız vardır. 

[(2020,İnsansız Sualtı Sistemleri, Temel Kategori, Alozya Takımı) raporundan 

yer yer alıntı ve esinlenmeler vardır.] 

 

6. TEST 

Tasarlanan ve üretilen sistemlerin güvenli, fonksiyonel ve olması gerektiği gibi 

çalışması için en önemli gerekliliklerden biri de test aşamasıdır. Teoride çalışan ve 

fonksiyonel olan şeylerin pratikte test ederken çalışmadığı birçok durum vardır. 2020 

Sezonunda yeterli test imkânımız olmadığı için teoride çok başarılı olan sistemlerimizin 

başarısız olması sonucu finallerde 17. olduk. Bu başarısızlıklar bizi yıldırmak yerine bize 

doğruyu öğrettiği için daha iyileri üzerinde çalıştık. Her başarısızlığımızdan dersler çıkartarak 

daha iyisini yaptık. Bundan dolayı test aşamalarında çeşitli sistemleri mutlaka test ediyoruz. 

Bu sezon tüm imkânlarımızı seferber ederek kusursuz ve mükemmeliyetçi bir tasarım 

oluşturduk ve bu aracımızın yarışma etaplarında çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz. 

Bu bölümde 2 farklı test başlığından bahsedeceğiz. İlk olarak bilgisayar ortamında 

yaptığımız simülasyonları ve testleri anlatarak gerçek ortamı bilgisayar üzerinden simüle etme 

sürecimizi açıklayacağız. İkinci olarak ise geçmiş sezonda uyguladığımız ve yarışma sırasında 

büyük faydalarını gördüğümüz test senaryolarını fotoğraflar üzerinden anlatarak bu testlerin 

sağladığı avantajları açıklayacağız. Ayrıca bu test senaryoları çalışmalarımızı hayata 

geçirirken uyguladığımız senaryolardır. 

 Kablo Girişleri: 

 
Hem görüştüğümüz tecrübeli takımların deneyimlerinden hem de yaptığımız testlerden 

yola çıkarak araca yapılacak kablo bağlantılarını kablo penetratörü kullanarak yapmayı 

planlıyoruz. 

Denediğimiz bazı metotlar; 

1. Su Geçirmez Konnektörler: 
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Birçok çeşidini takımımızın öz kaynakları ile temin edip test ettik. 

Konnektörler IP68 sertifikasına sahip bile olsa su girişini engelleyemiyorlar. 

Almanya ve Amerika’da bazı firmaların çok yüksek derinliklerde dahi su 

geçirmeyen konnektörleri vardı ve bunları da inceledik ancak yüksek 

maliyetleri nedeniyle kullanımları efektif olmadığı için kullanmama karadı 

aldık. 
 

(IP68 Konnektör) 

 

 
2. Aktarım PCB kartları 

 
 

(Aktarım kartının eskiz çizimi) 

 
Bizim için çap sorunu oluşturduğu için izole iç hacim ihtiyaçlarımızın çok 

altındadır. PCB kartında bir sorun çıkması durumunda yenisi ile değişikliğinde 

lehim işleminin çok uzun sürmesi ve bu durumun bize çok ciddi dezavantaj 

oluşturması. Kablo lehimleri suya temas ettiği için konnektör ile aynı kaderi 

paylaşıyor. Her ne kadar sızdırma sorunu olmasa da araç dışında kalan 

kablolarda ciddi elektroliz etkisi, korozyon ve yıpranma olması kaçınılmazdır. 

Biz de bu çıkarımları göz önünde bulundurarak bu metodun her ne kadar ucuz 

da olsa bizim ihtiyaçlarımızı görmeyeceğine karar verdik. 
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3. Kablo Penetratörü 
 

Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da oldukça güvenilir bir yöntemdir. Çalışma 

mantığı çok basit olan bu sistemi kullanmak da diğerlerine göre kolaydır. 

Üstelik her kablo için bir adet kullanıldığı için de aracın bakımında harcanacak 

süreyi de minimuma indirmektedir. Kabloları penetratörden geçirdikten sonra 

içine çift karışımlı epoksiden dolduruyoruz ve küllenmesi için bırakıyoruz. 

Ardından çarpmalara karşı ve kablonun esnemesi gerekmesi durumunda 

kablonun yalıtım malzemesinin zarar görmemesi için penetratörün dışını suya 

dayanıklı silikon ile kaplıyoruz. Sonucunda çok yüksek basınca dayanıklı ve 

çok uzun ömürlü sızdırmaz kablo girişi elde ediyoruz. 

 
 

 

 

 Tüpün Sızdırmazlığını Test Etmek 

Aracımızın elektroniklerini muhafaza eden sızdırmaz tüpün arka kapağı üzerinde 

vakum testi yapmak için 1 adet vakum portu bulunmaktadır. Bu port sayesinde suya girmeden 

önce su sızdırıp sızdırmadığını test edebiliyoruz. Satın alımı yapılmış olan el vakum 

pompamız ile tüp içi basıncı -0,3 bar ile -0,7 bar aralığında bırakıp herhangi bir değişim 

gözlenmez ise testi başarıyla geçmiş olarak sayıyoruz. Bu testin amacı tüpün 

sızdırmazlığından emin olmak. Temel mantığı tanecik boyutlarının farkına dayanmaktadır. 

Hava tanecikleri su taneciklerinden daha küçük yapıda olduğu için hava taneciklerinin 

geçemeyeceği boşlulardan su taneciklerinin de geçemeyeceği prensibi ile bu testi 

gerçekleştiriyoruz. 
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 Sızdırmaz kamera kutusu; 

Sızdırmaz muhafazalara kameramız, dönüştürücülerimiz ve araç aydınlatmalarımız 

için ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı önceki sezonlardaki ve farklı yarışmalardaki 

tecrübelerimizden yola çıkarak ucuz bir yöntem olan 3D baskı yöntemi ile karşılayacağız. 

3D baskı için kullanılabilecek birçok filament türü varken biz fonksiyonel parçalarda 

kullanımı uygun bir petrol hidrokarbonu olan ABS filamenti tercih ediyoruz. 

PLA incelememize rağmen kullanmaktan vazgeçtik. Sızdırmaz hazne yapmak için 

uygulanacak parlatma yönteminde başarısızlıkla sonuçlanacağı için bu filamentleri 

seçmiyoruz. Ham maddesi nişasta olan ve bir biyobozunur olan PLA filamentiniyi bir çözücü 

olan saf aseton ile etkileşiminde kimyasal tepkime gözlenmektedirve PLA filament zarar 

görmektedir. Aynı zamanda suda uzun süreli kullanımlarda % olarak kütle kaybederek 

bozunmaktadır. Bu nedenler ile PLA filamenti bu üretimde kullanamamaktayız. 

Yaptığımız testlerde ve üretimlerimizde hiçbir sorun yaşamadan sızdırmaz kutumuzu 

elde ettik.Muhafazalarımızı pürüzsüz ve parlak bir hale getirmek için büyükçe bir kapalı kap 

içerisine saf asetonla ıslatılmış bezleri 5 yüzüne yapıştırarak 3D baskı parçaları iç tarafından 

bir dayanağa tutturarak dış yüzeyinin temasını önlüyoruz. Bu sayede buharlaşan aseton kapalı 

kap içinde bulunarak baskı parçasının tüm açık yüzeyine nüfuz ediyor. Eğer yeterince 

temizlenmeden kutuya konursa bu sefer yüzeyde kabarcıklar oluşuyor ve sızdırmazlık için 

ciddi sorunlar oluşuyor. Biz de bu yüzden hiçbir leke/kir olamaması için parçaları kaba 

koymadan önce kolonyalı mendil ile iyice kuruladıktan sonra el temasına maruz bırakmadan 

kutuya yerleştirmeye özen gösteriyoruz. Eğer kutuda fazla bekletirsek baskı parçalarında 

soyulma oluyor. Eğer zamanından önce de çıkartırsak bu sefer de tam anlamıyla parlamamış 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hava Tahliyesi için valf. 

