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1. RAPOR ÖZETİ 
 

Bu rapor, 2021 TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için Abyssos takımı 

tarafından hazırlanmıştır. Yarışma şartnamesi ve örnek rapor formatı kapsamında; gerekli görev 

tanımları, literatür taramaları, güncel kullanım konseptleri, algoritma ve elektronik tasarım 

kararları sunmaktadır. 

Denizcilik sektöründe su altı araçları, askeri ve sivil amaçlarla doğal ve çevresel 

kaynakların korunması ve incelenmesi, inşaat faaliyetleri, savunma sanayi gibi çeşitli amaçlarla 

yürütülmekte olup insan hayatını riske atılmaması amacıyla insansız platformlar kullanılması 

üzerine odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda geleceğin su altı sistemleri görevlerine uygun, 

kumandalı veya otonom görevler icra edebilen zengin ve yenilikçi fikirlerle sahada dengeleri 

değiştirecek özgün araç tasarımında yürütülen proje kapsamında üretim faaliyetleri, risklere 

karşı alınan önlemler, malzemeler, elektronik devreler, mekanik yapılar ve yazılım sistemleri 

tüm detaylarıyla anlatılmıştır. 

Günümüz dünyasının getirmiş olduğu teknolojik atılım ve gereksinimler otonom 

araçların gelişmesine ve ulaşılabilir olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yeni alan 

birçok farklı mühendislik alanında farklı disiplinlerce incelenmektedir. Bu teknolojinin 

getirmiş olduğu faydanın her geçen gün artmasıyla birçok mühendise iş alanı oluşturmaktadır. 

Bizim gibi mühendis adaylarının geleceğin ihtiyaç duyduğu bu alana ilgisi artmıştır. Teknofest 

gibi yarışmalar biz mühendis adayları için kendini deneme fırsatı hem de aynı ilgi alanları olan 

insanlar için bir buluşma noktasıdır. 

 Ekip üyelerimizin 7 farklı okuldan eğitim alıyor olmaları zengin görüş ve fikirler ortaya 

çıkartmaktadır. Belirlenen görevler dahilinde takımımızda yenilikçi, verimli ve düşük maliyetli 

tasarımların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda düşünülmüş özgün fikir 

ve uygulamalarımız özgünlük başlığı altında, teknik detayları ise ilgili başlıklar altında 

anlatılmıştır. 

 Elektronik tasarımlar su sızdırmaz modüller halinde araç içerisinde 

konumlandırılmıştır. Araç su alsa dahi elektronik sistemlerin güvenliği sağlanmaktadır. Bu 

durum olası malzeme bozulma ve değişikliklerinde bütçeyi minimum seviyede etkilerken 

zamandan da tasarruf sağlamaktadır. 

 Yazılım tasarlama sürecinde oluşturulan algoritmalar oluşabilecek her aksaklık 

düşünülerek hazırlanmış ve her türlü tehlike anında suda kalarak yarışmaya devam edebilmesi 

düşünülmüştür. 

 Bu projenin üretilme süresince öğrendiklerimizi uygulama fırsatı, bilgilerimizi 

tazeleme, ilgi alanlarımızı zenginleştirme ve takım çalışması ruhu kazanmak gibi birçok 

fırsatlar bulduk. Bu tarz yarışmaların hiçbir zaman kaybedeni yoktur. Kaybetmenin tek yolu 

vardır. O da proje yarışmalarına katılmamaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. TAKIM ÜYELERİ 

 

 

 
 

TAKIM DANIŞMANI: 

DOÇ. DR. HASAN ERDİNÇ KOÇER 

 
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği bölümü devreler ve 

sistemler anabilim dalında doçent doktor olarak 

görev yapmaktayım. Mikrodenetleyicili sistemler 

ve görüntü işleme konularında çalışmaktayım. 

Daha önce Tübitak teydeb proje yürütücülüğü ve 

Tübitak ardeb proje araştırmacılığı görevlerinde 

bulunmuş olup Selçuk Üniversitesi Proje 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür 

yardımcılığı yapmaktayım. 

 

E-posta : ekocer@selcuk.edu.tr 

 

 

 

TAKIM KAPTANI: 

SEYYİD MUSTAFA KILINÇARSLAN 

 
Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim.  

2015-2016 (lise 4) eğitim öğretim yılında kendi 

geliştirdiğim amfi devresi ve yazılımı ile okulumun 

çok amaçlı salonunda yapılacak olan bir 

seminerdeki hoparlörleri kullanıma açtım.  

Teknofest 2020 kapsamında Uluşah takımı ile roket 

yarışmasında alçak irtifa kategorisine, hali hazırda 

kaptanlığını yürüttüğüm Abyssos takımı ile 

insansız sualtı sistemleri yarışmasına katıldım. 

2020 yılında yürüttüğüm bitirme projemde 4 

motorlu bir aracı, uzaktan kumanda ile motor 

kontrolü üzerine çalışarak aracın uzaktan 

kontrolünü sağladım. Takımda, elektronik donanım 

ekibi ile elektronik kart tasarımı ve yazılım ekibi ile 

görev algoritmaları üzerine çalışıyorum. 

 

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/s-

mustafa-

k%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7arslan/ 

https://www.linkedin.com/in/s-mustafa-k%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7arslan/
https://www.linkedin.com/in/s-mustafa-k%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7arslan/
https://www.linkedin.com/in/s-mustafa-k%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7arslan/
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TAKIM ÜYESİ: 

OĞUZHAN ŞENBAŞ 

 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Abyssos 

takımında mekanik tasarım, yapısal analiz, akış 

analizinde ve aracın kontrolünde görev alıyorum. 

İnsansız araçlar ve uzay teknolojileri üzerine 

kendimi geliştirmekteyim.  Robotik alanına 2013 

ve 2015 yıllarında İTÜRO'ya çizgi izleyen robot 

projesiyle katılarak başladım. 2016 yılında Tübitak 

ve İTURO serbest kategorileri proje yarışmalarına 

lise robotik takımımız ile birlikte insansız su altı 

aracı üreterek katıldım. Üniversite eğitimim 

süresince, Volamus takımıyla Vtol ve sabit kanat 

ihalar üreterek METU VTOL yarışmasında ikinci 

ve The 1st Online International Robot Competition 

2020 yarışmasında birincilik elde ettik. Aynı 

zamandan 2019 yılında Abyssos takımıyla beraber 

Teknofest İnsansız Sualtı yarışmasında finalle 

kaldık. CAD ve CAM programları kullanarak 

parçaların ve aracın analizi, dizaynı ve üretiminde 

görev yapıyorum. ROS (Robot Operating System) 

ve ARDUSUB kullanarak aracın kontrol yazılımını 

geliştirmekteyim. İlgi alanlarım kontrol, otonom 

araçlar ve uzay teknolojileridir. 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 

HAKAN GÖRÜCÜ 

 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Aracımızın 

mekanik tasarımı, yapısal ve akış analizinin 

yapılmasında görev alıyorum. İnsansız araçlar ve 

deniz projeleri alanlarında kendimi 

geliştirmekteyim. Robotik ve deniz projeleri 

alanına ilgim lisedeyken başladı. 2016 yılında 

Tübitak ve İTÜRO serbest kategorileri proje 

yarışmalarına lise robotik takımımız ile birlikte 

insansız su altı aracı üreterek katıldım. Üniversitede 

derslerime ve mesleksel gelişimime yöneldim. 

Üniversite hayatımda proje yarışmalarında pek 

tecrübem bulunmuyor. Fakat bölüm derslerimizin 

dönem projelerinin verdiği motivasyon proje 

yarışmalarına olan ilgimi tekrar arttırdı. CAD ve 

CAM programları kullanarak parçaların ve aracın 

analizi, dizaynı ve üretiminde görev yapmaktayım. 

İlgi alanlarım akış analizi ve otonom sualtı 

araçlarıdır. 

 

LİNKEDİN: 

http://www.linkedin.com/in/hakan-gorucu 

http://www.linkedin.com/in/hakan-gorucu
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TAKIM ÜYESİ: 

HÜRKAN DERE 

 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina 

Mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. ODTÜ 

Temiz Enerji Kulübü olarak katıldığımız 

TUBİTAK'ın düzenlediği Verimlilik Yarışları'nda 

2018 yılında Türkiye 2.liği, 2019 ve 2020 yıllarında 

da tanıtım ve teşvik ödülü, LONDRA'da 

düzenlenen SHELL Eco Marathon prototip 

kategorisinde ise Türkiye 1.liği ve Dünya 24.lüğü 

elde ettik. Ek olarak, SANOFİ'nin düzenlediği Sen 

Bul Diyabet Kolaylaşsın isimli yarışma için 

hazırladığım proje ile Türkiye 1.liği elde ettim. 

ODTÜ Robot Topluluğu'nun düzenlediği ODTÜ 

Robot Günleri'nde çizgi izleyen kategorisinde 

koordinatörlük yaptım. Bir makina mühendisliği 

öğrencisi olarak, otomotiv sektörüne çok büyük ilgi 

duyuyorum ve topluluklarda aktif olarak çalışarak 

kendimi bu alanda tecrübelendirmeye çalışıyorum. 

Takımda, mekanik tasarım ekibinde CAD ve CAM 

programları ile dizayn, yapısal analiz ve akış 

analizleri yapmaktayım. 

 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/h%C3%BCrk

an-dere-888898195/ 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 

MELİH CÜNEYT AKKAYA 

 
Merhaba İsmim Melih Cüneyt Akkaya, Sakarya 

Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

4.sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemdeki en 

büyük etmen lise döneminde elektronik ve yazılıma 

ilgi duymamdı. 4 yıllık üniversite sürecimin ilk 3 

yılını gömülü sistemler üzerine araştırma yaparak 

geçirdim. Arduino, STM32 ve Tiva-C kartları ile 

projeler gerçekleştirdim. Üniversitenin son yılında 

aldığım dersler ile güç elektroniği alanında 

araştırmalara başladım. Güç elektroniği donanımı 

ve tasarımı konusu üzerinde çalışmalar yapıyorum. 

Daha önce MPPT, DC-DC ve AC-DC çevirici 

konuları üzerine simülasyon ve devre kartı çizim 

çalışmaları gerçekleştirdim. Matlab/Simulink ve 

Powersim programları hakkında orta derecede bilgi 

sahibiyim. Devre kartı çizimlerimi Eagle ve 

EasyEda üzerinden gerçekleştirmekteyim. 

Takımda elektronik donanım ekibinde robotun güç 

sisteminde görev yapıyorum. 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/melih-

c%C3%BCneyt-akkaya-a57a79157/ 

https://www.linkedin.com/in/h%C3%BCrkan-dere-888898195/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%BCrkan-dere-888898195/
https://www.linkedin.com/in/melih-c%C3%BCneyt-akkaya-a57a79157/
https://www.linkedin.com/in/melih-c%C3%BCneyt-akkaya-a57a79157/
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TAKIM ÜYESİ: 

DOĞAN BİLİCİ 

 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf 

öğrencisiyim. TEKNOFEST 2020 kapsamında 

TOBB ETU ROV takımı ile insansız sualtı 

sistemleri yarışmasına katıldım.  Takımda, 

elektronik donanım ekibinde sensör füzyonu ve 

sensör verilerinin işlenmesi alanlarında görev 

yapıyorum. 

 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/do%C4%9Fa

n-bilici-7588691a3/ 

 
 

 

TAKIM ÜYESİ: 

YAŞAR OĞUZHAN TOY 

 
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Daha önce 

IEEE bünyesinde çeşitli komitelerde robot kulübü 

içerisinde çeşitli eğitimlerde yer aldım. Aynı 

zamanda FPGA ile görüntü işleme ve makine 

öğrenimi alanında çalışmalarıma devam ediyorum. 

Takımda, pinger görevi için sensör tasarımı ve 

elektronik filtrelemeden sorumluyum. 

 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/ya%C5%9Far

-o%C4%9Fuzhan-toy-001496202/ 

 

TAKIM ÜYESİ: 

AYDIN ALTUN 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 

Yazılım ve robotiğe olan ilgimden dolayı 

gerçekleştirdiğim AI temelli projeler ve otonom 

sürüş teknolojileri ile ilgili çalışmalar 

yapmaktayım. Takımda, yazılım ekibinde path 

planning ve yapay zeka alanlarında görev 

yapıyorum. 

 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/ayd%C4%B1

n-altun-842912127/ 

 

https://www.linkedin.com/in/do%C4%9Fan-bilici-7588691a3/
https://www.linkedin.com/in/do%C4%9Fan-bilici-7588691a3/
https://www.linkedin.com/in/ya%C5%9Far-o%C4%9Fuzhan-toy-001496202/
https://www.linkedin.com/in/ya%C5%9Far-o%C4%9Fuzhan-toy-001496202/
https://www.linkedin.com/in/ayd%C4%B1n-altun-842912127/
https://www.linkedin.com/in/ayd%C4%B1n-altun-842912127/


9 
 

 

TAKIM ÜYESİ: 

OĞUZHAN BİLİM 

 
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

4. sınıf öğrencisiyim. Deep Learning, Machine 

Learning, Image Processing alanlarında çalışmalar 

yapmaktayım. OpenCV kütüphanesi kullanarak 

geometrik şekil algılama ve sınıflandırma, hand 

tracking konularında projelerim bulunmakta. 

Bitirme projesi olarak Deep Reinforcement 

Learning algoritması ile tasarladığım yılanı başarılı 

bir şekilde 100 skora ulaştırdım. Takımda, yazılım 

ekibinde görüntü işleme ve yapay zeka 

algoritmalarının tasarımında görev almaktayım 

 

LİNKEDİN: 

https://www.linkedin.com/in/o%C4%9Fuzh

an-bilim/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/o%C4%9Fuzhan-bilim/
https://www.linkedin.com/in/o%C4%9Fuzhan-bilim/
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2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM DANIŞMANI 

DOÇ. DR. HASAN 

ERDİNÇ KOÇER 

 

TAKIM KAPTANI 

SEYYİD MUSTAFA 

KILINÇARSLAN 

 

DONANIM EKİBİ 

LİDERİ 

SEYYİD MUSTAFA 

KILINÇARSLAN 

 

MEKANİK EKİBİ 

LİDERİ 

OĞUZHAN     

ŞENBAŞ 

MEKANİK EKİBİ 

ÜYESİ 
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GÖRÜCÜ 
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MELİH CÜNEYT 

AKKAYA 

YAZILIM EKİBİ 

ÜYESİ 
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SEYYİD MUSTAFA 

KILINÇARSLAN 

 

DONANIM EKİBİ 

ÜYESİ 

YAŞAR OĞUZHAN 

TOY 

YAZILIM EKİBİ 
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BİLİM 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Ön tasarım raporunun tüm değerlendirme kriterlerinden yaklaşık olarak %10 kadar 

puanımız kırılmıştır. Bu sonuçların ardından hazırlanan raporlar takımımız tarafından tekrardan 

incelenmiştir.  Dolayısıyla proje kapsamında ön tasarım raporuna göre kritik tasarım raporunda 

her konuda gelişim gösterilmiştir. 

Ön tasarım raporuna göre kritik tasarım raporunda gelişim gösterilen noktalar mekanik, 

elektronik, algoritma ve yazılımsal olarak dört başlıkta incelenmiştir: 

Mekanik tasarım süreci konusunda, ön tasarım raporunda sunmuş olduğumuz aracın 

mekanik tasarımı yüzerlilik ve denge açısından geliştirilmiştir. Mekanik tasarım kısmında 

paylaşıldığı gibi 6 motorlu dizilimden 8 motorlu dizilime geçilmiş, aracın doluluk oranı 

arttırılmıştır. Yapılan akış analizlerinden de net olarak anlaşılacağı üzere suyun daha rahat 

kırılması planlanmaktadır. Bu 8 motorlu dizilim ile aracın koordinat, hacim ve ağırlık 

merkezleri rahatça ayarlanabilmiş ve bu merkezlerin ortasına daha verimli veri alabilmek için 

IMU sensörü yerleştirilmişti. 

 Elektronik tasarım süreci konusunda ise araçta 6 motorlu dizilimden 8 motorlu dizilime 

geçildiği için kullanılacak esc biriminde değişiklik yapılması gerekmiştir. Bir adet dörtlü esc, 

iki adet tekli esc kullandığımız ötr raporunda, değiştirdiğimiz fikirle birlikte 2 adet dörtlü esc 

kullanımına geçilmiştir. Buna uygun devre yeniden tasarlanarak elektronik tasarım süreci 

kısmında paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra ise aracımızda kendi tasarımımız olan ABYSSOS 

BMS V1.0 kartını geliştirerek ABYSSOS BMS V2.0 kartı olarak revize edilmiştir. Kart 

üzerindeki değişikliklerimiz ise sıcaklık ve akım sensörülerimizi kartın üstüne gömmek ve bu 

sayede dengeleme gibi fonksiyonların daha doğruluk oranı yüksek bir şekilde çalışmasını 

sağlamak olmuştur. 

 Algoritma tasarım süreci kısmında ise ötrdeki tasarlanan algoritmalara genel anlamda 

sadık kalınmıştır. Hata gördüğümüz ufak tefek yerleri düzenleyerek algoritmaların doğruluk 

oranı arttırılmıştır. Ek olarak eklenen her görev için yedek algoritmalar ise ötrye göre gelişim 

gösterdiğimiz kısımdır. Hazırladığımız ana algoritmaların çok iyi çalışacağını düşünmemizden 

ötürü değiştirme gereği duyulmamış, planlanmayan bir hata olursa eğer diye düşünüp ön görüde 

bulunarak her görev için yedek algoritmalar oluşturulmuştur.  

 Yazılım tasarım süreci kısmında ise görüntü işleme fonksiyonumuz testlerimizden de 

edindiğimiz tecrübe ile ötr raporuna göre yenilenmiştir. Daha verimli sonuç alınan bu görüntü 

işleme yazılımı, hem yazılım tasarım sürecinde hem algoritma tasarım sürecinde paylaşılmıştır. 

Buna ek olarak bulanık görüntünün filtrelenerek işlem görmesi için ötr raporunda hazırlanan 

algoritma test edilmiş sonuçlara göre doğruluk yüzdesini arttırarak yazılım geliştirilmiştir. Son 

olarak yazılım tasarım süreci kısmında yaptığımız en büyük yenilik ise görevlerin yapay zeka 

yolu ile yapılması konusunda gösterdiğimiz gelişimdir. Klasik görüntü işleme 

algoritmalarından çıkarak hem onlara bir alternatif olması hem de karşılaşılabilecek 

planlanmayan hataların olması durumunda kullanabileceğimiz bir başka yazılım olması 

konusunda elimizi kuvvetlendirmiştir. Görevlerde kullanılacak kapı ve çemberlerin 3d tasarımı 

çizilerek birçok açıdan ekran görüntüsü alınmış ve görüntülere göre bir yapay zeka modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model %98 gibi yüksek bir doğruluk oranı ile çalışmaktadır. 

Modelin tasarım bilgileri ise yazılım tasarım süreci başlığının altında verilmiştir. 
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4. ARAÇ KRİTİK TASARIMI 

4.1. SİSTEM KRİTİK TASARIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.1.1 SİSTEM KRİTİK TASARIM BLOG ŞEMASI 
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               ŞEKİL 4.1.2 SİSTEM KRİTİK TASARIM ANA BİRİM BLOG ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ŞEKİL 4.1.3 SİSTEM KRİTİK TASARIM ARA BİRİM BLOG ŞEMASI 

 

 

 

 

 

                   

 

               ŞEKİL 4.1.4 SİSTEM KRİTİK TASARIM ARA ELEMAN BLOG ŞEMASI 
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4.2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

4.2.1. MEKANİK TASARIM SÜRECİ 
 

Aracın konsept tasarımını belirlemeden önce takımımızla birlikte stratejik bir çalışma 

yaptık. Aracın görevleri başarıyla tamamlayabilmesi için gerekli elektronik ve fiziksel parçaları 

belirledik. Yarışma şartnamesinde belirtilen görevlerden yüksek puan alabilmek için 

geliştirdiğimiz stratejilere göre konsept tasarımımızı şekillendirdik. Bu stratejiler ışığında 

mekanik tasarım için belirlediğimiz hedefler şunlardır; 

 

 • Yarışma şartnamesinde belirtilen aracın ebat ve ağırlık puanlamalarından en yüksek puanı 

almak. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bu puanlama sistemine göre aracımızın 8 kilogramdan hafif ve en uzun ayrıtının ise 50 

santimetreden kısa olması hedeflenmektedir.  

• Yarışma şartnamesinde belirtilen 3 görev için de su altı aracımızda bulunan kameramızın 

hedefleri en kısa zamanda tespit edebilmesi bizim avantajımızadır. Kameramızın hedefleri en 

kısa sürede tespit edebilmesini sağlayan bir kamera mekanizması tasarlanmalıdır.  

• Denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması görevi için kullanılan kameralar havuzun 

zeminini rahatlıkla görebilmelidir.  

• Kapıdan geçiş görevinde alınabilecek en yüksek puan en dar kapıdan temassız geçilerek 

alınabilmektedir. Bu nedenle aracımızın yüksekliğinin 50 santimetreden olabildiğince kısa 

olması bu temas ihtimalini azaltacaktır.  

• Araç 6 serbestlik derecesinde hareket edebilmelidir. 
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 • Araç gövdesi su içerisinde tasarımı itibariyle en az sürtünme kuvvetine maruz kalacak şekilde 

tasarlanmalıdır.  

• Araç tasarımı elimizdeki imkanlarla üretilebilir olmalıdır. 

 

Mekanik tasarım; gövdenin tasarımı, kamera mekanizmasının tasarımı ve denizaltı 

elektronikleri için hazırlanmış su sızdırmaz haznelerin tasarımı olarak ele alınmıştır. Tasarımın 

her safhasında, tasarlanan parçaların su içerisinde verimli ve güvenli çalışması hedeflenmiştir. 

Güvenlik için birçok alternatif güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. Tasarım esnasında analiz 

programlarına, akademik çalışmalara ve ilgili alanda tecrübe sahibi kişilere danışılmıştır. 

 

Mekanik Tasarım sürecine başlanmadan önce, aracın gerçekleştireceği görevler göz 

önüne alınarak mekanik tasarım süreci stratejisi yukarıda belirtilmiştir. Bu stratejilere dikkat 

edilerek tasarım süreci başlamıştır; 

 

Mekanik tasarım süreci aşağıda belirtilmiştir: 

 

1. Su sızdırmaz hazneler, aracın görevleri gerçekleştirebilmesi için gerekli sensör ve 

elektronik komponentlerin belirlenmesinden sonra, bu malzemelerin ölçülerine 

göre tasarlanmıştır. 

 

2. Su geçirmez haznelerimizin ölçüleri belirlendikten sonra motorların konumları, 

motor konfigürasyonumuza göre belirlenmiştir. Bu süreçte aracın boyut olarak 

alabileceği en yüksek puanı alması hedeflenmiştir.  

 

3. Motorların konumlandırılmasından sonra kamera mekanizması tasarlanmıştır.  

 

4. Aracın içerisine yerleştirilecek tüm parçaların tasarımı bittikten sonra, aracı bir 

arada tutan ve araca hidrodinamik karakter kazandıran aracın dış gövdesi 

tasarlanmıştır. 

 

5. İlk tasarım sürecinin sonlanması ile beraber bu tasarım süreci sırasıyla tekrar 

izlenmiş ve her süreçte parçalar daha verimli, daha güvenli ve daha üretilebilir yeni 

tasarımlarıyla değiştirilmiştir. Bu şekilde aracımızın imkan ve kabiliyetleri artmış ; 

tasarım nihai sonucuna ulaşmıştır. 
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Kullanılacak elektronik bileşenlerin 

ve bataryanın belirlenmesiyle bu bileşenlerin 

muhafaza edileceği su geçirmez haznelerin 

tasarımına başlandı. Aracımızda 2 adet ana 

su geçirmez hazne kullanmayı planladık. Bu 

şekilde elektronik bileşenleri pillerden 

ayırmış olduk. Aracımızın ortasından geçen 

orta motorun konumlanması problemini 

çözmüş olduk. Su geçirmez hazneler şekil 

4.2.1.1 ve şekil 4.2.1.2 de gösterilmiştir.    

         ŞEKİL 4.2.1.1 PİL HAZNESİ 

 

 

Şekil 4.2.1.1’deki görselde pil 

kutusunun tasarım detayları 

görselleştirilmişken, şekil 4.2.1.2 de oto pilot 

kutusunun tasarım detayları 

görselleştirilmiştir. Elektronik bileşenlerin ve 

pillerin su geçirmez haznelerdeki 

konumlanmalarını sağlayan raf tasarımları 

şekil 4.2.1.3 ve şekil 4.2.1.4 de gösterilmiştir. 

 

                                                                              ŞEKİL 4.2.1.2 ELEKTRONİK HAZNESİ 

 

 

 

       ŞEKİL 4.2.1.3 PİL HAZNESİ İÇ                ŞEKİL 4.2.1.4 ELEKTRONİK HAZNESİ 

                        GÖRÜNÜMÜ                                                         İÇ GÖRÜNÜM 



17 
 

4.2.1.1 GÖVDE TASARIMI 

Gövde tasarımı, ön tasarım sürecinden geliştirilen yarışma stratejisi ve konsept tasarımı 

temel alacak şekilde yürütülmüştür. Gövdenin bilgisayar tabanlı tasarımına başlanmadan önce 

literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda su altında çalışan insansız ve insanlı araç 

yarışmalarının raporları okunmuş ve akademik yazılar incelenmiştir. Literatür taramasından 

elde edilen bilgiler rehberliğinde gövde tasarımına başlanmıştır. Gövde tasarımında 

üretilebilirlik, güvenlik, yarışma yönergesinde belirtilen puanlandırma ve görev gerekliliği ön 

planda tutulmuştur. 

       Ön tasarım raporunda tasarlanan prototip robot, fazla su sürtünmesi sebebi nedeniyle 

istenilen hızda hareket etmemekte idi. Bu tasarım yerine daha yumuşak hatlara sahip gövde 

tasarlanması su sürtünmesini azaltacağı için daha doğru bulunmuştur.  

       Gövde tasarımı kamera podunun, su sızdırmaz haznelerin tasarımından sonra 

tasarlanmıştır. Gövdenin esas amacı bütün parçaları bir araya toparlamak ve aracın 

hidrodinamik karakterini kazandırmaktır. Gövde tasarımında dikkat edilen hususlardan bir 

tanesi ise aracın baskın olarak hareket ettiği yöndeki buluşabilecek Drag kuvvetleri azaltmaktır. 

Aracın tasarımına etki eden önemli unsurlardan bir diğer şey ise aracın boyutlarındaki 

limitlerdir. Bu limitler belirlenirken yarışmanın puanlamasında maksimum puanlar 

hedeflenmiştir. 

