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KISALTMALAR 

Sembol Nicelik Birim 
𝑇𝑇0 Toplam itki kuvveti 𝑁𝑁 
𝛿𝛿 Kanal kaynaklı hız 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
𝑉𝑉𝑝𝑝 Disk boyunca akışkanın hızı 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
𝑉𝑉 Akışkanın pervaneye girmeden önceki hızı 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
𝐴𝐴𝑝𝑝 Pervane diskinin alanı 𝑚𝑚2 
𝑈𝑈𝑎𝑎 Akışta eklenen hız 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  
𝜌𝜌 Yoğunluk 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  
𝐾𝐾𝑇𝑇 İtki sabiti 𝑁𝑁 
𝑛𝑛 Devir sayısı 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠⁄  
𝐷𝐷 Pervanenin çapı 𝑚𝑚 
𝐹𝐹 Kaldırma kuvveti 𝑁𝑁 
𝑉𝑉𝑏𝑏 Cismin hacmi 𝑚𝑚3 
𝑘𝑘 Yerçekimi ivmesi 𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄  
𝑤𝑤 Güç 𝑊𝑊 
𝑉𝑉 Gerilim 𝑉𝑉 
𝐴𝐴 Akım 𝐴𝐴 
𝑁𝑁 Adet 
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1. RAPOR ÖZETİ

Denizaltı araçları, su altında insan ihtiyacını en aza indirerek çeşitli görevleri yerine getirmek üzere 
tasarlanan teknolojik araçlardır. Bu görevler çoğunlukla su altı gemi pervane temizliği, arama kurtarma 
çalışmaları, akademik araştırmalar ve askeri çalışmalardır. Bu rapor insansız deniz platformları için bir 
otonom insansız su altı robot tasarımını sunmaktadır. Aracın mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımı 
hakkında bilgiler içermektedir. 

Bu raporda aracın mekanik süreçlerinde hangi aşamalardan geçildiği anlatılmıştır. Olası kavramsal 
tasarımlar tabloya aktarılmıştır. Bu tasarımlar tablo metoduyla karşılaştırılarak en uygun tasarım 
seçilmiştir. Ön ve kritik tasarım arasındaki farklar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu tasarımlarda şase 
ve itki sisteminin akış ve statik analizleri yapılmıştır ayrıca bu analizler yapılan hesaplamalarla 
desteklenmiştir. Yapılan hesaplamaların yanında test sistemi kurularak itki sistemi testi 
gerçekleştirilmiştir ve en verimli itki sistemi belirlenmiştir. Birçok üretim yöntemi kullanılarak aracın 
üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Ekibimiz elektronik alanında özgün ve yerli tasarımlar gerçekleşmiştir. Araç üzerinde kontrol kartı, güç 
dağıtım kartı, güç kesme kartı ve su sensörü ekibiz tarafından tasarlanarak yerli olarak üretilmiştir. Bazı 
kartların komponentlerinin dizilme işlemi devam etmektedir. Güç dağıtım kartı sistem için gerekli 
gerilimi sağlayarak üzerinde bulunan sigortalar ile sistemi fazla akımdan koruyacaktır. Ayrıca gerilim 
dönüşümlerini sağlayarak sistem içerisinde gerekli olan farklı gerilim seviyelerini oluşturacaktır. 
Otonom mimari sisteminin tamamı Jetson Nano’da çalıştırılacaktır. Jetson Nano görüntü işleme, yapay 
zeka algoritmalarının çalıştırılmasında ve kontrol kartına hareket verilerinin iletiminde kullanılacaktır. 
Kontrol kartı ise gelen veriler doğrultusunda motorları çalıştırmakta ve sensörlerden aldığı verileri 
Jetson Nano’ya aktarmaktadır. Tasarlanan bir diğer kart ise su sensöründen gelen veri ile sistem içerisine 
su girdiğinde gücü kesecek olan güç kesme kartıdır. Böylece araca su girmesi durumunda elektronik 
kartların zarar görmesi engellenmektedir. 

Aracın otonom kontrolünde alt programların algoritmaları ve akış diyagramları verilmiştir. Birden fazla 
alt programın aynı anda çalışması beklendiğinden tüm yazılımlar ROS ortamında çalışmaktadır. Farklı 
derleyici dillerinin birlikte çalışmasına olanak veren bu ortamda Topic’ler(konu) üzerinden birbirlerine 
bağlı olan düğümler(programlar) sürekli iletişim halinde olacaktır. Bu da aracın otonom hareket 
sisteminin uyumlu bir şekilde çalışmasını kolaylıkla sağlayacaktır. 

Kameradan gelen görüntülerin yorumlanıp dijital verilere dönüştürülmesi için derin öğrenme 
kullanılmıştır. Derin öğrenme yazılımlarında TensorFlow kütüphanesi ve Python programlama dili 
tercih edilmiştir. Ekibimiz orijinal olarak hazırladığı veri seti üzerinden bir ağ eğitimi gerçekleştirmiştir. 
Model oluşturulurken önceden eğitilmiş bir SSD modelinin ağırlıkları kullanılmıştır. Konvolüsyonel 
sinir ağları tabanlı bu işlem ile dikdörtgen tespiti ve takibi yapılmıştır. Oluşturulan modelin ve veri 
setinin iyileştirme çalışmaları yapılarak derin öğrenme ile nesne tespitinin doğruluğunun ve hassasiyetin 
arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca akustik sensörden veri okunarak hedef yönü tayin edilecek ve görüntü 
işleme algoritmaları ile hedef imha edilecektir. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

Şekil 1. Takım üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 2. Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Fersah ekibi olarak ön tasarım raporu aşamasından sonra çalışmalarımıza hız katarak devam 
ettik. Şu aşamada uzun uğraşlar, hesaplamalar ve analizler sonucu araç tasarımlarımıza göre 
üretilmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda itki sistemleri üretilip test edilmiştir. Yazılım 
kısmında yapay öğrenme yazılımları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ekibimiz kendi 
oluşturduğu veri seti üzerinden önceden eğitilmiş bir modelin ağırlıklarını kullanarak yeni bir 
eğitim ile dikdörtgen tespiti gerçekleştirmiştir. Yazılım çalışmalarının tümü ROS ortamında 
gerçekleştirilmektedir. Veri setinin ve kullanılan modelin iyileştirilme çalışmalarına devam 
edilmektedir. Özgün olarak tasarlanan güç dağıtım kartı, kontrol kartı, su sensörü kartlarımız 
üretilmiştir ve lehimlemeleri yapılmaktadır. Bu raporda elektronik ve mekanik kısmın 
üretimlerine dair bilgilere detaylı olarak yer verilmiştir.  

Yapılan çalışmalarla olası kritik tasarımlar belirlendi ve üretime başlandı. Aracın üretiminde 
gözlenen hatalar belirlenerek düzeltilmiş ve uygun tasarım modeline geçilmiştir. Mekanik 
olarak yapılan değişikliklerden biri itki sistemi tasarımıdır. İtki sistemi ön tasarımında pervane 
kanalın ortasında yer almasından dolayı pervane çapı küçüktür. Kritik tasarımında ise pervane 
çapını artırarak pervane kanalın çapı geniş olan tarafına taşındı ve daha fazla itme kuvveti 
sağlandı. 

Şekil 3. Ön tasarım itki sistemi (sol), Kritik tasarım itki sistemi (sağ) 

İtki sisteminde yapılan bir diğer değişiklik motor tutuculardır. Ön tasarımda motor tutucular 
ayrı bir parça olarak tasarlanmıştı. Final tasarımda ise kanala birleşik yekpare bir parça olarak 
tasarlandı. Ön tasarım aşamasında itki sistemi montaj esnasında ve vidalama işleminde zorluk 
çıkartmaktaydı. Bu sebepten dolayı ayrı bir montaj adımı ortadan kaldırılarak daha güvenli ve 
kolay olan bir kullanıma geçildi. Bu sayede olası mekanik titreşimlerinde önüne geçilmiş oldu. 
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Şekil 4. Ön tasarım itki sistemi motor tutacağı (sol), Kritik tasarım itki sistemi motor tutacağı (sağ) 

Sistemde kullanılacak olan elektronik kartlar ekibimiz tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Üretilen katlara devre elemanlarının dizme işlemlerine başlanmış ve kontrol kartı test edilmiştir. 
Gömülü yazılım ile kontrol kartı programlanarak araç kontrol sisteminin yapısı oluşturulmaya 
başlanmıştır. 

Ayrıca sensör, motor testleri vb. elemanlar araç dışarısında kontrol edilerek test edilmeye 
başlanmıştır. Elektronik testler bitirildikten sonra araç su altında öncelikle manuel kontrol 
edilerek gömülü sistem yazılımları test edilecektir. 

Şekil 5. Kontrol Kartı Üretim Aşaması 

Şekil 5’te görüldüğü gibi öncelikle elek üzerine sıvı lehim dökülerek lehim yapılacak alanlara 
sıvı lehim uygulanmıştır. Sonrasında komponent dizme işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler 
bittikten sonra kart sıcak hava istasyonu ile lehimlenmiştir. 
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Şekil 6. Kontrol Kartı 

 

Kontrol kartının komponentleri lehimlenerek üretimi gerçekleştirilmiştir.  Diğer kartlarda aynı 
şekilde lehimlenerek üretimi gerçekleştirilecektir.  

 

Yazılımsal olarak ön tasarım aşamasında planladığımız gibi ilerlemekteyiz. Ön tasarımda 
OpenCV kullanarak ROS ortamında dikdörtgen tespiti yapmıştık. Sistemi geliştirerek derin 
öğrenme ile dikdörtgen tespiti gerçekleştirdik. İnternet üzerinde uygun veri setinin 
bulunamaması sebebiyle kendi veri setimizi oluşturduk. Ayrıca 2. görev için veri seti 
oluşturmaktayız. Eğitim yaptığımız modellerin performanslarını kıyaslayarak en uygun 
ağırlıkları seçmek için çalışmalarımızı devam etmektedir.  

 

Ön tasarım ile kritik tasarım bütçesi arasında değişiklikler olmuştur. Raspberry Pi 4 yerine 
araçta Jetson Nano kullanılacaktır. Aracın dengesinin sağlanmasında kullanılacak olan gyro 
sensör daha kaliteli seçilmiştir. Konektörler, alüminyum blok, polietilen malzeme ve gijon mil 
temin edildiği için listeden kaldırılmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı  

 
Şekil 7. Sistem Tasarımı 

Şekil 7’de elektriksel bağlantı şeması bulunmaktadır. Şemadaki numaralandırılmış elemanlar 
aşağıda açıklanarak anlatılmıştır. Ekibimiz tarafından 2,3,4 ve 7 numaralı kartlar tasarlanmış 
ve üretimi gerçekleştirilmiştir. 
1) Li-Po 

Sistem için gerekli olan gücü sağlayacak elemandır.  

