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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

  Aracın iskelet, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında Ön Tasarım Raporu’nda 

kırılan puanlardan sonra değişikliklere gidilmiştir. Hatlarımızın farkına vararak araç 

performansı, güç tüketimi, üretim kolaylığı ve aracın masrafları açısından en iyi 

performansı alabilme amacıyla güncellemeler yapılmıştır. 

   Aracın iskeletinin ihtiyacı olan güncellemeleri planlandıktan sonra bilgisayar üzerinden 

CAD yazılımları ile çizimi tamamlanmış, daha sonra aracın robot kol, motor, aydınlatma 

gibi çevre birimlerinin yerleri belirlenmiştir. İskeletin üretimi 8mm kalınlığındaki 

pleksiglas levhalar kullanılarak lazer kesim makinası ile gerçekleştirilmiştir. Parçalar 

birbirine tutturulurken 3 Boyutlu Yazıcı ile basılmış olan dirsek parçaları kullanılmıştır. 

Daha sonra aracın diğer parçaları takıldıktan sonra ortaya çıkacak olan kütle, yoğunluk, 

hacim vb. fiziksel özellikleri bilgisayar ortamında hesaplanmıştır.  

Yazılım tarafında ekip üyeleri görüntü işlemede kullanılacak olan OpenCV kütüphanesi 

üzerine çalışmalara başlamıştır. Renk algılama, şekil testi gibi ilk aşamalardan geçilmiş, 

bu aşamalar rapora eklenmiştir. 

Elektronik kısımda ise daha özgün bir araç tasarımı için bir kart tasarımı yapılmıştır. 

Görüntü işleme görevi daha stabil sonuçlar verebileceğinden ve bilgisayar kullanımı ile 

alakalı olumsuz bir durum şartnamede bildirilmediğinden ötürü Raspberry Pi’den alınarak 

bilgisayara verimiştir. Güvenlik önlemi olarak yine kendi tasarımımız olan, sıvı algılaması 

durumunda gücü kesecek bir sensör kartı eklenmiştir. 
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Resim 2: Araçta Yapılan Güncellemelerin Belirlenme Diyagramı 

Her alanda yapılan değişiklikler kendi kısımlarında detaylı olarak anlatılmıştır. 

Bu güncellemeler sonucunda eklenen ve çıkarılan malzemeler olmuştur. Ayrıca ürün 

fiyatlarının değişimi de yaşandığından bütçe planlamasında değişiklikler yaşanmıştır. İlk 

bütçe tablosu ve şu an çıkarılmış olan bütçe tablosuna aşağıda değinilmiştir. 
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Tablo 2: Ön Tasarım Raporu Sonucu Çıkan Bütçe Planlaması 
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Tablo 3: Mevcut Bütçe Planlaması 

Sıra No Ürün İsmi
Ürün 

Adedi
Ürün seçilme sebebi

Adet Fiyat

(Yaklaşık)

Toplam Fiyat 

(Yaklaşık)

1 PCB Üretimi 1
Aracı kontrol edecek kontrol kartı 

tasarımımız için üretim masrafı
300 TL 300 TL

2

Octo Kumanda Modülü 

(AV 

dönüştürücü+Nano+CAN 

1

Aracı kumanda edebilmek için ve 

üzerinde video dönüştürücü bulunduğu 

için

495 TL 495 TL

3 Joysitck 2 Araç kontrolü 5,90 TL 12 TL

4 IC180 Push Button 3 Araç kontrolü 2,95 TL 9 TL

5
Su Altı Aydınlatması 1500 

Lümen
1 Kameranın önünü aydınlatmak için 850 TL 850 TL

6 Pnömatik Robot Kol 1 Görevleri gerçekleştirmek için 620 TL 620 TL

7 Kompresör 1 Robot kol için 900 TL 900 TL

8 ESC 8 Çift Yönlü Motorları Sürmek İçin 269 TL 2152 TL

9 Su Altı İticisi 40cm Kablolu 8 Aracı su altında sürmek için 593 TL 4744 TL

10
14 AWG Silikon Kablo 

(Kırmızı+Siyah)

Kırmızı+s

iyah 30 ar 

metre

Güç Aktarımı 31 TL 930 TL

11 12V 40A LED Trafosu 1 Araca Güç Sağlamak İçin 236 TL 236 TL

12 Güç Dağıtım Kartı (5V 5A) 1 Elemanlara gerekli gücü dağıtmak için 490 TL 490 TL

13 Cat6 Kablo 30mt
Kumanda modülü ile aracın haberleşmesi 

için
59 TL 59 TL

14
Su geçirmez hazne (250mm) 

(Basınç sensörü dahil)
1 Elemanları sualtında muhafaza etmek için 1700 TL 1700 TL

15 Vida M3 25mm 100 Elemanları birleştirmek için 20 Tanesi 9,2 TL 46 TL

16 Somun M3 100 Elemanları birleştirmek için 20 Tanesi 3,1 TL 15,5 TL

17 DS18B20 1 Suyun Sıcaklığını Ölçmek İçin 16 TL 16TL

18 AHT10 1 Su Sensörü Kartı İçin 18,42 TL 18,42 TL

19 HMC5883L 1 Aracın Yönünü Öğrenmek İçin 25 TL 25 TL

20 Analog Kamera 1 Su Altı Görüntüsünü Almak İçin 350 TL 350 TL

21 Arduino Nano 2 Araç Kontrolü ve Sensör Kartı İçin 46 TL 92 TL

22 5V Röle Kartı 1 Sensör Kartı İçin 5,9 TL 5,9 TL

23 6x13 Deliki Plaket 1 Sensör Kartı İçin 2,56 TL 2,56 TL

24 Pleksiglas Kestirme 1 Şase oluşumu için 220 TL 220 TL

25
Nokia 5110 Ekran Modülü

1 Sensör Verilerini Oumak İçin 25 TL 25 TL

Genel Toplam: 14313,38 TL

KAPSÜL MSR ALESTA TAKIMI

INSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI TEKNOFEST
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Tablolarda da görüldüğü üzere yeni parçalar ve eski parçaların fiyat değişiklikleri sebebi ile 

toplam fiyat da değişmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracın tasarımı, su altında hareketlerini rahat sağlayabilecek, görevleri gerçekleştirdiği esnada 

zorluk çekmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın küçük boyutlarda oluşunun puanlama 

kısmında avantaj sağlayacağı gibi hareket kabiliyetini artırma ve otonom görev olan kapıdan 

geçme görevinde de bir hayli fazla katkısı olacaktır. Aracın planlamış sisteminin çizimlerine 

aşağıda detaylı bir şekilde değinilmiştir. Daha sonra bu sisteme en uygun ve en verimli olacak 

şekilde bir elektronik devre tasarımı yapılmıştır. Son olarak ise bu elektronik devre üzerine 

bağlantısı yapılacak sensörlerden verileri okuma, gerekirse lojik, gerekirse PWM sinyal 

oluşturacak, kamera görüntüsünü alarak mikrodenetleyiciyi kontrol edecek yazılım aşağıda 

planlanan şekilde yapılacaktır. Elektronik, yazılım ve tasarım alanlarındaki detaylar kendi 

alanlarında gösterilmiştir 

Şema 2: Aracın Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

        Yarışma tarihi duyurulmadan önce kategori belirlendiğinden ötürü tasarım ekibimiz 

tarafından kâğıt üzerine aracın tasarım işlemlerine başlanılmıştı. Örnek çizimlerden alınan 

ilhamla oluşturulan eskizler zamanla düzeltildi ve geliştirilildi. Ardından bilgisayar 

ortamında kaliteli görünümler ve çizimler elde etmek için Autodesk TinkerCAD, 

Solidworks ve Autodesk 3DS Max programlarının eğitim süreçlerine başlanıldı ve pratik 

yaparak ustalaşma adına denemeler yapıldı.Tasarım süreci başladığı zamandan itibaren 

sürekli araç tasarımı geliştirilerek  nihai araç tasarımı yapıldı. İlk olarak TinkerCAD 

programında tasarlanmış olan aracımız, zamanla daha profesyonel bir tasarım haline 

getirilebilmesi için Solidworks programına aktarıldı. Aracımızı Solidworks programında 

tasarladıktan sonra analizler yapılarak nihai modelimizde motorlar, robot kol ve 

aydınlatma aracımızın belirli noktalarına sabitlendi. 

        İlk olarak robotun çizimi için gerekli olan TinkerCAD ve Solidworks yazılımlarının 

eğitimi alındı ve çeşitli kaynakların önemli noktaları dikkate alınıp aracımız yeniden 

tasarlandı. Aracın parçaları montajlandıktan sonra hataların tespit edilmesi için çeşitli 

simülasyonlarda aracımız test edildi Aracımız tamamlandıktan sonra bir havuz ortamında 

denenecek ve hata varsa tespit edilecektir. Nihai tasarımda aracımızın hareketi için 6 adet 

motor kullanılmıştır. Aracın köşelerine konumlandırdığımız 45 derece açı ile 

yerleştirilecek olan 4 motor, robota yatay hareketlerini vermek amacıyla yerleştirilmiştir. 

Aracın ortasına konumlu 2 motor ise aracın derinlik kontrolü için konumlandırılmıştır. 

Işıklandırma için aracın üstüne bir adet 1500 Lümen LED ışık kaynağı takılmıştır. İçinde 

elektronik devrelerin yerleştirileceği 250mm uzunluğa sahip su geçirmez hazne aracın 

merkezine sabitlenmiştir. 

 

Resim 3: Ön Tasarım Raporu Sonucu Belirlenen Araç Tasarımı 

Bu tasarımımızda robot kol, aracın ağırlık merkezini bozacağından dolayı yapılan yeni 

tasarımda aracın merkez noktasına konumlandırılmıştır. Aracın daha stabil ve daha rahat 
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hareket etmesi için yeni tasarımımızda aracın boyutları daha küçük ölçülere göre dizayn 

edilmiştir. Yapılan değişiklerden birisi de aracın yukarı aşağı hareketini sağlayacak araca 

dikey olarak yerleştirilen motorların, gövde üzerindeki su çıkış noktalarının analizi ve 

genişletilmesidir. Aracın elektronik parçalarını içinde barındıracak olan sızdırmaz fanusun 

ise daha sağlam olması için aracın yeni tasarımda 6 tane yerine 8 tane sızdırmaz fanus 

tutucu yerleştirilmiştir. 