(www.bluerobotics.com adresinden 

alınmıştır.) 

 
 

El vakum pompası 

(www.amazon.com adresinden alınmıştır.) 

http://www.bluerobotics.com/
http://www.amazon.com/
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oluyor. Parlatma işleminin ardından sıvı conta ile tüm yüzeyi kaplıyoruz. Gerekli kontrolleri 

yaparak işlem gerçekleştirildiğinde su almadan çalışıyor. 

Sistemi direkt olarak kaplayarak da kullanabiliriz ancak bu uzun ömürlü bir sistem 

değil ve suya karşı direnci oldukça düşük oluyor. Yaptığımız testlerde suya dayanıklı siyah 

silikonun da su içinde çatlayıp dökülmeye/yırtılamaya başladığını gördük. Epoksi ile 

kapladığımızda ise benzer sonuçlar elde ettik. Epoksinin üzerine ince bir katman silikon 

uyguladığımızda ise bir nebze daha iyi sonuçlar elde ettik. Ancak bu işlemde tekrarlı 

kullanımlarda bakım gereksinimleri nedeni ile bu yolu tercih etmiyoruz. 
 

 
 

(Sızdırmaz kamera kutusu) 
 

 

 

 

 Korozyon: 

Aracımız su içinde çalıştığından dolayı parçaların ve kabloların korozyona uğraması 

kaçınılmazdır. Bu yüzden hem şaseyi hem de diğer metal parçaları (Sızdırmaz tüpün kapağı, 

vidalar vb.) önce astar ile kaplayıp ardından suya dayanıklı boya ile boyayacağız. Ancak 

korozyondan etkilenecek bir diğer kısım ise tüpün içidir. Her ne kadar içeriye su girişi olmasa 
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bile yüksek sıcaklıklara çıkacak ortam sıcaklığının ve suyun soğukluğundan etkilenecek hava 

yoğuşarak sıvı hale geçecektir. Elektronik kartlara ve devrelere bir zarar gelmemesi için her 

kullanımdan sonra tüm parçaları kuru bir bez ile siliyoruz. 
 

 
 

(Paslanmış Tel) 

 

 
 Kısa Devre ve Kaçak Riski 

Aracımızın hiçbir devresinin veya araca yaklaşan/temas eden canlıların zarar 

görmemesi için kabloların ve bağlantıların tamamı yalıtkan malzemeler ile kaplanmıştır. 

Suyla temas etmeden önce tüm noktaların kontrolünü Güvenlik başlığındaki takımımızın 

tecrübelerinden yola çıkarak oluşturduğu güvenlik şablonunu dolduruyoruz. 

 

 
 Elektronik Sistemin Kontrolü 

Aracımızın su ile temasından önce Tüm sistemi kontrol ederek ivmeölçer, jiroskop ile 

basınç sensörlerinin doğru çalışıp çalışmadığını ve motor kalibrasyonlarını kontrol ediyoruz. 

 

 
 Manuel ve Otonom Sürüş 

Sürüş testlerini sık sık tekrar ederek hem operatörümüze beceri kazandırmalıyız hem 

de robotumuzun teknik sorunlarını gözlemleyerek bunları gidermeliyiz. Sürüş testleri hem 

serbest sürüş hem de görev provası olmak üzere 2 farklı sürüş yapılmalıdır. 

Bu sürüş testleri otonom görev için de tekrarlanmalıdır. Otonom sürüşte hedef 

algılama, hedefe yönelme ve başarıyla tamamlama aşamaları test edilmelidir. 

Aracımızın motor deneme testleri: 

https://drive.google.com/file/d/1A_MMKTrtewVgFUzreThT6Aj_ipKiIk8T/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1A_MMKTrtewVgFUzreThT6Aj_ipKiIk8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_MMKTrtewVgFUzreThT6Aj_ipKiIk8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing
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Motor Voltaj testleri:  

https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp

=sharing 

 
 

 

 
 

Testlerimizi yeni sızdırmaz tüpümüz tüm basınç testlerini tamamlayana kadar P-1 

üzerinden yapıyoruz. 

 

 
 Aracın Dengesi ve Yüzerliği 

Aracın su içindeki dengesini her ne kadar Pixhawk uçuş kontrol dengesi ile sağlasak 

stabil modunun arızalanması durumunda sağlıklı bir şekilde hareket edebilmesi için 

aracımızın ön-arka ve sağ-sol dengesini sağlamaya özen gösteriyoruz. 

Ağırlık ve hacim merkezi arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzun tutarak 

dengenin bozulmasını zorlaştırıyoruz. Aynı zamanda aldığımız kurşun ağırlıklar ile ön arka 

dengesini sağlıyoruz. 
 

https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xV64SLWiJXH2QZigTlyzLmFp76PJnw/view?usp=sharing


138  

(150gr Kurşun ağırlık) 
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Yüzerliliğini ise hem araca hem de kabloya su makarnasını şu şekilde takarak 

sağlıyoruz: 
 

(Aracımızın nihai prototipini üretmeden önce denemeler için kullandığımız prototip) 

 
 

7. TECRÜBE 

2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen Teknofest Yarışmasına İnsansız Sualtı 

Sistemleri alanında katılmış olan ve Adana Fen Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerden 

oluşan Alesta takımı olarak, bu yola adımımızı attığımız günden beri sürekli ileri gitmeye 

odaklanıp kendimizi geliştirdik. Yarışmaya hazırlandığımız tüm süre boyunca gerekli 

alanlarda farklı kaynaklara bakarak, tecrübe sahibi kimselere danışarak, akademik makaleleri 

okuyarak nasıl bilgi toplayacağımızı ve bu bilgileri nasıl kullanacağımızı öğrendik. 

Geçtiğimiz sene henüz bu alanda neredeyse hiçbir bilgiye sahip değilken, arkamızda 

büyük bir desteğimiz olmadan, sadece azim ve kararlılığımızla birleştirdiğimiz üretme 

hevesimizle adım adım ilerleyerek finallere kalmayı ve yarışma alanında kendi üretimimiz 

olan aracımızı yarıştırmayı başardık. Tabi bu yolda sürekli yeni bilgiler, yeni yöntemler 

öğrendik. Nasıl doğru şekilde araştırma yapılır, bir proje hakkında detaylı rapor yazmanın 

incelikleri nelerdir, Elektrik akış diyagramları nasıl tasarlanır, aracın hareketi için doğru 

algoritma nasıl yazılır, görüntü işlemenin etkili kullanımı ve benzeri birçok alanda hızlı ve 

büyük ilerlemeler kaydettik. Ön Tasarım Raporu’ndan bu yana da çalışmalarımızı sürdürdük. 

Kısıtlı imkânlar altında da olsa piyasada bize uygun olabilecek motorların testlerini yaptık. 

Elimizde bulunan geçen yıl kullandığımız motorları da 12V ile çalışırken 24V ile çalıştırma 

testlerimizi yaptık ve gayet olumlu sonuç elde ettik. 