2) Güç Kesme Kartı 

Sistem içerisine su girdiği anda sistemin gücünü keserek sistemi koruyacak karttır.  

3) Su Algılama Sensörü 

Sistem içerisine su girdiğinde sinyal üreten sensör kartıdır. 

4) Güç Dağıtım Kartı 

Tasarlanan bu kart sisteme için gerekli gücü dağıtacaktır. Kart üzerinde 12V, 5V ve 3.3V 
gerilim çıkışları bulundurmaktadır. Üzerinde bulunan soketler ile araç içerisine güç 
dağıtılmaktadır. Bu soketler ile kablo düzeni sağlanarak olası müdahalelerde işlemleri 
kolaylaştıracaktır. 

5) Jetson Nano  

Jetson Nano sistemin ana kontrolcüsü olarak kullanılacaktır. Üzerine takılan kamera ile test 
gerçekleştirilirken su altı aracından görüntü alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca otonom harekette 
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sistemin kontrolü için karar verme mekanizmalarına veri oluşturarak aracın hareketinin 
sağlanmasında görev alacaktır. Jetson Nano’ya herhangi bir şey olması durumunda Raspberry 
Pi 4 kartı kullanılacaktır. 

 

6) Kamera 

Kamera sayesinde görüntü alınarak aracın karar verme mekanizmasının çalışması 
sağlanacaktır. 

 

7) Kontrol Kartı 

Tasarladığımız bu kart motor kontrolü, sensörlerden veri alınması ve PID ile sistemin denge 
işlemlerini gerçekleştirecektir. Üzerinde bulunun sıcaklık sensörlerin ile sıcaklığı ölçüp fanları 
gerekli seviyede çalıştıracaktır.  

 

8) Basınç Sensörü 

Basınç sensörü sayesinde araç derinlik bilgisini ölçecektir. Derinlik bilgisi ile araç istendiğinde 
derinliğini sabitleyerek istenilen konumda durabilecektir. 

 

9) Gyro Sensor 

Bu sensör ile aracın eğim verileri öğrenilip araç konumunun istenilen düzeyde kalması 
amaçlanmaktadır. Böylece aracın dengede kalması sağlanacaktır. Motorlar çalıştırıldığı 
durumlarda ivme verileri kontrol edilerek sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığı geri 
bildirimini sağlayarak otonom kontrolün gerçekleşmesinde kolaylık sağlayacaktır. 

 

10) ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü) 

ESC’ler ile fırçasız DC motorlar kontrol edilecektir.  

 

11) DC Motor 

Motorlar üzerine takılmış olan pervaneler vasıtasıyla araç için gerekli olan itki kuvvetinin 
sağlayan elektronik elemandır. 

 

12) Hidrofon 

Hidrofon ile pingerin sinyalleri algılanacaktır. Bu sayede otonom görevde istenilen hedefe 
yönlenebilmesi için kullanılacaktır. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım süreci aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

1) Tasarım modelleri literatür araştırması ve olası modellerin tespiti. 
2) Olası modeller üzerinden fikir alışverişi yapılarak araç tasarımının belirlenmesi. 
3) Araç tasarımı belirlendikten sonra hangi parçanın hangi üretim yöntemi ile üretileceğine 

karar verilmesi.  
4) Aracın genel taslağı bittikten sonra CAD bilgisayar ortamına aktarılması. 
5) Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak tasarım analizlerinin yapılması 
6) CAD ortamında iyileştirmeler yapılması.  
7) Tasarım modelinin şasesinin toplanması. Toplanan şasenin kusurları ve bu kusurların 

belirlenmesi. 
8) Elde edilen bilgiler ışığında yeni bir tasarım için CAD ortamında çalışmalara başlaması.  
9) Tasarımın üretim için hazır hale getirilmesi. CNC ve 3D üretim yöntemleri ile aracın şase 

kısmının üretilmesi. 
 
Aracın ön tasarımından kritik tasarıma kadar araç için birçok farklı tasarım modelleri üzerinde 
durulmuştur. Olası tasarımların mekanik özellikleri tablolara aktarılarak tasarımların birbiri ile 
karşılaştırılması sağlanmıştır. 

 
Tablo 1. Kavramsal tasarım seçeneği 1 

Tasarım Modelleri 
Mekanik Özellikler 1 2 3 
Dikey motor sayısı 2 3 4 
Yatay motor sayısı 2 4   
Sızdırmaz tüp çapı 100 110 120 
Alüminyum kapak türü Alüminyum flanş Alüminyum blok   
Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor Sızdırmaz soket   
Şase malzeme Kestamit Polietilen   
Pervane kanat sayısı 2 3 4 

***tasarım modelleri tablolarındaki 1,2,3 mekanik seçenekleri ifade eder. Renkli kısımlar ise seçilen seçeneği ifade etmektedir. 

Tablo 2. Kavramsal Tasarım Seçeneği 2 

Tasarım Modelleri 
Mekanik Özellikler 1 2 3 
Dikey motor sayısı 2 3 4 
Yatay motor sayısı 2 4   
Sızdırmaz tüp çapı 100 110 120 
Alüminyum kapak türü Alüminyum flanş Alüminyum blok   
Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor Sızdırmaz soket   
Şase malzeme Kestamit Polietilen   
Pervane kanat sayısı 2 3 4 
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Tablo 3.  Kavramsal tasarım seçeneği 3 

Tasarım Modelleri 
Mekanik Özellikler 1 2 3 
Dikey motor sayısı 2 3 4 
Yatay motor sayısı 2 4   
Sızdırmaz tüp çapı 100 110 120 
Alüminyum kapak türü Alüminyum flanş Alüminyum blok   
Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor Sızdırmaz soket   
Şase malzeme Kestamit Polietilen   
Pervane kanat sayısı 2 3 4 

 

Su altı aracının olası mekanik tasarım özellikleri tablolara aktarılmıştır. Tasarlanan aracın 
boyut, itki gücü, sızdırmazlık, maliyet ve ağırlık başlıkları altında Tablo 4’te karşılaştırılmıştır. 

Tablo 4. Kavramsal tasarım seçeneklerinin analizi 

 
Kritik tasarım modeli kararlaştırılması için Tablo 4’teki seçenekler kullanıldı. Bu şekilde 
yapılmasının sebebi su altı aracını birden fazla kategoride karşılaştırarak olası en iyi tasarım 
modelinin bulup seçilmesidir. Tablo 4’te görüldüğü gibi ağırlığın ve maliyetin fazla olmasına 
rağmen sızdırmazlık ve itki gücü göz önünde bulundurulduğunda “Kavramsal tasarım seçeneği 
3” seçilmiştir. Aracın kritik tasarım görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

(+) Uygun
(-) Uygun deği

AĞIRLIK

A B C D E

Tablo 1 2 1 1 3 3 (-)

Tablo 2 3 2 2 2 3 (-)

Tablo 3 2 3 3 2 1 (+)

KARAR

1

2

AÇIKLAMA

3

kötü

orta

iyi

KARAR CEVAPBOYUT
İTKİ GÜCÜ

SIZIDIRMAZLIK
MALİYETTASARIM 

SEÇENEK
LERİ

Sistemin maliyeti  düşük fakat itki gücü 
azdır. Kablo bağlantı noktalarında pnömatik 
rekor deneyimlerimiz sonucu sorun teşkil 

etmektedir.

Sistemin maliyeti ve itki gücü orta 
seviyededir. Sızdırmazlık konusunda  her 

iki tarafta alüminyum flanş kullanımı 
sızdırmazlık konusunda tecrübelerimiz 
doğrultusunda sorun teşkil etmektedir

Sistemin maliyeti orta bir fiyattadır  itki  
gücü  olarakta 3 kanatlı pervane seçilmesi 
tasarımı ön plana çıkarmıştır. Fakat sahip 

oludğu sızdırmaslık özellik bakımından ağır 
olsada gücenlik  açısından  sorun teşkil 

etmemektedir
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Şekil 8. Kritik tasarım aracın perspektif görüntüsü 

 
Şekil 9. Kritik tasarım aracın üst görünüşü 

 
Şekil 10. Kritik tasarım aracın ön görünüşü 
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Şekil 11. Kritik tasarım aracın yan görünüşü 

Yukarıda tasarımları verilen aracın itki sistemleri ekibimiz tarafından özgün olarak tasarlanmış, 
matematiksel hesaplamaları ve analizleri yapılarak üretilmiştir. İtki sistemi tasarlanırken birçok 
parametre üzerinde durulmuştur. Bu parametreler pervane kanat sayısı, pervane çapı, kanal 
yapısı ve uzunluğudur.  

Akış simülasyon analizlerinde yukarıda bahsettiğimiz parametreler doğrultusunda itki sistemi 
test edilmiştir. Programdan alınan test verileri karşılaştırılmak üzere bir tablo haline 
getirilmiştir. Ana sınıflandırma özelliğimiz kanat sayısı seçilerek 2 veya 3 kanatlı olmasına göre 
alınan veriler gösterilmiştir. 

Tablo 5. İtki sistemi karşılaştırma tablosu 

İtki Sistemi Karşılaştırma 
Pervane 
kanatçık 

sayısı 

Pervane çap 
(mm) 

Pervane kanal 
uzunluğu 

Pervane itki 
kuvveti(N) 

Kanal kaynaklı 
itki kuvveti(N) 

Toplam itki 
kuvveti(N) 

 
2 69,31mm 70mm 20,05 5,25 25,3  
2 69,31mm 50mm 18,38 3,42 21,8  
2 60,68mm 70mm 6,61 0,13 6,74  
2 60,68mm 50mm 8,06 0,52 8,58  
3 69,31mm 70mm 31,84 10,74 42,58  
3 69,31mm 50mm 24,85 6,47 31,32  
3 60,68mm 70mm 17,29 1,29 18,58  
3 60,68mm 50mm 11,11 1,71 12,82  

 

Tablo 5 değerlerine bakılarak araç için en uygun tasarımın 3 kanatlı, çapı 69.31 mm ve kanal 
uzunluğu 70 mm olduğu görülmüştür. Buradaki değerler simülasyon sonuçlarına göre çıkmıştır. 
Ayrıca ekibimiz tarafından hazırlanan itki sistemi test standı üzerinden gerçek sonuçlar ile 
simülasyon sonuçları karşılaştırılacaktır. Ekibimiz tarafından tasarlanan itki sistemine 
geçmeden önce 2 kanatlı ve 3 kanatlı özelliğe sahip olan pervanelerin analizleri aşağıda 
verilmiştir. 
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• 2 Kanatlı Pervane Tasarım ve Analizleri 

 

2 kanatlı pervanenin tasarımı Şekil 11’deki gibidir. Pervanenin çapı 69.31mm ve kanal 
uzunluğu 70mm olarak seçilmiştir. 