 

Resim 4: Aracın Nihai Tasarımı 

  Aracın nihai tasarımına baktığımız zaman; elektronik aksamları içinde barındıracak 

olan su geçirmez hazneyi tutacak kelepçeler, sızdırmaz haznenin daha sağlam bir 

şekilde durabilmesi için artırılarak sayıları 8’e çıkarılmıştır. Su altı makinemiz su 

içinde hareket edeceğinden ötürü herhangi bir kaza olayında zararı dış iskelet görecek 

ve elektronik parçaların zarar görmesini engelleyerek elektronik parçalarda hasar 

yaratmayacaktır. Araç, ilk tasarımına göre daha güçlü ve daha küçük bir boyuta 

getirilmiştir. Aracın iskelet parçalarının birbirine tutturulmasını sağlamak için aracın 

belirli konumlarına dirsek parçalar eklenmiştir. 
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Resim 5: Aracın Teknik Çizimleri (Sağ) 

 

                                            Resim 6: Aracın Teknik Çizimleri (Sol) 
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Resim 7: Aracın Teknik Çizimleri (Ön) 

 

Resim 8: Aracın Teknik Çizimleri (Arka) 
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Resim 9 Aracın Teknik Çizimleri (Üst) 

 

Resim 10: Aracın Teknik Çizimleri (Alt) 
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Resim 11: Araç Tasarım Görünümü 

Aracımız su motorları ile çalışacağından dolayı su akışını sağlayacak bir alanın olması 

gerekmektedir. Eğer motorların suyu iteceği bölge kapalı olursa araç hareketlerini doğru 

bir şekilde yapamayacak veya hareket sağlayamayacaktır. Suyun hareketi gerçekleşecek 

bölgenin dar olması ise motorların tam performans sağlamasına engel olacaktır. Bu 

yüzden aracımızın su akışını gerçekleştireceği bölgeler, motorların derecesine ve 

büyüklüğüne göre, motorlar tam performansta çalışacak şekilde oluşturulmuştur. Bu 

sayede motorlar suyu iterken  zorlanmayacağı için araç hareketlerini kolay sağlayacak ve 

bu da motorların enerji tüketimini azaltacaktır. 

 

Resim 12: Araç tasarım görüntüsü 

     Aracın alt gövdesinde bulunan motorların su akışını sağlayacağı bölgeler, motorların 

tam performans çalışabimesi için dairesel boşluklar olarak tercih edilmiştir.  
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Resim 13: Aracın Ağırlık Merkezi 

 

Resim 14: Aracın Ağırlık Merkezi 

   Solidworks programından alınmış olan aracın ağırlık merkezi kırmızı ok ile işaretlenmiş 

bölgededir. Robot kol herhangi bir cisim taşıyacağında veya tutacağında aracın dengesini 

bozmaması için aracın merkezine sabitlenmiştir. Bu sayede robot kol görevlerde daha iyi 

performans sağlayacaktır. Araç, su yüzeyine bırakıldığı zaman ağırlık merkezi araca göre 

biraz daha önde olduğu için araç yüzeyde simetrik bi şekilde durmayacaktır. Bu durumu 

düzeltmek için araca yüzdürücüler eklenecektir. Yüzdürücü olarak su geçirmez köpükler 

kullanılacaktır. Bu köpükler aracın ağırlık merkezini dengeleyecek şekilde aracın üzerine 

yerleştirilecektir. 
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Resim 15: Aracın Nihai Gövde Tasarımı 

         Nihai aracımızın kesilmiş pleksiglas ve basılan 3B dirsek parçalarının monte edilmiş 

görünümü bu şekildedir. Araç parçalarının birbirine yapıştırılmamasına karar verilmiştir. 

Zira yarışma esnası veya öncesinde meydana gelebilecek parça değişimleri, yapıştırıcı ile 

yapıştırılmış pleksiglasların değişimini zorlaştıracak ve vakit kaybına sebebiyet verecektir. 

Bu şartlar göz önünde bulundurularak parçaları birbirine sabitlemek için vidalama 

yöntemi seçilmiştir. Pleksiglas parçaları birbirine daha sağlam monte edebilmek için 12 

adet dirsek şeklinde olan kırmızı parçalar aracımıza eklenmiştir. Aracımız su altındaki 

şartlara dayanımını artırmak için pleksiglas parçalar 8 milimetre olarak tercih edilmiştir. 

Yeterli olacağı düşünülerek M3 paslanmaz vidalar kullanılmıştır. 

 

Resim 16: Sızdırmaz Fanus Tutucu Kelepçe 3 Boyutlu Modellenmiş Hali 

    Aracın gerekli elektronik parçalarını içinde bulunduran sızdırmaz fanusu sıkı bir şekilde 

tutması için tasarladığımız 3B parça. Araçta toplam 8 adet kullanılacaktır. Bu parça 3B 

yazıcı ile üretilecektir 
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Resim 17: Dirsek Parça 

             Aracın pleksiglas parçalarını birbirine tutturmak için tasarladığımız dirsek parça. 

Aracımızda toplam 12 adet kullanılmıştır. Bu parça 3B yazıcı ile üretilmiştir ve montajı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Resim 18: Dirsek parçalar 

  3B yazıcı ile üretilmiş olan bu dirsek parçalardan aracımızda 12 adet kullanılmıştır. 

Aracın gövdesini birbirine monte etmek için kullanılan bu dirseklerin her biri 4’er adet 

M3 vida ile sabitlenmiştir. 
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4.2.2. Malzemeler 

   

Resim 19: H1 Sualtı Haznesi 

Kullanılacak olan bu su geçirmez hazne, su altı aracının kontrolünü sağlayan elektronik 

devrelerinin su ile temasını önlemek amacı ile kullanılacaktır. 200 metre derinliğe kadar pasif 

basınç dayanımı sağlayan, akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör 

türevlerinden bir araya gelen su altı haznesinin ithalata dayalı hammaddeleri olan Al-7000 

serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7 sini oluşturmaktadır. Malzemelerin 

işlenmesi ve montajı tamamiyle yerli imkanlarla gerçekleştirilmiştir. Üzerinde 30 Bar’a kadar 

ölçüm yapabilen bir basınç sensörü bulunmaktadır. 

Teknik Özellikler: 

• İç Çap: 90mm 

• Dış Çap: 100mm 

• Tuzlu Suda Kullanıma Uygun 

• Anodize Alüminyum ve Krom Malzeme 

• 100 – 200 Metre Azami Derinlik 

• Patentli Aktarım Teknolojisi 

• Daha Az Sızdırmazlık Elemanı (Her Kapakta Aktarımlar Dahil 4 Adet) 

• 8 Motora Kadar Çıkış (24Pin) / 8Pin İletişim Hattı / 4 adet (8Pin) Anahtarlama Kanalı Hattı 
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Resim 20: Pleksiglas (PMM) 

Pleksiglas, renkli veya renksiz çeşitleri bulunabilen plastik bir üründür. Saydam veya yarı 

saydam olarak bulunabili. Kolay işlenebilir, kesilebilir, delinebilir, hafif bir yapısı vardır. 90°c 

sıcaklıkta ya da 90°c – 115°c de etüvde ısıtılarak yumuşatılabilir. Böylece kalıplanarak 

istenilen şekle getirilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. Döküm levha olması en büyük 

özelliğidir. Pleksiglas kullanıcılarını imalat aşamasında zor durumda bırakmaz. Darbelere 

camdan altı kat daha fazla dayanıklıdır. Keskin kenarlı değildir. Kırıldığında yaralanmalara 

sebep olmaz. Pleksiglas malzeme, kolay işlenebilir, dayanıklı ve hafif bir malzeme 

olduğundan ötürü aracın ana iskeleti oluşturulurken kullanılacaktır. 

 

Resim 21: Filament 

Filament; bilgisayar ortamında modellenmiş olan bir üç boyutlu modeli, üç boyutlu yazıcı ile 

gerçek bir cisme dönüştürmek için kullanılan bir plastik türü hammaddedir. Ayrıca üç boyutlu 

yazıcı dışında üç boyutlu kalemler içinde hammadde olarak kullanılmaktadır. 
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PLA, ABS, PETG, TPU gibi pek çok farklı çeşitte filament vardır. Bu farklı çeşitteki 

filamentler arasında bizim için en uygun olan ve kullanacağımız çeşit ise PETG Filamenttir. 

Çünkü su altında oluşan basınca yüksek malzeme dayanımı sayesinde rahatlıkla karşı 

koyabilir. PETG Filament 3 boyutlu yazıcılarda oldukça sık kullanıma sahip bir filament 

çeşididir. PETG, dünyada kullanımı en fazla olan plastik çeşitlerinden biri olan Polietilen 

Tereftalat'ın (PET) polimerizasyonu (monomer moleküllerini kimyasal zincirlerle polimer 

zincirleri veya üç boyutlu ağlar oluşturmak üzere birlikte reaksiyona sokma işlemi) sırasında 

malzeme bileşiğine glikol eklenmesiyle oluşan bir plastik çeşididir. PETG’de bulunan “G” de 

buradan gelir. Glikol modifiyeli anlamına gelmektedir. PETG filamenti, aracımızda kullanmış 

olduğumuz su geçirmez hazneyi ana iskelete tutturmak için ve ana gövdeyi oluşturacağımız 

pleksiglas parçaları birbirlerine sabitlemek için kullanılacaktır. 

4.2.3   Üretim Yöntemleri 

 

Resim 22: 3 Boyutlu Yazıcı 

Üç boyutlu üretim yöntemi, sanal bir ortamda hazırladığımız veya hazır olan bir üç boyutlu 

modeli herhangi bir amaç doğrultusunda üç boyutlu bir şekilde çıktı alma işlemidir. Bu işlemi 

gerçekleştiren makinelere ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Üç boyutlu yazıcıda çıktı alabilmek 

için makara şeklinde olan filament adı verilen hammadde ile üç boyutlu baskı işlemini 

gerçekleştirilir. Yaygın olarak kullanılan üç boyutlu yazıcılar elektronik parçalar hariç çoğu 

mekanik parçayı basabilir. Üç boyutlu yazıcıların kullanabileceği bir sürü filament çeşidi 

vardır. Şu anda en yaygın olarak PLA, ABS ve PET-G adı verilen filamentler 

kullanılmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar X ve Y eksenine ek olarak üç boyutlu bir parça 

oluşturmak için Z eksenini de kullanırlar. Bu yüzden sanal ortamdaki üç boyutlu parçanın 

çıktısının alınabilmesi için parçanın z ekseninde katmanlara ayrılması gerekmektedir. Bunun 

ise sanal ortamda dilimleme adı verilen yöntem ile üç boyutlu parçanın katmanlara ayrılması 

sağlanır. Su altı aracımız için fanusu iskelete sabitlemek ve gövde parçalarını birbirine 
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tutturmak için üç boyutlu parçalar kullanılacaktır. Aracımız su altında olacağı için daha 

sağlam ve basınca dayanabilecek parçalar üretmek için PET-G filament kullanılacaktır. 

 

Resim 23: Lazer Kesim Makinası 

Lazer kesim, farklı çeşitlerdeki malzemeleri kesmek için lazer kullanan bir yöntemdir. 