Şimdiyse tüm bu birikmiş tecrübe ve bilgilere dayanarak mümkün olan en verimli ve 

kabiliyetli aracı yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda kendimize güveniyor ve gerekli 

geliştirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene yaptığımız araçtaki hata ve eksikleri 

gözlemleyerek ders çıkardık. Edindiğimiz tecrübelerin listesi kısaca şu şekildedir: 
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 Yüzerliği Test Etmek 

Simülasyonlar ve hesaplamalar yaparak sonuçlar elde ediyoruz fakat pratikte çıkacak 

küçük sorunlar yarışma alanında büyük felaketlere neden olabilir. Ayrıca görevler sırasında 

taşınacak objeler de aracın dengesi ve yüzerliğinde etkili olabilir. Bu yüzden su içinde 

aracımızın yüzerlik testlerinin yeterli sayıda ve sıklıkta yapılması gerekiyor. Geçen yıl çeşitli 

sorunlardan dolayı aracımızı su içinde yeterince test etme fırsatımız olmadı. Bu da yarışmada 

beklentimizin altında bir sonuç almamıza sebep oldu. Bu sene zaman planlamamızı 

çıkabilecek sorunlara karşı tedbirli hazırladık. Bu sayede aracımızı sürekli test ederek 

yüzerlikte sıkıntı yaşamamayı planlıyoruz. 

 

 
 Sızdırmazlık 

Önceki yıl yarışmada sızdırmazlık sıkıntısı yaşamıştık ve bu bizi çok zora sokmuştu. 

Biz yarışmadan gerekli tecrübe ve bilgiyi edinmiş şekilde ayrıldık. Bir su altı aracı yapımında 

en zor işlerden biri sızdırmazlığı sağlamaktır. Geçmişte yaşadığımız ve muhtemelen 

yaşayacağımız sızdırmazlık problemleri tüp ve kapağımızla alakalı değildir. Kablo girişlerini 

yalıtma konusunda geçen yıl aracı fazla deneyememekten ve tecrübesizlikten dolayı sorun 

yaşamıştık. Ancak bu yıl çok daha tecrübeliyiz. Ayrıca bu yıl aracı sürekli deneyeceğimiz için 

böyle sıkıntılar yaşamayacağız. Sızdırmazlığı sağlarken kablo penetratörü ve çift karışımlı 

epoksi kullanacağız. Kablo penetratörleri pratik ve garantili bir yöntemdir. Epoksi ise tecrübe 

ettiğimiz bir yöntemdir. 

 

 
 Görüntü İşleme 

Otonom görevleri başarıyla tamamlayabilmede görüntü işleme büyük rol 

oynamaktadır. Bunu bildiğimiz için çeşitli görüntü işleme algoritmaları araştırıp bize en 

uygun olan yöntemi seçtik. Yolo algoritması kullanabileceğimiz yöntemler arasında en doğru 

ve hızlı algoritmadır. Tecrübelerimiz elbette ne kullanmamız gerektiğini araştırmayla 

kalmıyor. Nesne tespiti gibi konularda testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Görüntü işlemenin 

önemini biliyor ve bu yönde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 

 

 
 İtici Testleri 

Kullanabileceğimiz birden fazla motor olması nedeniyle bize en uygun olanını seçmek 

için elimizde olan imkânlarla testlerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte birçok tecrübe de 

kazanmış olduk. Önceki yıl yaptığımız araçta bulunan motorları çeşitli koşullarda itki 

testlerine ve simülasyonlara tabi tuttuk. 12V ile çalıştırdığımız motorları 24V ile çalıştırarak 

güç ve verim artışı gözlemledik. Kendi atölyemizde gerçekleşirdiğimiz testlere piyasada 

bulabileceğimiz farklı motorlar da ekleyerek güç farkını gözlemledik. Yabancı menşeli 

motorlar elimizde bulunmadığından birebir test yapamasak da sayısal verilerden yararlanarak 

karşılaştırmalarımızı yaptık. En sonunda T200 iticilerini kullanmaya karar verdik. 
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 Görev Simülasyonları 

Önceki seneden de tecrübe ettiğimiz kadarıyla, aracı erken bitirip denemek büyük 

avantaj sağlar. Bu yıl zaman planlamamıza uygun hareket edebilirsek aracı erkenden 

tamamlayacağız. Bunun yanında, yayınlanan görevleri simüle etmek amacıyla görev 

parçalarını üreteceğiz. Ürettiğimiz parçaları tam bir yarışma ortamı oluşturarak sürekli 

kullanabileceğimiz havuzun içerisine yerleştireceğiz. Aracımızı başlangıç noktasına koyup 

zaman tutarak yarışma için hem kullanıcıyı hem aracı hazır hale getireceğiz. Bunun bize 

yarışma alanında çok avantaj sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 

 
 Araç İçi Düzen 

Olası bir problem durumunda aracın içini açmamız gerekirse, eğer yarışma 

alanındaysak kısıtlı bir süre içinde problemi halletmemiz gerekeceği için araç içi düzen bize 

zaman kazandıracaktır. Eğer henüz araç yapım aşamasındayken bir problem yaşadıysak ve 

aracı açmamız gerekirse, araç içi düzenin olmaması problemi bulup çözme süresini uzatacağı 

gibi, problemi çözmeye çalışırken başka problemlere yol açmamıza neden olabilir. Bu 

nedenle gerekli yerlerde düzeni sağlamak adına dağıtıcı klemensler, kablo düzeni için elektrik 

bantları, kelepçeler kullanıp düzeni sağlayacağız. 

 

 
 Bağlantıların Sağlamlığı 

Araç yapım aşamasında lehimler, soket bağlantıları, kablo bağlantıları vb. 

bağlantıların sağlamlığından emin olmak çok önemlidir. Aksi takdirde küçük bir kablo 

kopukluğu veya soğuk lehim durumunda araç çalışmayacak, üretim sekteye uğrayacaktır. Biz 

de bu soruna karşı şu önlemleri almaktayız: 

Lehim yapılırken takımın en az bir üyesi lehimin kalitesini kontrol edecek, soruna 

tahammülün az olduğu bağlantılarda kendi başımıza lehim ve benzeri bağlantıları yapmak 

yerine tanıdığımız ve güvendiğimiz elektrik-elektronik uzmanlarından yardım alacağız, sorun 

çıkmayacağından emin olmadığımız soket bağlantıları kullanılmayacak, elimizde bulunan 

multimetre ile kablo bağlantıları kontrol edilecek. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması 
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Teknofest 2021 
         

 

 

Zaman Planlaması Felsefemiz: 

Zaman planlamamızı oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli husus gerçekçilikti. 

Geçmiş senelerdeki tecrübelerimizden başarısız bir zaman planlamasının araç imalatı 

konusunda nasıl aksaklıklara neden olabileceğini iyi biliyorduk. Bu doğrultudaki aşağıdaki 

maddeleri göz önünde bulundurarak bir zaman planlaması yaptık: 

 Sponsorlarımızın ve Teknofest’in sağladıkları bütçeler, 

 Bu bütçelerin elimize geçecekleri zaman, 

 Aracın aşama aşama üretimi sırasında her aşamada yapacağımız masraf, 

 Raporların yazılmasının tamamlanmasıyla rapor teslim tarihleri arasında 

geliştirme ve kontrol amaçlı boşluk bırakılması, 

 Aracın veya manipülator kol gibi parçaların yapımıyla video teslim 

tarihi/yarışma tarihi arasında görevlerin denenmesi ve testlerin yapılabilmesi 

için boşluk bırakılması, 

 Yarışma takvimi. 

Çıkardığımız tablonun gerçekçi ve uygulanabilir olduğundan emin olabilmek için 

geçtiğimiz seneki tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak tekrardan gözden geçirdik. 