 
Şekil 12. 2 Kanatlı pervane tasarımı 

2 kanatlı pervanenin akış analizleri Şekil 12’de verilerek analiz sonuçları Tablo 6’da 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 13. 2 Kanatlı pervane akış analizi 

Tablo 6. 2 Kanatlı pervane analiz sonuçları 

İsim Birim Değer Ortalama 
Değer Asgari Değer Azami Değer 

Pervane kuvvet N 20,02629028 20,41607402 19,99046667 21,56461542 
Pervane kanal 
kuvvet N 5,830983366 4,962992157 3,55250767 6,804919253 

Toplam itki kuvveti N 25,85727365 25,37906618 23,7579541 27,1425746 

 

Tablo 6’ya göre pervane kuvveti, kanal kuvveti ve toplam itki kuvvetinin değerleri 
görülmektedir. Bu değerler 3 kanatlı pervane analizleri ile karşılaştırılacaktır. 
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• 3 Kanatlı Pervane Tasarım ve Analizleri 
 

3 kanatlı pervanenin tasarım ve analizleri aşağıdaki gibidir. Pervanenin çapı 69.31mm ve kanal 
uzunlu 70 mm olarak seçilmiştir. Simülasyon ortamında verimlilik bakımından fazla olan itki 
sisteminin simülasyona analiz sonuçları ve değer tablosu çıkarılmıştır. Simülasyon sonucu 
verilen itki siteminin teorik hesaplamalarla sonucu desteklenmiştir. 

 
Şekil 14. 3 Kanatlı pervane tasarımı  

 
Şekil 15. 3 Kanatlı pervane analizleri 

Şekil 15’te görüldüğü gibi su sol taraftan sağ tarafa doğru hareket etmektedir. Pervane kısmında 
maksimum hıza ulaşan su çıkışa doğru hızı azalmaktadır. Pervane etrafına kanal yapılamasının 
sebebi pervane kanatlarında oluşan su kaybını azaltarak daha kuvvetli bir itki kuvveti 
sağlamasıdır. Ayrıca kanallar manevralar sırasında sönümleme etkisinin artmasına katkıda 
bulunarak aracın manevra kabiliyetine destekleyici yönde etki etmektedir [1]. 

Tablo 7. 3 Kanatlı pervane analiz sonuçları 

İsim Birim Değer Ortalama 
Değer Asgari Değer Azami Değer 

Pervane kuvveti N 31,79103465 31,84290842 31,71726739 31,96420653 

Pervane kanal 
kuvveti N 10,8359191 10,7445459 10,3661623 11,38629114 

Toplam itki kuvveti N 42,62695375 42,58745432 42,20572964 43,18624562 
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Bu karşılaştırmada özellikleri birebir aynı olan 2 ve 3 kanatlı pervaneli itki sistemi 
karşılaştırılmıştır. Pervane kanat sayısının artması üretilen itki kuvvetinin ve torkun artmasını 
sağlamaktadır. Ancak bu durum rotoru çalıştırmak için gereken gücü de olumsuz bir şekilde 
arttırmaktadır [2]. Gerçek değerler takım olarak yapılacak olan test standından sonra ortaya 
çıkacaktır. Seçilecek olan itki sisteminde yapılmakta olan test sonucunda karar verilecektir. 
Ancak analiz sonuçlarına göre 2 kanatlı pervaneye kıyasla 3 kanatlı pervanenin oluşturduğu 
toplam itki kuvvetinde gözle görülür bir artış söz konusudur. 

Analizler kısmında 3 pervaneli çapı 69.31mm kanal uzunluğu 50mm olan pervane 
karşılaştırılmamıştır. Bunun sebebi araç tasarımına uygun olmamasıdır. 

 

• Seçilen Pervanenin Teorik Hesaplamaları 
 

3 kanatlı pervanenin teorik hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 

Seçilen itki sisteminin toplam itki kuvveti, kanal sürtünme kuvveti, teorik maksimum verimlilik 
ve itki (thrust) sabiti hesaplamaları yapıldı. Kinetik enerjideki ve momentumdaki değişimler 
göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalarda, başlıca momentum teorisi ve pervane 
teorisi kullanılmıştır. 
 
a. Kanalın İtki Kuvveti Hesabı 
Toplam itki kuvveti hesaplanırken kullanılacak olan pervane diskinin alanı (𝐴𝐴𝑝𝑝), CAD 
ortamında hesaplanarak 0.00428434 m2 tespit edilmiştir. Akışta eklenen hız (𝑈𝑈𝑎𝑎) ve disk 
boyunca akışkanın hızı (𝑉𝑉𝑝𝑝) simülasyon aracı ile elde edilerek sırasıyla 2.3 m/s ve 4 m/s olarak 
alınmıştır. Bu değerler Denklem 1’de yerine konularak toplam itki kuvveti 39.29 N 
bulunmuştur. 
 

𝑇𝑇0 = 𝜌𝜌 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝 �𝑉𝑉 + 𝑈𝑈𝑎𝑎
2

+ 𝛿𝛿� ∗ 𝑈𝑈𝑎𝑎                                               (1) 
 

𝑇𝑇0 = 997 ∗ 0.00428434 ∗ 4.3 ∗ 2.3 = 39.29𝑁𝑁 
 
b. Kanalın Sürtünme Kuvveti Hesabı 
SolidWorks akış simülasyonu kullanılarak su için hesaplanan 𝐶𝐶𝑑𝑑 katsayısı Şekil 2’de analiz 
sonucu gösterilerek 0.58 olarak kabul edilmiştir. 
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Şekil 16. 𝐶𝐶𝑑𝑑 Katsayısı 

𝐷𝐷𝑓𝑓 = 0.5(𝜌𝜌𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝)                                                        (2) 

𝐷𝐷𝑓𝑓 = 0.5𝑥𝑥997𝑥𝑥0.584𝑥𝑥0.00428434𝑥𝑥4 = 4.95𝑁𝑁 

Kanalın sürtünme kuvveti (𝐷𝐷𝑓𝑓) Denklem 2 kullanılarak hesaplanmış ve 4.95 N bulunmuştur. 

c. Kanalın Sürtünme Verimliliği Hesabı: 
Kanalın sürtünme verimliliği hesaplanırken Denklem 1’de hesaplanan toplam itki kuvveti 
değeri (𝑇𝑇0) ve Denklem 2’de hesaplanan kanalın sürtünme kuvveti değeri (𝐷𝐷𝑓𝑓), Denklem 3’te 
kullanılarak verimlilik (𝜂𝜂𝑓𝑓) %87 bulunmuştur. 

𝜂𝜂𝑓𝑓 = 𝑇𝑇0−𝐷𝐷𝑓𝑓
𝑇𝑇0

                                                                (3) 

𝑛𝑛𝐹𝐹 =
39.29 − 4.95

39.29
= 0.87 

 

d. İtki Sabiti Hesabı 
İtki sabiti (𝐾𝐾𝑇𝑇), Denklem 4’te gerekli değerler yerine konarak hesaplanmıştır. Devir sayısı (𝑛𝑛) 
95.17 rev/s, pervanenin çapı (𝐷𝐷) ise 0.06199 m alınarak itki sabiti 0.29 bulunmuştur. 

𝐾𝐾𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0
𝜌𝜌𝑛𝑛2𝐷𝐷4

                                                               (4) 

𝐾𝐾𝑇𝑇 =
39,29

997𝑥𝑥95.172𝑥𝑥0.061994
= 0.29 

 

• İtki Sisteminde Yapılan Değişiklikler ve Sebepleri 

Yukarıda analizleri verilen 3 kanatlı itki sistemi kritik tasarımıdır. Kritik tasarımı ve ön tasarım 
arasında birkaç tasarım farklılığı bulunmaktadır. Farklılıklar pervane çapı ve motor 
tutuculardır. Bu değişikliklerin neden yapıldığı ayrıntılı bir şekilde görseller ile anlatılacaktır. 



 
 

17 
 

 
Şekil 17. Ön tasarım akış analizi 

Tablo 8. Ön tasarım akış analizi sonuçları 

İsim Birim Değer Ortalama 
değer Asgari değer Azami değer 

Pervane itme 
kuvveti N 24,62845 25,01901713 24,62844874 25,29796551 

Kanal itme 
kuvveti N 5,902794 5,695969359 5,303645961 6,096618837 

Toplam itme 
kuvveti N 30,53124 30,71498649 30,53124303 30,943021 

 

Tablo 8’de verilen değerler ön tasarım için tasarlanan itki sistemine aittir. Bu itki sisteminde 
pervane çapı final tasarımından küçüktür bu sebeple daha az suyu hareket ettirdiğinden daha az 
itme kuvvetine sahiptir. 

 

 
Şekil 18. Kritik tasarım akış analizi 
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Tablo 9. Kritik tasarım akış analizi sonuçları 

İsim Birim Değer Ortalama 
Değer Asgari Değer Azami Değer 

Pervane kuvvet N 31,79103465 31,84290842 31,71726739 31,96420653 

Pervane kanal 
kuvvet N 10,8359191 10,7445459 10,3661623 11,38629114 

Toplam itki 
kuvveti N 42,62695375 42,58745432 42,20572964 43,18624562 

 

Yukarıdaki analizde verildiği gibi pervane kanalını sabit tutup pervane çapını arttırdığımızda 
gözle görülür bir şekilde itme kuvvetinde bir artış olmuştur. Bunun sebebi kanatların yüzey 
alanının artmasıyla daha fazla suyun hareket etmesidir. 

 
Şekil 19. Pervane itme kuvveti grafiği 

 

 
Şekil 20. Kanal itme kuvveti analizi 
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Şekil 21. Toplam itme kuvveti grafiği 

İtki kuvveti analizleri verilen aracın itme kuvveti kadar önemli bir diğer kısmı ise şasedir. 
Şasenin önemli olmasının sebebi üzerinde barındırdığı yükleri ve maruz kalacağı itki 
kuvvetlerini taşıyabilmesidir. Bu sebepten dolayı şase üzerinde statik yük analizleri yapılarak 
şase malzemesinin dayanımı ortaya çıkarılmıştır.  

Şase analizi yapılmadan önce şase üzerinde olan yük dağılımı bir görsel ile açıklanarak 
ardından analizleri verilmiştir. 

