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SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

CFD   Computational Fluid Dynamics Türkçe karşılığı  

 

HAD   Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 

CAD   Computer Aided Drafting and Design 

 

CNC  Computer Numerical Control(Lazer Kesim 

Cihazı) 

ESC   Elektronik Hız Kontrol (Motor Sürücü) kartı 

 

İSG   İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

KKD   Kişisel Koruyucu Donanımlar 

 

PCB  Printed Circuit Board baskı devre kartı 

 

KTR   Kritik Tasarım Raporu 

 

ÖTR   Ön Tasarım Raporu 

 

PVC   Poli Vinil Clorür 

 

ROV   Remotely Operated Underwater Vehicle 

 

vb.   ve benzeri 

 

vs.   Vesaire 

 

bk.   Bakınız 
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1. RAPOR ÖZETİ  

Barbaros, lise öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu su altı robotik takımıdır. Biz 

Trabzon Deneyap Atölyesi bünyesinde kültürel kimliğini ve bilgisini koruyarak, Teknofest Su 

Altı Kategorisinde sürekli katılım sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız uygun maliyet ve 

tasarımla; işlevsel malzemeleri kendi imkanlarımızla üretilebilir bir su altı robotu ortaya 

koymak. Ayrıca 2021 Teknofest’te aracımızın görevleri seri ve kararlı bir biçimde 

gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğimize karar vermek için 

çeşitli çözümler ortaya koyduk.  

Projemizin ana kısımlarını;  mekanik, yönlendirme/itici sistemler, 

elektronik/haberleşme sistemleri, yazılım/otonom sistemi ve kamera sistemleri olarak 5 ana 

kategori üzerine kurduk.  

Mekanik kategorisinde robot tasarımımızın görevlere en iyi şekilde uyum sağlaması 

adına gerçekleştirdiğimiz basit ve sade tasarımla kabiliyet ve hız kazandırdık. Kendi ürettiğimiz 

sua ltı haznesini kullandık, batarya için farklı bir hazne kullanarak robotta modüler yapı ve 

güvenliği amaçladık.  

Yönlendirme/itici sistemler kategorisinde itici sayısını 8 olarak hesapladık. 4 adet dikey 

ve 4 adet yatay olarak dağılan iticiler ROV’a hız, çeviklik, suda askıda kalma yeteneği 

kazandırdı. Pervane kanat sayılarının Ar-Ge çalışmasını yaparak 5 adet optimum kanat sayısı 

olarak tasarladık. Ürettiğimiz pervanede CFD ve havuz testlerini gerçekleştirdik. İtki sistemini 

arttırmak adına kort nozulu kullandık, burada 0,5 Boy:Çap oranına dikkat ederek optimum itki 

pozisyonunu elde ettik. ( Teknofest Sualtı Eğitim Programı 4-5 Mayıs 2021 ) 

Elektronik/Haberleşme kategorisinde ar-ge sonucunda ürettiğimiz akart tasarımları 

ekibimize aittir. Anlık, kesintisiz, yüksek kaliteli ve mesafeden bağımsız fiber haberleşme 

yeteneği ile 4 km iletişimi sağladık. Suda askıda kazandırma yeteneği, otonom görevi icra etme 

yeteneği ile basınç sensörü, ivme ve gyro sensörü, derinlik ölçümü için barometre kullandık. 

Yazılım/Otonom kategorisinde çevik metodolojisini uygulayarak parkura uygun bir 

yazılım hedefledik. Modelde, Pilot ( müşteri ) rolüne konumlandırarak ona uygun bir yazılım 

geliştirdik, Pilot karakteristiğine uygun tepki verecek araç yazılımını baz aldık.  Koşturulacak 

kodlar ve çıktı parçacıkları yapılan simülasyonda deneyimlenerek kararlı yazılım elde 

edilmiştir. Takımların parkuru simüle etmesi adına simülasyon ürünümüzü 

https://barbarosrov.com/simulasyon.html ücretsiz olarak yayınlanmıştır. 

Kamera kategorisinde pilotun görevleri icra etmesi adına optimum kamera sistemlerini 

seçtik. 

Bahsi geçen süreç tasarımları ve üretimi şartnameye uygun olarak görevleri yerine 

getirecek robot üretimimizi belirlediğimiz süre içinde bitirmeyi planlıyoruz. Raporda; 

• Takım üyelerine ait bilgiler, takım organizasyon ve görev dağılımları, 

• Projenin durum değerlendirmesi, 

• Nihai tasarım ve eklenen/kaldırılan ürünler, 

• Aracın mekanik tasarımı, 

• Elektronik ve haberleşme tasarımları, 

• Yazılımsal algoritmalar, otonom süreç tasarımı ve simülasyon  

• Güvenlik önlemleri, testler ve elde edilen tecrübeler, 

https://barbarosrov.com/simulasyon.html
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• Zaman-Risk-Bütçe planlamaları 

• Özgünlük ve yerlilik 

Bilgileri yer almaktadır. 

 Aracımız nihai tasarım olarak 6,6 kilogram, 37 cm genişlik – 45 cm uzunluk – 29 cm 

yükseklik boyutlarında olacak.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 

 

Şekil 2.1-1 Takım Üyeleri 1 
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Şekil 2.1-2 Takım Üyeleri 2 

 

Şekil 2.1-3 Takım Üyeleri 3 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil 2.2-1 Takım Organizasyonu 

 

Mehmet Reşat ABDÜSSELAM : Takıma danışmanlık ve rehberlik yapmak, 

çalışma organizasyonu yapmak, toplantı düzenlemek, malzeme siparişlerini sağlamak, 

takım adına sosyal medya tanıtımı ve sponsorlarla iletişimi sağlamak, pandemi sürecinde 

takım üyelerinin ulaşımını ve sokağa çıkma izinlerini sağlamak, yarışma şartnamesini 

incelemek ve gerekli duruları takıma kaptan aracılıyla duyurmak. 

 

Tuğberk AKBULUT : Takıma kaptanlık yapmak, takım ile danışman arasındaki 

iletişimi sağlamak, proje için gerekli belgeleri sağlamak ve sunumları hazırlamak. Robot 

için hareket algoritmasını ve yazılımını gerçekleştirmek, otonom görev için görüntü 

işleme yazılımını gerçekleştirmek.  

 

Ahmet BAŞ : Motorlar, ESC, haberleşme kartı, piller ve kameraların montajını 

yapmak. Elektronik kart tasarımı ve montajını yapmak. Elektronik parçalarının testlerini 

gerçekleştirmek, elektronik birimde oluşacak iyileştirmek yönlerini kaptana bildirmek. 

 

Ömer Faruk KUŞDİL : Robot tasarımını gerçekleştirmek ve montajını sağlamak, 

robot genel montajını yürütmek ve kontrol etmek, parçaları simülatöre eklettirip testlerini 

sağlamak, tasarımda gerekli iyileştirmeyi sağlamak. Robotta oluşacak iyileştirmek 

yönlerini kaptana bildirmek. 

 

Miraç GÜR : Manipülatör tasarımı gerçekleştirmek ve montajını sağlamak, 

parçaları simülatöre eklettirip testlerini sağlamak, tasarımda gerekli iyileştirmeyi 

sağlamak. Manipülatörde oluşacak iyileştirmek yönlerini kaptana bildirmek. 

 

Ammar ÖZKAN : Yarışma simülatörünü gerçekleştirmek, simülatörde robotun 

testlerini gerçekleştirmek ve görev gerçekleştirme stratejisini oluşturmak, robot 

haberleşme algoritma ve yazılımını gerçekleştirmek. Görev gerçekleştirmede oluşacak 

iyileştirme yönlerini kaptana aktarmak. 
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Hasan Berke KURUBAŞ : CFD testlerini gerçekleştirmek. Pilotluk görevini 

yürütmek. Testler sonucunda iyileştirme yönlerini kaptana aktarmak. 

 

Zeynep Sude AYVAZ : Tasarım ve manipülatör araştırma geliştirme 

faaliyetlerini yürütmek, mekanik hesaplamaları gerçekleştirmek, robot üretim aşamalarını 

denetlemek ve kontrol etmek, görev gerçekleştirme stratejilerine oluşturmaya destek 

vermek, Elektronik, Mekanik ve yazılım için literatür taramasını gerçekleştirmek.   

 

 

 Görev dağılımları üyelerin ilgili ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Projede ekip olarak karar alma süreçlerimizi kişisel fikirlere göre değil, somut delil ve 

şekil 3-1 adımlarını izleyerek verdik. Böylece takım içinde kişisel çatışmaları önledik 

ve projeyi bilimsel dayanaklara bağlı olarak geliştirmeye devam ettik. 

Beklenen gereksinimi karşılamak ve projede oluşan değişikliklere hızlı uyum sağlamak 

adına çevik metodoloji yöntemini izleyerek, projenin parçacıklarını oluşturduk. 

Oluşturulan iş bölümü parçacıklarını değerlendirip şekil 3-2 diyagramına göre işledik. 

 

Şekil 3-2 Çevik Metodolojisi Diyagramı 

Ayrıca ilerleme durumunu takip etmekteyiz. Parçacık kategorisi olarak: Teknik 

olmayan süreç parçacıkları, mekanik süreç parçacıkları, elektronik/haberleşme süreç 

parçacıkları ve yazılım süreç parçacıkları olarak takip edilmektedir. Teknik olmayan 

süreç parçacıkları ve ilerleme durumu şekil 3-3 verilmiştir. 

Şekil 3-1 Karar Alma Diyagramı 
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Şekil 3-3 Teknik Olmayan Süreç Parçacıkları 

Mekanik süreç parçacıkları ve ilerleme durumu Şekil 3-4’te verilmiştir. 

 

Şekil 3-4 Mekanik Süreç Parçacıkları 

Elektronik/Haberleşme süreç parçacıkları ve ilerleme durumu Şekil 3-5’de verilmiştir. 
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Şekil 3-5 Elektronik/Haberleşme Süreç Parçacıkları 

Yazılım süreç parçacıkları ve ilerleme durumu Şekil 3-6 verilmiştir. 

 

Şekil 3-6 Yazılım Süreç Parçacıkları 

3.1. ÖTR Mevcut Rapor Değerlendirmesi  

Ön tasarım rapor aşamasında 100 puan üzerinden 90.99 puan alarak ikinci aşamaya geçmiş 

bulunmaktayız. Kritik tasarım raporunda da ilk raporu göz önünde bulundurarak geliştirilmesi 

gereken alanları belirleyip raporumuzu KTR için tekrar olgunlaştırdık.  
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Tablo 1 ÖTR Puan Dağlımı 

Rapor özeti kısmını sadeleştirip güncelledik. Takım şemasında ağaç diyagramı kullanarak 

organizasyonu düzenledik. Güvenlik kısmını güncelleyip, güvenlik ile ilgili görev dağılımını 

gerçekleştirdik. Zaman, bütçe ve risk kısmını detaylandırmaya özen gösterdik.  Özellikle bütçe 

kısmında takım bütçemizin durumundan, sponsorlarımızdan, ve harcamalarımızdan ayrıntılı bir 

biçimde söz ettik. Özgünlük kısmında ise aracımızın hem milliliğini artırmak hem de 

özgünlüğünü sağlamak amacıyla yeni birtakım eklemelerde bulunduk. Rapor düzeninden tam 

puan almak için her rapora ekleme yaptığımızda genel kontrollerimizi gerçekleştirdik böylece 

KTR aşamasında tam puan almayı hedefliyoruz. 

  

3.2.Bütçe Mevcut Durum Değerlendirmesi 

ÖTR‘de 7.662 TL olan proje giderimiz 8.166,34 TL olarak güncellenmiştir. Takımımızda 

danışman hocamız ve kaptanımız bu süreci kontrollü ve gerekli sponsor görüşmeleri sağlayarak 

giderlerin karşılanmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu şekilde herhangi bir parasal sorunla karşı 

karşıya kalmadık, üretime başlamış olup testlerimizi devam ettirmekteyiz. 

3.3.Malzeme Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Projemizde yaptığımız değişiklikler doğrultusunda malzeme listemizdeki güncellemeler Tablo 

2 listelenmiştir. 

Tablo 2 Malzeme Değişiklikleri 

Çıkarılan 

malzemeler 
Eklenen malzemeler 

5mm  metal plaka Polietilen Levha  

Sigma profil 
Su geçirmez açma kapama 

anahtarı 

1 adet ip kamera Batarya için 2. Tüp 

Ultrasonik sensör   

Kılavuz açma seti   

Başlık 

Alınan Puan 

Değeri 

Tam Puan 

Değeri 

Rapor Özeti 4,33 5 

Takım Şeması 4,67 5 

Araç Ön Tasarım/Tasarım Açıklanması ve ilgili alt 

bileşenler 29,33 30 

Güvenlik 9 10 

Zaman,bütçe ve Risk 18,33 20 

Özgünlük 7,67 10 

Yerlilik 9 10 

Referans kaynakça 4,33 5 

Genel Rapor Şablonu ve format 4,33 5 

 90,99 100 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Sistem tasarımı esnasında V geliştirme modelini uyguladık. Gereksinimleri belirleyip modüler 

yapıya uygun merkez birimlerini oluşturduk. 

 

Şekil 4.1-1 V Model Diyagramı 

Sualtı robotumuz beş ana merkez birimi olarak tasarlanmıştır, bunlar: 

• Kontrol Merkezi 

• Enerji ve Sigorta Merkezi 

• Veriş İşleme Merkezi 

• Sensör ve Görüntü Merkezi 

• Hareket Merkezi  

 

Kontrol Merkezi: Pilotun bulunduğu alandır, bu alanda robot uzaktan hareket ettirildiği, 

sensör verilerinin alındığı ve görüntünün aktarıldığı birimdir.  

 

 Enerji ve Sigorta Merkezi: Pillerin bulunduğu, acil durumlarda enerjinin kesilebildiği 

birimdir. 

 

 Veri İşleme Merkezi: Kontrol kartı ile verilerin işlendiği, kontrol merkezi ile 

haberleşmenin de sağlandığı birimdir. 

 

 Sensör ve Görüntü Merkezi: Sensörlerin ve kameraların bulunduğu birimdir. 

 

 Hareket Merkezi: Hareketi sağlayan motorların ve elektronik hız kontrolünün 

bulunduğu birimdir. 
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Robot tasarımında sudan etkilenen regülatör, elektronik hız kontrolleri ve haberleşme birimleri 

su muhafaza tüpün içerisinde dahil edilecektir.  

 Şekil 4.1-2 Robot Tasarım Birimleri Şeması 
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Şekil 4.1-3 Araç Tasarım Blok Şeması  
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik tasarım esnasında şekil 4.2.1-0-1 diyagramını uygunladık. Süreç boyunca tasarlanan 

prototiplerimizin gelişim süreci ile nihai prototipi raporumuzda sunduk. 

 

Şekil 4.2.1-0-1 Mekanik Tasarım Diyagramı
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Şekil 4.2.1-0-2 Mekanik Tasarım Karşılaştırmaları    
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Şekil 4.2.1-0-3 Final Tasarım 

Avantajları: 

• Yan plakalarda yeterli açıklık bulunduğundan dolayı alt tarafta bulunan iticiler (x ve y 

düzleminde hareketi sağlayan) gerekli su akışı sağlandığı için performansı kaybı olmaz. 

• İticilerin arasındaki boşluk yeterli seviyede bu sayede iticilerden biri çalışırken öbür 

iticinin çalışmasına engel teşkil etmeyecek. 

• Tüp, yüzdürücü ve iticiler rahatlıkla sığabiliyor 

Dezavantajları: Prototip denemeleri ardından talebimizi karşıladığı için bulunmuyor. 

Tasarım genel özellikleri: Genişlik: 37 cm - Yükseklik: 29 cm - Uzunluk: 45 cm 

Tasarım genel özeti: Diğer araçlarda bulunan; özgünlükten uzak olması, tabanın tamamen dolu 

olması, kola yük bindiği zaman dengesini kaybetmesi, yan plakaların kapalı olması, fazla 

ağırlık gibi dezavantajlara sahip olmadığı, tüp parçaların sığması için yeterli alanın bulunması,  

ölçü ve ağırlığın tam puan almaya engel olmaması özelliklerinden dolayı bu tasarımı seçtik. 

 

Şekil 4.2.1-0-4 Final Tasarım 
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Şekil 0-5 Robot Parçaları 

a.2.2. ROV Parçaları 

a. Manipülatör Kol Tasarımı 

Yarışmada bütün görevlerle uyumlu manipülatör kolumuzu ürettik. Kol tasarımında torktan 

dolayı yaşanacak dişli kırılması ve sıyırması problemlerini ön görerek servo ve lineer kol 

karışımı bir kol tasarladık. Bu tasarımda servonun dönüş kuvvetini kremayer bir dişli 

kullanarak, doğrusal harekete çevirerek oranları ayarlayıp fazla torku ortadan kaldırıp hızı; 

pnömatik sistemde olduğu gibi aktardık. 