Zaman planlamamızın son hali bu açıdan çok başarılı olduğunu kritik tasarım raporu sürecine 

girmemizle kanıtladı. Ön tasarım raporumuzun içerdiği zaman planlamamıza başarıyla 

uymuştuk. Bu sayede neredeyse aynı tabloyu şimdiye kadar plandan şaşmamanın verdiği 

güvenle tekrardan raporumuza ekleyebiliyoruz. 

Tecrübe ve başarı azmimizin sonucu olan bu tablonun güçlü takım ruhumuzun da 

etkisiyle gerçekçiliğini korumayı şimdiye kadar başarması; eylül ayındaki yarışma ile 

sonlanacak süreçte planımızdan şaşmayacağımızdan, dolayısıyla üzerinde çok yoğun emek 

barındıran ince düşünülmüş ve iyi test edilmiş bir araç ortaya koyabileceğimizden emin 

olmamızı sağladı. 

Elbette bu güvenin bizi bir rehavete sürüklemesine izin verecek bir takım değiliz. 

Takım ruhumuzun bunu engelleyecek olması bir yana, planımız dışında olacak veya bizi 

planımızdan dışarı itmeye neden olacak olaylara da hazırlığımızı yaptık. (9.3 Risk 

Planlaması) bölümünde olabilecek ihtimallere karşı senaryolar hazırladık. Bu senaryolar 

bizim B planımızı oluşturmaktadır. Zaman planımız dışında gerçekleşecek olayları bu 

senaryolar sayesinde ne yapmamız gerektiğini bilerek bekliyoruz. Hazırladığımız senaryolar 

dışında olabilecek olaylar için de bize nasıl davranacağımızı söyleyecek bir risk planlaması 

felsefemiz ve takımızın üyelerinin oluşturduğu ortak aklımız var. 

Güçlü bir şekilde tecrübe ve bilginin harmanıyla hazırladığımız zaman planlamamız 

sağlam bir altyapıya sahiptir. Plan dışı gerçekleşebilecek olaylar için de anlattığımız üzere B 

ve C planlarımız bulunmaktadır. Bu da bizi ön görebildiğimiz veya göremediğimiz muhtemel 

sorunları başarıyla aşmamızı sağlayacak, aracın tasarlama, üretim ve test aşamalarının ciddi 

gecikme veya sorunlar yaşamaksızın başarılı bir şekilde bitirmemize yardımcı olacaktır. 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 
Bütçe tablosu hazırlamadan önce yaptığımız iş bir gelir tablosu oluşturmaktı. 

Sponsorlarımızın ve Teknofest’in bize sağlayacakların bütçenin tahmini ne kadar olduğu 

belirledik. Bu doğrultuda araç için malzeme seçmeye başladık. Hangi parçalar satın alınmalı, 

hangi parçalar üretilmeli gibi konuları tartıştık. Aldığımız kararlar doğrultusunda 

kullanacağımız parçalar temel hatlarıyla belirlenmişti. Bu parçaların hangilerinin kendimizde 

bulunduğunu, hangilerin satın alacağımızı belirledik. Son olarak satın almaya karar 

verdiğimiz ürünlerin internetteki en ucuz ve güvenilir satışlarını tespit ettik ve düzenli olarak 

güncelledik. 
 

Diğer konularda olduğu gibi bütçe planımızda de bütçeyi aşma, malzeme tedarikinde 

sorun gibi muhtemel risklere karşı B planları hazırladık. Bu sayede aracın yapımını maddi 

sebeplerle geciktirecek riskleri ne aza indirdik. 
 

 

 

 

Ürün Adet Birim Fiyat Toplam Maliyet 
T200 Thruster 8 $ 179,00 12.315,20 TL 

M10 Cable 

Penetrator for 8mm 

Cable 

2 $ 5,00 86,00 TL 

M10 Cable 

Penetrator for 6mm 

Cable 

11 $ 4,00 378,40 TL 

M10 Cable 

Penetrator Blank 

(No Hole) 

2 $ 4,00 68,80 TL 

Enclosure Vent and 

Plug 

1 $ 9,00 77,40 TL 

Vacuum Plug 1 $ 8,00 68,80 TL 

O-Ring Set for M10 

Cable Penetrators 

3 $ 2,00 51,60 TL 

Penetrator Wrench 1 $ 12,00 103,20 TL 

BlueRobotics 

Siparişleri Kargo 

Ücreti 

1 $ 82,32 707,95 TL 

Alüminyum Sac 

1000x1000x2mm 

1 278,82 TL 278,82 TL 

20x20 Sigma Profil 

3m 

2 74,00 TL 148,00 TL 

Alüminyum Plaka 

250x250x10mm 

1 110,00 TL 110,00 TL 

Joolonpor 48V 

1000W Led Trafosu 

1 541,31 TL 541,31 TL 

FVT LittleBee 30A 

ESC 

10 47,69 TL 476,90 TL 

MS5837-02BA 

Basınç Sensörü 

2 73,58 TL 147,16 TL 
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XWST 48V 12V DC 

DC Dönüştürücü 

2 142,71 TL 285,42 TL 

Pnömatik Sistemler 

(Valf/Hortum/Piston) 

1 415,00 TL 415,00 TL 

Dayson Siyah Silikon 1 25,00 TL 25,00 TL 

Kuletaş 9L Sessiz 

Yağsız Kompresör 

1 899,00 TL 899,00 TL 

Pleksi Boru 

110mm/120mm 40cm 

1 229,90 TL 229,90 TL 

SJCAM SJ4000 4K 

Aksiyon Kamerası* 

1 253,99 TL 253,99 TL 

O-Ring Conta 12 2,37 TL 28,44 TL 

Decdeal El Vakum 

Pompası 

1 268,99 TL 268,99 TL 

Wert 5000 Epoksi 2 41,00 TL 82,00 TL 

Winkel Silikon Gres 

Yağı 100g 

1 62,70 TL 62,70 TL 

I2C Logic Level 

Converter 

1 12,80 TL 12,80 TL 

TOPLAM: - - 18.122,78 TL 
 

 

Aşağıda bütçe tablomuzda yer alan satın alacağımız ürünlerin seçiliş nedenlerini kısa 

kısa anlattık: 
 

T200 Thruster: Piyasada aradığımız performanstaki en stabil ve uzun ömürlü motor olması 

sebebiyle alacağız. 
 

M10 Cable Penetrator for 8mm Cable: Tüpten çıkacak ve tüpe girecek kablolardaki 

sızdırmazlığı sağlamak için ucuz, basit ve risksiz olduğu için penetratör kullanmaya karar 

verdik. Elektrik kablosu gibi kalın kablolar için 8mm’lik penetratör alacağız. 
 

M10 Cable Penetrator for 6mm Cable: Motor kabloları, basınç sensörü, Ethernet kablosu 

gibi ince kablolar için 6mm’lik penetratör alacağız. 
 

M10 Cable Penetrator Blank (No Hole): Kapağımızda standart delik dizilimlerinden 

ihtiyacımıza en yakın olduğu için 14 delik açacağız. İhtiyaç fazlası delikler için içi dolu 

penetratör alacağız. 

Enclosure Vent and Plug: Tüpün içerisinin havasını boşaltabilmemizi veya içerisine hava 

basabilmemizi sağlayacağından bu tip bir penetratör daha alacağız. 
 

Vacuum Plug: Yukarıda açıkladığım tip penetratörle hava verip çekeceğimiz boru arasında 

bir bağlantı parçasına ihtiyaç duyduğumuzdan alacağız. 
 