 
Şekil 22. Aracın yük analizi 

Kritik tasarımında aracın tüm yükü şasenin rijitliğini sağlayan alüminyum büküm parçalarıdır. 
Analizini yapmadan önce ne kadar kuvvete maruz kalınacağı hesaplaması yapılmıştır. Diğer bir 
etken ise itki sisteminin itme sırasında şaseye yapacağı kuvvettir. Bu kuvvet ise 42.58N’dur. 
Bu kuvvet itki sisteminin şaseye bağlanan vida bağlantı yerinden etki edecektir.  
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Şekil 23. Şase statik analizi 

 
Şekil 24. Şase statik analizi 2 

 

Kritik tasarımda şase oldukça az strese maruz kalmaktadır. Strese maruz kalan kısımlar itki 
sisteminin şaseye montajlandığı kısımlarda gerçekleşmiştir.   

Su altı aracının sahip olduğu mekanik parçalar teknik resim ve görseller ile açıklanarak aşağıda 
verilmiştir. 

 

• Şase  

Aracın ana yükünü taşıyacak olan estetiklik ve rijitlik sağlayan tasarım parçasıdır. Şase 
üretilirken polietilen levha kullanılmıştır. 
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Şekil 25. Şase tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 

• Kapsül tasarımı 

Sistemde elektronik malzemelerin korunmasını ve sızdırmazlığı sağlayan eleman kapsül 
parçasıdır. İçinde kamera, kontrol kartları ve pil bulunacaktır. Kapsül tasarımı; akrilik tüp ve 
alüminyum orta blok olmak üzere 2 alt parçadan oluşmaktadır. 

 
Şekil 26. Kapsül tasarımı, teknik resmi 
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a) Akrilik tüp  
Kapsül tasarımında iki adet akrilik tüp bulunmaktadır. Bunlar orta bloğun her iki tarafından 
o-ringler ile sıkı geçme şeklinde montajlanarak sızdırmazlık sağlamaktadır. Akrilik tüplerin 
içerisinde oluşan bu alana elektronik malzemeler yerleştirilecektir 

 

 
Şekil 27. Akrilik tüp tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 
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b) Alüminyum Orta Bölme  
Aracın akrilik tüplerini bir arada tutan ve sahip olduğu o-ring kanalları ile sızdırmazlığı 
sağlayan parçadır. Alüminyum bölgenin yanlarında ve üstünde bulunan delikler sayesinde 
kablo giriş çıkışına olanak sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 28. Orta kule tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 

• İtki sistemi 

İtki sistemi 3 alt parçadan oluşmaktadır. Bunlar pervane, pervane kanalı ve motor tutacaklardır. 
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Şekil 29. İtki sistemi tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 

a) Pervane  
Aracın motorundan gelen dairesel hareketin itki gücüne dönüştürülmesi için 3 kanatlı bir 
pervane tasarımı yapılmıştır. Pervane tasarlanırken itki gücünün arttırılması için gerekli 
analizler hesaplamalar ve testler yapılmıştır. 

 

  

 
Şekil 30. Pervane tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 



 
 

25 
 

 
b) Pervane kanalı 
Gelen suyun daha rahat bir şekilde akmasını sağlamak ve akış kaybını önlemek amacıyla dikey 
ve yatay pervane kanalı olmak üzere iki tip olarak tasarlamıştır. 

 

•  Dikey itki sistemi kanalı  
Dikey itki sistemi, itki gücünün verimli hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İtki gücünü artırmak 
için çıkış tarafına doğru çapı azaltılmıştır. 

 

 
Şekil 31. İtki sistemi kanal tasarımı ve teknik resim 

• Yatay itki sistemi kanalı 
Yatay itki sistemi kanallarında giriş ve çıkış çapları eşittir. Hareket manevralarında kontrolün 
kolaylıkla sağlanabilmesi için ileri ve geri itki kuvvetlerinin birbirine eşit olması istenmektedir. 
Böylelikle yatay yöndeki motorların ileri ve geri hızları eşit olacaktır. 
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Şekil 32.  Yatay itki sistemi tasarımı, teknik resmi ve üretilmiş hali 

 

c) Motor tutacakları 
Motorun sağlam bir şekilde pervane kanalına sabitlenmesi ve arıza durumunda rahatlıkla 
değiştirilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. 

 
Şekil 33. Motor tutacağı teknik çizim 

Aracın alt bileşenlerinin açıklanması sonrasında tamamen ekibimiz tarafından özgün tasarıma 
sahip ve yerli imkanlarla üretilmiş aracımızın son hali Şekil 34’te gösterilmiştir. Araç üzerinde 
gerekli testlerin yapılabilmesi için öncelikle manuel olarak kontrol edilmiştir. Şekilde görülen 
kablolar otonom kontrolde kullanılmayacaktır. Bunun yerine kullanılacak olan soket 
sızdırmazlık sağlayacaktır.  
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Şekil 34. Fersah ROV 

 

4.2.2. Malzemeler 

Tasarlanan bu araçta birden fazla malzemenin birleşimine ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bunlar 
plastik, alüminyum blok ve şaseyi ayakta tutacak olan polietilendir. Bu malzemelerin kullanım 
alanları ve seçilme sebepleri aşağıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

a) PLA Filament 

Başta itki sistemi, motor tutacakları ve pervaneler olmak üzere aracın birçok kısmında PLA 
malzemesi kullanılmıştır. Bu malzemenin başlıca seçilme sebebi kullanımı kolay ve sarf bir 
malzeme olmasıdır. 

 

b) Polietilen Levha 

Parça bütünlüğünü sağlamak ve aracın diğer bileşenlerini sağlıklı bir şekilde sabitlemek için 
aracın şasesinin polietilen malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme iyi talaş kaldırma özelliğine 
sahip, yüzeyi kaygan ve aşınma direnci yüksektir. Polietilen malzeme pleksi levhaya nazaran 
daha esnek bir malzeme olduğundan darbelerden daha az etkilenerek olası kırılmaların 
önlenmesi hedeflenmiştir. 

 

c) Alüminyum 

Aracın orta bölümünün parça bütünlüğünü sağlamak için kullanılan çeşitli bağlantı elemanları 
alüminyum malzemeden üretilmiştir. Parça bütünlüğünü sağlamak için bağlantı elemanları 
kullanılacağı yere göre 2mm ve 3mm alüminyum levhalardan kesilip bükülerek kullanılmıştır. 
Özellikle itki sistemi ve orta blokta kullanılan bağlantı parçası oluşabilecek darbelere karşı şase 
bütünlüğünün korunmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 35. Alüminyum malzemesi (sol), Alüminyum orta blok tasarımı (sağ) 

d) O-Ring 

O-ring’ler alüminyum blok ve akrilik tüp arasında sızdırmazlığı sağlayacak olan malzemedir. 
Orta bloğun çapıyla orantılı olarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda seçilen o-ringe uygun 
o-ring kanalı açılmış ve önde ve arkada bulunan iki akrilik tüp o-ring yardımıyla orta bloğa sıkı 
geçme yöntemiyle sabitlenmiştir. 

 

e) Krom Kaplı Gijon Mil 

Araçta gijon miller, parçaların esnemesini ve akrilik tüpe temas etmesini engelleyerek raf 
sisteminde iskelet görevi görmektedir. Bu sistem sayesinde akrilik tüpleri çekip çıkardığında 
tasarlanan raf sistemi bütünlüğünü korumaya devam edecektir. 

 

f) Akrilik Tüp 

Araçta akrilik tüp kamera ve elektronik ekipmanların bulunduğu kapsül tasarımında 
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılmıştır.  

 
Şekil 36. Akrilik tüp 

g) Pleksi Yapıştırıcı 

Araçta pleksi yapıştırma işlemi sızdırmaz alandaki polietilen kısmın birleştirilmesinde 
kullanılmıştır. 

 

h) Kauçuk 

Alüminyum blok ile soketler arasındaki sızdırmazlığı sağlayan malzemedir. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

a) Birleştirme Yöntemleri 

 

• Kaynak 

Aracınızda sızdırmaz bölge olarak pleksi silindir ve küre kullanılmıştır. Bu parçalar yapıştırma 
tekniği ile kaynatılacaktır. Kaynak işlemi için ilave malzeme olarak ince pleksi yapıştırıcı 
kullanılacaktır. Pleksi yapıştırıcı kaynak yapılacak yüzeyleri eriterek iki yüzeyin birbiri içine 
girerek yapışmasını sağlamaktadır. İnce pleksi yapıştırıcısının kullanılmasının sebebi kimyasal 
tepkimeden elde edilen kaynak yüzeyinin istenilen şekilde olmasıdır. 

 
Şekil 37. Pleksi Yapıştırma (Plastik Kaynağı) 

• Lehim 

Araçta tasarlanmış elektronik kartların montajında genellikle sıcak hava ile lehim yöntemi 
tercih edilmiştir. Kablo bağlantıları gerçekleştirirken lehimleme ile bağlantı sağlanıp makaron 
ile yalıtılmaktadır. 

 

• Vidalama 

Aracın şasi bağlantıları uygun çapta ve uzunlukta vidalar seçilerek montajı gerçekleştirilmiştir. 
Araç üzerinde PLA malzemesinden üretilen parçaların bağlantısında kullanılan vida 
somunlarını sabitlemek için somun yatakları tasarlanmıştır.  Bu işlem pratik ve basit bir montaj 
sağlamaktadır. Vida bağlantılarında gereken yerlere pul ve conta kullanılmıştır. 

 

b) Talaşlı İmalat 

• CNC Freze ve Torna 

Aracın şasesi polietilen malzemeden üretilmiştir. Polietilen malzemede tasarım 
doğrultusunda şekil verilmesi için CNC kullanılmıştır. Orta kule ise alüminyum silindirden 
CNC kullanılarak üretilmiştir. Gerekli durumlarda freze de kullanılmıştır. 
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Şekil 38. Orta kule üretim aşaması 

 

• Delik Açma 

Aracın şasesinde ve diğer parçalarda tasarımın değişmesi, mevcut deliklerinin genişletilmesi 
veya deliğe vida dişi açılması gibi ihtiyaçlarda delik açma tekniği kullanılmıştır. 

 

• Taşlama ve Çapak Alma 

CNC ve freze işlemlerinde sonra parçaların kesilen yüzeylerinde kalan çapaklar taşlama 
yöntemiyle kaldırılmıştır. Polietilen şasenin kavisli yüzey oluşturma gibi işlemlerinde kenar 
düzeltme olarak kullanılmıştır. 

 

c) 3 Boyutlu Baskı 

Aracın pervane, itki sistemi ve birçok bağlantı elemanı 3 boyutlu yazıcıdan basılmıştır. 3B baskı 
yöntemi maliyeti düşük erişimi kolay ve işçilik gerektirmeyen bir üretim yöntemidir. İsteğe 
bağlı olarak model üzerinde değişiklik yaparak kısa bir sürede üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 
Şekil 39. 3 Boyutlu Baskı 
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d) Şekil Verme 

• Presleme İşlemi 

Araçta presleme işlemi alüminyum malzemeden tasarlanan bağlantı parçalarına şekil verilme 
işleminde kullanılmıştır. Lazer ile kesilen alüminyum bağlantı parçaları pres ile istenen açıda 
hassas bir şekilde bükülmüştür. 