 

Şekil a.2.2-1 Manipülatör Tasarım Süreci 

Ürettiğimiz manipülatörün açıklığı 11 cm’dir, bu açıklık hokey görevindeki çapı 7,5 cm  olan 

pakın tutması için yeterlidir, ayrıca bu manipülatörde harita görevi de yapılacaktır. 
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Şekil a.2.2-2 Manipülatör Açıklığı 

b. ŞASE 

Şasemiz yan plakalar, taban, destek çubukları ve kelepçeler olmak üzere 4 ana 

parçadan oluşmaktadır. 

1. Yan plaka: 

 

Şekil a.2.2-3 Yan Plaka Görüntü                              Şekil a.2.2-4 Yan Plaka Render Görüntüsü 

Yan plakalar aracın temel iskelet sisteminin büyük birer parçasıdır. Aracımızda sağda ve 

solda olmak üzere iki adet yan plaka kullanılmıştır. Bu plakaların üretim malzemesini ise 

dayanıklılığından dolayı polietilen olarak seçtik. 

2. Taban:  
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Taban, aracın temel iskelet sisteminin bir diğer parçasıdır. Tabanı aracımızda bulunan iki yan 

plakanın arasında alt tarafta konumlandırdık. Tabanın üretim malzemesini de polietilen olarak 

seçtik. 

3. Destek Çubukları: 

Destek çubukları aracın iskelet sisteminin birer parçasıdır. Destek çubuklarını aracımızda 

bulunan iki yan plakanın arasında üst tarafta konumlandırdık. Destek çubuklarının asıl görevi 

aracımızda bulunan ana tüpü tutmak ve aracın temel iskeletine sağlamlık kazandırmaktır. 

Destek çubuklarının üretim malzemesini de polietilen olarak seçtik. 

Şekil a.2.2-5 Taban Görüntüsü 

Şekil a.2.2-6 Destek Çubukları Görüntüsü           
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4. Kelepçeler: 

Aracımızda iki farklı boyutta kelepçe kullandık. Büyük kelepçelerin asıl amacı aracın 

elektronik sisteminin bulunduğu ana tüpü üst kısımdaki destek çubuklarına birleştirmektir.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük kelepçelerin asıl amacı aracın pilinin bulunduğu pil tüpünü alt kısımdaki tabana 

birleştirmektir. 

c. Su Geçirmez Tüp 

Tüplerin tasarımı şekil a.2.2-10 aktarılmıştır. Aracımızda ana tüp ve pil tüpü bulunmaktadır. 

Şekil a.2.2-8 Büyük Kelepçe Görüntü                

Şekil a.2.2-7 Küçük Kelepçe Görüntü 
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Şekil a.2.2-9 Su Geçirmez Tüp Tasarımı 

 

1-Ana Tüp: 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.2-10 ana tüpün önden görünüşü        Şekil a.2.2-11 ana tüpün arkadan görünüşü 

      

 

                   

 

 

 

 

 

 
Şekil a.2.2-12 ana tüpün önden render 

görünüşü 

Şekil a.2.2-13 ana tüpün arkadan 

render görünüşü 
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Ana tüp aracın elektronik bileşenlerini taşıyan tüptür. Ön kapak, Arka kapak, hazne ve cam 

pleksi olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır. 

a. Ön kapak: 

               

              

 

 

 

 

 

 

 

Ön kapağın ana görevi üzerinde bulunan o ringler sayesinde ana hazneye su girmesini 

engellemektir. Kapağın ana malzemesi polioksimetilendir. Önündeki şeffaf akrilik/cam pleksi 

sayesinde içeride bulunan kamera aracın önünü rahatça görebilmektedir. 

Cam pleksi: 

Büyük tüpte, ön kapağa monte edip kamerayı araç dışına çıkarmadan görüntü almayı 

hedefledik. Bu nedenle pleksi kestirip büyük tüpün ön kapağında kullandık. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil a.2.2-14 ön kapağın görüntüsü                           Şekil a.2.2-15 ön kapak 

render görüntüsü 

 

Şekil a.2.2-16 Cam Pleksi 
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b. Arka kapak: 

                 

        

 

 

 

 

 

 

 

Arka kapağın görevi üzerinde bulunan o ring ve konektörler sayesinde, hazneye su girmeden 

motorlara güç ve veri iletip pil tüpünden güç alabilmektedir. Arka kapağın da malzemesi 

polioksimetilendir. 

c. Hazne: 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

 

Haznenin görevi içinde bulunan elektronik devreye dışarıdan gelebilecek su ve darbelere karşı 

elektronik devreyi korumaktır. Haznemizin üretim malzemesi akriliktir.  

Şekil a.2.2-17 arka kapak görüntü                                           Şekil a.2.2-18 arka kapak 

render görüntüsü 

Şekil a.2.2-20 hazne görüntüsü                                                   Şekil a.2.2-19 hazne render görüntüsü 
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2-Pil tüpü: 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Pil tüpü aracın pilini taşıyan tüptür. Ön kapak, arka kapak ve hazne olmak üzere 3 parçadan 

oluşur. 

a. Ön kapak 

Şekil a.2.2-21 pil tüpü önden 

görüntü                                       

Şekil a.2.2-22 pil tüpü arkadan 

görüntü 

 

Şekil a.2.2-23 pil tüpü onden render 

görüntüsü 

Şekil a.2.2-24 pil tüpü arkadan render 

görüntüsü 

 

Şekil a.2.2-26 pil tüpü ön kapak görüntü 

Şekil a.2.2-25 pil tüpü ön 

kapak render görüntü 



 

 

30 

 

Pil tüpünde bulunan ön kapağın görevi üzerinde bulunan o ringler sayesinde pilin bulunduğu 

hazneye su girmesini engellemektir. Pil tüpünün ön kapağı da ana tüpte olduğu gibi 

polioksimetilendir. 

 

b. Arka kapak: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Pil tüpünde bulunan arka kapağın görevi üzerinde bulunan o ring ve konektörler sayesinde 

hazneye su girmeden ana tüpe güç akışı sağlamaktır. Pil tüpünde bulunan arka kapağın da 

malzemesi de ana tüpte olduğu gibi polioksimetilendir.  

c. Hazne: 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Haznenin görevi içinde bulunan pile dışarıdan gelebilecek su ve darbelere karşı korumaktır. 

Haznenin üretim malzemesi akriliktir.   

Şekil a.2.2-28 pil tüpü arka kapak görüntü                            Şekil a.2.2-27 pil tüpü 

arka kapak render görüntü 

Şekil a.2.2-29 pil tüpü hazne 

görüntüsü                                     

Şekil a.2.2-30 pil tüpü hazne render 

görüntü 
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d. İTİCİ 

İticiler, pervane ne nozuldan oluşmaktadır. 

a. Pervane: 

Su itişini en iyi yapabileceğini düşündüğümüz 4 farklı tasarımın CFD ve havuz testlerini 

imceleyerek 5 kanatlı pervane kullanımına karar verdik. Ayrıntı bilgileri Test başlığında 

aktardık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kort Nozul: 

3D ile ürettiğimiz nozullarımızda optimum itki gücünü elde etmek adına 0,5 Boy:Çap oranı 

oluşturduk. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Yüzdürücü: Robotumuzun şu anki durumunda yüzdürücü ihtiyacını tüplerle 

sağlaıyor, pandemi nedeniyle üretemediğimiz şasenin havuz teslerinde 

yüzdürücünün ihtiyacı doğrultusunda kullanımını planlıyoruz. 

 

Şekil a.2.2-31 pervane 

Şekil a.2.2-32 Kort Nozul 
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a.2.3. Malzemeler 

a) Polioksimetilen: Mühendislik termoplastiği olarak adlandırılan polioksimetilen yarı 

kristal yapılı sentetik bir polimerdir. Boyutsal kararlılık, aşınma direnci ve çözücülere 

karşı kimyasal direnç gibi özelliklerinden dolayı su altı aracımızın tüp kapaklarında bu 

maddeyi kullandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Polietilen (HDPE): Petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. 

Genellikle teknelerde kullanılır. Tablo 3 de kullanılabilecek malzeme 

karşılaştırılmasında fiyat/ağırlık performansına göre HDPE seçimi yaptık. Şase 

üretimini bu malzemeden yaptık. 

 Tablo 3 Malzeme Karşılaştırma Tablosu 

 Malzeme 

Özgül 

Ağırlık 

(g/cm3) 

Darbe 

Dayanımı 

(kj/cm2) 

Su 

Emilimi 

Fiyat 

(TL/kg) 

Paslanmaz 

Çelik 
7,70-7,85 - - 44,50 

Alüminyum 2,60-2,85 -  35,15 

DEKOTA 0,50-0,70 17,2 %0,9 158,20 

HDPE 0,93-0,94 >Kırılmaz 
2x104 

(°C-1) 
40,95 

Şekil a.2.2-33 Yüzdürücü 

Şekil a.2.3-1 polioksimetilen 
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c) Akrilik tüp: Pleksiglas olarak da bilinen akrilik, çeşitli amaç ve faydalara sahip, çok 

çeşitli renk ve opasitelerde bulunan çok yönlü bir plastik malzemedir. Akrilik tüpü içine 

koyulan elektronik devreleri sudan izole tutması amacı ile kullandık. 

d) Filament: 3D baskı filamenti, 3D yazıcıların kaynaşmış biriktirme modellemesi için 

termoplastik besleme stoğudur. Yazdırmak için farklı sıcaklıklar gerektiren farklı 

özelliklere sahip birçok tipte filament vardır. Filament yaygın olarak 1,75 mm ve 2,85 

mm'lik iki standart çapta mevcuttur. Filament ve 3D printer ile iticileri, kelepçeleri 

ürettik. 

 

 

e) ring: Mekanik bir sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan yuvarlak (O şeklinde) kesit 

elastomer bir döngüdür. O ringleri, su altı elektronik devrelerinin bulunduğu akrilik 

tüpün sızdırmazlığı için kullandık. 

f) Motor: DC motor, düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. 

2 farklı DC motor kullandık. 

 

• Fırçasız DC motor: Çalışmaları için ESC ismi verilen özel sürücü devreleri 

kullanılır. Avantajları, sürtünmenin en az düzeyde olması sayesinde 

verimliliklerinin çok yüksek olması ve fırça gibi aşınan parça olmaması 

sayesinde yüksek performans ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. 

Aracımızda F2838 model kullandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Şekil a.2.3-2 Su Geçirmez Fırçasız Motor 
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• Servo motor: PWM ile 0 ile 180 derece arasında istenilen konumda 

kullanılabilen motorlardır. Robot kolumuzda Servo motor kullanılmıştır. 

Kolun, istenilen konumlandırmada olabilmesi için kullandık.   

 

g) Çeşitli Ebat ve Boylarda Cıvata, Somun: Tasarlanan aracımız demonte edilebilirdir 

ve bu amaçla çeşitli boyut ve ebatlarda cıvata ve somun kullanacağız.  

a.2.4. Üretim Yöntemleri 

 

Talaşlı İmalat/Torna: Kendi ekseni etrafında dönmekte olan, metal veya yapay malzemeler 

üzerinden doğrusal hareket eden kesici takım yardımıyla yapılan talaş kaldırma işlemine 

tornalama, işin yapıldığı tezgaha ise torna tezgahı denir. Su altı aracımızın kapaklarını sanayide 

torna ustamız ile beraber ürettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkap: Matkap veya delgi, temel olarak delik delme, ek olarak havşa açma işlemleri için 

kullanılan, iki kesme kenarına sahip bir kesici takım türüdür. Delik delme operasyonu esnasında 

oluşan talaş, helisel kanallar vasıtasıyla dışarı atılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.4-1 Torna 

Şekil a.2.4-2 Matkap (Takım Üyemiz) 
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Vidalama: İki veya daha fazla parçayı birbirine bağlamak daha sonra parçaları tahrip etmeden 

sökmek için özel şekillendirilmiş elemanlara vida denir. Vidanın görevini yerine getirebilmesi 

için silindirik olan gövdesine yivler (dişler) açılmıştır. Aynı şekilde vidanın vidalanabilmesi 

için yüzeye de kılavuz (dişler) açılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazer CNC: Computer Numeric Control (CNC) mantığıyla, özel gazlar kullanılarak 

(Karbondioksit, Azot, Helyum vb.) lazer ışını meydana getirerek 2 boyutlu düzlemde kesme, 

kazıma ve delme işlemlerini uygulayan, İstenilen şeklin kesimini bilgisayar ortamından alıp 

istenilen şekilde birebir pürüzsüz bir şekilde çıkarma işlemlerini yapan cihazlara CNC Lazer 

denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3D yazıcı: Katkısal üretim olarak da bilinen 3 boyutlu bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 

boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde, ekstra bir 

kalıba ihtiyaç duymadan üreten bir cihazdır. 3D yazıcıların çalışma mantığı, herhangi bir üç 

boyutlu modelin katmanlama teknolojisi ile plastiği eriterek direkt olarak üretimine dayanır. 

 

 

 

Şekil a.2.4-3 Vidalama 

Şekil a.2.4-4 Lazer CNC 
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Epoksi Yapıştrıcı: Epoxy yapıştırıcılar termoset (sıcakta sertleşen) reçinelerdir. İki bileşenli 

reçine/sertleştirici sistemler karıştırma sonrası (sertleşme ısıtmayla oldukça hızlandırılabilir) 

sertleşir. Tek bileşenli epoxylerde bu iki bileşen karıştırılır ve sertleştirmek için sadece ısıtılır. 

İki bileşenli epoxy yapıştırıcılarla amorf yapıdaki termoplastiklerde bağ oluşturma gerilmeli 

çatlamaya neden olabilir. Diğer yapıştırıcılarla karşılaştırıldığında, epoxyler mükemmel 

sürünme özellikli ve yüksek kesme (makaslama) dayanımlı birleştirmeler verir. Soyulma ve 

darbe dayanımı nispeten düşüktür ancak sertleştirici olarak adlandırılan yapıştırıcıların 

kullanımıyla iyileştirilebilir. 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.4-6Epoksi Yapıştırıcı 

Lehimleme: Lehim, kurşun ve kalay elementlerinin bir alaşımıdır. Lehim, iki veya daha fazla 

metal parçanın, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirine tutturulmasıdır. Lehim 

yapılırken lehimlenecek bölge havya ile ısıtılır. Isıtılan bölgeye lehim teli tutulur ve lehim 

eriyerek iletken bölgeyi kaplar. 3-5 sn. sonra lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.4-5 Üç 

Boyutlu Yazıcımız 

Şekil a.2.4-7 Lehimleme 
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Robotun şasesini CNC kesme tezgahı ile yapacağız, tezgahta kesilen parçaları vida ve 

somunlarla birleştireceğiz. Plastik tasarımlar ise 3D yazıcı ile üretimini sağlayacak ve şasede 

olduğu gibi paslanmaz metrik vidalar ile birleştireceğiz. Elektrik devrelerini lehimleme yöntemi 

ve klemens bağlantılarıyla yapacağız. 

a.2.5.  Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.5-1m Genişlik “37 cm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil a.2.5-2 Uzunluk “45 cm” 
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Final tasarımımızda malzeme ataması yapıldıktan sonra ROV’umuzun ağırlığı 6,6 kg, uzunluğu 

45 cm, genişliği 37 cm ve yüksekliği 29 cm dir. 

 

a. STABİLİTE 

Fizikte bir cismin ağırlık merkezi o cismin bir noktadan asıldığında dengede durduğu 

yerdir.(AKIN Teoman (U. Yol Kaptanı), 1999). ROV’un ağırlık merkezini G olarak ve 

yüzdürme merkezini B olarak şekil a.2.5-5’ te verdik.. 

Şekil a.2.5-3 Yükseklik “29 cm” 

Şekil a.2.5-4 Araç Özellikleri 
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B noktası deniz suyunun kaldırma kuvvetinin gemiye uygulandığı noktadır. B 

noktası ile G noktası her zaman aynı doğru üzerinde bulunur. Herhangi bir 

sebepten dolayı bu iki noktanın çakışması bozulmuş ise gemi tekrar denge 

durumuna gelmek için sancağa veya iskeleye meyil eder ve bu meyil 

sonucunda denge durumu yeniden kurulur (AKIN Teoman (U. Yol Kaptanı), 

1999). 

 

Gemiler için uygulanan bu denge kuramını ROV için de uygulayacağız. G ve B 

noktalarını aynı düzlemde olacak şekilde tasarladık. 

 

B hacim merkezi G’den yukarıda ise denizaltı pozitif başlangıç stabilitesine sahiptir. 

Aşağıda ise negatif başlangıç stabilitesine sahiptir. B ile G aynı yerde ise nötr stabiliteye 

sahiptir. (YILMAZ Hüseyin , 2011). 

 

ROV tasarımımızda B noktasını G ile aynı eksende ve yukarısında tutarak pozitif 

başlangıç stabilitesi kazandıracağız. 