        Gövde sahip olduğu geometriden ötürü birçok üretim metodu ile gerçekleştirmek zor ve 

maliyetlidir. Gövdenin üretim maliyetini ve zorluğunu daha aza indirmek, üretim esnekliğini 

arttırmak ve tasarımsal değişikliğe hızlı bir şekilde reaksiyon verebilmek adına gövdenin üç 

boyutlu yazıcılarla üretilmesi uygun görülmüştür. Gövde parçaları Üç boyutlu yazıcı yöntemi 

ile üretildikten sonra yapıştırıcılarla birbirlerini tutturup dış yüzeyleri pürüzsüz olacak şekilde 

sırasıyla zımpara, astar ve boya uygulanarak pürüzsüz düzgün şekle sahip bir gövde elde 

edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.2.1.5 ARACIN GÖVDE TASARIMI 
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4.2.1.2 KAMERA MEKANİZMASININ TASARIMI 

Kamera mekanizmasının tasarımı, görev için kullanılacak en uygun kameranın 

seçiminden sonra başlamıştır. Yarışmanın konsepti içerisinde araçların görüntü güdümlü 

olması ve görüntü işleme işinin çok önemli olmasından dolayı kamera mekanizmasını ihtiyaç 

duyulmuştur. Kamera mekanizması araca daha geniş görüş imkanı ve görüşte stabili 

kazandırmıştır. Aracımız görevlerini icra ederken yapmış olduğu görüntü işleme işlemi 

sırasında olabildiğince temiz, net ve stabil görüntüler alması adına kamera sistemimizde iki 

eksenli gimbal sistemi bulunmaktadır. Kamera mekanizmamız 2 servo motor ile kontrol 

edilmektedir Bu Servo motorlar su geçirmez sertifikalı Servo motorlar olacaktır. Kamera 

mekanizması 2 servo motor, 1 kamera, su geçirmez bir hazne ve kamera sistemini aracın 

gövdesine bağlayan bir parçadan meydana gelmektedir. Kameranızın üretim itibariyle su 

geçirmezlik sertifikası yoktur. Bu nedenle kameramız su geçirmez bir hazne içerisinde yer 

almak zorundadır. Su geçirmez hazne akrilik pleksi şeffaf borudan ve kapaklardan meydana 

gelmektedir. Kamera görüşünü engelleyecek buğu oluşumu için buğu önleyici takviye ürünler 

kullanılacaktır. Su geçirmez haznemizin içerisinde bulunan kameramızı dış kısmına ise 

sistemin hareketini sadece servo motorlar bağlanacaktır. Kamera mekanizmasını, Servo 

motorlara bağlayan bağlantı elemanları ile kamera sistemini tümüyle araca bağlayan parça üç 

boyutlu yazıcıyla üretim yöntemi ile üretilecektir. Bu üretim methodunun seçilmesinin sebebi 

ise parçaların sahip olduğu zor geometrileridir.  

       Kamerayı muhafaza eden su geçirmez hazne gövdede kullanılan silindirik haznelerle aynı 

mantıkla tasarlanmıştır. Tek farkı kapağının üzerinde ek bir pleksi parça bulundurmasıdır. Bu 

kapağın su sızdırmazlığı ayriyeten kullanılan bir O-ring conta ile sağlanmaktadır. Kameramızın 

yukarı-aşağı, sağa-sola hareket edebilmesini sağlayacak bir mekanizma tasarlanmıştır. Bu 

mekanizmanın hareketini iki adet su geçirmez servo motor sağlamaktadır. Servo motorlar 

kameranın gövdesine bir dişli yardımıyla veya direkt takılaraktan bağlanmaktadır. Kamera 

modülünün görselleri şekil 4.2.1.6 ve şekil 4.2.1.7 de paylaşılmıştır. 

     

     ŞEKİL 4.2.1.6 KAMERA MODÜLÜ                   ŞEKİL 4.2.1.7 KAMERA MODÜLÜ 

                          İÇ YAPISI                                                      ÖNDEN GÖRÜNÜM 
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Ön tasarım raporu sürecinde tasarlamış olduğumuz aracın üzerine yaptığımız akış 

analizlerini ve sistemi daha üretilebilir hale getirdik. Bu aracı ürettikten sonra ise aracı yarışma 

şartlarında testlere tabii tutup üzerine yeni güncellemeler yapacağız. Bu bilgiler ışığında ortaya 

çıkan nihai kritik tasarım şekil 4.2.1.8 de görülmektedir. 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.2.1.8 ARACIN NİHAİ TASARIMI 
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4.2.1.3 ARACIN ANALİZLERİ 
 

Aracımızın tasarımı Solidworks kullanılarak tamamlandıktan sonra bu tasarım dosyası 

Ansys’te kullanıma uygun bir dosya uzantısında kaydedilerek analizleri yapmak üzere Ansys 

analiz programına aktarılmıştır. 

ŞEKİL 4.2.1.9 ARACIN GENEL GÖSTERİMİ 

Analiz aşamasında, sonuçların tutarlı ve gerçek ortama yakın olabilmesi için modelleme 

mümkün olduğu kadar gerçek hayata yakın tutulmaya çalışılmıştır. Modellememize göre 

aracımız 25 santigrat derece sıcaklığında bulunan bir suyun içerisinde ortalama 1,5 m/s hızla 

hareket etmektedir. Aracın genel gösterimi şekil 4.2.1.9 da görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.2.1.10 ARACIN GEOMETRİK GÖSTERİMİ 

Programda ilk aşama olarak aracımızın bulunacağı ortamın geometrisi belirlenmiştir. 

Aracımız X, Y ve +Z yönlerinde 1’er metre, -Z yönünde ise 2 metre uzunluğunda bir 

geometriyle kuşatılmıştır. Bu kuşatma aracın bulunduğu havuz ortamının modellemesidir. 

Analizi şekil 4.2.1.10 da görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.1.11 ARACIN MESH ALINMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

Aracın kuşatma işlemi bittikten sonra ise meshing aşamasına geçilmiştir. Modelimiz 

üzerinde ne kadar fazla meshing oluşturabilirsek sonuçlarımız o kadar tutarlı ve gerçeğe yakın 

olacaktır. Fakat meshin sayısının fazla olması analiz sürelerini uzatmaktadır. Bu nedenle mesh 

sayısı optimum seviyede tutularak zamandan optimum verim almak amaçlanmıştır. Meshing 

aşamasında en önemli faktör meshing elemanlarının kalitesidir. Eleman kaliteleri özellikle 

eğimli ve ince yüzeylerde oldukça azalmaktadır. Eleman kalitelerinin 0,2’nin altına düşmemesi 

hedeflenmiştir. Aracımızın ve kuşatmasının mesh kaliteleri şekil 4.2.1.11 de bulunan görsel 

incelendiğinde eleman kalitelerimizin oldukça yüksek ve yeterli olduğu görülmektedir.  

 

 

ŞEKİL 4.2.1.12 ARACIN SU HACMİNİN MESH ALINMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

Mesh alma aşamasından sonra aracın sınır koşullarının belirleneceği hesaplamadan 

önceki son aşamaya geçilmiştir.  Sınır koşulları olarak aracın kuşatmasının ön yüzünden giren 

sıvının hızı 1,5 m/s olarak belirlenmiştir. Analiz şekil 4.2.1.12 de görülmektedir. 

 

 

 



22 
 

 

ŞEKİL 4.2.1.13 ARACIN ÜZERİNDE OLUŞAN BASINÇ DAĞILIMI GÖRÜNTÜSÜ 

Aracın üzerinde oluşan basınç şekil 4.2.1.13 de görüldüğü gibi 1 atm basınca oldukça yakındır.  

 

 

 

ŞEKİL 4.2.1.14 ARACIN SU HACMİNİN ÜZERİNDE OLUŞAN BASINÇ DAĞILIMI 

GÖRÜNTÜSÜ 

Aracın çevresindeki suyun basıncı da aracın üzerinde bulunan basınçla neredeyse 

aynıdır. Aracımız yavaş bir hızda hareket ettiği için basınçlar arasındaki çok azdır. Analiz şekil 

4.2.1.14 de görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.1.15 AKIŞ ÇİZGİLERİ ÖNDEN GÖRÜNÜM 

 

 

ŞEKİL 4.2.1.16 AKIŞ ÇİZGİLERİ YANDAN GÖRÜNÜM 
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ŞEKİL 4.2.1.17 AKIŞ ÇİZGİLERİ İZOMETRİK GÖRÜNÜM 

 

 

Aracımızın çevresinde oluşan akış çizgilerini incelediğimizde ise aracın istenen şekilde 

hareket etmesini engelleyecek seviyede türbülansın ve dolayısıyla girdapların oluşmadığı 

gözlemlenmiştir. Bunun sebebi de aracımızın hareket hızının yavaş ve sabit olmasından 

kaynaklıdır. 
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4.2.2. MALZEMELER 

 

MALZEMELER BİRİM 

NVIDIA JETSON NANO  1 ADET 

SD KARTI 2 ADET 

RASPBERRY Pİ 3 MODEL B 1 ADET 

PİXHAWK PX4 2.4.8 1 ADET 

LED IŞIK 2 ADET 

daA4200-30mci KAMERA 1 ADET 

RASPBERRY Pİ 3 ve 4 UYUMLU KAMERA MODÜLÜ 1 ADET 

TRİTON SUALTI İTİCİSİ 8 ADET 

DÖRTLÜ MOTOR SÜRÜCÜSÜ 2 ADET 

MG995 SERVO MOTOR  2 ADET 

BAR30 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 300m BASINÇ SENSÖRÜ  1 ADET 

SIVI ALGILAYICI SENSÖR  4 ADET 

SHT30 SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ MODÜLÜ 1 ADET 

GRAVİTY ANALOG 50A AKIM SENSÖRÜ 1 ADET 

SPARKFUN 9 EKSEN IMU  1 ADET 

XL4015 DC-DC GERİLİM ÇEVİRİCİ 1 ADET 

POWER XTRA 5C 18650 PİL 24 ADET 

NİKEL ŞERİT TEL 1 Metre 

DRN958 ACİL STOP BAS ÇEVİR ANAHTAR 1 ADET 

O-RİNG ŞERİT NİTRİL 12 ADET 

PLEKSİGLAS 1X1 Metre 

SU GEÇİRMEZ KONEKTÖR 15 ADET 

ALÜMİNYUM ALAŞIM ÇUBUK (Al 6061) 300 mm 

XPS KÖPÜK 600x1200 mm 

ABS FİLAMENTİ 2 TOP 

GİJON 10 ADET 
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NVIDIA JETSON NANO  

o Çalışma Gerilimi : Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A) 

o GPU                      : 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro – B 

o CPU                      : 4 – Core ARM A57 @1.43 GHz 

o Bellek                    : 4 GB 64 Bit LPDDR4 | 25.6 GB/s 

o Depolama             : MicroSD  

o Bağlantı                : Gigabit Ethernet, M2 Key E 

o Boyut                    : 100 x 80 x 29 mm 

 

Görüntü işleme algoritmasının aracın mekanik tasarımının sunduğu hızı aşağıya çekmemesi 

için yüksek performanslı bir karta ihtiyaç duyuldu. Bu kart yapay zekâ ve robotik öğrenimi, 

eğitimi ve geliştirme için özelleşmiş NVIDIA Jetson ailesinin giriş modelidir. Daha üst 

segmentteki kartlara fiyat farkı gözetilerek bu model tercih edilmiştir. Görüntü işleme 

fonksiyonlarının tam verimle gerçekleştirilebilmesi için kart bu algoritmaların çalışmasında 

hususi olarak kullanılacaktır. Quad-Core ARM Cortex-A57 64 bit 1.42Ghz işlemcisi ve 

NVİDİA Maxwell w/128 CUDA Cores 921MHz grafik kartı ile ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek 

teknik özelliklere sahiptir. 4 GB ram kapasitesi, 4K çözünürlükte 30 FPS görüntü alabilme 

imkânı sunmaktadır. 40 adet GPIO pini ise görüntü işleme için yeterli sayıdadır.  

SD KART  

o Depolama Alanı : 64 GB 

o Okuma Hızı        : 100 MB/sn  

o Yazma Hızı         : 90 MB/sn  

Geliştirme kartının çalışması ve kullanılacak yazılımın gerçekleştirilmesi için gerekli 

programlar 64 GB olan bir SD karta kurulmuştur. İlgili programların kurulumundan sonra kartta 

kullanılabilir alan kalmaktadır. Bu alan alınan görüntülerin kayıt edilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

 

RASPBERRY Pİ 3 MODEL B 

o İşlemci      : 1.2 GHz Dört Çekirdek 64 – bit destekli 

o Ethernet   : 10/100 Mbits/s Destekli 

o Wifi          : 802.11n, 2.4 GHz 

o Bluetooth : BLE destekli 4.1 

 

İkinci kameradan gelen görüntünün işlenmesinde kullanıp 

kontrol kartı rolünde de kullanılacaktır.  
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PİXHAWK PX4 2.4.8 

o FMU İşlemci : 32bit STM32F427 Cortex – M4F 

o Jiroskop         : ST Micro L3GD20H 

o İvmeölçer       : ST Micro LSM303D 

o Barometre     : MEAS MS5611 

o IMU               : MPU6000 

o Boyut             : 36 x 36 mm  

o Ağırlık           : 9 gr  

 

3DR tarafından üretilen Pixhawk 1, PX4 için standart 

mikro denetleyici platformuydu. Yenilenen 32 – bit sürümü 

ile daha küçük formda ve daha yüksek işlem gücü ile 

gelmektedir. FMUv3 açık donanım tasarımına 

dayanmaktadır. NuttX gerçek zamanlı işletim sistemini, 

STMicroelectronics tarafından geliştirilen işlemcisinde 

çalıştırmaktadır. Bu özellikleriyle otonom araç kullanımı 

için ihtiyaçlarımızı yüksek performans ve güvenilirlikle 

karşılamaktadır.  

 

LED IŞIK 

o Voltaj  : 24 V 

o Güç     : 12 W 

o Boyut  : 22 x 33 mm 

 

Su geçirmez bu ışık kaynağı ön kameradan alınacak 

görüntünün kalitesini yükseltmek için kullanılacaktır.  

 

daA4200-30mci KAMERA 

o Sensör                             : AR1335 

o Sensör Tipi                       : CMOS 

o Çözünürlük                    : 13 MP (4208 x 3120 piksel) 

o Saniyedeki Kare Sayısı  : 30 FPS 

o Lens                                 :  F1.8 f6mm 1/3” 

o Kamera Arayüzü           : MIPI için BCON 

o IR Filtre                          : Var 

o Pano Boyutu                   : 29 x 29 x 17.5 mm 

 

Görüntü işlemek için kullanılacak NVIDIA Jetson kartı ile uyumlu olarak üretilmiş bu 

kamera modülü ana kamera olarak kullanılacaktır. Titreme önleyici özelliği de bulunan kamera 

küçük boyutları ve görüntü kalitesiyle tercih edilmiştir. 
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RASPBERRY Pİ 3 ve 4 UYUMLU KAMERA MODÜLÜ 

o Çözünürlük     : 5 MP (2592 x 1944 piksel) 

o Video Çekimi  : 1080p, 720p ve 640x480p 

o Lens                 : f = 3.6 mm, f / 2.9 

o Görüş Açısı     : 54 x 41 derece 

o Görüş Alanı    : 2 m’de 2,0 x 1,33 m 

o Odak                : Sabit odak, sonsuza 1 m  

o Pano Boyutu  : 25 x 24 x 9 mm 

Aracın altına konulacak bu kamera “Denizaltının Tespiti ve 

Sualtı Aracının Konumlanması” görevinde havuz zeminindeki 

dairelerinin tespiti için kullanılacaktır. Buna ek aracın kapılardan 

geçişini de doğrulamak amacıyla kullanılması da hedeflenmektedir.  

 

TRİTON SUALTI İTİCİSİ 

o Voltaj Aralığı           : 12 V – 24 V (3 S – 6 S) 

o İtki kuvveti               : 2.9 Kgf 

o Tam Yükte Akım     : 5.45 A 

o Tam Yükte Akım     : 7.45 A 

o Gövde Malzemesi     : Poliüretan 

o Pervane Malzemesi  : PLA 

o Boyutlar                    : 75 x 75 x 76 mm 

 

M1 sualtı motoru ile çalışan bu iticiler boyutlarına karşın yüksek itme gücü 

üretebilmektedir. Enjeksiyon yöntemi ile üretilen iticiler malzeme seçimiyle de yüksek 

dayanım göstermektedir. Motor, pervane ve nozulun ayrı ayrı temin edilerek oluşturulacak 

iticilere göre daha iyi fiyat/performans vereceği düşünülerek bu iticiler tercih edilmiştir. 

 

DÖRTLÜ MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

o Gerilim aralığı :8 V – 20 V (2 S – 6 S) 

o Azami Akım     :35 A 

o Anlık Akım       :40 A 

o Ağırlık               :12.2 gr 

o Boyutlar           :36 x 36 mm 

 

      Bu sürücü diğer motor sürücülerden çok daha az yer 

kaplamasıyla öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ısı koruma 

özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alması ve 

entegre akım sensörü bulundurması nedeniyle tercih edilmiştir. 
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MG995 SERVO MOTOR  

o Çalışma Gerilimi : 4.8 V – 6 V DC 

o Ağırlık                   : 55 gr 

o Boyut                     : 40,6 x 19,8 x 42,9 mm 

o Tork                      : 13 – 15 kg/cm 

 

Aracın ön kamerasının görüş açısının kontrol edilebilmesi 

için kullanılacaktır. 

 

 

 

BAR30 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 300m BASINÇ SENSÖRÜ 

o Çalışma Voltajı           : 2,5 – 5,5 V 

o Tepe Besleme Akımı  : 1,25 mA 

o Çalışma Aralığı          : 0 - 30 bar 

o Çözünürlük                 : +/- 200 mbar 

 

Aracın bulunduğu derinliğin bilinmesi navigasyon için 

gereklidir. Derinlik ölçümü yapan sensörler sıvı basıncının 

derinlikle olan doğrusal bağıntısını kullanarak 

çalışmaktadır. İlgili sensörlerin çalışma prensipleri, 

verimlilikleri ve hassasiyetleri incelenip bar30 sensörünün 

kullanılmasına karar verişmiştir. 

 

 

SIVI ALGILAYICI SENSÖR  

o Boyut : 62 x 20 x 8 mm 

 

Araçta elektronik devrelerin bulunduğu haznede olası sızıntıların 

tespiti için güvenlik amaçlı kullanılacaktır.  
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SHT30 SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ MODÜLÜ 

o Nem ölçüm aralığı              : 0 ~ 100% RH 

o Nem ölçüm hassasiyeti       : ± 3% RH 

o Sıcaklık ölçüm aralığı        : -40 ~ 125 ° C 

o Sıcaklık ölçüm doğruluğu : ± 0.3 ° C  

o Çalışma voltajı                   : 2.4 ~ 5.5 VDC  

o Boyutu                                 : 17 x 12 mm 

 

Araçta elektronik devrelerin bulunduğu haznenin sıcaklığını ve 

nemini ölçmesi için kullanılacaktır. İklimlendirme için 

kullanılacak bu sensör aracın operasyonel faaliyetleri boyunca 

batarya için uygunluğu kontrol edecektir. 

 

GRAVİTY ANALOG 50A AKIM SENSÖRÜ 

o Voltaj                    : 3.3 – 5 V 

o Akım                    : -50 ~ 50 A 

o Hassasiyet            : 40 mV/A 

o Çalışma Sıcaklığı : 40 ~ 150 ° C 

o Boyutlar               : 34 x 34 mm 

 

Bataryadan çıkan akımın takibi sağlanarak sualtı 

sisteminin çalışırken güvenliği için kullanılacaktır.  

 

SPARKFUN 9 EKSEN IMU  

MPU9250 IMU ve SAMD21 mikroişlemcisi 

içermektedir. Programlanabilir olup sualtı aracının hareketlerinin 

izlenebilmesine ve kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. 

Pixhawk ile birlikte kullanılarak aracın pozisyon takibindeki 

hatanın düşürülmesi ve tekrar takip edebilecek şekilde izlediği 

rotanın oluşturulması amaçlanmaktadır.  

 

XL4015 DC-DC GERİLİM ÇEVİRİCİ 

o Giriş Gerilimi      : 4V-38V 

o Çıkış Gerilimi      :1.25V-36V 

o Çıkış Akımı         : 0- 5 A  

o Çıkış Gücü           :75W 

o Çalışma Sıcaklığı :-40 – 85 

o Akım Sınırlaması : 8A 

Araçta 5V beslemeye ihtiyaç duyan malzemelerimiz için 

dönüştürücü görevi görecektir. 
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POWER XTRA 5C 18650 

o Nominal Gerilim              : 3.7 V 

o Kapasite                            : 2200 mAh 

o Model                                : 18650 

o Kimyası                             : Li-iyon 

o Maksimum deşarj akımı : 11A 

o Şarj akımı                         : 1.1 A 

o Ağırlık                               : 45 gr 

Aracın güç ünitesinde bulunacak batarya paketinin 

oluşturulmasında kullanılacaktır. 

 

 

NIKEL ŞERIT TEL 

o Kalınlık  : 0,10 mm 

o Genişlik  : 5 mm 

o Uzunluk  : 5 metre 

 

Araçta, 18650 piller ile oluşturulacak batarya 

paketinin pil bağlantılarında kullanılacaktır. 

 

 

XT60 DİŞİ-ERKEK KONNEKTÖR 

      XT60, oluşturulacak batarya paketinin artı ve eksi 

kutuplarına bağlanacaktır. Konnektör 60A akıma 

kadar güvenli iletim sağlayabilmektedir. Batarya ile 

araç içerisindeki elektronik düzeneğin daha güvenli 

bir bağlantı sağlaması için kullanılacaktır 
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DRN958 ACİL STOP BAS ÇEVİR ANAHTAR 

o Boyut : 16 x 33 mm 

Bataryanın çıkışına bağlanacak bu anahtar aracın 

üstünde bulunup acil durumlarda gücün kesilmesi için 

eklenmektedir.  

 

 

O-RİNG ŞERİT NİTRİL 

-40°C ile 105 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılırlar. 

Aralıklı çalışmalarda 120 °C’ ye kadar dayanıklıdırlar. En çok 

kullanılan o-ring türleridir. Ayrıca yağa karşı yüksek direnç 

gösterir. Elektronik bileşenlerin muhafaza edildiği haznelerin 

sızdırmazlığı için kullanılacaktır. 

 

PLEKSİGLAS 

Pleksiglas, darbelere maruz kaldığında bile gücünü 

koruyabilen hafif bir malzemedir. Hafif bir malzeme olmasına 

rağmen dayanıklılığı eşsizdir. Çok sert olduğu için, taşırken veya 

kurarken kazayla herhangi bir hasara neden olmayacağınızdan emin 

olabilirsiniz. Pleksiglası istediğiniz boyutta kesip ona şekil vermek 

gayet kolaydır. Düşük su emilimine sahip olması, ısıya dayanıklı 

olması ve şeffaf modellerinin de bulunması nedeniyle pillerimizi ve 

elektronik kartlarımızı pleksiglastan ürettiğimiz silindirik 

haznelerin içinde muhafaza edeceğiz. 

 

SU GEÇİRMEZ KONEKTÖR  

İnsansız su altı sistemine bağlanan kabloların bağlantı 

yerlerini sıvı temasından korumak için kullanılacaktır. 

 

 

ALÜMİNYUM ALAŞIM ÇUBUK (Al 6061) 

Su geçirmez haznelerin kapaklarının üretiminde kullanılacaktır. 

Hafif olması, korozyon direncinin yüksek olması, manyetik olmaması 

ve kolay ulaşılabilirliği seçim sebeplerimizdendir. 
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XPS KÖPÜK 

Pilleri ve elektronik parçaları taşıyan akrilik 

kutuların arasına xps köpük koyulacaktır. Hafif olması, 

dayanıklı olması, kolay ulaşılabilir olması, kolay 

şekillendirilebilmesi, herhangi bir darbede şoku iyi absorbe 

edebilmesi, aracın dengesini bozacak bir yapıya sahip 

olmaması, herhangi bir ısı artışında oluşacak gerilmelerden 

kaynaklanacak tahribatların engellenmesine yardımcı 

olması bu köpüğü kullanmamızın temel amaçları arasında 

gösterilebilir. Bazı reçineler ile birleştirildiğinde sağlam bir 

yapı oluşturacağı için xps köpük kullanmayı tercih ettik. 

 

ABS FİLAMENTİ 

Filament, 3D yazıcı modellemesinde kullanılan 

temel termoplastik maddelerdendir. 3D yazıcıdan 

baskı alırken PLA yerine ABS filament tercih 

ediyoruz. ABS filament yüksek sertlik, dayanıklılık, 

düşük esneklik ve darbelere karşı yüksek direnç sağlar. 

Bu sebeplerden dolayı PLA yerine ABS filamentin 

daya iyi performans sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

GİJON 

Gijon, tamamına diş açılmış başsız silindirik 

çubuklara verilen isimdir. Saplamanın bir ucu vida açılan 

deliğe takılır, diğer ucuna ise somon yardımı ile bağlantı 

yapılır. Gijonun ve somonun su ile temas edebileceğini 

göz önünde bulundurarak, paslanmaya karşı dirençli olan 

malzemeleri tercih etmeyi düşünüyoruz. Gijonları 

kullanarak pilleri ve elektonik parçaları taşıyan su 

sızdırmaz hazneleri konumlandıracağız. 
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4.2.3. ÜRETİM YÖNTEMLERİ   

4.2.3.1. MEKANİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Araçta bulunan motorlar, pervaneler, kamera, hazır elektronik ve mekanik bileşenler 

dışındaki her şey bizim tasarımımız ve üretimimiz olacaktır. Aracımız için üreteceğimiz 

parçalar aracımızın şasisi, su sızdırmaz silindirik hazneler, pervane koruyucu elemanlar ve 

elektronik bileşenlerin hazne içerisinde istiflenmesini sağlayan raflardır. 

Aracımızın şasisi tamamen kendi tasarımımızdır. Şasiye şeklini veren iskelet 3 

milimetre kalınlığa sahip pleksi levhalardan üretilecektir. Bu kısımda pleksi levha kullanma 

sebebimiz pleksinin dayanıklı, hafif, ucuz ve kolay şekillendirilebilir olmasıdır. Şasinin 

tasarımını Solidworks çizim programını kullanarak ölçülendirdik. Pleksi levhaları CNC frezede 

işleyebilmek için çizimimizi G kodu şeklinde kaydedeceğiz. Frezeden aldığımız kesilmiş 

parçaları pleksi yapıştırıcı yardımıyla birleştireceğiz. Su sızdırmaz silindirik haznelerin 

geleceği yerlere 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parçalarla ve sıcak telde kesilmiş Xps köpük ile bir 

yatak yapılacaktır. Şekil 3.2.3.1 de örnek bir cnc freze tezgahı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 3.2.3.1 CNC FREZE TEZGAHI 
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Su sızdırmaz silindirik hazneler tasarımımızda belirtilen çap ve uzunluktaki akrilik boru 

ve alüminyum çubuklardan üretilecektir. Kapağın üretiminde alüminyum alaşımı 

kullanmamızın sebebi ise hafif olması, kolay işlenebilirliği, paslanmaması ve kolay ulaşılabilir 

olmasıdır. Haznenin şeffaf olması haznenin içindeki elektronik kartların ve pillerin kontrolünü 

kolayca yapmamızı sağlayacaktır. Ayrıca hazneyi silindirik olarak tasarlamamızın sebebi hazne 

üzerindeki su basıncını her noktaya eşit olarak iletebilmektir. Gelen akrilik boruların belirli 

standartlarda üretilmesi nedeniyle istediğimiz boyutlara ulaşabilmek için bu borular testereyle 

kesilecektir. Kesim işleminden sonra bu akrilik boruların kesilen tarafları zımparalanacaktır. 

Alüminyum kapaklar ise Solidworks’te tasarlayıp aldığımız G kodların CNC frezede 

kullanılmasıyla üretilecektir. Alüminyum kapakların iç ve dış kısımlarının boşaltılmasında ve 

su geçirmez konektörlerin gireceği deliklerin delinmesinde CNC freze kullanılacaktır. 