Başlarda endüstriyel imalat alanlarında kullanılan bu yöntem, küçük işletmeler, hobiciler gibi 

amatör düzeyde iş yapan kişiler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Lazer ile kesme, 

çoğunlukla yüksek ışık seviyesine sahip lazerlerin çıkışını yönlendirerek gerçekleştirilen bir 

yöntemdir. Malzemelerin kesiminde kullanılmakta olan bir ticari lazer, malzeme üzerinden 

kesilip çıkarılacak desenin CNC ya da G kodlarını takip edebilmek adına bir hareket kontrol 

sistemi barındırır. Kesim materyallerini rahatlıkla kesmemizi sağlayan lazer ışını; 

karbondioksit lazer tezgahlarında, karbondioksit gazına elektrik akımı verilmesiyle 

oluşturulmaktadır. Bununla beraber verimi artırmak amacıyla karbondioksit gazına azot ve 

helyum da eklenir. Bu şekilde sağlanan verim 1/3 oranındadır. Bu yöntemle elde edilen ve 

çeşitli tezgahlarda farklı materyalleri kesmede kullanılan işleme ise "Lazer Kesim" 

denmektedir. Aracımızın iskeletini oluşturacak olan pleksiglas levhaların kesiminde bu 

yöntem kullanılacaktır. 
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Resim 24: Lazer Kesim Yöntemi 

 

Resim 25: Kapsül MSR Alesta Ekip Üyeleri  
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4.2.4  Fiziksel Özellikler 

        Aracımızın sağlam olması için gövde, 8 mm kalınlığında pleksiglas ile 

oluşturulmuştur. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programları aracılığıyla aracın 

yoğunluğu 1.231505 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Suyun yoğunluğu yaklaşık 1000 kg/m3 

’tür. Bu durumda aracı suya bıraktığımızda batacaktır. Ancak aracın üst tarafına 

koyacağımız yüzdürücü su geçirmez köpükler sayesinde aracı suya bıraktığımızda askıda 

kalması sağlanmaktadır. Böylece suya bırakılan araç, ağırlık merkezine göre tam düzgün 

halde suyun üzerinde kalacak ve denge sorunu ortadan kaldırılacaktır. Bu sayede araçta 

herhangi bir acil durumda veya bozulma, su geçirme, kırılma gibi olaylarda aracın yüzeye 

geri dönmesine de yardımcı olacaktır. 

Tablo 4: Aracın Fiziksel Özellikleri 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın bütün elektronik sistemi ve kullanılacak parçalara aşağıda yer verilmiştir. 

Çeşitli sensörler I²C protokolü ile kendi üretimimiz olan kontrol kartımız üzerindeki 

mikrodenetleyici ile haberleşme sağlarken, kumanda Can-Bus iletişim protokolü ile 

mikrodenetleyici ile haberleşmektedir. Aracın elektronik tasarımına genel olarak 

baktığımız zaman ise Ön Tasarım Rapor’unda belirttiğimiz elektronik sisteme göre küçük 

değişikliklere gidilmiştir. 

Örneğin; görüntü işleme kısmında daha hızlı olacağı ve daha net sonuçlar 

çıkarabileceğinden dolayı Raspberry Pi 4 kartı yerine bir bilgisayar kullanmaya karar 

verilmiştir. 

Aynı zamanda kontrolcü olarak Octo Mini su altı kontrolcüsü yerine kendi kontrol 

kartı tasarımımız yapılmıştır. 

Sensörlerden gelen verileri okuyabilmek adına bir adet Nokia 5110 Ekran Modülü 

kullanılacaktır. 

Son elektronik devreye baktığımızda ise; araçta altı adet motor ve motorların kontrolü 

için altı adet ESC (Electronic Speed Controller), otonom görevi yapabilmek ve su 

altındaki görüntüyü alabilmek için bir adet geniş açılı lense sahip analog kamera, aracın 

ana kontrolcüsü olarak Arduino Nano tabanlı ve kumandası ile Can-Bus iletişim protokolü 

aracılığı haberleşme sağlayan, kendi tasarımımız olan Alesta Kontrol Kartı kullanılmıştır. 

Alesta Kontrol Kartının üzerine bir adet ivme ve eğim sensörü, bir adet pusula sensörü, bir 

adet su geçirmez sıcaklık sensörü ve bir adet kameranın önünü aydınlatmak amacı ile 

ışıklandırma bağlanılması planlanmaktadır. Kumanda olarak Octo Mini-Kumanda modülü 

kullanılması planlanmaktadır. Kumanda üzerine sensörlerden gelen verileri okumak için 
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Nokia 5110 Ekran Modüllü takılacaktır. Aracın gücü iki adet 12V 20A, toplamda 12V 

40A LED trafosu ile sağlanmaktadır. Bu sayede; hem aracın su altında su geçirmesi 

durumunda ortaya çıkabilecek risk, bataryalı araçlardan daha az olacaktır, hem de 

içerisinde bir batarya bulunmadığından dolayı araç daha küçük boyutlarda 

üretilebilecektir. Aynı zamanda, yine aracın içerisine su kaçması durumunda trafodan 

gelen gücü kesebilmek adına üzerinde hassas bir adet nem sensörü barındıran bir 

elektronik kart tasarımı yapılmıştır. Araç içerisindeki güç dağıtımını yapmak için bir adet 

güç dağıtım kartı kullanılacaktır. 

 

Şema 3: Aracın Elektronik Şeması 

Kullanılması Planlanan Elektronik Parçalar 

Alesta Kontrol Kartı: 

 

Resim 26: Alesta Kontrol Kartı Devre Şeması 
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Resim 27: Alesta Kontrol Kartı PCB Görünümü (Ön) 

 

Resim 28: Alesta Kontrol Kartı PCB Görünümü (Arka) 

Alesta Kontrol Kartı, kendi tasarımımız olan, Arduino Nano tabanlı bir karttır. Kart, kumanda 

modülü ile Can Bus haberleşme protokolü ile haberleşmektedir. Can Bus haberleşmesi için 

MCP2515 Can Bus modülü kullanılmıştır. Aracın ivme ve eğim değerlerini ölçebilmek için 

üzerinde bir adet MPU6050 ivme ölçer ve jiroskop bulunmaktadır. Aynı zamanda ekstra diğer 

bağlantılar için kullanılmayan pinler kartın üzerine çıkarılmıştır. Karta 5+1 adet motor 

bağlantısı yapılabilmektedir. Bu sayede altı motorlu araçlar bu kart sayesinde rahatlıkla inşa 

edilerek çalıştırılabilmektedir. 

Teknik Özellikler:  
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 Mikro Denetleyici: Arduino Nano 

 PWM Pin Çıkış Sayısı: 5+1 Pin 

 İletişim Protokolü: CAN BUS 

 Ek Sensörler: MPU6050 

 3 Dijital G/Ç Pini 

 6 Analog Giriş Pini 

 I2C Pinleri 

Su Tespiti Kartı: 

 

Resim 29: Sıvı Tespiti İçin Kullanılacak Sensör Kartının Devre Şeması 
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Resim 30: Sıvı Tespiti İçin Kullanılacak Sensör Kartının PCB Görünümü 

 

Resim 31: Sıvı Tespiti İçin Kullanılacak Sensör Kartının PCB Görünümü (Arka) 

Tasarlamış olduğumuz bu kart, Arduino Nano tabanlı bir karttır. Bu sayede geliştirilmeye son 

derce açıktır.  

Kart üzerinde bir adet Arduino Nano, sıvı tespitini sağlamak için bir adet AHT10 sıcaklık ve 

nem sensörü ve sıvı tespiti sağlandığında gücü kesmek için bir adet 5V röle kartı 

bulunmaktadır.  

Çalışma prensibi ise şu şekildedir: 

 Aracın sızdırmaz tüpünün içerisinde hava bulunmadığı için nemde bulunmamaktadır. 

Sızdırmaz tüp içerisine su sızdığı zaman ortamdaki nem de artacağından dolayı bunu AHT10 

ile rahatlıkla tespit edilerek gelen güç röle ile kesilmektedir. 

 

Resim 32: Octo Kumanda Modülü 
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Yerli imkânlar ile üretilmiş olan bu kumanda modülü, Octo Mini kartı ile rahatlıkla 

kullanılabilen ve üzerinde Arduino Nano barındıran bir geliştirme kartıdır. Joystick, buton 

gibi kontrol elemanları için giriş pinleri ve ekran bağlanılabilmesi için gerekli bağlantı 

noktalarını üzerinde barındıran kart, Cat6 kablo ile Raspberry Pi üzerinden görüntüyü alıp 

Can-Bus haberleşme protokolü ile Octo Mini kartını kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. 

 

Resim 33: Arduino Nano 

Arduino, elektronik veya robotik ile ilgilenen herkesin kolayca kullanabileceği bir 

mikrodenetleyici platformudur. Çeşitli sensörlerden veri okuma, led, motor, buzzer gibi devre 

elemanları için gerekirse lojik, gerekirse PWM çıkış sinyali oluşturma, farklı türlerdeki 

ekranları kullanabilme gibi daha birçok işi rahatlıkla yapabilmektedir. 

Teknik Özellikleri: 

 Dijital G / Ç: 14 adet pin deliği (6 PWM Destekli) 

 Analog G / Ç: 8 adet pin deliği 

 DC Akım G/Ç Pinleri: 40mA 

 Giriş Voltajı: DC 7V ~ 12V (Tavsiye) 

 Girişi Voltajı: 6V-20V (Sınırları) 

 Çalışma Voltajı (Lojik): 5V 

 Atmel Atmega328 mikroişlemci denetleyici 

 Flash Hafıza: 32KB 

 SRAM: 2KB (ATmega328) 

 EEPROM: 1KB (ATmega328) 

 Çalışma Frekansı: 16MHz 

 Boyutlar: 18.5mm x 43.2mm 
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Resim 34 : MCP2515 CAN BUS Modülü 

Arduino kartlarının CAN hattına dahil edilmesini sağlayan bu kart, birden çok arduino 

kartının CAN hattı üzerinden haberleşmesine de olanak sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler: 

 CAN 2.0B protokolünü destekler 

 Yüksek hızlı TJA1050 CAN transceiver entegresi kullanır 

 SPI bağlantısı sayesinde genişletilebilir CAN arayüzü 

 8 MHz kristal osilatör 

 120 Ω terminal direnci 

 

Resim 35: DS18B20 

DS18B20 sıcaklık sensörü, hassas bir şekilde ölçüm yapabildiği ve fabrikasyon olarak 

kalibreli oluşu sayesinde profesyonel ve amatör projelerde rahatlıkla kullanılabilir. Tek kablo 

üzerinden 12 bite kadar okuma çözünürlüğü sağlamaktadır. Bunlarla birlikte su geçirmez 

özelliğe sahip olması sayesinde aracın içinde bulunduğu suyun sıcaklığını rahatça 

ölçülebilmesini sağlamaktadır. 
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Resim 36: HMC5883L 

HMC5883L, üç eksenli bir pusula sensörüdür. I2C protokolü ile haberleşme sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler: 

 Giriş Voltajı: 3-5V 

 Sensör Çıkışı: Dijital I2C Haberleşme Protokolü 

 Ölçüm Aralığı: ±1,3-8 Gauss 

 Kartın Boyutları: 14x13mm 

 

Resim 37: MPU6050 

MPU6050, amatör veya ileri seviye elektronik-robotik projelerde sıklıkla kullanılan, üzerinde 

her ikiside üçer eksenden oluşan bir adet gyro ve bir adet açısal ivme ölçer bulunduran bir altı 

eksenli IMU (ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik bir birim) sensör kartıdır. Gyro ve ivme ölçer kanalları için iki ayrı I2C 

çıkış vermektedir. Her iki eksende 16 bit çözünürlükte çıkış vermektedir. 