 

b. YÜZDÜRME VE BATIŞ 

 

Tüplerin, ROV’a uyguladığı kaldırma kuvvetini hesaplamak için tüplerin hacmini 

3901,86 cm3 olarak hesapladık. Tüpler, 6,6 kg olan ROV ağırlığının 3,9 kg 

kaldıracaktır. ROV, motorlar çalışmazken 2,7 kg ile batabilecektir. Dikey 

konumlandırılan her motor 1,5 kg ağırlık kaldırabilecek şekilde tasarlanmıştır. 4 adet 

dikey motorumuz 6 kg ağırlık kaldırabiliyorken ROV batış ve yüzdürme manevrasında 

herhangi bir sorun oluşmayacaktır.  

 

 

 

Şekil a.2.5-6 ROV ağrılık ve yüzdürme merkezi  
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5. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

5.1.Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik birimlerini 6 ana başlıkta inceledik; 

• Elektronik Haberleşme 

• Kontrol Kartları 

• Enerji ve Sigorta 

• Sensör ve Görüntü 

• Diğer Elektronik Parçalar ve Kumanda 

• Sistem Tasarımı 

 

a. Elektronik Haberleşme 

 

Kontrol masası ve robot arasındaki haberleşmeyi sağlayan kısımdır. Bu kısımda 

bağlantıyı sağlayan fiber kablo, CAT kablolar, Switchler ve Fiber 

dönüştürücüyü inceledik. 

 

Fiber kablo: Fiber kablo yeni nesil teknolojinin hayatımıza kazandırdığı bir üründür. 

Bu kabloların ortasında cam bulunur ve çevresi birkaç kat malzeme ile sıkıca sarılmıştır. 

Işık iletimi yapmak amacıyla kullanılır. Fiber optik kablonun CAT bakır kabloya göre 

en büyük avantajı, sağladığı bant genişliği ve uzun mesafeleri kayıpsız ve tam 

performanslı bir şekilde data taşıma üstünlüğü olarak gösterilebilir. Fiber optik kablo, 

bir elektrik kablosuna benzeyen ancak ışığı taşımak için kullanılan bir veya daha fazla 

fiber optik içeren bir kablo türüdür. Optik fiber elemanları tipik olarak tek tek plastik 

tabakalarla kaplanır ve kablonun yerleştirileceği ortam için koruyucu bir tüp içine 

konur.  

 

Fiber optik kablonun tasarımına bakacak olursak, fiber optik kablo iç yansıma için 

seçilen bir çekirdekten ve bir kaplama katmanından oluşur. Kaplama genellikle bir 

akrilik tabakası ile kaplanır. Bu kaplama fiber özünü darbelerden korur ve aynı tüpteki 

birden fazla fiberin kolaylıkla seçilebilmesini sağlar, kabloda istenilen gerginliği ve 

esnekliği sağlamak için kevlar ya da cam elyaf kullanılır. En son katman olarak dış kılıf 

malzemesi ile kaplanarak kablo haline dönüştürülür. İç mekan uygulamalarında fiber 

genellikle dış malzeme ile kaplanıp özel fiber konnektör ile sonlandırılıp kullanıma 

hazır hale getirilir ancak dış mekan uygulamalarında kritik bir sorun fiberin su ile 

kirlenmesini önlemektir, bunun içinde kablonun dışında bakır tüp, su itici jel kaplama 

veya elyafı çevreleyen su emici toz gibi katı bariyerler kullanılır.  
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Dış ortam fiber kablo ise sert malzeme ile muhafaza edilerek fiber korunmuştur. 

Esneyebildiği için kırılma tehlikesi bulunmamaktadır. 

Cat Kablolar: Cat5, Cat6, Cat7, Cat8 olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar Tablo 5’te 

tanımladık. Projemizde Cat5 tablosunu kullandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil a-1 Fiber Optik Kablo Yapısı 

Şekil a-2 Dış ortamlar için 

fiber kablo 
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Cat5 

Kablo: Kategori 5 (Category5)’nın kısaltması olan Cat5, CCTV güvenlik sistemleri, 

ofislerdeki IP telefon sistemleri, Ethernet bağlantıları gibi haberleşme alanında yaygın 

olarak kullanılır, ses ve görüntü sinyallerinin iletiminden sorumludur. Bu kablolar 100 

MHz frekans geçişine elverişlidir ve saniyede 1 Gbps (1000Mbps) veri taşıyabilirler. 

Belirlenen maksimum uzunluk 100 metredir ve bağlantısı genellikle RJ45 konnektör ile 

yapılır. 

 

 

 

  

 

 

Fiber dönüştürücü: Fiber sinyalini elektriksel sinyale dönüştüren aparattır. 20 KM 

kadar sinyal gücünü sağlayarak uzak mesafe haberleşmeyi sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil a-4 Fiber Dönüştürücü 

 

Switch: Ağ katmanı sayesinde cihazları birbiri ile haberleşmesini sağlayan cihazdır. Ağ 

katmanında anahtarlama görevini üstlenir.  

Tablo 4 CAT Kablo Sınıflandırması 

Şekil a-3 Cat5 

Kablo 
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Şekil a-5 Switch 

b. Kontrol Kartları 

 

Kontrol Kartları verileri işleme noktalarıdır. Sensörlerin verilerini işleme, kamera 

görüntülerini işleme, motor hızlarını ayarlama ve haberleşme görevlerini üstlenirler. 

Aracımızda Teensy 4.1 ve Raspberry Pi 4 olmak üzere 2 adet kontrol kartı 

bulunmaktadır. Motorların, servonun ve sensörlerin verilerinin işlenmesinde, 

denetlenmesinde Teensy 4.1 kullanılırken, kameraların haberleşmesi görevini 

Raspberry Pi 4 üstlenmektedir. 

 

Raspberry Pi 4: Tek kart bilgisayarları (SBC'ler) küçük ve normal boyutta bir 

bilgisayar olarak çalışabildikleri için gelişmiş projelerde oldukça tercih edilirler. SBC'ler 

ARM işlemcili ve x86 işlemcili olarak 2'ye ayrılırlar. ARM işlemcili olan SBC'ler Hard 

Disk ya da SSD destekler. Depolama olarak SD Kart veya eMMC adı verilen yöntemi 

kullanırlar. x86 işlemcili olanlar ise yine Hard Disk veya SSD desteklerler ama yöntem 

olarak sadece eMMC'i kullanırlar. Genellikle düşük özellikli intel işlemciler 

kullanılmaktadır. Raspberry Pi 4 önceki sürüme göre 3 kat daha hızlı. Gigabit ethernet 

bağlantısına, 2 adet usb 3.0 bağlantısına, 4K çözünürlüğe, 2 adet micro-HDMI portuna 

sahiptir. 

 

Teknik Özellikleri: 

-1.5GHz dört çekirdekli 64 bit ARM Cortex-A72 işlemci 

  -1GB, 2GB, 4GB LPDDR4 SDRAM seçeneği 

-Gigabit ethernet girişi 

  -Bluetooth 5.0 

  -Çift monitör desteği 

  -VideoCore VI grafikleri 

  -40 pinli GPIO bağlantı noktaları 
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Şekil b-1 Raspberry Pi 4 

Teensy 4.1: Teensy 4.1 günümüzün en hızlı mikro denetliyicisi olan NXP iMXRT1062 

yongasına sahip 600MHz’de bir ARM Cortex-M7 işlemciye sahiptir. 600 MHz de çalışırken 

bile yaklaşık 100 mA gibi çok az bir enerji tüketir. Stok halde Arduino Uno, Arduino Mega, 

Metro M4, ESP 32 gibi mikro bilgisayarlarla kıyaslandığında çok daha önde olan Teensy 4.1 

hız aşırtmayada uygundur. Diğer kartlarla olan karşılaştırılması Tablo-5 te verilmiştir. 

 

 

Teknik Özellikleri: 

-600 MHz'de ARM Cortex-M7 

-1024K RAM (512K sıkı bağlanmıştır) 

-2048K Flash (64K kurtarma ve EEPROM emülasyonu için ayrılmıştır) 

-2 USB bağlantı noktası, her ikisi de 480MBit / sn 

-3 CAN Veriyolu (CAN FD ile 1) 

-2 I 2 S Dijital Ses 

-1 S / PDIF Dijital Ses 

-1 SDIO (4 bit) yerel SD 

-3 SPI, tümü 16 kelimelik FIFO ile 

-3 I 2 C, tümü 4 bayt FIFO ile 

-7 Seri, tümü 4 bayt FIFO ile 

-32 genel amaçlı DMA kanalı 

-31 PWM pimi 

-40 dijital pin, tümü kesme özellikli 

-14 analog pin, çip üzerinde 2 ADC 
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Şekil b-2 Teensy 4.1 

 

Tablo 5 Kartların CPU Performansı Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB (Printed Circuit Board): PCB (Printed Circuit Board) Türkçe ismi ile baskı devre; kablo 

karışıklığını önlemek, alandan tasarruf etmek, yüksek frekanslı devrelerde distörsiyon ko-

elektriksel gürültüyü azaltmak, maliyeti azaltmak, seri üretimi kolaylaştırmak, sistemi kompakt 

Kart CPU Performansı 

Teensy 4.1 2313.57 

Adafruit Metro M4 (200MHz overclock, 

'dragons' optimization) 
536.35 

Adafruit Metro M4 (180MHz overclock, 

faster optimizations) 
458.19 

Teensy 3.6 440.72 

Sparkfun ESP32 Thing 351.33 

Adafruit HUZZAH 32 351.35 

Teensy 3.5 265.50 

Teensy 3.2 (96MHz overclock, faster 

optimizations) 
218.26 

Adafruit Metro M4 (120MHz, smaller 

code) 
214.85 

Teensy 3.2 (72MHz) 168.62 

Teensy 3.2 (72MHz, smaller code) 126.76 

Arduino Due 94.95 

Arduino Zero 56.86 

Arduino Nano Every 8.20 

Arduino Mega 7.03 
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bir hale getirmek amaçları ile üretilen elektronik devre elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve 

bu elemanlar arasında yer almakta olan elektriksel bağlantının bakır sistemli yollar ile 

sağlandığı plakalardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCB’ler kullanım yerine göre tek veya çift taraflı olmaktadır. Tek taraflı PCB’lerde 

devre elemanları kartın bir yüzüne, iletken deseni ise diğer yüzeyine yerleştirilir. Çift taraflı 

PCB’ler ise daha karmaşık devrelerde kullanılan, her iki tarafta da iletken deseninin bulunduğu 

kart tipleridir, iki yüzeydeki desenleri birbirine bağlamak için özel köprüler kullanılır. 

 

Şekil b-4 Ürettiğimiz Tek Taraflı PCB 

Önceki sene aracımız içerisindeki kablo karışıklığını azaltmak, yerden tasarruf etmek, 

kompakt modüler bir devre tasarımı yapmak için kendi imkanlarımız ile tek taraflı bir PCB 

üretip yarışmada kullanmıştık, bu sene elektronik sistemin neredeyse hepsini üzerinde 

barındıracak olan çift taraflı bir profesyonel PCB üretmeyi planladık. (Şekil b-5), Tamamı ile 

modüler olan sistem, aracımızın içerisindeki elektronik sistemi tek bir kart üzerinde 

birleştirmekte ve herhangi bir arızada veya durumda lehimleme işlemi gerekmeden çok hızlı ve 

pratik bir şekilde parça değişimi imkanı sunmaktadır. 

Şekil b-3 Tasarladığımız Çift Katmanlı PCB 
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Şekil b-6 PCB 

Enerji ve Sigorta: Pil ile robota enerjiyi sağlamak ve acil durumlarda sigorta ile enerjiyi 

kesecek olan birimdir. 

 

Pil: Şartnamede belirtildiği üzere Teknofest bizlere şehir elektriği olarak bildiğimiz 220V AC 

(alternatif akım) enerji sağlamaktadır, bu enerjiyi trafo kullanarak DC (doğrultulmuş akım) 

akıma çevirerek aracımızda kullanabiliriz ancak kablo karışıklığını önlemek, elektromanyetik 

gürültüyü engellemek ve aracımızı elektrik olmayan yerlerde çalıştırabilmek için aracımızda 

dahili bir batarya bulundurmaya karar verdik. Bataryamızı 18650 koduyla bilinen lityum iyon 

pilleri kullandık. Bu piller 18 milimetre çap, 65 milimetre uzunluk, 0 yani silindir yapıdadır. 

18650 piller ICR, INR, IMR gibi kimyalardan üretilmektedir. Dış görünüşleri aynı olsa da ICR 

(LiCoO2) kimyasından üretilen pillerin anlık verebildiği akım 5-7 amper gibi düşük bir değerdir 

ona kıyasla INR (LiNiMnCoO2), IMR (LiMn2O4) gibi kimyalardan üretilen pillerin anlık 

verebildiği akım 30-35 ampere kadar çıkabilmektedir. Aracımızda kullandığımız motorların 

sadece birinin peak (anlık maksimum) akımı 7-8 ampere kadar çıkabildiğinden güç kaybına ve 

tehlikeye yol açmaması adına INR (LiNiMnCoO2) kimya ile üretilmiş pillerden LG markasının 

hg2 model pillerini 6s2p (6 seri 2 paralel) olarak puntalama yöntemi ile birleştirerek 6s (22.2v) 

6000mAh batarya ürettik.  
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Şekil b-7 Batarya 

Biz de güvenliği maksimum düzeye çıkartmak ve olası tehlikelerin en kısa sürede önüne 

geçebilmek için hem kontrol masasında hem de araç üzerinde bulunan acil durdurma sistemi 

planladık. Aracımızın enerji kaynağı olan batarya için bulunmakta olan 2. su altı haznesinin 

üzerinde bulunan su geçirmez on-off anahtar vasıtasıyla bütün sistemin enerjisi tek dokunuş 

ile kesilip aynı şekilde bağlanabilmektedir. Kontrol masası üzerinden durdurma sisteminde ise 

araçta bulunan röle acil bir durumda Teensy 4.1 vasıtasıyla tetiklenerek sistemin gücünü 

kapatacak ve olası tehlikelerin önüne geçilmiş olacaktır. Bütün güvenlik önlemlerine rağmen 

yine de aracımız suyun altındayken oluşabilecek herhangi bir kısa devre durumunda ortaya 

çıkabilecek tehlikeleri önlemek için yine PCB üzerinde 60A cam sigorta bulundurmaktayız. 

(Sistem kapalı)   (Sistem açık) 

 

Röle: Röle, yüksek akım geçen devreleri düşük akım kullanarak anahtarlamak için kullanılan 

devre elemanıdır. Çalışma mantığı kısaca rölenin bobinine enerji verildiğinde mıknatıslanan 

bobinin bir armatürü hareket ettirerek kontakları birbirine değdirmesidir. Bu sayede enerji röle 

üzerinden geçerek devreyi bağlar. 
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Sigorta: Sigortalar elektronik cihazları ve devreleri herhangi bir kısa devre durumunda aşırı 

akımdan koruyarak cihazların hasar görmesini engelleyen devre elemanlarıdır. Devreye seri 

bağlanarak akımı üzerinden geçirir ve aşırı akım durumunda yanarak elektriğin iletimini 

durdurarak komponentleri korurlar. Cam sigortalar ise normal sigortalara kıyasla çok daha 

küçük ve tek kullanımlık sigorta türüdür. Silindirik bir cam tüp içerisine sigortanın gücüne göre 

konumlandırılmış dirence sahip iletken telden oluşur. Aşırı akım durumunda bu tel ısınıp yanar 

ve elektriği iletme özelliğini kaybederek devreyi korur.  

 

Şekil b-9 60A Cam Sigorta 

 

Şekil b-10 5A Cam Sigorta 

TTAF WPI-0302M20 Su Geçirmez Konnektör: Pil tüpündeki enerjiyi mümkün olan en 

güvenli ve düşük dirençli konnektör ile ana hazneye bağlamalıyız. Bunun için 24v gerilime 

uygun ve yüksek amper geçişine izin veren yerli ve milli üretim olan TTAF firmasının su 

geçirmez konnektörlerini kullandık. 

 
Şekil b-11 TTAF Konnektör 

Şekil b-8 Röle 
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AWG Kablo: Amerikan Kablolama Ölçü Birimi (AWG kısaca) bir kablonun içerisindeki tel 

çapı mm olarak bir AWG değerine denk gelir. Gösterge ne kadar küçük olursa, telin çapı da o 

kadar büyür. Bir telin çapı büyüdükçe, taşıdığı sinyaller için daha az elektrik direnci vardır. 