Silindirik malzemelerin torna ile üretilmesi daha pratiktir. Fakat bizim üreteceğimiz kapağın 

ufak ve tasarım itibariyle freze ile üretilmesi daha hızlı olacağı için frezeyi tercih edeceğiz. 

Conta kanallarının açılmasında ise basit bir torna bizim işimizi görecektir. Şekil 3.2.3.2 de 

örnek bir cnc torna tezgahı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 3.2.3.2 CNC TORNA TEZGAHI 

Pervane koruyucu elemanlar ve elektronik 

bileşenlerin hazne içerisinde istiflenmesini sağlayan 

raflar 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilecektir. Üç 

boyutlu yazıcı malzemesi olarak ABS filament 

kullanacağız. ABS filament kullanmamızın nedeni 

ABS filamentin PLA’ya göre daha güçlü, dayanıklı, 

uzun ömürlü ve esnek olmasıdır. Bu parçaların 

şekillerinin karmaşık olması sebebiyle diğer üretim 

teknikleriyle üretilmeleri daha maliyetli ve uzun 

olacaktır. Bu sebeple biz de 3 boyutlu yazıcı 

kullanacağız. Şekil 3.2.3.3 de örnek bir 3D yazıcı 

görülmektedir. 

                                                                                                  ŞEKİL 3.2.3.3 3D YAZICI 
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4.2.3.2. ELEKTRONİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Elektronik üretim yöntemleri başlığımızı iki ana konu üzerinde işleyeceğiz. Bunlar araç 

içerisinde kullanılacak elektronik kartların üretimi ve batarya paketleme işlemidir. İlk olarak 

elektronik kartlar için üretim yöntemlerimizden bahsedeceğiz.  

 Eagle, proteus veya easyeda gibi editörlerde çizimi yapılan bu devre tasarımlarının baskı 

devresi alınması için kullanılacak gereçlerin listesi şu şekildedir: 

 

➢ BAKIR PLAKET 

➢ LAZER YAZICI 

➢ LAMİNASYON MAKİNESİ 

➢ PERHİDROL ASİT 

➢ MATKAP 

➢ HAVYA VE LEHİM TELİ 

 

Elektronik kartlarımızın bileşeni bakır plaket olacaktır. Pcb 

tasarım için endüstriyel alanda yaygınca kullanılan bu kartı bizde 

kendi tasarımlarımızı üretmekte kullanacağız. 

 

 

 

 Çizimi yapılan devre şemalarının gerber çıktısını almak 

için pcb transfer kağıdı kullanmaktayız. Pcb transfer kağıdına 

bu baskıyı almak için ise lazer yazıcı kullanmaktayız. 

Tasarımımızın gerber dosyasını kullanarak lazer yazıcıdan 

alabilmekteyiz. Lazer yazıcı kullanımı için üniversitemiz bize 

olanak sağlamaktadır. 

 

 Lazer yazıcı ile pcb transfer kağıdı üzerine alınan 

çıktıyı bakır plaketimizin üzerine geçirmek için 

laminasyon makinesi kullanmaktayız. Bu makine yüksek 

sıcaklıkla birlikte basınçta uygulamaktadır. Baskısı alınmış 

pcb transfer kağıdını bakır plaketimizin üzerine istediğimiz 

şekilde yerleştirerek laminasyon makinesinin içerisine 

bırakmaktayız. Uyguladığı sıcaklık ve basınç ile birlikte 

çizdiğimiz devre şemasında iletken olmasını istediğimiz 

yollar bakır plaketimizin üzerine çıkmaktadır. Laminasyon 

makinesi kullanımı için üniversitemiz bize olanak 

sağlamaktadır. 
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Baskı devresi üzerine çıkartılmış bakır 

plaketimizin yollarının iletken, diğer kısımlarının 

yalıtkan kalması için perhidrol asit ile bu kartı 

etkileşime geçirmekteyiz. Hazırlanan bu karışımın 

kartımız ile etkileşime sokulması sayesinde kartımız 

tasarlanılan ve ilgili editörlerde simülasyonunun 

gerçekleştiği gibi çalışması için bir engel kalmamış 

olacaktır. 

 

 

 

 Perhidrol karışımı ile etkileşime girdikten sonra 

oluşan kartın üzerinde, komponentlerimizin nereye 

lehimlenmesi gerektiği açıkça belli olmaktadır. İlgili pin 

boşlukları delmek için, kullanacağımız malzemenin pin 

boyutuna göre bir matkap ucu seçip delikler oluşturma 

görevini ise bu gereç ile gidermekteyiz. Bu gerecinde 

kullanımı için üniversitemiz bize olan sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 Geriye son işlem olan lehimleme işlemi kalmaktadır. 

Komponentlerimizi, matkap ile açılan ilgili deliklere 

yerleştirerek lehim teli ve havya ile lehimleme işlemini de 

gerçekleştirmekteyiz. Smd malzemeler kullanılması 

durumunda ise yandaki görselde havyanın yanında 

gördüğümüz sıcak hava tabancasını lehimleme işlemi için 

kullanmaktayız. 
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 Elektronik üretim yöntemlerimizden ikincisi ise batarya paketleme için uygulanacak 

yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için kullanılacak gereçlerin listesi şu şekildedir: 

 

➢ 18650 Li-iyon piller 

➢ 18650 4x6 pil tutucu  

➢ Nikel Şerit 

➢ Noktasal kaynak (Puntalama) makinesi 

 

 

Batarya paketini oluşturmadan önce ilk yapmamız 

gereken şey pillerin gerilim kontrolü olacaktır.  

 

Pillerin gerilim kontrolü herhangi bir doğru sonuç 

verebilen ölçüm cihazı ile kontrol edilebilir.  

 

Ardından pillerin bağlantı şeması üzerinden kontrol 

edilerek pil tutuculara yerleştirilmesi ile devam etmektedir.  

 

Pil tutuculara sağlam bir şekilde yerleştirilen piller için 

uygun uzunlukta nikel şeritlerden kesilerek hazırlanır.  

 

Şeritler noktasal kaynak (Puntalama) makinesi ile 

puntalama işlemi yapılarak nikel şeritlerin piller ile 

birleştirilmesi sağlanır.  

 

Puntalama işlemi biten pillerin kablo bağlantıları 

yapılacaktır. Her bir hücrenin, hücre geriliminin ölçülebileceği bir kablo bağlantısı yapılır 

ve ardından tüm hücrelerin birleştirildiği bir artı ve eksi kablosu lehimlenir. 

 

Lehimleme işlemi biten batarya paketi bağlantılarının dış 

etkilere karşı korunması için bataryanın dış çevresini 

kaplayabileceğimiz herhangi bir kaplama malzemesi 

(örneğin makaron gibi) ile kaplanacaktır.  
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4.2.4. FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

ŞEKİL 4.2.4.1 ARACIN YÜKSEKLİK GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ŞEKİL 4.2.4.2 ARACIN EN VE BOY GÖRÜNÜMÜ 

Aracın kamera mekanizması ve motor komaları üretim sürecinde olabildiğince drag 

etkisini azaltacak şekle getirilecektir. Aracımızın öz ağırlığı ise suyun öz ağırlığı ile aynı olması 

planlanmaktadır. Bu sayede aracımız suyun içerisinde askıda kalabilecektir. Aracımızın dış 

görünüşü şekil 4.2.4.1 ve 4.2.4.2 de görülmektedir. Araç ağırlığı ve hacmi henüz tahmini 

boyutlardadır. Üretim aşamasına geçildiğinde net veriler elde edilerek tasarım ilerletilecektir. 

 

✓ ARAÇ BOYU                                    : 485 mm  

✓ ARAÇ ENİ                                        : 485 mm  

✓ ARAÇ YÜKSEKLİĞİ                      : 225 mm  

✓ TAHMİNİ ARAÇ AĞIRLIĞI         : 7 KG  

✓ TAHMİNİ ARAÇ HACMİ              : 7.30 Litre 
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4.3. ELEKTRONİK TASARIM SÜRECİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.1 ELEKTRONİK KRİTİK TASARIM BLOK ŞEMASI 
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4.3.1. ARAÇ İÇİ ELEKTRONİK TASARIM 

Araç içi elektronik bağlantıları açıkladığımız bu kısımda sensörlerimiz ile raspberry pi 

bağlantılarını tek tek göstererek kullanım amaçlarını, teknik bilgilerini ve test çıktılarını vermiş 

bulunmaktayız. Bunun yanı sıra tasarımın merkezinde bulunan toplamda 3 adet olan ve işlemci 

görevini gören nvidia jetson nano, pixhawk ve raspberry pi kartlarının genel bağlantı şeması da 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.2 IMU SENSÖRÜ BAĞLANTILARI 

 

  

Bağlantı şeması ve devre 

bağlantısı şekil 4.3.2 de gösterilen 

imunun yazılımı sonucu çıkan 

veriler şekil 4.3.3 de görülmektedir. 

Şekil 4.3.3 de imudan çekilen 9 

eksen verileri ve hareket 

ettirildiğinde parametrelerin 

değişkenliği gözlemlenmektedir. 

ŞEKİL 4.3.3 IMU VERİLERİNİNİN GÖSTERİMİ 

 

Şekil 4.3.4 de ise imudan 

çekilen verilerin matlab üzerinde 

grafiksel gösterimi gözükmektedir. 

Alınan 3 farklı verinin 9 eksende 

nasıl değişim gösterdiği grafikte net 

bir şekilde belli olmaktadır.  

 

ŞEKİL 4.3.4 IMU VERİLERİNİN GRAFİK GÖSTERİMİ 
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ŞEKİL 4.3.5 SU SENSÖRÜ BAĞLANTILARI 

 

ŞEKİL 4.3.6 SU SENSÖRÜ ÇIKTILARI 

 Şekil 4.3.5 de su sensörünün bağlantı şeması ve devre bağlantısı görülmektedir. Şekil 

4.3.6 da ise bu devrenin çıktıları olarak su sensörü suyun dışında iken yeşil ledin yandığı, 

sensörün suya sokulduğunda ise kırmızı ledin yandığı gözlemlenmektedir.  

 

Yandaki fotoğraflarda ise su sensörünün üzerindeki bakır 

şeritlerin uzatılarak elektronik haznelerin kapaklarının içerisine 

yerleştirildiği tasarım görülmektedir. 

 

 Bu tasarım sayesinde sensörün daha kullanışlı hale 

getirilmesi planlanmış ve suyun girebileceği her nokta kontrol 

altına alınmış olmaktadır. 
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ŞEKİL 4.3.7 AKIM SENSÖRÜ BAĞLANTILARI 

 

 

ŞEKİL 4.3.8 AKIM SENSÖRÜ ÇIKTISI 

 

 

 Şekil 4.3.7 de kullandığımız akım sensörünün bağlantı şemaları paylaşılmıştır. 

Sensörden veri okumak için taş direnç kullanılmıştır. Okunan veriler şekil 4.3.8 de görülen seri 

port ekranında verilmiştir. Doğrulaması ise 4.3.7 de paylaşılan görselde multimetre yardımı ile 

yapılmıştır. 
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ŞEKİL 4.3.9 MESAFE SENSÖRÜ BAĞLANTILARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.10 MESAFE SENSÖRÜ ÇIKTILARI 

 

Şekil 4.3.9 de kullandığımız mesafe sensörünün bağlantı şemaları paylaşılmıştır. 

Sensörden veri okumak için sensörün önüne sinyali oval dağıtmaması için düz yüzeyi olan bir 

kutu kullanılmıştır. Okunan veriler şekil 4.3.10 de görülen seri port ekranında verilmiştir. 

Doğrulaması ise test videosunda cetvel yardımı ile yapılmıştır. 
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ŞEKİL 4.3.11 SICAKLIK SENSÖRÜ BAĞLANTILARI 

 

 

 

Sıcaklık sensörünün bağlantı şeması 

ve devre bağlantısı şekil 4.3.11 de 

verilmiştir. Yapılan literatür taraması 

sonucunda R1 direnci 4,7 k olarak tercih 

edilmiştir. Veri “DQ bus” ile Raspberry Pi 

tarafından alınmıştır. 

 

Raspberry Pi ortamı ise terminal 

üzerinden kontrol edilmiştir. Raspberry Pi 

tarafından okunan ve işlenen veriler 

terminale bastırılmıştır. Şekil 4.3.12 de 

verilen görüntüler bir terminal emülatörü 

olan iTerm’den alınmıştır. İlgili değerler 

oda sıcaklığına ait olup bir dijital 

termometre ile doğrulanmıştır.   

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.12 SICAKLIK SENSÖRÜ ÇIKTISI 
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ŞEKİL 4.3.13 BMS DEVRESİ BAĞLANTILARI 

 

 

ŞEKİL 4.3.14 BMS DEVRESİ ÇIKTILARI 

 

Devre kartının tasarımı ve topolojinin test bağlantıları şekil 4.3.13 de gösterilmiştir. 

Sistemin testi sırasında hücre gerilim dengeleri dışarıdan müdahale ile degesiz hale getirilmiş 

ve sistem buna tepki göstererek pillerin dengelenmesini sağlamıştır. 

 

 Şekil 4.3.14 de devre topolojisinin testi gerçekleştirilirken veriler hem LCD ekran hem 

de bilgisayarın seri portu üzerinden gösterilmiştir. Gerilim dengeleme esnasında seri portun 

fotoğrafı çekilmiş değerleri LCD ekrandan okunabilmektedir. 
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ŞEKİL 4.3.15 ARAÇ İÇİ ELEKTRONİK BAĞLANTISININ GENEL ŞEMASI 
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Şekil 4.3.13 de sualtı aracının elektronik tasarımı görülmektedir. Bağlantı şemasında 

görüldüğü üzere tasarımın merkezinde Raspberry Pi 3 kartı kullanılmıştır. Kullanılan sensörler, 

Pixhawk ve NVIDIA JETSON NANO Raspberry Pi 3 ile bağlantılıdır. Bu tasarımda: 

▪ Sensör füzyonu 

▪ İklimlendirme ve sistem güvenliği 

▪ Rota ve güdüm algoritması 

Yazılımlarının Raspberry Pi 3 üzerinde koşturulması planlanmıştır.  

Raspberry Pi 3’e bağlı olan kullanılacak diğer bir kart ise Pixhawk’tır. Farklı araç tiplerine 

otonom görev yapabilme kabiliyeti kazandırmak için Pixhawk, açık kaynaklı ArduSub projesi 

ile kullanılarak sualtı aracı için özelleştirilecektir. ArduSub kullanılacak olan motor 

konfigürasyonunu desteklemektedir. Kullanılan sekiz motor ve Pixhawk’a bağlı olup kontrol 

uygulamaları bu kart üzerinde yapılarak: 

▪ Otonom navigasyon 

▪ Stabilizasyon  

sağlanacaktır. Ek olarak, bağlı servo motorları kontrol ederek ön kameranın kadrajını 

ayarlayacaktır. 

Raspberry Pi 3’e bağlı bir diğer kart ise NVIDIA Jetson Nano’dur. Jetson Nano 

geliştirme kiti, çoklu sinir ağlarını paralel olarak çalıştırabilmektedir. Nesne algılama için 

geliştirilen algoritmalar, bu kart üzerinde koşturulacaktır. Jetson Nano, bilgisayarlı görü 

algoritmalarının efektif çalışmasını üstlenmiştir. Buna göre performans kaybının yaşanmaması 

için yalnızca bu hususta kullanılacaktır. 

Tablo 4.3.1 sualtı aracında kullanılan elektroniklerin kartlarla ve kartların birbirleri ile 

olan haberleşme protokolleri gösterilmiştir. 

 I2C Analog MAVLink 

Basınç Sensörü    Raspberry Pi 3 

Sıcaklık Sensörü    Raspberry Pi 3 

9DoF IMU    Raspberry Pi 3 

Su Sensörü    Raspberry Pi 3 

Akım Sensörü    Raspberry Pi 3 

Pixhawk    
Raspberry Pi 3 

NVIDIA Jetson Nano 

NVIDIA Jetson Nano    
Raspberry Pi 3 

NVIDIA Jetson Nano 

 

 

 

TABLO 4.3.1 ELEKTRONİK KONFİGÜRASYON HABERLEŞME 

PROTOKOLLERİ 
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Hedef Tespiti ve İmhası (Pinger) Görevi İçin Akustik Sinyal Algılayıcı 

Hidrofon, su altı ses sinyalini izlemek 

için tasarlanmış bir sualtı mikrofonudur. Tipik 

bir hidrofon, ortamdaki basınç değişiklikleri 

algılayarak, bir ses dalgasını elektrik sinyaline 

dönüştürür. Bir ses dalgasının suda hareket 

ettiği hız ve yol aldığı mesafe, üretilen elektrik 

çıkışının doğasını belirleyecek olan basınç 

değişiklikleriyle orantılı olacaktır. 

Piezoelektrik malzemeden yapılan piezoelektrik dönüştürücüler mikrofon/hidrofon 

sistemlerinin temelini oluşturur ve basınç değişikliklerine göre elektrik sinyali üreten bir 

dönüştürücü olarak ideal bir kullanım sunar. Ayrıca kullanılabilecek alternatif bir malzeme 

olarak kristal seramik temelli dönüştürücülerde kristal yapının hizalanması ve anizotropik hale 

gelmesi durumunda elektrik yükü oluşur. Bu dönüştürücülerde çeşitli uygulamalarda başarılı 

ile kullanılabilir. 

Bir hidrofonun algıladığı sinyalin anlamlı bir bilgiye dönüştürebilmesi için bu sinyalin 

çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekir. 

Öncelikli olarak hedeften yayılan ses sinyali, hidrofon tasarımının alıcısına ulaşacaktır. 

Alıcıya entegre edilen ön yükselteç devresi ile zayıf sinyal işlenebilir seviyeye gelene kadar 

yükseltilmelidir. Ön yükselteç devresinden çıkan sinyal analog/dijital dönüştürücü yapısı 

kullanılarak gömülü bilgisayar sistemine aktarılmalıdır. Gömülü bilgisayar sistemi içerisinde 

fast fourier transform(fft) algoritması ile işleme tabi tutularak algılanan sinyalin frekansı 

hakkında bilgi sahibi olunur. Burada dikkat edilmesi gereken konular, yayılan ses sinyalinin 

kat ettiği yola göre sönümlenmesi ve otonom aracın motorlarının hareketinin / aracın su içindeki 

hareketinin sebep olduğu gürültünün ayrıştırılmasıdır. 

Yapılan tasarımda maddi kaygılar baz alınarak öncelikli olarak ekonomik bir örnek 

hidrofon tasarımı yapılacak daha sonra alternatif kaynaklardan bahsedilecektir. 

Hidrofonun ön kısmında bulunacak ve ses sinyalini 

algılayacak mikrofon modülü için elektret tipi mikrofon kullanılabilir. 

Elektret mikrofon, kalıcı olarak şarj edilmiş bir malzeme kullanır. Bu 

malzeme gömülü statik elektrik dipol momentine sahip kararlı bir 

dielektrik malzemedir. Sonuç olarak polarize güç kaynağı ihtiyacını 

ortadan kaldıran bir tür elektrostatik kapasitör tabanlı mikrofondur. 

 

Mikrofonun su geçirmez hale getirilişi sırasında, bir bütün olarak planlanan hidrofonun 

dış kaplamasından bağımsız bir şekilde su geçirmez hale getirilmesi ve su geçirmez kabın 

dışında yer alması verimi arttıracaktır.  

Ön yükselteç devresi, mikrofon tarafından algılanan sinyalin zayıf olması sebebiyle 

sinyal bu devreden geçirilir ve yükseltilir. 
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Örnek bir ön yükselteç devresi yukarıda gösterilmiştir. 

Bu devre üzerinde bulunan R1 direnci mikrofon için yük direncidir.C1-C2 kapasitörleri 

AC sinyal kuplörü olarak çalışmaktadır. R2-R3 ön gerilim bileşeni, Q1 transistörü ise güç 

kaynağı ayırma bileşeni olarak görev yapar. Ön yükseltecin çıkışında itibaren sinyal 

analog/dijital dönüştürücüye girer. Bu işlem için çeşitli tiplerde ADC birimleri kullanılabilir. 

Kullanılacak ADC tipi çeşitli parametrelere göre belirlenir. Bunlar örnekleme frekansı, dinamik 

erimi (dynamic range)’dir. 

Örnekleme frekansı, tespiti yapılacak analog sinyalin en yüksek frekansının 2 katı kadar 

olmalıdır. Bu parametre sinyalin doğru bir şekilde sayısal veriye çevrimi için yeterlidir. 

Gürültünün gözardı edildiği ideal bir sistemde 45kHzlik hedefi algılamak için 90KHzlik 

örnekleme frekansı kullanılmalıdır. Dinamik Erim, sayısal verinin binary olarak kaç bit ile ifade 

edileceğini belirtir. Bu değer algılanacak en küçük veri değişimlerine göre seçilmelidir. a ile b 

arasında değişecek genlik örneği ; (b-a)/2n algılanacak en küçük aralığı temsil etmektedir. 

Analog Sayısal Çeviriciler 

içerisinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır 

ancak bunlar arasında amacımıza en 

uygun olan yöntem delta-sigma 

ADC’lerdir. Diğer yöntemlere göre daha 

az hata payına sahip ve ekonomik bir 

çözümdür. İstenmeyen frekans 

bileşenlerinin sayısallaştırma üzerindeki 

etkilerini en az düzeye indirger. 

 

Sayısallaştırılan sinyal gömülü bilgisayara aktarılır. Gömülü sistem üzerinde fast 

fourier dönüşümü uygulanır. 
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HIZLI FOURİER DÖNÜŞÜMÜ (FFT/ FAST FOURİER TRANSFORM) ALGORİTMASI 

Fourier transformun özelleşmiş 2 versiyonundan biridir. Ayrık Fourier dönüşümünün 

yüksek verimli hesaplanmasıdır. İşleme sokulan zaman örneklerini 2’nin katları olarak seçer. 

Asıl olarak herhangi bir analog sinyalde hangi frekansların bulunduğunu ve bu frekanslardan 

hangisinin en baskın olduğunu görmemizi sağlayan algoritmadır. 

Otonom cihaz içerisinde gömülü sistem ile direk ve sürekli uygulanan FFT algoritması 

ile aracın devamlı olarak algıladığı frekansı analiz etmesi ve 45kHzlik hedefin gürültü, doppler 

etkisi gibi durumları hesaba katılmış haliyle tespit etmesi sağlanacaktır. 

Gerekli devre tasarımı ve test aşamalarında ise fft algoritması yakalanan frekans 

bileşenlerini görselleştirilerek analiz ve geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır. Bu görsel 

üzerinde X ekseni frekansı, Y ekseni genliği göstermektedir. Bu grafikte tipik olarak 

beklediğimiz sonuç bir veya daha fazla ani artıştır. Uzun bir artış, sinyalde belirli bir frekansın 

baskın olduğu anlamına gelir. Yani gürültüsüz ideal bir sinüsoidal sinyale FFT uygularsanız, 

yalnızca tek bir tepe noktası elde edersiniz. Gürültünün sebep olduğu düşük genlikli, dağınık 

frekans spektrumu ise bu yol ile tespit edilerek orjinal sinyalden ayıklanabilir ve ses sinyali 

filtrelenmiş olur. 

Ölçüm kalitesini etkileyen çeşitli unsurlar; 

✓ Hidrofon hassasiyeti 

✓ Hidrofondaki ses basıncı P, devrenin açık uçları arasındaki voltaj farkı V olduğu 

durumda  

✓ Hidrofon hassasiyeti   20log(V/P) ile hesaplanır. (P: mikropaskan,V: volt). 

✓ Doppler olayı ve Frekans Ölçümüne Etkisi 

✓ Doppler olayına göre f frekanslı ve V hızı ile yayılan dalgalar üreten sabit bir kaynağa 

(pinger) doğru Va hızı ile hareket etmekte olan cisim(araç) frekansı  

fa = f(1+Va/V) 

olarak algılar. Aynı şekilde uzaklaşmakta olan bir aracın ölçeceği frekans ise  

fa = f(1-Va/V)  

olarak hesaplanır. 

Alternatif olarak TL1000ka ultrasonik sensörü 

kullanılabilir. Çalışma bant genişliği 5kHz-100kHz olan ve 

hassasiyet -180 dB re 1 V/μPa olan bu sensörün 40dB 

kazanç ile dahili preamplifikatörü vardır. Sensör alıcı 

olarak kullanıma uygun durumdadır ve fftden geçirilerek 

verimli çalışır hale getirilir. 

Ping sonar -Bluerobotics sensörü ise 

bağlantısı uart üzerinden yapılan ,115 kHz 

frekansında çalışan bir sonar modülüdür. 

Yayılan ses dalgasının ışın genişliği (BW) 

30 derecedir. Boyutları rahatlıkla araca 

monte edilmesine uygundur.  
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4.3.2. BATARYA YÖNETİM SİSTEM TASARIMI 

1. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ 

Batarya yönetim sistemi, batarya ile gerekli yük arasında meydana gelen tüm aktiviteleri 

düzenleyen bir sistemdir. Gerçekleştirdiği faaliyetler, aşırı şarj ve aşırı kullanım, kısa devre vb. 

gibi çeşitli türlerde tehlikelerden pil hücrelerinin korunmasıdır. Pilin aşırı şarj edilmesi veya 

yüksek akımlarda deşarj olması aşırı ısınmaya, patlamaya veya aleve neden olabilir. Bu nedenle 

Batarya yönetim sistemi, güvenlik ve pil gücünü artırmada önemli bir rol oynar. Batarya 

yönetim sistemleri, dijital BYS ve analog BYS olarak iki temel başlığa ayrılmaktadır. Bir 

önceki raporda hazırladığımız BYS devremiz analog bir devresidir. Analog BYS, belirli 

entegreler kullanılarak tasarımı gerçekleştirilen ve üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılamayan devre topolojileridir. Ancak yarışma esnasında herhangi bir problemle 

karşılaştığımızda devre parametrelerine müdahale edebilmek için dijital BYS tasarımı 

gerçekleştirmeye karar verdik. Dijital BYS, bir mikro denetleyici vasıtası ile kontrol edilerek 

tüm hakimiyetin içerisine yüklenen yazılımda olduğu bir devre topolojisidir. Bundan dolayı bu 

aşamada parametre değişikliğine gidildiğinde yazılımsal değişiklikle problem ortadan 

kaldırılacaktır. 

2. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ TOPOLOJİLERİ  

Batarya yönetim sistemleri kullanılacak sisteme göre birçok farklı tercih edilebilecek 

topolojik yapıda geliştirilebilirler. Genel olarak en çok kullanılan topolojileri üç ana başlık 

altında inceleyebiliriz. Bunlar; 

• Merkezi tip batarya yönetim sistemi   

• Modüler tip batarya yönetim sistemi 

• Ayrılmış tip batarya yönetim sistemi 

2.1 Merkezi Topoloji Batarya Yönetim Sistemleri 

Bu topoloji, diğer topolojilere kıyasla en basit topoloji olarak değerlendirilebilir. Her 

hücreden alınmış bağlantı kabloları ölçüm ve dengeleme için tek bir BYS kartına 

bağlanmaktadır. Bataryada bulunan seri bağlı hücrelerin her birinin “+” kutbuna bağlantı 

kablosu yerleştirilir ve bataryanın “-” kutbu da eklenerek, n adet hücrenin bulunduğu bir 

sistemde n+1 adet ölçüm kablosu gerekecektir. Hücre sayısı fazla olan sistemlerde, kablo sayısı 

da fazla olacağından dolayı bu topolojide” Spaghetti Problemi” denilen bir problem ortaya 

çıkmaktadır. Bundan dolayı, bu topoloji hücre sayısının fazla olduğu durumlarda pek tercih 

edilmemektedir. Düzenlemeler yaparak kablo karmaşasından kurtulmak mümkün olabilir fakat 

yine de büyük batarya paketlerinde merkezi topolojiyi uygulamak oldukça zor olacaktadır. 
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Topolojinin avantajları; 

• Tek bir devre kartından oluştuğu için 

ekonomiktir. 

