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1. RAPOR ÖZETİ  

 

TEKNORAAL Takımı, Ramazan Atıl Anadolu Lisesi öğrencileri olarak kurmuş 

olduğumuz (2020) teknoloji takımıdır. 

ROV, en genel tanımı ile bir operatör tarafından uzaktan kontrol edilerek su altında 

değişik amaçlara yönelik ve tehlikeli olabilecek bir dizi işlevi yerine getiren bir su altı 

robotudur. Dolayısıyla bir ROV sistemi; aracın yanı sıra, aracı kontrol eden operatör, 

operatörün bu kontrolü sağladığı donanımlar, aracı yüzeye bağlayan kablo ve aracın suya 

indirilip geri alınmasını sağlayan vinç düzeneklerinden oluşmaktadır. Savunma sanayi başta 

olmak üzere, arkeoloji çalışmaları, muhtelif inşaat faaliyetleri, doğa ve çevre kaynaklarının 

korunması, su altı güç istasyonları, hidroelektrik ve nükleer santraller, kıyı ve ülke güvenliğinin 

sağlanması gibi birçok alana da katkı sağlamaktadır. Bu yönde yaptığımız araştırmalar 

sonucunda geliştirdiğimiz sualtı aracımız olan RAALROV’ u olabildiğince yerli ve düşük 

maliyetli tasarlamaya özen gösterdik. Bu sayede de hem ülke ekonomisine katkısı olacak hem 

de geliştirdiğimiz yazılımlar ile #MilliTeknolojiHamlesine destek olarak ülkemizde teknoloji 

gelişiminde rol alacaktır. 

Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz online AR-GE toplantıları ile raporumuzu takım 

halinde yazdık. Raporumuz tüm araç bilgilerini en ince ayrıntısına kadar içermektedir ayrıca 

çalışmalarımız raporda belirttiğimiz plan ile ilerlemektedir. Raporda aracın elektronik ve 

mekanik kısmında kullanacağımız tüm parçalarını, nerede ve nasıl kullanacağımızı da belirttik. 

Aracımızın mekanik kısmında, yaptığımız çizimlere uygun olarak üretim yapacağız. Bu 

çizimlerde aracın hareket kabiliyetini, dengesini ve üretkenliğini göz önünde bulundurarak en 

uygununu seçtik. Aracın mekanik tasarım ve bilgi kısmını bitirdikten sonra online görüşmeler 

ile iş bölümü yaparak elektronik kısmını hallettik. Su altı aracımızda sıkıntı yaşamamak için 

elektronik kısımda en kullanışlı sensörler ve motorlar kullandık. 

Raporumuzun içinde, kullandığımız araçlar, sensörler ve bileşenler hakkında detaylı 

bilgilendirme mevcuttur. 
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2. TAKIM ŞEMASI
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil-1: Organizasyon ve Görev Dağılım Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporuna göre yaptığımız değişikliklerden en büyüğü tasarımlarımızdan 

bazılarıdır. Özellikle sualtında çalışırken itiş gücü çok önemli olduğu için tasarımlarımızdaki 

üretecek olduğumuz Teknoraal iticilerimizin tasarımlarını yeniledik. Yeni iticilerimizde 

eskisine göre iki kat daha fazla güç sağladığını gördük. Tasarımda yaptığımız bir diğer yenilik 

ise pnömatik kol oldu. Pnömatik kolun yaptığımız testlerde açılıp kapanmasında sıkıntı 

yaşadığını gördük ve yeniden tasarladık. Rapora koyduğumuz yeni tasarımımız yaptığımız 

testlerden başarılı bir şekilde geçti.  

Araç yazılımı kısmında üretime geçmeden önce bilgisayar ortamında aracın hem sistematik 

hem de mekanik yapısı simüle edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle simülasyon ortamı 

oluşturulmuş ve yazılım tarafında alınan aksiyonların gerçek hayattaki ile aynı koşullarda 

olması hedeflenmiştir. Bu sayede üretim aşamasına geçmeden gerçek hayattaki şartlara uygun 

geliştirme yapılması hedeflenmiştir. (Simülasyonumuza ait video linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=410GU6HFevw ) 

Aracımızda bütçe konusunda değişiklikler olmuştur özellikle ön tasarım raporundan bu 

yana hızlı bir kur artışı ve stok durumlarından dolayı farklı bileşenler ve malzemeler seçmek 

durumunda kaldık. Verilen tabloda üretim için gerekli olan yeni eklenen malzemeler 

işaretlenmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=410GU6HFevw
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Şekil-2: Eklenen Ürünler ile Yeni Bütçe Tablosu 

Aracımızda kullanacağımız parça fiyatları kur farkından dolayı çok fazla artış 

göstermiştir. Aynı zamanda yaptığımız araştırmalar ile gözlemlerimiz ile bazı parçalarda 

farklılığa gidilmiştir bu da bütçemizde artışa sebep olmuştur. Fakat sponsorluk ekibimizin 

yaptığı araştırmalar ve bulduğu sponsorlar ile bütçemizin küçük bir kısmı sponsorlarımız 

tarafından malzeme olarak karşılanmıştır.  
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Şekil-3: Sistem Tasarım Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Takım olarak araç tasarımımızı yaparken birçok etkenleri göz önünde bulundurduk. 

Araç tasarımlarımızda özellikle aracın suda dengede kalabilmesi ve hareket edebilmesi için 

nasıl yollar izleyeceğimiz hakkında konuştuk. 

Aracımızın ön tasarım raporunda da belirttiğimiz üzere hareket su içerisinde rahat 

hareket edebilmesi için en uygun yöntemin askıda kalma yöntemi olduğuna kanaat getirdik. Bu 

yöntem cismin su yoğunluğuna çok yakın bir değerde olmasıyla birlikte su içerisinde hangi 

konuma getirilirse getirilsin orada kalmasını sağlayan bir yöntemdir. Bizde aracımıza bu 

yöntemi kullanarak aracın istenilen noktaya çok rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacağız 

ve askıda kalması sayesinde motorlar su kaldırma kuvvetine karşı daha az güç kullanacak ve 

daha az enerji kaybı olacaktır. Bu sayede de enerjiyi israf etmeden rahat hareketlerle daha fazla 

kullanım süresi sağlamış olacağız. 
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Aracımızı öncelikle 6 motorlu yapıda tasarım denemeleri yaptık. Fakat elde ettiğimiz 

motor testlerimiz ve hesaplamalarımız sonucunda aracımızın verilen görevleri yerine 

getirebilmesi ve rahat hareket edebilmesi için 8 motorlu yapı kullanmayı tercih ettik. 

Tasarım ekibimiz tarafından geliştirilmiş tasarımlar: 

Şekil-4: Aracın ilk tasarımı 

Tasarım ekibimiz tarafından ilk başta 6 motorlu ve plakalı bir sistem geliştirilmiştir. Bu 

sistem üzerinde çeşitli analizlerimiz sonucunda çok boşluklu yapısı yüzünden dengede 

kalmasının ve hareketinin zor olacağı aynı zamanda da 6 motorla hareket etme ve görevleri 

yerine getirmesinin zor olacağından dolayı bu tasarımdan vazgeçilmiştir. 

Şekil-5: Aracın ikinci tasarımı 

Aracımızın ikinci olarak geliştirdiği ve ön tasarım raporunda da kullandığımız 

tasarımdır. Bu tasarımı açıklanan görevlerin yerine getirilmesinde 6 motorun yeterli 
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olmayacağını düşünerek geliştirdik. Aynı zamanda araç hareketlerinin kolaylaşması için araçta 

boşluğun fazla olmamasına karar vererek yan plakalar kullanmak yerine direk gövde üzerine 

montajlanmış motorlar tercih ettik. Bu tasarımı da ön tasarım aşamasından sonra bazı 

eksikliklerini boyut hataları gibi eksikliklerini giderip yeniden revize ettik. 

 

Şekil-6: Araç Son Tasarım Genel Görünüş 

 

Şekil-7: Araç son Tasarım Yandan Görünüş 
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Şekil-8: Araç Son Tasarım Üstten Görünüş 

 

Şekil-9: Araç Teknik Çizimleri 

Aracımızın son tasarımını ön tasarım aşamasında yaptığımız tasarımı geliştirerek 

yaptık. Bu aşamada yaptığımız revizeler; aracın dengede kalmasını sağlayacak denge 

motorlarının konumları itibari ile araç dengesini sağlamakta fazla güç kaybederek zorlanacağını 

düşündük ve motorların ön tarafa daha fazla kuvvet uygulayacak şekilde konumlarını ayarladık, 

aracın hareket etmesinde zorluk yaratacak bazı boşlukları polietilen plakalar ile kapatmaya 

karar verdik, aracın sualtı hokey görevinde pakı itmesi için pnömatik kolu tak çıkar yapmak 

yerine içeri katlanır bir yapıda yapaya karar verdik bu sayede aracın sualtındaki hokey pakını 

itmesinde engel olacak pnömatik kolu tak çıkar yapmadan kolaylıkla katlayarak hem zamandan 

tasarruf etmiş hem de kolaylık sağlamış olacağız, aracımızda son olarak geliştirdiğimiz itici ve 

pnömatik kol tasarımlarımız ile daha kuvvetli itiş ve kaldırma kuvveti sağlayacağız. Son 

tasarımımız ile aracımızın yüzey alanının azalması sağlanmış olup motor konumlarının en 
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uygun şekilde yerleştirilmesi ile araç hareketleri çok kolaylaşacaktır. Araç tasarımımızda her 

noktası takımımıza ait özgün tasarımlardır. 