O-Ring Set for M10 Cable Penetrators: Penetratörlerimizin o-ringleri takıp çıkarma 

esnasında zarar göreceğinden yedek o-ring alacağız. 
 

Penetrator Wrench: Penetratörleri elle sıkmak imkânsız, penseyle doğru miktarda sıkmak 

zor olduğundan penetratörlerı sıkıp gevşetebilmek için alacağız. 
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BlueRobotics Siparişleri Kargo Ücreti: Üstteki ürünler yurt dışından geleceğinden 

ödememiz gereken kargo parasıdır. 
 

Alüminyum Sac 1000x1000x2mm: Temel Kategorideki puzzle yerleştirme görevini yarışma 

öncesi test edebilmek için alüminyum sacdan yarışma düzeneğinin bir kopyasını hazırlamaya 

karar verdik. Bu sebeple alacağız. 
 

20x20 Sigma Profil 3m: Aracımızın şasesi sağlamlığı ve ucuzluğundan dolayı sigma 

profilden yapılacaktır. Bu sebeple alacağız. 
 

Alüminyum Plaka 250x250x10mm: Aracın kapağı için alacağımız alüminyumdur. Birden 

fazla deneme yapabilmek adına ihtiyaçtan daha büyük miktarda alacağız. 
 

Joolonpor 48V 1000W Led Trafosu: Aracı beslememize yarayacak 220VAC – 48VDC 

dönüşümünü yapacak parçadır. Araca gereken voltajda elektrik gönderebilmek için alacağız. 
 

FVT LittleBee 30A ESC: Motorlarımızın sürücüsü olarak kalitesi kanıtlanmış olan LittleBee 

ESC’lerden alacağız. 
 

MS5837-02BA Basınç Sensörü: Aracın bulunduğu derinliği algılaması otonom görev için 

elzemdir. Bu sebeple basınç sensöru alacağız. 
 

XWST 48V 12V DC DC Dönüştürücü: Araca göndereceğimiz 48VDC’yi devre 

elemanlarımızın kullandığı 12VDC’ye dönüştürmemiz lazımdır. Bu sebeple alacağız. 
 

Pnömatik Sistemler (Valf/Hortum/Piston): Yüksek tutuş gücü ve basitliğinden manipülator 

kolumuzu pnömatik sistemle yapacağız. Pnömatik kolu yapabilmek için bu parçaları alacağız. 
 

Dayson Siyah Silikon: Gereken yerlerde sızdırmazlığı sağlayabilmek için alacağız. 

 

Kuletaş 9L Sessiz Yağsız Kompresör: Pnömatik sistemle çalışan kolu açıp kapayabilmek 

içim alacağız. 
 

Pleksi Boru 110mm/120mm 40cm: Aracın tüp kısmını oluşturması için pleksi boru alacağız. 

 

SJCAM SJ4000 4K Aksiyon Kamerası: Otonom görevde görüntü işleme yapabilmemiz için 

yüksek görüntü kalitesine ve geniş açıya sahip olduğundan SJCAM SJ400’i alacağız. 
 

O-Ring Conta: Tüpün kapağının sızdırmazlığını sağlamak için o-ring alacağız. 

 

Decdeal El Vakum Pompası: Tüpün içindeki havayı vakumlayabilmek veya tüpe hava 

verebilmek için vakum pompası alacağız. 
 

Wert 5000 Epoksi: Penetrator gibi yerlerde sızdırmazlığı sağlamak için alacağız. 

 

Winkel Silikon Gres Yağı 100g: O-ringlerin tam su geçirmez olması için silikon gres yağına 

ihyiaç olduğundan alacağız. 
 

I2C Logic Level Converter: Basınç sensörü ve pixhawk arasındaki bağlantıda voltaj farkını 

düzeltmek için I2C converter alacağız. 



147  

8.3. Risk Planlaması 
 

 

Durum Etki Olasılık Risk Yönetimi 

Takvimde geriye 

düşmek 

 

3 
 

2 
Toplantı alınarak yeniden gerçekçi bir zaman 

planlaması yapılır. 

Malzeme tedariğinde 

gecikme 

 

3 
 

3 
Gecikme durumunda o süre içinde diğer işlere 

zaman ayıracak şekilde plan revize edilir. 

Malzeme tedarik 

edilememesi 

 

5 
 

2 
 

Malzemen kendi imkanlarımızla üretilir. 

 

Yanlış veya eksik 

parça takılması 

 
4 

 
1 

Düzeltecek zaman ve imkan bulunması halinde 

müdahele edilir. Aksi halde elden geldiğince 

sorunun görevleri yapmaya engel çıkartmaması 

sağlanır. 

Bütçenin aşılması 4 2 
Yeni sponsorluklar bulunması için zaman ve kişi 

ayrılır. 

Aracın 

sızdırmazlığını 

sağlamada başarısız 

olunması 

 
 

4 

 
 

1 

 

Sorun çıkaran/bozulan parçalar yeniden temin 

edilir. Tasarım kaynaklı sorun varsa sızdırmaz 

yeni yöntemler aranır. 

 
Herhangi bir 

bileşenin hasar 

görmesi 

 

 
5 

 

 
2 

Takımımız bunu gözeterek birçok parçayı yedekli 

almış/imal etmiştir. Parça yedeğiyle değiştirilir. 

Bulunmaması durumunda gereken parça temin 

veya imal edilir. Yeterli zaman bulunmuyorsa 

durum yapılacak görevleri en az etki eder hale 

getirilir. 

Operatörün aracı 

sürmesine mani 

olacak bir olay 

yaşanması 

 
 

2 

 
 

1 

 

Alanda operatörün yanında bekleyecek kişi de 

aracı sürebilecek şekilde önceden eğitilmiştir. Bu 

yedek operatör aracın sürülmesi görevini devralır. 

Üretilmesi planlanan 

parçalarda başarısız 

olunması 

 
4 

 
1 

Sorunu düzeltip imal etmeye vaktimiz olmadığı 

zamanda ihtiyacımızı karşılayabilecek bir ürün 

belirlenerek satın alımı yapılır. 

Görev 

denemelerinde 

başarısız olunması 

 
4 

 
2 

 

Aracın tasarımında/yazılımında görevi yapmaya 

mani olan noktalar tespit edilerek düzeltilir. 

Satın alınması 

planlanan 

malzemenin 

stoğunun bitmesi 

 
 

2 

 
 

4 

 

Stoğu bulunan muadil ürünler araştırılır. Bulunursa 

satın alımı yapılır, bulunamaması durumunda 

üretim çalışmalarına başlanır. 

1 - Çok Düşük 2 - Düşük 3 - Orta 4 - Yüksek 5 - Çok Yüksek 
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Risk senaryoları tablomuzu geçmiş senelerdeki hem kendimizin hem diğer takımların 

tecrübelerini baz alarak hazırladık. Risk matrisi sistemine göre hazırlanmış bu tabloyu doğru 

okuyabilmek için aşağıda yer verdiğimiz tabloyu da incelemek gerekmektedir. Risk matrisi, 

bir senaryonun oluşma ihtimali ve oluşursa neden olacağı etki olmak üzere iki parametreye 

sahip bir tablodur. Bu iki parametrenin yüksekliklerine göre riskin ne kadar tehlikeli olduğu 

hesaplanır. Biz de aracımızın proje sürecinde bu oluşabilecek riskleri öngörüp önlem alırken 

bu tablonun bize verdiği risk tehlikesinden faydalandık. Tehlikesi fazla olan risklerin 

çözülmesi, oluşma ihtimalinin azaltılması veya oluşursa yol açacağı etkiyi en aza indirilmesi 

çabalarına öncelik verdik. Bu şekilde tehlikeli riskleri önledik. Risk senaryoları tablomuzla 

oluşabilecek riskleri öngörüp B planı hazırladık. Risk felsefemizle de öngöremediğimiz 

risklere nasıl yaklaşacağımız konusunda fikir sahibi olduk. Bu üçü sayesinde projemizin 

riskleri ve yol açacağı tehlikeyi en aza indirdik. 
 