• Bakım ve onarımı kolaydır. 

• Yapısı basit ve verilerde bozulma yaşamadan 

direkt karta iletilmektedir. 

 

 

2.2 Modüler Topoloji Batarya Yönetim Sistemleri 

     Modüler batarya yönetim sistemlerinde seri bağlı her hücre grubu için bir yardımcı modül 

bulunmaktadır. Tüm yardımcı modüller ölçüm sonuçlarını haberleşme protokolüne göre ana 

modüle iletmektedir. Ana modül sistemin koruma ve dengeleme fonksiyonlarına karar vererek 

her yardımcı modülle ayrıca iletişim kurup koordinasyonu sağlamaktadır. 

 

Yardımcı modüllerin kontrolünü yapan harici bir ana modül kullanılacağı gibi, yardımcı 

modüllerden birisine de yetki verilerek ana kontrolcü haline getirilebilir. Bu noktada dikkat 

edilmesi gereken en önemli konu BYS ’nin donanımı ve tasarımı sırasında yardımcı modüllerin 

ölçüm, kontrol, veri kaydı ve dış dünya ile iletişimi gibi bazı fonksiyonları yerine getirebilecek 

yapıda tasarımlarının gerçekleştirilmesidir. 

2.3 Dağıtılmış Topoloji Batarya Yönetim Sistemleri 

Mimari olarak modüler tip ile birçok ortak özelliği bulunmaktadır fakat modüler 

sistemin aksine, her hücre grubu için bir yardımcı modül yerine her bir hücre için bir yardımcı 

modül kullanılır.  
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Her bir hücreye bir adet yardımcı modülün bağlanması, tüm ölçümlerin doğrudan 

hücrenin üzerinden yapılmasını sağlayacağı için herhangi bir analog sinyal taşımaya ihtiyaç 

kalmayacaktır. Bu durumda montaj sırasında oluşabilecek kablolama hatalarının önlenmesini 

ve daha kolay bir montaj yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca tüm ölçümler ayrık bir sistem 

olarak doğrudan batarya hücresi üzerinden yapılacağı için daha yüksek hassasiyette gerilim ve 

sıcaklık ölçümü imkânı sağlamaktadır. 

Özellikle bataryada seri hücre sayısının fazla olduğu bir uygulamada dağıtılmış tip BYS 

topolojisi en kolay yöntemdir. Tüm bu avantajların yanında dezavantaj olarak, hücre sayısının 

fazla olduğu yüksek gerilimli bataryalarda yüzlerce yardımcı modüle ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

durum sistemin maliyetlerini oldukça arttıracaktır. Buna bağlı olarak montaj ve paketleme 

problemlerini ortaya çıkacaktır. 

 

BYS 

Türleri 

Ölçüm 

Kalitesi 

Gürültü Güvenlik Malzeme 

Maliyeti 

Montaj 

Maliyeti 

Bakım 

Maliyeti 

Merkezi 2 3 1 1 2 1 

Modüler 2 3 1 3 2 1 

Dağıtılmış 3 2 3 3 1 2 
Tablo:2.1 Batarya yönetim sistemi topolojilerinin karşılaştırılması 
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3. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ FAALİYETLERİ 

 

Batarya yönetim sisteminin faaliyetleri, şekilde de görüldüğü gibi ölçüm, koruma, 

dengeleme ve haberleşme işlevlerine sahiptir. 

3.1 ÖLÇÜM 

Batarya yönetim sistemleri, birçok çeşitli ölçüm yapmaktadır. Yapılan ölçümleri 

sıralayacak olursak; 

• Hücrelerin Gerilimleri 

• Batarya Gerilimi 

• Hücrelerin Sıcaklıkları 

• Bataryanın Şarj/Deşarj Akımı 

 

3.1.1 Gerilim Ölçümü 

Batarya yönetim sistemi, seri bağlanmış tüm hücrelerin gerilimlerinin her birini 

ölçmelidir. Toplam batarya gerilimi ölçülmüş hücre gerilim değerlerinin toplamı şeklinde 

ölçülebileceği gibi farklı bir ölçüm devresi ile de ölçülebilir. 

Hücre gerilimlerinin ölçümünde en çok kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. 

Birinci yöntem, hücrelerin bağlı olduğu pozitif uçlar ile bataryanın eksi ucu arasındaki gerilim 

farkının gerilim bölücü dirençler vasıtası ile düşürülüp analog dijital çeviricilerin okuyabileceği 

değere getirilerek ölçüm yapılan hücre sayısının toplam gerilim değeri elde edilir. Daha sonra 

ölçülen bu değerden, bir önceki ölçülen toplam hücre gerilimi değeri çıkartılarak hücre gerilim 

elde edilmiş olur. 

İkinci yöntem ise, hücrenin artı ve eksi kutuplarında bulun gerilim değerlerinin analog 

elektronik devre kartları yardımı ile gerilim farklarının alınarak analog dijital dönüştürücünün 

okuyabileceği gerilim seviyesine getirip ölçümü gerçekleştirmiş olur. 
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3.1.2 Sıcaklık Ölçümü 

Sıcaklık değişimi bataryalar üzerinde büyük değişikliklere sebep olmaktadır. Bu yüzden 

sıcaklık ölçümü batarya yönetim sistemlerinden önemli bir role sahiptir. Batarya hücrelerin 

sıcaklığını ölçmek, bataryanın koruması ve hücrelerin şarj durumunun belirlenmesi için çok 

önemli değişkendir. 

Lityum tabanlı pillerde sıcaklık değerinin kontrol edilemediği uygulamalarda nominal 

sıcaklıklarının dışına çıkıldığında şarj ve deşarj işleminin gerçekleşmesi oldukça tehlike arz 

etmektedir.  

Sıcaklık ölçümü için kullanılan çeşitli termistörler ve analog çıkışlı entegreler olmak 

üzere iki farklı ölçüm şekli bulunmaktadır. Ölçüm teknikleri de kendi arasında ikiye 

ayrılmaktadır. Birinci teknik, bataryadaki her pilin üzerine yerleştirilen sensörlerdir. Bu 

teknikle birlikte daha doğru veriler elde edilerek daha verimli sonuçlar elde edilecektir. İkinci 

teknik ise, her pilin sıcaklık ölçümünü sağlayabilecek ölçüm girişine sahip olmayan 

sistemlerde, sıcaklık sensörleri hücrenin stratejik noktalarına yerleştirilerek hücrenin sıcaklık 

değerinin daha doğru bir sonuç elde etmesini sağlamaktadır. 

3.1.3 Akım Ölçümü 

Batarya akımının ölçümü, batarya ve hücreler hakkında birçok bilgiye sahip olmamıza 

olanak sağlar ve bu sayede daha verimli bir batarya yönetim sistemi ortaya çıkar. Batarya 

akımının ölçülmesinin faydaları şu şekilde açıklanabilir; 

• Yüksek şarj ve deşarj akımları bataryanın kimyasında bozulmalara, batarya ömrünün 

azalmasına ve sağlık durumunun düşmesine sebep olabilir. Bundan dolayı yüksek akım 

değerlerinde bataryaları korumaya alabilir. 

• Sürekli olarak anlık akım değeri gözlemlenebilir. 

• Anlık akım değeri ile birlikte bataryanın iç direnci hesaplanabilir. 

• İç direnci hesaplanan bataryanın şarj ve deşarj akımı ayarlanarak bataryanın termal 

yönetimi daha kolay hale gelebilir. 
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• Belirli bir periyotta kaydedilen akım verisi ve kaydedilen veriler arasındaki zaman 

aralığı ile bataryanın zamana bağlı integral hesabı şarj ve deşarj durumunun 

belirlenmesinde büyük rol oynar. 

Temel olarak en çok kullanılan akım ölçüm metotları şönt direnci ve analog çıkış veren 

akım sensörleridir. Şönt direncinin akım ölçme yöntemi, şönt direnci çok küçük değerler 

sahiptir. Üzerinden geçecek akımı çok az seviyede etkilemektedir. Şönt direnci uçlarındaki 

gerilim değerinin ölçümü yapılarak OHM kanunu yardımıyla gerilim ve direnç değerinin 

bilinmesiyle akım değerine ulaşılmaktadır.  

Diğer bir yöntem olan akım sensörleri ile akım değerinin ölçülmesi daha farklı bir çalışma 

prensibine sahiptir. Çalışma prensibi, içerisinden geçen akımın manyetik etkisinin sonucuyla 

orantılı olarak bir çıkış akım değeri vermektedir. Ancak bu sensörlerde dezavantaj olarak 

sıcaklığın değişimi ile ölçüm değerinde farklılıklar gözlenmektedir. Bundan dolayı sensör 

seçiminde sıcaklık etkisi önemli bir faktörlerden biridir. 
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3.2 BATARYA KORUMASI 

Batarya yönetim sistemlerinin en önemli görevlerinden biri bataryanın güvenli çalışma 

bölgesi içerisinde olup olmadığını kontrol etmesidir. Yaşanabilecek herhangi bir tehlikede şarj 

veya deşarjı kesmeli, akım sınırlaması yapabilmelidir. Bataryadaki şarj deşarj akımını 

izleyerek, sistemdeki tüm hücrelerin karakteristik özelliğine göre güvenli bir çalışma bölgesi 

oluşturup bu bölgede çalışmasını sağlamalıdır. 

 

Bazı gereken durumlarda bataryanın en yüksek şarj ve deşarj akımının üzerine 

çıkılmasına izin verilebilir. Bu özellik, batarya üreticisi tarafından pillerin bilgi kağıdında 

belirtilmiştir. Batarya yönetim sistemi bu aralıklar çerçevesinde koruma işlevini sürdürebilir. 

Örneğin; elektrikli bir araçta, elektrik motorunun ilk kalkış anında ihtiyaç duyduğu akım değeri 

yüksek olacağından dolayı batarya yönetim sisteminin en yüksek deşarj akımı değerini aşabilir. 

Pillerin bilgi kağıdında izin verilen süre kadar bu akımın akmasına izin verilebilir. 

Hücre gerilimlerinin kontrol edilmesi, hücrelerin maksimum ve minimum limitlerini 

aşıp aşmadığını kontrolü için gereklidir. Deşarj esnasında hücrelerden birinin minimum gerilim 

altına düşme olasılığı yaşandığında deşarj akımı sınırlanarak yüksek gerilim düşümlerinin 

önüne geçilebilir. Şarj esnasında hücrenin maksimum geriliminin üstüne çıkıldığı durumlarda 

şarjı hemen kesebilir veya şarj akımını azaltarak hücrenin bozulmasını engelleyecek şekilde 

şarj edebilir. 

Hücrelerin sıcaklıklarının kontrolü, hücrelerin en verimli şekilde şarj ve deşarj edilmesi 

için önemli bir parametredir. Sıcaklık parametresi ile hücrelerin doluluk oranın kestirimi daha 

da netliğe kavuşmaktadır.  

3.3 BATARYANIN TERMAL YÖNTEMİ 

Lityum iyon pillerin en iyi verimli deşarj sıcaklıkları -20ºC ile 60ºC iken en iyi verimli 

şarj sıcaklıkları 10ºC ile 45ºC ‘tır. Geniş bir termal çalışma alanına sahiptirler. Ancak özel 

durumlarda kullanımı tercih edilmez. Termal yönetim soğutma ve ısıtma olarak iki farklı 

şekilde gerçekleşir. Batarya sıcaklığının azalması, sıcaklığın artmasından daha çok 

karşılaşacağımız bir durumdur. Çünkü batarya şarj veya deşarj anında belli bir oranda 

ısınmaktadır. Yüksek sıcaklıkları düşürmek için kullanılacak yöntemlerden biri de fan 

kullanarak hava yolu ile soğutmak olacaktır. Ancak hava sıcaklığı batarya sıcaklığına yakın 

bir yerleşimde çalıştığı durumda bataryayı soğutmak yerine daha çok ısıtabilir. Bundan dolayı 

farklı soğutma sistemleri kullanılır.  
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3.4 BATARYA HÜCRELERİNİ DENGELEME YÖNTEMLERİ 

Pil hücrelerini dengelemek, batarya yönetim sisteminin ana görevlerinden biridir. 

Dengeleme işleminin amacı, batarya hücrelerindeki tüm pillerin şarj işlemi sırasında 

dengelenmesini sağlamaktır. Batarya hücrelerinin dengelemesi için birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar pasif dengeleme 

ve aktif dengeleme yöntemleridir. Bu iki başlığın altında da birçok başlık bulunmaktadır. Tüm 

yöntemler aşağıdaki şablonda verilmiştir. 

3.4.1 Pasif Dengeleme 

Pil hücrelerinin pasif olarak 

dengelenmesi basit ve uygulanması 

kolay bir yöntemdir. Kısaca 

yöntemin algoritmasından 

bahsedecek olursak; Pasif 

dengeleme devresi, batarya 

hücrelerinin en düşük gerilim 

seviyesini tespit eder ve diğer batarya hücrelerinin gerilim seviyelerini, paralel bağlanmış 

dirençlerin aktif olması ile birlikte referans aldıkları gerilim seviyesine düşürür. 

Direnç Tabanlı Dengeleme Yöntemleri 

Direnç tabanlı dengeleme yöntemleri, pasif dengeleme yöntemi başlığı altında 

sınıflandırılır. Bu yöntem, yüksek gerilime sahip hücresinden fazla enerjinin dirençler 

üzerindeki ısı vasıtasıyla uzaklaştırılmasıdır. Böylece en yüksek gerilim seviyesine sahip 

hücrenin şarj seviyesi, daha düşük gerilim seviyesine sahip hücre ile aynı seviyeye gelmiş olur. 

Direnç tabanlı dengelem yöntemleri iki farklı kategoriye ayrılırlar. 

İlk yöntem sabit şönt direnci yöntemidir. Bu yöntem, fazla enerji harcamak için sabit 

şönt direnç kullanmaktır. Bu yöntemde akım, bypass yöntemi ile tüm hücreler için sürekli 

olarak kullanılır. Devredeki direnç, hücre voltajını sınırlamak ve ayarlamak için kullanılır. Bu 

dengelem tekniği sadece kurşun-asit ve nikel bazlı bataryalar için kullanılabilir. Çünkü bu tür 

piller aşırı şarj koşullarına dayanıklıdır. Bu yöntemin temel avantajı, dengeleme devresinin 

basitliği ve düşük maliyetli olmasıdır. Ancak dezavantajı, dengeleme işlemi sırasında enerjinin 

tüm hücrelerde ısı olarak dağıtılmasından kaynaklanan enerji kayıplarının olmasıdır. 

İkinci yöntem anahtarlamalı şönt direnç yöntemidir. Sabit şönt direnci yönteminden 

farkı her bir hücrenin şönt direncine bağlı bir anahtardır. Temelde çalışma prensibi kullanılan 

anahtarın kontrol edilmesine dayanarak dengelenme işleminin yapılmasıdır. Sensörler vasıtası 

ile hücreler arasında gerilim dengesizliği tespit edildiğinde, kontrolör hangi direncin 

etkinleştirilmesi gerektiğine karar vererek dengelem işlemi sağlanır. Bu yöntem daha etkili, 

basit, güvenilirdir ve sabit direnç yöntemine kıyasla Li-ion piller için kullanılabilir. Bu 

yöntemin dezavantajı fazla enerjinin ısı olarak kaybedilmesidir. Dolayısıyla bu dengeleme 

yöntemi pilin çalışma süresini azaltabilir.  
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3.5 BATARYA VERİLERİNİN HESAPLANMASI 

Bataryalar, şarj ve deşarj durumlarında veya bekleme durumunda parametreleri sürekli 

değişiklik gösteren bir yapıdır. Verilerin hesaplanmasında bataryanın durumuna göre şarj, 

deşarj ve bekleme için ayrı ayrı hesaplamalar gereklidir.  

3.5.1 Şarj Durumu (SOC) Tahmini ve Hesaplanması 

SOC tahmini batarya durumunun görüntülenmesinde çok önemli bir adımdır. 

Literatürde, pillerin SOC tahmini için birçok yöntem önerilmiştir. Aslında üç ana yöntem türü 

tanımlanmıştır: elektrokimyasal yöntemler, elektriksel yöntemler ve uyarlanabilir yöntemler. 

Elektrokimyasal yöntemlerin, yüksek doğruluklarına rağmen, pilin kimyasal yapısına erişim 

ihtiyacı nedeniyle ne yazılımda ne de donanım çözümünde uygulanmasının zor olduğu 

düşünülmektedir. Uyarlanabilir yöntemler, eşdeğer bir model ve sinir ağı, Kalman filtresi, 

bulanık mantık algoritması ve durum gözlemcileri gibi bir çözümleme algoritması gerektirir. 

Dolayısıyla bu yöntemlerin doğruluğu pil modelinin verimliliğine bağlıdır. Önceki 

yöntemlerden farklı olarak, elektriksel yöntemler yalnızca terminal voltajı, akım ve iç direnç 

gibi ölçümlerle elde edilen parametreleri gerektirir. Bu elektrik yöntemleri arasında, 

uygulanabilirlik olarak Coulomb sayma, uygulama basitliği ve düşük sistem gereksinimlerine 

sahip olması nedeniyle en yaygın kullanılan yöntemlerdendir. Çalışmada SOC tahmini 

Coulomb sayma yöntemi ile yapılmıştır. 

Bu yöntemde SOC değerinin bilinen ilk değeri ile pil akımının zamanla entegre edilmiş hali 

toplanır. 

𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶(𝑡 − 1) + (
1

𝐶
∫ 𝐼𝐵𝐴𝑇(𝑡). 𝑑𝑡

𝑡

0

) ∗ 100 

 

Yük miktarı değişimi aşağıda gösterildiği gibi bir periyottaki şarj ve deşarj IBAT akımının 

integral alınmasıyla bulunur. 

Bu değişim negatif ise batarya deşarjda pozitif ise şarjdadır. 

Coulomb yük sayacı aşağıda gösterildiği gibi periyotta kazanılan yük olarak ifade 

edilmiştir. 

Dolayısıyla bir periyotta kazanılan SOC; 

Önceki çevrimden bulunan SOC değeri toplanarak anlık SOC değeri yaklaşık olarak 

aşağıdaki gibi olur. 

Batarya gerilimi limit voltajına düştüğünde SOC değeri %0 kabul edilir. Aynı şekilde 

Bataryanın SOC değerinin %100 olması için batarya geriliminin üst limit değeri olan 4.2 V ’a 

ulaşması gerekir. Batarya gerilimi sınır değerlere ulaştığında SOC yeniden kalibre edilmelidir. 

Batarya üst sınır değerine ulaşmış olduğunda sahip olduğu yük miktarının Qrated’a olan 

oranına bataryanın sağlık durumu SOH aşağıda ifade edilmiştir. 

 



61 
 

4. TASARIMDA KULLANILACAK DEVRELER 

Daha önceki bölümlerde enerji depolama ünitelerinin tanımı ile endüstriyel anlamda 

kullanıma uygun bir batarya yönetim sisteminin topolojileri tanıtılmış ve BYS’ nin 

gerçekleştireceği faaliyetlerin bölümleri açıklanmıştır. Bu bölümde, araştırmaları tamamlanan 

batarya yönetim sisteminin tasarımı hakkında daha detaylı bilgiler verilecektir. Aşağıdaki 

şekilde dijital batarya yönetim sisteminin tasarımında kullanılacak topoloji, mikroişlemci, DC-

DC çevirici, batarya dengeleme, ölçüm ve haberleşme bloklarından oluşan bir diyagram 

gösterilmiştir. Sistemin alt birimleri aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

4.1 DC-DC Güç Dönüştürücü 

Devredeki komponentlerin kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarımı 

gerçekleştirilen batarya yönetim sisteminde besleme gerilimi olarak 12V doğru akım 

kullanılmaktadır. Devre üzerindeki elektronik cihazlar 3.3V ile 5V olmak üzere farklı giriş 

gerilimlerine göre çalışmaktadır. Bundan dolayı besleme gerilimi olan 12V DC, öncelikle 

5V’a daha sonra da 3.3V a çevrilerek kullanılmaktadır. 

Tasarımda 12V’un 5V a dönüştürülmesinde ST firmasının 7805 DC-DC çevirici 

entegresi kullanılmıştır. Bu entegreyi kullanmamızdaki asıl amacımız; kısa devre ve yüksek 

sıcaklığa erişildiğinde kapatma gibi korumaları sahip olmasıdır. Ayrıca düşük dalgalanmaya 

sahip çıkış gerilimi ve gürültü özelliğiyle öne çıkmaktadır. 

3.3V gerilim mikro denetleyici üzerindeki regülatör üzerinden karşılanacaktır. 
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4.2 Mikro denetleyici 

Tasarımda batarya yönetim sisteminde ölçüm kontrol ve yönetim bölümlerinin 

işlemlerini ve fonksiyonlarını düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan kısım mikro denetleyici 

bloğudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STM32f103c8’in daha ayrıntılı blok diyagramı için yukarıdaki şema incelenebilir. 

Uygulama kullanılacak olan STM32f103c8’in özellikleri aşağıda sıralanmıştır. 

• ARM Cortex-M3 çekirdeğine sahip olması  

• 72 MHz’e kadar CPU frekansıyla, hesaplama işlemelerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi  

• 64 Kb’a kadar Flash Memory özelliğiyle geniş program belleği  

• 20 Kb’a kadar RAM Memory ile binlerce kaydedilebilir değişken hafızası  

• USB uygulamaları için Device/Host/OTG olarak kullanılabilmesi  

• 3 adet UART, 1 adet CAN, 2 adet SPI, 2 adet I2C haberleşeme ara yüzleri sayesinde 

geliştirilebilir kullanım alanı  

• 16 kanallı 12 bit ADC, 10 bit DAC, 6 kanallı PWM çıkışı ile tüm analog ölçüm ve çıkışların 

sağlanabilecek olması  

• SOC, DOD ve SOH hesaplamalarında kullanılabilecek dâhili ultra düşük güçlü bir RTC’te 

sahip olması  
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4.3 Gerilim Ölçüm Devresi 

Tasarımda bataryadaki hücrelerin gerilim değerlerinin ölçümünde daha doğru bir sonuç 

elde etmek ve hücrelerin mikro denetleyiciden izole olması için Op-Amp entegresi kullanılarak 

gerilim fark kuvvetlendirici devresi kullanılmıştır. 

 
  

 

BYS kartımızda gerilim ölçümü için kullanılan devre şekilde gösterilmiştir. Devrenin 

matematiksel hesaplamaları aşağıdaki şekildedir. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
(𝑅𝑓 + 𝑅1)𝑅𝑔

(𝑅𝑔 + 𝑅2)𝑅1
∗ 𝑉2 −

𝑅𝑓

𝑅1
𝑉1   

 

Devre denklemini işlemlerinde kolaylaşması için bir kabul yardımıyla basitleştirelim. 

 

𝑅1 = 𝑅2; 𝑅𝑔 = 𝑅𝑓 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝑓

𝑅1
∗ (𝑉2 − 𝑉1)   

 

Hesaplamalarda dirençlerin tolerans değerlerinden dolayı ölçüm değerinde farklılıklar 

yaşanabilir. Doğru bir direnç ölçümü yapılarak yazılımsal olarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. 

 

4.4 Sıcaklık Ölçüm Devresi 

Tasarımda bataryanın ve her bir hücrenin sıcaklığını bir termistör çeşidi olan NTC 

kullanılarak sıcaklık değerine ulaşılmıştır.   

NTC, negative thermocouple kelimelerinin kısaltmasından oluşur. Sıcaklığa bağlı 

olarak değeri değişen bir dirençtir. Sıcaklık yükseldikçe direnci azalır; bu sayede sensör gibi 

çalışmış olur.  
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NTC ’nin sıcaklığa göre direnç değeri doğrusal olmayan bir değişime sahiptir. Direnç 

değerinin sıcaklığa göre değişimi şekildeki grafikte gösterilmiştir. Sıcaklık ölçümü yapılırken 

doğrusal olmayan bu grafiğin denkleminden yararlanılarak sıcaklık tahmini gerçekleştirilir. 

Sıcaklık değişimine oranla direnç değerinin hesaplanması bu denklem ile elde edilir. 

𝑅𝑡ℎ(𝑇) = 𝑅0. 𝑒
(𝐵.(

1
𝑇

−
1
𝑇0

))
 

 
Denklemde değişiklikler yapılarak sıcaklık verisine aşağıdaki denklemden ulaşılabilir. 

𝑇 =
𝑇0. 𝐵

𝑇0. 𝑙𝑛(
𝑅𝑡ℎ

𝑅0
) + 𝐵

 

 
Denklemin daha kolay hesaplanabilmesi için aşağıdaki denklem elde edilmiştir. 

𝑇 =
𝐵

𝑙𝑛 (
𝑅𝑡ℎ

𝑅0. 𝑒
−𝐵
𝑇0

)

 

 
B, bilgi kağıdından bakılabilecek malzemeye özgü sabit bir değerdir. R0, NTC ’nin 25 

santigrat derecedeki direnç değeridir. T0, 25 santigrat derece değerinin Kelvin değeridir. Rth 

NTC ’nin anlık sıcaklık değeridir. 

 

Devre şeması şekilde 

gösterildiği gibidir. NTC ile 

beraber gerilim bölücü 

devresinin kullanılması ile 

sıcaklık ölçümü 

gerçekleşecektir. NTC ile 

seri bağlanacak direnç 

değerinin aynı olması 

hesaplama açısından 

kolaylık sağlayacaktır. 
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4.5 Gerilim Dengeleme Devresi 

Batarya hücrelerinden toplanan gerilim verileri değerlendirilerek gerilimi fazla olan 

batarya hücreleri dengelenmekte kullanılacaktır. Tasarımda bataryadaki hücrelerin 

dengelenmesi için pasif dengeleme yöntemi kullanılmıştır. Pasif dengeleme yöntemi 

çeşitlerinden ise anahtarlamalı direnç yöntemi seçilmiştir.  Pasif dengeleme sadece şarj işlemi 

sırasında gerçekleşir. Akım sensörü kullanılarak çalışma sırasında devrenin şarj ya da deşarj 

durumunda olduğu bilinmekte ve bataryalardan geçen akımın yönü sensör yardımıyla tespit 

edilmektedir. 

Bataryaların boşalma durumunda olduğu belirlendiğinde BYS’nin batarya hücrelerini 

dengeleme yapması engellenmekte ve yükün sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır. Pilller şarj 

durumuna geçtiğinde dengeleme işlemi yapılabilir. 

Dengeleme iki durumda gerekli görülmüştür. Birincisi bataryalardan en az bir tanesi 

batarya için belirlenen azami gerilime ulaştığında diğeri ise rastgele iki pil arasındaki gerilim 

farkının belirlenen bir değerden fazla olduğu durumun oluştuğundadır.  

 Pasif dengeleme devresi basitçe fazla enerjinin bir direnç üzerinde harcanmasıdır. 