 Araçta yer alan 8 motorun 4 tanesi yukarı aşağı dalış hareketlerini gerçekleştirecek olup 

diğer 4 tanesi ise aracın su içerisinde ileri-geri, sağa-sola dönme ve yana farklı hareketleri 

sağlayacaktır. Motoru yerleştirme konumumuza göre planladığımız hareket kabiliyeti çok fazla 

olacaktır. Bu sayede aracı su içerisinde çok seri bir şekilde hareket ettireceğiz. Kullandığımız 

askıda kalma yöntemi sayesinde de batma çıkma gibi hareketler zorlanmadan ve çok daha az 

güç kaybı ile sağlanacaktır. 

 Aracın Hareket ve Dengeleme Seneryosu: 

 

Şekil-10: Motor Düzeni 

Aracımız yaptığımız son planlamalarımız üzerine kumanda üzerinden verilen sinyaller 

ile veya otonom hareket etmede kameradan elde ettiği verilere göre hareketlerini şu şekilde 

yapacaktır: 

İleri Hareketi: İleri yönde hareket etmek için araç x1, x2, x3, x4 motorlarını aynı anda ileri 

yönde hareket ettirecektir. 

Geri Hareketi: Geri yönde hareket etmek için araç x1, x2, x3, x4 motorlarını aynı anda geri 

yönde hareket ettirecektir. 

Sağa Dönme Hareketi: Sağa dönme hareketi için araç x3 ve x2 ileri yönde x1 ve x4 motorları 

ise aynı anda geri yönde hareket ederek araç kendi ekseni etrafında sağa dönmüş olacaktır. 

Sola Dönme Hareketi: Sola dönme hareketi için araç x1 ve x4 ileri yönde x3 ve x2 motorları 

ise aynı anda geri yönde hareket ederek araç kendi ekseni etrafında sola dönmüş olacaktır. 

Dengeleme: Aracımızda bulunan ivme ölçer sensörü sayesinde aracımızın önünde bulunan kol 

ile herhangi bir cisim kaldırdığımızda z1, z2, z3, z4 motorları eğim açısına göre hızını otomatik 

bir şekilde artırarak dengeyi sağlayacaktır. 
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4.1.2. Malzemeler  

 Aracımızı geliştirirken kullanacağımız parçaları seçerken öncelikle suya dayanıklılığı 

ve sağlamlığına dikkat ettik. Bu aşamada mekanik ekibimiz tarafından birçok sitede araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda üretimde gerekecek malzemelerin fiyat ve sağlamlık 

konusunda en uygunları bulunmuştur.  

Aracımızın neredeyse tüm parçaları takım tarafından üretilecektir. Araçta kullanılacak 

olan itici ve kol gibi en önemli temel bileşenler tasarım ekibimiz tarafından tasarlanmış ve test 

edilmiştir. Aracımızı temel olarak iskelet, hazne, iticiler ve pnömatik kol olmak üzere 4 

kısımdan oluşmaktadır: 

İskelet:  

 Araç iskeletimiz temel olarak sigma profil ve bağlantı ekipmanlarından oluşacaktır. 

Aynı zamanda üzerinde yüzdürücüde bulunduracaktır. 

 İskeletimizin eni 32 cm boyu ise yaklaşık 44 cm olacaktır. 

 

Şekil-11: Araç İskeleti 

 

Şekil-12: Sigma Profil 
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 Aracımızın üretim aşamasının temel bölümü olan iskelet kısmında sigma profil 

kullanmayı tercih ettik. Sigma profiller boşluklu yapısı ve dayanıklılığı sayesinde bize çok 

büyük bir avantaj sağlayacağını düşündük. Aynı zamanda kanallı sistemi sayesinde de üzerine 

iticilerimizi, haznemizi ve ışıklandırmamızı kolaylıkla montajlayabileceğiz. Sigma profillerin 

bize daha kolay tak çıkar yapısı sunacağını düşündük. Kanalın boşlukları sayesinde motor 

kablolarımızı kanal boşluklarından geçirebilecek, bu sayede dışarıda herhangi bir kablo 

görünmeyecektir. Sigma profillerinin kanal boşlukları bize hem estetik (genel robot görünümü) 

ve kolay kullanım açısından, hem de olası bir motor arızasında -kablolara zarar vermeden- 

duruma müdahaleyi kolaylaştıracaktır. 

 

Sigma Profil 90 Derece Gizli Köşe Bağlantısı: Üretim 

aşamasına geçtiğimizde sigma profilleri birleştirmek için 

gizli köşe bağlantıları kullanacağız. B bağlantı yolunu 

seçmemizdeki temel neden, kullanımının çok pratik 

olmasıdır. Hiçbir vida deliği açmamıza gerek kalmadan 

montajlanıyor olması, estetik açıdan kötü görüntü 

oluşturmayacaktır. Olası eğilme ya da kırılma gibi sigma 

profilde oluşabilecek hasarı onarmak için; kolay, hızlı,  

pratik ve  uygun bir yöntem olacaktır. 

Şekil-13: Sigma 90 Derece Ap. 

 

Sigma Profil 45 Derece Birleştirme: Aracımız tasarımında 

iticilerimizin bulunduğu kolları 45 derece açı vererek tasarladık. 

Bu sayede dönüş açılarını çok rahat bir şekilde alabileceğini 

düşündük. Sigma profilleri 45 derecelik bir açıyla birleştirebilmek 

için bu aparatları kullanacağız. Bu sayede birleştirmek ve olası 

durumlarda değiştirmek çok pratik olacaktır. Bu birleştirme aparatı 

alüminyum malzeme olduğundan ve işleyemeyeceğimiz için hazır 

temin edeceğiz. 

Şekil-14: Sigma 45 Derece Ap. 

 

Polietilen Levha: Polietilen levha suya yoğunluğu çok yakın 

olmasından  ve sağlamlığından dolayı tercih ettik. Aracımızda 

sigma profiller arasında kalan alanları CNC makinesinde 

işlenmiş olan polietilen levhalar ile kapatmayı planlıyoruz. Bu 

sayede aracımızın yüzey alanını artırıp suda dengede 

durmasını kolaylaştırmış olup aynı zamanda yoğunluğunu da 

azaltarak suyun yoğunluğuna yaklaştırıp askıda kalmasını 

sağlayacağız. 

     Şekil-15: Polietilen Levha 
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Yüzdürücü: Aracımızın su içerisinde iki yana yatma gibi 

olumsuz sonuçları yaşamaması adına, aracın su içerisinde 

hareketlerini kolaylaştırmak için yüzdürücü kullanacağız. 

Yüzdürücü olarak strafor köpük kullanmayı tercih ettik. 

Strafor köpük yoğunluğunun çok düşük olması sebebi ile 

su yüzeyine çıkmaya çalışacaktır. Bizde aracımızın iki 

tarafına yerleştireceğimiz strafor köpükler sayesinde su 

içerisinde yanlış motor kontrolleri sonucu ters dönmesi gibi 

sorunların önüne geçmiş olacağız. 

       Şekil-16: Strafor Köpük 

 

Şekil-17: Teknoraal Sigma Kapağı 

Sigma Profil Köşe Kapakları: Aracımızda sigma profillerle oluşturacağımız iskeletimizde 

açıkta kalan keskin köşelerin çalışırken hem bize, hem de suda başka bir eşya ya da canlıya 

zarar vermemesi açısından sigma profillerin köşelerinde sigma profil kapaklarını kullanacağız. 

 Sigma profil kapaklarını kendimiz 3 boyutluu yazıcıda PETG filament ile üreteceğiz. 
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Hazne:  

 

      Şekil-18: Su Geçirmez Sualtı Haznesi 

 Aracımızda kullanacağımız hazne pleksiglass gövde ve alüminyum contalı kapaklardan 

oluşmaktadır. Bu maddeleri işlemesi zor ve bizim için maliyetli olacağından yerli bir girişim 

firması olan DEGZ firmasından bu hazneyi temin edeceğiz. Aynı zamanda haznedeki aktarım 

PCB’si sayesinde hazne kapağına delik açmadan motor güç ve sinyal kablolarını içeriye 

alabileceğiz. Bu sayede kablo giriş çıkışında herhangi bir sızdırmazlık tehlikesi olmayacaktır. 

Haznenin contalı kapakları çift conta yalıtımı ile sağlandığından da sızdırmazlık iki kat 

artırılmıştır. Hazne içerisine kendimiz tasarlayıp 3d yazıcıda üreteceğimiz raf sistemi ile 

elektronik sürücü ve kartları dik konumda kullanarak hazne hacmini olabildiğince az kullanıp 

gerekirse yeni geliştirmelere de alan bırakacağız. 

 Hazne içerisinde suyla müdahale etmemesi gereken elektronik parçalarımız için en 

uygun ölçünün 300 mm uzunluk olduğuna karar verdik. Bu yüzden hazne boyunu 300mm ve 

iç çapını da 90 mm tercih ettik. 