Daha küçük bir ölçüye (daha büyük çaplı) sahip bakır ağ kabloları daha uzun olarak mevcuttur, 

çünkü daha az direnç sunarlar ve sinyallerin daha uzaklara gitmesine izin verirler. Daha az 

direnç ayrıca daha az ısı üretir. Örneğin 24 AWG ağ kablosu, 26 AWG veya 28 AWG ağ 

kablosundan daha az direnç sunacaktır. 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

                                               

Güç Kabloları: Enerjiyi pil tüpünden ana tüpe ve ana tüpten motorlara minimum kayıpla ve su 

geçirmeden güvenle ulaşması gerekmektedir. Bu yüzden suyun altında çalışabilen ve 

ihtiyacımız olan akımı geçirebilen kablolara ihtiyaç duyulmuştur. Yaptığımız araştırmalar ve 

testler sonucu (Şekil b-13/Şekil b-14) ana güç kablosu olarak 12 AWG, motorların güç kablosu 

olarak 18AWG sınıflandırılmasında olan yanmaz silikon kablo kullanmaya karar verdik. 

 

 

 
Şekil b-15 Yanmaz Silikon Kablo 

 

Şekil b-12 AWG KABLO 
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Şekil b-16 Motor Akım Testi 

Sensör ve Görüntü: Çevresel verileri robota aktaracak olan sensör birimidir. Dış 

ortamdaki fiziksel olayları elektronik ortamdaki analog sinyaline çeviren elektronik 

cihazlardır. Kameralar ise görüntüyü aktaracak olan birimdir. 

 

 

Basınç Sensörü: Basınç sensörleri, türetilmiş bir büyüklük olan basıncı algılayıp, bunu 

analog sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli dönüştürücüler ile uygulamalarda 

kullanılacak verilere dönüştürülür. Gaz, su, yağ gibi niceliklerin basıncını ölçen bu 

sensörler basınç büyüklüklerine göre 15, 30, 50, 100, 150 PSI gibi basınçlar için 

kullanılabilir. Aracımızda kullanacağımız basınç sensöründen gelen veriyi IMU ile 

senkronize ederek aracımızın yüksekliğini sabit tutmayı planlamaktayız. 

 

Teknik özellikler:  

-Çalışma Ortamı: korozyonsuz yağ, su, gaz 

-Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-GND) 

Şekil b-17 Basınç 

Sensörü 
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-Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 Mpa 

-Giriş Voltajı: +5 VDC 

-Çıkış gerilimi: 0.5 ~ 4.5 v 

-Ölçüm Hassasiyeti: % 0,5 ~% 1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) 

-Su geçirmez seviyesi: IP68 

-Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 

-Tepki süresi: <2.0 ms 

-Sessiz akım: 2.8 mA 

-Normal Çalışma Basıncı: ≤2,0 Mpa 

-Hasarlı Basınç: ≥3.0Mpa 

 

IMU 9DOF MPU-9250: IMU(Inertial Measurement Unit) üzerinde jiroskop,  ivmeölçer 

bazen de manyetik alan ölçer sensörü bulunan ve ana işlemciye gönderilen açısal ve doğrusal 

ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. Imu’nun görevi üzerinde 

bulunduğu aracın veya cihazın hızını, dönme açısını, ve dönüklük miktarını belirlemektir. 

Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına güvenli ve stabil veriler sağlayamazlar. Bu yüzden 

birbirlerini referans alarak iki sensör birleştirilir ve hız, pozisyon gibi bilgiler tek bir 

birimden yani IMU’dan alınır. 

 

 
Şekil b-18 IMU YAPISI 

-İvmeölçer: İvmeölçer üç eksende üç ayrı analog veri üretir, ivme ölçen bu sensörlerdeki en 

önemli durum yer çekiminden etkilenmeleridir. Sensör sürekli olarak yer çekiminin 

etkisinde kalır. Ölçü skalası olarak bir, iki veya üç eksende ölçüm yapabilen türevleri vardır. 

 

-Jiroskop: IMU’nun içinde bulunan ikinci sensör ise jiroskoptur. Jiroskop basitçe bir 

tekerleğin ekseni etrafında hızlıca döndürülmesi ile oluşur. Tekerleğin etrafındaki çembere 

tutturulan başka bir çember vardır. Bu çemberlere dik açıyla tutturulmuş başka bir çember 

jiroskobu temsil eder. Jiroskobun temelde iki özelliği vardır. Yatay eksende dönmekte olan 

bir jiroskoba yatay eksende bir kuvvet uygulandığında eksen etrafında dönmeye başlar. 

Diğer özelliği ise jiroskobun dönüş eksenine sabit kalmasıdır. 

IMU Teknik Özellikler: 
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-Jiroskop çıkışlarını sayısallaştırmak için üç adet 16 bit analogdan dijitale 

dönüştürücü (ADC) 

-İvmeölçer çıkışlarını sayısallaştırmak için üç adet 16-bit ADC 

-Manyetometre çıkışlarını sayısallaştırmak için üç adet 16-bit ADC 

-Jiroskop tam ölçek aralığı ± 250, ± 500, ± 1000 ve ± 2000 ° / sn (dps) 

-İvmeölçerin tam ölçek aralığı ± 2g, ± 4g, ± 8g ve ± 16g 

-Manyetometre tam ölçek aralığı ± 4800μT 

-I2C ve SPI seri arayüzleri 

-Dahili Dijital Hareket İşleme motoru, programlanabilir kesintileri kullanarak 

hareket tanıma gibi gelişmiş Hareket İşleme ve düşük güç işlevlerini destekler 

-Güç girişi: 3-5v 

 

 

Şekil b-19 IMU 

 

 

IP Kamera: IP kamera CDD ya da CMOS sensöründen sağladığı analog sinyali üzerinde 

bulunan DVS (Dijital Video Sunucu) ile işleyip sayısal veriye çevirerek Ethernet bağlantı 

noktasından yayın yapabilen kamera türüdür. Yaygın olarak CCTV (Kapalı Televizyon 

Devresi) sistemlerinde olduğu gibi güvenlik amaçlı gözetim ve video kaydı tutmak amacı 

ile kullanılırlar. Fiber sistem üzerine IP kamera dizayn etmek fiber sisteme daha uygun 

olacağı için dış kamerayı IP kamera olarak seçtik. 

 

Şekil b-20 IP KAMERA 
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   Teknik Özellikler: 

     -Giriş Frekansı: 24 MHz / 27 MHz / 37.125 MHz / 72 MHz / 74 MHz 

     -Kayıt Çözünürlüğü: 3840 (Dikey) x 2160 (Yatay) / yaklaşık 8.29 milyon piksel 

     -4K çözünürlükte 20, 1080p çözünürlükte 30fps görüntü aktarımı 

     -3.6mm lens açısı 

     -HDR(High Dynamic Range)  

         

Raspberry Pi Kamera: Raspberry Pi kamerası Raspberry’ye özel olarak tasarlanan ve CSI 

konnektörü üzerinden bağlanan, balıkgözü lensli kamera modülüdür. Tüm Raspberry 

modelleri ile uyumludur. Kamera kablosu 60V’u desteklemektedir. 

 

Teknik Özellikler: 

-5 megapixel OV5647 sensör 

-160 derece balıkgözü lens 

-1/4 inç CDD sensör boyutu  

-3-5V çalışma gerilimi 

-Ayarlanabilir odak 

-1080P çözünürlük 

-Boyutlar 25mm x 24mm 

 
Şekil b-21 Raspberry Pi Kamera 

c. Diğer Elektronik Parçalar ve Kumanda:  

 

BLHELİ ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü): ESC(Electronic Speed Controller), elektrikli 

motor ile çalışan araçlarda kullanılır. Fırçalı veya fırçasız motor için üretilmiş ESC alıcıdan 

aldığı sinyallere göre motorun ileri/geri ve hangi hızda döneceği komutunu verir. Fırçalı 

motorlarda gerilimi düzenleyerek hızı kontrol etmeyi sağlayan ESC fırçasız motorlarda ise 

pilden aldığı DC gerilimi 3 kablo üzerinden AC (Alternatif akım) olarak motora gönderir. 

 

Normal ESC’lerden farklı olarak BLHELİ ESC’ler mikro denetleyiciye sahiptir ve 

bilgisayar üzerinden programlanabilir bu sayede motoru yalnızca tek yöne değil çift yöne 

sürebilir. Aracımızda motorları kontrol etmek için Little Bee BLHeli 2-6s(7.4-22.2v) 30A 

ESC kullanacağız. 
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Teknik Özellikler: 

           -Giriş Voltajı: 2-6S (7.4-22.6v) 

           -BEC Çıktısı: Yok 

           -Sürekli Çalışma Akımı (Max) : 30A, Seri Akım: 35A (10 Saniye) 

           -Boyutlar: 35 * 18 * 5mm / 1,4 * 0,7 * 0,2 inç 

           -Ağırlık: 9g (Güç ve sinyal kablosu dahil) 

 

 

Flysky I6X 2.4 Kumanda Seti: Profesyonel bir uzaktan kumanda olan Flysky I6X, 6’sı 

PWM olmak üzere toplam 10 kanal desteğine sahiptir. 2.4GHz bandında çalışan kumanda FS-

iA6B i bus alıcıya ve S-Bus 8 kanal desteğine sahiptir. Kumandanın ekranından aracın voltaj 

değişimlerini, kanallara bağlı olan motorların anlık hızlarını, sensör verilerini görmek 

mümkündür. 

Teknik Özellikler: 

-RF aralığı: 2.4055-2.475GHz 

-6 PWM kanalı 

-RF gücü: <20 dBm 

-500 KHz bant genişliği 

-Düşük gerilim uyarısı 

-Modülasyon: GFSK 

-DSC port: PS/2 Port 

-26mm anten uzunluğu 

 

Şekil c-1 ESC 

Şekil c-2 Flysky I6X 2.4 

Kumanda Seti 
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d. Sistem Tasarımı:  

Aracımızın sistem ve devre tasarımı 3 boyutlu ve şema olarak aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil d-2 Devre Şeması 

Şekil d-1 Araç Sisteminin 3D Görüntüsü 
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Şekil d-2 Fiber ile Bağlantı Şeması 
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5.2.Algoritma Tasarım Süreci  

  

Su altı aracımızda yazılımsal olarak en büyük hedefimiz sürücünün aracın 

kontrolü konusunda zorluk yaşamadan görevleri yapabilmesidir. Hedefimize 

ulaşabilmek için aracımızın su altında dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlayacak 

algoritmalar kullanmaya karar verdik. Kullandığımız algoritmaların matematiksel 

modelleri ve sözde kodlarını inceleyerek yazılımsal tasarım sürecinden önce, 

algoritmik tasarım sürecinde ortaya çıkabilecek olan sorunların fark edilmesi sağladık. 

 

a. Güdüm ve Denge Algoritmaları 

Sensor Fusion 

Sensor Fusion aynı amaçla kullanılacak iki veya daha fazla sensörden gelen bilgiyi 

algı süreci boyunca bir süzgeçten geçirerek tek bir algı haline getirme durumudur. Su 

altı aracımızda jiroskop, ivmeölçer ve pusula sensörlerinden aldığımız verileri sensor 

fusion kullanarak daha kararlı ve doğru veriler elde etmeyi amaçlamaktayız. Bu 

doğrultuda Kalman Filtresini inceledik. 

 

Kalman Filtresi 

Kalman Filtresi, dinamik bir sistemdeki önceki bilgilerle birlikte giriş ve çıkış 

bilgilerinden yararlanarak sistemin durumlarını tahmin edebilen filtredir. Bu filtre, 

geleneksel tahmin edicilerde olduğu gibi filtreleme özelliğine rağmen, sistemin 

ölçülemeyen durumlarını tahmin etmek için de çok güçlü ve yeteneklidir.  

 

Grafik 1 Kalman Filtresinin sensör verilerine uygunlanması 

 

 

Kalman Filtre’sinin matematiksel modeli Macar asıllı Amerikan matematiksel sistem 

teoristi Rudolf Kalman tarafından bulunmuştur ve 1960’lardan sonra araç navigasyonu 
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başta olmak üzere kullanılan ve sistemin durumu hakkında optimize edilmiş bir tahmin 

sağlayan algoritmadır. 

 

  

Şekil a-1 Kalman Filtresi matematiksel modeli 

Su altı aracımızın su altındaki dengesini sağlayabilmek için, IMU ve basınç 

sensörümüzden aldığımız verileri Kalman Filtre’sinden geçirdikten sonra motorlara 

kararlı bir oranda uygulayabilmek için kontrol teorisinden faydalanıyoruz. 

 

 

Kontrol Teorisi 

Kullanılan sistemi istenen koşullarda sabit tutabilmek için sistem girdilerinin 

uygulanmasını yöneten, gerçekleşen hataları en aza indirgemeyi ve kontrol kararlılığı 

sağlamayı amaçlar. Su altı aracımızda sensör verilerini kullanarak aracımızı en dengeli 

biçimde hareket ettirebilmek için kontrol terorisinden faydalanıyoruz. 

Kontrol teorisinin uygulanması için sistemde bulunan durumları inceleyen ve karar 

veren bir kontrolör gerekmektedir. Kontrolör, işlem değişkeni (PV) izler ve bunu 

referans veya ayar noktası (SP) ile karşılaştırır. Hata sinyali olarak adlandırılan işlem 

değişkeninin gerçek ve istenen değeri arasındaki fark, kontrollü işlem değişkenini ayar 

noktası ile aynı değere getirmek için bir kontrol eylemi oluşturmak üzere geri bildirim 

olarak uygulanır. 

  

Doğrusal Kontrol 

Doğrusal kontrol sistemleri kontrol teorisini temel alarak geliştirilmiş, işlem 

değişkenini olması istenen ayar noktasında tutmak için bir geri besleme üreten 

matematiksel modellerdir. En çok kullanılan doğrusal kontrol sistemlerine Orantılı 

Kontrol ve PID algoritmaları örnek verilebilir. 
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PID 

Orantılı Kontrol sistemleri hata üretmektedir. PID algoritması ile bu hata çözülmüş ve 

salınım sayıları azaltılmıştır.  Bu nedenle aracımızın dengelem sisteminin temellerini 

PID algoritmasına dayanarak geliştireceğiz. 

 

Şekil a-2 : PID algoritması sözde kodu 

 

 

Şekil a-3 Pid Algoritması 

PID algoritması, sensörden gelen geri beslemeyi verilen Kp, Kd, Ki değerlerine 

göre hesaplayarak motorlar için bir geri besleme oluşturur. Araç olması gereken denge 

konumundan uzaklaştıkça motorlara verilen güç miktarı doğrusal olmayan bir şekilde 

artar. Bu doğrusal olmayan denge sayesinde aracımızın salınım yapmadan denge 

konumunda sabit kalmasını hedefledik. 
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Şekil a-4 Pid Algoritmasının Farklı Değerlere Göre Düzeltme Eğrisi 

PID algoritması uygulanabilirliğinin hızlı olması ve başarılı sonuç verme kriterleri 

bakımından problemimize uymaktadır. Aynı algoritmayı kullanarak açısal sabitleme, düzlem 

sabitleme ve derinlik sabitleme işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. 

b. Görüntü İşleme 

Parkurda bize verilen otonom görevi tamamlayabilmek için görüntü işleme 

yapmayı planladık. Görüntü işleme algoritmasının geliştirilmesi ve değişkenlerinin 

ayarlanması karmaşık bir iştir. Bu problemi çözebilmek için Python 3 ile çalışan 

Ryven yazılımından faydalanacağız. 

Ryven algoritmik akış şemaları oluşturulmasını sağlayan ve oluşturulan 

algoritmaları çalıştırmanızı sağlayan bir yazılımdır. Ryven sayesinde görüntü işleme 

algoritmamız hakkında denemeler yaparak en kararlı algoritmaya ulaşmayı hedefledik. 
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Şekil b-1 Ryven ile Geliştirilen Çember Algılama Algoritması 1 

 

Şekil b-2 Ryven ile Geliştirilen Çember Algılama Algoritması 2 



 

 

63 

 

 Ryven ile yaptığımız araştırmalar sonucunda kapıyı belirlemek için geometrik 

şekillerin köşelerini sayan bir algoritma yapısı geliştirmeye karar verdik. 

 

 

 

 

Şekil b-3  Görüntü İşleme Algoritma Şeması 
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c. Barbaros Rov Simülasyon 

c.1. Simülasyon Ortamı  

Aracımızın kontrollerini test etmek, algoritma geliştirmek, otonom görevlere çalışmak vb. 

durumlar için sık sık havuz ortamına gitmemiz gerekmektedir. Bu hem masraflı hem de Covid-

19 koşulları altında mümkün değildir. Bu doğrultuda bu sistemleri geliştirip test edebileceğimiz 

bir simülasyon ortamı arayışına girdik. Bu şekilde geliştirilen yerli ve yabancı simülasyon 

ortamlarını inceledik. Fakat bunların hiç biri var olan görüntü üzerinden bize bir kontrol 

sağlamamakta ve algoritma geliştirilmesine imkan tanımamaktadır. Bu sorunu aşmak için kendi 

simülasyonumuzu tasarlamaya karar verdik.  