Bunun için bir darlington çifti transistor anahtarlama modunda kullanılır. BYS tarafından 

dengeleme işlemi gerekli olduğu bilgisi oluştuğunda ilgili bataryanın dengeleme devresini 

kontrol edecek olan dijital çıkış MCU’dan oluşturulur. Bu sinyal, transistorun gate pinine 

uygulandığında transistor on durumuna geçer ve ilgili bataryanın + kutbu , şönt direnci , 

transistor ve işbu bataryanın – kutbu arasında bir akım yolu oluşmuş olur. Şönt direnci 

üzerinden, dengeleme devresinin ve bataryanın özellikleri nispetinde akım akar. BYS 

tarafından İlgili batarya hücresi için dengeleme işlemi durdurulana kadar şönt direnci üzerinden 

enerji dönüşümü sağlanır. 
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ŞEKİL 4.3.2.1 DENGELEME DEVRESİ ŞEMATİK ÇİZİMİ 

ŞEKİL 4.3.2.2 GERİLİM VE SICAKLIK ÖLÇÜM DEVRESİ ŞEMATİK ÇİZİMİ 
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ŞEKİL 4.3.2.3 MİKRODENETLEYİCİ VE SENSÖRLERİN DEVRE ŞEMATİK 

ÇİZİMİ 

 

 

ŞEKİL 4.3.2.4 BATARYA KORUMA DEVRESİ PCB (GERBER ÇIKTISI) ÇİZİMİ 
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ŞEKİL 4.3.2.5 BATARYA KORUMA DEVRESİ ÖN PLAN 3D GÖSTERİMİ 

 

ŞEKİL 4.3.2.6 BATARYA KORUMA DEVRESİ ARKA PLAN 3D GÖSTERİMİ 

 

ŞEKİL 4.3.2.7 BATARYA KORUMA DEVRESİ YOL ÇİZİMİ 3D GÖSTERİMİ 
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4.4. ALGORİTMA TASARIM SÜRECİ 

4.4.1. KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ ALGORİTMASI 

 

 

ŞEKİL 4.4.1 KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ ANA ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.4.1 de robotun kapıdan geçiş görevini otonom şekilde gerçekleştirmesi için 

oluşturulmuş genel algoritma görülmektedir. İlk olarak aracı 1,5 metre aşağı indirerek kapıları 

olabildiğince karşısına alması sağlanmıştır. Daha sonrasında kameradan alınan görüntüyü 

jetson nano’ya göndererek görüntüyü işleme fonksiyonuna sokuyoruz. Görüntü işleme 

fonksiyonunun detaylı algoritması şekil 4.4.2 de görülmektedir. Görüntü işlendikten sonra kapı 

algılanamamış ise gerekli kamera açıları ile kapıları algılamaya çalışmaya devam ediyoruz. 

Kapıları algılamak için kamera açılarının da yeterli olmadığı durumda robotun açısını 

değiştiriyoruz. Robot 90 derecelik açı farkları ile 4 yönde de kapıları algılayamadı ise bu sefer 

robotun konumunu değiştirerek algoritmayı başa sarıyoruz ve bu aşamaya kadar ki izlenmiş 

olan yolları tekrar izletiyoruz. Robotun konum değişikliğinden ötürü önüne 3 metreden daha 

yakın bir mesafede duvar çıkması durumunda ise robotun yönünü 90 derece sağa çevirdikten 

sonra ilerleme fonksiyonuna girmesini sağlıyoruz. Bu algoritma ile robota havuz içerisinde 

stratejik noktalarda her baktığı yönde çeşitli kamera açıları ile ve konumunu da değiştirerek 

maksimum görüntü sorgulaması yaptırmaktayız. 

Aracın kapıları algılaması durumda 2 fonksiyonumuz devreye girmektedir. Bunlar sırası 

ile kapı merkezine göre konumlan ve yüksekliğini koruyarak ilerleme fonksiyonlarıdır. 

Fonksiyonların detaylı algoritmaları ve kapıdan geçiş görevi için hazırlanmış yede kalgoritma 

aşağıda detaylandırılmıştır.  
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ŞEKİL 4.4.2 GÖRÜNTÜ FİLTRELEME ALGORİTMASI 

Görevlerimizi suyun içinde yapacağımız için olası bir bulanıklıkta, algılamasını 

beklediğimiz bir nesneyi aracımız algılayamayabilir. Bu tarz bir durumun önün geçmek için 

görüntüyü filtreleme işlemine tabii tutuyoruz. Şekil 4.4.2’deki görüntü filtreleme 

algoritmamızda görüntüyü renk kanallarına ayırıp Rayleight Strechted modeli uyguluyoruz. Bu 

modelde kanallarının kompoziyonunu çıkarttıktan sonra görüntü istifleme yolu ile ortalama 

alıyoruz ve hsv renk bileşenlerini gererek renk kanallarını tekrar toplayıp algoritmayı 

bitiriyoruz. 

ŞEKİL 4.4.3 KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ GÖRÜNTÜ İŞLEME ALGORİTMASI 

 Kapıların algılanması için kullanılacak görüntü işleme algoritması 4.4.3 de 

görülmektedir. Görüntüyü alçak geçiren filtreden geçirerek hsv renk modeline çeviriyoruz. Bu 

modeldeki görüntü inrange fonksiyonuna tabii tutulup kenar haritası çıkartılarak kapılara 

odaklanma işlemi yapılmaktadır. 
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ŞEKİL 4.4.4 KAPININ MERKEZİNE GÖRE KONUMLANMA ALGORİTMASI 

Kapı algılandıktan sonra içinden temassız geçmesi için merkezine konumlanmasını 

sağlayacak algoritma şekil 4.4.4 de gösterilmiştir. Kapı algılandığında majör ve minör axis 

oranı yaparak temassız bir şekilde geçip geçemeyeceğine karar veriyor. Geçemeyeceği kararını 

verirse ilgili motor hareketleri ile konumunu değiştirmekte, geçebileceğini kararını verirse 

kapılar arasında küçük olana odaklanarak merkezine konumlanmak için ilgili rotayı 

çizmektedir. 

 

 

 

Detaylandırmamız gereken son komutumuz 

yüksekliğini koruyarak ileri hareket etme komutudur ve 

algoritması da şekil 4.4.5 de görülmektedir. 90 derece 

karşımızda olan kapının içinden temassız bir şeklide 

geçmek için oluşturulan bu algoritmada kapı 

algılanamayacak kadar yaklaşana kadar ilerletiyoruz ve 

kapı kadrajdan çıktıktan sonra da hesaplanan mesafe 

kadar da ilerleterek kapının içerisinden geçmesini 

sağlıyoruz. 

 

 

ŞEKİL 4.4.5 YÜKSEKLİĞİNİ KORUYARAK İLERİ HAREKET ALGORİTMASI 
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ŞEKİL 4.4.6 KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ YEDEK ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.4.6 da görülen algoritma çalışmalarımız ve sualtındaki gerçekleştireceğimiz 

görüntü işleme testlerinden sonra kapı görevi için oluşturulan ana algoritma yetersiz veya 

verimsiz kalması durumunda devreye sokulması planlanan yedek algoritmadır. Algoritmadaki 

ilk komut olan aracın 1,75 metre aşağı hareket etmesi ana algoritmadaki aynı başlangıç 

komutudur. Ana algoritmadan farkı ise kapıların bulunamaması durumunda kamera açılarını 

değiştirmek yerine aracı, suyun içerisinde 1 metre uzunluğundaki çizgilerden oluşan bir zikzak 

rotasında hareket ettirerek kapıları algılatmaktır. Kullanılan saçan sayesinde zikzak rotasında 

gideceği yönüne belirlerken karşılaştırma komutumuz olan önündeki duvar komutu ise aracın 

havuz kenarlarına çarpmasını önlemektedir. Kapılar algılandıktan sonra ise ana algoritmadaki 

aynı süreç izlenerek algılanan kapıların araca göre uzaklığı hesaplanıp, kapı merkezi 

konumlanması gerçekleştirilerek ilerleme komutları devreye girmektedir. 

Yedek algoritma oluşturmamızın sebebi yazılımsal çeşitlilik ve her ne kadar ön görülen 

sorunlara göre ana algoritma oluşturulmuş olsa bile ön görülemeyen sorunların olacağını ön 

görerek yedek algoritma oluşturma işlemi tamamlanmıştır. 
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4.4.2. DENİZALTI TESPİTİ VE KONUMLANMASI GÖREVİ ALGORİTMASI 

 

 

 

ŞEKİL 4.4.7 DENİZALTININ TESPİTİ VE KONUMLANMASI GÖREVİ ANA 

ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.4.7 de robotun denizaltının tespiti ve konumlanması görevini otonom şekilde 

gerçekleştirmesi için oluşturulmuş genel algoritma görülmektedir. Bu algoritmada çeşitli 

kamera açısı hareketleri ve araç hareketleri ile çemberler algılatılmaya çalışılmaktadır. 

Algoritmanın sonunda robot, havuzun dibindeki çemberleri tespit edip buna göre pozisyon 

alacaktır.  

 

Algoritmada kullanılan görüntü filtreleme komutu kapıdan geçiş algoritmasında 

kullandığımız görüntü filtreleme komutuyla aynı yapıdadır. Görüntü işleme, maketin 

bulunduğu çemberlerin merkezinin üzerine gel komutu ve konumlanma görevi yedek 

algoritması ayrıca aşağıda detaylandırılmıştır. 
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ŞEKİL 4.4.8 KONUMLANMA GÖREVİ GÖRÜNTÜ İŞLEME ALGORİTMASI 

Çemberlerin algılanması için kullanılacak görüntü işleme algoritması 4.4.8 de 

görülmektedir. Görüntüyü alçak geçiren filtreden geçirerek hsv renk modeline çeviriyoruz. Bu 

modeldeki görüntü inrange fonksiyonuna tabii tutulup kenar haritası çıkartılarak çemberlere 

odaklanma işlemi yapılmaktadır. 

 

 

ŞEKİL 4.4.9 ÇEMBER MERKEZİ ÜZERİNE KONUMLANMA ALGORİTMASI 

Aracı çember merkezinin üzerinde konumlandırmak için uygulanacak algoritma şekil 

4.4.9 da görülmektedir. Çemberler algılandıktan sonra aracın olduğu konumdan çemberlerin 

merkezine olan dik uzaklık hesaplanır ve hipotenüs kabul edilerek dik üçgen çizdirilir. Bu dik 

üçgenin kenarlarının da uzunlukları hesaplanır ve artık gidilecek rota ile mesafe belirlenmiş 

olur. Böylece aracı çemberlerin merkezinin üzerine getirmiş olmaktayız. 
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ŞEKİL 4.4.10 KONUMLANMA GÖREVİ YEDEK ALGORİTMASI 

 

Projemizde konumlanma görevi için hazırladığımız ana algoritma planlanmayan hatalar 

ve sorunlar yüzünden çalışamayacak, istenilen verimi veremeyecek duruma gelirse b planı 

olarak yedek algoritma oluşturulmuştur. Yedek algoritma şekil 4.4.10 da görülmektedir. Bu 

algoritmada da ana algoritmada olduğu gibi kamera açısını 90 derece aşağı çevirerek başlıyoruz 

ve sonrasında görüntü işleme konumutuna sokuyoruz. Bu görüntü işleme komutunda çember 

algılamak yerine su içerisinde mekanik çizimi paylaşılan denizaltını maketini aramaya 

başlamaktadır. Maketin ilk defada bulunamaması durumunda çeşitli kamera ve araç hareketleri 

ile maketi aramaya devam etmekteyiz. Maket bulunması durumunda ise izlenecek yol ana 

algoritmadaki yol ile aynı şekilde devam etmektedir. Algılanan maketin araca olan dik 

uzaklığını hesaplatarak bu dik uzaklığı hipotenüs kabul edip en iyi dik üçgeni çizdirmekteyiz. 

Aracı bu dik üçgenin yatay kenarı üzerinde hareket ettirmemiz sonucunda maketin bulunduğu 

konumun üzerine gelmektedir. Üçgenin dik kenarı üzerinde hareket ettirdiğimizde ise maketin 

olduğu konuma inerek maketin yanına yerleşmektedir. 

Yedek algoritma oluşturmamızın sebebi yazılımsal çeşitlilik ve her ne kadar ön görülen 

sorunlara göre ana algoritma oluşturulmuş olsa bile ön görülemeyen sorunların olacağını ön 

görerek yedek algoritma oluşturma işlemi tamamlanmıştır. 
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4.4.3. HEDEF TESPİTİ VE İMHASI GÖREVİ ALGORİTMASI 

 

 

 

 
ŞEKİL 4.4.11 HEDEF TESPİTİ VE İMHASI GÖREVİ ANA ALGORİTMASI 

 

 

 Hedef tespiti ve imhası görevi ana algoritması şekil 4.4.11 de görülmektedir. Bu 

algoritmada ilk olarak 6 adet sensörden gelen verileri karşılaştırarak pinger ile yükseklik ayarı 

yapmaktayız. Doğru yüksekliğe gelindiğini aracın üst ve alt kısmında sensörlerden gelen 

verilerin eş değerde olduğunda anlamaktayız. Daha sonrasında aracın 4 köşesine koyulan 

sensörlerden gelen veriler ookutarak karşılaştırma yapmaktayız. En yüksek değeri algılayan iki 

sensörün olduğu tarafa aracımızı döndürerek ve aynı zamanda görüntü işlemeyi de bu kısımda 

sonra devreye sokarak pingerı ve topu buldurmaktayız. Bulunan top araç üzerine sürülmesi 

vasıtası ile düşürülmesi planlanmaktadır. 

 

 Algoritmada kullanılan görüntü filtreleme komutu önceki iki görevde de kullanılan 

görüntü filtreleme komutlarını algoritmaları ile aynı yapıdadır. Sensör verilerinin 

karşılaştırılması, görüntü işleme komutları ve hedef tespiti imhası görevi için oluşturulmuş 

yedek algoritma aşağıda detaylandırılmıştır. 
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ŞEKİL 4.4.12 HEDEF TESPİTİ İMHASI GÖREVİ GÖRÜNTÜ İŞLEME 

ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.4.12 de görülen görüntü işleme algoritmasında görüntü alçak geçiren filtreden 

geçirilip hsv modeli çıkartılmaktadır. Çıkan görüntü inrange fonksiyonuna sokularak kenar 

haritası çıkartılır. Kenar hartası çıktısına göre topu algılamak ise çizilecek dikdörtgenler sonucu 

kolay bir biçimde gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

ŞEKİL 4.4.13 SENSÖR VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.4.13 de görülen sensör verilerinin karşılaştırılması algoritmasında köşelerdeki 

sensörler kendi içlerinde hangi pozisyonda olduklarına göre sınıflandırılmasını yaparak başlar 

ve gelen verilere göre en büyük veri hangi iki sensör de ise ayırt edilerek devam eder. Seçilen 

iki sensör arasındaki fark alınır ve farka göre birim başına hesaplanan açı belirlenir. Bu açı 5 

derecenin üzerinde ise araç hareketi sonucu fark tekrar alınıp açı tekrar hesaplanır. Bu işlem 

hata payı 5 derecenin altına düşene kadar yapılır. 
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ŞEKİL 4.4.14 HEDEF TESPİTİ VE İMHASI GÖREVİ YEDEK ALGORİTMASI 

 

 

Şekil 4.4.14 de görülen algoritma ana algoritmada olası hatalar alınması durumunda 

değiştirilmesi gerekirse devreye sokulacak yedek algoritmadır. Bu algoritma ana algoritmaya 

göre çok farklı bir mantık ile çalışmaktadır. Ana algoritmada sensörlerden gelen veriler ile 

pingerlı top algılatılıp görev tamamlanmaktadır. Bu algoritmada ise önce görüntü işleme 

yardımı ile top algılatılıp yanına gidildiğinde doğru top olup olmadığı sensör yardımı ile 

belirlenmektedir. Topun görüntü işleme ile algılatılması için ilgili kamera açıları ve araç açıları 

değiştirilerek top algılatılmaktadır. Top algılatılıp yanına gidildiğinde ise sensörlere 45kHZ +/- 

5kHZ değeri geliyor ise doğru top olduğuna karar verip topun üzerine gidilmek sureti ile görev 

tamamlanmaktadır. Doğru top olmadığına karar verilmesi durumunda ise araç 180 derece 

arkasına dönerek diğer topu görüntü işleme ile bulmaya çalışmaktadır. Diğer top bulunduktan 

sonra ise ilk top için yapılan bütün adımlar tekrar edilerek görev tamamlanacaktır. 

Yedek algoritma oluşturmamızın sebebi yazılımsal çeşitlilik ve her ne kadar ön görülen 

sorunlara göre ana algoritma oluşturulmuş olsa bile ön görülemeyen sorunların olacağını ön 

görerek yedek algoritma oluşturma işlemi tamamlanmıştır. 
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4.5. YAZILIM TASARIM SÜRECİ 

4.5.1. GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI 

1. GÖRÜNTÜ FİLTRELEME 

Bu başlık altında test videosu olarak belirlenmiş görüntüler üzerinde filtreleme işlemleri 

uygulanarak en büyük çemberin tespit algoritmasının işleyişinden bahsedilmiştir. 

Kameranın Açılması ve Görüntünün Alınmaya Başlanması 

 
(a)      (b) 

Şekil 4.5.1 (a) Kameranın açılması ve Görüntünün Alınmaya Başlanması Kod Bloğudur. (b) (a)’daki Kod Bloğunun Çıktısı 

Bu kod bloğunda VideoCapture Class’ında cap adında bir nesne oluşturulur. Cap 

nesnesine input olarak test videosunun kaydı gönderilmiştir. Eğer görüntünün açılmasında 

herhangi bir sorunla karşılaştırılırsa if komutu ile kullanıcının çıktı ekranında görebileceği bir 

hata yazdırılmıştır. Ardından return ile kod  sonlandırılır. “>>” operatörü ile cap nesnesinin 

tuttuğu test videosunun frameleri “frame” değişkenine her döngüde atanır. 

Görüntünün Histogramının Alınması 

 
                (a)           (b)  

Şekil 4.5.2 (a) Histogram Kod Bloğudur. (b) (a)’ daki Kod Bloğunun Çıktısı 

Bu kod bloğunda öncelikle alınan görüntünün mavi, yeşil, kırmızı renk kanallarını 

split() fonksiyonu ile ayrılarak vector <Mat> dst vektörüne matris olarak her bir renk kanalı 

atanır. Ardından her bir renk kanalı ayrı ayrı 

equlizeHist() fonksiyonu ile manipüle 

edilerek histogram eşitleme işlemi uygulanır. 

Bu işlemi uygulamamızın sebebi, suyun 

altında mavi ve yeşilin tonlarının 

baskınlığından dolayı çemberlerin ve kapının 

seçilememesidir. Piksellerin mevcut 

yoğunluk aralığının ortasında kümelenmiş 

olduğunu görülmektedir (bkz. Şekil 4.5.3 (a)). 

Histogram eşitlemenin yaptığı bu aralığı 

Şekil 4.5.3 (a) İlk satır histogram eşitleme uygulanmamış 

resmin sırasıyla mavi, yeşil, kırmızı tonlarının yoğunluğunu 

gösterir. (b) İkinci satır histogram eşitleme uygulandıktan 

sonra elde edilen renk yoğunluklarıdır. 
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genişletmektir (bkz. Şekil 4.5.3 (b)). Histogram eşitleme işlemi gerçekleştirildikten sonra renk 

kanalları tekrar merge() fonksiyonu ile birleştirilir (Bkz. Şekil 4.5.2 (b)). Bu işlemden sonra 

mavi, yeşil ve kırmızı tonları dengelenmiş ve çemberlerin görünürlüğü artmıştır. 

HSV Renk Uzayına Geçiş 

 

(a)                                          (b)             
Şekil 4.5.4 (a) Histogram Eşitliği uygulanmış görüntünün HSV uzayına aktaran kod bloğudur.(b) (a)’daki kod bloğunun çıktısı.   

Bu kod bloğunda histogram eşitlemesi uygulanan resim HSV uzayına taşınmıştır. H 

kanalı “Hue” yani renk tonunu, V kanalı yani “Value” rengin açıklığını, S kanalı yani 

“Saturation” rengin doygunluğunu temsil etmektedir. Çıktısı Şekil 4.5.4 (b)’ de gösterilmiştir. 

In Range Fonksiyonunun Uygulanması  

Bu kod bloğunda HSV uzayına taşınmış olan resmin “Value” kanalı gerilmiştir. Resmin 

piksel değerlerini binary’e dönüştürmek suretiyle resim filtrelenmiştir (bkz. Şekil 4.5.5 (b)) 

Kenar Haritasını Çıkartma 

 

(a)                                                                                        (b) 

Şekil 4.5.6 (a) In Range Fonksiyonu ile filtrelenmiş resmin kenar haritasının çıkartılmasını sağlayan kod 
bloğudur. (b) (a)’daki kod bloğunun çıktısıdır. 

Bu kod bloğunda in Range Fonksiyonu ile manipüle edilmiş çıktının kenar haritası 

çıkarılarak noktalar kümeleri contours vektöründe depolanmıştır. Kenar haritası şekil 4.5.6 

(b)’de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere kenar haritasında küçük gürültüler mevcuttur. 

(a)                                                                  (b)  
Şekil 4.5.5 (a) Görüntünün Value Kanalı Gerilerek Filtrelenmesini Sağlayan Kod Bloğudur. (b) (a)‘daki Kod Bloğunun Çıktısıdır. 
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Küçük Kenarların Filtrelenmesi 

 
(a)                                                                                             (b) 

Şekil 4.5.7 (a) In Range Fonksiyonu ile filtrelenmiş resmin kenar haritasının çıkartılmasını sağlayan kod 
bloğudur. (b) (a)’daki kod bloğunun çıktısıdır. 

Bu kod bloğunda çıkarılan kenar haritası üzerindeki gürültüler “contours” Vektörü’nden 

silinmek suretiyle filtrelenmiştir. Eğer contours Vektöründe depolanan noktalar kümelerinin 

elaman sayısı 50’den küçük ise silinerek filtreleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Kenar Haritasında Çıkarılmış Noktaları Çevreleyen Dörtgenleri Tespit Etme 

approxPolyDp() Fonksiyonu 

findContours() Fonksiyonu’nun çıktısı olan 

contours Vektörünü girdi olarak alır. Çıktı 

olarak bu kenar noktalar kümesinin en 

dışındaki noktalarını belirler. Bunu bir 

vektörde tutar. boundingRect() Fonksiyonu 

girdi olarak bu vektörü alarak bu kenar 

noktalar kümesinin elemanlarını çevreleyen 

en küçük dörtgenleri belirleyerek çıktı olarak 

bu dörtgenlerin sol üst ve sağ alt noktalarını 

bir array olarak döndürür (bkz. Şekil 4.5.8). 

En Büyük Dörtgeni Tespit Etme 

 
(a)                                                                                             (b) 

Şekil 4.5.7 (a) Tespit edilen dörtgenlerin en büyüğünün tespit edilmesini sağlayan kod bloğudur. (b) (a)’daki kod 
bloğunun çıktısıdır. 

boundingRect()’in çıktısı olan dörtgenlerin alanlarının tespit edilerek en büyük 

dörtgenin hangi indekste tutulduğunun tespit edilmesidir. rectangle() Fonksiyonu dörtgen 

çizdirmek için kullanılır. Girdi olarak dörtgenin çizdirilmesi istenen matrisi, dörtgenin sol üst 

ve sağ alt noktalarının koordinatlarını ve çizdirilecek olan dörtgenin rengini ve kenarlarının 

kalınlığını alır. Şekil 4.5.8 (a)’da bulunan en büyük dörtgenin sol üst ve sağ alt koordinatları 

girdi olarak verilmiştir. Böylelikle orijinal görüntünün üzerine tespit edilen en büyük dörtgen 

çizdirilir (bkz. Şekil 4.5.8 (b)). Buradaki en büyük dörtgen kapı veya çemberdir. 

Şekil 4.5.8 contours Vektörü’ndeki Her Bir Noktalar 
Kümesini Çevreleyen Dörtgenlerin Koordinatlarının 
Hesaplandığı Kod Bloğudur. 
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2. KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ 

Bu başlık altında filtrelenerek bulunan dörtgenin boyutlarının, orijinal kapı boyutları 

baz alınıp, benzerlik işlemlerine tabi tutularak küçük kapıdan geçmesi için görüntü işleme 

metotlarıyla yazılan konumlanma algoritmasından bahsedilecektir. 

Aracın Geçeceği Bölgenin Benzerlik Oranının Hesaplanması 

Bu kod bloğunda aracın boyutları 

referans alınarak küçük kapıdan çarpmadan 

geçebileceği bölgenin koordinatları 

hesaplanmıştır. Öncelikle çizilen en büyük 

dörtgenin kenar uzunlukları hesaplanır. Daha 

sonra bu uzunluk ile tespit edilen dörtgenin 

piksel uzunluğu kullanılarak aracın 

geçebileceği, kenarlardan pay bırakılacak 

şekilde, bir dörtgen koordinatları elde edilir 

(Bkz. 4.5.15 (c)). Bu koordinatlar aracın 

çarpmadan kapıdan geçebileceği dikdörtgensel alanın sol üst ve sağ alt koordinatlarıdır. Ayrıca 

benzerlik oranından bulunan bu dörtgenin merkez koordinatları da hesaplanmış ve kırmızı bir 

nişangah çizdirilmiştir (Bkz. Şekil 4.5.8). 

Aracın Geçebileceği Bölgeye Göre Konumun Kontrol Edilmesi 

Bu kod bloğunda araç kamerasının 

gördüğü görüntünün merkez noktasının 

(Merkez Nişangahı)  konumunun aracın 

geçebileceği dörtgenin içinde olup 

olmadığını, bu bölgeyi yatay olarak teğet 

geçen doğruların içinde olup olmadığını ve bu 

bölgeyi dikey olarak teğet geçen doğrularının 

içinde olup olmadığını kontrol eden bool 

değişkenleri oluşturulur.  

Aracın Konumuna Göre Geçebileceği Bölgeye Konumlandırılması 

Bu kod bloğunda aracın kapıya dik 

olarak konumlanmasını sağlamak için 

çizdirilen en büyük dörtgenin en-boy oranı 

hesaplanarak bir orana tabi tutulmuştur (Bkz. 

Şekil 4.5.10). Bu oran dörtgenin kısa 

kenarının uzun kenarına bölünüp 100 ile 

çarpılmasıyla elde edilen bir yüzdelik 

değerdir. Yapılan testler sonucunda aracın 

konumu en boy oranını %95 veya daha büyük 

bir değeri sağlarsa güvenli bir şekilde kapının 

içinden geçebileceği gözlemlenmiştir (Bkz. Şekil 4.5.12). Eğer aracın bu oranın altında bir 

konumlanması varsa öncelikle saat yönünde dönerek en boy oranının azalıp azalmadığını 

kontrol eder.  

Şekil 4.5.8 Aracın Geçeceği Bölgenin Geçebileceği 

Bölgenin Benzerlik Oranının Hesaplayan Kod Bloğu 

Şekil 4.5.9 Aracın Geçebileceği Bölgeye Göre 
Konumunun Kontrol Edilmesini Sağlayan Değişkenlerin 
Oluşturulduğu Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.10 En Boy Oranının Hesaplanmasını Sağlayan 
Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.11 Aracın Kontrol Komutları Kod Bloğudur. 
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Eğer oran azalmaya devam ediyorsa 

süre kazanmak için tersi yönde kapıyı 

karşısına alana kadar saat yönünün tersine 

dönmeye devam eder (Bkz. 4.5.15 (a) ve (b)). 