 

İtici: 

 Aracımızın hareket etmesi için gerekli kuvveti sağlayacak olan iticilerimizin 

tasarımlarının hepsi takımımıza aittir. Ön tasarım raporundan sonra tekrar geliştirdiğimiz ve 

testlerini yaptığımız iticiler: 
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Şekil-19: Teknoraal İticisi Tasarımları 

 

 

Şekil-20: Teknoraal İticiler Test Baskıları 

İticimizi tasarlarken dikkat ettiğimiz en büyük etken en verimli itiş gücüydü. Bu yüzden 

kendimize en uygun motoru seçtikten sonra yaptığımız denemeler üzerine çalışarak itici 

tasarımlarımızı yaptık. Görüldüğü üzere Teknoraal iticilerimiz iki kısımdan oluşmaktadır. 

Bunlar pervane ve dış kap kısmıdır. Bunlardan pervane kısmı içerisinde motoru barındıracak 

olup itişi sağlayacak kısımdır. Motor ve pervane kısmının dışında yer alan kap ise, iticimizin 

çalışırken su akışını sağlaması ve bu sayede itiş gücünü artırması amaçlanmıştır. Ayrıca 

pervanenin korunaklı bir yapıda olması, oluşabilecek kaza, yaralanma ya da pervanenin 

kırılması gibi olumsuz durumları engellemek içindir. İtici tasarımlarımızı ön tasarım aşamasına 

kadar yaptığımız tasarımımızda gördüğümüz eksikler üzerine yeniden revize ettik. Ön tasarım 

raporumuzdaki iticimizin dış kabının düz olmasından dolayı su akışının yeterli düzeyde 

sağlanamayacağından eğimli hale getirdik. Aynı zamanda ön kısmını da piramit gibi yükselen 

bir yapı yaparak suya karşı direnci biraz azaltmış olacağız. 
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İticimizin, yapmış olduğumuz ilk testlerde 2 kg’dan fazla kadar itiş gücü sağladığını 

gördük. Bu itiş gücünü de aracımızın ağırlıkları yoğunluğu gibi etkenleri göz önünde 

bulundurduğumuzda fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyoruz. 

İticimizin tüm parçalarını 3d yazıcıda kendimiz üreteceğiz. Malzeme olarak hem esnek 

yapılı hem de suya karşı dayanıklı olmasından dolayı PETG filament kullanacağız.  

İticimiz yaklaşık olarak 65mm çapında ve 50 mm uzunluğunda olacaktır. 

 

Pnömatik Kol: 

 

Şekil-21: Teknoraal Pnömatik Kol Tasarımı (Açık-Kapalı) 

 

Şekil-22: Teknoraal Pnömatik Kol Test Üretimleri (Açık-Kapalı) 

 Teknoraal Pnömatik kolunun tüm parçaları tasarımları ve üretimi takımımıza aittir. 

Pnömatik kolumuz bir pnömatik kalem silindir üzerinde tasarlanmıştır. Pnömatik kalem 

silindirler içerisinde bulunan mili hava giriş yönüne göre içeri veya dışarı iterek hareketi 

sağlayacaktır. Resimde görülen test üretimlerimiz 3d baskıdan alınmıştır ve test edilmiştir. 

Testlerimiz sonucunda ürettiğimiz kolun 2 kg’a kadar ağırlık kaldırabildiğini gördük. Bu 

yüzden aracımızda görevleri yerine getirmek için kullanacağız. 

 Ön tasarım raporundan sonra kolumuzda yaptığımız geliştirmeler ise öncelikle iç milin 

ittiği parçaları biraz kısaltarak ön gördüğümüz kamera açısından dışarı çıkmasını engellemiş 

olduk aynı zamanda iç milin içeri girmesinde kol kapanırken koymuş olduğumuz sınırlama ile 

kolun parçalarına yük binmeyecek ve kırılma ihtimalini çok düşüreceğiz. 

 Pnömatik kolun tam olarak çalışma mantığı ise su yüzeyinde bulunan hava 

kompresöründen çıkan hava, öncelikle yine yüzeyde bulunan valfe girecektir; valften ise kola 

2 adet hava hortumu girecektir. Valfe verilen sinyale göre ilgili hortuma hava geçişini 
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sağlayacaktır. Bu da kolda bulunan silindirin arka kısmından hava girmesi ile kolun açılmasını, 

ön kısmından hava girmesi ile de kapanmasını sağlayacaktır. 

 Teknoral Pnömatik kolumuz ağız açıklığı 10cm ye kadar ulaşacaktır. Bu sayede 

istenilen görevleri rahat bir şekilde yapacaktır. 

 

Şekil-23: Teknoraal Pnömatik Kol Katlanmış Tasarım (Katlanmış-Normal) 

 Pnömatik kolumuzda geliştirdiğimiz bir diğer özellik ise içe katlanabilir bir yapıda 

olmasıdır. Aracımızın sualtında hokey pakı itme gibi kol gerektirmeyen durumlarda 

olacağından dolayı bunun için kolu çıkar tak yapmak yerine daha pratik bir yol olarak 

katlanabilir sistem geliştirmeye karar verdik. Bu sistem aracımızda kol gerektirmeyen 

durumlarda içe itilerek birbirine oturan parçalardan oluşacak bu sayede de aracımızda farklı 

görevlerde hem engel olmamış olacak hem de gerek duyulmadığında öne ağırlık yapmayacağı 

için pid sistemi çalıştırmayacak ve motorları çok zorlamayacaktır. 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Üç Boyutlu Baskılama Yöntemi: 

Üretim aşamasında en çok kullanacağımız yöntemlerden 

birisi 3 boyutlu baskı alma yöntemidir. 3 boyutlu baskı 

yöntemi, bilgisayarda çizim programları aracılığıyla 

tasarlanan çizimleri 3 boyutlu yazıcı yardımıyla koyulan 

malzemenin (PETG, PLA, ABS….) yüksek sıcaklıklarda 

eritilerek yine yüksek sıcaklıklarda bir tabla üzerine 

belirlenen koordinatlara bırakıp anlık soğutulması ile 

yapılmaktadır. Bu yöntemi öncelikle maliyeti düşük 

olması ve isteğimize göre tasarladığımız ürünleri hızlı bir 

şekilde basıp test etme imkanından dolayı tercih ediyoruz. 

 

 Şekil-24: 3B Yazıcı 
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CNC Kesim Yöntemi: 

CNC kesim yöntemi bilgisayar üzerinde belirlenen 

çizimleri kesme ve kazıma gibi işlemler yapmak için 

kullanılan yöntemdir. 

 Biz aracımız için askıda kalma kuralını uygulamak 

için seçtiğimiz su ile yoğunluğu neredeyse aynı olan 

polietilen levhaları kesme işleminde kullanacağız. Aynı 

zamanda araç haznesi içerisinde de kablo kargaşasını 

önlemek ve düzenli bir çalışmada ilerlemek için 

tasarlayacağımız PCB’leri de kendi imkanlarımızla atölye 

tipi CNC ile kazıyarak kendimiz üreteceğiz. 

         Şekil-25: CNC Tezgâhı  

 Lehimleme: 

Lehimleme iki ya da daha fazla sayıda metal 

parçanın, görece düşük erime sıcaklığına sahip bir 

dolgu metali eritilip bağlantı yerine akıtılarak, 

tutturulması işlemidir. 

Biz aracımızda lehimleme yöntemini dışarıda 

motorların kablolarını konnektör kablolarına 

bağlarken, hazneye kabloların giriş çıkışını 

sağlarken ve hazne içerisinde üreteceğimiz PCB ’ye 

kullanacağımız parçaları ve kabloları birleştirirken 

kullanacağız. Lehimleme yöntemi iki kabloyu 

birbirine veya bir kabloyu bir PCB ’ye birleştirmede 

en yaygın, düşük maliyetli ve en sağlam yöntem 

olduğundan dolayı tercih ettik. 

        Şekil-26: Lehimleme (Temsili)   

 

Taşlama: 

Taşlama yöntemi bir aşındırıcı malzeme kullanarak 

bir yüzeyden kazıma ile talaş kaldırma yöntemidir. Bu sayede 

kesme işlemi de yapılabilmektedir. 

Biz aracımızda iskeletimizin temel çatısını oluştururken 

kullanacağımız sigma profilleri kesmek için kullanacağız. 

Taşlama makinesini görseldeki taşlama tezgâhı ile birlikte 

kullanacağız. Bunun sebebi ise en önemlisi el ile kesmede 

oluşabilecek iş kazalarını engellemek ve elimizin titremeler 

sonucu sigma profilde eğrilikler oluşmasını ve ölçü hatalarını 

engellemektir. 

Şekil-27: Taşlama Tezgâhı 
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 Vidalama Yöntemi: 

Aracımızda iskeletimizi oluşturmak için 

birleştirmemiz gereken sigma profilleri birbirine 

birleştirmek için kullanacağımız gizli köşe bağlantı 

ekipmanlarının vidalarını sıkmak için kullanacağız. 

Aynı zamanda aracımızın itici hazne gibi diğer 

parçalarını da iskelete sabitlerken uygun vidalarla 

vidalama yöntemini kullanacağız. 

