
 
 

1 
 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: SARUCA 

TAKIM ID: #59228 

YAZARLAR: BEYZA NUR DEMİRKOPARAN, EBRAR 

GÖKÇE, EMİN KARTAL, İSMAİL ONUR AYGAN, MERT 

SEFA AKGÜN, NAZLI KEÇECİ, SEMİH ŞAHİN 

DANIŞMAN ADI: Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre ÖKSÜZ



 
 

i 
 

İçindekiler 
1. RAPOR ÖZETİ ...................................................................................................................... 1 

2. TAKIM ŞEMASI ................................................................................................................... 2 

2.1 Takım Üyeleri ................................................................................................................... 2 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ....................................................................... 4 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ............................................................ 5 

4. ARAÇ TASARIMI ................................................................................................................ 6 

4.1. Sistem Tasarımı ............................................................................................................... 6 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı ................................................................................................ 7 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci ........................................................................................... 7 

4.2.2. Malzemeler ............................................................................................................. 35 

4.2.3. Üretim Yöntemleri .................................................................................................. 39 

4.1.4. Fiziksel Özellikler ................................................................................................... 44 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .................................................... 47 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ...................................................................................... 47 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ....................................................................................... 60 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci .......................................................................................... 80 

5. GÜVENLİK ......................................................................................................................... 91 

6. TEST .................................................................................................................................... 93 

7. TECRÜBE .......................................................................................................................... 101 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI ................................................................... 104 

8.1. İş-Zaman Planı ............................................................................................................. 104 

8.2. Bütçe Planlaması ......................................................................................................... 105 

8.3. Risk Planlaması ........................................................................................................... 106 

8.3.1. Problemlerin Belirlenmesi .................................................................................... 106 

8.3.2. Risklerin Belirlenmesi .......................................................................................... 107 

8.3.3. Zarar Şiddetinin Belirlenmesi ve Önlemlerin Geliştirilmesi ................................ 107 

9. ÖZGÜNLÜK ...................................................................................................................... 109 

10. YERLİLİK ....................................................................................................................... 111 

10.1. Mekanik ..................................................................................................................... 111 

10.2. Elektronik .................................................................................................................. 112 

11. KAYNAKÇA ................................................................................................................... 114 

 



 
 

1 
 

1. RAPOR ÖZETİ 

SARUCA farklı üniversitelerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir 

insansız sualtı takımıdır. Takımımız bu sene teknofest yarışmasına ilk kez katılmaktadır. 

Üretimi devam eden aracımızın yarışma kapsamındaki isterlerinin yanı sıra ülkemizin bu 

konudaki bilimsel ve teknolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak AR-GE çalışmaları 

devam etmektedir. Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek görevler için mekanik tasarım, 

elektronik sistem tasarımı ve yazılım teknolojileri optimize edilmektedir. Mekanik birimi, 

aracın hidrodinamiği ve fiziksel boyutlarını göz önünde bulundurarak görevleri en hızlı ve 

hatasız şekilde tamamlamayı hedeflemektedir. Mekanik tasarımın özgünlüğü ve işlevselliği 

rapor içerisinde ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Elektronik birimi, tasarlanan araca ve verilen 

görevler için seçilen malzemelerin uygunluğu, bu malzemelerin entegrasyonu ve en verimli 

sistemin belirlenmesini üstlenmektedir.  Ayrıca araç sistemi için test başlığı altında belirtilen 

geliştirme kartı çalışmaları yapılmaktadır.  Son olarak yazılım biriminde Yolo teknolojisi 

kullanılarak görüntü işleme tekniği ile yarışma alanındaki dikdörtgen ve çemberler tespit 

edilerek yarışmadaki görevlerin başarılı bir şekilde tamamlanması planlanmaktadır. Aracın 

otonom hareketlerini gerçekleştirebilmesi, haberleşme sağlaması ve Gazebo gibi simülasyon 

programlarını kullanarak gerekli testlerin tamamlanabilmesi için ROS (Robot Operating 

System) teknolojisi kullanılmaktadır. 

 Bu raporda Denizlerin Fatihi’nin teknik özellikleri, üretim süreci, yazılım geliştirme 

süreci ve test süreci ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. 