Bu kontrol algoritması son 3 saniyede çekilen 

görüntülerden elde edilen en boy oranı 

ortalamasına göre belirlenir (Bkz. Şekil 

4.5.13). Test videosu için aracın uygulaması 

gerektiği komutların çalışıp çalışmadığını 

kontrol edebilmek için ekrana komutların 

yazdırılması gerektiği düşünülmüştür. Bu 

komutlar “Saat Yönünde Dön”, “Saat 

Yönünün Tersine Dön”, “Sağ”, “Sol” ve 

“İleri” komutlarıdır (Bkz. Şekil 4.5.11).  

Eğer araç kapının çaprazındaysa “Saat 

Yönünde Dön” veya “Saat Yönünün Tersine 

Dön” komutları çalışır ve araç kapının 

karşısına alacak şekilde hareket etmiş olur 

(Bkz. Şekil 4.5.15 (a) ve (b)).  Eğer aracın 

merkez nişangahı kapının karşısında ise 

geçilmesi gereken bölgenin içinde, sağında 

veya solunda olabilir. Aracın merkez 

nişangahı geçilmesi gereken bölgenin 

sağında ise “Sol” yönde, solunda ise “Sağ” 

yönde bir komut verilir (Bkz. Şekil 4.5.15 

(c)). İçindeyse araç güdümlenmek için 

kitlenir ve “İleri” doğru hareket başlar (Bkz. 

Şekil 4.5.15(d)).  

 
(a)                          (b) 

 
   (c)                                            (d) 

Şekil 4.5.12 Aracın Kapını Karşısında Olduğu Durumda 

Merkez Nişangahın Aracın Geçmesi Gereken Bölge İçinde ve 

Dışında Uygulanması Gereken Komutların Belirlendiği Kod 

Bloğudur. 

Şekil 4.5.15 Otonom Kapıdan Geçiş Görevi Konumlanma Algoritmasının Test Görüntüleri 

Şekil 4.5.13 Aracın Kapının Karşısında Olmadığı 

Durumlarda Uygulanması Gereken Komutların Belirlendiği 

Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.14 Aracın Güdümlendiği Durumunda 

Uygulanması Gereken Komutların Belirlendiği Kod 

Bloğudur. 
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3. DENİZALTI TESPİTİ VE KONUMLANMASI GÖREVİ  

Bu başlık altında filtrelenerek bulunan dörtgenin boyutlarının, orijinal çember boyutları 

baz alınıp, benzerlik işlemlerine tabi tutularak en küçük çemberin çevresine göre konumlanıp 

iniş yapabilmesi için görüntü işleme kullanılarak yazılan konumlanma algoritmasından 

bahsedilecektir. 

En Dıştaki Çemberi Çevreleyen Dörtgenin Merkez Koordinatlarının Hesaplanması 

Bu kod bloğunda tespit edilen en 

büyük dörtgenin merkez koordinatları ve 

kenar uzunlukları hesaplanmıştır. (Bkz. Şekil 

4.5.16).  Eğer çemberler tam olarak kadrajda 

ise bu koordinatlar aynı zamanda en küçük 

çemberin merkez koordinatlarıdır (Bkz. Şekil 

4.5.21(b)). Aracın konumlanması gereken 

bölgeyi tespit edebilmek için gerçek boyutları 

bilinen en büyük ve en küçük çemberlerin 

boyutları referans alınarak bir benzerlik oranı 

ile aracın konumlanması gereken dairesel 

bölgenin yarıçapı hesaplanır. (Bkz. Şekil 

4.5.17). Merkez koordinatları ve yarıçapı 

bilinen çember aracın konumlanması gereken 

bölgedir.  

Aracın konumlanması Gereken Bölgeye Göre Konumun Kontrol Edilmesi 

Aracın merkez nişangahının  konumu 

aracın konumlanacağı dairesel bölgenin 

içinde olup olmadığını ve bu bölgeyi yatay 

olarak teğet geçen doğruların içinde olup 

olmadığını kontrol eden bool değişkenleri 

oluşturulur (Bkz. Şekil 4.5.18). 

 

Aracın Konumuna Göre Konumlanması Gereken Bölgeye Konumlandırılması  

Test videosu için aracın uygulaması 

gerektiği komutların çalışıp çalışmadığını 

kontrol edebilmek için ekrana komutların 

yazdırılması gerektiği düşünülmüştür. Bu 

komutlar “İleri”, “Geri”, “Sağ”, “Sol” ve 

“Aşağı” komutlarıdır (Bkz. Şekil 4.5.19).  

Şekil 4.5.16 En Dıştaki Çemberi Çevreleyen Dörtgenin 

Merkez Koordinatlarını Hesaplandığı Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.17 En Dış Çember Referans Alınarak Aracın En 

Küçük Çembere Göre Konumlanması İçin Benzerlik 

Oranının Hesaplandığı Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.18 Aracın Konumlanması Gereken Bölgeye Göre 

Konumunun Kontrol Edilmesini Sağlayan Kod Bloğudur. 
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Eğer aracın merkez nişangahı aracın konumlanacağı dairesel bölgeyi teğet geçen yatay 

doğruların ilerisinde ise “Geri” yönde, gerisinde ise “İleri” yönde komutları çalışır (Bkz. Şekil 

4.5.21 (a) ve (c)). Aracın merkez nişangahı ileri veya geri yönde dairesel bölge içerisine 

yerleştirildikten sonra merkez nişangah konumu dairesel bölgenin sağında ise “Sol” yönde 

solunda ise “Sağ” yönde hareket ederek bölgenin içine yerleşir (Bkz. Şekil 4.5.21). Nişangah 

çemberin içerisine girdiğinde ise “Aşağı” yönde bir hareket başlar. Bu algoritma çemberi çok 

az dahi görse konumlanma görevi başarı ile gerçekleştiği test videosunda gözlemlenmiştir. 

 

 
   (a)                                                                                                (b) 

 
   (c)                                                                                                (d) 

 

Şekil 4.5.19 Aracın Kontrol Komutları Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.20 Aracın Merkez Nişangahının En Küçük Çemberin İçinde veya Dışında Olduğu Durumda 

Uygulanması Gereken Komutları İçeren Kod Bloğudur. 

Şekil 4.5.21 Otonom Denizaltı Tespiti ve Konumlanma Görevi Konumlanma Algoritmasının Test Görüntüleri 
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4.5.2. YAPAY ZEKA YAZILIMI 

Kapı Geçiş Görevi veya Denizaltı Tespiti ve Konumlanması Görevi Algoritmalarındaki 

Kapı veya Çemberlerin algılanması için Görüntü Filtreleme Bölümünde Görüntü İşleme 

metotları elde edilen en büyük nesnenin Kapı veya Çember olup olmadığının tespit etme 

yazılımından bahsedilecektir. Tasarladığımız evrişimli sinir ağına, görüntü filtreme algoritması 

ile tespit edilen en büyük dörtgen parçası filtrelenen resimden kesilip girdi olarak gönderilir. 

Bu işlemin yapılmasının sebebi görüntülü filtreleme algoritmasının kapıya değil de farklı bir 

objeye güdümlenmesi durumunun önüne geçilmesi için tasarlanmıştır.  

Tasarlanan evrişimli sinir ağı Transfer 

Learning ve Fine Tuning metotları ile 

eğitilmiştir. Derin Evrişimli Sinir Ağı 

modellerinin çok büyük veri seti üzerinde 

eğitilmesi günler hatta haftalar 

alabilmektedir. Bu süreci kısaltmanın bir yolu 

(Transfer Learning), ImageNet görüntü 

tanıma görevleri gibi standart bilgisayarlı 

görü kıyaslama veri kümeleri için 

geliştirilmiş önceden eğitilmiş modellerden 

model ağırlıklarını yeniden kullanmaktır. 

Keras Applications modelleri önceden 

eğitilmiş ağırlıklarla birlikte sunulan derin 

öğrenme modelleridir. Bu modeller tahmin, 

Feature Extraction ve Fine Tuning için 

kullanılabilir. 

Transfer Learning için kullanılacak 

olan model önceden eğitilmiş olan VGG-16 

modelidir. VGG-16, 16 katman derinliğine 

sahip evrişimli bir sinir ağıdır. Model, 

ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş bir dizi 

ağırlık yükler. Model, 1000 sınıfa ait 14 

milyondan fazla görüntüden oluşan bir veri 

seti olan ImageNet'te %92,7 ilk 5 test 

doğruluğuna ulaşmaktadır. Transfer 

Learning metodu kullanarak görüntü 

filtreleme ile elde ettiğimiz görüntülerin Kapı 

veya Çember olup olmadığını algılayabilmek 

için mevcut modelin katmanları dondurulup 

bu modelin son katmanına 2 yeni katman 

entegre edilmiştir. Bu dondurulma işleminin 

sebebi eklenen yeni katmanları, modelin 

kendi katmanlarını bozmadan eğitilmesi için 

yapılmıştır. Kapı ve Çember tespiti için iki 

ayrı model eğitilmiştir. Model yaklaşık dört 

yüz resimlik Kapı veya Çember veri seti ile 

eğitilmiştir. Veri çoğaltma (Data 

Şekil 4.5.2.1 Modelin Yüklenmesi ve Çıktı 

Katmanının Kaldırılması 

Şekil 4.5.2.2 Modelin Özeti 

Şekil 4.5.2.3 Modelin Dondurulması ve Yeni 

Katmanların Eklenmesi 

Şekil 4.5.2.4 Transfer Learning İçin Hazırlanan 

Modelin Özeti 

Şekil 4.5.2.5 Modelin Derlenmesi 
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Augmentation) yöntemi kullanılarak veri 

çeşitliliği sağlanmıştır. Yapılan işlemlerin 

sonucunda modelin doğruluğu %100’e 

çıkaracak Fine Tuning işlemi yapılmıştır. 

Sonuç olarak Kapı veya Çemberlerin tespiti 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 4.5.2.1’de Keras modellerinden 

biri olan VGG-16 modelinin yüklenmesi ve 

“base_model” değişkenine atanması 

yapılmıştır. Ağırlık olarak ImageNet 

ağırlıkları kullanılmıştır ve VGG-16 modeli 

için tavsiye edilen girdi boyutları 

ayarlanmıştır (224x224). “Include_top” 

değişkeni ile modelin son katmanı 

kaldırılmıştır. Modelin özetini Şekil 

4.5.2.2’de gösterilmiştir.  

Modelin kendi katmanları 

dondurulmuştur (Bkz. Şekil 4.5.2.3). Yeni 

katman olarak “Global Average Max Pooling 

2D” katmanı ve bir adet Node içeren “Dense” 

katmanı eklenmiştir. Modelin Çıktı katmanı 

olan “Dense” katmanında modelin yapmış 

olduğu tahmin değerleri döndürülmektedir. 

Daha sonra bu model “model” değişkenine 

atanır. Transfer Learning için hazır hale 

gelmiş modelin özeti Şekil 4.5.2.4’te 

gösterilmiştir. Bundan sonraki işlem modelin 

derlenmesi işlemidir. Model derlendikten 

eğitime hazır hale getirilmiştir (Bkz. Şekil 

4.5.2.5).  

SolidWorks üzerinden teknik çizimleri yapılan Kapı, Çember ve Denizaltı görüntüleri 

veri seti olarak hazırlanmıştır. (Bkz. Şekil 4.5.2.6). 

Daha sonra Veri Çoğaltma (Data Augmentation) yöntemi ile bu veri setini 

çeşitlendirmek için bir takım işlemlere tabi tutulmuştur (Bkz. Şekil 4.5.2.7). 

“samplewise_center” parametresi her bir girdinin ortalamasının sıfır olmasını sağlamaktadır. 

“rotation_range” parametresi görüntünün döndürülme derecesidir. Kapı için rotation_range 

derecesi 10 olarak belirlenmiştir. Bu değerin düşük tutulmasını sebebi, örneğin kapıyı 90 derece 

çevrilmesi durumunda gerçek dışı bir görüntünün elde edilmesidir. “zoom_range” parametresi 

resime yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılması içindir. “width_shift_range” parametresi 

resmin sağa veya sola kaydırılmasını sağlar. “height_shift_range” parametresi resmin yukarı ve 

aşağı kaydırılmasını sağlar. “horizontal_flip” parametresi resmin dikey olarak ayna 

görüntüsünün alınmasını sağlar. “vertical_flip” parametresi ise resmin yatay olarak ayna 

görüntüsünün alınmasını sağlar. Fakat bu işlem kullanılmamıştır. Çünkü kapı gerçekte ters 

görünemez. 

Şekil 4.5.2.6 Çember ve Kapılar İçin Örnek Veriler 

Şekil 4.5.2.7 Veri Çeşitlendirme (Data 

Augmentation) işleminin yapıldığı kod bloğudur. 

 

Şekil 4.5.2.8 Veri Setinin Yüklenip VGG-16 

Modeline uygun hale getirilmesi. 
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Şekil 4.5.2.8’de veri setimiz VGG-16 

modeline uygun hale getirilmesi için belirli 

işlemlere tabi tutulmuştur. “target_size” 

değişkeni veri setindeki resimleri (224x224) 

piksel haline getirerek yeniden boyutlandırır. 

“color_mode” değişkeni resim kanallarını 

sırasıyla “kırmızı (r)”, “yeşil (g)”, “mavi (b)” 

şeklinde modele girmesini sağlar. 

“class_mode” değişkeni tek etiketli modeller 

için kullanılır. “batch_size” değişkeni 

modelin resimleri 12’li gruplar halinde alarak 

eğitilmesini sağlar. Veri seti ve model eğitim 

için hazır hale getirilmiştir. Şekil 4.5.2.9’ da 

eğitim sonuçları gösterilmiştir. Modelin bu 

aşamadaki başarımı %91,67 olduğu 

görülmüştür.  

VGG-16’nın eğitime katmadığımız 

katmanlarını tekrar eğitilebilir hale getirip 

eğitim işlemine sokacağız. Bu işlem “Fine-

Tuning (İnce Ayar)” olarak adlandırılır. Bu 

modeli eğitirken çok büyük bir model olduğu 

için çok düşük bir learning rate ile eğitilmesi 

gerekmektedir (Bkz. Şekil 4.5.2.10). Bu 

modelin eğitim sonuçları Şekil 4.5.2.11’de 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere modelin 

tahmin başarısı %100’e ulaşmıştır. Bu 

aşamadan sonra modelin eğitimi tamamlanmış 

olup, modele test resimleri gönderilerek, 

modelin bu resimler üzerinden tahminler de 

bulunması istemek suretiyle başarımı 

gözlemlenmiştir. Test işlemini sistematik bir 

hale getirmek için modelin tahminde 

bulunmasını sağlayan “make_prediction” ve 

test resminin gösterilmesini sağlayan 

“show_image” ve tahmin sonuçlarını yazdıran 

“isDoor” fonksiyonları yazılmıştır (Bkz. Şekil 

4.5.2.12). Şekil 4.5.2.13’te test için gönderilen 

resimleri ve modelin tahminlerinin sonuçları 

görülmektedir. Test için hazırladığımız kapı 

maketinin görüntüsü kullanılmıştır. Böylelikle 

SolidWorks üzerinden tasarlanan yapay veriler 

ile gerçek veri tespiti işlemi gerçekleştirilmiştir (Bkz. Şekil 4.5.2.14). Aynı işlemler Çember 

tespiti için yapılmış olup aynı başarıma ulaşılmıştır. İki modelin arasındaki farklar; veri seti ve 

Şekil 4.5.2.7’ da verilen kod bloğundaki “vertical_flip” değişkeni “True” olarak değiştirilmiştir. 

Şekil 4.5.2.9 Eğitime Başlanılması ve Sonuçları 

 

Şekil 4.5.2.10 Modelin tahminde bulunmasını 

sağlayan ve tahmin için gönderilen resmin 

çizdirilmesini sağlayan kod bloğudur. 

 

Şekil 4.5.2.11 Fine Tuning edilmiş modelin eğitim 

sonuçlarıdır. 

Şekil 4.5.2.12 Modelin bir tahminde bulunmasını 

sağlayan ve test için gönderilen resmin gösterilmesini 

sağlayan kod bloğudur. 

1 

Şekil 4.5.2.13 Modelin bir tahminin sonucunu 

yazdırılmasını sağlayan kod bloğudur. 
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4.5.3. YOL PLANLAMASI (PATH PLANNİNG) YAZILIMI 
 

1. PLAN 

Araca aynı görevi tekrardan yaptırmak için öncelikle aracın başlangıç konumuna 

ihtiyacımız var. Bunun için ise aracın suya girdiği ilk noktayı (i.e. x,y,z) sensörler aracılığıyla 

başlangıç noktası olarak kabul ettikten sonra aracın hareket ettiği rotadaki noktalar periyodik 

olarak kaydedilecektir. Bunun gerçekleştirilmesi için ise araca uygulanacak olan kontrol 

algoritması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bunun için kullanılacak olan bazı algoritmalar ise 

Pure-Pursuit, PID, Stanley algoritmaları kullanılması uygundur. Bunun için ise Pure-pursuit 

algoritmasının kullanımı daha kolay ve uygulanabilirliği daha yüksek olduğundan bu 

algoritmanın kullanılmasına karar verildi. 

2. PURE-PURSUİT ALGORİTMASI 

 Pozisyon kontrol algoritmalarının temel amacı mobil robotun yoldan sapmadan 

gitmesini sağlamaktır. Bu amaçla geliştirilen birçok tahmini, olasılıksal ve geometrik tabanlı 

algoritmalar mevcuttur. 

 Pure-Pursuit algoritması temelde insanlardaki harekete benzer bir harekettir. Bunun için 

öncelikle bir ileri görüş mesafesi belirlenip bulunduğu noktadan hedef noktaya doğru hız ve 

yönelimini ayarlayarak hareket etmektedir. 

 Başlangıçta algoritma mevcut konumunu (i.e. başlangıç noktasını) belirler ardından da 

verilen yörünge üzerinde bir iler görüş noktası (look-ahead point) belirler. Belirlediği bu 

noktaya göre belirlenen bir açıda daire çizerek yumuşak bir şekilde hareket etmeye çalışır. 

Hareketine de ileri görüş noktasına hangi doğrusal ve açısal hızlarla hareket edeceğini belirler 

ve motora bu bilgileri gönderir. Araç ilerleme hızını ve açısını ayarlayarak ileri görüş noktasına 

harekete başlar. Hareket sırasında bu bilgileri güncelleyerek en son noktaya ulaşır. 

 

 

 

(a)                                                                                                     (b) 

Şekil 4.5.2.14 Modelin Kapı (a) ve Çember (b) Algılama Doğruluk Testleri 
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2.1 İLERİ GÖRÜŞ MESAFESİ 

 İleri görüş mesafesi, pure-pursuit algoritmasının temel özelliklerinden biridir. İleri görüş 

mesafesi, aracın açısal hız komutlarını hesaplamak için yol boyunca anlık konumundan ne 

kadar uzağa bakması gerektiğidir. Şekil 4.5.3.1 de ayrıntılı olarak ileriye bakma noktası 

gösterilmektedir. Gerçek yolun, yol noktası arasındaki doğrudan çizgiyle eşleşmediği göz 

önünde bulundurulur.  

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.3.1 İLERİ GÖRÜŞ MESAFESİ 

 Bu parametreyi değiştirmenin etkisi, aracın yolu izleme şeklini değiştirebilir ve iki ana 

hedef oluşturur: yolu yeniden çizmek ve yolu korumak. Ara noktalar arasındaki yolu hızla 

yeniden çizmek için küçük bir ileri görüş mesafesi, aracın yola doğru hızla hareket etmesine 

neden olur. Ancak şekil 4.5.3.2 de görüldüğü gibi robot yolu aşıyor ve istenilen yol boyunca 

salınım yapıyor. Yol botunca salınımları azaltmak için daha büyük bir ileriye bakma mesafesi 

seçilebilir, ancak bu köşelere yakın daha büyük eğriliklere neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.3.2 KÜÇÜK İLERİ GÖRÜŞ MESAFESİ 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.3.3 BÜYÜK İLERİ GÖRÜŞ MESAFESİ 
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Ayrıca bu algoritma da dairesel oluşuma göre bir ilerleme yapıldığı için tam yörüngede 

bir ilerleme olmaz. Yakın bir yörünge izlenir. Şekil 4.5.3.4 de dairesel oluşum hareketinin 

görseli bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.3.4 DAİRESEL HAREKET 

 

 

 

3. ALGORİTMANIN KULLANIMI 

Algoritmayı kullanmaktaki temel amacın rotayı düzgün bir şeklide takip edip varış 

noktasını ulaşabilmek. Bunun için ise ilk olarak IMU dan alacağımız koordinatları (i.e. x, y, z) 

algoritmaya gönderip belirli aralıklarla yeni koordinatları algoritmanın almasını sağlamak 

gerekmektedir. Böylece takip edilecek olan rota da oluşturulmuş olacaktır. İleri görüş mesafesi 

ise suyun içerisinde aracın toplamda alacağı mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu 

mesafeyi belirlerken ise aracın hızı dikkate alınıp rotadan sapma miktarı en aza indirilmeye 

çalışılacaktır. 
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4.5.4. SENSÖR BİLGİLERİNİN İŞLENME YAZILIMI 

1. IMU SENSÖRÜ YAZILIMI 

4.3.1. Araç İçi Elektronik Tasarım başlığı 

altında sensör çıktıları verilen imunun kodlamasında 

önemli olan şekil 4.5.4.1 de görülen bu kod 

bloğunda 9 eksendeki veriler çekilirken uygulanılan 

tema ve girilen parametreler görülmektedir. Kod 

bloğu imu sensörü için başlatmayı ve ayrıca 

bitlerden gerçek dünya değerlerine (yerçekimi, 

saniye başına derece ve Tesla) dönüştürmeyi 

yönetir. Kod yapısındaki bu blok imunun işlenmesi 

konunda önemli rol oynamaktadır.  

           ŞEKİL 4.5.4.1 

Sensörün çıktılarını anlamlı değerlere 

döndürdürüp doğrulayabildiğimize göre, 

sensörü pratikte incelemeye devam edebiliriz. 

Şekil 4.5.4.2 de önce ham çıktıları zamanın bir 

fonksiyonu olarak elde edip çizdirdik. Ayrıca 

cihazı hareket ettirerek sensörü keşfetmeye 

başlayabiliriz. Örneğin, sensörü x yönü yukarı 

bakacak şekilde yana çevirdiğimizde, 9 

serbestlik derecesinin her birinin nasıl tepki 

verdiğini görselleştirdiğimiz kod bloğu bu 

kod bloğudur. 

                                                                                                          ŞEKİL 4.5.4.2 

2. AKIM SENSÖRÜ YAZILIMI 

                                 ŞEKİL 4.5.4.3 

Şekil 4.5.4.3 de gösterilen kod bloğu akım 

ölçümünü gerçekleştirecek ACS712 akım sensörünün 

akım-gerilim grafiği kullanılarak oluşturulmuş denklem 

üzerinden akım ölçümünü gerçekleştiren fonksiyon 

bloğudur. Şekil 4.5.4.4 de gösterilen kod bloğu 

sensörlerden alınan gürültülü ADC sinyallerini Median 

filtresinden geçirerek ve istenilen hesaplamalar yapıldıktan 

sonra algoritmaya göndererek gerekli faaliyetler 

gerçekleştirilir. Fonksiyon bloğu zamanlayıcı-sayıcı ile her 

1 saniyede bir çalıştırılmaktadır. 

             ŞEKİL 4.5.4.4 
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3. SICAKLIK SENSÖRÜ YAZILIMI 

 

 

Raspberry Pi 3’ün GPIO 4 pini üzerinden 1 – wire arayüzü ile 

çift yönlü veri akışı sağlanmıştır. Veri “w1_bus_master” üzerindeki 

“10-000803825f2b” adresinde bulunan “w1_slave”den alınmıştır. 

Modül üzerinden ondalığa ayrılmamış, işlenmemiş veri 

okunmaktadır. Veri bin ile bölünerek sıcaklık onladıklarına ayrılmış, 

5 anlamlı rakam ile Celcius cinsinden bulunur. Matematiksel 

işlemlerle fahreinheit dönüşümü yapılır. Sıcaklığın iki farklı birimden 

ifadesi ekrana, durma komutu verilene kadar bastırılır. 

     ŞEKİL 4.5.4.5 

4. SU SENSÖRÜ YAZILIMI 

Kod bloğumuzda sensörümüzü ve ledlerimizi 

bağladığımız pinleri tanımlayarak başlıyoruz. Burada bir de 

eşik değeri belirliyoruz. Bu eşik değeri sensörün su ile 

tepkimeye girdiğinde hangi seviyede olduğunda çıktı vermesi 

için belirlenen bir eşik değeridir. Bu eşik değerini düşürsek 

yağmur suyuna duyarlı olacaktır. Değeri yükselterek araç 

içerisinde kullanılabilir vaziyete getirdik. Daha sonrasında ise 

sensörden çıkan veriyi analog pinden okuyarak ledlerimize 

çıkış verdik. Araç içerisinde ise led kullanılmayacak su 

girdiğinde direkt acil durdurma butonunu devreye sokacaktır. 

           ŞEKİL 4.5.4.6 

5. MESAFE SENSÖRÜ YAZILIMI 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.4.7 

Trig pini tetiklendiği zaman sensör ultrasonik ses sinyali üretir. Bu sinyalin kararlılığını 

arttırmak ve ölçüm doğruluğu yükseltmek için belli bir süre oluşturulur. Tasarımda bu süreyi 

11 mikrosaniye seçtik ve tablodan görülebileceği üzere hata payı %1’den az durumdadır. 

11mikrosaniye sonunda hem sinyal üretimi durdurulur ve yansıyan sinyal beklenir. Yansıyan 

sinyal sensöre ulaştığı zaman echo pini aktif hale gelir. Bizim için anlamlı süre bu iki durum 

arasında geçen süredir. Bu süre hesaplanır ve ses hızı ile ilişkisi göz önüne alınarak mesafe 

milimetre cinsinden ekrana bastırılır. 
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6. BMS KARTI YAZILIMI 

 

Şekil 4.5.4.8 de bulunan kod 

bloğu bataryanın deşarj anında 

çalışmaktadır. Hücre gerilimlerini 

belirlenen minimum değere kadar 

gerilimlerinin düşmesine izin 

vermektedir. Belirlenen minimum 

değerin altına indiğinde sistem batarya ile 

kontrol paneli arasındaki devreyi keser. 

                     ŞEKİL 4.5.4.8  

 

Şekil 4.5.4.9 da bulunan kod bloğu 

bataryanın artı ve eksi uçlarına herhangi bir yük 

bağlanmadığı diğer bir ifadeyle boşta olduğu 

durum anında çalışmaktadır. Sürekli olarak hücre 

gerilimleri arasındaki gerilim fark değerlerini 

kontrol eder. Bataryadaki hücrelerden birinin 

gerilim değeri diğer hücrelerden daha fazla veya 

daha az olduğu durumda tekrar belirlenen gerilim 

farkı değerine ulaşana kadar hücrelerin gerilim 

dengelemesini sağlamaktadır. 

                                                                                                            ŞEKİL 4.5.4.9 

 

Şekil 4.5.4.10 da bulunan kod bloğu 

bataryanın şarjda olduğu durum anında 

çalışmaktadır. Şarj esnasında hücre 

gerilimlerinin değerini kontrol etmektedir. 

Hücre gerilimlerinden herhangi biri 

belirlenen maksimum hücre gerilim 

değerine ulaştığında şarj o an durur. 

Hücreler arasında gerilim farkı kontrol 

edilir. Eğer Hücreler arasında gerilim farkı 

belirlenen değerde ise batarya şarj 

edilmiştir. Eğer hücre gerilimleri arasındaki 

fark belirlenen değerin üzerinde ise 

dengeleme işlemi gerçekleşmektedir. 