 

Şekil-28: Vidalama Aşaması 

 

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

 

Şekil-29: Araç Teknik Görseli 

Aracımızın ölçüleri teknik resimde belirtildiği üzere manipülatör kol hariç boyuna 

432,61 mm, enine ise 316,23 mm’dir. Aracımızın boyunun uzun olması özellikle dengeleme 

mekanizmamız için ağırlık merkezini yüke yaklaştırmak içindir. Ağırlık merkezini pnömatik 

kola yakın tutmaya çalışmamız arkada belirli koyacağımız ağırlıkların ve dikey eksen 

motorlarının aracı dengelerken zorlanmaması içindir. 

Tasarladığımız Teknoraal Pnömatik Kolumuzun ölçüleri ise ağız açıklığı en geniş 12 

cm’dir. Kol uzunluğu ise kapalı iken yaklaşık olarak 24 cm ve açık iken 27 cm’dir. Pnömatik 

kolumuz kullanacağımız kompresöre göre farklılık gösterirken bizim yaptığımız testlerde 2.6 

bar basınç altında yaklaşık olarak 190 Newton kuvvet uygulayabilmektedir. (Bu değerler PLA 
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malzeme ve 3 barlık kompresör ile test edilmiştir. Farklı malzemelerde farklı özellikler 

gösterebilir fakat onları test aşamamıza pandemi ve yasaklardan dolayı yetiştirip dahil 

edemedik.) 

Araç toplam ağırlığımız, yaptığımız hesaplara göre yaklaşık olarak 4.5 – 6 kg arasında 

olacaktır. 

Aracımızın yüzerliği ise tercih ettiğimiz malzemelere göre ve koyacağımız ağırlıklar ve 

strafor köpük ile birlikte yaklaşık olarak yoğunluğunu 0,6- 1 kg/m³ olacağını hesaplamaktayız. 

Bu sayede ek ağırlıklar ile birlikte aracımız planladığımız üzere askıda kalma işlemini 

gerçekleştirerek ve çok az miktarda suyun yukarı kaldırma etkisini de kullanarak motorlarla 

kontrolü çok rahat bir şekilde yapacağız. Bu sayede aracımız daha az güç harcayarak hareket 

edecek ve hareket kabiliyeti artacaktır. Aracımızda aynı zamanda sağ ve sol olmak üzere iki 

tarafta konumlandıracağımız strafor köpükler ile aracımız sağa ve sola yatmadan su içerisinde 

çok rahat bir şekilde hareketini gerçekleştirecektir. Dikey eksen motorlarımızda kendi 

geliştirdiğimiz PID yazılımı sayesinde aracın sağa-sola ya da öne-arkaya eğilimlerini fark 

ederek düzelmesini sağlayacak ve her zaman dengede kalacaktır.  

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın maliyet açısından en pahalı bölüm olduğundan elektronik parçaları elimizden 

geldiği kadarıyla yerli ve milli imkanlarla üretmeye çalışacağız. Yabancı firmalardan 

getireceğimiz ürünler hem çok maliyetli, hem de yerlilik ve millilik kavramına çok uymuyor. 

Aracın elektronik bileşenleri kendisine atanmış yazılım veya bünyesinde bulunan temel 

elektronik kompanentler çerçevesinde bazı işlevleri yerine getirebilmek için tasarlanmışlardır. 

Aracın motorları, su geçirmez fırçasız motorlar ile yapılacaktır. Motorları sürmek için 

motor sürücüler kullanılacaktır. 

Araçta görüntüleme işlemi için 1080p webcam kullanılacaktır. Webcam ise direkt 

kontrol istasyonundaki bilgisayara bağlanacaktır. Araçtan bilgi aktarımı için bünyesinde 

bulunan basınç sensörü, ivme ölçer kullanılacaktır. Aracın yarışmadaki görevleri yerine 

getirebilmesi için pnömatik kol kullanılacaktır. Tüm bu elektronik bileşiklerin kontrolü için ise 

STM platformu kullanılacaktır. 
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Şekil-30: Elektronik Bağlantı Şeması 

Araçta Su altı ve Su üstü olmak üzere temel 2 adet elektronik dağılım vardır. Bu 

elektronik parçalar seçilirken hedef ve fiyat performans oranına bakılmıştır. Temel elektronik 

kompanentler hariç (potansiyometre, buton ve direnç gibi) diğer geliştirme kartlarını, önemli 

elektronik kompanentlerin özelliklerini ve neden seçildikleri aşağıda anlatılmıştır. Elektronik 

şemayı anlatmak gerekirse; 

Öncelikle kendi geliştirdiğimiz kontrolcüde 3 adet farklı kompanent vardır. Bunlar 

arduino, potansiyometre ve butonlardır. Bu kompanentlere daha fazla kompanent 

eklenebilecektir. Potansiyometre ve butonların çalışma prensibi ise, potansiyometrenin 5V ve 

gnd arasındaki gerilim farkı, butonun ise 5v ve gnd arasındaki iletkenlik şeklinde açıklanabilir. 

Bu veriler arduino tarafından alınır ve seri iletişim yolu ile bilgisayar yazılımına iletilir. Aynı 

şekilde gamepad ise, USB yolu ile gamepad üzerinde bulunan button, trigger ve joystick 

verilerini bilgisayara iletir. Bilgisayar üzerinde çalışan yazılım ise jetson nano’ya komutlar 

gönderir ve jetson nano ise stm’e aldığı komutları gönderir. Eğer bu komut motorları 

çalıştırmak için ise esclere bağlanmış fırçasız motorlara, esc stmden aldığı PWM değerlerini 

PWM değeri doğrultusunda motoru istenilen yönde ve istenilen hızda hareket ettirmiş olur. Ya 

da gönderilen komut basınç değerini al ise, 5 Volttan 3.3 Volta mantıksal düşürüm 1K ve 2K 

lık dirençler ile sağlanacaktır. Bu düşüşün sağlanması ise MS5837 sensörünün datasheetinde 

belirtildiği gibi I2C voltajı 3.3 volt olmak zorunda fakat stm 5 volt verdiği için bu düşüş 

yapılmıştır. Basınç sensörüne 3.3V ve GND verildikten sonra SCL ve SDA kabloları ile I2C ile 

veriler alınır. Şayet komut araç pozisyonu verilerini al ise MPU6050 ye 5V ve GND verildikten 

sonra SCL SDA ile I2C yardımı ile Arduinoya verileri iletir. 
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Arduino: 

 

Şekil-31: Arduino 

Arduino oldukça popüler olup ürünün genelde ilk prototipi ortaya çıkarken kullanılır. 

Bizim aracımızda prototip aşamasında olması ve bilgi kaynağının olmasından dolayı arduino 

seçilmiştir. Biz model olarak mini arduino mega 2560 proyu projemize daha uygun gördük ve 

onu seçtik. Arduinoyu biz kontrol ünitemizde potansiyometre ve butonlardan alınan değerleri 

bilgisayara aktarması için kullanacağız. 

Jetson Nano: 

 

       Şekil-32: Jetson Nano 

Aracımızda sualtında kullanacağımız bir mini bilgisayar olacaktır. Bu kısımda jetson 

nanoyu tercih etmemizdeki en büyük neden güçlü bir sistem olmasıdır. Yapacağımız görüntü 

işleme görevlerinde rakiplerine göre çok daha yüksek fps değerleri vererek akıcı bir görüntü 

sağlamaktadır. Bu da bizim görüntü işlemeli görevlerimizde aracımızın çok daha hızlı bir 

şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı Jetson Nano kullanmayı tercih 

ettik. 
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STM32: 

 

       Şekil-33: STM32 

 Aracımızda sualtında jetson nano aracılığıyla motorlarımıza PWM sinyallerinin 

verilmesinde ve PID sistemimizin çalışmasında STM32 geliştime kartını kullanacağı. Bu kartı 

seçmemizin başlıca nedeni piyasadaki diğer kartlara göre işlem hacminin geniş olmasıdır. Bu 

sayede yaptığımız PID yazılımı çok rahat bir şekilde çalıştıracaktır. 

İvme Ölçer: 

 

Şekil-34: MPU6050 

Aracı kullanan pilotun aracın ivmesi gibi konular hakkında daha fazla bilgiye ulaşmasını 

sağlayan bileşendir. Otomatik suyun belirli bir yerinde asılı kalması için yaptığımız PID 

yazılımında gereken eğim bilgileri MPU sensörü sayesinde ölçülecektir. 

Kamera: 

 

Şekil-35: Kamera 
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Kamerayı aracımızda sualtında kullanacağımız jetson nanoya doğrudan bağlayacağız. 

Bu kamera sayesinde aracımızın sualtından görüntü aktarmasını sağlamış olacağız. Aynı 

zamanda otonom görevleri yerine getirmesi için de bu kamera kullanılacaktır. 

Su Geçirmez Fırçasız Motor: 

 

Şekil-36: Su Geçirmez Motor 

 BRF28-38 motorlar bu tarz projelerde kullanımı çok yaygındır. Biz de yaptığımız 

araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgilerde bu motorun sualtında kullanıma uygun 

olduğuna karar verdik. İçindeki epoksili yapısı sayesinde su geçirmez özelliğe sahip olan bu 

motor 350kv gücünde de dönerek tasarladığımız iticilerimizde 1,8 kg’a kadar itiş gücü 

sağlayacağını planlıyoruz. Aracımızda tasarladığımız iticilerimizin içerisinde kullanacağız. 