Teknik Özellikler: 

 Çalışma gerilimi: 3-5V 

 Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

 Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

 İletişim: Standart I²C 
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Resim 38: ESC 

Su altı araçlarında kullanılacak motorlar için uygun ve çift yönlü olma avantajlarını sağlayan 

ESC’ler, üzerlerinden en yüksek 35 ampere kadar güç geçirebiliyor iken anlık olarak ise 40 

amper güç geçirebilme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte aşırı ısınmaya karşı yüksek bir 

performans gösterebilmektedir. 

Teknik Özellikler: 

 Su altı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

 Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Akım sensörü 

 Aşırı ısı koruma 

 Azami Akım 35 Amper 

 Anlık Akım 40 Amper 

 Boyutlar 38x15x5mm 

 Ağırlık (Kablolarla Birlikte) 9gr 

 PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100                      

Mikrosaniye Tam Geri Çalışma 

 PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

 

 

 

 

Resim 39: Su Geçirmez Fırçasız Motorlar 

Su altı aracının ihtiyaç duyacağı yüksek itme gücü motorlar ile sağlanmaktadır. Bu yüksek 

itme gücüne karşın olabildiğince küçük boyutları ile aracın hacim ve kütlesel olarak daha 

stabil olmasına yön vermektedir. Triton su altı iticileri 400 metre derinliğe kadar faaliyet 
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gösterebilmektedir. 30 N’a kadar itme kuvveti oluşturabilen elektrikli su altı iticisi, poliüretan, 

alüminyum, krom ve epoksi türevi malzemelerden, tamamen yerli ar-ge çalışmaları bir araya 

gelmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 

tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir.12-24V voltaj aralığına sahip olması, piyasada 

oldukça kolay bulunabilen Lityum batarya veya sabit güç kaynakları ile rahatlıkla 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler: 

 Voltaj Aralığı: 3S-6S (12v – 24v) 

 Tavsiye Edilen Sürücü: 35A Degz 

 İtki Kuvveti (21.5V): 2.9 Kgf 

 Tam Yükte Akım (35A Degz EMS ile): 5.45A 

 Tam Yükte Akım (40A Hobbywing EMS ile): 7.45A 

 Gövde Malzemesi: Poliüretan 

 Pervane Malzemesi: PLA 

 Azami Derinlik: 500M 

 

Resim 40: Analog Kamera 

Sistemimize entegre etmesi gayet kolay olacak olan bu kamera yüksek çözünürlükteki 

görüntüyü su üstüne aktarabildiği gibi geniş açılı lensi sayesinde aracın etrafını gayet rahat 

görüntüleyebilme imkânı sunmaktadır. 

 

Resim 41: AHT10 
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Arduino gibi mikrodenetleyici kartları ile rahatlıkla kullanılabilen bu sensör, ortamın sıcaklık 

ve nemini çok yüksek bir hassasiyet ile ölçülebilmesini sağlamaktadır. Aracın içindeki 

herhangi bir su sızıntısı olması durumunda buna erken müdahale ederek oluşabilecek 

tehlikelere engel olunmasına imkân sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler: 

 Giriş voltajı aralığı: 1,8V- 3,6V 

  Fabrikasyon olarak kalibrelidir ve ürün sıcaklık dengeleme işlevine sahiptir. 

  I2C arayüzü ve alarm fonksiyonlarına sahiptir. 

  Güçlü anti-parazit yeteneği 

  Ultra düşük güç tüketimi; 

  SMD paketleme; 

  Nem doğruluğu +%2 RH'dir (tipik değer). 

 Sıcaklık doğruluğu 0,3 C'dir (tipik değer). 

 

Resim 42: Güç Dağıtım Kartı 

Tamamen yerli olarak tasarlanmış olan bu güç dağıtım kartı, araç içerisindeki sistemlerin güç 

kontrolünü tam anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 

durumlarda araçların güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki komponentler 

yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak mümkün olan tüm işlemler yerli 

imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 

Teknik Özellikler: 

 Azami akım: 200 Amper 

 Sürekli Akım: 100 Amper 

 Dahili Regülatör: Opsiyonel 

 Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

 Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

 Regülatör Akımı: Azami 5 Amper 



 
 

37 
 

 

Resim 43:Nokia 5110 Ekran Modülü 

Nokia 5110 Ekran Modülü, Arduino ile kullanımı kolay ve ucuz olan bir Grafik LCD’dir. 

Ekran üzerine sayı, yazı, noktalama işaretleri, işlemler gibi pek çok metin yazdırılabilirken, 

logo, sembol, resim gibi pek çok grafik de yazdırılabilir. Ekran 84x48 pixellik bir yapıya 

sahiptir. 

Teknik Özellikler: 

 Dahili Arka Işık 

 Ortak MCU kontrolü ile kolay iletişim 

 Philips PCD8544 SP ile LCD denetleyicisi arayüzü 

 84X48 piksel çözünürlüklü grafik LCD modülü 

 Nokia 5110, 3310 LCD ile uyumlu 

 Arayüz: DPI seri bağlantı 

 Çalışma gerilimi: 2.7V- 3.3V 

 Çalışma akımı: <5mA (Arka ışık kapalı), <20mA (Arka ışık açık) 

 Çalışma sıcaklığı: 0 ila 50 derece santigrat 

 Depolama sıcaklığı: -10 ila 70 derece santigrat 

 Boyut (G x G x Y): 45X45X5mm 

 LCD Kontrol Cihazı: Philips PCD8544 

Araçta Kullanılan Haberleşme Protokolleri: 

1- I2C /IIC (Inter-Integrated Circuit): 

İngilizce karşılığı Inter-Integrated Circuit olan I2C, 1980’li yılların başında, Philips 

Semiconductor tarafından geliştirilmiş seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir 

örnektir 

I2C iletişim protokolü çok popüler ve birçok elektronik cihaz tarafından yaygın olarak 

kullanılan bir haberleşme çeşididir, çünkü bir ana ve çoklu bağımlı cihazlar veya hatta çoklu 

ana cihazlar arasında iletişim gerektiren birçok elektronik tasarımda kolayca uygulanabilir. 

Kolay uygulamalar, 7 bit adresleme 128 (112) cihaza kadar kullanıma imkân sunarken I²C 10 
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bit adresleme neredeyse 1024 (1008) cihaza kadar kullanıma imkân sunmaktadır. İletişimi 

sağlamak için sadece iki bağlantı yeterlidir. 

Haberleşmeyi kontrol eden master cihaz vardır. Haberleşmenin gerçekleşebilmesi için en az 

bir tane slave cihaz bulunmalıdır. I2C haberleşmede birden fazla master cihaz kullanılabilir. 

Her cihaz önceden ayarlanmış bir kimliğe veya benzersiz bir cihaz adresine sahiptir. Bu 

sayede master hangi cihazlarla iletişim kuracağını seçebilir. 

Bu yönteme Seri Saat (veya SCL) ve Seri Veri (veya SDA) denir. SCL hattı, I2C veri 

yolundaki cihazlar ile ana cihaz tarafından üretilen veri aktarımı arasında senkronize olan saat 

sinyalidir. Diğer verileri taşıyan hat, SDA hattıdır. 

Haberleşme esnasında iki hat da sürekli olarak açıktır. Bu da demek oluyor ki çekme 

dirençlerini bağlı tuttuğumuz müddetçe hat sinyalleri yüksektir. Çünkü I2C veri yolundaki 

cihazlar aktif düşüktür. Dirençler için genel olarak kullanılan değerler daha yüksek hızlar için 

2K ve 400 kbps’dir. Daha düşük hızlar için 10K ve 100 kbps’dir. 

Master ve slave cihazların aynı besleme hattına bağlanmasına gerek yoktur. Fakat iletişimin 

sağlanması için toprak hatlarının aynı olması gerekir. 

Slave aygıtların adresleri genel olarak bir bölümü sabit, geri kalanları ise programlanabilir 

olan 7 bit’lik adreslerdir.  Örnek olarak; 7 bit’ten 4 tanesi üretim aşamasında belirlenir, geri 

kalan 3 bit ise elektriksel olarak programlanabilmektedir. Master, bu adres üzerinden slave 

aygıta ulaşabilmektedir. 

2-CAN BUS (Control Area Network BUS) 

Açılımı Control Area Network BUS (Kontrol Alan Ağı Veriyolu) olan CAN BUS 

iletişim protokolü, Robert Bosch tarafından 1986 yılında Otomotiv Mühendisleri Kongresinde 

tanıtılmıştır. Genel olarak otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. 

Protokolün ilk önceliği iletişimin güvenli bir şekilde yapılmasıdır. Örnek olarak, araç kullanan 

kimse radyoda oluşan bir arıza sonucu hava yastıklarının patlamasını istemez. Bundan ötürü 

haberleşme esnasında hata payı neredeyse sıfır olan bir yöntem uygulanır. Her sensörden 

giden veri mesajları kendine has bir ID ile tanımlanır. Bu sistemde giden her bir mesaj için iki 

adet tanımlama yöntemi vardır. Standart ID ve Genişletilmiş ID olarak adlandırılan bu 

tanımlama yöntemlerinden Standart olan tanımlamada on bir bitlik ID ataması yapılabilirken 

(2 üzeri 11 kadar farklı mesaj ID atama), Genişletilmiş olan tanımlamada yirmi dokuz bitlik 

ID ataması yapılabilir (2 üzeri 29 kadar mesaj ID tanımlama). Bu sayede pek çok veri 

birbirine karışmadan iletilebilir. 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Su altı aracının otonom kontrolü Pyhton temel alınarak Pycharm üzerinden yazılmıştır. 

Otonom kontrolü sağlayacak olan kütüphaneler eklendikten sonra opencv ve numpy 

kütüphaneleri kullanılarak kare tespiti yapılacaktır. Kare tespiti yapıldıktan sonra ise gelen 

veriler işlenip komutlara dönüştürüp ardunioya aktarılacaktır. Bu işlemleri sonucu olarak 

aracın su altındaki engeli temassız bir şekilde geçmesi sağlanacaktır. Araç henüz hazır 

olmadığı için canlı testler yapılamamıştır. Fakat bilgisayar ve usb webcam ile aracın 

görüntü işleme algoritması test edilip genel olarak görülen hatalar düzeltilmiştir. Aracın 

otonom görev ve çalışma algoritması aşağıda gösterilmiştir: 
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Resim 44: Otonom Kontrol Algoritması 
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Resim 45: Manuel Kontrol Algoritması 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Alesta robotu, insansız su altı yarışmasına temel kategoriden katıldığından ötürü görev 

kısmında araçtan iki aşamada performans beklenmektedir. Bunlar, birinci aşama(uzaktan 

kontrol edilen) ve ikinci aşama(otonom görev) dan ibarettir. Puanlama için önemli getirisi 

olan otonom göreve en iyi sonuçları verecek yazılımlar gerekmektedir. Otonom görevde, 

şartnamede belirtildiği üzere 1,5 metre genişlik ve 1 metre yüksekliğe sahip kapıdan temassız 

geçmesi gerekmektedir. Bu otonom görev sırasında kumanda kısmından hiçbir şekilde ilk 

komuttan sonra girdi girilmemesi önemlidir. Bunlar göz önünde bulundurularak görünü 

işlemenin Python kodları ile OpenCV kütüphanesi kullanılarak yazılması planlanmıştır. 