 

 

                      ŞEKİL 4.5.4.10 
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4.5.5. MEKANİK KONTROL YAZILIMI 

 

Bir ROV'un hareket kontrolü seviyesi, aracın itici konfigürasyonuna bağlı olarak 

kontrol edilebilen DoF'ların sayısına bağlıdır. BlueROV2 Heavy, itici konfigürasyonu 6-DoF 

kontrol yeteneği sağlayabildiği için bu proje için seçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam 6 DoF, mümkün olan her yönde hareketler ve dönüşler için ROV’a manevra 

yeteneği sağlar. Buna göre, 6 – DoF kontrol sistemi, ROV'nin karmaşık yapılara manevra 

yapmasına izin verir.  

 

Kontrol sistemlerinde, klasik orantılı-integral-türev (PID) kontrolü genellikle insansız 

sualtı araçları, deniz araçları ve endüstriyel kontrol uygulamaları için tercih edilir. PID kontrolü 

ilk olarak Minorsky tarafından, orantılı, integral ve türev olmak üzere üç kontrol terimini 

formüle ettiği ve optimal kontrolü kullanmak için kontrolör çıktısı üzerindeki etkilerini 

kullandığı gemiler için otomatik dümen sistemlerinin teorik bir analizi ile tanıtıldı. Onun 

tasarımı, uygulanan PD'nin ve ardından PID kontrolörlerinin, otomatik olarak geminin yönünü 

kontrol etmek için ampirik olarak ayarlandığı tek girişli tek çıkışlı (SISO) doğrusal bir kontrol 

sistemiydi. Bu tasarım, geleneksel bir PID kontrol sistemi, doğrusal olmayan bir çoklu giriş 

çoklu çıkış (MIMO) sistemine genelleştirilebilir.  

 

ŞEKİL 4.5.5.1: BlueROV2 Heavy, Dört Dikey İticili Vektörlü 
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PID kararlı durum hatasını kaldırabildiği gibi geçmiş, şimdiki ve gelecek hatası üzerinde 

sırasıyla integral, oransal ve türev işlevleri ile kontrol sağlar. Sualtı araçları düşük hızda hareket 

ettiğinden ve genellikle kuplajsız dinamik modeller olarak tanımlandığından, sentezi ve 

göreceli uygulama basitliği nedeniyle PID kontrolörler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

Öncelikle bir literatür taraması yapılarak PID kontrolcü ile elde edilebilecek referans 

takibi incelenmiştir. Bunun için 6 – DoF hareket kabiliyeti olan ve aynı motor 

konfigürasyonunu kullandığımız BlueROV2 Heavy aracının teorik modelleri üzerine yapılan 

analitik çalışmalar kaynak olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak farklı UUV üzerine yapılan 

araştırmalarda kontrol sistemi için gösterilen mevcut çözümler de incelenmiştir. Araştırma 

öznesi olan BlueROV2 Heavy aracının modeli üzerinde “Ziegler – Nichols tuning” metodu ile 

belirlenen PID katsayıları ile yapılan simülasyon sonuçları incelerek PID ile alınabilecek 

performans değerlendirilmiştir. 

 

Uygulamalarda, geleneksel PID kontrolörün performansının yetersiz kaldığı durumlar 

görülmüştür. PID kontrolcünün yalın kullanımında, lineer olmayan ve zamanda değişen etkiler 

altında referans rota takibi yetersizdir. Ek olarak, matematiksel olarak modellenemeyen 

hidrodinamik etkilerin telafisi sağlanamamaktır. PID ile diğer tasarım teknikleri kullanılarak 

daha gürbüz bir kontrol sisteminin oluşturulması planlanmıştır.  

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.5.2: Lineer konvensiyonel PID kontrol sistemi blok diyagramı 
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Şekil 4.5.5.3’deki referans takipleri incelendiğinde maksimum yüzde aşımın %30’a 

ulaşabildiği görülür. Yükselme zamanının kabul edilebilir aralıkta olmasına karşın yerleşme 

zamanının, görev süreleri ile kıyaslandığında fazla olduğu görülür. Buna göre çemberden 

geçme gibi hassas rota takibinin önemli olduğu ve zamana karşı yapılan görevler için kontrolcü 

yetersiz bulunmuştur. 

 

 

 

Şekil 4.5.5.3: PID kullanılarak 6 – DoF pozisyon için basamak yanıtları [1] 
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Şekil 4.5.5.5, motorların suda yaratabileceği dalgalanmanda altında aracın manevra 

keskinliğinde operasyonel faaliyetini aksatabilecek ölçüde bozulmaya neden olabileceği 

görülmektedir. 

Bu bulguların doğrultusunda PID tasarımda revizyona gidilmesi uygun görülmüştür. 

Modern kontrolörler üzerine yapılan literatür taramasında model tabanlı PID kontrolcü 

uygulamasının performansı artırabileceği görülmüştür. 

 

 

ŞEKİL 4.5.5.4: Gürültüsüz ortamda PID ile rota takip simülasyonu [1] 

ŞEKİL 4.5.5.5: X ve Y yönlerinde 0,1 m/s gürültü altında PID ile rota takip simülasyonu [1] 
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Araştırmalarda model tabanlı PID ile elde edilen sonuçlar, bu yöntem ile performans 

iyileşmesinin sağlanabildiğini göstermiştir. Bunun nedeninin modele dayalı kontrol sisteminde 

ROV’un dinamik modelinin kullanılmasına bağlı olarak doğrusal olmayan bozucu etkilerin de 

hesaba katılabilmesidir. 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.5.6: Model tabanlı PID kullanılarak 6 – DoF pozisyon için basamak yanıtları [1] 
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Şekil 4.5.5.8’in de gösterdiği üzere gerekli referans takibi model tabanlı PID kontrolcü 

ile BlueROV2 Heavy için teorik olarak sağlanmıştır. Aynı motor konfigürasyonuna sahip 

aracımız için model tabanlı PID kullanımı uygun görülmüştür. Runge – Kutta metodu yaklaşımı 

ile model tabanlı PID kontrolcünün tasarlanması planlanmaktadır. Bu iteratif yöntemden, 

tasarım aşamasında yapılan Monte Carlo simülasyonları gerekli model alınacaktır.  

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.5.5.7: Gürültüsüz ortamda model tabanlı PID ile rota takip simülasyonu [1] 

ŞEKİL 4.5.5.8: X ve Y yönlerinde 0,1 m/s gürültü altında model tabanlı PID ile rota takip simülasyonu [1] 
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PID kontrolcünün gerçeklemesinde ArduSub yazılımının kullanılması planlanmıştır. 

Multikopter oto pilot sistemlerinden uyarlanmış bu yazılım hassas geri besleme 

verebilmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4.5.5.9’da ArduSub geliştirilen referans alınan kontrolcü görülmektedir. Burada 

bir P kontrolcü açı hatasını istenilen dönüş hızına, takip eden PID kontrolcü ise hız hatasını 

motor komutuna dönüştürür. İleri besleme ile ise tepki süresi denetlenir.  

 

 

ArduSub’un kontrol yapısı kullanılarak ihtiyaç duyulan model tabanlı PID kontrolcü 

oluşturulacaktır. Buna ek olarak yine ArduSub’da mevcut olan kalman filtresi katsayıları 

ayarlanarak gerekli görüldüğünde sisteme eklenebilmektedir.  

 

 

 

 
 

 

 

ŞEKİL 4.5.5.9: Multikopter her eksende bulunan kontrolcü [2] 
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5. GÜVENLİK 

5.1. ARAÇ GÜVENLİĞİ 
 

✓ Aracımızın içinde bulunan elektronik modüler su geçirmez haznelerde bulunmaktadır. 

Bu haznelere su sızması durumunda, bu tehlike sızıntıyı tespit eden sensörlerimiz 

tarafından tespit edilir ve acil durum protokolü uygulanır. Ayrıca bu haznelerin içinde 

nem tutucu özel malzemelerde bulunmaktadır. Bunun amacı su sızıntısı durumda dahi 

elektronik devrelerin suyla olan temasının önlenmesidir. Aracımızın içerisine su girmesi 

halinde kullandığımız su sensörü sayesinde suyun girdiğini algılamaktayız. Aracın dış 

kasasından içeri su girdiğinde ayrı, aracın içerisinde kutu şeklinde bulunan 

modüllerimize su girdiğini ayrı algılamaktayız. 

 

✓ Aracımızda bulunan elektronik bileşenler kutusu ve bataryanın bulunduğu kutunun 

sıcaklık ve nem değerleri kullanacağımız sensör ile sürekli kontrol edilmektedir. 

Oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta aracın vermesi gereken tepki algoritmalar ile 

gerçekleştirilecektir. 

 

✓ Bataryalarımız en çok akımı motorlarımız maksimum seviyede çalıştığında anlık olarak 

çekeceği akımdır. Bu akımı kontrol etmek için kullandığımız akım sensörü, bizim 

belirlediğimiz sınır değerini aşması durumunda aracın işlevini kesmemizde, elektronik 

modüllere zarar vermeden korumaya almamızda yardımcı olmaktadır.  

 

✓ Araçta kullanılan acil durum butonu ile iklimlendirme (sıcaklık ve nem sensörü, akım 

sensörü) işlemimizden gelen olası bir olumsuzlukta devreye girerek aracın işlevini 

durdurmaktadır. Aynı zamanda manuel olarak da kullanılabilen bu buton bir nevi 

sigorta görevi görmektedir. 

 

✓ Aracın dış iskeleti herhangi bir kaza veya çarpma durumunda havuza zarar vermemesi 

ve aracın kendisinin zararı en az alması için tüm bölümleri yuvarlatılarak yapılmıştır. 

Tek çıkıntı kamera haznesidir. Kamera haznesininse üst uzun kısmı yuvarlatılarak 

yapılmıştır. İtici motorlarımız su geçirmez motor kullanılacağından dolayı o bölümden 

herhangi bir elektrik kaçağı olmayacaktır. 

 

 

✓ Aracımızda kullanılan tüm parçalar belirli bir güvenlik faktörüne göre tasarlanmıştır. 

Aracımızın normal çalışma şartları, aracımızın sahip olduğu maksimum dayanım 

şartların daima altında olacak şekilde tasarlanmıştır. 
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5.2. YARIŞMACI GÜVENLİĞİ 
 

 

 

✓ Takımımız elektronik kartlarını kendi üretmeği 

için lehimleme işlemini oldukça fazla yapacaktır. 

Bu sebeple lehim yapılırken oluşan dumanın 

kişiye zarar vermemesi için lehim dumanı 

temizleyici kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

✓ Takımımız lehimleme işlemlerini yaparken 

kullanacağı matkap, leminasyon makinesi ve havya gibi 

malzemeleri kullanırken iş kazalarından korunmak için 

eldiven ve gözlük gibi koruyucular kullanmaktadır. 

 

 

 

 

✓ Masa üzerinde çalışırken ve özellikle lahim 

işlemleri yapılırken olası topraklama gereksinimini 

antistatik bileklik kullanarak çözmekteyiz. Bu 

sayede elektrik çarpılmalarından korunmaktayız. 

 

 

 

 

✓ Aracımızı şasesini ve dış plakasını 

üretirken kullanacağımız cnc freze ve cnc torna 

tezgahlarında yapılan işlemler genel olarak talaşlı 

malzemeler üzerinde yapıldığı için göz koruması 

olarak gözlük kullanmaktayız. 
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6. TEST 

6.1 TESTLER 
Robotumuzda 6 tane elektronik ve 3 tane yazılımsal olmak üzere toplamda 9 tane test 

gerçekleştirilmiştir. Elektronik testler gerçekleştirilirken ki fotoğrafları, yazılımsal testlerin 

ekran çıktıları paylaşılmıştır. Ayrıca testlerin daha detaylı incelenebilmesi için videoları 

çekilmiş ve dijital ortama yüklenmiştir. Linkleri aşağıdaki listede paylaşılmıştır. 

TEST 1: IMU SENSÖRÜ TESTİ 

 

Sualtında konum, ivme ve yön bilgisi alarak aracın kontrol 

algoritmalarında kolaylık ve feedback sağlamak amacı ile kullanılması 

planlanan imu sensörünün testi gerçekleştirilmiştir. Testin video linki 

aşağıda paylaşılmıştır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KijpDBBzFHI 

 

 

 

TEST 2: AKIM SENSÖRÜ TESTİ 

 

Bataryamızdan çıkan akımı ölçüp ani 

dalgalanmalarda aksiyon almak için ve bms devresinin 

sağlıklı çalışabilmesi için kullanılması planlanan akım 

sensörünün testi gerçekleştirilmiştir. Testin video linki 

aşağıda paylaşılmıştır.  

https://www.youtube.com/watch?v=sVEtQ8BwOmU&ab 

 

 

TEST 3: SICAKLIK SENSÖRÜ TESTİ 

Bataryamızda ani dalgalanmalar sonucu 

oluşacak sıcaklığı ölçebilmek için sıcaklık sensörü 

kullanılmıştır. Bu tarz bir durum oluşması durumunda 

acil durum algoritmamız devreye gerekli aksiyonu 

sağlamaktadır. Sensörün testi gerçekleştirilmiş videosu 

aşağıda paylaşılmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=TMP6pRMRSWI 

https://www.youtube.com/watch?v=KijpDBBzFHI
https://www.youtube.com/watch?v=sVEtQ8BwOmU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=TMP6pRMRSWI
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TEST 4: SU SENSÖRÜ TESTİ 

 

Aracımızda kullanılan elektronik kartları ve pilleri 

hazneleyen silindirlerin su geçirmezliğini sağlamak için 

kullanılacak su sensörünün testi gerçekleştirilmiştir. Testin 

video linki aşağıda paylaşılmıştır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jm0Gbe7v9M&ab 

 

 

 

 

TEST 5: MESAFE SENSÖRÜ TESTİ 

Aracımızda duvarlara çarpmamak için anı 

zamanda algoritmalarda belirtilmiş gerekli görülen 

yerlerde mesafe ölçümü yapabilmek için ultrasonik 

mesafe sensörü kullanılmıştır. Test videosu aşağıdaa 

paylaşılmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=YpZ9WtMTbRg 

 

 

 

TEST 6: BMS KARTI TESTİ 

Araçta kullanılan elektronik malzemelerin gücünü 

sağlayacak pilleri korumak için kullanılacak bms kartının 

testi gerçekleştirilmiştir. Testin video linki aşağıda 

paylaşılmıştır.  

https://www.youtube.com/watch?v=CWyph7haS_g&ab 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jm0Gbe7v9M&ab
https://www.youtube.com/watch?v=YpZ9WtMTbRg
https://www.youtube.com/watch?v=CWyph7haS_g&ab_channel
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TEST 7: KONUMLANMA GÖREVİ İÇİN ÇEMBER ALGILAMA TESTİ 

Denizaltının tespiti ve konumlanması 

görevinde kullanılacak olan ve çemberleri algılamaya 

yarayan görüntü işleme algoritmasının yazılımı 

gerçekleştirilmiştir. Testin video linki aşağıda 

paylaşılmıştır.  

https://www.youtube.com/watch?v=hnUkRZNNt6c 

 

TEST 8: KAPIDAN GEÇİŞ GÖREVİ İÇİN KAPI ALGILAMA TESTİ 

 

 

 

Kapıdan geçiş görevinde kullanılacak olan ve kapıları 

algılamaya yarayan görüntü işleme algoritmasının yazılımı 

gerçekleştirilmiştir. Testin video linki aşağıda paylaşılmıştır.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjbaQRFOHDY&ab 

 

 

 

 

 

 

TEST 9: SUALTI GÖRÜNTÜ FİLTRELEME TESTİ 

Hem denizaltının tespiti ve 

konumlanması görevinde hem de kapıdan 

geçiş görevinde kullanılacak olan ve suyun 

altında olası bulanık görüntülerin 

filtrelenmesi için hazırlanan algoritmanın 

yazılımı gerçekleştirilmiştir. Testin video 

linki aşağıda paylaşılmıştır.   

https://www.youtube.com/watch?v=V4UjLe-

gi74&ab 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnUkRZNNt6c
https://www.youtube.com/watch?v=mjbaQRFOHDY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=V4UjLe-gi74&ab
https://www.youtube.com/watch?v=V4UjLe-gi74&ab
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6.2 SENARYOLAR 
 

Testi gerçekleştirilemeyen fakat ilerleyen zamanlarda gerekli malzemeler ve imkanlar 

oluşturulup testini gerçekleştirmeyi planladığımız senaryolar aşağıda listelenmiştir. 

 

SENARYO 1: ARAÇ İÇİ MODÜLASYON TESTİ 

Elektronik kartlar ve piller araç içerisinde silindirlerin içine koyularak modüler biçimde 

izole edilerek tasarımda montajlanmıştır. Bu modüler yapı beklenmeyen aksaklıklar oluşması 

durumunda araç içinde su bulunması tehlikesine karşı alınan bir diğer önlemdir. Modüler 

tasarım parça bozulması veya yenilikleri sebebiyle değişimleri sırasında bizlere zaman ve bütçe 

kazandıracaktır. Modüler yapının testi ve kullanılacak silindirlerin su sızdırmazlık testi 

ilerleyen zamanlarda yapılacaktır. 

 

SENARYO 2: SU SENSÖRÜ TASARIMI TESTİ 

 Araç içerisinde kullanılacak silindir yapıların ön ve arka kapaklarına konumlandırılan 

su seviye sensörü özgün tasarım fikrimizce, üzerindeki bakır izleri silindir içerisine döşeyerek 

ve diğer bakır izlerce geniş alana yayılarak devam ettirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle 

sensörün faaliyet alanı arttırılıp araç içi su sızmaları kontrol edebilecektir. 

 

SENARYO 3: MOTOR ÇALIŞMA GERİLİMİ VE AKIMI TESTİ 

  Motorun belirlenen hız aralıklarında ne kadar akım ve gerilim çektiğinin testi 

yapılacaktır. Bu sayede kullanılacak pil kapasitesi net bir şekilde belirlenmiş olacak ve bms 

kartındaki koruma malzemelerinin hangi değerlere uygun olması gerektiği netleşmiş olacaktır. 

Bu testi ise edindiğimiz sensörler ve multimetre yardımı ile yapılacaktır. 

 

SENARYO 4: MOTORUN UYGULAYACAĞI AĞIRLIK VE KUVVET TESTİ 

 Motorun belirlenen hız aralıklarında aracımızın ağırlığı göz önüne alınarak ne kadar 

kuvvet uygulandığı hesaplanarak istenilen mesafeyi optimum sürede ve hızda aşmak için 

gereken denklem çıkartılacaktır. Bunun için motorların ağırlık ve kuvvet testi 

gerçekleştirilecektir. Bu test ‘Hx11 modül ağırlık takımı’ ile yapılacaktır. 

 

SENARYO 5: ARACIN SIZDIRMAZLIK TESTİ  

 Araçta elektronik devrelerin ve pil hücrelerinin haznesi için kullanılan silindirlerin 

tasarımı sonrasında su sızdırmazlığı havuz içerisinde test edilecek. Konnektörler ile içerideki 

elektroniklerden data çekilip çekilemeyeceği test edilecektir. Aracın 3d tasarımı yapılıp baskısı 

alındığında bütün sistem bir araya getirilerek aracın nihai sızdırmazlık testi 

gerçekleştirilecektir. 
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7. TECRÜBE 
 

 Bu kısımda test süreçlerinde edindiğimiz tecrübeleri, yarışmada geçen seneki 

edindiğimiz tecrübelerden bu sene dikkat ettiklerimizi ve diğer yarışmacı takımların yarışma 

esnasında karşılaştıkları sorunları ele alarak düşüncelerimizi aktaracağız. 

 Geçmiş senelerde görev esnasında kameranın suyun altında bulanık görüntü aldığını ve 

bu sebeple insan gözü ile zor da olsa görülen cismin kamera ile algılanamadığını gözlemledik. 

Buna çözüm olarak görüntü filtreleme algoritması ve yazılımı geliştirdik. Alınan görüntü ilk 

olarak bu algoritmadan geçerek netleştirme işlemi daha sonrasında görüntü işleme 

algoritmalarına girerek nesne tespiti yapmaktayız. Bu işlem bizim tecrübe ettiğimiz bir işlem 

olmasa da tecrübe sadece edinilmez aynı zamanda gözlemlenir de. Şekil 7.1 de filtrelenecek 

örnek bir görüntü paylaşılmıştır. 

ŞEKİL 7.1 FİLTRELENECEK GÖRÜNTÜ 

  

Bir diğer ele aldığımız tecrübe konusu ise yüzerliliktir. Bu konuda aracın ağırlık 

merkezini kullanılan malzemeler ile tam orta noktaya getirmenin hayli zor olduğunu tüm 

takımlardan gözlemliyoruz. Bu konudaki çözümümüz ise aracın motor ve silindirlerden arta 

kalan kısımlara belirli oranlarda 

ağırlık koyarak aracın ağırlığını 

dengelemek olduğudur. Bu 

sayede aracın tam merkezine 

yerleştirilen imu sensörü en 

verimli şekilde sağlanacaktır. 

Şekil 7.2 de araç iskeletine 

motorlar ve silindirler 

yerleştikten sonra kapak 

yerleştirilmeden kullanılabilecek 

boş alanlar görülmektedir. 

 

                    ŞEKİL 7.2 ARAÇ İSKELETİ  
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Görüntü işleme ve yapay zeka testlerimizi gerçekleştirirken ise kod yapımızda 

girdiğimiz parametrelerin su üstü ile su altındaki çıktıları aynı olmadığını gözlemledik. Bu 

sebeple her ne kadar su üstündeki görüntülerde analiz ve test yapılmış olunursa olunsun sualtı 

görüntüleri üzerinde test gerçekleştirilmedikçe net bir sonuca varılamayacağını gözlemledik. 

Bu sebeple görüntü filtreleme ve yapay zeka testlerimizi sualtı görüntüleri üzerinden 

gerçekleştirerek gerçeğe en yakın yazılımı hazırlamaya çalıştık. Şekil 7.3 de görüntü filtreleme 

ve yapay zeka testleri için kullandığımız sualtı görüntüsü görülmektedir.  

ŞEKİL 7.3 ÜZERİNDE ÇALIŞILAN SUALTI GÖRÜNTÜSÜ 

Geçen seneden edindiğimiz en büyük tecrübelerden birisi ise iş bölümü ve zaman 

planlaması oldu. Bu sene bu hataya düşmemek için daha geniş bir kadro kurarak iş planlaması 

yapıp kişi başına düşen iş yükünü hafiflettik. Bu sayede daha verimli bir çalışma ortamı 

oluşturulurken zaman konusunda da sıkışma yaşanma ihtimalini minimuma indirmiş olduk. 

Düzgün bir zaman planlaması ile de hem ötr raporunu hem ktr raporunu zamanında teslim ettik 

ve ötr de girdiğimiz derece kadar en az ktr raporu sonrasında da dereceye girmeyi hedefleyecek 

bir rapor hazırladık. 

Sonuç olarak bu görmüş olduğunuz aracı birbirlerini tanımamış öğrenciler ve bu kısıtlı 

imkanlarda uzaktan uzağa üretilmiş bir araca bakıyorsunuz. Kimi zaman sabahlayıp kimi zaman 

uykusunda projeyi tasarlarken bulan bu ekip en çok üretime katkıda bulunmanın, çalışmanın ve 

emeğin ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendi. Bu projeyi tasarlayan, üreten ve ruh 

kazandıran 10 genç mühendis adayının 6 farklı şehirde ve 8 farklı okuldan bir araya gelip sadece 

konuşarak ve iş bölümü yaparak bir ürün çıkartması garip bir o kadarda keyifli tecrübeydi. Hem 

akademik hem hayat içerisinden çokça şeyleri tecrübe ettik. Bu tecrübelerden birisi ise zaman 

yönetimidir. Her yazdığımız kelimede zaman yönetiminin projeler için ne kadar değerli 

olduğunu anlıyoruz. Bu yarışamaya ikinci kez katılan bir takım olarak geçen sen yapmış 

olduğumuz zaman planlaması hatasını bu sene yapmadık. Proje süresince iletişim ve düzgün 

bilgi aktarımının da çok önemli olduğunu gördük. Bir tasarımla ilgili şeyleri anlatmakla onu 

çizime veya somut bir şeye dönüştürmenin bizi çözüme daha hızlı götürdüğünü gördük. Proje 

esnasında çözmediğimiz problemle karşılaştığımızda, ilgili problemlerle ilgili nasıl araştırma 

yapmamız gerektiğini öğrendik. Makaleleri nasıl okumamız gerektiğini, mühendislik 

becerilerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini tecrübe ettik. Takım içi saygının, paylaşımın, 

özverinin ve dayanışmanın projenin akıbetini ve problem çözmedeki etkisini gözlemledik.  

Bunun yanında da ürün geliştirmeyi, otonom araçların çalışma mantığını, sensörlerin 

beraberce çalışma mantığını, görüntü işlemeyi, üretim tekniklerini, yaratıcı düşünmeyi, beyin 

fırtınası gibi birçok mühendislik ve teknik konuda bilgi sahibi olduk. Emek verdik, zaman 

harcadık ama tecrübe ve üretkenlik kazandık. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN PLANLAMASI 
 

Raporda zaman planlaması başlığını iki başlığa ayırdık. Bunlardan ilki takım ve proje 

zaman planlaması başlığıdır. Bu başlık altında takımın proje özelinde hangi adımları hangi 

süreçlerden geçerek sürdürdüğünü gösterdik. İkinci başlık takım üyelerinin zaman planlaması 

başlığıdır. Bu başlık altında ise her üyenin tek tek projede üstlendiği görevi hangi aşamalardan 

geçerek sürdürdüğünü gösterdik. 

 

8.1.1. TAKIM VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

 

 

ŞEKİL 8.1.1 TAKIM VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

 

 Şekil 8.1.1 de takım ve proje zaman planlaması görülmektedir. Tabloda, yapılacak işler, 

bu işlerin planlanan ve gerçekleşen başlangıç tarihleri, iş süreleri, bitiş tarihleri bulunmaktadır. 

Tabloda da görüldüğü gibi eylül ayındaki finallere kadar olan süreci haftalar halinde işledik. 