 
Şekil 40. Presleme İşlemi 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Tablo 10. Kritik tasarım mekanik özellikler 

KRİTİK TASARIMI MEKANİK ÖZELLİKLER 
Uzunluk 400mm 
Genişlik 460 mm 
Yükseklik 152 mm 
Ağırlık 5821.39 g 
Hacim 4001565.89 mm3 

 

Aracın mekanik özellikleri tablodaki gibidir. Bu bilgileri kullanarak aracın yüzerliği hakkında 
ve kaldırma kuvveti hesabı yapılacak ve yorumlanacaktır.  
 

Suyun kaldırma kuvvetini bu formül ile hesaplanacaktır.  
𝐹𝐹 = 𝑉𝑉𝑏𝑏 .𝑑𝑑𝑠𝑠.𝑘𝑘                                                              (5) 

𝐹𝐹 = 0.00400156589𝑥𝑥997𝑥𝑥9.8 = 39,09 𝑁𝑁 
 

Aracın ağırlığı 5,82 kg’dır. Bu da 57,08 N denk gelmektedir. Suyun kaldırma kuvveti ise 39,09 
N dur. Bu sonuçlardan çıkılacak sonuç ise aracın batacağı sonucuna varıldı. Aracın suda daha 
iyi yüzmesi için ilgili yerlere köpük eklenerek motorlar zorlamadan kontrol edilebilir. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Süreci 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Şekil 41’de elektronik sistem tasarımı şeması bulunmaktadır. Ekibimiz tarafından 2, 3, 5 ve 7 
de ki kartlar tasarlanmıştır. 

 
Şekil 41. Elektronik tasarım süreci 

1- Li-Po Pil 

Aracın çalışması için gerekli olan gerekli olan gücü sağlayacaktır. Lipo pilin seçimi için 
öncelikle güç ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Malzemelerin güç ihtiyaçlarının belirlenmesi için Denklem 6’daki formül kullanılır. 

𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑉𝑉 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑁𝑁                                                               (6) 

Tablo 11. Güç Tüketimi 

İsim Adet Voltaj Akım Watt 

Motorlar 8 12 4 384 

Jetson 1 5 4 20 

Kontrol Kartı 1 5 1 5 

Fan 2 12 0.5 12 

Kamera 1 5 0.25 1.25 

Güç Kesme Kartı 1 3.3 0.25 0.825 

Güç Dağıtım Kartı 1 5 0.25 1.25 

Su Sensörü 4 5 0.1 2 

 Toplam 430.325 W 
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Robot otonom görevleri gerçekleştirirken sürekli olarak tam güçte çalışmayacaktır. Aracın 
dengede kalması için dikey motorlar daha fazla efor sarf edecektir. Bu doğrultuda tabloda 
yapılan hesap aşağıda düzenlenerek ihtiyaç duyulan batarya hesaplanmıştır. Görev süresi 15dk 
olarak düşünülmüş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Robotun sürekli tam güçte 
çalışmayacak olmasından dolayı daha az güç tüketimi olacaktır. Aracın tam güç kullanımı 
yapılan testler ile desteklendikten sonra pil seçimi tamamlanacaktır. Bu doğrultuda 𝑤𝑤ℎ 
cinsinden güç tüketimi hesaplanırsa: 

𝑤𝑤ℎ = 𝑤𝑤 ∗ ℎ 

𝑤𝑤ℎ = 430.325 ∗ 0.25 

𝑤𝑤ℎ = 107.58 

Pillerdeki depolama birimi 𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ birimden olduğundan dönüşüm yapıldığında: 

𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ = 𝑤𝑤ℎ ∗ 1000/𝑉𝑉 

𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ = 107580/12 

𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ = 8.965 

2- Güç Kesme Kartı 

 
Şekil 42. Güç Kesme Kartı Devre Şeması 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart sistem içerisine suyun girmesi halinde sensörden 
aldığı bilgi ile gücün kesilmesini sağlayacaktır. Şekil 42’de güç kesme kartının devre şeması 
bulunmaktadır.  
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Sensörden gelen sinyaller denetleyicinin Kesme (interrupt) özelliği olan pinlerine bağlanmıştır. 
Bu sayede su sensörlerinden veri geldiğinde denetleyicide kesme oluşacaktır. Kesme sinyalleri 
denetleyicilerde bir işlemin diğer bütün işlemlerin önüne geçilmesi istendiğinde kullanılır. Bu 
sayede kesme işlemi oluştuğunda denetleyici hızlı bir şekilde komut oluşturarak gücü keserek 
sistemde arızaların oluşmasını engelleyecektir.  

Gücün kesilme işlemi sistemdeki enerji kesilip tekrar enerji verildiğinde iptal olacaktır. 
Böylelikle sistemdeki su temizlenene kadar enerjinin kesilme işlemi devam edecektir. Bu 
sistemin çalışması için gerekli olan enerji düşük olduğundan beslemesi ayrıca yapılarak kapalı 
bir sistem elde edilecektir. 

 
Şekil 43. Güç Kesme Kartı tasarımı ve üretimi 

 

3- Güç Dağıtım Kartı 

 
Şekil 44. Güç Dağıtım kartı tasarımı devre şeması 
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Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart güç kesme kartından aldığı enerjiyi sistem 
içerisine dönüştürerek dağıtacaktır. Bu kart üzerinde 12V, 5V ve 3.3V gerilim çıkışları 
bulunmaktadır ve bu çıkışlardaki sigortalar sayesinde akım fazla çekildiğinde sistem için 
güvenlik önlemi sağlayacaktır. 

 
Şekil 45. Güç Dağıtım Kartı tasarımı ve üretimi 

4- Jetson Nano 

Bu kart sistemin ana yönetim kartıdır. Otonom sürüş için yapay zeka uygulamaları, görüntü 
işleme, hareket verilerinin oluşturulması gibi birçok görevi yerine getirecektir. Üzerine 
takılacak olan Raspberry kamerası sayesinde görüntüyü dijital olarak alarak işlemeye 
başlayacaktır. Üzerinde bulunan USB çıkışlar ve GPIO çıkışları sayesinde sistemin diğer 
dinamikleriyle haberleşerek İnsansız Su altı aracını kontrol edecektir. Bu kartın temininde 
yaşanabilecek problemlerde yerine Raspberry Pi 4 kartı kullanılacaktır. 

 
Şekil 46. Jetson Nano 

5- Kontrol Kartı 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart tasarımında Atmega2560 işlemci kullanılmıştır. 
Bu kart çevre bileşenlerden aldığı bilgileri Jetson‘a aktaracaktır. Jetson’dan aldığı veriler ile 
fanlara ve ESC’lere komut vererek aracın kontrolünü sağlayacaktır. İşlemcide bulunan PWM 
çıkışlar ile ESC’ye komut gönderilecektir. PWM Sinyalinin genişliği motorun dönmesi gereken 
hızı ve yönü belirlemektedir ve bu sayede motorlar kontrol edilecektir. Kart üzerinde bulunan 
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IRFZ44N mosfeti sayesinde LED aydınlatmalar kontrol edilecektir. Ayrıca mosfet gerilimi 
kontrol ettiğinden Fan gibi gerilim kontrolüyle çalışan elemanlarda istenirse ikinci mosfetin 
çıkışına bağlanabilir.  

 

 
Şekil 47. Kontrol Kartı tasarımı ve üretilmiş hali 
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Şekil 48.  Kontrol Kartı Devre Şeması 

 
Şekil 49.  Kontrol Kartı Devre Şeması 

Tasarlanan bu kart da bulunan gyro sensör aracın doğrultusunu düzenlemeyi ve navigasyonun 
yapılabilmesini sağlayacaktır. Kart üzerinde 3 farklı USB girişi bulunmaktadır. Bu girişlerden 
bir tanesi sistem üzerine takıldığında kullanılacak olan pin soketidir. Bu soket araçta kablo 
kontrolünün daha iyi sağlanabilmesi için düşünülmüştür. Diğer soketler ise sahadaki araç 
testlerinde birbirine yedek olabilmesi amacıyla konulmuştur.  
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Şekil 50’de kartın üretim aşamasına dair resimler görülmektedir. 

 
Şekil 50. Kontrol kartı üretim aşaması 

6- Kamera 

Kamera otonom görevlerde en çok ihtiyaç duyulan elektronik bileşendir. Kamera ile su altı 
gözlemlenerek otonom kontrol sağlanacaktır.  

7- Su Sensörü 

 
Şekil 51. Su sensörü devre şeması ve devresi 

 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu su sensörü sayesinde araç içerisine su girdiğinde su 
algılanacaktır. Bu sensör suyun iletkenliğinden faydalanarak suyu algılamaktadır. Su 
algılandığında çıkış oluşturarak sisteme bilgi iletilir.  

8- Sıcaklık Sensörü 

Sistem içerisinde bulunan sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçülecektir. Bu sıcaklık değerlerine göre 
fanlar çalıştırılarak sistemin sıcaklığı optimum hale getirilecektir. Sistemde bulunan Jetson ve 
diğer kartlar çok ısınması durumunda performans kaybı yaşamaktadır bu sensör ile bunun 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
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9- Fanlar 

Fanlar dış yüzeyi su ile temas eden alüminyum orta blok sayesinde sistemi soğutacaktır. 
Böylece sistemin çok ısınmasının önüne geçilecektir.  

10- ESC 

Sistemde kullanılan motorların çalıştırılabilmesi için kullanılacaktır. ESC’ler çift yönlü 
seçilmiştir böylece aracın manevra kabiliyeti artırılacaktır. ESC sistemde kullanılan 
motorlardan daha yüksek amper seviyesini kaldırabilecek şekilde seçilmiştir. Bu seçim ile 
ısınmanın önlenmesi hedeflenmektedir. 

11- Motorlar 

Sistemin hareket kabiliyetinde önemli noktayı oluşturmaktadır. Motorlar aracın itki kuvvetini 
oluşturacaktır. Motorlar tasarlanmış olduğumuz trusterlar içerisinde daha performanslı 
çalışabilmektedirler. Böylelikle daha az akım harcanarak daha yüksek performans elde 
edilmektedir.  

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Algoritmalar ROS ortamında çalışacak programların ana yapısını aktarmaktadır. Yapılan testler 
ile geri bildirimler sayesinde algoritma yapısı daha iyi hale getirilmeye çalışılacaktır. Algoritma 
tasarımlarında görevlere özel ve genel amaçlı yapılar aktarılmıştır.  