 Motor Sürücü: 

 

Şekil-37: 4’lü Motor Sürücü 

Fırçasız motorları sürmek için kullanılır. Bizde aracımızda iticilerimizdeki motorları 

sürmek için kullanacağız. Bu sürücüyü seçmemizin sebebi yüksek akım desteklemesi, 

boyutunun küçük olması ve aynı anda dört motoru iki yönlüde sürebilmesinden dolayı tercih 

ettik. Aracımızda sekiz adet motor olduğu için iki adet bu sürücüden kullanacağız. 
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 Kontrolcü: 

 

Şekil-38: Kontrolcü 

Aracımızda özellikle su içerisinde aracın yüksekliğini ayarlamak için kullanacağız. 

Hassas kontrolcü sayesinde aracın yüksekliği çok pratik bir şekilde sağlanacaktır. Biz 

potansiyometreler ile tasarlayacağımız kontrolcüyü kullanacağız. 

Isı ve Basınç Sensörü: 

 

Şeki-39: Basınç ve Isı sensörü 

Pilot için gerekli ısı ve basınç miktarlarını ölçerler. Basınç sensörümüzü aktarım PCB’si 

üzerinde lehimli su dışında olacak şekilde kullanacağız. Basınç sensörümzün modeli MS 

7572’dir. Sıcaklık sensörüde hazne içinde bulunacaktır. Bu sayede olası bir ısınma durumunu 

önceden sezeceğiz ve bu sayede parçaların zarar görmesini engelleyeceğiz. 

 PCB: 
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Şekil-40: PCB 

PCB’ler devre içindeki elektronik bileşenleri birlikte tutmak veya bileşenler arasında 

yer alan elektriksel olan bağlantıyı sağlamaktır. Biz PCB’yi kendimiz tasarlıyacağız. 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Şekil-41: Algoritma Şeması 

Bu bölümde aracın tüm algoritmalarından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. 

4.3.2.1.Simülasyon Ortamı  

4.3.2.1.1. Su Kaldırma Kuvveti 

Simülasyon ortamını gerçek hayata daha yakın bir şekilde simüle etmek için su kaldırma 

kuvvetini simülasyon içinde uygulamak gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle kullanılacak 

olan oyun motorunda hazır su kaldırma kuvveti projeleri araştırılmıştır. Fakat Simülasyon 

içinde kullanılabilecek herhangi bir ücretli veya ücretsiz projelere rastlanmamıştır. Hal böyle 

olunca su kaldırma kuvveti dinamiği oluşturulmuştur. Bu bağlamda öncelikle su kaldırma 

kuvvetinin nasıl çalıştığı araştırılmıştır. 

 

Şekil-42: Temelde Su Yüzdürme 
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Araştırmalar sonucunda aslında (Şekil-42 de görüldüğü üzere) en temelde yer çekimi ve 

su kaldırma kuvvetinin dengesi denilebilir.   

 

Şekil-43: Draft nedir ? 

Draft cismin su altındaki kalan kısmına denir. Bu uygulamada ise draft verisini direk 

almaktansa “draft = cisim yüksekliği – cismin sudan yüksekliği” almak daha mantıklıydı çünkü 

oyun motoru bize bu veriyi sağlayamadı. 

 

Şekil-44: Kaldırma Kuvveti 

 En son bu formül ile  araca uygulanacak kuvvet bulunmuş olur. 

4.3.2.1.2. Temel Simülasyon Algoritması 

Simülasyonda gerçek su altı efektini oluşturabilmek “post effect” işlemi kullanılmıştır. 

Fakat bu işlemin her yerde çalıştırılmaması için belirli bir derinlikten sonra çalışılması 

sağlanmıştır.   

 

Şekil-45: Araç Üstünde Yüzerken 
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Şekil-46: Su Altı 

 Simülasyonda Hokey görevini gerçekleştirmek için unity fizikleri kullanılmıştır. Bu 

sayede kolayca ciddi gerçekçi simülasyonlar oluşturuldu. 

 

Şekil-47: Hokey Görevi 

 

         Şekil-48: Yoğunluk Mesajı 

 Simülasyonda yoğunluk sistemi bulunmaktadır belirli tuşlar ile yoğunluk artırılıp 

düşürebilir (ve bu aksiyonlar ile araç yüzebilir veya batabilir konuma gelebilmektedir. Bu 

sayede de pilotun farklı araç koşullarında simülasyon ortamında antrenman yapmasına olanak 

sağlanmıştır. 

4.3.2.2.PID Algoritması 

Bilindiği üzere PID bir kontrol algoritmasıdır. Daha stabil bir insansız su altı aracı 

geliştirebilmek için bir kontrol algoritması kullanmak nerdeyse şart haline gelmiştir. Bu 

bağlamda araçta 3 adet PID algoritması kullanılması planlanmaktadır. 

4.3.2.2.1. PID Algoritması Çalışma Prensibi 
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Şekil-49: PID Çalışma Prensibi 

 Şekil de görüldüğü üzere PID en temelde proportional integral ve derivative olmak 

üzere 3 ana bölüme ayrılır. Görüldüğü üzere PID bünyesinde error setpoint ve katsayı 

değerleri barındırır. Bu değerlere algoritma kurarken dikkat edilmelidir.      

4.3.2.2.2. PID Algoritmasını Araç İçinde Kullanılışı 

 

Şekil-50: Aracın Havaya Kalkması 

 

Şekil-51: Aracın Yana Yatması 

 Şekiller de görüldüğü üzere araç bazı durumlarda istenmeyen vektörlerde hareket 

gösterebilmektedir. Bunun sebebi aracın yoğunluk dengesi veya sadece dışarıdan bir kuvvet 

uygulanması olabilir. Her ne olursa olsun aracın isteyen vektörde hareket etmesi istenmeyen 

bir durumdur. Ön Tasarım Raporunda sadece derinlik sabitleme için kullanılmasını 
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planlandığını dile getirilmişti, fakat güçlü işlemci ve daha fazla performans istediği için 2 eksen 

ve bir yükseklik sabitleme olmak üzere 3 PID algoritması kullanılacaktır. 

4.3.2.3. Otonom Yazılım 

Bilindiği üzere Teknofest yarışması kapsamında kapıdan geçme görevi vardır ve 

kapıdan otonom bir şekilde geçmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda takım için otonom 

algoritmalar mevcut ve hedeflenen algoritmalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Mevcut algoritma 

gerçek algoritmaya nazaran bir tık daha basittir. Gerçek yazılıma neden şimdi başlanmadığı 

sorulursa eğer : gerçek yazılım için parametreler gerçek dünya koşulları için  olacağı için 

simülasyonda bunu test etmek zaman kaybı olacaktır. 

4.3.2.3.1. Mevcut Otonom Yazılım Değerlendirmesi  

Mevcut otonom yazılım için şu an canny edge detector kullanılıyor. Bu algoritma gerçek 

hayatta ufak parazit sorunlarının çözülmesi ile başarı elde edilebilir fakat biz daha iyisini 

hedeflediğimiz için sadece canny kullanmamaya karar verdik. Şu anki algoritma anlatılmak 

gerekirse basitçe şöyledir. 

 
   Şekil-52: Ufak bir ayar ile canny 

Görüldüğü üzere ufak oynamalar ile canny kenar tespiti yapabildi. Fakat buradaki 

onlarca kenarlı cisim arasından kapıyı seçmek için biraz daha ayara ihtiyacımız var. 

 

  Şekil-53: En Sonuncu Canny Algoritması 
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Görüldüğü Üzere Ufak Bir Canny ile çok güzel kenar tespiti yapabilir fakat hala bir 

haklı eksik var o da diğer kenarların görünüyor olması bu sorun ROI (Region Of Interest)  ile 

rahat çözülebilir. Şimdi İse Kenar tespitinin nasıl yapıldığına gelelim. 

 

  Şekil-54: Görüntü Matrisleri 

Aslında burda temel olarak bizim yaptığımız şey matrislerdeki 1 değerleri lineer şekilde 

herhangi bir düzene maruz kalıyor mu sorusunun cevabı evet ise muhtemelen orada bir kapı 

vardır. Bizim örneğimizde 2D bir bakış açısından görülmektedir. Fakat düzen sağdan soldan 

görünüşte olduğu için çok fazla sıkıntı olmaz. 