 

Görsel 1. Saruca Yol Haritası 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

 

 

Ekibimizde Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre Öksüz takım danışmanı olarak 

görev yapmaktadır. Doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Metalürji 

ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalında 2018 yılında 

tamamlamıştır. 2010 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 

akademisyen olarak görev yapmaktadır. Şu anki araştırma konuları ve 

bilimsel çalışmaları arasında kompozit malzemelerin üretimi ve 

karakterizasyonu, nano malzemeler, malzemenin mekanik özellikleri 

ve ileri karakterizasyon teknikleri gibi konular bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Mekanik tasarım ve analiz görevini üstlenen ve takım kaptanlığını 

üstelenen Emin Kartal, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Takımda katı modelleme ve üretim 

üzerine çalışmaktadır. Ayrıca tasarımın yapay zekayla buluştuğu 

Generative Design üzerine araştırmalar ve uygulamalar yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Mekanik tasarım ve analiz görevini üstlenen İsmail Onur Aygan, Bursa 

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. 

Takımda CFD analizleri ve sonlu elemanlar metodu ile statik analizler 

üzerine çalışmaktadır. Ayrıca üretimin iyileştirmesi üzerine 

araştırmalar yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Otonom kontrol ve haberleşme görevini üstlenen Semih Şahin, Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf aynı 

zamanda ÇAP ile Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf 

öğrencisidir. Takımda otonom görevlerin yazılımı, haberleşme ve 

görüntü işleme alanında çalışmaktadır. Proje dışında, ihtiyaca göre 

elektronik kart dizayn etme ve gömülü sistem yazılımı geliştirme ile 

ilgilenmektedir. 
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Elektrik-Elektronik görevini üstlenen Beyza Nur Demirkoparan, Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf 

öğrencisidir. Takımda elektronik elemanların hesaplanması ve seçimi, 

devre şemasının gerekli bilgisayar ortamında çizilmesi üzerine 

çalışmaktadır. Ayrıca FPGA tasarımı ve yazılımıyla da 

ilgilenmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 

Görüntü işleme yazılımı görevini üstlenen Ebrar Gökçe, Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf 

öğrencisidir. Takımda nesne tespiti ve donanım üzerine çalışmaktadır. 

Ayrıca yazılım geliştirme ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine 

çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Otonom yazılım görevini üstlenen Nazlı Keçeci, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir. 

Takımda nesneye dayalı programlama ve donanım üzerine 

çalışmaktadır. Ayrıca mikrodenetleyicilerle programlama üzerine de 

çalışmaktadır. 

 

 

 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1.sınıf 

öğrencisi olan Mert Sefa Akgün, otonom yazılım görevini 

üstlenmektedir. Görevin tanıtılması ve görev yazılımına uygulanması 

üzerine çalışmaktadır. Ayrıca görev yazılımı üzerinde optimizasyon 

çalışmalarına da ve simulasyon ortamı üzerine destek sağlamaktadır. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

  

Görsel 2. Organizasyon şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım değerlendirmelerinin sonuçlarını analiz ettiğimizde özgünlük ve yerlilik 

konularında yetersiz olduğumuzu ve bu alanlar üzerine yoğunlaşarak bu açığı kapatmamız 

gerektiği düşünülmüştür. Ardından projenin genel kapsamının yanında bu iki konu üzerine 

detaylı çalışılmıştır. Bu konudaki eksiklerimizi kapatmak adına özgün olarak üretken tasarım 

ile tasarladığımız montaj aparatları, kendi özgün pervane tasarımımız ayrıca aracımızda daha 

çok yerli parça kullanma kararı alınarak yerli üretime destek olmak hedeflenmiştir. Yoğun AR-

GE çalışmaları ve testlerden dolayı ÖTR’ de 25.000 TL bütçemiz varken bu değer yaklaşık 

olarak 35.000 TL’ye çıkmıştır. Ayrıca aracı ÖTR’ deki haline göre çok daha kolay 

montajlanabilir hale getirmek için aracın taban kısmı kesilerek o kısma karbon fiber plaka 

montajlanmıştır. Bu plaka montajlamada sağladığı kolaylık gereği motorlar, aydınlatmalar, 

akrilik tüp gibi parçaların kolaylıkla montajlanmasına olanak sağlamıştır. Aracın statik ve akış 

analizlerinden alınan geri besleme sonucuna göre araç hidrodinamiğini en verimli hale getirmek 

adına tasarımda aşağıdaki görselde gösterildiği gibi bazı değişikliklere gidilmiştir. 