Şartnamede belirtilmediği üzere görüntü işleme araç dışında yapıldığı takdirde bir puan kaybı 

yaşanmayacaktır. Bütçeye önem gösteren MSR Alesta ekibi maliyeti azaltma hedefini de 

koyarak görüntüyü kontrol masasında işlemeye karar vermiştir. Görüntü işlemenin hızlanarak 

önem kazandığı bu günlerde Python da aynı şekilde önem kazanmaktadır. Python kullanma 

sebebimizi sıralarsak:  

 

1. Python anlaşılır bir yapıya sahiptir. Bunun sonucunda daha rahat, keyifli program 

yazabilir ve yazılanları aynı şekilde o rahatlıkla okuyabilirsin. Python büyük işleri 

daha az kod satırıyla yapmayı sağlar. 
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2. Python açık kaynaklı bir kodlama dilidir, kullanımı ücretsizdir ve herkes Python dilini 

değiştirebilir veya uzantı oluşturabilir. Açık kaynak kodlu olmak, Python dilinin 

kollarını zaman içinde çok fazla yere uzanmasını sağlamaktadır. 

 

 

 

3. 2019 yılında en çok talep edilen dil olan Python, diğer dillere nazaran büyük bir 

yükseliş ile kullanıcı sayısını katbekat arttırarak yaygınlığını sürdürmektedir. Bununla 

birlikte arasında dile yeni özellikler kazandıran, hataları gidererek insanların 

programlamasına ferahlık vermeye çalışan yazılımcı topluluğu da artış gösterir. 

Böylelikle karşılaşılan hatalar ve sorunlarla baş etmek işten bile değildir. 

 

Python dilinde hâkimiyet kazanan yazılım ekibi, görüntü işlemede OpenCV’yi tercih 

etmiştir. OpenCV, makine öğrenmesi, görüntü işleme ve bilgisayarlarla görü işlemleri 

için devasa büyüklükte açık kaynak kütüphanesine sahiptir. Teknolojinin önemli 

boyutlarda, her alanda karşımıza çıktığı günümüzdee çok önemli olan gerçek zamanlı 

yöntemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Kütüphane sayesinde, bir insanın organları, el 

yazısı, şekilleri ve dahası işlenebilmektedir. Numpy gibi farklı kütüphaneler entegre 

edildiğinde OpenCV gücüne güç katarak performans sergileyebilmektedir. Dolayısıyla 

otonom görev için OpenCV bulunmaz nimet konumundadır.  

 

Şartnamede yer alan kapı algılama yazılımı için OpenCV’ye giriş yapan ekibimiz her 

daim olduğu gibi temel adımlarla başlamayı uygun görmüştür. Direkt olarak bir kapı 

algılama algoritması yazmanın zorluğunu fark edip ilk önce temel OpenCV adımlarını 

işlemeye başlamıştır. Resimden algılama, videodan algılama, canlı kameradan tespit etme 

gibi temek özellikleri uygularken anlayarak temelleri sağlam atmıştır. Ardından bu 

kütüphane ile yapılabilecek işlemleri öğrenmiş ve uygulamıştır. Emekleme adımları 

olarak gördüğümüz “OpenCV ile Renk Algılama” kodlarını yazmış ve bu kodların 

açıklaması yapılmıştır. Aşağıda bu uygulamanın kodlarına, kod açıklamalarına ve 

örneklere değinilmiştir. 

 

# Kapsül MSR Alesta Renk Tanımlama Kodları                                   #1 

import cv2                                                                   #2 

import numpy as np                                                           #3 

kamera = cv2.VideoCapture(0)                                                 #4   

                                                                             #5 

while True:                                                                  #6 

    ret, frame = kamera.read()                                               #7 

    frame = cv2.flip(frame,1)                                                #8 

    hsv_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)                       #9 

    alt_deger_yesil = np.array([45,100,50])                                  #10 

    ust_deger_yesil = np.array([75,255,255])                                 #11 

    yesil_maskeleme = cv2.inRange(hsv_frame,alt_deger_yesil,ust_deger_yesil) #12 

    yesil_renklendirme = cv2.bitwise_and(frame,frame, mask = yesil_maskeleme)#13 
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                                                                             #14 

                                                                             #15 

    alt_deger_mavi = np.array([100,150,0])                                   #16 

    ust_deger_mavi = np.array([140,255,255])                                 #17 

    mavi_maskeleme = cv2.inRange(hsv_frame, alt_deger_mavi, ust_deger_mavi)  #18 

    mavi_renklendirme = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask = mavi_maskeleme) #19 

                                                                             #20 

    cv2.imshow("Ana goruntu", frame)                                         #21 

    cv2.imshow("Yesil", yesil_renklendirme)                                  #22 

    cv2.imshow("Mavi", mavi_renklendirme)                                    #23 

                                                                             #24 

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):                                    #25 

        break                                                                #26 

                                                                             #27 

kamera.release()                                                             #28 

cv2.destroyAllWindows()                                                  #29 

#2. => import cv2  : Görüntü işlemede bizlere yardımcı olup kolaylık sağlayacak OpenCV 

kütüphanesi çağrılmaktadır. Yazılması planlanan kodlarda kütüphane fonksiyonlarından 

yararlanıldığı belirtilirken, derleyicinin fonksiyonları tanıtılması sağlanmaktadır. 

 

#3 = > import numpy as np  :  Algoritmaları yazılıma dökerken oldukça fazla -ekran önünde 

ve arkasında-  işlem yapılmaktadır. Ancak işlem yoğunluğundan dolayı bilgisayarlar  ne kadar 

iyi olsa da yavaşlamalar görülebilmektedir. Bunun önüne geçilmesi amacı ile Numpy 

kullanılmaktadır. Python’da bulunan dahili dizilerin de kullanılması elbette olasıdır ancak 

çalışma hızı, kod düzeni gibi konularda Numpy kullanımı ile büyük fark meydana 

gelmektedir. Çok boyutu olan dizilerde kodlama olanağı sağladığı, Python’ın kendi  

listelerinden daha  da hızlı çalıştığı için veri bilimi gibi alanlarda da Numpy tercih 

edilmektedir. “as np”: Kod okunurluğu , yazım kolaylığı gibi sebeplerden ötürü “as np” 

diyerek kod içinde numpy kütüphanesini “np” ile çağırarak basitlik kazanılmaktadır. 

 

#4 => kamera = cv2.VideoCapture(0) : Üzerinde kodların deneneceği video(canlı) 

görüntüsünü almak için yazılmaktadır. Bu değer  “kamera” adlı  değişkene atanarak, ilerideki 

kodlarda oynamalar yapılması için bu değişkenin çağırılarak kodlar yazılması gerekmektedir. 

“0” parametresi dahili kamera kabul edilir. “1,2,3..” olarak rakamların arttırılmasıyla farklı 

kameralara geçiş sağlanmaktadır. Eğer kayıtlı olan video oynatılmak ve o videoda görüntü 

işleme yapılmak isteniyorsa “sizdirmazlik.mp4” gibi bir video adı parametre girilmekte ve 

bilgisayarda bulunan o dosya üzerinden işlem yapılmaktadır. 

 

#6 => while True : Görüntünün ekrana gelip hemen kapanmaması için sonsuz döngüye 

alınması gerekmektedir. Aşağıda bulunan “if” bloğuyla “break” yazıp while döngüsü 

sonlandırılırmaktadır. 
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#7 => ret, frame = kamera.read() : Video görüntüler aslen resimlerden oluşmaktadır. Art arda 

resimlerin hızlı bir şekilde akması ile video algılanmaktadır. FPS(Frame Per Second-

Saniyedeki Kare/Görüntü Sayısı) dediğimiz durumda, misal olarak 60FPS ise o videoda 

saniyede 60 resim gözükmektedir . Görüntü işlemede ise resimlerden oluşan videonun tek bir 

resmi incelenir ardından diğeri incelenir ve haliyle videoyu oluşturan tüm resimler 

incelenerek görüntü işlenmiş olmaktadır. Buradaki kod blokumuzla birlikte kameradan alınan 

videoyu frame değişkenine atayarak videonun resimlerden oluşma durumu söz konusu olur ve 

artık kodlarda frame diyerek video görüntüsünde işlem yapılacağı anlaşılmaktadır. Son olarak 

ret kısmı  True  ya da False değerine karşılık gelir. Frameler düzgün algılandıysa 1 yani True 

değer, algılanmadıysa 0 yani False değer üretmektedir. 

 

 

 

 

#8 =>  frame = cv2.flip(frame,1) : İlk olarak çalışmalarımızda dizüstü bilgisayarın ön 

kamerası kullanıldığı için görüntü ayna benzeri ters verilmektedir. Bunun önüne geçmek 

adına flip ile ilk önce döndürülecek medya ardından döndürme ekseni parametleri 

girilmektedir . 1 girerek yalnızca y ekseni yani dikey olarak döndürme işlemi yapılmaktadır. 0 

parametresinde x ekseni dolayısıyla yatay bir döndürme oluşmaktadır. Ek olarak -1 girilmesi 

olasılığında hem x ekseni hem y ekseninde döndürme işlemi yapılmaktadır. Sonuç olarak da 

bu flip komutunun çıktısı yine frame değişkenine atılır ve bu koddan sonra frame değişkeni 

çağrıldığında y ekseninde döndürülmüş olarak karşımıza gelmektedir.  

 

#9 => hsv_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) :  

-Bilgisayar ortamında renkleri elde etmek için farklı farklı renk uzayları bulunmaktadır. En 

yaygınlar arasında olan RGB(Red,Green,Blue) ile kırmızı, yeşil ve mavinin karışımlarından 

yaklaşık 16 milyon renk elde edilebilmektedir. Ancak görüntü işleme yaparken RGB yerine 

daha iyi performans sergileyebilecek olan HSV (Hue, Saturation, Value) kullanmak fayda 

sağlamaktadır. Baş harfleri sırasıyla renk özü, doygunluk ve parlaklık anlamına gelen HSV 

kameradan alınan görüntü için doğru bir renk uzayıdır. Dolayısıyla bu kodla ilk önce değişim 

yapılacak frame adı ardından, renkler arası dönüşüm yapılacak uzayların adlarıyla “BGR to 

HSV” diyerek görüntünün uzayını değiştirilmektedir. Bu çıktıda oluşacak olan doğruluk 

payını arttırmaktadır. 