Tasarladığımız simülasyon ortamında gerçek aracımızda kullanacağımız algoritmaları test 

etmek en önemli hedefimizdir. Bunu sağlarken aracımız içinde kullandığımız yazılım dilinin 

kısıtlamalarına takılmak istememekteyiz. Bu problemi aşabilmek için simülasyonumuz yerel 

ağda bir TCP/IP bağlantısı açmakta ve bu adrese gelen 6 byte boyutunda veri okumaktadır. Bu 

okuduğu byte’ların her biri araçların pwm’lerine eşitlenmektedir. Ve aynı zamanda başka bir 

TCP/IP bağlantısı açmakta 3 byte boyutunda her byte, sensörlerin verdiği değerler olacak 

şekilde veri göndermektedir. Bu sayede yazılım dili fark etmeksizin simülasyon ile haberleşme 

sağlanmaktadır.  

Geliştirilen bu haberleşme sistemi sayesinde su altından çalışan bir aracın fizikleri, sensör 

verileri ve verilen komutlara olan tepkisi gözlemlenebilmektedir. Geliştirdiğimiz ortak veri 

yapısı sayesinde simülasyon üzerinde çalıştırılan kodlar herhangi bir köklü değişikliğe ihtiyaç 

duymadan aracımız üzerinde de aynı şekilde çalışacaktır. 

Şekil c.1-1 Simülasyon Algoritma Şeması 
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c.2. Yazılım Dili 

Simülasyon Unity oyun motorunun desteklediği C# dili ile birlikte System ve 

UnityEngine kütüphaneleri ile birlikte programladık. 

 

c.3. Kol Sistemi 

Araç kolunun kapanıp açılmasını Unity’nin animasyon motoru ve C# scriptleri ile 

birlikte sağladık. Yukarıdaki algoritmada Animator’daki kol algoritması aşağıdaki görselde 

gösterilmiştir. 

Yukarıdaki “on” değeri algoritmada True ya da False yapılan kol değeridir. Unity’nin 

Animator sistemi kullanarak hazırlanan animasyon diyagramı; eğer on değeri False olursa 

SagAcilma isimli animasyonu aktif hale getirir, True olursa SagKapanma isimli animasyonu 

aktif hale getirir. Aynısı sağ içinde geçerlidir. 

 

c.4. Gerçekçilik 

Su, gerçek hayattaki gibi moleküllerine kadar simüle edilemeyeceği için su ile alakalı 

olaylar (Kaldırma Kuvvet, Yüzey Gerilimi) basit hesaplamalarla halledilmektedir. Suyun su 

üstü gerçekçi duruşu için Unity’nin Shader sistemini kullandık. Aydınlatma ve yansımaların 

gerçekçi durması için ise HDRP adı verilen Unity’nin içinde bulunan grafik motoruna geçtik. 

Su altı görünümü için ise Unity’nin hazır olarak verdiği Global Volume isimli bir bileşen 

kullandık. 

 

 

 

 

Şekil c.3-1 Animasyon Motoru 
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Suyun Kaldırma Kuvveti 

 

Simülasyondaki suyun kaldırma kuvvetini, Arşimet prensibine göre hesapladık. 

Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı bir cismin, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir batmazlık 

kuvveti ile yukarıya itildiğini belirtir. 

 

Kaldırma kuvvetinin formülü Arşimet prensibine göre aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil-105 Arşimet Prensibi 

 

Simülasyonda kullanılacak aracın özelliklerine göre elde edilen kaldırma kuvveti değeri 

yer çekiminin kuvvetine ters yönde uygulandığında gerçeğe yakın sonuçlar göstermektedir. 

 

Yüzey Gerilimi 

Yüzey gerilimi aracın sudan çıkması ve geri girmesi olaylarını etkileyeceği için araç her 

sudan girip çıktığında Y kuvvet vektörü 2’ye bölünmektedir. 

 

Motorların Uyguladığı Kuvvet 

Motorlar yönelim açılarına göre kuvvet uyguladıkları için baktıkları açıların oranlarına 

göre kuvvet yönü belirlenir. Örneğin 30 derece açı yaptığında (Şekil A), arkaya doğru 2/3 

(geriye doğru 60 derece açı yaptığı için 60/90), yana doğru 1/3 (ileriye doğru 30 derece açı 

yaptığı için 30/90) kuvvet uygular. Bu şekilde aracın motorlarının güçlerinin oluşturduğu 

hareket eylemi gerçekçi bir şekilde gerçekleşebilmektedir. 

 

 

 

 

 

  
Şekil c.4-1 Arka 

Sağ Motor 
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c.5. Haberleşme 

a. Alınan Veriler 

TCP Porttan 6 byte veri alınır, her bir byte bir motorun çalışma yüzdesine 

denktir. Alınan her 1 byte veri 1-0 arası ondalık sayıya çevrilir. Ardından motorların 

çalışma yüzdelerine atanır. 

 

 

 

 

 

b. Gönderilen Veriler 

TCP Porttan yollanan 3 sensör verisi bulunur, basınç verisi ve IMU'dan yatay ve 

dikey dönüş verileri. Basınç sensörünün yolladığı veri, suyun dibinde maksimum, suyun 

üstünde de 0 değeridir.  Geriye kalan IMU sensörünün verileri 2 tane derece olmak üzere 

2 veri daha yollar. Sensörlerin yolladığı verilerin byte sayıları “send.json” isimli program 

klasöründe bulunan dosyadan düzenlenebilir. Ne kadar çok byte yollanırsa ayrıntı o kadar 

artar. 

 

 

 

 

send.json dosyası 

Sonuç: 
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Bu örnekte her sensör verisi 2 byte alınmıştır. 

 

 

Şekil c.5-2 Robot ile Simülasyon haberleşmesi 

 

Şekil c.5-3 Otonom güdüm algoritmasının simülasyon ve robotla haberleşmesi 

 

Şekil c.5-1 Simülasyon Client İlişkisi 
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d. Görev Algoritmaları 

 Su altı aracımızda kullanacak olduğumuz algoritmalar birbirleri ile etkileşim halinde ve 

iç içedir. Bu düzeni sağlayabilmek ve yarışma anında görevlere uygun planlamayı yapabilmek 

için süreci algoritmik olarak planladık. 

 

Şekil d-1 Görev Algoritması 
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Yukarıdaki algoritma çalışmaya ilk başladığı anda başlangıç algoritması çalıştırılarak sağlıklı ve 

güvenli bir şekilde aracın çalıştırılması sağlanır. Ardından aracın çalışması ve görevleri düzgün 

bir şekilde yapması için göreve uygun adımlar gerçekleştirilir. Görevin otonom olup olmadığını 

kontrol ettikten sonra; görev otonom ise Navigasyon ve Güdüm algoritmaları çalıştırılarak aracın 

görevi otomatik bir şekilde yapması sağlanır. Görevin tamamlanıp tamamlanmadığı yani hedefe 

ulaşılıp ulaşılmadığı zaten Güdüm algoritmasında kontrol edilip, araç durdurulmaktadır. Eğer 

araç durmadıysa otonom işlem olduğu gibi devam ederek bu döngüyü görev tamamlanana kadar 

sürdürür. Eğer görev otonom değil manuel kontrol gerektiriyor ise; kontrol merkezi kullanıcıdan 

gelen verileri uygun bir şekilde araca göndererek aracın manuel bir şekilde kontrol edilmesi 

sağlanmaktadır. Manuel kontrol adımının sonunda görevin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol 

edildikten sonra tamamlandıysa durdurma algoritması çalıştırılarak aracın sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde durdurulması sağlanır, tamamlanmadıysa manuel kontrol olduğu gibi devam ederek bu 

döngü görev tamamlanana kadar sürer. 

 

Şekil d-2 Navigasyon Algoritması 

Otonom görevde Navigasyon algoritması çokça kullanarak hedef bilgilerini Güdüm 

algoritmasına iletmelidir ki otonom görev başarılı bir şekilde bitirilebilsin. Navigasyon 

algoritması, algoritmanın başında kamera ve sensör bilgilerini alır. Aldığı bu bilgiler 

işlenerek hedef belirlenir. Hedefin geçerli olup olmadığı analiz edildikten sonra hedef 

bilgisi hazırdır. 
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Şekil d-3 Güdüm Algoritması 

Algoritmanın başında Navigasyon algoritmasını çalıştırarak bu algoritmadan aldığı verileri 

işleyip analiz ettikten sonra gidebileceği rotayı belirler. Belirlediği rotaya göre motorlara 

güç verdikten sonra hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder. Eğer hedefe ulaşılabildiyse 

görev tamamlanmıştır ve algoritma biter. Ama eğer hedefe ulaşılmadıysa Navigasyon 

algoritması tekrar çalışarak yeni hedef bilgilerini tekrar bu algoritmaya verir.  

 

5.3.Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracımızda kullanılacak çeşitli yazılımları geliştirirken gelecekte çıkabilecek sorunlara daha 

kolay çözüm üretebilmek ve yazılımın yeniden kullanılabilirliğini sağlamak için UNİX 

Felsefesini ilke ediniyoruz. 

Geliştirdiğimiz yazılımların Unix Felsefesine uyması için programımızı küçük parçalara 

ayırdık ve her bir parçacığın kendi yaptığı işi en iyi şekilde yapmasını sağladık. Parçaların 

birbiri ile haberleşmesini sağladık. Bu sayede yeni geliştirilmek istenen özellikler kod tekrarına 

ve hatlara yol açmadan sağlam temeller üstüne geliştirilebilir bir hal aldı. 
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Şekil 5.3-1 Imu’dan Alınan Sensör Verilerinin İşlenerek Motorlara Gönderilmesi 

Aracımızda bulunan IMU’dan alınan verilerin işlenme süreci UNİX Felsefesi’ne göre 

geliştirilirse, daha sonra aracımıza basınç sensörü eklenirse aynı kod blokları tekrar 

kullanılabilir. 

 

 

Şekil 5.3-2 Unix Felsefe  

UNİX Felsefesi sayesinde algoritma geliştirme sürecimizi basitleştiriyor ve sağlam temeller 

üzerine inşa ediyoruz. 

 

5.3.1. Su Altı Aracı Güdüm Algoritması 

  Aracımızın üstünde bulunan tüm güdüm algoritması görevlerini Teensy 4.1 

üstlenmektedir. Bu kartı programlamak için Arduino IDE yazılımını kullandık. Teensy 4.1, 

ARM Cortex-M7 at 600 MHz bir işlemciye sahiptir. Robotumuzda kullandığımız sensörlerden 

daha hızlı veri alabilmek ve veri örnekleme hızımızı artırarak daha doğru sonuçlar elde etmeyi 

amaçladık. Bu doğrultuda üretim aşamasında daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyulması 

durumunda Teensy 4.1’in 1GHz e kadar overclock edilmesi planlanmaktadır. 

Su altı araçlarında Teknofest 2020’den elde ettiğimiz tecrübelerden biri, suyun altında 

kontrollerin her zaman bizim istediğimiz gibi olmayışıdır. Bunun önüne geçebilmek için su altı 

aracımızda bulunan IMU ve basınç sensöründen aldığımız verileri Kalman Filtresi’nden 



 

 

73 

 

geçiriyoruz. Ardından PID algoritması kullanılarak elde ettiğimiz filtrelenmiş verilerin 

motorlara uygulanmasını sağlamaktayız. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Haberleşme 

Kontrol İstasyonuna Kamera Görüntüsünün Ulaştırılması 

 Kontrol istasyonumuzda aracımız üstünde bulunan kameraları gecikmesiz ve net bir 

görüntü alabilmek çok önemlidir.  Bu doğrultuda aracımızda kullandığımız fiberoptik kablo 

donanımsal gecikmeyi en düşük seviyeye indirmektedir. Yazılımsal olarak bu teknolojiyi 

kullanabilmek için geliştirdiğimiz yazılımın TCP/IP standartlarına uyması gerekmektedir. 

Bunu sağlayabilmek için Raspberry Pi 4 üstünde bulunan balıkgözü kameradan aldığımız 

görüntüyü MJPEG-Streamer yazılım ile yer istasyonumuza göndermekteyiz. 

Raspberry Pi ile elde ettiğimiz tecrübeler sonucunda bu işlemin gecikmesiz ve kalite 

kaybı olmadan gerçekleşebilmesi için işlemci sıcaklığının düşük olması gerekmektedir. Bunu 

Şekil 5.3.1-1 Hareket kontrol algoritması 
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sağlayabilmek için işletim sistemi üstünde bulunan kullanmadığımız çeşitli özellikleri 

(masaüstü  ortamı,wifi,bluetooth vb.) kapatan Diet-Pi işletim sistemini kullanmaktayız. 

 

Şekil 5.3.2-1 DietPi İşletim Sistemi Logosu 

Kumanda Verilerinin Su Altı Aracına İletimi 

Kontrol istasyonumuzda bulunan kumanda kontrol verisinin su altı aracına iletilmesi 

gerekmektedir. Bu problemi çözebilmek için C++ ile geliştirmiş olduğumuz su üstü kontrol 

istasyonu yazılımı, kumanda verilerini TCP/IP standardında paketler ile Teensy 4.1 kartına 

iletmektedir. 

 

 

Şekil 5.3.2-2 Kontrol İstasyonundan Kumanda Verilerinin Araca İletilmesi 
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5.3.3. Görüntü İşleme 

 Parkurda bize verilen otonom görevi tamamlayabilmek için geliştirdiğimiz görüntü 

işleme algoritmasını Python 3 yazılım dili kullanarak OpenCV kütüphanesi ile 

gerçekleştireceğiz. 

 

Görüntü İşleme Aşamaları 

Kameradan Veri Al 

Su altındaki aracımızdan gelen kamera verisi okunur. Test ortamında bu işlem yerine 

hazırlamış olduğumuz resimler okunur. 

 

Aldığın Kamera Verisinin Rengini Siyah Beyaza Çevir 

Renklerin oluşturduğu etkiyi en aza indirebilmek için kamera görüntüsünü siyah 

beyaza çeviriyoruz. 

Histogram Eşitleme 

Siyah ve beyaz renklerin birbirlerine olan baskınlığını dengeleyerek nesnelerin ortaya 

çıkmasını sağlıyoruz. 

Görüntüyü Keskinleştir 

Kamera görüntüsünü keskinleştirerek nesnelerin sınır hatlarının ayrımının artmasını 

sağlıyoruz. 

 

Çizgileri Kalınlaştır 

Arasında çok az mesafe olan aynı renk pixelleri koyulaştırarak daha sade bir görüntü 

elde etmeyi sağlıyoruz. Bu işlem için Opencv’nin Dilate metodundan faydalanıyoruz. 

 

Blur Uygula 

Gölgeler ve ince detaylardan dolayı oluşabilecek hataları engellemek için görüntüye 

blur uyguluyoruz. 

 

Çerçeve Tespiti 

Görüntüde bulunan nesnelerin çerçevesini, nesnelerin arka plan ile olan farklılıklarını 

inceleyerek tespit ediyoruz. 

 

Köşe Tespiti 

Tespit edilen çerçevelerin köşe noktalarını işaretliyoruz. 

 

Sonuç 

Tespit edilen köşelerin birbirine göre konumları değerlendirilir. Eğer hiç köşe yoksa 

nesne bir çember, üç köşe varsa bir üçgendir. 



 

 

76 

 

 

Şekil 5.3.3-1 Python ile Yapılan Görüntü İşleme Denemesi 1 

Geliştirdiğimiz algoritmanın ürettiği çıktı şekil-98 de görülmektedir. Mavi çemberin 

algılanmasındaki hatalar ve siyah üçgenin kare olarak algılanması nedeniyle algoritmamızı 

farklı veriler ile test etme ihtiyacı duyduk. 
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Şekil 5.3.3-2 Python ile Yapılan Görüntü İşleme Denemesi 2 

Şekil 5.3.3-3 de görüldüğü üzere algoritmamız renk geçişlerinin ve gölgelerin olmadığı 

durumlarda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle algoritmamızı, gerçek koşullar 

altında kalibre edebilmek için kendi geliştirdiğimiz Barbaros Rov Simülasyonu’nda test ettik 

ve geliştirdik. 
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Su altında ışık parlamaları, gölgeler vb. birçok görüntüyü bozacak etken olduğu için geliştirilen 

simülasyon üzerinde, algoritma parametreleriyle oynayarak su altı ortamı için en uygun 

değerleri seçtik. 

Geliştirdiğimiz kontrol istasyonu tasarımını,  C++ dili ve Qt kütüphanesi kullanarak 

çalışır bir hale getirdik ve Barbaros Rov Simülasyonu üzerinde test ettik. 

 

5.4.Dış Arayüzler 

5.4.1. Haberleşme 

Aracımız ile yer istasyonu arasındaki iletişim iki farklı senaryo ile test edilecektir: 

1- Elektriksel Haberleşme: 

Robot ve yer istasyonu bağlantısının geleneksel elektriksel haberleşme ile bağlantısı. 

Bağlantı aşaması şekil 5.4.1-1 gösterilmektedir. Aşamalı olarak senaryo adımları:  

1- Yerel ağ oluşturularak yer istasyonu bilgisayarına, switchlere ve kontrol merkezine 

ip ataması gerçekleştirilecektir.  