 

Görsel 3. Tasarımdaki değişiklikler 

Görevlerden birinin de dikdörtgen çerçeveden geçmek olduğunu düşünüldüğünde araç 

boyutları en verimli hale getirilmelidir. Bu sebeple aracın üst kısmındaki aydınlatmayı karbon 

fiber plakaya montajlayarak araç yüksekliği optimum hale getirilmiştir. Bununla birlikte aracın 

ÖTR’ deki boyutları 402x489x239 mm iken nihai tasarımda bu değerler 444x448x210 mm 

boyutlarına optimize edilmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirlenen Raspberry Pi 4 tek katlı bilgisayarı, kritik tasarım 

raporu aşamasında değiştirilerek NVIDIA Jetson Nano tercih edilmiştir. Bunun nedeni ise 

yapay zekâ destekli kontrollerin yapılması istenmesidir. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak 

görevlerin daha doğru yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yapay zekâ teknolojisini 

kolaylıkla kullanabileceğimiz NVIDIA Jetson Nano bilgisayarı tercih edilmiştir. 

 

 

Görsel 4. Tek katlı bilgisayar değişimi 
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Görüntü işleme metodu konusunda, su altı ortamının fiziksel olarak görüntü işleme 

yapabilmek için uygun olmayan görüntü kalitesine sahip olmasından ötürü OpenCV tespit 

metotları yerine YOLO ile özgün model geliştirip tespit etme yöntemine gidilmiştir. Bu yüzden 

kapıdan geçiş görevi ile denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlanması görevini 

gerçekleştirirken daha olumlu sonuçlar alabilmek için ÖTR’de açıklamış olduğumuz OpenCV 

tespit metotlarını kullanmak yerine tespitte verimliliği ve kararlılığı artırmak, daha hızlı sonuç 

alabilmek için YOLO (You Only Look Once) teknolojisi tercih edilmiştir. 

Otonom yazılım kısmında, “Araç Hazırlık Algoritması” ve “Otonom Görev 

Algoritmaları” gibi algoritmaların tamamı, modüler yapıda olmadıkları için kaldırılmış ve 

yerlerine yazılım mimarisine uygun metotlar ile algoritmaları koyulmuştur. Araç hazırlık 

algoritması olarak isimlendirilen algoritma yerine araç kavrama katmanı sınıfının metotları olan 

“Durum” ve “Konumlandırma” metotlarının algoritmaları koyulmuştur. Tarama algoritmasının 

kesin sonuçlar veren ancak süre bakımından verimsiz bir algoritma oluşundan dolayı yerine 

“Spiral Tarama Metodu” koyulmuştur. Otonom görev algoritmaları yerine daha modüler yapıda 

olan ve kolayca başka görevlere entegre edilebilen “Kontrol Katmanı Sınıfı” metotları 

koyulmuştur. Ayrıca otonom görev algoritmalarında kontrol mekanizması olmadığı için, araçta 

bir motor arızası olduğunda yazılımın tamamının bundan etkilenebileceği saptanmıştır. Buna 

istinaden “Kontrol Katmanı Sınıfı” ve beraberinde Görev/Komut/Arıza metotlarının 

algoritmaları oluşturulmuştur. Tüm bu değişiklikler için yazılımın modüler yapıya sahip olması 

ve herhangi bir problemle karşılaşıldığında, problemin tespiti ve çözümü konusunda hız 

kazanılması hedeflenmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

Görsel 5. Denizlerin Fatihi Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarım süreci boyunca 5 farklı araç tasarımı oluşturulmuştur. Bu tasarımların her biri 

sınır şartları, sızdırmazlık, özgünlük ve hidrodinamik açıdan incelenerek ve testleri yapılarak 

en etkili tasarım seçilmiştir. Seçilen tasarımın gerçekleşmesinin ilk aşamasında Fusion 360 

CAD/CAM yazılımı içerisindeki Freeform uygulaması kullanılarak tasarımın temeli aşağıdaki 

görselde görüldüğü gibi atılmaktadır. 

 

 

 

Görsel 6. Araç tasarımının ilk geometrisi 

 

Bu geometrinin yapmış olduğumuz akış analizi (alt kısımda verilmiştir) sonuçlarında 

çok başarılı sonuçlar vermesi sonucunda geometrinin içi boşaltılarak 5mm et kalınlığı 

verilmiştir. Ardından motor ve sızdırmaz akrilik hazne için uygun bölgelere boşluklar 

oluşturulmuştur. 