 

 

 

Şekil 52. PID Algoritması 

 
PID algoritması sayesinde motorların dönme hızı geri bildirim ile düzenlenmektedir. Bu 
düzenlemeler sayesinde aracın hareketleri daha kolay bir şekilde sağlanacaktır. 
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Şekil 53. Yükseklik Sabitleme Algoritması 

 
Bu algoritma ile istenildiğinde aracın o anki yüksekliğinin sabit kalması sağlanacaktır. Böylece 
otonom görevlerde hedefin yüksekliğine araç sabitlenebilecektir. 



 
 

41 
 

 

Şekil 54. Denge Algoritması 

 
Bu algoritma ile araç her noktada düz kalması sağlanacaktır. Böylece aracın dengede kalması 
sağlanacaktır. 
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Şekil 55. Güdüm Algoritması 

 
Güdüm algoritması kameradan tespit edilen bir hedef olduğunda çalışmaktadır. Böylece araç 
hedefi görmediğinde tarama algoritmasının etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bu 
algoritma yapay zeka ile çalışan programdan gelen verilerin harekete dönüştürülmesi için 
gereklidir. Araç testlerinde oluşacak olan deneyimler ile gündüm algoritması güncellenmeye 
devam edilecektir. Ayrıca olası problemlerden dolayı işlem gücü yüksek olan bilgisayarın 
çalışmadığı durumlarda görüntü işleme algoritmalarıyla da güdüm algoritması çalışabilecektir. 

 



 
 

43 
 

 

Şekil 56. Tarama Algoritması 

 
Bu algoritma aracın otonom görevde objeyi tespit edebilmesi için tasarlanmıştır. Kameranın 
açısı belirlenerek aracın tarama kapsamı test edilerek öğrenilecektir. Tarama kapsamı testleri 
ile aracın tarama kabiliyeti artırılacaktır.  

Tarama algoritması havuzu “S”ler çizerek aracın taramasını sağlar. 
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Şekil 57. Pingerli Görev Algoritması 

 
Bu algoritma ile hidrofondan alınan veriler ile araç pingere yönelir daha sonrasında da obje 
tespiti yapılarak hedefe yanaşılır ve hedef imha edilerek görev tamamlanır.  

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Ön tasarım aşamasında kararlaştırıldığı üzere öncelikle tüm yazılımlar ROS ortamında 
çalışmaktadır. Araçta ROS tercih edilmesinin sebebi birden fazla algoritmanın birbirleriyle eş 
zamanlı olarak uyumlu bir şekilde çalışmasının beklenmesi ve otonom kontrolün stabilizesinin 
arttırılmak istenmesidir.    

Aracın dışarıya açılan gözü olan kameradan gelen görüntülerin işlenmesi, yorumlanması ve 
dijital verilere dönüştürülmesi için yapay öğrenme kullanılacaktır. Yapay öğrenmenin bir alt 
disiplini olan derin öğrenme ile tespit edilmesi gereken nesneler tespit edilecek ve konum 
bilgilerinin işlenmesi için Jetson Nano’ya gönderilecektir.  

Ön tasarım aşamasında ilk görev olan otonom kapıdan geçiş görevi için OpenCV kütüphanesi 
ile görüntü eşikleme ve filtreleme yapılarak dikdörtgen tespiti yapılmıştı. Ayrıca kapıdan geçiş 
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görevi için bir yapay sinir ağı tasarladık. Öncelikle takımımız bu görev için kendi veri setini 
hazırlamıştır. Teknik resimler üzerinden birebir ölçülerde 3 boyutlu ortamda yarışmada 
kullanılacak olan kapı çizilmiştir. İlk aşamada 100 pozitif resim yapay sinir ağında kullanılmak 
üzere farklı açılarda farklı ışıkta ve su altına en yakın ortam şartları sağlanacak şekilde ekran 
görüntüleri alınmıştır. Ekran görüntüleri öncelikle temizlenmiş ve boyutlandırılmıştır. Tüm 
resimler 256x256 piksel ve 3 kanallı olarak kaydedilmiştir. Şekil 58’de oluşturulan veri 
setinden bazı görüntüler gösterilmiştir.  

 
Şekil 58. Veri setinde bulunan görüntüler 

Veri seti oluşturulduktan sonra bu resimler etiketlenmiştir. Etiketleme işlemi için OpenCv 
Annotation Tool kullanılmış ve her resimde üst dikdörtgen hedef alınmıştır. 

 

                                          (a)                                                                                       (b) 

Şekil 59. a. Etiketleme aşaması, b) Etiketlenmiş txt dosyası 

Şekil 59 a’da etiketleme aşamasından bir görüntü gösterilmiştir. Şekil 59. b’de ise resimlerin 
etiketlenmesinden sonra oluşturulan .txt dosyası görülmektedir. Bu .txt uzantılı dosya, klasörde 
bulunan resimlerin öncelikle konumunu sonra o resimde bulunan etiketlenmiş bölge sayısını ve 
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etiketlenen kısmın koordinatlarını içermektedir. Veri setinin denenmesi adına hazır olarak 
Kaggle’dan alınan negatif bir dataset kullanılmıştır [3]. Negatif dataset için herhangi bir 
etiketleme işlemi yapılmamıştır. Resimler yine bir Python kodu yazılarak .txt uzantılı dosyaya 
çevrilmiştir. 

Bu işlemlerden sonra eğitim için pozitif örnekleri içeren .vec çıktı dosyası oluşturulmuş ve 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda cascade.xml dosyası oluşturulmuştur. Bu .xml 
uzantılı dosya Python ve OpenCv ile çalıştırılmış ve çıktı alınmıştır. 

 
Şekil 60. Sonuç 

Şekil 60’ta gösterilen çıktı Cascade modeli ile oluşturulmuştur. Bu modelde beklendiği üzere 
dalgalanmalar oluşmuştur. Bu dalgalanmaların sebebi veri setindeki resim sayısının az olması 
ve negatif veri setinin rastgele seçilmiş olmasıdır. Bu doğrultuda veri setinin düzenlenmesi ve 
modelin başarısında iyileştirmeler hedeflenmektedir.  

Ayrıca takımımız bu veri seti üzerinden derin öğrenme tabanlı TensorFlow API kullanarak 
nesneyi tanıtma çalışmaları yürütmektedir. SSD mimarisi kullanılarak yapılan bu çalışmada 
önceden eğitilmiş (pretrained) model olan ‘ssd_mobilenet_v1_coco’ modellinin ağırlıkları 
kullanılarak tespit yapılmıştır. Bunun için 450 görüntüye çıkarılan veri setinin genişletilmesi 
hedeflenmektedir. Şekil 61’de görüldüğü gibi görüntüler ilk önce LabelImg programı 
kullanılarak etiketlenmiş ve .csv formatına dönüştürülmüştür. TensorFlow’un anlayacağı dilde 
.records dosyaları oluşturulmuştur. SSD modelinin ağırlıkları baz alınarak tekrar oluşturulan 
veri seti üzerinden eğitim gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 61. LabelImg ile veri etiketleme 

SSD modeli nesne tespitini ve sınıflandırmayı tek seferde yapabilen bir modeldir. Akgül ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada SSD-MobileNet ve YOLO versiyonlarını su altında 
balık tespiti için mAP (%) başarım oranlarını kıyaslamışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre 
SSD-MobileNet modelinin, YOLO-V2, YOLO-V3 ve YOLO-V3 Tiny modellerine göre daha 
başarılı olduğu gözlemlemişlerdir [4]. 

Bu çalışmada önceki yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak SSD modeli tercih 
edilmiştir. Bunun nedeni hem hızlı hem de yüksek doğrulukta bir tespit hedeflenmesidir.  

Kütüphane olarak TensorFlow tercih edilmesinin nedeni ise düşük donanımlı cihazlarda diğer 
kütüphanelere göre kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Çalışmamızın bu aşamasında eğitim CPU 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 62. Tensorflow nesne tespiti 

Şekil 62’de yapılan eğitim modelinin sonucu gösterilmektedir. Ayrıca çizilen konturun 
koordinatları da konsolda görülmektedir. Bu koordinatlar kullanılarak aracın hareketi 
sağlanacaktır. 

Yapılan bu iki farklı eğitim kıyaslandığında TensorFlow ve SSD-MobileNet kullanılarak 
yapılan dikdörtgen tanıma işleminin Cascade modeline göre oldukça yüksek doğruluk verdiği 
görülmüştür. Modelin başarım oranının arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 
veri setinin iyileştirilecektir. 

2. görev olan deniz altı tanıma görevi için ise takımımız yine bir veri seti oluşturmuştur. Bu 
veri seti Şekil 63’te gösterilmiştir. Bu veri setinde 256x256 boyutlarında 400 resim 
bulunmaktadır. 1. Görevde olduğu gibi önceden eğitilmiş SSD modelinin ağırlıkları ile bir 
eğitim gerçekleştirilecek ve deniz altı tanınarak aracın tespit ettiği bölgeye yerleşmesi 
gerçekleştirilecektir.  

 
Şekil 63. 2. Görev için oluşturulan veri seti 

Yapay öğrenme ile nesne tanıma sisteminde herhangi bir hata alınması veya beklenmedik bir 
durumda ise B planı olarak görüntü işleme kullanılacaktır. Takımımız görüntü işleme ile daire 
ve dikdörtgen tespit etme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Şekil 64’te bu işlemlerin bir çıktısı 
görülmektedir.  
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Şekil 64. Daire tespitinin çalışan örneği 

4.4. Dış Arayüzler 

Su alt aracında ara yüz olarak motor test düzeneği için motorun itki kuvvetini, çektiği akım ve 
gücü hesaplayan ve hesapladığı değeri ekranda gösteren bir arayüz tasarlandı. Ekrana bastırdığı 
değerleri SQL database’e kaydederek verilen testlerden sonra yorumlanmasını sağlamıştır. 

 
Şekil 65. İtki sistemi test düzeneği arayüzü 

 

Bu arayüz de sistem şu şekilde çalışmaktadır; 

3 
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• 1 numaralı kısımda Arduino ile c# haberleşmesi için gerekli parametreler COM ve 
haberleşme hızı seçilir. 

• 2 numaralı kısımda fırçasız motorun pwm sinyal göstergesidir. Bu göstergeye bakarak 
motorun pwm sinyalini ve hangi yöne doğru döndüğünü kolayca anlayabilmekteyiz. 

• 3 numaralı kısım test sayısını ifade eden göstergedir. İtki testi yaparken kaçın testte 
olunduğunun anlaşılabilmesi için tasarlanmıştır. 