2- Yer istasyonu ile switch arasındaki bağlantı elektriksel olup cat6 ile sağlanacaktır.  

3- Switch ise elektriksel ağ bağlantısını robotta eşlenik cihazına iletilecektir. 

4- Robotta bulunan switch elektriksel ağ bağlantısını kontrol merkezindeki işlemci 

karta cat6 ile bağlantı sağlanacaktır. 

Şekil 5.3.3-4 BarbarosRov Simülasyon Ekran Görüntüsü Şekil 5.3.3-5 Barbaros Rov Simülasyon Görüntü İşleme 
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Şekil 5.4.1-2 Elektriksel Haberleşme Senaryosu 

2- Fiberoptik Haberleşme: 

Bağlantıların dış şebeke fiberoptik kablo ile iletişimi sağlamak. İletişim hızının önemi 

üzerine bu senaryonun uygulanmasına karar verilmiştir. Amaç gerçek zamanlı olarak 

kamera ve kontrol verilerinin aktarılmasıdır. Aktarımda gerçekleşebilecek gecikme ve 

bozulmalar sürücüyü yanıltarak görev süresini artırabilir ve görev doğruluğunu 

düşürebilir. Bu problemin önüne geçebilmek için araç ile yer istasyonu arasında kurulan 

iletişim fiberoptik kablo ile sağlanacaktır. Fibroptik kablolar ışık ile çalıştığı için havuz 

ortamında araç ile yer istasyonu arasındaki kablo mesafesi önemli değildir.  Senaryo 

avantajı olarak: 

 

• İletişim mesafesinin 20 KM kadar çıkabilmesi 

• Haberleşmede gecikme ve donmaların olmaması 

• Yüksek hız veri transferi 

Bağlantı aşaması 5.4.1-3 gösterilmektedir. Aşamalı olarak senaryo adımları:  

5- Yerel ağ oluşturularak yer istasyonu bilgisayarına, fiber optik dönüştürücülere ve 

kontrol merkezine ip ataması gerçekleştirilecektir.  

6- Yer istasyonu ile fiber dönüştürücü cihaz arasındaki bağlantı elektriksel olup cat5 

ile sağlanacaktır.  

7- Fiber dönüştürücü ise elektriksel ağ bağlantısını optik bağlantıya dönüştürerek, su 

altı aracında eşlenik cihaza iletilecektir. 

8- Su altı aracında bulunan fiber dönüştürücü optik olan ağ bağlantısını elektriksel 

bağlantıya dönüştürecektir. 

9- Su altı aracında fiber dönüştürücü cihazın çıkışı ile kontrol merkezindeki işlemci 

kartlara bağlantı cat6 ile sağlanacaktır. 
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Şekil 5.4.1-4 Fiberoptik Haberleşme Senaryosu 

5.4.2. Yer İstasyonu Kullanıcı Arayüzü 

Yer istasyonunda kullanıcı için geliştirdiğimiz bilgilendirme ekranı tasarımı şekil 5.4.2-2 ve 

şekil 5.4.2-3 verilmiştir. Tasarımda Acil buton aktifleştirme, derinlik göstergesi, basınç 

göstergesi, görüntü işleme özelliğinin aktifleştirilmesi ve kapatılması, kameraların görüntüsü 

de ilgili kullanıcı grafik arayüzünde olacaktır. 

 

 

Şekil 5.4.2-1 Kullanıcı grafik arayüzü tasarımı 
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6. GÜVENLİK 

Robotu yaparken uygulanması gereken güvenlik önemlerini her bir ekip üyemiz için 

zorunlu hale getirdik. Bu sayede robotun güvenliği ve daha da önemlisi ekip 

arkadaşlarımızın güvenliğini riske atmamış olduk.  

Barbaros Rov Ekibi olarak güvenlik felsefemiz : 

 

“Ekip arkadaşlarımız en değerli kaynağımızdır ve hiçbir şey kişisel güvenlikten daha 

önemli değildir.” 

 

Kazaların önlenebileceğine ve emniyetin herkesin işinin ayrılmaz bir parçası olduğuna 

inanıyoruz. Güvenlik yönetmelikleri, yaralanmayı önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan 

zorunlu gereklilikler olarak tanımlanmaktadır. (Barss, Peter, Gordon Smith, Susan 

Baker, and Dinesh Mohan. Injury Prevention: An International Perspective. New York: 

Oxford University Press, 1998.) 

Ekibi olarak güvenlik yönetmeliklerimizi 4 ana başlık altında topladık: 

• Mekanik Güvenlik 

• Elektronik Güvenlik 

• Yazılım Güvenliği 

• Çalışma Alanı ve Test Güvenliği 

Mekanik Güvenlik:  

Şekil 5.4.2-4 Kontrol İstasyonu Görseli 



 

 

82 

 

Robotu yaparken başta takım üyelerini ve kullandığımız mekanik parçaların güvenliğini 

sağlamak amacıyla mekanik güvenlik önlemlerine dikkat ediyoruz. Güvenlik Önlemleri 

aşağıda belirtilmiştir, 

• Kullanılan araç gereçlerin ve mekanik parçaların keskin yüzeylerinden korunmak 

için eldiven kullanılması zorunludur. 

• Delici aletler kullanılırken güvenlik gözlüğü takılması zorunludur. 

• Kullanılıp işi bitmiş malzemeler çalışma alanında bırakılmamalıdır. 

• Motorlar üzerinde çalışma yaparken etrafında el,kol vs. Motora zarar verebilecek 

küçük parçalar bulunmamalıdır. 

 Elektronik Güvenlik: 

Robotu yaparken başta takım üyelerini ve kullandığımız elektronik parçaların 

güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik güvenlik önlemlerine dikkat ediyoruz. 

Güvenlik Önlemleri aşağıda belirtilmiştir, 

• Eelktronik parçalar üzerinde çalışma yaparken parçaların üstünden akım 

geçmediğine emin olunmalıdır. 

• ROV bataryası için ana tüp dışında batarya tüpü üretilip enerji çıkışı bu tüpten 

sağlanacaktır, böylece rov ve kullanıcı güvenliği sağlanmış olacaktır. 

• Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında etrafımızda yangın 

söndürme tüpü bulunmalı ve bilirkişi tararfından hemen müdahale edilmelidir. 

• Kullanılan kabloların açıkta kalan kısımları su geçirmeyeek şekilde izole 

edilmelidir. 

• Elektronik işlemler sırasında çarpılmalardan korunma amacıyla edilven 

giyilmesi zorunludur. 

• Robotta meydana gelebilecek sorunlara karşısında “acil kapatma butonunun” 

çalışır halde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Yazılım Güvenliği: 

Robotu yaparken başta takım üyelerini ve kullandığımız yazılım kod ve kayıt 

güvenliğini sağlamak amacıyla yazılım güvenlik önlemlerine dikkat ediyoruz. Güvenlik 

Önlemleri aşağıda belirtilmiştir, 

• Yazılım sırasında kullanılan teknik ekipmanların yanında sıvı bir madde 

bulunmamalıdır. 

• Yazılımda kullanılacak olan kartların bilgisayara güvenli bir şekilde 

bağlandığından emin olunmalıdır. 

• Yazılım kodlarının harici ve bulut üzerinde kayıt edilmesi önemlidir. 

Çalışma Alanı Güvenliği: 

Robotun yapıldığı çalışma ortamının güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla 

çalışma alanı güvenliği önlemlerine dikkat ediyoruz. Güvenlik Önlemleri aşağıda 

belirtilmiştir, 
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Çalışma alanında kullanılan bütün ekipmanlar gün sonunda yerlerine temiz ve düzgün 

bir şekilde yerleştirilmelidir. 

Etrafa kesici ve delici yüzeylere sahip teknik ekipmanlar bırakılmamalıdır. 

Çalışma işlemleri sonunda kullanılan elektrik eşyalar prize takılı bırakılmamalıdır. 

Yerlerde herhangi bir eşya bırakılmamalıdır. 

Zeminin ıslak veya kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 

Robot üstünde yapılan çalışmaların sonunda robot güvenli bir yere etrafında uyarılar 

bulunarak bırakılmalıdır. 

Üretim Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

• CNC operatörü işlemler sırasında iş güvenliği için gözlük ve eldiven 

kullanmıştır. 

• Kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan korunmak için maske ve eldiven 

takılmıştır. 

• Elektrik kaçaklarının meydana getirebileceği olası tehlikelerden korunmak için 

kontrol kalemi kullanılmıştır. 

Test Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

• Robot havuza girmeden önce açıkta kalan elektronik parça ve kablo olmadığında 

emin olunmalıdır. 

• Kullanılan akrilik tüpün içinde hava kalmadığı teyit edilmelidir. 

• Operatöre gerekli bilgilendirmeler öncesinden yapılmalıdır. 

• Acil durum butonunun çalıştığından emin olunmalıdır ve son kontroller 

yapılmalıdır. 

• Test sırasında kullanılan havuzda motorlara takılabilecek küçük parçaların 

olmadığından emin olunmalıdır. 

• Test sonrası robot temiz suyla temizlenmelidir. 

• Test sonrasında kurutma işlemi yapılmalıdır. 

 

 

Şekil 6-1 İSG Malzemesi ile Üretim 
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Proje süreçleri haricinde robot çalıştırılmadan önce, çalışma aşamasında ve durdurma kısmında 

bir yönerge oluşturulup, robot çalıştırılmadan bu yönerge takip edilecektir. Barbaros Rov 

Başlatma Yönergesini Tablo-7 listelenmiştir. 

Tablo 6 Barbaros Rov  Başlatma Yönergesi 

      

  * Sırayı Takip Edin * Onay oladan bir sonraki maddeye geçilmez * 

  Barbaros Rov Başlatma yönergesi 

  Çalıştırmadan Önce Onay 

1 

Elektrik kaçağına önlem amaçlı Robotun kuru olduğundan 

emin ol, nemli parçalar bulunuyorsa izolasyonun sağlayacak 

bir havlu veya kağıt peçete ile kurut  

 

2 Bütün bağlantılarını kontrol et ve acil butonunu test et 

 

  Çalışma Aşaması 

3 İzilasyonu sağlayan eldiveni giy 

 

4 Takım arkadaşınla birlikte Robotu suya indir 

 

5 Çalışma ledlerini gözlemle 

 

6 Sızıntıları gözle kontrol et 

 

7 Robotla temasını kes 

 

8 En az 1 m mesafede bulun 

 

9 Çalıştır 

 

  Sudan Çıkarma 

10 İzilasyonu sağlayan eldiveni giy 
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11 Beklenmedik durumlarda acil butonuna bas 

 

* Sırayı Takip Edin * Onay oladan bir sonraki maddeye geçilmez * 

 

Güvenlik Kontrol Listesi: 

 

 

Barbaros Rov ekibi olarak güvenlikten sorumlu birimimiz tarafından hazırlanan 

güvenlik kontrol listesi bulunmaktadır. Yarışma esnasında yapılacak son kontroller ve 

görevli kişiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 7 Barbaros Rov  Güvenlik Görev Dağlımı 

GÜVENLİK KONTORL MADDESİ SORUMLU KİŞİ 

Takım üyelerinde eldiven ve gözlük 

bulunmalıdır 
Zeynep Sude Ayvaz 

Güvenlik butonunun çalıştığı kontrol 

edilmelidir 
Ahmet Baş 

Motor çalışırken etrafı güvenli hale 

getirilmelidir 
Miraç Gür 

Kablo dağınıklığı önlenmelidir. Ömer Faruk Kuşdil 

Çalışma alanın düzenli olması sağlanmalıdır. Miraç Gür 

Sızdırmazlık kontrol edilmelidir. Ömer Faruk Kuşdil 

Yazılım doğru çalıştığı ve elektronikte kaçak 

olmadığının teyidi edilmelidir. 

Ammar Özkan 

Tuğberk Akbulut 

Barbaros Rov Başlatma Yönergesi Takip 

edilmelidir. 

Hasan Berke 

Kurubaş 
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7. TEST 

a. HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ya da İngilizce kullanımıyla Computational Fluid 

Dynamics (CFD) programları, akışkan davranışlarının etkili olduğu problemlerin, sayısal metot 

ve algoritmalar ile bilgisayar üzerinde çözülerek analiz edildiği programlardır. 

Yapılan tasarımların, performansını analiz etmek ve aracın sudaki ısıl ve akışkan analizlerdeki 

davranışını gözlemleyebilmek adına Autodesk CFD 2021 yazılımını kullandık. 

Şekil a-1 Su altı aracının basitleştirilmiş modeli 
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Yaptığımız araç tasarımının etrafına bir su hacmi çizdik ve yaptığımız araç tasarımının hacmini, 

su hacminden çıkararak tek bir akış hacmi oluşturmayı hedefledik. 

Sayısal çözüm modeli oluştururken türbülans modeli olarak k epsilon modeli kullandık. Bu 

modeli kullanmamızın sebebi literatürde bu tarz çalışmalarda oldukça yaygın olarak 

kullanılması ve güvenilir sonuçlar vermesidir. Bunun yanı sıra oluşturulan akış hacmi su olarak 

tanımlanmış ve suyun fiziksel özellikleri program tarafından otomatik olarak atanmıştır. 

Oluşturulan akış hacminin giriş kesitine hız girişi, çıkış kesitine ise basınç çıkışı sınır şartları 

atanmıştır. Bunların yanı sıra, tasarımı yapılan sekiz adet motorun ortalama 2400 rpm'de 

(dakikadaki devir sayısı) çalıştığı varsayılmış. Analizlerden basınç, hız dağılımları ile vektör 

ve akım çizgileri elde edilmiştir. Bu bulgular aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil a-2 Oluşturulan akış hacmi 
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Araca yapılan CFD testleri sonucunda hız dağlımı dengeli olup , su tüneli testinden de herhangi 

bir türbülans sorununa rastlanmamıştır. Su tüneli içerisinde yapılan basınç testinde de aracın 

dengesi bozacak asimetrik bir basınç oluşmamıştır, uygulanan basınç değeri normal sınırlar 

içerisindedir.  

 

 

 

 

 

Şekil a-3 Araç tasarımı su tüneli test sonuçları - y = 0 ve z = 0 yüzeylerinde hız dağılımı ve 

vektörleri 
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Şekil a-4 Araç tasarımı su tüneli test sonuçları - su akışı hız doğruları 
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Şekil a-5 Araç tasarımı su tüneli test sonuçları - gövde üzerinde oluşan statik basınç dağılımı 

Şekil a-6 134Araç tasarımı su tüneli test sonuçları - su akışı hız doğruları ve gövde üzerinde 

oluşan statik basınç dağılımı 
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Aracımızda kullanmak üzere tasarladığımız, iki farklı pervane sayısı (3 ve 5) ve iki farklı 

boğum derecesine (45 ve 60) sahip toplam 4 adet thruster modeli, hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği analizine tabi tutulduktan sonra karşılaştırılmıştır. Bu bulgular aşağıdaki şekillerde 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil a-8 pervane boğum 45° - x = 0 yüzeyinde hız dağılımı ve su akışı hız doğruları 

Şekil a-7 pervane boğum 60° - x = 0 yüzeyinde hız dağılımı ve su akışı hız doğruları 
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Yaptığımız testleri karşılaştırdığımızda, 5 pervane sayısına ve 60° boğum açısına sahip itici 

tasarımının, aynı devir sayısında (2400 rpm) ve diğer şartları özdeş olan deneylerde, su itişinde 

daha yüksek hızlara çıktığı ve oluşan su akışının daha düzgün oluştuğunu gördük. Böylece araç 

üzerinde kullanacak olduğumuz iticide bu tasarımın kullanılmasına karar kıldık. Kort Nozul’ 

da ise 0,5 Boy:Çap oranı temel aldık.  

 

 

Şekil a-9 pervane boğum 45° - x = 0 yüzeyinde hız dağılımı ve su akışı hız doğruları 

Şekil a-10 pervane boğum 60° - x = 0 yüzeyinde hız dağılımı ve su akışı hız doğruları 
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b. Motor Performans ve Güç Testi 

Yaptığımız CFD testleri sonucunda kullanmaya karar verdiğimiz 5 pervane sayısına ve 60° 

boğum açısına sahip olan itici tasarımını, 3 boyutlu yazıcıda üretip bir deney düzeneği 

oluşturarak çeşitli ölçüm cihazları ile farklı besleme gerilimlerindeki gücü ve gösterdiği tepki 

inceledik. Boştaki akımı 25.2V (şekil b-2) gerilimde (pilin tam dolu voltajı) yalnızca 140 mA 

gibi düşük bir değer olmasına karşın suyun içinde yüklü iken 6-6,5 Amper'e (şekil b-3) kadar 

çıkmaktadır (Ayarlı güç kaynağının verebildiği akım 5A ile sınırlı olduğundan testlere pil ve 

multimetre ile devam edilmiştir.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

RPM Testi 

RPM (dakikadaki devir sayısı) testi motorlarda herhangi bir yalpa, sürtünme veya arıza olup 

olmadığını anlamak, CFD testlerinde kullanmak için ideal bir devir seçmek, motorlarda devir 

kaybı olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan bir testtir. Motorun havadaki devrini 

maksimum gerilimde 8078 rpm olarak belirledik (şekil b-7). Buna karşın her ne kadar su 

dalgaları yüzünden yapılan ölçüm kesin olmasa da suyun altında ortalama 2400 rpm'de 

çalıştığını belirledik (şekil b-8) ve CFD testlerinde bu ölçümleri baz aldık. 