4.3.2.3.2. Araçta Çalışacak Yazılım Algoritması 

 

   Şekil-55: Aracın Geçmesi Zor Olan Bir Bakış Açısı 

Otonom yazılım için beklentimiz bu açıda başlatılan bir aracın otonom şekilde kapıdan 

içeriye geçmesidir. Peki ya bunu nasıl yapacak? Aslında hem araç hem de kapı simetrik ve 

ikisinin de ölçüsü bilindiği için contour köşe algoritmaları ve pure pursuit algoritması ile çok 

rahat bir şekilde tabiri caizse nerden bırakırsanız bırakın kapının içinden geçecek duruma 

gelecektir. 
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4.3.2.4.Temel Araç Yazılımı 

 

Şekil-56: Temel Araç Yazılım Algoritması 

Ön tasarım raporunda belirtildiği algoritmada herhangi bir farklılık olmamıştır. Aynı 

Şekilde ws ile aracın hangi vektörde hareket edeceği gönderilecektir. Ön tasarım raporunda 

belirtildiği gibi websocket ile görüntü aktarımı yapılması hedeflenmiştir. Şekil XX de öncelikle 

kullanıcının gamepad üzerinde bulunan joystick elemanını hareket ettirip ettirmediği detect 

edilmiştir. Bundan sonra ise joystick verisine göre aracın hangi yönde hareket edeceği (dolaylı 

yoldan hangi motorların hareket edeceği belirlenerek motor hareket ettirilmiştir. Ta ki bu işlem 

kullanıcı joystick parçasını hareket edildiği eksende joystick parçasını bırakana kadar devam 

eder. 

 

Şekil-57: Aracın Temel İletişim Protokolü 

 Şekil de belirtildiği üzere elektronik yazılıma hangi vektörde hareket ettiğini belirterek 

araç hareket ettirilebilir. Yani API ileri yöndeki hareket için x motorlarını pozitif yönde hareket 

ettirmiyor sadece API seri iletişim yolu ile mikrodenetleyiciye iletiyor bu sayede sistemi 

karmaşıklıktan kurtarmış oluyoruz.    
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Bu bölümde algoritmaların hangi teknolojiler ve hangi yazılım dilleri ile hayata 

geçirildiği anlatılmıştır. 

4.3.3.1.Otonom Yazılım 

Araçta otonom algoritmalarını daha kolay geliştirebilmek için OpenCV Kütüphanesi ile 

python dili kullanılmıştır. Python dilinin seçilmesindeki en büyük nedenlerden biri hem takımın 

bu dil üzerine önemli tecrübelerinin olması, hem de birçok kaynağın, alternatif kütüphanenin 

bulunmasıdır. Görüntü işleme algoritmalarına düzgün giriş sağlamak ve matrislerde daha kolay 

işlem yapabilmek için numpy; geliştirme aşamasında daha kolay görselleştirme için ise 

matplotlib kütüphanesi kullanılmıştır. 

4.3.3.2.Temel Araç Yazılımı 

 

Şekil-58: Su Üstü Yazılımı 

Su üstü yazılımı HTML CSS ve JS kullanılarak yapılmıştır. Bunu live server olarak 

tutmak için ise Node Js kullanılmıştır. Su üstü yazılımı doğrudan Araç üzerindeki mini 

bilgisayar üzerinde çalışacak olan API ye bağlanmıştır aynı şekilde API ise Arduino bootloader 

özelliğine sahip olan bir karta ileterek aksiyonlar alınmış olacaktır. 

4.3.3.3.Simülasyon Yazılımı 

Ön tasarım raporu aşmasında Ros ekosistemde olan Uwsim veya Gazebo kullanılması 

planlandığı belirtilmiştir. Fakat tecrübelerimizden bilmediğimiz bazı nedenlerden dolayı Ros 

kullanılmamıştır. Ros’a alternatif olarak, bazı takımların unity ile geliştirdiği simülasyonları 

kullanabilirdik, fakat bu kullanılırsa hem simülasyonu kendimiz oluşturmuş olmayacaktık hem 

de aracın karakterine uygun bir simülasyon olmayacaktı. Bu nedenle kendi simülasyon 

sistemimizi oluşturmaya karar verdik. Bu bağlamda diğer takımların da kullandığı ve basit 

olmasından dolayı Unity tercih edilmiştir. Fakat takımın önceden oyun motoru deneyimi 
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olmadığı için öncelikle bambaşka bir sektör olan oyun motorlarına giriş yapmıştır. Bu bağlamda 

1-1,5 haftada unity temelleri öğrenilmiş öğrendiklerimizi uygulamak için ise 1-2 oyun hayata 

geçirilmiştir. Kendimizi yeterli gördükten sonra asıl projeye başlanmış ve proje hayata 

geçirilmiştir. 

 

Şekil-59: Unity Ortamı 

Öncelikle mekanik bölümünde çalışan arkadaşlarımızın tasarladıkları dosya istenmiş ve 

unitye aktarıldıktan sonra renkleri modifiye etmek için ve animasyonları oluşturmak için 

çeşitleri parçalar gruplandırılmıştır. Bu işlemden sonra harita tasarımı yapılmıştır. Harita 

tasarımı yapıldıktan sonra su kaldırma ve batma efekti için bu fizikler oluşturulmuş ve en son 

ise simülasyona çeşitli giriş yöntemleri (klavye ve gamepad gibi) ile aracın hareketi sağlanarak 

simülasyon oluşturulmuştur. 

4.4.  Dış Arayüzler 

 

Şekil-60: Arayüz Tasarımı 
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Görüldüğü üzere arayüz tasarımında ön tasarım raporunda herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. İki Adet Kamera bulunmaktadır bunlar mini pcden gelen görüntüyü bastırır 

(display eder).  Sağdaki ilk iki bölüm görevden göreve değişerek görev asistanı olarak görev 

yapmaktadır. Alttaki bölümde ise motorların çalışmasını gösteren ekrandır. Motorların ismini 

çevreleyen dairelerin arka planı eğer yeşil ise ileri yönde çalıştığını kırmızı ise geri yönde 

çalıştığını göstermektedir. Diğer bölümde aracın pozisyonları görülmektedir. Hız bölümünde 

ise araca gönderilecek hız gösterilmektedir. Diğer Bölümde ise aracın bazı sıcaklık verileri 

gösterildiği yerin yanındanise bağlantı durumları gösterilmektedir.  En alt bölümde çeklilen 

akım ve çekilen voltaj gösterilmektedir. İconların görüldüğü yerde bulunan turbo göstergesi 

araca tam gaz vermektedir. Ampül işareti ise aracın yanlarında bulunan ışıkları açmaktadır. Ve 

on son bulunan ayarlar simgesi ise derinlik PID algoritmasını açıp kapatabliceğimiz ve bazı 

basit ayarların yapılacağı bir menü açılmaktadır. 

Bu bölümde Aracın hem haberleşme hem de kullanıcı arayüzlerinden bahsedilmiştir. 

4.4.1. Haberleşme Arayüzleri 

 

Şekil-61: Haberleşme Arayüzü (oklar temsilidir) 

 Görüldüğü üzere her ne kadar belirtilmese de 2 adet ana bölüm bulunmaktadır. (Araç 

içi ve su üstü olmak üzere). Öncelikle API kamera verisini alır ve usb yolu ile mini pc aygıtna 

aktarır ve Mini pc üzerinde çalışacak olan API ise doğrudan websocket kullanarak istemciye 

(video yazılımı) bağlanmıştır. Aksiyon yazılımı (temel yazılımda denilebilir) Websocket ile 

API ye veri iletir. API bu isteği değerlendirerek elektronik karta Serial yolu ile iletir ve PWM 

ile bağlanmış escler ile birlikte, motorlar hareket etmiş olur. 

5. GÜVENLİK 

Araçta bulunan elektronik parçalar hareket esnasında oluşabilecek kısa devreleri 

önlemek adına sabitlenecektir. 

Herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda anlık müdahale edebilmek adına acil 

durdurma butonu koyulacaktır ve araç akım değerlerine uygun sigorta yerleştirilecektir. 

Araç içindeki elektronik malzemeler defarmasyon olmaması için düzenli bir şekilde 

yerleştirilecektir. 

Araçta keskin köşelerden herhangi bir yaralanma olmaması adına keskin kenarlar 

kapaklarla kapatılacaktır ve her ihtimale karşı zımpara yardımı ile ovalleştirilecektir. 

Araçta bulunan motorlar epoksi ile izolasyonu yapılacak ve suyla karşılaştığında 

herhangi bir temassızlık olması engellenecektir. 
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Araca giden kablolarda ani bir gerilme sonucu kopma olmaması adına kablolar 

olabildiğince esnek seçilecektir ve araca da sağlamca tutturulacaktır. 

Kontrol için 220 V AC elektrik sadece bilgisayarı çalıştırmak için kullanılacaktır. Araç 

su üzerinde bulunan 12-24 V DC güç kaynağı ile çalışacaktır. Suya kesinlikle 220 V AC elektrik 

gönderilmeyecektir. 

Araç üzerinde tam montajlanmamış gevşek parça bulunmayacaktır. 

Aracımıza veri ve güç giriş çıkışı olan kablolar suyla temasında zarar görmemesi için 

ve o anda suda başka şeylere zarar vermemesi için makaron ve epoksi ile yalıtılacaktır.  

Elektronik aksam tamamı ile su geçirmez hazne içerisinde çift contalı kapaklar 

sayesinde su geçirmeyecektir. 

Pervane etrafında koruyucu nozul içerisinde olacaktır ve dışarıdan kolay kolay 

pervaneye el teması olmayacaktır. Pervanenin keskin uçları olmayacaktır. 

Lehim kullanırken açığa çıkan gaz sonucunda vücuda zarar vermesini önlemek adına 

maske kullanılacaktır. Aynı zamanda atölyede lehim yaparken en az bir pencere açık 

tutulacaktır. 

Atölyede iş yaparken koruyucu eldiven ve maske takılacaktır. Aletleri kullanırken 

elimize ve gözümüze herhangi bir zarar vermemesi açısından uygulanacaktır. 