(Bu görsel                                                 

https://www.dmo.gov.tr/Files/IcerikYonetimi/ANKARA/Resimler/IcKontrol/riskmatrisi.png 

adresinden alınmıştır.) 

Risk Yönetim Felsefemiz: 

Biz takımca olası bütün sorunlara her daim hazırız. Biz karşılaştığımız aksilikler 

karşısında her zaman ve en hızlı şekilde sorunu gidermeye çalışırız. Takımımızın böyle 

durumlara karşı her zaman bir B planı vardır. 

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına 

oluşturulmuş bir döngüdür. Açılımı Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al şeklindedir. 

AlestaROV takımı hedefe ulaşmak için neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından 

yapılacağının adım adım belirlemektedir. Yapılan plan uygulamaya geçirilir. Uygulamada 

elde edilen veriler kontrol et aşamasında kullanılır. Eğer hedef tutturulduysa uygulama 

standartlaştırılmaktadır. Eğer ulaşılamadıysa meydana gelen sapmalar belirlenerek rapor 

edilmektedir. Son olarak Önlem Al basamağında sapmaların nedenleri araştırılarak ortadan 

kaldırılması adına faaliyetler düzenlenmektedir. ROV’un üretiminde karşılaşılan risklerde 

PUKÖ standartlarına göre tespit edilerek önlemler alınmıştır. 

https://www.dmo.gov.tr/Files/IcerikYonetimi/ANKARA/Resimler/IcKontrol/riskmatrisi.png
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1) PLANLA 

İlk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. 

Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol al ve önlem al aşamalarında yapılacak olan 

uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. 

· Hedeflerin belirlenmesi 

· Detaylı plan hazırlama 

 

2) UYGULA 
 

İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda 

gerçekleştirildiği aşamadır. 

Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKO'nün üçüncü adımı olan 

Kontrol et aşamasının girdisini oluşturur. 

3) KONTROL ET 
 

Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama 

faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır. 

4) ÖNLEM AL 
 

Kendi içinde PUKO döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya 

çıkan farklılıkların, sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 

başlatılır. 

(Bu metin http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko-dongusu.html 

adresinden alınmıştır.) 
 

(Bu görsel: http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko-dongusu.html 

adresinden alınmıştır.) 

http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko-dongusu.html
http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko-dongusu.html
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9. ÖZGÜNLÜK 

 Aracımızın özgünlüğünün en çok öne çıktığı kısmı tasarımıdır. İleriki zamanlarda da 

birçok farklı amaçta kullanılabilmesi, araca kısa sürede yeni parça entegre edilebilmesi gibi 

isteklerimiz olduğundan tasarımımızın tamamen modüler ve konfigüre edilebilir olması 

şarttı. Aracın kolay konfigüre edilebilmesi için sigma profilden şase tasarladık. Modülerlik 

içinse tamamen kendi üretimimiz olacak bir kapak tasarımına imza attık. Kapak 

tasarımımız sızdırmazlık için diğer birçok araç gibi sıkı geçme metodunu kullanır. Ancak 

bizim tüpümüzün elektroniklerini açığa çıkartabilmek için sıkı geçmeyi oynatmaya gerek 

yoktur. Kapağın içinden kablolar geçen levha bölümünün flanş bölümüne tutturan sadece 6 

vida sökülerek pleksi boru ve flanşın kolayca çıkarılması sağlanır. Flanşın yaklaşık 10,5 

cm’lik boşluğundan takılmadan geçecek olan elektronik aksamımız kapakla bütünleşik 

levha üzerinde sabit bir şekilde durur. Böylece saniyeler içerisinde elektronik aksam ortaya 

çıkarılmış olur. Bu tasarım hem bize kısıtlı zamanlarda -örneğin yarışma esnasında- kolay 

ve hızlı bir şekilde elektronik aksamımızı dışarı çıkartıp üzerinde oynama yapmamıza – 

örneğin hasarlı bir parçanın değişimi- imkan sağlar, hem de aracın elektronik parçalarının 

çıkarılması gerektiğinde standart tasarımlar gibi sıkı geçme çıkarılarak pleksiye zarar 

verilmesi önlenmiş olur. 

 Aracımızın manipülatör kolu da kendi üretimimiz olacaktır. Pnömatik sistemle 

çalışacak olan kolumuzun valf, piston gibi elemanları temin edilip birleştirilecekken çene 

kısmı kendi tasarımız olup 3D baskı yöntemiyle üretilecektir. Bu hem bizim daha az 

masraf yapmamızı hem de kendi ihtiyaçlarımıza uygun şekilde özgün bir kol 

üretebilmemizi sağlayacaktır. 

 Araçta kullanacağımız ana kamera görüş açısını arttırabilmek adına tüp içerisinde 

olmayacağından su geçirmezliğini sağlamamız gerekiyordu. Bunun için bir aksiyon 

kamerası temin edip kendi su geçirmez haznesini karar verdik. Ancak bu hazne kablo giriş 

çıkışında izin vermediğinden üzerinde özgün geliştirmeler yapmamız gerekmiştir. Micro- 

USB kablo girişinin denk geldiği yerde delik açıp yerleştirdiğimiz kablonun etrafını su 

geçirmez epoksiyle kaplamaya karar verdik. Ancak bu işlem kameranın bataryasını çıkarıp 

takmamızı engelleyeceğinden bu sorunu çözmek için micro-usb kablonun içindeki 4 

kablodan görüntü iletimi için kullanmayacak olduğumuz 2’sini elektik iletimi için 

kullanmaya karar verdik. Bu bize anlık görüntü aktarımı yapabilen, batarya sorunu 

olmayan, su geçirmez ve geniş açılı özgün bir kameramız olmasını sağladı. 

 Aracın otonom görevi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz görüntü işleme modelini 

ise kendimiz eğiteceğiz. Havuzda yapılacak denemeler sonrası aracın nesne tespitinde ne 

kadar başarılı anladığımızda bu sayede nasıl daha başarılı olabileceğini bulup geliştirme 

yapabileceğiz. 

 Su altındayken ışığın kırılması sonucu görüntüde mavilik oluşur. Bu da nesne tespitini 

zorlaştırır. Bunu engellemek için uGAN isimli bir yazılım keşfedip onu geliştirdik. Bu 

yazılımımız derin öğrenmeyle suyun maviliğini yok ederek daha temiz bir görüntü elde 

etmemizi sağlayacak. Elde edeceğimiz bu daha temiz görüntü de nesne tespitinde işimizi 

kolaylaştıracak. 
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 Aracın içinden geçeceği kapıyı tespit etmesi için de bir algoritma geliştirdik. Kapının 

kamera kadrajının dışında olması durumunda araç 360 derece dönerek etrafını tarıyor. 

Kapıyı bulduğunda onu kamera kadrajının ortasına yerleştirecek şekilde yönünü ve 

derinliğini ayarlayıp harekete geçiyor. Bu algoritmamız da otonom görevde işimizi 

kolaylaştıracak. 