Yeşil ile boyalı olan alanlar planlanan süreci, kırmızı ile boyalı olan alanlar ise gerçekleşen 

süreci göstermektedir. Kritik tasarım raporunun teslim tarihinden sonra gelen tarihlerin 

gerçekleşen süreçleri boştur. Final değerlendirme raporunda ilgili alanlar sürecin ilerlemesi ile 

doldurulacaktır.   
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8.1.2. TAKIM ÜYELERİNİN ZAMAN PLANLAMASI 

 

8.1.2 SEYYİD MUSTAFA KILINÇARSLAN ZAMAN PLANLAMASI 

 

8.1.3 OĞUZHAN ŞENBAŞ ZAMAN PLANLAMASI 
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8.1.4 HAKAN GÖRÜCÜ ZAMAN PLANLAMASI 

 

 

8.1.5 HÜRKAN DERE ZAMAN PLANLAMASI 
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8.1.6 MELİH CÜNEYT AKKAYA ZAMAN PLANLAMASI 

 

8.1.7 DOĞAN BİLİCİ ZAMAN PLANLAMASI 
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8.1.8 YAŞAR OĞUZHAN TOY ZAMAN PLANLAMASI 

 

 

8.1.9 AYDIN ALTUN ZAMAN PLANLAMASI 
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8.1.10 OĞUZHAN BİLİM ZAMAN PLANLAMASI 
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8.2. BÜTÇE PLANLAMASI 
 

 

MALZEMELER BİRİM FİYAT 

RASPBERRY Pİ 3 MODEL B 1 ADET 400 TL 

PİXHAWK PX4 2.4.8 1 ADET 600 TL 

daA4200-30mci KAMERA 1 ADET 1800 TL 

RASPBERRY Pİ 3 ve 4 UYUMLU KAMERA MODÜLÜ 1 ADET 150 TL 

TRİTON SUALTI İTİCİSİ 4 ADET 2520 TL 

DÖRTLÜ MOTOR SÜRÜCÜ 1 ADET 890 TL 

BAR30 300m BASINÇ SENSÖRÜ  1 ADET 650 TL 

GRAVİTY ANALOG 50A AKIM SENSÖRÜ 1 ADET 130 TL 

SPARKFUN 9 EKSEN IMU  1 ADET 400 TL 

XL4015 DC-DC GERİLİM ÇEVİRİCİ 1 ADET 15 TL 

POWER XTRA 5C 18650 PİL 24 ADET 690 TL 

NİKEL ŞERİT TEL 1 Metre 10 TL 

DRN958 ACİL STOP BAS ÇEVİR ANAHTAR 1 ADET 30 TL 

O-RİNG ŞERİT NİTRİL 12 ADET 30 TL 

PLEKSİGLAS 1X1 Metre 250 TL 

SU GEÇİRMEZ KONEKTÖR 15 ADET 150 TL 

ALÜMİNYUM ALAŞIM ÇUBUK (Al 6061) 300 mm 630 TL 

XPS KÖPÜK 600x1200 mm 240 TL 

ABS FİLAMENTİ 2 TOP 200 TL 

GİJON 10 ADET 80 TL 

DİĞER ELEKTRONİK VE MEKANİK MALZEMELER  300 TL 

TOPLAM  10165 
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8.3. RİSK PLANLAMASI 

 

 

ŞEKİL 8.3.1 RİSK YÖNETİM SÜRECİ 

 

Bu projede riskleri yönetmek için izlenmesi gereken adımlar şekil 8.3.1 de 

görülmektedir. 

 Proje risk yönetiminde takım danışmanı, takım kaptanı, takım üyeleri, sponsorlar, 

projenin amacı, hedefleri, varsayımları, kısıtları, girdileri ve çıktıları, bütçe özetini göz önüne 

alarak risk yönetim planı oluşturulmuştur. Projeye özgü risk kategorileri belirlenmiştir. 

Belirlenen risklerin her biri için aksiyon alınması mantıksız olduğu için riskler 

önceliklendirilmiştir.  

 İlk olarak nitel risk analizi yaparak risk yönetim sistemine hakim olduk. Bu analizde 

riskleri kaynağına göre, sıklığına göre vs. sınıflandırdık. Daha sonra nitel risk analizlerine göre 

nicel risk analizleri yaparak risk yönetim sürecini devam ettirdik. Bu analizde de riskler artık 

sayısal değerler ile ifade edilmiş oldu.  
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TABLO 8.3.1 NİTEL RİSK HESABINDA KULLANILAN OLASILIK DEĞERLERİ 

 

 

 

 

KALİTE ETKİSİ 

 

ETKİ DEĞERİ 

Kalite bozulması sadece fark edilebilir seviyede 

 

1 

Kalite bozulması fark edilebilir ama tolere edilebilir 

seviyede 

 

3 

Kalite bozulması seviyesi proje çıktısının 

kullanılamayacak boyutunda 

5 

 

TABLO 8.3.2 NİTEL RİSK HESABINDA KULLANILAN KALİTE ETKİ 

DEĞERLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

OLASILIK 

 

OLASILIK DEĞERLERİ 

Riskin gerçekleşme olasılığının çok düşük seviye olması 

(%0 - %5) 

1 

Riskin gerçekleşme olasılığının düşük seviye olması 

(%6 - %20) 

2 

Riskin gerçekleşme olasılığının orta seviye olması 

(%21- %50) 

3 

Riskin gerçekleşme olasılığının yüksek seviye olması 

(%51 - %90) 

4 

Riskin gerçekleşme olasılığının çok yüksek seviye olması 

(%91 - %100) 

5 
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TABLO 8.3.3 NİTEL RİSK HESABINDA KULLANILAN ZAMAN ETKİ 

DEĞERLERİ 

 

 

 

TABLO 8.3.4 NİTEL RİSK HESABINDA KULLANILAN MALİYET ETKİ 

DEĞERLERİ 

 

 

 

 

 

ZAMAN ETKİSİ 

 

ETKİ DEĞERİ 

Proje bütününde önemsiz zaman kayması 1 

Proje bütününde zaman kayması < %10 2 

Proje bütününde zaman kayması %10 - %20 3 

Proje bütününde zaman kayması %21 - %51 4 

Proje bütününde zaman kayması > %50 5 

 

MALİYET ETKİSİ 

 

ETKİ DEĞERLERİ 

Proje bütününde önemsiz maliyet artışı 1 

Proje bütününde maliyet artışı < %5 2 

Proje bütününde maliyet artışı %5 - %10 3 

Proje bütününde maliyet artışı %11 - %20 4 

Proje bütününde maliyet artışı > %20 5 
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TABLO 8.3.5 RİSKLERİN PROJE HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ ARALIKLARI 

TABLO 8.3.6 RİSKLERİN PROJE ESNASINDA GERÇEKLEŞME OLASILIK 

ARALIKLARI 

TABLO 8.3.7 RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ 

 

ETKİ 

DERECESİ 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (1) 

 

KÜÇÜK 

(2) 

 

ORTA 

(3) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

SÜRE 

ARALIĞI 

 

<= 7 

GÜN 

 

7 GÜN – 

14 GÜN 

 

14 GÜN – 

21 GÜN 

 

21 GÜN – 

28 GÜN 

 

28 GÜN – 

35 GÜN 

 

MALİYET 

ARALIĞI 

 

4000 – 

6000 TL 

 

6000 – 

7000 TL 

 

7000 – 

10000 TL 

 

10000 – 

12000 TL 

 

12000 – 

15000 TL 

 

OLASILIK 

DERECESİ 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (1) 

 

KÜÇÜK 

(2) 

 

ORTA 

(3) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

OLASILIK 

ARALIĞI 

 

<=%10 

 

 

%10 – 

%30 

 

%30 – 

%50 

 

%50 – 

%70 

 

%70 < 

 

ETKİ / 

RİSK 

DERECESİ 

 

ÇOK 

YÜKSEK (5) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

 

ORTA 

(3) 

 

KÜÇÜK 

(2) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (1) 

 

ÇOK 

YÜKSEK(5) 

 

ÇOK 

YÜKSEK 

(25) 

 

 

YÜKSEK 

(20) 

 

ORTA 

(15) 

 

KÜÇÜK 

(10) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (5) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

 

YÜKSEK 

(20) 

 

YÜKSEK 

(16) 

 

ORTA 

(12) 

 

KÜÇÜK 

(8) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (4) 

 

ORTA 

(3) 

 

ORTA 

(15) 

 

ORTA 

(12) 

 

KÜÇÜK 

(9) 

 

KÜÇÜK 

(6) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (3) 

 

KÜÇÜK (2) 

 

KÜÇÜK 

(10) 

 

KÜÇÜK 

(8) 

 

KÜÇÜK 

(6) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (4) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (2) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (1) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK(5) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK  (4) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (3) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (2) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (1) 
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 Tablo 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 ve tablo 8.3.4 de nitel risk hesabında kullanılan bazı 

yöntemlerin açıklandığı veriler görülmektedir. Bahsedilen bu yöntemlerin projeye hangi oranda 

etki ettikleri de yine tablolarda görülmektedir. 

 Tablo 8.3.5 ve tablo 8.3.6 da risklerin proje esnasında hangi oranda gerçekleştiğine bağlı 

olarak projeye hangi oranda etki edeceğinin verileri görülmektedir. Süre, maliyet ve olasılık 

aralıkları üzerinden hazırlanan bu tablolarda önceliklendirme yapılan riskler için önlemler 

belirlenmelidir. 

 Tablo 8.3.7 de ise risk değerlendirme matrisi görülmektedir. Riskin derecesinin ve bu 

derecenin proje üzerindeki etkisine bağlı olarak oluşturulan bu matrisde riskler puanlandırma 

yapılarak önceliklendirilmelidir. 

 Aşağıdaki proje risk listemizde, projemiz için önceliklendirilen bazı riskler 

belirtilmiştir. Önceliklendirilmesi yapılan bu risklerin, risk puanları hesaplanarak risk 

matrisinde gösterilmiştir. 

 

PROJE RİSK LİSTESİ 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Misyon ve Vizyon 

▪ RİSKLER: Proje Çakışması 

➢ NEDENLERİ: Projenin tam ortasında ilgilenilmesi gereken başka bir 

proje ile çakışması 

✓ ÖNLEMLERİ: Diğer proje ile şimdiki projenin kayıp-kazanç 

analizinin yapılması. Bu projenin aksama ihtimali %40’ı geçmesi 

durumunda yeniden zaman planlamasının yapılması 

 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Organizasyon ve Yönetim 

▪ RİSKLER: Proje Ekibi Stabilitesinin Korunamaması  

➢ NEDENLERİ: Proje takımından kilit kişilerin sorumluluklarını 

tamamlamadan Abyssos’dan ayrılması 

✓ ÖNLEMLERİ: Bu kişilerin yerine gelebilecek kişilerin takım 

içerisinde bulunuyorsa tespiti, bulunmuyorsa araştırılıp takıma 

dahil edilmesi 

 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Yarışma Yürütücüleri 

▪ RİSKLER: Takvim Değişikliği 

➢ NEDENLERİ: Pandemi sürecinde çıkan yeni yasalar ve alınan yeni 

kararlar sonucu açıklanan takvime sadık kalınamaması 

✓ ÖNLEMLERİ: Açıklanan yeni takvimin, takımımızın zaman 

planlaması ile örtüşme oranı %30’un altına inmesi durumunda 

zaman ve bütçe planlamasının yeniden yapılması 
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▪ RİSKLER: Yarışma Yürütücülerinin Gereksinimlerinin Değişimi 

➢ NEDENLERİ: Takımlar arası olanakların dengelenmesi için daha 

kısıtlı imkanlar ile çıkartılabilecek bir ürün istenmesi  

✓ ÖNLEMLERİ: Proje başlangıcından itibaren minimum maliyet 

hedeflenerek bu riske dahil olan takımlar arasına girmemek 

 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Finansal ve Ekonomik 

▪ RİSKLER: Bütçe Kısıtları 

➢ NEDENLERİ: Bütçenin yeterli olmaması, sponsor fonlarımızın 

tahsisinde sorun olması veya maddi destek olarak belirlenen tutarın 

tarafımıza verilmesinin uygun görülmemesi 

✓ ÖNLEMLERİ: Risk toleransları için planlanan uygulamaların 

işleme sokulması 

▪ RİSKLER: Maliyet Denetimlerimizin Eksikliği 

➢ NEDENLERİ: Maliyet artışlarının olması ile birlikte kontrol altında 

tutulamaması, ekiplerin maliyet denetimlerinin yeterli 

gerçekleştirilmemesi 

✓ ÖNLEMLERİ: Yapılan harcamaları bir sonraki harcamaları da 

planlayarak yapmak, her tür harcamanın not alınması ve 

kontrollerin sıklaştırılması 

 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Kapsam 

▪ RİSKLER: Yeni Malzeme Kullanımı 

➢ NEDENLERİ: Aracın daha verimli çalışmasını sağlayacak yeni bir 

malzemenin bulunması 

✓ ÖNLEMLERİ: Bütçe planına sadık kalınarak malzemenin 

temin edilmesi 

▪ RİSKLER: Sistem Bağımlılıklarının Uyum Sorunu ve Tedariklerinde 

Gecikme 

➢ NEDENLERİ: Aracın iskelet baskısı ve donanım kartları gibi 

bileşenlerin planlama hatasından dolayı başarısız olması, uyumsuz 

olması ve tedariğinin gecikmesi yada gerekli yazılımların entegrasyon 

uyumsuzluğu ve tedariğinin gecikmesi 

✓ ÖNLEMLERİ: Endüstriyel baskı, yazılım ve donanımların 

entegrasyonunun planlamasında teknik destek (danışman ve 

sponsorlar) alınması, 3. parti ürünlerinin riskinin paylaşılması 

▪ RİSKLER: Test Performansının Kabul Edilebilirliği 

➢ NEDENLERİ: Test sürecinde muhtemel darboğazların görülmesi ve 

test zamanının bu göz alınarak uygun hesaplanmaması 

✓ ÖNLEMLERİ: Yeter fon bulundurulması, 3. parti ürünlerin 

tedarikçilerden zamanında elde edilmesi 
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✓ RİSK FAKTÖRÜ: Teknik 

▪ RİSKLER: Arıza Takibi 

➢ NEDENLERİ: Arıza takip sürecinin takip edilmesinde eksiklik 

✓ ÖNLEMLERİ: Her ekipten bir kişinin arıza takibini üstlenmek 

için seçilmesi ve haftalık aralıklarla toplanılıp durum 

güncellemesi yapılması 

▪ RİSKLER: Aracı Geliştirme Ortamının Güvenliği 

➢ NEDENLERİ: Uygun güvenlik tedbirlerinin alınmaması, 

malzemelerden elde edilen verilerin uygun yedeklemesinin yapılmaması 

✓ ÖNLEMLERİ: Herhangi felaket ve kayıp durumunda 

çalışmaya kalınan yerden devam edilmesi için uygun ortamın 

bulunması ve malzemelerin taşınma işlemi, verilerin korunması 

için haftalık ve aylık yedeklemelerin alınması 

 

✓ RİSK FAKTÖRÜ: Takım Üyeleri 

▪ RİSKLER: Proje Bilgisi Eksikliği  

➢ NEDENLERİ: Bu tür projenin geliştirilmesinde çok fazla tecrübeli 

olmama veya süreç içerisinde daha önceden ön görülemeyen konular 

üzerine çalışmak zorunda kalma 

✓ ÖNLEMLERİ: Bilgilendirmelerin, bilgi transferlerinin 

danışman ve ilgili sponsorlar tarafından yapılacağı kısa süreli 

toplantılar düzenlenmesi, bu tür eğitimlerin dışarıdan temin 

edilmesi 

▪ RİSKLER: Takım Ruhu ve Tutumu Olmaması 

➢ NEDENLERİ: Projenin başarısına inanmama, bağımsız bir ekip 

davranışı sergileme 

✓ ÖNLEMLERİ: Takımda bulunan ekiplerin birbirlerine 

ilerleyişlerinden bahsetmesi, gerçekleştirilen testler sonucunda 

ilerlemenin soyut bir şekilde raporlara veya yazıma dökülmesi 

 

Hazırlanan proje risk listesindeki risklerin nicel analizler sonrası sonuçları tablo 5.3.8 

de görülmektedir. Bu tabloyu oluşturmak için ilk olarak risklerin gerçekleşme olasılıkları 

belirlenmiştir. Daha sonra bu risklerin gerçekleşme durumunda maliyete etkisi ve süreye etkisi 

belirlenmiştir. Maliyete göre risk derecesi ve süreye göre risk derecesi ise şu şekilde 

hesaplanmıştır: 

 

𝑀𝐴𝐿İ𝑌𝐸𝑇𝐸 𝐺Ö𝑅𝐸 𝑅İ𝑆𝐾 𝐷𝐸𝑅𝐸𝐶𝐸𝑆İ = 𝐺𝐸𝑅Ç𝐸𝐾𝐿𝐸Ş𝑀𝐸 𝑂𝐿𝐴𝑆𝐼𝐿𝐼Ğ𝐼 ∗ 𝑀𝐴𝐿İ𝑌𝐸𝑇𝐸 𝐸𝑇𝐾İ𝑆İ 

𝑆Ü𝑅𝐸𝑌𝐸 𝐺Ö𝑅𝐸 𝑅İ𝑆𝐾 𝐷𝐸𝑅𝐸𝐶𝐸𝑆İ = 𝐺𝐸𝑅Ç𝐸𝐾𝐿𝐸Ş𝑀𝐸 𝑂𝐿𝐴𝑆𝐼𝐿𝐼Ğ𝐼 ∗ 𝑆Ü𝑅𝐸𝑌𝐸 𝐸𝑇𝐾İ𝑆İ 
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RİSKLER 

 

GERÇEKLEŞME 

OLASILIĞI 

 

MALİYETE 

ETKİSİ 

 

MALİYETE 
GÖRE RİSK 

DERECESİ 

 

SÜREYE 

ETKİSİ 

 

SÜREYE 
GÖRE RİSK 

DERECESİ 

1. Proje 

Çakışması 

 

ÇOK KÜÇÜK (1) 

 

ORTA (3) 

ÇOK 

KÜÇÜK 

(3) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

ÇOK 

 KÜÇÜK 

(5) 

2. Proje Ekibi 

Stabilitesinin 

Korunamaması 

 

KÜÇÜK (2) 

 

ORTA (3) 

 

KÜÇÜK (6) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

KÜÇÜK (10) 

3. Takvim 

Değişikliği 

 

YÜKSEK (4) 

 

YÜKSEK(4) 

 

YÜKSEK(16) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

YÜKSEK(20) 

4. Yarışma 

Yürütücülerinin 

Gereksinimlerinin 

Değişimi 

 

ÇOK KÜÇÜK 

(1) 

 

YÜKSEK 

(4) 

ÇOK 

KÜÇÜK 

(4) 

 

ORTA 

(3) 

ÇOK 

 KÜÇÜK 

(3) 

 

5. Bütçe Kısıtları 

 

ORTA (3) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

ORTA (15) 

ORTA 

(3) 

 

KÜÇÜK (9) 

6. Maliyet 

Denetimlerimizin 

Eksikliği 

 

KÜÇÜK (2) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

KÜÇÜK (10) 

ORTA 

(3) 

 

KÜÇÜK (6) 

7. Yeni Malzeme 

Kullanımı 

KÜÇÜK 

(2) 

YÜKSEK 

(4) 

KÜÇÜK  

(8) 

ORTA 

(3) 

KÜÇÜK 

(6) 

8. Sistem 

Bağımlılıklarının 

Uyum Sorunu ve 

Tedariklerinde 

Gecikme 

 

ORTA 

(3) 

 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

 

ORTA (15) 

 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

 

ORTA (15) 

9. Test 

Performansının 

Kabul 

Edilebilirliği 

 

ORTA 

(3) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

ORTA  

(12) 

 

YÜKSEK 

(4) 

 

ORTA 

(12) 

 

10. Arıza Takibi 

 

ÇOK KÜÇÜK (1) 

 

YÜKSEK(4) 

ÇOK 

KÜÇÜK 

(4) 

 

YÜKSEK(4) 

ÇOK 

KÜÇÜK (4) 

11. Aracı 

Geliştirme 

Ortamının 

Güvenliği 

 

ÇOK KÜÇÜK 

(1) 

 

KÜÇÜK 

(2) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK (2) 

ÇOK 

YÜKSEK 

(5) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK 

(5) 

12. Proje Bilgisi 

Eksikliği 

KÜÇÜK 

(2) 

KÜÇÜK 

(2) 

ÇOK 

KÜÇÜK (4) 

ORTA 

(3) 

KÜÇÜK 

(6) 

13. Takım Ruhu 

ve Tutumu 

Olmaması 

 

ÇOK KÜÇÜK (1) 

ÇOK 

KÜÇÜK (2) 

 

ÇOK 

KÜÇÜK 

(2) 

 

ORTA (3) 

ÇOK 

KÜÇÜK (3) 

TABLO 8.3.8 PROJE RİSKLERİNİN NİCEL ANALİZ SONUÇLARI 
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9. ÖZGÜNLÜK 

9.1 MEKANİK ALANINDAKİ ÖZGÜNLÜKLER 
 

✓ Aracımızda bulunan tüm mekanik tasarımlar takımımız tarafından tasarlanan ve 

üretilecek olan parçalardan meydana gelmektedir. Ticari amaçlı üretilen ve satılan 

mekanik ROV parçalarına aracımızda yer verilmeyecektir.  

 

✓ Aracımızda bulunan kamera mekanizmamız ile görüntü işleyen kameramızın görüş 

alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Bu konseptimiz bizim oluşturmuş olduğumuz 

stratejinin bir ürünüdür.  

 

✓ Aracımızın performansını ve yeteneklerini test ettiğimiz tüm deney setlerimizin bizim 

özel tasarımımızdır. Bunlar: 

 

• Motorların verilen akım ve gerilim şartlarında oluşturduğu kuvvet ve 

motor milinin devri gözlemlediğimiz bir deney seti 

• Aracımızın sahip olduğu geometriden dolayı hareket halinde üzerinde 

oluşan darg kuvvetinin hesaplandığı deney seti 

• Kamera platformumuzun kinematik testlerinin yapıldığı deney seti  
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9.2 ELEKTRONİK ALANINDAKİ ÖZGÜNLÜKLER 
 

Elektronik alanındaki özgünlüklerimiz aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

✓ Bu sene  

 

✓ Aracımızda, BMS kartı dışında aracın iç elektroniğinin (sensörler, servo motorlar, 

fırçasız motorlar, escler vb.) bağlantıları için de bir kart bulunması gerekmektedir. Bu 

kartın tasarımının da tamamen takımımız yapmaktadır. Aracımızda bulunan işlemci 

kartlarının (jetson nano, raspberry pi 3, pixhawk) diğer elektronik komponentlere 

uyumlu olması için hazır ek donanımlar (shıeld) kullanmak yerine bunların uyumları 

için araç içi elektronik kartımızın da çizimi biz gerçekleştirmekteyiz. 

 

✓ Çizimi hazır olan bir elektronik kartın basılıp kullanıma geçerken ki izlenilen adımları 

4.2.3.2 Elektronik Üretim Yöntemleri başlığı altında sıralamıştık. Takımımız bu 

adımları kendi ilerleterek, kendi çizdiği elektronik kartları kendisi basıp kullanıma hazır 

hale getirecektir. Bu uygulama için kullanılacak gereçleri ve bu konudaki tecrübe 

yetkinliğimizi yine 4.2.3.2 Elektronik Üretim Yöntemleri başlığı altında belirtmiş 

bulunmaktayız. 

 

✓ Bu sene aracımızda kullanılması gereken batarya için ise hazır batarya kullanılması 

düşünülmemektedir. Bu konuda takımımız, satın alınacak pillere paketleme işlemi 

gerçekleştirerek bataryasını kendi üretmiş olacaktır. Bu işlem ise bize istediğimiz amper 

ve voltaj seviyesini almamızı sağlamaktadır. Öteki taraftan piyasadaki hazır 

bataryaların çoğunluğu 3s ve 4s olarak paketlenirken, biz istememiz halinde 2s veya 5s 

olarak pillerimizi paketleyebileceğiz. Bu sayede daha fazla veya daha az, amper ve 

voltaj elde edebileceğiz. 
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9.3 YAZILIM ALANINDAKİ ÖZGÜNLÜKLER 
 

Yazılım alanındaki özgünlüklerimiz aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

✓ Geçmiş senelerden gözlenilen ve edinilen tecrübelere dayanarak, suyun altında bulanık 

bir görüntünün alınması halinde görüntü işlemenin zorlaştığını, istenilen nesnelerin 

algılanamadığını ve görevlerin yerine getirilemeyecek kadar büyük bir sorun teşkil 

edebileceğini biliyoruz. Bu sebeple aracımızın yazılımına, görüntü işleme 

algoritmalarından önce bulanık görüntünün temizlemesi için Autoencoder yapısını ve 

morfolojik tekniklerden birisi olan Rayleight Strechted modelini uygulamaktayız. 

 

✓ Bu sene ilk kez geçişi yapılan, hiçbir manuellik olmadan tamamen otonom bir araç 

tasarlama planından sonra mümkün kılınan aynı görevi birden fazla yapma fikri 

aklımıza geldi. Bu fikri gerçekleştirmek için ise, tasarladığımız algoritmalar ile aracımız 

görevi bir kez yaparken başlangıç ve bitiş konumunu ezberleterek bu iki konum 

arasındaki öklid uzaklığı olarak adlandırdığımız uzaklığı (hipotenüs) hesaplatıp, 3 

eksende hesaplanan uzaklığı çizerek bu çizgi üzerinde ilerlenmesi planı 

gerçekleştirilecektir. Bu fikrin gerçekleştirilmesi için ise araçta bulunduracağımız imu 

sensöründeki verileri kullanacağız. Geriye sadece bu sensördeki verileri kullanarak 

öklid uzaklığının hesaplanması için diferansiyel denklemlerin çözümü kalmaktadır. 

 

✓ Araçta kullanılacak ses sensörünün 45 KHz’lik sinyalin dışındaki sinyalleri soğurması 

gerekmektedir. Aksi taktirde araç yanlış yönlere doğru ilerleyecektir. Bu konuda 

izlenecek yol ise bir filtre tasarımının yapılmasıdır. Denemeleri matlab editöründe 

yapılan bu filtre yaklaşık 30 KHz değerinin altındaki sinyalleri soğuracak şekilde 

tasarlanmaktadır. Çünkü insan sesi 20 KHz değerinin altındadır. Bu ve buna benzer 

sinyallerin soğurulması aracın doğru yöne ilerlemesinde önemli rol oynayacaktır. Filtre 

tasarımı ve yazılımı tamamen takımımıza aittir. 

 

✓ Aracımızda çift kamera kullanarak, yapılacak görevlerde ikinci kamera ile hem 

doğrulama yapılacaktır hem de gerekli görüldüğünde ana kameradan önce karar verme 

yetkisine sahip olacaktır. Özellikle deniz altının tespiti ve sualtı aracının konumlanması 

görevinde oluşturduğumuz algoritma yapısında ikinci kameranın önemi ana kameranın 

öneminden daha büyüktür. Kullanılacak olan bu iki kameranın birbiri ile haberleşip 

algoritmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ise takımımız tarafından hazırlanacak 

yazılım ile olacaktır. 
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10. YERLİLİK 
 

✓ Aracın içerisindeki haznelerin ve mukavemetin 

sağlanması için kullanılması gereken şasi ve dış 

iskeletin tasarımı tamamen yerli ve takımımıza 

aittir. Aynı zamanda üretimi hazır değil tamamen 

yerli ve takımımız tarafından üretimi 

gerçekleştirilecektir.  

 

✓ Ana kameramızın hareket kabiliyeti ile 

sağladığımız görüş açısı bizim yarışma esnasında 

elimizi çok kuvvetlendirmektedir. Bu hareketli 

mekanizma pan tilt gibi hazır bir sistem değil 

tamamen yerli ve takımımızın tasarımıdır. Bu 

sayede aracın üzerindeki mekanik ve akış 

analizlerini de daha sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirebilmekteyiz. 

 

 

✓ Tasarlanan haznelerin 

içerisine su girip girmediği 

anlamak için kullanılacak 

sensörün geliştirilmesi 

takımımıza ait ve yerli 

tasarım olmaktadır. 

 

 

✓ Bataryalarımız korunması ve verimli 

çalışması için kullanılacak olan ABYSSOS 

BMS V2.0 kartının tasarımı tamamen yerli 

ve takımımıza aittir.  

 

 

 

✓ Batarya paketleme işlemi yaparak hazır batarya 

alımından kaçınılmıştır. Bu sayede 

bataryalarımızı istediğimi boyutta ve istediğimiz 

şekilde paketleyerek araç içerisinden alandan 

kazanım elde etmekteyiz. Satın alınacak pillerin 

ise yerli malı olmasına özen gösterilmektedir. 

Takımımın bu konudaki planı Aspilsan 

Firmasının satmış olduğu pilleri alarak yerlilik 

sağlamaktır. 
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