Atölyede olası bir yaralanma sonucu müdahale edebilmek için ilk yardım çantası 

bulunacaktır. 

Atölyede elektrik kaçakları veya havya ısınmasından dolayı oluşabilecek yangın riskine 

karşı ulaşılabilir bir konumda yangın söndürme tüpü bulunacaktır. 

Aletlerin üzerine o aletle alakalı dikkat edilmesi gerekilen kurallar yazılarak her 

kullanımdan önce dikkat edilecektir. 

Tüm bu kuralların uygulanması takım tarafından denetlenecektir ve atölyeye asılarak 

sürekli görünür bir konumda bulunacaktır. 

Güvenlik Malzemeleri: 

Aracımızı oluştururken üretim sürecinde ve test aşamalarında güvenliğimiz için 

uygulayacağımız kurallarda gerekli olan bazı ekipmanlar belirtilmiştir. 

Koruyucu Gözlük: Üretim aşamasında en çok 

kullanacağımız güvenlik ekipmanıdır. Çalışmalarımız 

esnasında kesici ve delici aletleri kullanırken etrafa saçılan 

kıvılcım ve talaş gibi parça sıçramalarında gözümüze 

gelmemesi adına koruyucu gözlük kullanacağız. 

 

Şekil-62: Koruyucu Gözlük 
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Kesilmez Eldiven: Aracımızın iskelet parçalarını 

oluştururken sigma profilleri kesme işlemi esnasında 

kullanacağız. Bu esnada spiral ile kesme işlemi yaparken 

herhangi bir dikkatsizlik el kayması veya başka bir nedenle 

kesici ucun elimize değmesi durumunda herhangi bir 

yaralanmayı engellemek adına kullanacağız. Kullanacağımız 

eldivenler kesim işlemleri için kesilmez eldiven olacaktır. 

Şekil-63: Kesilmez Eldiven 

 

Yangın Tüpü: Atölyemizde her türlü ihtimale karşı sürekli 

bulunacak bir üründür. Yangın tüpü olası kıvılcımlarda kısa 

devrelerde herhangi bir büyük yangın ihtimali çıkmadan müdahale 

etmemizi sağlayacaktır. Yangın tüpü atölyemizde her zaman 

görünür kolay ulaşılabilir bir konumda duracaktır. 

 

Şekil-64: Yangın Tüpü 

6. TEST 

Aracımızın bazı noktalarında yaptığımız testlerimiz alt kısımda yer verilmiştir. Aracımızın 

yazılım testleri neredeyse hepsi yapılmıştır. Fakat pandemi ve yasaklardan dolayı üretim 

aşamalarımızda bazı testlerimizi gerçekleştiremedik.  

Aracımızda kullanacağımız sigma profillerin çatı açısından sağlamlığını test edemdik fakat 

burada sanal ortamda yaptığımız planlamalar üzerinde kullandığımız iskelet sisteminin 

üzerinde 20 Newton kuvvet uygulandığında herhangi bir eğilme ve zorlanma olmadığını 

gördük. İleride üretim aşamasında da yapacağımız testler ile buna kesin kararlar vereceğiz. 

İticilerimizin de motorlar ile itiş gücünü test edemedik. Bunun içinde motorlarımızı tedarik 

ettiğimizde kuracağımız sistem ile yapmayı düşünüyoruz. Fakat pnömatik kol ve iticimizin 

baskı testlerini yaptık. 

6.1. Üretim Testleri 

Aracımızda kullanacağımız tasarladığımız bileşenlerin 3 boyutlu yazıcıda baskı alarak 

testlerini gerçekleştirdik. Bu aşamada en önemli parçalardan olan iticilerimizi ve pnömatik 

kolumuzun kaldırma kuvvetini denedik. Testlerimiz sonucunda sağlamlık ve kaldırma kuvveti 

konusunda sıkıntı olmadığını aracımız için yeterli olduğunu gördük. Yani yaptığımız pnömatik 

kol tasarımının kaldırma kuvvetinin aracımız ve verilen görevler için çok uygun olduğunu da 

anlamış olduk. 

6.2.Simülasyon Otonom Testi  
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Algoritma bölümünde belirtildiği üzere otonom yazılım şuan canny ve pure pursuit 

algoritması ile çok rahat bir şekilde çalışmaktadır. Bu bağlamda bu simülasyonun oluşturulması 

ile bizi su altında görüntü işleme hakkında üretime geçmeden fikir vermiş oldu. 

6.3. Simülasyon Ortamında Araç Kullanma Pratiği  

Diğer bölümlerde belirtildiği gibi simülasyonun hem yüksek sabitleme açma, hem araç 

yoğunluğu havuzdan daha düşük hemde havuz yoğunluğu araçtan daha büyük seçenekleri 

seçilebilmektedir. Bu seçenekler ile hangi durumlarda hangi aksiyon alması, ters kuvvetlere 

kararlı direnç oluşturma gibi konularda pilot kendini geliştirmiştir. Simülasyon fiziğimiz gerçek 

hayattakine fazla benzediği için hokey görevinde hokeyi yüksek bir bölgeden ittirirsek pak 

araçtan kayabilir veya pak yuvarlanabilir. En basitinden bu fizik bile pilotun kendini 

geliştirmesine katkı sağlamıştır. 

 

7. TECRÜBE 

7.1. Kendi Malzemelerimizi Üretme 

Yaptığımız tasarımlar ve aldığımız 3 boyutlu yazıcı baskılarında gördüğümüz üzere 

tasarımları yaparken 3 boyutlu yazıcımızında basabileceği şekilde yapmaya özen göstermemiz 

gerekiyor. Çünkü yapılan tasarımlar dikkat edilmediğinde baskıda düzgün çıkmamaktadır.  

7.2. Simülasyon Ortamı Seçimi 

Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere önceden uwsim veya gazebo ortamları 

kullanmak planlanmıştı. Her ne kadar harddiske kurulu Ubuntu 18.04 üzerinde onlarca ROS 

projesi çalıştırılırsa bu iki proje sağlıklı bir şekilde çalıştırılmamıştır. Öncelikle gazebo 

ortamından başladık ve URDF ile STL dosyaları import ederken çözemediğimiz bir hata ile 

karşılaştık bu hata üzerine çalıştık fakat çözemeyince uwsim ortamına geçtik fakat bu ise 3D 

render modunda FPS değerlerinin 1 veya 2 değerleri görülmüştür. Bu hatalar için bütün 

kanallara ulaşılmaya çalışılmış ve hiçbir çözüm veremeyince unity ortamına giriş yapılmıştır. 

7.3. Takıma Ait Görüntü İşleme Kütüphanesi Geliştirmesi  

Ön tasarım raporunda temel olarak otonom yazılımdan bahsedildi ve bunun için ise 

opencv yerine kendi kütüphanemizi geliştirebileceği dile getirilmişti. Fakat bu uygulama 

aşamasında o kadarda basit bir işlem değil olmasıdır. Sadece canny algoritması için kütüphane 

yazımına girildiğinde bile canny algoritmasını anlamak için okunacak akademik makale için 

harcanacak zaman içinde asıl otonom yazılımı bile gerçekleştirilebilir.     
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması: 

 

Şekil-65: Zaman Tablosu 

Takım olarak yukarıda verdiğimiz tablodaki plana göre ilerleyeceğiz. Öncelikle 

planladığımız şekilde ön tasarım raporumuzu yazıp vaktinde teslim ettik. Ön tasarım aşamasını 

geçince bu aşama olan kritik tasarım aşamasını da teslim tarihinden önce bitirerek raporumuzu 

yüklüyoruz. Bundan sonraki süreçte haziran ayı boyunca 3 boyutlu baskılarımızı alıp 

sponsorlarımızın karşıladığı bazı malzemeler ile testlerimizi yapmayı planlıyoruz. Aynı 

zamanda farklı ürünler içinde sponsorluk ekibimiz firmalar ile iletişime geçmeye devam ediyor. 

Temmuz ayının başında alacağımız destek ile birlikte malzemelerimizi tedarik etmeyi 

planlıyoruz. Ondan sonraki aşamada en geç 15 temmuza kadar malzemelerimizi tedarik ettikten 

sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Aracımızın yazılımını yarışma başlarından beri hazırlamaya 

başladığımız için mekanik üretimi gerçekleştirdiğimizde hemen denemelere geçeceğiz. 

Temmuz ayı sonuna kadar üretimimizi tamamlamış olacağız ve 5 ağustosa kadar da 

sızdırmazlık videomuzu hazırlayacağız. Sızdırmazlık videosunu gönderdikten sonra araç 

üzerinde denemelerimiz özelliklede otonom denemelerimiz devam edecektir. Eylül ayına 

geldiğimizde artık aracımızın son kontrollerini ve denemelerini yaparak yarışmaya hazır hale 

getireceğiz ve 16-19 Eylül tarihleri arasında da Teknofest 2021’de yarışacağız. Yaptığımız 

planlar doğrultusunda herhangi bir aksilik çıkmaması adına dikkatlice ilerliyoruz. Bu plan ile 

ilerlediğimizde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Fakat malzeme tedarikleri 

konusunda stok olmaması gibi bazı olası durumalar bulunduğu için ekibimiz araştırmaları 

sonucu her üründen en az 2 adette muadil araştırması yaparak olası durumlarda onları almayı 

planlıyoruz. Bu sayede zaman planlamamızda bir aksilik olmadan ilerleyeceğimizi 

düşünüyoruz.  
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Bütçe Planlaması: 

 

Şekil-66: Bütçe Tablosu 
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 Risk Planlaması: 

Senaryo 1: Su altı aracının havuz içerisinde su alması durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 1: Araç, zaman kaybedilmeden acil durum butonuna basılarak sudan çıkartılıp, su 

yalıtımı tekrar sağlanacaktır. 