 Aracın elektroniğinin kontrol istasyonuyla bağlantısı konusundaki yazılımlarda da 

geliştirmeler yaptık. Normal şartlarda yapılamayan bir şeyi başararak QGC ile pymavlink’i 

eşzamanlı olarak ROV ile iletişim kurabilmesini sağlayan bir yazılım geliştirdik. 

 Ardusub yazılımında da geliştirmelerde bulunduk. Ardusub’ınpid algoritması 

Pixhawk’ın “Yaw” ekseninde dengeleme uygulamıyor. Bizim geliştireceğimiz yazılım 

sayesinde Pixhawk “Yaw” ekseninde de otomatik stabilizasyon yapabilecek. 

 Aracı ve görevleri havuzda deneme yapmadan test edip yaptığımız aracı 

geliştirebilmek için simülasyon kullanmaya karar verdik. Bunun için BlueRobotics’in 

QGroundControl üzerinden çalıştıracağımız simülasyonunu kullanacağız. 

 

 

10. YERLİLİK 

 Aracı tasarlayıp üretirken her zaman mümkünse kendin üret, üretemiyorsan 

Türkiye’den temin et mantalitesinde hareket ettik. İkisinin de mümkün olmadığı 

durumlarda ancak yurt dışından ürün teminine başvurduk. 

 Aracın kapağını yurt dışından veya çeşitli yerlerden temin etmek yerine doğrudan 

alüminyum kütük alıp onu kendi tasarımımız çerçevesinde CNC tezgâhında işleme yoluyla 

elde ettik 

 Manipülatör kolu sık yapılan şekilde yurt dışı veya başka yerlerden temin etmek 

yerine kendimiz yerel esnaftan edindiğimiz parçalarla ürettik. 

 Diğer birçok takım gibi biz de rahat bir görüş açısı için kameramızı aracın dışına 

konumlandırdık. Bunun için kameranın sızdırmazlığını yurt dışından su geçirmez kamera 

alarak değil yerli firmalardan aldığımız kamera üzerinde geliştirmelerde bulunarak 

sağladık. (bkz: özgünlük) 

 Yazılım konusunda da yerliliği esas alıyoruz. Görüntü işleme modelini kendimiz 

eğiteceğiz. Derin öğrenme ile fotoğraflardan kendi yolo.weights dosyasını oluşturacağız. 

Görüntü temizlemede de kendi geliştirdiğimiz veri setini ve konfigürasyonu kullanacağız 
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11. KAYNAKÇA 

 
11.1. Mekanik Tasarım Kaynakça 

 

 http://www.mertakiskan.com/tr-TR/pnomatik-borular/3/15/53/- 

Pnömatik Sistem
 



https://www.mkdmakine.com/index.php?option=com_content&vie 

w=article&id=49&Itemid=60 -Pnömatik Sistem 
 

 

 https://www.makinaegitimi.com/pnomatik-silindir-cesitleri/ - 

Pnömatik Sistem

 
 https://www.arica.com.tr/product.php?category_id=77&product_i 

d=26 Pnömatik Sistem
 

 ps://teknolojiprojeleri.com/teknik/pnomatik-silindir-piston-nedir- 

ne-ise-yarar Pnömatik Sistem

 
 https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200- 

thruster-r2-rp/ İticiler
 

 https://bluerobotics.com/learn/voltage-drop-calculator/ -Voltaj 

düşüşü Hesaplayıcı

 
 https://bluerobotics.com/learn/buoyancy-calculator/ -Yüzerlik 

Hesaplayıcı

 https://bluerobotics.com/learn/under-pressure/ -Basınç Hesaplayıcı

 

 https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/ -Derinlik 

Basınç Hesaplayıcı

 
 https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth- 

calculator/#hydrostatic-water-pressure-formula -Derinlik Basınç 

Hesaplayıcı Formülleri

 https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/shaped.html -Drag 

Coefficient

 

 https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/dragco.html -Drag 

Coefficient

 

 https://www.nasa.gov/centers/glenn/home/index.html -Drag 

Coefficient

 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web 

&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKH

http://www.mertakiskan.com/tr-TR/pnomatik-borular/3/15/53/-
https://www.mkdmakine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=60
https://www.mkdmakine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=60
https://www.makinaegitimi.com/pnomatik-silindir-cesitleri/
https://www.arica.com.tr/product.php?category_id=77&product_id=26
https://www.arica.com.tr/product.php?category_id=77&product_id=26
https://www.arica.com.tr/product.php?category_id=77&product_id=26
https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://bluerobotics.com/learn/voltage-drop-calculator/
https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/#hydrostatic-water-pressure-formula
https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/#hydrostatic-water-pressure-formula
https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/#hydrostatic-water-pressure-formula
https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/shaped.html
https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/dragco.html
https://www.nasa.gov/centers/glenn/home/index.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKHRliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineeringletters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg=AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKHRliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineeringletters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg=AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKHRliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineeringletters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg=AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu
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RliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineering 

letters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg= 

AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu -Drag Coefficient 

 https://www.ansys.com/ -Kullanılan Programlar

 https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360-Kullanılan 

Programlar

 

 https://www.solidworks.com/tr-Kullanılan Programlar

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web 

&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeqKWy34vxAhXw- 

yoKHcwlC- 

AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Ftssf.gov.tr%2F&usg

=AOvVaw1bLKSHmmhdF0NtV1hoyabf Su Altı Hokeyi 

 https://www.cup.com.tr/ Su Altı Hokeyi

 www.hayaletveyap.com DC motor çeşitleri

 www.timotion.com Linear kol sistemi

  www.Doguskalıp.com Sigma Profil Sehimi
 

11.2. Malzemeler Kaynakça 

 Alüminyum 

Sac:https://sc04.alicdn.com/kf/Hdbf6175db8354ed08cf8b4328ba1558d 

5.jpg

 PETG Filament:https://www.direnc.net/gumus-petg-filament-175mm- 

abg-petg-filament-abg-51379-18-B.jpg

 Silikon:https://productimages.hepsiburada.net/s/33/550/104192812646 

90.jpg

 Epoksi:https://productimages.hepsiburada.net/s/20/375/9863426965554

.jpg 

 Silikon Gres: 

https://productimages.hepsiburada.net/s/25/500/10135352737842.jpg

 M10 O-Ring: https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/10/o- 

rings.png

 O-Ring: https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/07/4in-O- 

ring.png

 Vakum Tıpası 2: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/11/vacuum-plug-2.png

 Vakum Tıpası: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/11/vacuum-plug.png

 Vent 2: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2016/05/IMG_46078.jpg

 Vent: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/03/ventrendera.png

 M10 Blank: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-2-r2.png

 M10 Blank 2: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-3-r2.png

 M10 8mm: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2016/05/8mm-penetrator-22.png

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKHRliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineeringletters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg=AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0b673ovxAhUX2SoKHRliByMQFnoECBsQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.engineeringletters.com%2Fissues_v16%2Fissue_3%2FEL_16_3_09.pdf&usg=AOvVaw3hloyxdwNFEQtb5hWJ4uWu
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https://www.cup.com.tr/
http://www.hayaletveyap.com/
http://www.timotion.com/
http://www.doguskalıp.comsigma/
https://sc04.alicdn.com/kf/Hdbf6175db8354ed08cf8b4328ba1558d5.jpg
https://sc04.alicdn.com/kf/Hdbf6175db8354ed08cf8b4328ba1558d5.jpg
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https://www.direnc.net/gumus-petg-filament-175mm-abg-petg-filament-abg-51379-18-B.jpg
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https://www.direnc.net/gumus-petg-filament-175mm-abg-petg-filament-abg-51379-18-B.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/33/550/10419281264690.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/33/550/10419281264690.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/33/550/10419281264690.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/20/375/9863426965554.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/20/375/9863426965554.jpg
https://productimages.hepsiburada.net/s/25/500/10135352737842.jpg
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/10/o-rings.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/10/o-rings.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/10/o-rings.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/07/4in-O-ring.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/07/4in-O-ring.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/07/4in-O-ring.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug-2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug-2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug-2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/vacuum-plug.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_46078.jpg
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_46078.jpg
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_46078.jpg
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/03/ventrendera.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/03/ventrendera.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/03/ventrendera.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-2-r2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-2-r2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-2-r2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-3-r2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-3-r2.png
https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/cable-penetrator-blank-3-r2.png
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 M10 8mm 2: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2016/05/8mm-penetrator.png