Şekil b-4 Boştaki test Şekil b-1 Su altındaki test 

Şekil b-6 141  hava rpm testi                                     Şekil b-5  su altı rpm testi 
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     Hazne Sızdırmazlık Testi 

Sistem ve pil haznesi olmak üzere üretimini gerçekleştirdiğimiz haznelerin ilk sızdırmazlık 

testlerini atölyemizde bulunan akvaryumda yaklaşık 30 cm derinlikte 1 gün bekleterek 

gerçekleştirdik (şekil b-10). Sonrasında ise ilimizde bulunan olimpik havuza giderek 

haznelerimizi 5 metre derinlikte 1 saat süre boyunca bekletmiş ve sonrasında üretimden 

kaynaklı herhangi bir sızdırmazlık veya sızdırdığına dair bir su buharı olup olmadığını 

gözlemledik (şekil b-6). 

 

   

 

Şekil b-11 Havuz Testi 2 

 

 

 

 

Şekil b-9 Akvaryum Testi 

Şekil b-6 Havuz Testi 
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c. Manipülatör Kol Testi 

Hokey ve yapboz görevlerinde büyük rol oynayacak olan, kendi çizimimiz ve üretimimiz olan 

robotik kolumuzu aracımızda kullanacağız. Bunun için hem hokey görevine hem de yapboz 

görevine uygun bir kol tasarladık. Çapı 80mm olan hokey pakını tutmaya uygun olabilmesi için 

kol tamamen açık konumda iken minimum 85mm olması gerekmektedir bu yüzden hokey 

pakının çapı Teknofest tarafından açıklanmasının ardından tutucunun sağ ve sol kollarını 

düzenleyerek tam açık halde 70mm olan çapı 105mm ye yükselttik (şekil b-7). Ağırlığı yaklaşık 

1 kilogram olan yapboz parçalarını tutarken herhangi bir fiziksel veya mekaniksel sıkıntı 

yaşanıp yaşanmadığını 1 kilogram ağırlıkla test ettik. 

 

 

Şekil b-12 Su ve ağırlık testi 

8. TECRÜBE 

 

Bu kısımda önceki seneden edindiğimiz tecrübe ve çalışmalarımız doğrultusunda dikkat 

etmemiz gereken etkenlerden ve nasıl çözüm geliştirdiğimizden bahsettik. 

 

Yazılım Tecrübeleri 

Su altında kamera görüntüsünün donma ve gecikme olmadan aktarılabilmesi çok önemlidir. 

Kamerada gerçekleşebilecek donmalar sürücünün aracın konumu kaybetmesine ve görevde 

hata yapmasına neden olmaktadır. Elde ettiğimiz bu tecrübeye göre kamera görüntüsünü hatasız 

aktarabilmek için güdüm algoritmasını ve görüntü aktarım algoritmasını iki farklı 

mikrodenetleyici üzerinde çalışacak şekilde tasarladık. 

 

Su altı aracımızda kullanılacak olan güdüm algoritmaları geliştirilirken IMU sensöründen 

alınan verilerin kararlı olmadığı ve hesaplamalarda anlık hatalara neden olduğunu fark ettik. Bu 

sorunu aşabilmek için veri filtreleme algoritmalarını araştırdık ve Kalman Filtre’sinin 

kullanımına karar verdik. 

 



 

 

96 

 

Su altı aracımızda kullanacak olduğumuz sensörlerin yarışma ve test anında bozularak beklenen 

veri aralığının dışında veri göndermeleri sonucu algoritmaların kitlendiğini ve aracın 

kontrolünün kaybedildiğini gözlemledik. Bu sorunu aşabilmek için sensör verilerini 

kullanmadan önce, doğrulama aşamasını yazılımsal sürece ekledik. 

 

ROV Simülasyonunu yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar; suyun gerçekçi duruşu ve 

işlevi, drone’un hareket sistemi, objelerin ağırlıkları ve taşınabilirlik durumu, simülasyonu dış 

ortamdan kontrol edilebilirlikti. Suyun gerçekçi işlevi konusunda suyun kaldırma kuvveti ve 

suyun yüzey gerilimi üstüne durulması gerekiyordu ancak suyun yüzey gerilimi formülü 

oldukça kompleks ve anlaşılmaz bir formüldü. Bu kadar kompleks bir formülü simülasyonda 

çalıştırmak, simülasyonun performansının zarar görmesine yol açacaktı. Bunun gibi 

basitleştirilmiş bir formül de robotun hareket sisteminde yer alıyor. Bu şekilde işlemcinin 

yapması gereken çoğu iş basitleştirilerek yükü azaltılıyor. Bunun dışında objeler taşınırken 

yaşanan durumlardan birisi de oyun motorunun çarpışma sisteminin taşıma durumundayken 

kontrol etmeye yetmemesi. Bunun için de gene oyun motorunun desteklediği sistemlerden biri 

kullanılarak bunu eş zamanlı bir şekilde yapması sağlanıyor. Dış ortamdan kontrol durumun da 

ise gereksiz veri göndermeye engel olmak için veri gönderme işlemi byte’lar üzerinden 

yapılarak gereksiz iletim yapılmamış oluyor. 

 

Mekanik Tecrübeleri 

Su altı araçlarında en önemli şey olan sızdırmazlık konusunda edindiğimiz tecrübeler 

doğrultusunda bu yıl sızdırmazlık konusunda olabildiğinde yapıştırıcı kullanmayıp yerine o 

ring yuvaları yapıp sızdırmazlığı o ring ile sağladık, çünkü yapıştırıcılar belli bir süre 

sızdırmazlık sağlasa da sonrasında su sızdırabiliyor. Buna ek olarak su altında kalan kabloların 

içinden su yürüme durumuna karşı kabloları doğrudan aracın içine göndermek yerine her motor 

için konnektör kullanarak kablonun içinden su yürüse bile aracın içine ulaşması engelledik. 

Su altı aracımızda kullanacağımız motorları seçerken sadece hıza odaklanmayıp bunun yanı 

sıra işlevsellik ve suya dayanıklılığı göz önünde bulundurduk. Çünkü suya dayanıklı olmayan 

motorlar ve servolar üzerinde bir müddet sonra korozyon ve paslanma oluşmaktadır (şekil 8-

1). 

 

Şekil 8-1 Suya dayanıksız servo 

Aracın motor konumundan kaynaklı stabilite problemlerini engellemek için motorları 

birbirinden olabildiğinde uzaklaştırdık ve yükseklik kontrolü için ikili motor 

konfigrasyonundan dörtlü motor konfigrasyonuna geçerek 4 merkezden PID sistemi ile aracın 

suda hareketi esnasında ya da yük taşırken ağırlıktan dolayı oluşabilecek düzensiz pitch ve yaw 

hareketi yapmasının önüne geçmiş olacağız. 
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Şase üretilirken vida yuvalarına kadar detaylı ve ölçülü bir şekilde çizilmiştir, bu sayede 

sonradan oluşabilecek yanlış üretimlerin önüne geçilmiş, zaman kaybı ortadan kaldırılmış ve 

herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde önce çizimde kontrol edilip ona göre hareket 

edilmesini sağlamış olduk. 

Önceki sene haznenin kapaklarını takarken içerdeki hava sıkıştığı için kapakları takmak zor 

oluyordu. Bu sene fiber konnektör takılı değilken oluşan hava boşluğundan yararlanarak 

hazneyi çok daha kolay bir şekilde kapatabiliyoruz. 

Yüzdürücü olarak kullandığımız köpüklerin suda ne kadar durursa dursun suyu emmemesi ve 

su basıncı etkisi ile küçülerek yüzdürücü özelliğini kaybetmemesi gerekmektedir. Önceki sene 

kullandığımız yüzdürücüler su altında fiziksel değişimlere uğrayarak aracın stabilitesinde ciddi 

sorunlar oluşturmuştu. Bu sene poliüretan köpük kullanmayı planlamaktayız. 

Önceki sene aracın hazne kapaklarında bulunan çift o ring sisteminin oluşturmuş olduğu 

sürtünmeden ötürü kapakların açılıp kapanmasında zorluğu ortadan kaldırmak için bir takım 

kayganlaştırıcılar kullanmış ancak kullandığımız kayganlaştırıcıların o ringlerin yapısına zarar 

verdiğini ve o ringlerin şişmesiyle birlikte elastik yapısının kaybolmasına yol açtığını 

gözlemlemiştik. Bu sene o ringlerin yağlanması için özel olarak kullanılan silikonlu gres temin 

ederek bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık. 

3d parçalar üretilirken dilimleme aşamasında doluluk oranını düşük tutmak ilerleyen zamanda 

parçaların ansızın paramparça olmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda doluluk 

oranını yüksek tutup bu sorunun önüne geçtik. 

 

Elektronik Tecrübeleri 

Su altı aracı elektroniği konusunda dikkat edilmesi gereken durumların başında suyun 

oluşturabileceği kısa devre veya korozyon sonucu devrelerin düzgün çalışamaması 

gelmektedir. Önceki sene suyun içinde çalışan parçaların korozyona maruz kalması sonucunda 

oluşan kısa devre sonucu sistemde kısa devre yaşadık. Bu sene suyun içinde çalışan bütün 

elektronik parçaları minimum IP68 sızdırmazlık belgesine sahip olanları seçtik 

Aracın haznesinin akrilik borusunu, elektronik parçaları belirledikten sonra parçaların rahatça 

sığabileceği ölçülerde seçmiş olup 3 boyutlu modellemesini yaptık. Bu durum önceki sene 

yaşadığımız yer problemini ortadan kaldırmış ve yer problemine çözüm olarak yaptığımız 

düzendeki gibi parçaların birbirine çok yakın olup ısınmasını engellemiştir. 

Aracımızın enerji kaynağı olan bataryayı ayrı biz hazneye koyarak hem stabiliteyi arttırmış hem 

de hazne içindeki parçalar için kalan alanı fazla tutup aynı zamanda bütün önlemlere rağmen 

oluşabilecek herhangi bir yangında veya ısı sonucunda bataryanın infilak etmesinin önüne 

geçmiş olduk. 

Önceki sene ürettiğimiz PCB küçük boyutluydu ve yalnızca IMU, ADC, PCA gibi ufak 

modülleri üzerinde barındırmaktaydı, ve fazla yer olmamasından kaynaklı çok dar olan devrede 

arızalanan herhangi bir parçayı değiştirmek veya arıza tespiti yapmak çok zor hale gelmişti, bu 

sene bütün devreyi üzerinde barındıran bir PCB üretip parça değişimini çok basit bir hale getirip 

bütün bu sorunların önüne geçmeyi planlamaktayız. 

Elektronik devre üzerinde çalışırken her zaman işe odaklanmalı ve devre kurma işi bittikten 

sonra multimetre ile herhangi bir kısa devre olup olmadığı kontrol edilmeli ve dc gerilim 

kullandığımız için çoğu yerde + - ye dikkat edilmelidir. Geçen sene bütün devreyi kurduktan 

sonra 12-5V regülatörü ters bağlamamız sonucu bütün sistem yanmıştı. Buna çözüm olarak 
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devre yapım aşamasında bütün ölçümler yapılıp odaklanılacak, yine de herhangi bir dalgınlık 

sonucu oluşabilecek kısa devre veya yanlış bağlantıda ana güç girişindeki sigorta atıp 

komponentlerin zarar görmesinin önüne geçmiş olacaktır. 

Sistemde üzerinden akım geçen bütün parçaların datasheet’inde verilen maksimum akım değeri 

üstüne çıkılmamalıdır ve kullanılacak komponentler kullanılacağı yere göre seçilmelidir. Aksi 

takdirde yüksek akıma uygun olmayan kablo veya konnektörden yüksek akım çekilmesi 

durumunda ısınacağı veya ark yapacağı için yangına sebep olabilir. 

9. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Zaman planımız; yapılmak isteneni iyi düşünmeyi, aşamaları tasarlamayı, işlerin ne zaman 

gerçekleştirileceği ve bu aşamalarda gerekecek kaynakları belirlemeyi kapsar. Ekip olarak 

başladığımız projelerde öncelikli adımımız zaman planlaması yapmaktır. Zaman planlaması 

sayesinde hangi işlerin ne kadar zamanda yapılması gerektiği daha anlaşılır olmuştur. Bu 

önemin farkında olarak aşağıdaki zaman çizelgesi oluşturulmuştur. Proje zaman planlaması 

şekil 9-1 verilmiştir, toplamda 258 gün olarak yansımakta. Görev alıştırmaları için 37 gün 

planladık. 

 

Şekil 9-1 Zaman Planlaması 
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Bütçe Planlaması 

Tablo 8 giderler tablosunda satın aldığımız, almayı planladığımız malzeme/hizmetler 

listelenmiştir. Tablo 9’da ise sponsorluk tablosu listelenmiştir. 

Tablo 8 Giderler Tablosu 

Giderler 

Birim Ürün Açıklaması Adet 
Birim Fiyat (Kdv 

Dahil) 

Toplam 

Fiyat 

M
ek

a
n

ik
 

Polietilen Levha 10 mm - Alaşım: PE300 
21,74 

(kg) 
34,31 ( kg fiyat ) 745,89 TL 

Şase Malzemesi ve CNC İmalat Bedeli 1 200 TL 200 TL 

130 x 120 x 5  mm Akrelik Şeffaf Boru 2 354 TL 708 TL 

90 x 80 x  5  mm Akrelik Şeffaf Boru 1 330,4 TL 330,4 TL 

Akrelik Tüp Torna İmalat Bedeli 2 400 TL 400 TL 

GX-16 3-Pin Su Geçirmez Mike Konnektör 9 23,98 TL 215,82 TL 

Fiber Su Geçirmez Konnektör 1 80 TL 80 TL 

F2838 Model Motor 10 97 TL 970 TL 

DSS-M15 Servo Motor 2 159,26 TL 318,52 TL 

E
le

k
tr

o
n

ik
 

Raspberry Pi 4 4GB 1 570,81 TL 570,81 TL 

Raspberry Pi Kamera Modülü 1 221,75 TL 221,75 TL 

3.7V 3000mAh Li-ion Şarjlı Pil-20A 25 32 TL 800 TL 

Teensy 4.1 Geliştirme Kartı 1 419,62 TL 419,62 TL 

BLHELİ ESC 10 32 TL 320 TL 

Flysky İ6X 2.4 Kumanda Seti 1 800 TL 800 TL 

DC-DC VOLTAJ DÜŞÜRÜCÜ 3 95 TL 285 TL 

XM535AI+SC3235 3MP H.265 HD IP 

Kamera 
1 86,7 TL 86,7 TL 

8.0MP Sony IMX415 Sensor 4K  HD IP 

Kamera 
1 486,3 TL 486,3 TL 

MPU 9250 9 Eksen Gyro Sensör 1 53,09 TL 53,09 TL 

1/8NPT Basınç Sensörü 1 154,44 TL 154,44 TL 

Toplam Miktar : 8.166,34 TL 
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Tablo 9 Sponsorluk Tablosu 

Tablo 10’da ise gelir tablosu listelenmiştir. 

Tablo 10 Gelir Tablosu 

Gelirler 

Kurum Adı Hibe Miktarı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 10.000,00 

Deneyap Atölyesi 950,00 

Toplam Miktar : 10.950,00 TL 

Tablo 11’de maddi bütçe planlaması listelenmiştir. Artan 2.216,34 TL miktar yedek 

techizat sürecinde değerlendirilecektir. 

Tablo 11 Maddi Bütçe Tablosu 

Maddi Bütçe Planlaması 

Giderler Toplam  8.166,34 TL 

Gelirler Toplam  10.950 TL 

Maddi Bütçeden Kalan Toplam : 2.216,34 TL 

Risk Planlaması 

Risk, projemizin zaman çizelgesini, performansını veya bütçesini potansiyel olarak 

etkileyebilecek durumlardır. Risk yönetimi, sorun yaratmadan önce riskleri belirleme, 

Sponsorluklar 

Kurum Adı Ürün Açıklaması Adet 
Birim Fiyat (Kdv 

Dahil) 

Toplam 

Fiyat 

Porima Filament 6 120 TL 720 TL 

Yağmur Metal Lehim Malzemeleri 4 20 TL 80 TL 

Türk Telekom Fiber Kablo ve Ek İmalatı 2 Sponsor 

Türk Telekom Fiber Dönüştürücü 2 150 TL  300 TL 

Türk Telekom 
Switch ( bakır/fiber 

dönüştürücü ) 
2 200 TL 400 TL 

Türk Telekom Cat ve Fiber Kablo 2 Sponsor 

HellermannTyton Religel Clear 1 560 TL 560 TL 

Birikim Pilleri 
22.2V 6.0AH BATARYA 

Paketi 
2 800 TL 1200 TL 

İris Akademi İSG Danışmanlık Hizmeti             Sponsor 

T
ra

b
zo

n
 

D
en

ey
ap

 

El Aletleri ve Hirdavat 

Malzemeleri 
Deneyap Atölyesi 

İSG Ekipmanları Deneyap Atölyesi 

3D Yazıcı Deneyap Atölyesi 

Diğer elektronik malzemeler  

( voltaj dönüştürücü,direnç , 

diyot ... Vs) 

Deneyap Atölyesi 
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kategorilere ayırma, önceliklendirme ve planlama sürecidir. Projemizde sürekli 

iyileştirmeyi sağlamak adına “PUKÖ” döngüsünü uyguladık. PUKÖ, sürekli 

iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş bir döngüdür. 