• 4 numaralı kısım SQL server’dır. Elde edilen verilerin kaydedilip saklanması için 
yazılmıştır. Oluşturulan bu tabloda test no, itki kuvveti, çekilen akım, uygulanan gerilim ve 
harcanan güç gösterilmiştir. Sahip oluğu özellik sayesinde veriler anlık olarak silinip 
güncellenebilir. 

 

5. GÜVENLİK 

 

a) Araç Sigorta Ünitesi 

Sigortalar sayesinde araç fazla akım çektiğinde durdurulacaktır böylece elektronik kartlar ve 
elemanların bozulması engellenecektir. Aracımızda sigortalar ESC’lerimizi ve tasarladığımız 
kartların fazla akım çekmesini engelleyecektir. 

 

b) Motor koruyucu 

Pervanenin itme gücünü arttıran ve pervanenin etrafını sararak motor ve pervaneleri koruyan 
kısımdır. Bu parça pervanelerden kaynaklanabilecek yaralanmaları en aza indirmektedir. 

 
Şekil 66. Motor koruyucu (thruster) 3D tasarımı (sol), gerçek görüntüsü (sağ) 

c) Araç Sigorta Ünitesi 

Sigortalar sayesinde araç fazla akım çektiğinde durdurulacaktır böylece elektronik kartlar ve 
elemanların bozulması engellenecektir. Aracımızda sigortalar ESC’lerimizi ve tasarladığımız 
kartların fazla akım çekmesini engelleyecektir. 

d) Güç kesme sistemi 

Sistem içerisine suyun girmesi halinde ekibiz tarafından tasarlanan Güç Kesme Kartı enerjiyi 
kesecektir. Aracın açılıp su sızıntısının giderilene kadar güç kesme işleminin devamlılığını 
sağlanmaktadır. 

e) Vida Bağlantıları 
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Vida bağlantıları gerçekleştirilirken vidaların uç kısımları aracın iç kısmına çevrilerek montajı 
gerçekleştirilecektir. Bu şekilde vidaların sivri yüzeyleri iç kısımda kalarak havuzda 
oluşabilecek kesilme ve yırtıklar önlenmiş olunacaktır. Montaj kolaylığı sağlamak amacıyla 
PLA malzemesinden üretilen parçaların montajında kullanılan somunlara somun yatağı 
tasarlanmıştır. Böylece omunlar titreşimden kaynaklı gevşeyip kaybolmayacak ve kolayca 
vidalanacaktır. 

f) Sızdırmaz soketler  

Araçta su geçirmez soketler kullanılmıştır. Soketler herhangi bir müdahale ve parça değişimi 
esnasında kolayca montaj imkânı sağlamaktadır. Bu soket aracımızı su testlerinde ve taşınması 
esnasında kablo kalabalığı yapmayacak ve kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Böylece kablo 
bağlantılarının olduğu yerlerde su geçirmez soket kullanılarak kabloların su ile temasından 
korunacaktır. 

 
Şekil 67. Sızdırmaz soketler 

 

6. TEST 

Takım olarak su altı aracını birçok teste maruz bıraktık. Bu testlerden biri itki sisteminin testidir.  

a) İtki sistemi testi 
İtki sistemini açıklamadan önce itki sisteminin tasarımı verilerek bu test standının nasıl çalıştığı 
hakkında bilgiler sunulacaktır. 

 
Şekil 68. İtki sistemi test düzeneği tasarımı  

Sigma profilin ucunda bulunan itki sistemi su içinde bir itme kuvveti uygulayarak sigma profili 
mil üzerinde dairesel hareket ettirmektedir. Bu hareket sayesinde sigma profil sistemde sabit 
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bir şekilde montajlanmış ağırlık sensörüne baskı uygular. Uygulanan itme kuvveti ile ağırlık 
sensöründe oluşan değişim kontrol kartına iletilir. Şekil 54’te itki sistemi test düzeneğinin 
görüntüleri görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 69. İtki sistemi test görüntüleri 

b) Güç kesme Kartı Testi 

Bu kart üretilirken bakır yollar multimetre ile test edilmiştir. Yollar arasında erimeyen noktalar 
tespit edilirse bu hatanın giderilmesi için o noktalar kazınacaktır. Lehimlemeler ve yazılımın 
tamamlanmasıyla yazılım testi gerçekleştirilecektir. Yazılım testlerinde olası hataların tespiti 
yapılarak bu hatalar giderilecektir. 

 

c) Kontrol Kartı Testi 

Kontrol kartı testinde yazılım ile çıkışlar tek tek kontrol edilir. Çıkış testleri başarısız geçerse 
çıkış yolları takip edilerek işlemci etrafındaki pinlerden gerilim kontrol edilir eğer bir çıkış 
varsa tasarımdaki yol bağlantıları kontrol edilerek düzeltilir. Eğer işlemci üzerindeki pinden de 
çıkış alınamıyorsa yazılım kontrol edilir. Böylelikle kontrol kartı testleri gerçekleştirilmiş olur. 
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Şekil 70. Kontrol kartı testi 

 

d) Su Sensörü Testi 

Bu sensör testinde problar suya temas ettirilerek test yapılmıştır. Sensörden çıkış alınarak test 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu test breadboard üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

e) Güdüm Testi                                                                  

Güdüm testi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kameraya tespit edilmesi beklenen 
dikdörtgen gösterilecek ve yazılımın tepkisine bakılarak yapılacaktır. Yazılım bu şekilde 
araçtan bağımsız test edilecektir. İkinci aşamada ise araç suya konularak güdüm testi 
gerçekleştirilecektir. Bu güdüm testinde log kayıtları tutulacaktır. Bu log kayıtları incelenerek 
yazılımın sorunları tespit edilecektir. Böylelikle güdüm yazılımları optimize edilecektir. 

 

f) Sızdırmazlık Testi  

Aracın sızdırmazlık testi araç montajından sonra gerçekleştirilecektir. Öncelikle sızdırmaz 
kapsülün bağlantısı kontrol edilecek ve kelepçe ile sızdırmaz kapsüldeki bütünlük korunacaktır. 
İlk su testlerinde kapsül içi boş olarak test edilecektir. Bu aşamadan sonra araç kontrollü bir 
şekilde el ile suya daldırılacaktır. Ardından çıkarılarak su alıp almadığı kontrol edilecektir. Su 
aldıysa sorunlu bölge tespit edilecek ve onarılacaktır. Pleksi silindirin baş kısmındaki 
yapıştırma yerlerinden su alıyorsa bağlantı güçlendirilecektir. Sıkı geçmede o-ring görevini 
yerine getiremiyorsa ilk olarak o-ring değiştirilecektir. Sorun o-ringde değilse sorun tespit edilir 
ve düzeltilir. Sızdırmazlık testi aşamalı olarak 1dk, 10dk, 1saat, 1gün olmak üzere aşamalı bir 
şekilde gerçekleştirilecektir. 

 

g) Güç Dağıtım Kartı Testi 

Güç kartı testinde karta güç verilmeden önce yolların doğruluğu kontrol edilir. Kart bu testten 
geçtiğinde güç verilir. Karta güç verilmesiyle sıcaklığı kontrol edilir herhangi bir kısa devreden 
kaçınılır. Kart boş durumda ısınmıyorsa yük testine geçilir. Bu testte regülatör çıkış gerilimleri 
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kontrol edilir ve yük bağlanarak test edilir. Ayrıca karttan fazla akım çekilmeye çalışılarak 
sigorta testleri de yapılacaktır.  

 

7. TECRÜBE 

Su altı aracının üretimini yaparken birçok süreçten ve zorluktan geçildi bu zorluklar mekanik 
elektrik ve yazılım olarak sınıflandırılabilir. 

a) Mekanik tecrübeler 
 
Mekanik tecrübelerden ilki itki sisteminin montajıydı. Takım olarak itki sisteminin ön 
tasarımının montajı yapılırken zorluklar yaşanıldı. Bu zorluklar motor tutucun somunu montaj 
esnasında ters kalarak somunu sıkmayı zorlaştırmaktadır. Somun fazla sıkıldığında ise motor 
tutucu kırılarak takımı zor duruma düşürmekteydi. Aşağıdaki şekil ön tasarım ait olan motor 
tutacağının ve kritik tasarımdaki motor tutacağının gerçek görüntülerini içermektedir. 

 

 
Şekil 71. Ön tasarım motor tutacağı (sol), kritik tasarım motor tutacağı (sağ) 

 

Araç için edinilen bir diğer tecrübe de alüminyum orta bloktur. Orta blok iki tane akrilik tüpü 
sağına ve soluna alarak o-ringler ile sıkıştırarak sızdırmazlığı sağlayan elemandır. Diğer 
takımlar veya diğer sistemler çoğunlukla 2 tane alüminyum flanş kullanırlar. Takım olarak bu 
sistemi seçmememizin sebebi acil bir müdahale anında akrilik tüpün montajını kolay ve güvenli 
yapmak için bu tasarım modeli seçilmiştir. 
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Şekil 72. Alüminyum orta blok üretilmiş hali (sol), tasarımı(sağ) 

Takım olarak yaşanılan bir diğer tecrübe ise su altı aracının iç kısmındaki kablolamadır. Aracın 
ilk yapımına başlandığında kablolar uzun tutularak araç içinde gereksiz yer kaplandığından 
elektronik ekipmanların montajı esnasında zorluk çıkartmıştır. Bu sebepten dolayı kablolar 
olabildiğince uygun ölçülerde tutarak montajı kolaylaştırmayı sağlamak. 

 

b) O-ring sayısının artırılması 

Aracımızda orta bölgede kullanılan sıkı geçme yönteminde 1 adet o-ring kullanılmıştı. Bu o-
ring zamanla özelliğini kaybederek sızdırmazlığı bozmaktaydı. Bizde sızdırmazlığı uzun süre 
sağlamak için o-ring sayısını artırmaya kararı aldık. Mevcut bulunan o-ring kanalının sağına ve 
soluna iki o-ring kanalı açarak sızdırmazlığı garanti altına almış olduk 

c) Sızdırmaz alan 
 
Fersah ROV ekibi olarak 2019 yılı tasarımımızda sızdırmaz bölge olarak pleksiden yapılmış 
küp şeklinde sızdırmaz kutular kullanmıştık. Kübik yapı şekil itibari ile köşeli ve düz bir yapı 
olmasından aracın hızını keserek sürtünme kuvvetini artırmaktadır. Ayrıca kamera görüş açısını 
kısıtlamaktadır. 
 
Bu yıl tasarladığımız araçta sızdırmaz bölge olarak silindir şeklinde pleksi tüp kullanılacak. 
Tüpler iki parça şeklinde olacak ve orta kısımlarına orta kule adını verdiğimiz alüminyum 
parçaya sıkı geçme ile sabitlenecektir. 
 