 M10 6mm: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/08/cable-penetrator-3-r2.png

 M10 6mm 2: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/08/cable-penetrator-1-r2.png

 M10 6mm 3: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/08/cable-penetrator-2-r2.png

 Penetrator: https://bluerobotics.com/wp- 

content/uploads/2015/08/pottedrender.png

 Flanş: https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2016/05/wte4- 

flange.jpg

 Arka Kapak: https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2016/01/14- 

hole.png

 Levha:

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/k_rKQuoMWCC0AKt0HGP_ 

GJjWWf4DTnsde9lEl3BYKsVZFyriLa0TxtTyYa0JMEmw6xPN5PFj 

H8NsXj4Wj7LOIHkrxYro9mbWYA 

 Pleksi Levha: 

https://s.eticaretbox.com/3636/pictures/KEBPXFQZFL2112021222545

_1.png 

11.3. Üretim Yöntemleri Kaynakça 

    

 www.muhendistan.com 

Görsel 

 http://tr.acmetubelaser.co

m/  Görsel 

 http://htmfilter.com/ Görsel 

 http://www.swansoft.com.tr/ Görsel 

 www.mazak.com.tr Görsel 

 http://www.3emakina.com.tr/ Görsel 

 www.Direnç.net.tr Alıntı 

11.4. Dış Arayüzler Kaynakça 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 

=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_Z7_5YvxAhVOq4sKHaoPCE 

QQFjAAegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ardusub.com%2F& 

usg=AOvVaw2TbLSwpaQEZW9QPZR5RbRe ArduSUB 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 

=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjvqe5ovxAhXHlIsKHXD0CjM 

QFnoECAIQAA&url=http%3A%2F%2Fqgroundcontrol.com%2F&us 

g=AOvVaw17QAeBApr6zJff3GE2vGVp QGroundControl 

11.5. Elektronik Sistem Kaynakça 

 https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster- 
r2-rp/ 

 https://www.roboshop.com.tr/fvt-littlebee-spring-favourite-30a-esc 

 https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pwm-(sinyal-genislik- 
modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-0 
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http://www.direnç.net.tr/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_Z7_5YvxAhVOq4sKHaoPCEQQFjAAegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ardusub.com%2F&usg=AOvVaw2TbLSwpaQEZW9QPZR5RbRe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjvqe5ovxAhXHlIsKHXD0CjMQFnoECAIQAA&url=http%3A%2F%2Fqgroundcontrol.com%2F&usg=AOvVaw17QAeBApr6zJff3GE2vGVp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjvqe5ovxAhXHlIsKHXD0CjMQFnoECAIQAA&url=http%3A%2F%2Fqgroundcontrol.com%2F&usg=AOvVaw17QAeBApr6zJff3GE2vGVp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjvqe5ovxAhXHlIsKHXD0CjMQFnoECAIQAA&url=http%3A%2F%2Fqgroundcontrol.com%2F&usg=AOvVaw17QAeBApr6zJff3GE2vGVp
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https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://www.roboshop.com.tr/fvt-littlebee-spring-favourite-30a-esc
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-0
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 https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/ 

 https://sjcam.com/product/sj4000/ 

 https://datasheetspdf.com/pdf/1301799/TE/MS5837-02BA/1 
 

 

11.6. Algoritma Sistemi Kaynakça 

 https://www.ardusub.com/developers/software-components.html 

 https://wikipedia.org/wiki/PID 

11.7. Yazılım Sistemi Kaynakça 

 https://github.com/xahidbuffon/FUnIE-GAN 

 https://ieeexplore.ieee.org/document/8460552 

 https://github.com/cameronfabbri/Underwater-Color-Correction 

 https://pjreddie.com/darknet/yolo/ 

 https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmasını-anlamak- 

290f2152808f 

 https://kerteriz.net/python-socket-programlama-nedir/ 

 https://wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes 

 https://github.com/bitdump/BLHeli 

 https://oscarliang.com/flash-blheli-s-esc-firmware-fc-pass-through/ 

 https://github.com/aabs7/pymavlink_tutorial 
 
 

11.8. Risk Planlaması Kaynakça 

 PUKO Döngüsü: http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko- 

dongusu.html 

 PUKO Fotoğraf:https://1.bp.blogspot.com/- 

2tyqiLBAbzM/WYS6Rx20m3I/AAAAAAAAAKs/DMT4GfQrTCsTONC 

FopHRNhDRrf-3k9k_ACLcBGAs/s1600/2017-08- 

04%2B%25282%2529.png 

 Risk Matrisi: 

https://www.dmo.gov.tr/Files/IcerikYonetimi/ANKARA/Resimler/IcKontr 

ol/riskmatrisi.png 

https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/
https://sjcam.com/product/sj4000/
https://datasheetspdf.com/pdf/1301799/TE/MS5837-02BA/1
https://www.ardusub.com/developers/software-components.html
https://wikipedia.org/wiki/PID
https://github.com/xahidbuffon/FUnIE-GAN
https://ieeexplore.ieee.org/document/8460552
https://github.com/cameronfabbri/Underwater-Color-Correction
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmasÄ±nÄ±-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmasÄ±nÄ±-anlamak-290f2152808f
https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmasÄ±nÄ±-anlamak-290f2152808f
https://kerteriz.net/python-socket-programlama-nedir/
https://wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes
https://github.com/bitdump/BLHeli
https://oscarliang.com/flash-blheli-s-esc-firmware-fc-pass-through/
https://github.com/aabs7/pymavlink_tutorial
http://nonameuhendis.blogspot.com/2017/08/puko-dongusu.html
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https://1.bp.blogspot.com/-2tyqiLBAbzM/WYS6Rx20m3I/AAAAAAAAAKs/DMT4GfQrTCsTONCFopHRNhDRrf-3k9k_ACLcBGAs/s1600/2017-08-04%2B%25282%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-2tyqiLBAbzM/WYS6Rx20m3I/AAAAAAAAAKs/DMT4GfQrTCsTONCFopHRNhDRrf-3k9k_ACLcBGAs/s1600/2017-08-04%2B%25282%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-2tyqiLBAbzM/WYS6Rx20m3I/AAAAAAAAAKs/DMT4GfQrTCsTONCFopHRNhDRrf-3k9k_ACLcBGAs/s1600/2017-08-04%2B%25282%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-2tyqiLBAbzM/WYS6Rx20m3I/AAAAAAAAAKs/DMT4GfQrTCsTONCFopHRNhDRrf-3k9k_ACLcBGAs/s1600/2017-08-04%2B%25282%2529.png
https://www.dmo.gov.tr/Files/IcerikYonetimi/ANKARA/Resimler/IcKontrol/riskmatrisi.png
https://www.dmo.gov.tr/Files/IcerikYonetimi/ANKARA/Resimler/IcKontrol/riskmatrisi.png
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