Açılımı Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al sırası ile şekillenir.  

Ekip olarak proje yol haritamızda neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından 

yapılacağının adımlarını belirledik. PUKÖ döngüsünü uygulama adımlarımız : 

1. Yapılan plan doğrultusunda uygulamaya geçilir. 

2. Uygulamada elde edilen veriler/çıktı kontrol et aşamasında kullanılır. 

3. Veri/çıktı amaç için uygunsa standart hale getirilir. 

4. Veri/çıkı amaca uygun değilse değerlendirilir, sapmalar belirlenir ve rapor edilir. 

5. Sapmaların tekrar oluşmaması ve iyileştirilmesi adına önleyici faaliyetler düzenlenir. 

 

Risk analizinde  olasılık ve Frekans verileri gözlenip tahmin edilmiştir. Şiddet verisi ise 

olasılık ve frekansın çarpımından elde edilmiştir.  

 

Olasılık değerleri riskin gerçekleşme ihtimalini belirtmektedir. 5 kesin; 4 oldukça 

mümkün; 3 olası; 2 mümkün ama düşük; 1 beklenmez ama mümkün.  

 

Frekans değerleri riskin gerçekleşme sıklığını belirtmektedir. 5 sürekli; 4 sık; 3 ara sıra; 

2 sık değil; 1 seyrek.  

 

Şiddet değerleri riskin gerçekleştiği durumdaki zararını belirtmektedir. 5 büyük zarar; 

4 ciddi zarar; 3 kalıcı zarar; 2 önemli zarar; 1 önemsiz zarar.  

 

Olasılık, frekans ve şiddet değerlerinin çarpımından oluşan risk değerine göre riskin 

önemini belirlerdik. Tablo 12’da risk değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması , 

risk durumu ve aksiyon süreçleri listelenmiştir. 

 

Tablo 12 Risk Analizi Tablosu 

S
ır

a
 FAALİYETLERİ

N RİSK 

DURUMU 

ETKİ ALANI 

O
L

A
S

IK
 

F
R

E
K

A
N

S
 

Ş
İD

D
E

T
 

R
İS

K
 

D
E

Ğ
E

R
İ 

AKSİYON LİSTESİ 

1 

Atölyede 

sağlık/yaralanma 

sorunların 

yaşanması. 

Sağlık 2 2 5 20 

İş sağlığı ve güvenliği 

eğitimin verilmesi. Koruyucu 

ekipmanların temin edilmesi 

ve kullanımı. 

2 

Proje için gerekli 

malzemelerin 

tedarik sürecinin 

uzaması,bozulması. 

Proje 3 2 3 18 

İlk aşamada alzemelerin 

yurtiçinden temin edilmesi, 

yurtdışından alınacak 

parçaların tespit edilip 
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sponsorlar aracılıyla temin 

edilmesi sağlanacaktır. 

Malzemeler yedekleri hesaba 

katılarak tedarik edilecektir. 

3 

Pandemi sürecinde 

sokağa çıkma 

yasağının oluşması. 

Proje 3 3 2 12 

Gerekli izin belgelerini 

alınması. Danışman, izin 

belgesi ve araçla kritik 

sevkiyat/ulaşım sürecini 

sağlayacaktır. 

4 

Pandemi sürecinde 

toplantıların ve 

iletişim aksaması. 

Proje 3 3 2 12 
Çevirim içi araçlarının 

kullanılması. 

5 

Verilerin olduğu 

bilgisayarların 

arızalanması. 

Proje 3 3 2 12 

Gerekli olan bilgilerin 

tamamı bulut ortamına 

yüklenecektir ve bilgiler iki 

farklı bilgisayarda 

bulunacaktır. 

6 

Proje bütçesinin 

aşılması ve maddi 

sorunlar. 

Proje 3 2 2 12 

Malzemeler için proforma 

fatura alınacaktır. Dolar 

kurundan dolayı meydana 

gelecek fiyat artışları için 

durum göz önünde 

bulundurulacaktır. 

Sponsorlar aracılıyla fiyat 

artışı olan malzemelerin 

temini sağlanacaktır. 

7 

Final yarışması 

öncesi sevkiyat 

nedeniyle 

yaşanabilecek 

hasarlar. 

Proje 3 3 2 12 
Kritik parçalar karayolunda 

özel araçla taşınacaktır. 

8 
Tasarım bilgilerin 

silinmesi. 
Mekanik 3 3 2 12 

Gerekli olan bilgilerin 

tamamı bulut ortamına 

yüklenecektir ve bilgiler iki 

farklı bilgisayarda 

bulunacaktır. 

9 

Fiber kablonun 

sinyalin 

kötüleşmesi. 

Elektronik 3 2 2 12 

İki farklı kablo yedek olarak 

ve fiber db ölçü aleti 

bulunacaktır. 

10 
Fiber kablonun 

kırılması. 
Elektronik 3 2 2 12 

Dış ortam fiberi 

kullanılacaktır ayrıca İki 

farklı kablo yedek olarak ve 

fiber ek cihazır. 

11 

Hareket 

motorlarının 

yanması veya 

arızalanması. 

Elektronik,Mekani

k 
3 2 2 12 

Yedek motor siparişi 

verilecektir. Devrelerin 

voltaj sevileri kontrol 

edilecektir. 

12 
Yazılım programın 

silinmesi. 
Yazılım 3 3 2 12 

Gerekli olan bilgilerin 

tamamı bulut ortamına 

yüklenecektir ve bilgiler iki 
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farklı bilgisayarda 

bulunacaktır. 

13 

Rapor sonucunda 

maddi desteğin 

sağlanmaması. 

Proje 2 1 4 8 

Hazırlanacak raporu geçmiş 

yıllarda hazırlanan raporlarla 

karışılaştırıp 

değerlendirilecektir ve 

yeterliliği kontrol edilecektir. 

14 

Robotun kontrol 

merkezini su 

alması. 

Elektronik 2 1 4 8 

 Test süreçleri, simülasyon 

ve zaman planındaki görev 

hazırlık evreksi bulunmakta. 

15 

Projenin 

zamanında 

bitirilememesi . 

Proje 3 1 2 6 

Proje zaman planlaması ve 

Agile gözden geçirme 

toplantıları ile süreç takip 

edilecektir. 

16 
Roboot şasesinin 

hatalı üretimi. 
Mekanik 3 1 2 6 

Gerekli üretim için CNC 

tezgahı ile ölçülü üretim 

yapılacaktır. 

17 
Robotun denge 

sorunu. 
Mekanik 3 1 2 6 

Tasarım için gerekli 

hesaplamalar yapılacaktır ve 

simülasyon ile kontrol 

edilecektir. 

18 

Robot kolunun 

görevlerde 

yaşanabilecek 

sorunlar. 

Mekanik 3 1 2 6 

 Test süreçleri, simülasyon 

ve zaman planındaki görev 

hazırlık evreksi bulunmakta. 

19 

Yarışmaya 

başvurunun 

yapılamaması. 

Proje 1 1 5 5 

Olasığı düşük. 2020'den 

süreç deneyimi elde edilerek 

gerekli bilgiler başvuru 

öncesi hazırlandı. 

20 

Sızdırmazlık ve 

hareket kabiliyeti 

videolarının teslim 

edilememesi. 

Proje 2 1 2 4 

Olasığı düşük. Proje zaman 

planlaması ile süreç takip 

edilecektir. 

21 

Yazılımda 

yaşanacak 

Bug'ların oluşması. 

Yazılım 1 1 3 3 

Olasığı düşük.  Test 

süreçleri, simülasyon ile 

süreç kontrol edilecektir. 

22 

Raporlar için 

yeterli kaynak ve 

bilgiye 

ulaşılamaması. 

Proje 1 1 2 2 
Olasığı düşük.2020'den süreç 

deneyimi elde edilmiştir. 

23 

Yarışma 

görevlerinin 

aksaması ve 

yapılamaması. 

Proje 1 1 2 2 

Olasığı düşük.  Test 

süreçleri, simülasyon ve 

zaman planındaki görev 

hazırlık evreksi bulunmakta. 

24 

Robotun elektrik 

kısmının 

arızalanması. 

Elektronik 1 1 2 2 

Olasığı düşük.  Test 

süreçleri, simülasyon ve 

zaman planındaki görev 

hazırlık evreksi bulunmakta. 
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Tablo 13’te SWOT Analizi yaparak güçlü ve zayıf yönlerinimizi , iç ve dış çevreden 

kaynaklanan fırsat ve tehditler sptanmıştır. Tablo-10’da S = Strengths / Güçlü Yönler , 

W = Weaknesses / Zayıf Yönler , O = Opportunities / Fırsatlar ve T = Threats / Tehditler 

listelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 13 Swot Analiz 
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10. ÖZGÜNLÜK 

 

1. Barbaros Rov Simülasyon 

Covid salgını, üretimde ve testlerde maliyetleri düşürmek adına gerçekleştirdiğimiz 

simülasyon yazılımı ile görevleri deneyimleme, ayrıca harici kod penceresi ile otonom 

olarak hazırlanan kodları koşturma olanağı sağlıyoruz. Gerçek robot ile simülasyon robotu 

arasında yapılan bağlantı ile robotun tepkileri ölçme ve değerlendirme durumu olacaktır. 

Yapılan simülasyon bütün takımlara açık olacak şekilde https://barbarosrov.com 

sayfamızda yayınlanacaktır. Ayrıntılar için bkz. yazılım, ön tasarım süreci, simülasyon 

ortamı. 

 

2. Manipülatör Kolu 

Özgün olarak tasarladığımız robot kolunu üreterek bütün görevlere uygun hale 

getireceğiz. Ayrıntılı bilgi için bk. raporda mekanik tasarım süreci üretim bölümü kol 

tasarım kısmı. 

3. Fiber Haberleşme 

Cat5/6 ile yapılan haberleşmeler mesafeye bağlı ve data trafiği bu mesafelerden 

etkileniyor. Bu nedenle kontrol merkezi ve robot arasındaki tasarladığımız fiber 

haberleşme düzeneği ile teoride haberleşme mesafesini 20 km çıkartabiliyoruz, bunun 

yanı sıra hızlı daha trafiği ve görüntüde yaşanacak gecikmelerin ortadan kalkması. 

Gelişen fiber teknoloji ile bu tasarımın bakır kabloya göre cat5/6 daha ucuza maliyet 

edilmesi. Ayrıntılı bilgi için bk. raporda dış arayüz bölümü. 

4. Çift Taraflı PCB 

Kablo karışıklığını önlemek, alandan tasarruf etmek, yüksek frekanslı devrelerde 

distörsiyon ko-elektriksel gürültüyü azaltmak, maliyeti azaltmak, seri üretimi 

kolaylaştırmak, sistemi kompakt bir hale getirmek için tasarladık. Ayrıntılı bilgi için bk. 

elektronik tasarım süreci. 

 

5. Unix Felsefesi 

Aracımızda kullanılan yazılım tasarım sürecini Unix Felsefesi’nin ortaya attığı 

değerlere dayandırdık. Unix Felsefesi sayesinde aracımız içi geliştirdiğimiz yazılımlar 

https://barbarosrov.com/


 

 

106 

 

kolay kullanılabilir, yeniden ölçeklenebilir ve kolay geliştirilebilir bir yapı kazandılar. 

Ayrıntılı bilgi için bk. yazılım tasarım süreci 

6. Su Altı Denge Algoritması 

Su altı aracımız üzerinde bulunan IMU ve basınç sensöründen aldığımız verilere göre 

aracımızın dengede kalmasını sağlayan güdüm ve kontrol algoritması geliştirildi. 

Ayrıntılı bilgi için bk. algoritma tasarım. 

 

7. Görüntü İşleme 

Geliştirdiğimiz görüntü işleme algoritmasının BarbarosRov Simülasyon üzerinde yapılan 

testlerine dayanarak, su altından elde edilen görüntünün görüntü işleme sürecine 

hazırlanabilmesi için gerekli işlem parametrelerini hesapladık. Elde ettiğimiz veriler ile 

görüntü üzerinde histogram eşitleme işlemi uyguladık. Ayrıntılı bilgi için bk. yazılım 

tasarım. 

11. YERLİLİK 

İnsansız Su Altı Yarışmasına katılan projeler incelendiğinde birçok projede kullanılan 

malzemelerin hazır olarak yurt dışından veya yurt içinden bu yarışmaya özel üretilmiş 

ekipmanların alındığını görebilirsiniz. Projede amacımız ürettiğimiz ürünlerle ve 

iyileştirmelerde yarışmaya katılmak, bu vizyonla:   

• Barbaros Rov Simülasyonu. 

• ROV yazılımı ve görüntü işleme yazılımları. 

• Su üstü kontrol istasyonu yazılımı. 

• Kol tasarımımız ve üretim. 

• Şase tasarımı ve üretimi. 

• Pervane ve nozul tasarımı ve üretimi. 

• Su sızdırmaz tüpün tasarımı ve üretimi. 

• Tüp kelepçelerinin tasarımı ve üretimi. 

• ROV tasarımı ve modelleme. 

• Elektronik ve haberleşme sistem tasarımı ve modelleme. 

• İşlemcinin bulunacağı ana kart tasarımı ve üretimi. 

• PCB tasarımı ve üretimi. 

• Lityum iyon bataryalar. 

• Su altı anahtar (Acil durum butonu ) 

İşlemlerini gerçekleştirdik. Yerlilik oranları Ek-1’de listeledik.  
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EK-1 

Simülasyon programı       Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $500 

 Parkuru deneyimleme ve otonom olarak oluşturulan kodları koşturulan bir simülasyon 

programı. Ayrıca bu ürünümüzü ücretsiz olarak dağıtıma www.barbarosrov.com ücretsiz 

dağıtıma çıkardık.  

ROV yazılımı ve görüntü işleme yazılımları       Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $700 

ROV hareket kabiliyeti sağlayan, sabit konumlandırma özelliği içeren ve cisim tesbiti/tanıma 

yazılımımız. 

Manipülatör Kol      Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $439 

Tasarlayıp ürettiğimiz manipülatör kol ile görevleri ard arda yapma yeteneği ve düşük maliyet 

elde edildi. Kol parçaları 3D yazıcı ile basılmıştır. 

Şase tasarımı ve üretimi     Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $339 

Mödüler ve dengeli bir tasarıma sahip olan robotumuz, görevlerde stabil ve hızlı hareketlilik 

sağlanmıştır. 

Pervane ve nozul tasarımı ve üretimi   Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %80

         *İthal İkame Fiyatı: $189 

Kullanılan motor yerli olmayıp, geliştirilen ve testleri yapılan nozul ve pervane üretilmiştir. 

Su sızdırmaz tüpün tasarımı ve üretimi   Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $1.299 

Tasarladığımız tüplerin tamamen yerli malzeme ve üretim imkanlarıyla üretilmiştir. Tüp 

kapakları da amaca uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir. 

Tüp kelepçelerinin tasarımı ve üretimi  Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $149 

Modülerlik ve kolay sökülüp takılabilen tüp kelepçeleri tasarlanıp, 3D ile basılmıştır. 

 

http://www.barbarosrov.com/
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PCB tasarımı ve üretimi    Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $85 

Amaca uygun olarak tasarlanan çift taraflı PCB tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir. 

Su Altı Anahtarı ( Acil durdurma butonu ) Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %100

         *İthal İkame Fiyatı: $145 

Aracın ve kullanıcının güvenliğini sağlayan buton tamamen yerli malzeme ve ürünlerinden 

üretilmiştir. 

Lityum İyon Bataryalar    Katma Değer Bazlı Yerlili Oranı: %60

         *İthal İkame Fiyatı: $170 

Robotumuzun tasarımına göre imal edilerek su geçirmez hazne içerisinde küçük bir alanı 

kaplamaktadır. Hazır temin edilen Li-on piller özel tasarım doğrultusunda yerli imkanlarla 

birleştirilip sızdırmazlığı sağlanmıştır. 

 

*ikame fiyatlar https://bluerobotics.com/ sayfasından referans olarak 

gösterilmiştir. 

 

https://bluerobotics.com/