 

#10, 11 =>  alt_deger_yesil = np.array([45,100,50])      

                   ust_deger_yesil = np.array([75,255,255])  : 

-Renk tespiti yapılacak rengin en düşük doygunluk, parlaklık gibi değerleri ve ardından en 

yüksek değerleri değişkenlere atanmaktadır.. Bu değerlerden az veya yüksek olan renkleri 

kodun okuması mümkün değildir. Numpy kütüphanesinin hız gibi etkenleri olduğu 

belirtilmişti. Numpy’ı çağırdıktan sonra “as np” ile ilerideki kodlarda kısa adı olan “np” ile 

çağırılacağı açıklanmış idi. 
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#12 = >  yesil_maskeleme = cv2.inRange(hsv_frame,alt_deger_yesil,ust_deger_yesil) : 

-Kodlarda belirtilen, yeşil rengin en düşük ve en yüksek değerleri arasında kalan kısımlar 

yeşil rengine sahiptir. “in.Range” fonksiyonu ile burada derleyici vasıtasıyla bilgisayara 

aktardığımız cümle şu şekilde olur :“En koyu olabilecek yeşilden en açık olan yeşile, en 

parlak yeşilden en karanlık yeşile, en canlı yeşilden soluk yeşile kadar olan tüm yeşillerin 

haricinde kalan kısımları yok et. Ekranda yalnızca yeşil kalsın” . Bir nevi trackbar-threshold 

bilmiyorum! olmuş olan bu kodlarla ekranda görmek istediğimiz rengin şeklini görüyoruz. 

 

 

 

#13 =>  yesil_renklendirme = cv2.bitwise_and(frame,frame, mask = yesil_maskeleme) : 

-Bu kodlar sonucunda ekrana gelecek yeşil kısımların görüntüsü beyaz olacaktır. Bunu 

düzelterek yeşil harici renkleri silmekle birlikte kalan yeşil renktekileri de beyaz değil kendi 

renginde görmek istedik. Dolayısıyla bu kod parçacığını kullanarak yeşil cisimlerin kendi 

renklerinin maskelenmesine izin vermedik. 

 

#16,17,18,19 =>alt_deger_mavi =np.array([78,158,124])  

    ust_deger_mavi =np.array([138,255,255])  

    mavi_maskeleme =cv2.inRange(hsv_frame,alt_deger_mavi,ust_deger_mavi)        

           mavi_renklendirme =cv2.bitwise_and(frame,frame, mask =mavi_maskeleme) 

-Yeşil renk için anlatılan kodların mavi renk için ayrı adda , ayrı renk kodlarıyla algılanmasını 

sağlanılması  istenmiştir. Burada dikkat edilecek hususlardan biri mavi renk HSV’nin farklı 

olduğudur. Her rengin kendine ait farklı alt ve üst değerleri mevcuttur. 

 

#21, 22, 23 =>   cv2.imshow("Ana goruntu", frame)                                     

                          cv2.imshow("Yesil", yesil_renklendirme)                                           

                          cv2.imshow("Mavi", mavi_renklendirme) : 

-Yaptığımız işlemler gerçekleşecek ancak bu kodların girilmemesi durumunda ekranda çıktı 

videosu görülemeyecektir. Kodlar sayesinde ekranda sekmeler halinde üç adet görüntü 

gözükecektir.  

#25, 26 => if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):             

break       

-Bu kodlar, “eğer” bloğu açarak her frame’in ekranda bir milisaniye göster ve  Q harfine 

basıldığında  break yani while döngüsünü kır demiş olmaktadır. Sonuç olarak kodların 

durdurulmasını sağlamış bulunmaktayız.  
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#28,29 => kamera.release()                                                            

                cv2.destroyAllWindows():  

-Programın sonuna eklenen bu ilk release koduyla artık kamerayı değişkeninde bulunan 

“video.capture”i bırakması sağlamaktadır.  Ardındaki kod ile de tüm pencerelerin 

kapanmasına fırsat vermekte ve programın sonlandırılmasını sebep olunmaktadır. 

 

    Bir kod yazmak kolay olabilir ancak anlayarak yazmak devamlılık için birinci önceliktir. 

Kodların arasındaki mantık bağı anlaşılmaz ise verimlilik açısından bir değeri yoktur. Bundan 

dolayı Kapsül MSR Alesta bu kodları idrak ederek yazmış ve yukarıdaki açıklamalarda 

anlatımını yapmıştır. Aşağıda ise kodların çalıştığını gösteren denediğimiz çıktılar mevcuttur. 

 

Resim 46: Yazılım Denemeleri 
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Resim 47: Yazılım Denemeleri 

 

 

Resim 48: Yazılım Denemeleri 
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Resim 49: Yazılım Denemeleri 

 

Resim 50: Yazılım Denemeleri 

Python ile OpenCV kütüphanesinden yararlanılarak kod yazımına uyum sürecinde mesafe kat 

edilmesinin ardından artık asıl amaç olan kısımı yapmamız gerekmiştir. Görevde anlatılan 

dikdörtgen kapının algılanması yazdığımız kod süreci ile başarılacaktır. Yazılım ekibi ilk 

önce resimden, kare ve dikdörtgenler algılama yazılımını yazarak kamera ile olacak olası 

hataları telafi etmek istemiştir. Bunun için ise uğraşlar sonucu en az hata payı oranı ile tespit 

yapabilecek kodlar hazırlanmış ve  test etmiştir. Unutulmamalıdır ki yarışma finaline dek 

otonom yazılımı hataları en aza indirgenecek ve defalarca test edilecektir. Her kodun yanılma 

payı olma ihtimali Kapsül MSR Alesta takımı için ehemmiyet gösterir ve minimum seviyeye 
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çekmek için çalışılmaktadır. Aşağıda resimlerden ve ardından canlı kameradan alınan çıktı 

görüntüleri  bulunmaktadır.  

 

 

Resim 51: Yazılım Denemeleri 
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Resim 52: Yazılım Denemeleri 

 

Resim 53: Yazılım Denemeleri 
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Resim 54: Yazılım Denemeleri 

4.4.  Dış Arayüzler 

Aracın gelen kamera görüntüsünü izleyebilmek için herhangi bir Android veya 

Windows cihaz kullanılabilecektir. Octo Kumanda Modülü üzerinde bulunan analog 

video dönüştürücü sayesinde gelen kamera görüntüsü rahatlıkla bu cihazlara 

aktarılabilecektir.  

 

Resim 55: Araç Üzeri Örnek Kamera Görüntüsü 

Sensörlerden gelen verileri izlemek için ise kumanda modülü üzerine bağlanacak bir Nokia 

5110 Ekran Modülü kullanılacaktır.  Bu ekranın üzerime gerektiği zaman metin, sayı, sembol 
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yazdırabildiğimiz gibi gerektiği zaman çeşitli grafikler de yazdırılabilmektedir. Ayrıca 1.6 

inchlik bir ekran olduğundan gayet okunabilir metinler ve grafikler yazdırılabimektedir. 

 

Resim 56: Nokia 5110 Ekran Modülü Üzerinde Örnek Sensörlerin Verileri 

 

Resim 57: Nokia 5110 Ekran Modülü Üzerinde Örnek Sensörlerin Verileri 

Burada kullanılan, ekran üzerine verileri yazdırılan sensörler örnek kullanım amaçlıdır. Asıl 

araca geçtiğimiz zaman ekran üzerinde DS18B20, HMC5883L, MPU6050 gibi sensörlerin 

verileri yazdırılacaktır.  

5. GÜVENLİK 

Kapsül MSR Alesta ekibi olarak güvenliği fazlasıyla önemsemekteyiz. Aracın yapım 

aşamasında olabilecek tehlikelere karşın kişisel güvenlik ekipmanları (gözlük, eldiven, 

maske, kontrol kalemi vb.) kullanılmaktadır. Araç tasarımında keskin kenar ve yüzeyler 

yerine daha yumuşak, dairesel kenar ve yüzeyler kullanılması, araçta daha güvenilir bir 
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kullanım sağlamaktadır. Araçta su sızması durumunda gelen gücü kesmek amacıyla kendi 

tasarımımız olan bir elektronik kart kullanılmaktadır. 

Hall Effect Sensörü: 

Araç içerisinde bulunan sensör kartının dışında bir adet de acil durdurma butonu olacaktır. 

Burada buton işlevi olarak kullanılacak olan şey, hall effect sensörüdür. Manyetik bir 

sensör barındıran bu kart, bir mıknatıs yaklaştırıldığı zaman çıkış vermektedir. Uzaktan 

sadece bir mıknatıs ile anahtarlama yapabildiğinden su geçirmez özelliğe sahip ekstra bir 

ürün kullanmadan doğrudan aracın devrelerinin bulunduğu haznede durabilecektir 

 

Resim58: Hall Effect Sensörü 

 •Araç üzerindeki motorların izole edilmesi ve motor parçalarının korozyona (metal veya 

metal alaşımlarının oksitlenme gibi kimyasal aşınmalara uğraması durumu) uğramasını 

engellemek amacıyla silikon kullanılacaktır. 

•Kabloların gergin olması ve bunun sonucu olarak aracın hareketlerini kısıtlamasının önüne 

geçmek adına kablolar uzun tutulmuştur. 

•Aracın su alması durumunda üzerinde bulunan nem sensörü sayesinde bunu tespit ederek 

gücü kesmesi sağlanacaktır. 

•Aracın hareketini sağlayan pervanelerin, nozul içerisine konumlandırılması sayesinde 

güvenlik ve itiş gücü alanlarında alınan verimin artırılması sağlanmıştır. 

•Aracın yapımında kullanılan mekanik ve elektronik parçalar vida ile bulundukları düzleme 

tutturularak hem sabit kalmaları hem de gerekli durumlarda müdahale edilebilmesi için 

rahatlıkla çıkarılabilmeleri sağlanacaktır 

•Ayrıca üretim aşamasında da gerekli önlemler alınarak üretim yapılacaktır 

•Örneğin lehimleme esnasında lehim telinin içerisindeki kurşun, flux gibi maddelerden ya da 

kullanılacak olan harici lehim pastasının içinde bulunan kimyasallardan ötürü zarar 

görmemizi engellemek adına maske kullanılacaktır 
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Resim 59 : Kapsül MSR Alesta Ekip Üyesi 

6. TEST 

6.1. Mekanik Olarak Yapılan Testler 

Solidworks ile çizilen aracın, monte parçaları olarak seçilen L parçaları yine aynı program 

üzerinde çizilmişti. Bunları araç iskeletini oluşturmak için kullanacak ekip yazıcıdan 

gerekli olan 12 parçayı bastırdı. Aracın monte işlemleri için kullanılan 3B parçalar baskı 

yapılırken doluluk oranı girilmesi gerekmekteydi. En doğru doluluk oranını bulunan ana 

kadar kırılganlık denemeleri yapılmıştır ve son karar olarak dirsek parçaların %60 

dolulukta basılması kararlaştırılmıştır. 

Böylece hem hafif aynı zamanda da 

sağlam bir yapıya sahip olmuştur. 