Senaryo 2: Üretimde patlama/yanma gerçekleştiği zaman ne yapılacaktır? 

Çözüm 2: Atölyede bulunan yangın tüpü ile müdahale edilecektir. 

Senaryo 3: Aracı havuzda test ederken oluşabilecek kazalara (boğulma, batma vb.) nasıl engel 

olunmaya çalışılacaktır? 

Çözüm 3: Test esnasında ortamda gerekli ilk yardım araçları bulundurulup, bir uzman eşliğinde 

yapılacaktır. 

Senaryo 4: Yarışma esnasında önemli parçaların zarar görmesi durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 4: Yarışma alanına götürülmüş sağlam, yedek parçalar ile değiştirilecektir. 

Senaryo 5: Geliştirme yapılan bilgisayara final anında bağlanamama durumunda ne 

yapılacaktır? 

Çözüm 5: Yazılımı çoklu platform şeklinde tasarlamak böyle bir sorunu ortadan kaldıracaktır. 

Senaryo 6: Motorlardan bir ya da daha fazlasının bozulması durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 6: Yarışma esnasında oluşabilecek bu durum için araç montajı pratik tasarlanacak ve 

yedek parça ile yenilenecektir. 

Senaryo 7: Elektronik parça teminlerinde aksilik çıkma durumunda ne yapılacaktır? Örneğin 

stokta kalmaması durumu gibi. 

Çözüm 7: Seçilen parçalar çeşitli yerlerden araştırılıp muadillerinin olması şartı ile alınacaktır. 

Stokta kalmama durumunda önceden araştırılan diğer üreticiden temin edilecektir. 

Senaryo 8: Fark edilemeyen elektrik kaçağı olması durumunda ne yapılacaktır? 
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Çözüm 8: Güç kaynağına bağlı sigortan hızlı bir şekilde güç kesilecektir. Ama bunun olmaması 

için kontroller devamlı bir şekilde ilerletilip önlem alınacaktır. 

Senaryo 9: Yarışma sırasında kamera ve yedeğinin bozulması durumunda ne yapılacaktır? 

Çözüm 9: Tasarlanan simülasyon ortamı devreye sokulacaktır. 

Senaryo 10: Sponsorlardan birinin sonradan yardım edemeyeceğini söylemesi durumunda ne 

yapılacaktır? 

Çözüm 10: Sponsorlarla erken görüşülüp sağlanacak parçaları üretim aşamasından önce temin 

etmek böyle bir sonucu engelleyecektir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Araçta diğer insansız su altı araçlarından ve diğer takımlardan ayırarak öne geçirecek, takım 

tarafından geliştirilmiş birçok özgün teknoloji vardır. Bunlardan alt kısımda bahsedilmiştir.  

1. Araçta bulunacak görev asistanı ile her bir görevin her bir farklı durumunu yazılım bildiği 

için görevlerde görev asistansız yapılacak görevlerden önemli başarılar elde edilecektir 

2. Araçta bulunacak kontrolcü ile gamepadde bulunmayan potansiyometreler ve daha fazla 

buton ile araç kontrolü çok daha iyi sağlanacaktır.  

3. Aracın tasarımı kafes şeklinde olduğundan itici ve tüplerin muhafazası sağlanmış olacaktır. 

4. Araçtaki otonom görev yazılımı 2-3 kez kapıyı kontrol ettiği için daha fazla başarım oranı 

sağlanacaktır.  

5. Araç API si olacağı için testi daha kolay olacaktır ve bunun yanında 3. parti yazılımlara açık 

olacaktır.  

6. Aracın kendine ait mobil uygulaması olacaktır. Bu sayede deniz ortamında ve takımın tuzlu 

testlerinde daha kolay bir kontrol sağlanacaktır. 

7. Araçta kullanılacak olan iticilerimizin her parçası tamamı takımımıza ait tasarımlar ve 

üretimlerden oluşacaktır. 

8. Araçta kullanılacak olan pnömatik kol tasarımı takımımız tarafından tasarlanmış üretilmiş ve 

test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

10. YERLİLİK 

Araçta takımın yerli olarak üretebileceği şeylerin tamamı ya üretilmiştir ya da yerli olacak 

şekilde temin edilmiştir. Yerli olarak kullanılmayan parçalar ESC, motor ve geliştirme kartları 

ise prototip ve yarışma için gayet normal bir şekilde karşılanmıştır.  

1. Araçta PCB tasarımı takım tarafından yapılacak ve şayet gerekli kaynaklar bulunursa 

türkiyede üretilecek veya takım tarafından cnc kazıma yöntemi ile PCB üretilecektir. 

2. Araçta geliştirme kartlarının ve işletim sistemin üzerinde çalışacak yazılım çok büyük bir 

kısmı yerlidir. Yerli olmayan yazılımlar ise açık kaynaklı yazılımlardır. Bunlar ROS ve 

OpenCV kabul edilebir. Yine aynı şekilde ülkemizden herhangi bir sermaye çıkışı 

olmayacaktır. 

3. Tüp tamamen yerli olarak geliştirildiği için Deringezen firmasından temin edilecektir. 

4. Mekanik anlamda tasarım tamamen takım tarafından yapıldığı için ülkemizden herhangi bir 

sermaye kaybı yaşanmayacaktır. 

5. Mekanik anlamda kullanılcak üretim yöntemleri tamamen Türkiye üzerinde kullanılcaktır.  

6. Mekanik üretimde kullanılacak parçalar (sigma ve filamentler gibi) tamamen yerli imalat 

edilmiş olacaktır.  

7. Teknoraal İticisi tasarımı tamamen yerlidir. Ve üretimi yerli olacaktır. 

8. Teknoraal Pnömatik Kol tasarımı da tamamen yerlidir ve yerli üretilmiştir. 

8. Gamepad yanına yardımcı olarak kullanılacak kontrolcü tasarımı ve üretimi takım tarafından 

yapılacağı için özgün olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

11. KAYNAKÇA 

Aryan, A.J. Otonom Su altı araçlarında yazılımsal yapılanma, İTÜ, Elektrik-Elektronik Fak. 

Elektronik Böl. Master Tezi. 

Gökalp, B., Yıldız,Ö., Yılmaz, E. İnsansız su altı araçları güncel teknolojileri ve uygulaması 

SSM gündemi sayı 12, 2010/2. 

Gül, U.D., Leblebici, K. Otonom su altı aracı modellemesi,denetimi ve hareket planlama 

tasarımı, TMMOB, EMO, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, 

Elazığ. 06.10.2011. 

Hernández-Alvarado, R., García-Valdovinos, L. G., Salgado-Jiménez, T., Gómez-Espinosa, A., 

& Fonseca-Navarro, F. (2016). Neural network-based self-tuning PID control for underwater 

vehicles. Sensors, 16(9), 1429. 

İnce,S., Otcu, M., Yakut, M., Aygün, E. Derinlik ve yön kontrol uygulamaları için sualtı aracı 

tasarımı, Gazi Ü.Fen Bil.dergisi,Part:C tasarım ve Teknoloji. 09.01.2015, 3(1), Sayfa 343-355 

Korkmaz, O., İder,S.Kemal., Özgören.M.Kemal., Bir Otonom sualtı Aracı Manipülatör 

Sisteminin Yörünge Takip Kontrolü, SAVTEK makalesi,Cilt 3, Sayı 6, Syf 123-130, Aralık 

2013. 

Li, W., Mok, R. K., Chang, R. K., & Fok, W. W. (2013, October). Appraising the delay accuracy 

in browser-based network measurement. In Proceedings of the 2013 conference on Internet 

measurement conference (pp. 361-368) 

Xie, G., & Lu, W. (2013). Image edge detection based on opencv. International Journal of 

Electronics and Electrical Engineering, 1(2), 104-106. 

https://docs.opencv.org/master/dc/d71/tutorial_py_optimization.html 

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId

=Data+Sheet%7FMS5837-30BA%7FB1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MS5837-

30BA_B1.pdf%7FCAT-BLPS0017 

https://medium.com/@erikdkennedy/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1-559d4e805cda 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robot_Operating_System 

 

https://docs.opencv.org/master/dc/d71/tutorial_py_optimization.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FMS5837-30BA%7FB1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MS5837-30BA_B1.pdf%7FCAT-BLPS0017
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FMS5837-30BA%7FB1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MS5837-30BA_B1.pdf%7FCAT-BLPS0017
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FMS5837-30BA%7FB1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MS5837-30BA_B1.pdf%7FCAT-BLPS0017
https://medium.com/@erikdkennedy/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1-559d4e805cda
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robot_Operating_System