 
2019 yılı (sol) ve 2021 yılı (sağ)  
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d) Yazılımsal Tecrübe 

Yazılımsal tecrübelerimiz görüntü işleme ile dikdörtgen ve daire tespitinin çok dalgalanmalar 
yaratması ve ortam şartlarına bağlı olarak çok değişiklik göstermesidir. Bu dalgalanmaları 
şansa bırakmamak adına yapay öğrenme kullanıldı. Sıfırdan bir veri seti oluşturulup eğitim 
yapıldı. Konvolüsyonel sinir ağlarının kullanıldığı bu yöntem, OpenCV ve çeşitli filtreleme 
yöntemlerine göre daha yüksek doğruluk ve kesinlik sağlamaktadır.  

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ekibimiz 2021 yılının ocak ayından beri istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır. Ön tasarım 
aşamasındaki zaman planlaması doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettik.  

 
Şekil 73. Zaman Planlaması 
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Bütçe planlamamız Tablo 12’de görüldüğü gibidir. 

Tablo 12. Bütçe Planlaması 

Malzeme isimleri Miktar Birim 
fiyat 

Fiyat 

Raspberry Kamera Balık Gözü Lens 1 280.0 280 
Jetson Nano 1 769.45 769.45 
Emax Xa2212 820 KV Fırçasız Motor 8 130.0 1040.0 
MinIMU-9 v3 İvme Pusula ve Gyro Ünitesi 2 180 360 
Jumper kablo 3 6.35 19.05 
Elektrik kablosu 1 30 30 
oo-kuma PET-G Filament 2 355 710 
Sarf malzemeler 1 100 100 
Basınç sensörü 1 590 590 
O-ring 10 40 40 
Çift Yönlü ESC  2 539 1078 
5v 5A regülatör 1 112 112  

Toplam 5128.5 
 

 

Fersah ROV ekibi olarak risk planlamamız tablodaki gibidir.  
Tablo 13. Risk Durum Tablosu 

RİSK DURUM TABLOSU 

 

RİSK 
NO BÖLÜM TEHLİKE 

TANIMI RİSK KONTROL 
TEDBİRLERİ RİSK SKORU RİSK RENK 

 

 

R1 Mekanik 
Akrilik tüpün 
çatlaması veya 
kırılması 

Araca su girmesi Pleksiglas yapıştırıcı 
sürülmesi 5   

 

 

R2 Elektronik Jetson'ın 
yanması 

Görev yapamaz 
hale gelmek ve 
maliyet 

Jetson'ı, Raspberry Pi 
ile değiştirmek 5    

R4 Mekanik 
Fırçasız 
motorların 
çalışmaması 

Motorda pas 
oluşturması 

VD40 ile pasları 
giderme veya yedek 
motor 

2    

R5 Elektronik ESC’lerin 
yanması 

Motorlar çift 
yönlü 
sürülemeyecek 

Tek yönlü ESC 
kullanımı ve buna 
göre yazılımın 
yazılmış olması 

4    
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R6 Elektronik Sigortaların 
yanması 

Devre 
çalışamayacak 

Sorun tespit edilir ve 
yedek sigortalar 
takılır 

4    

R7 Elektronik Akımın 
yetersiz olması 

Motorlar 
verimsiz 
çalışacak 

Motorların hızları 
düşürülmesi veya 
pervane değişimi 

3    

R8 Yazılım 

Yapılan testler 
sırasında hafıza 
kartının zarar 
görerek 
verilerin 
kaybedilmesi. 

Bu zamana kadar 
tasarlanan tüm 
yazılım ortamının 
kaybedilmesi 

Yazılan her kodu 
sadece ekip 
üyelerinin 
erişebildiği bir drive 
hesabında depolamak 

5    

R9 Mekanik 

Kapakların sık 
sık açılması o-
ringlerin zarar 
görmesi 

Araca su girmesi  O-ring değişimi 5    

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

a) İtki sistemi tasarımı 

Motorların daha verimli bir itme sağlaması için pervane, pervane kanalı ve motor tutacağı 
ekibimiz tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan bu itki sisteminin akış analizleri ve 
teorik hesaplamaları 4.2.1 Mekanik Tasarım başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.  
Tasarım aşamasında pervanenin her kanadının yüksek basınç tarafından düşük basınç tarafına 
doğru su geçtikçe meydana gelecek kayıpların önlenmesi göz önünde bulundurulmuştur. 
Pervanenin etrafındaki kanal, pervane uçlarına su akışını kısıtlayarak kaçan suyu 
engelleyecektir. Kanalın giriş çapı çıkış çapından daha büyük tasarlanmıştır. Alan küçüldükçe 
kütle arka taraftan daha hızlı bir şekilde çıkacaktır. 

 

 
Şekil 74. İtki sistemi  



 
 

59 
 

b) Alüminyum orta blok tasarımı 

Aracın orta blok kısmı da yine ekibimiz tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. Su altı aracında 
elektronik kartların çalışmasından dolayı kapsülün içindeki hava ısınarak kartların 
performansını düşürecektir. Bu nedenden dolayı yekpare bir parça tasarlanarak hem 
sızdırmazlığı hem de soğutucu görevi üstlenmiştir. Kapsülün içindeki hava sirkülasyonu ise 
alüminyum orta bloğun içindeki fanlarla soğuk havanın tüm kapsüle dağılması sağlanacaktır. 

Tasarımın diğer bir artı yönü ise iki ayrı alüminyum flanş kullanmak yerine yekpare bir parça 
yapılarak sızdırmazlık daha güvenli hale getirilmiştir. Güç ve diğer kablo girişleri merkezden 
dağıtılarak daha düzenli bir forma dönüştürülmüştür. 

 
Şekil 75. Alüminyum orta blok 

c) Kontrol kartı tasarımı 

Araç üzerinde bulunan kontrol kartı ihtiyaçlar doğrultusunda ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. 
Tasarlanan kontrol kartı 4.3.1 Elektronik Tasarım başlığı altında açıklanmış ve devre şemaları 
verilmiştir. Kart üzerinde fırçasız motorların çıkışları için sağda ve solda 4’er adet soket 
bulunmaktadır. Aynı zamanda kart üzerindeki sıcaklık sensörüyle veri alınmakta ve entegre 
sayesinde fanlar hız kontrollü şekilde çalıştırılabilmektedir. Ayrıca kart üzerine kolaylıkla 
monte edilebilecek şekilde 6 eksen gyro sensör bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 76. Kontrol kartı 

 

d) Güç dağıtım kartı  
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Ekibimiz ihtiyaçlar doğrultusunda bir güç kesme kartı tasarlamıştır. Bu kartla ilgili bilgiler 4.3.1 
Elektronik Tasarım başlığında anlatılmıştır. Kart üzerinde bulunan gerilim çıkışlarındaki 
sigortalar sayesinde akım fazla çekildiğinde sistem için güvenlik önlemi sağlayacaktır. 

 
 

 

e) Güç kesme kartı 

Ekibimiz tarafından tasarlanan bir diğer kart ise güç kesme kartıdır. Bu kartla ilgili detaylı bilgi 
ve devre şeması 4.3.1 Elektronik Tasarım başlığında anlatılmıştır. Sisteme su girmesi halinde 
sensörden aldığı bilgiyle suyun kesilmesini sağlamaktadır.  

 
Şekil 77. Güç dağıtım kartı 

f) Su sensörü 

Araçta kullanılan su sensörleri de ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Araç içine su girmesi 
halinde, su algılanarak bir çıkış oluşturulur ve bu çıkış sisteme iletilir.  

 

 
Şekil 78. Su sensörü 
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g) Veri setinin hazırlanması  

Ekibimiz yapay öğrenme uygulamaları için internet üzerinde hazır veri seti kullanmak yerine 
kendi veri setini oluşturmuştur. Veri seti ile ilgili detaylı bilgi 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 
başlığı altında verilmiştir. Veri seti hazırlanırken verilen teknik resim üzerinden tespit edilmesi 
beklenen şekiller (dikdörtgen, denizaltı) 3 boyutlu ortamda çizilmiş ve bu görüntülerin ekran 
görüntüleri alınmıştır. Tüm resimler boyutlandırılmış ve etiketlenmiştir.  

 

10. YERLİLİK 

Tasarlanan su altı aracının tüm mekanik parçaları yerli olarak üretilmiştir. Araçta kritik olan 
itki sistemi özel olarak tasarlanmış ve katmanlı imalat yöntemi ile üretilmiştir. Ayrıca 
alüminyum orta blok üretimi C eksen CNC’de g-code yazılarak gerçekleştirilmiştir. 

Elektronik sistemde araçta gömülü yazılımların çalışacağı tüm kartlar ekibimiz tarafından 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Yalnızca görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarının çalışacağı 
Jetson Nano ve motor kontrolünün gerçekleştirileceği hız kontrol kartı (ESC) yerli olarak 
üretilmemiştir. 

a) Kapsül Tasarımı ve Üretimi 

Aracın elektronik malzemelerinin içine konması için takımımız tarafından tasarlanan kapsülün 
ortasında bulunan alüminyum blok CNC tezgahında işlenecek ve tamamen kendi imalatımız 
olacaktır. Tasarımı ve üretimi takımımıza ait olan bu alüminyum parça içerisinde fanla birlikte 
hava sirkülasyonu sağlayıp elektronik malzemelerin soğuk kalmasını sağlayacaktır. 

 

Şekil 79. Kapsül Tasarımı 

b) İtki Sisteminin Tasarımı ve Üretimi 

Su altı aracımızın en kritik parçalarından biri itki sistemidir. Hazır olarak satılan itki 
sistemlerinin ve yedek parçalarının maliyetli oluşu takımımızı yeni bir itki sistemi tasarımına 
ve üretimine itmiştir. Bu sebepten dolayı tersine mühendislik yapılarak sıfırdan bir itki sistemi 
tasarlanmış ve üretilmiştir. 
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Şekil 80. İtki sistemi 

 

c) Elektronik Kart Tasarımı ve Üretimi 

Elektronik tasarım başlığı altında bulunan kontrol kartı, güç dağıtım kartı, güç kesme kartı ve 
su sensörü ekibimiz tarafından tasarlanmış ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu kartlar 
elektronik sistemimizin yerliliğini sağlamaktadır.  Şu anda kontrol kartının komponentlerini 
ekibimiz yerleştirerek lehimledi ve testleri gerçekleştirmeye başladı. 

 

 
Şekil 81. Kontrol Kartı 

 
Şekil 82. Güc Kesme Kartı 
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Şekil 83. Güç Dağıtım Kartı 

 
Şekil 84. Su Sensörü 
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