Deneme yapılan filament 

hammaddelerinde ise PLA filament 

tercih 

edilmişti

r 

Ardında

n araç 

üzerinde 

montaj 

yaparak sağlam bir iskelet oluşturarak araç şasisi test edilmiştir. 
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Resim 60: Dirsek Parçaları 

Yarışmaya katıldığımız ilk sene olması 

sebebiyle elimizde hiçbir malzeme, ürün 

bulunmamaktaydı. Hızlı bir şekilde araç 

şasini pleksiglas maddeden kestirip 

montajlarını yaptık. Ne kadar hassas 

ölçülerle yapılsa da hata payı olma ihtimali 

nedeniyle 3 boyutlu yazıcıdan motorların 

çıktısını alıp araça monte ederek test ettik. Motor alınan firmadan gelen bilgilere göre 

hazırlanan çıktı ile araç arasındaki uyum bilgisayar ortamındaki gibi oluştu. Herhangi bir 

uyuşmazlık görülemedi.  

Yarışmaya katıldığımız ilk sene olması sebebiyle elimizde hiçbir malzeme, ürün 

bulunmamaktaydı. Hızlı bir şekilde araç şasini pleksiglas maddeden kestirip montajlarını 

yaptık. Ne kadar hassas ölçülerle yapılsa da hata payı olma ihtimali nedeniyle 3 boyutlu 

yazıcıdan motorların çıktısını alıp araça monte ederek test ettik. Motor alınan firmadan 

gelen bilgilere göre hazırlanan çıktı ile araç arasındaki uyum bilgisayar ortamındaki gibi 

oluştu. Herhangi bir uyuşmazlık görülemedi.  

 

 

Resim 61: Motor Modellerinin Araca Eklenmiş Hali 
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6.2. Sızdırmaz Tüp Analizi 

         Kapsül MSR Alesta insansız su altı aracının en önemli bölümlerinden olan sızdırmaz 

tüp elektronik akşamlara su temasını engellemek için üretilmiştir. Tüpün daha temin 

edilmemesi dolayısıyla normal havuz ortamlarında testi yapılamamıştır ancak en kısa 

sürede deneyimlenmesini planlanmaktadır. Bununla kalmayıp tüpün temin edileceği 

degzrobotics.com den aracın ANSYS ortamı üzerindeki testleri istenmiş ve rapora 

eklenmiştir. Hesaplamalarda tüpün sızdırmazlık açısından hiçbir soruna sahip olmadığı ve 

su altı aracınının elektroniğini mükemmel şekilde koruyacağı gözlemlenmiştir. 

 

Resim 62: 200 Metre Derinlikte Meydana Gelen Hidrostatik Basınç 

 

Resim 63: 200 Metre Derinlikte Alüminyum Su Sızdırmaz Tüpte Meydana Gelen Yer 

Değiştirme (Deformasyon) 
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         Tüpte basıncın etkisiyle meydana gelen bölgeler renklerle ifade edilmiştir. 200 metre 

derinlikte meydana gelen toplam yer değiştirme 0,011952mm olarak elde edilmiştir. 

 

Resim 64: 200 Metrede Su Sızdırmaz Tüpün Von Mises (Eşik) Gerilimi 

200 metre derinlikte maruz kalan hidrostatik basınçta meydana gelen maksimum Von 

Misses(Eşik) gerilme değeri 18.617 MPa olarak gözlemlenmiştir. 

 

Resim 65: Alesta Kontrol Kartı 

Tamamıyla bize ait olan Alesta Kontrol kartı sanal bilgisayar ortamı üzerinden “ISIS 

Proteus Simulator” ortamı ile test edilmiş ve çıkan hatalar giderilerek sorunsuz hale 

gelmiştir. En yakın zamanda üretimi gerçekleştirilecek olan kartın gerçek ortamlarda da 

test edilmesi planlanmaktadır. 

6.3. Sensör Testleri 

Araç için büyük önem arz eden basınç, uzaklık, nem sıcaklık gibi sensörler, arduino nano 

kartı ile birlikte araca monte edilmeden denemeleri yapılmıştır. Aracın çeşitli sensorlerini 

kontrol etmek amacı ile oluşturduğumuz devre ve kodlamalar ile sensör denemeleri 

gerçekleştirilmiştir.  
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Resim 66 Sensör Testlerinin Kullanılacak Olan Ekrana Uyarlanması 

Resim 67 Sensör Testlerinin Kullanılacak Olan Ekrana Uyarlanması 

Resimlerde de görüldüğü gibi aracın çeşitli sensör testleri yapılmıştır, bu aşamada ise arduıno 

nano kartına yer verilmiştir. Deneme devrelerinde jumper kablolar kullanılıştır. Gerekli 

kodların tamamı ise takım üyeleri tarafından oluşturulmuştur.  

7. TECRÜBE 

 İlk senemiz olması sebebiyle eski yıllara karşın bir tecrübe kazanamadık ancak Ön 

tasarım ve Kritik tasarım arasında deneyimlediğimiz tecrübeler oldu. 

 Kapsül MSR Alesta ekibi olarak 7 kişi başladığımız serüveni 4 kişi ile devam 

ettirmek zorunda kaldık. Ön tasarım raporunda görevlerini yerine getirmeyen 

üyelere kritik tasarım raporu için verilen şansları kullanamamalarından ötürü takım 
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kişi sayısında azalma meydana geldi.  Bu olay sonucunda bir projede ekibin ne 

kadar önemli bir yapı taşı olduğunu anladık.  

 Ön Tasarım Raporunda çıkardığımız zaman planlamasına büyük oranda uyuldu. 

Fakat günlük hayatta onlarca farklı işle meşgul olmanın insanın kafasını 

bulandırdığı çok açıktır. Ön tasarımdan sonraki ilk zamanlarda çok eksikliğini 

hissetmesek de şartlar sonucu kişisel not defterinin önemini kavradık. Zira 

eksiklikler ve aksamalar oluşmaya başladığında, planlar ve yapılacakları zihinde 

tutmak yerine bir kağıda/not defterine geçirmenin ve düzenli hareket etmenin daha 

sağlıklı olacağı kanısına vardık. 

 Büyük bir yarışmaya katılmanın büyük bir disiplin ve özverili çalışmaya neden 

olduğunu tecrübe ettik. Küçük hataların kocaman problemlere sonuç olabileceği 

durumları ekip olarak deneyimledik. 

 Ön tasarımda aldığımız 92 puanın neden tam puan olmadığına dair yaptığımız 

çıkarımlar ile değişiklikler yaptık hataları gidermeye çalıştık. Her bir hatadan ders 

aldık ve tecrübelerin gelecek adımlarda bize bir öğretmen olacağını aklımızdan 

çıkarmadık. 

 Yazılım ekibi olarak temel olan Python bilgimizi ileri seviyeye taşıdık ve farklı 

kütüphaneler keşfederek bilgilerimizi arttırdık. OpenCV ile görüntü işlemenin 

temellerine inerek bu sistemi bütünüyle algılamaya uğraştık.  Kodları tekrar ede 

ede, hataları göre göre bunun üstesinden gelmeyi öğrendik. Yazılımla uğraşırken 

en önemli olan sabretmeyi anladık. Araç için gereken yazılımı öğrenip yazmakla 

kalmayıp daha da ileri giderek bu işte ustalaşıp hem araca hem de kendimize 

faydalı olacağını anladık ve uyguladık. 

 Tasarım olarak ise TinkerCad gibi temel bir programdan uluslararası üne sahip 

SolidWorks ile tasarıma geçtik. Daha fazla detaylı, daha doğru hesaplamalar 

yapılabilen bu uygulama ile gelecekteki hayalimiz olan mesleklere küçük de olsa 

adım atarak o havayı tattık. Tasarım için mühim olan özgün tasarımlar konusunda 

internette derin araştırmalar yaptık. 

 Pandemi döneminin devam etmesiyle ve karantinalarla birlikte projeyi sürdürmeyi 

tecrübe ettik. İletişimin zorlaştığı bu dönemlerde görev paylaşımı uygulamaları 

kullanarak herkesin kendi sorumluluğunu sahip olmasını istedik. Aksamaları en 

aza indirip bu süreçte minimum gecikme yaşamaya çalıştık. 

 Parça alımı için gerekli olan para temini açısından aranan sponsorlarla iletişmi 

tecrübe ettik. İnsanlarla diyalogu daha verimli olan takım arkadaşımı öne sürmekle 

birlikte ulaşabileceğimiz tüm kurumlara ulaşmayı denedik. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 
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Elektronik, yazılım, tasarım için birer tane ve bir tane de genel zaman planlaması olmak 

üzere toplam dört adet zaman planlaması tablosu oluşturulmuştur.                  

Tablo 5: Genel Zaman Planlaması 
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Tablo 6: Elektronik Zaman Planlaması 

Tablo 7: Mekanik Zaman Planlaması 

Tablo 8: Yazlım Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Sıra No Ürün İsmi
Ürün 

Adedi
Ürün seçilme sebebi

Adet Fiyat

(Yaklaşık)

Toplam Fiyat 

(Yaklaşık)

1 PCB Üretimi 1
Aracı kontrol edecek kontrol kartı 

tasarımımız için üretim masrafı
300 TL 300 TL

2

Octo Kumanda Modülü 

(AV 

dönüştürücü+Nano+CAN 

1

Aracı kumanda edebilmek için ve 

üzerinde video dönüştürücü bulunduğu 

için

495 TL 495 TL

3 Joysitck 2 Araç kontrolü 5,90 TL 12 TL

4 IC180 Push Button 3 Araç kontrolü 2,95 TL 9 TL

5
Su Altı Aydınlatması 1500 

Lümen
1 Kameranın önünü aydınlatmak için 850 TL 850 TL

6 Pnömatik Robot Kol 1 Görevleri gerçekleştirmek için 620 TL 620 TL

7 Kompresör 1 Robot kol için 900 TL 900 TL

8 ESC 8 Çift Yönlü Motorları Sürmek İçin 269 TL 2152 TL

9 Su Altı İticisi 40cm Kablolu 8 Aracı su altında sürmek için 593 TL 4744 TL

10
14 AWG Silikon Kablo 

(Kırmızı+Siyah)

Kırmızı+s

iyah 30 ar 

metre

Güç Aktarımı 31 TL 930 TL

11 12V 40A LED Trafosu 1 Araca Güç Sağlamak İçin 236 TL 236 TL

12 Güç Dağıtım Kartı (5V 5A) 1 Elemanlara gerekli gücü dağıtmak için 490 TL 490 TL

13 Cat6 Kablo 30mt
Kumanda modülü ile aracın haberleşmesi 

için
59 TL 59 TL

14
Su geçirmez hazne (250mm) 

(Basınç sensörü dahil)
1 Elemanları sualtında muhafaza etmek için 1700 TL 1700 TL

15 Vida M3 25mm 100 Elemanları birleştirmek için 20 Tanesi 9,2 TL 46 TL

16 Somun M3 100 Elemanları birleştirmek için 20 Tanesi 3,1 TL 15,5 TL

17 DS18B20 1 Suyun Sıcaklığını Ölçmek İçin 16 TL 16TL

18 AHT10 1 Su Sensörü Kartı İçin 18,42 TL 18,42 TL

19 HMC5883L 1 Aracın Yönünü Öğrenmek İçin 25 TL 25 TL

20 Analog Kamera 1 Su Altı Görüntüsünü Almak İçin 350 TL 350 TL

21 Arduino Nano 2 Araç Kontrolü ve Sensör Kartı İçin 46 TL 92 TL

22 5V Röle Kartı 1 Sensör Kartı İçin 5,9 TL 5,9 TL

23 6x13 Deliki Plaket 1 Sensör Kartı İçin 2,56 TL 2,56 TL

24 Pleksiglas Kestirme 1 Şase oluşumu için 220 TL 220 TL

25
Nokia 5110 Ekran Modülü

1 Sensör Verilerini Oumak İçin 25 TL 25 TL

Genel Toplam: 14313,38 TL

KAPSÜL MSR ALESTA TAKIMI

INSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI TEKNOFEST
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Tablo 9: Bütçe Planlaması 

8.3. Risk Planlaması 

Aracın üretimi esnasında veya yarışma sırasında ortaya çıkabilmesi muhtemel riskli 

durumlara karşın takımımız tarafından geliştirilmiş olan çözümlere aşağıda değinilmiştir. 

Risk 1: Lehimleme, kesme, delme, yapıştırma işlemleri esnasında kullanılacak olan 

tornavida, pense, keski, maket bıçağı vb. el aletlerinin veya lehim teli, lehim pastası/flux, 

yapıştırıcı, silikon gibi kimyasal maddelerin kullanımı esnasında oluşabilecek riskli 

durumları en aza indirgemek için çeşitli önlemler alınarak işlemler yürütülmüştür. 

Örneğin; lehimleme esnasında ortaya lehim teli ve lehim pastası/fluxdan çıkan dumandan 

etkilenmemek adına koruyucu maske kullanılmıştır. Ya da el aletlerinin kullanıldığı 

esnada koruyucu eldiven/gözlük vs. kullanılmaktadır 

 

Resim 68: Kapsül MSR Alesta Ekip Üyesi 

Risk 2: Sızdırmaz tüp üzerinde oluşan bir boşluktan ötürü aracın elektronik kısımlarının 

olduğu yere su girmeye başladı bu durumda ne yaparız? 

Böyle bir durum söz konusu olduğunda; araç içerisine yerleştirmiş olduğumuz, kendi 

tasarımımız olan sensör kartı ile sıvı algılanıldığı zaman araç içerisine giden güç otomatik 

olarak kesileceğinden hemen müdahale edilecektir. 
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Resim 69: Sensör Kartının Üç Boyutlu Modellenmiş Hali 

Risk 3: Yarışma başladı ve pilot ile alakalı bir sorun söz konusu. Bu durumda ne yaparız? 

Takımımız, böyle durumlar söz konusu olması halinde çözüm olması için biri asil biri yedek 

iki pilot belirlemeyi uygun görmüştür. Birisi ile alakalı bir sorun çıktığında yedek pilot 

devreye girecektir. 

Risk 4: Yarışma esnasında aracın yazılımında bir hata çıkması sonucu düzgün çalışmaması 

durumunda ne yaparız? 

Araç ile alakalı bütün testler yarışma öncesinde yapılmış olacaktır. Bunun sayesinde yarışma 

esnasında çıkması muhtemel hatalar önceden giderilmiş olacaktır. 

Risk 5: Yarışma esnasında aracın motorlarından biri çalışmaz duruma geldi. Bu durumda ne 

yaparız? 

Elimizde bulunduracağımız yedek motorlar ile böyle bir sorun çıkması durumunda, hemen 

müdahale ederek aracı tekrar çalışır duruma gelmesi sağlanacaktır. 

Risk 6: Yarışma esnasında aracın montaj parçalarından biri kullanılmaz hale geldi. Bu 

durumda ne yaparız? 

Montaj parçaları için de yine elimizde bulundurulacak yedekler sayesinde yarışma esnasında 

bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmamız durumunda müdahale edilecektir. 

SWOT Analizi: 

 

Resim 70: SWOT Analizi 
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(S)trenghts- Güçlü Yönler 

• Gelecek için yapacağı mesleği hedefleyen takım üyeleri; robotik, elektronik, yazılım gibi 

alanlarda öğreneceği her bilgiyi ilerideki bir kazanım olarak düşünür ve daima araştırmaya ve 

öğrenmeye açıktır. 

• Geçmiş yıllarda yarışmalarda tecrübe edinen üyelerin, TEKNOFEST yarışmasında iyi 

sonuçlar alacağından şüphesi yoktur. 

• Gerekli çalışma ortamı açısından negatif bir durum görülmemektedir. 

(W)eaknesses- Zayıf Yönler 

• Bir kısmı bu sene tanışan takım üyeleri arasında; pandemi döneminin de getirdiği uzaktan 

süreç ile birlikte üyeler arasındaki iletişim, ulaşım, görevlendirme gibi sorunların ortaya 

çıkması durumu öngörülmektedir. 

• Yaygın bir konu olmadığından ötürü “İnsansız Su Altı Araçları” konusunda yüz yüze destek 

alınabilecek kişi sayısı sınırlı kalmaktadır. 

(O)pportunities- Fırsatlar 

• Okulumuzun çabamızı gördüğünden ötürü bizlere vadettiği her türlü maddi ve manevi 

destek büyük önem taşımaktadır. 

• Sosyal medya için tanıtım konusunda tecrübesi olan takım üyelerinden; aracımız için 

medyada reklam yapacağı ve bu durumun sponsor sürecini olumlu etkileyeceği 

düşünülmektedir.  

(T)hreats- Tehditler 

• Kullanılacak ürünlerin tedarikinde sorun yaşanma ihtimali bulunmaktadır. 

• Su için özel üretilmiş ürünlerin hatalar sonucunda hasar görme durumu gözlenmektedir  

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Resim 71: Araç Tasarımı                                           Resim 72: 3 Boyutlu Parça 

İnsansız su altı sistemleri yarışmasında temel kategoride yer alan Hokey Pakı görevi 

diğer görevler gibi önemlidir. Şartnamede açıklandığı üzere pakların kaldırılması yasak olup 

itilerek götürülmesi gerekmektedir. Bu ayrıntıyı önemseyen ekip, robot kolu aracın en altına 



 
 

65 
 

yerleştirerek bu görevde pilota kolaylık sağlamayı ve aksilikleri en aza indirmeyi planlamıştır. 

Araç şasine monte için araya 3 boyutlu baskı yöntemi ile parça bastırılmış ve pleksiglassın 

baskı ile vidalanması ardından da manipülatör kolun bu 3 boyutlu baskıdan çıkan kısma 

entegre edilmesi kararlaştırılmıştır. Özgünlükle tasarlanan bu baskı büyük fark getirecektir. 

 

Resim 73: Araç İskeleti 

Araç tasarımı tamamen özgün olup ince noktalar düşünülerek tasarlanmış ve hayata 

geçirilmiştir. Motorların bulunduğu yan kısımlarda kare boşluklar bırakılmıştır ve bunun 

sayesinde su içinde motorların çalışma performansı olumlu etkilenecek, su akışı daha rahat ve 

stabil çalışacaktır. Bu amaç doğrultusunda yine  derinlik motorlarının su akışını sağlayacak 

bölümlerinin kestirilme işlemi yapılmıştır. Yalnız bununla kalmayan Kapsül MSR Alesta 

ekibi vidaların yukarısında bulunan boşluklar ile yarışma anında, öncesinde ve sonrasında 

aracın suya girmediği anlardaki ekip tarafından tutma kabiliyetini arttıracak bölmeler 

yapmıştır. Böylelikle düşme olasılığı son derece azalmış, ergonomi sağlanmış ve kolaylık 

kazandırılmıştır.  Bu yönlerin diğer bir artısı ise aracın ağırlığını azaltmasıdır. Puanlama puan 

kaybetmemek adına bu bölümler büyük fayda sağlayacaktır. 

 

 
Resim 74: Dirsek Parçalarının Araç Üzerine Montajlı Görüntüsü 
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Resim 75: Dirsek Parçalarının Araç Üzerine Montajlı Görüntüsü 

Su altı aracı yarışma anına dek her türlü problemle   karşı karşıya kalabilme tehlikesindedir. 

Sabit  ve   değiştirilemez  işlevler bulundurmak araç için büyük bir kayıptır. Buna özgün bir 

çözüm bulan ekibimiz pleksiglas parçalarını yapıştırmak yerine  3 boyutlu yazıcıdan basılan 

parçalarla vida ile birleştirerek pratiklik sağlamıştır. Bunun getirileri arasında eğer ki 

yarışmada aracın mekaniği ile ilgili bir  sıkıntı ile karşı karşıya kalınırsa derhal aracı vida 

yerlerinden ayırma ve gereken problemi çözme işlemlerini başlatma açısından kolaylıktır. 

10. YERLİLİK 

Yapmış olduğumuz su altı aracımızda en çok önem verdiğimiz kısımlardan bir tanesi de 

araçta kullanmış olduğumuz parçaların yerli olmasıdır. Yerli imkanlarla üretilen parçalara 

öncelik verdiğimiz aracımızda kullanılan parçaların yerlilik açıklamaları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 H-1 Su altı Haznesi 

H-1 Su altı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir su altı 

haznesidir. Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör türevlerinden bir araya 

gelmektedir. İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün 

değerinin %7 sini oluşturmaktadır. Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamiyle yerli 

imkanlarla gerçekleştirilmiştir. 

 Triton Su altı İticisi 

Triton Su altı iticisi 400 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme 

kuvveti oluşturabilen elektrikli bir su altı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi 

türevi malzemelerden bir araya gelmiştir. İtici tasarımı tamamiyle yerli ar-ge çalışmaları 

ile geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin 

edilmekte olup tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

 Alesta Kontrol Kartı 
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Alesta Kontrol Kartı, su altı aracımızı kontrol etmek için tasarlanmış Arduino Nano 

tabanlı bir karttır. Sadece su altı değil, gerekirse su üstü araçlarında veya farklı projelerde 

de rahatlıkla kullanılabilir. Üzerinde bulunan Canbus, Arduino Nano ve MPU6050 ivme 

sensörü ve ekstra pin çıkışları ile su altı aracımızın hareket, iletişim kabiliyeti ve verilen 

diğer işleri yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Tamamen yerli olarak hazırlanmış kod 

mimarisi ve elektronik kartı sayesinde yeni kullanıcıların su altı ve su üstü araçlarının 

yazılımlarına aynı zamanda elektronik aksamlarına en kısa zamanda hakim olmasını 

sağlamaktadır. 

 Güç Dağıtım Kartı 

Tamamiyle yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı. Araç içerisindeki sistemlerin güç 

kontrolünü tam anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 

durumlarda araçların güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki 

komponentlerin tamamı yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak 

mümkün olan tüm işlemler yerli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 
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