 

 

Görsel 7. Araç gövdesinin ara kesit görünüşü ve gerekli komponentler için açılan boşluklar 

 

Tasarımın bundan sonraki aşamasında aracın kendisine montajlanacak motor, akrilik 

hazne, aydınlatma gibi malzemelerin konumlanacağı alanın gerekliliği üzerine durulmuştur. Bu 

sebeple araç gövdesinin tabanı kaldırılarak gövde tabanına montajlanabilen bir plaka 

tasarlanmıştır. Plaka tüm ekipmanları taşıyacağı için mukavemetin önemli olduğu bu alanda 

karbonfiber malzeme olarak seçilmiştir. Aşağıdaki görselde bu plakaya montajlanan parçalar 

görülmektedir. 
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Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Gövde Akış Analizi 

CFD (Computational Fluid Dynamics) veya Türkçe kullanımı ile Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği akışkan davranışlarının etkili olduğu analitik çözümün mümkün olmadığı 

problemlerde sayısal metot ve algoritmalar kullanılarak bilgisayar üzerinde çözülerek sonuç 

elde edildiği akışkanlar mekaniğinin bir koludur. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği endüstride 

ve akademik araştırmalarda önemli bir yer tutmaktadır. İlk zamanlarda havacılık ve uzay 

alanında daha çok kullanılsada günümüzde modern mühendislik problemlerin çözümünde 

önemli bir paya sahiptir. (1) 

  Bu bağlamda bizde özgün tasarımımız olan aracımızın gövdesini CFD teknikleriyle akış 

analizini gerçekleştirerek hız, basınç değişimlerini ve akış çizgilerinde kopma olup olmadığını 

belirledik. Ayrıca FSI (sıvı-yapı etkileşimi) teknikleri ile gövdemiz üzerinde akıştan dolayı 

oluşan kuvvetleri hesaplayarak gövdemizin et kalınlığına ve gövdeyi üreteceğimiz malzemeye 

karar verdik. 

 

Korunum Denklemleri 

Süreklilik Denklemi 

 

∂ρ

∂t
+

∂ρu

∂x
+

∂ρv

∂y
+

∂ρw

∂z
 = 0 

 

Navier-Stokes Denklemleri (2) 

X-Momentum Denklemi 

 

 

Y-Momentum Denklemi 

 

 

Z-Momentum Denklemi 
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Çözüm Ağı Oluşturulması 

Tasarladığımız gövde SpaceClaim ortamına entegre edilmiştir. Geometri üzerindeki 

akışı etkilemeyecek küçük geometriler temizlenmiştir ve uygun boyutlarda domain 

oluşturulmuştur 

 

Y+ Hesaplamaları (3) 

Y+ boyutsuz bir değerdir. Türbülans modellenmesinde duvarların yakınındaki ilk 

hücrelerin boyutlandırılmasında y+ hesaplamalarından yararlanılır. Yapılan hesaplamalar 

sonucu oluşturulan sayısal ağ yapısı aşağıdaki gibidir. Oluşturulan sayısal ağ yapısında toplam 

X adet eleman oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

Görsel 8. Y+ hesaplamaları 
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Görsel 9. Oluşturalan sınır tabaka ağ yapısı 

 

Akış Analizi Sınır Koşulları  

Aracımızın akış analizleri Ansys Fluent ortamında çözdürülmüştür. Aracımızın hızı 

düşük olduğnudan dolayı ‘pressure-based’ tipi çözücü seçilmiştir. Yer çekimi 9.81 m/s2 olacak 

şekilde  ve zamandan bağımsız biçimde modellenmiştir. 

 

 

 

Görsel 10. Genel ayarlar 
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 2,5 m/s hız için koşturulan analizimizde türbülans modeli olarak RANS (Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes) tabanlı modeller denenmiştir.  

 

 

Görsel 11. RANS türbülans modelleri 

 

Bu modeller arasından standart problemlerde kullanılan iki denklemli k–ε ve k– ω 

türbülans modelleri üzerinde literatür taramaları yapılmıştır. Bu yapılan araştırmalar sonucunda 

sınır tabakalarda daha doğru sonuç vermesi ve serbest akışlarda k–ε modelininin güçlü yönlerini 

bünyesinde barındırması sebebiyle SST k- ω türbülans modelinin kullanılmasını gerektirdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

SST k-omega Korunum Denklemleri (4) 

Türbülans Kinetik Enerji 

 

Spesifik Türbülans Yayılımı 

Spesifik türbülans yayılımı, türbülans kinetik enerjisinin birim hacim ve zaman başına termal 

iç enerjiye dönüştürülme hızıdır. 
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Çözüm Kontrolü ve Sonuçlar 

Belirlenen sınır koşulları ve türbülans modeli için iterasyonlara son verme kriterleri; 

 

Süreklilik → 10-4 

x-hız       →  10-4 

y-hız      → 10-4 

k      → 10-4 

omega     → 10-4 

 

Bu kriterler altında çözüm başlatılır. Birim zamandaki kütle akış grafiğinden ve yakınsama 

grafiğinden ilgili değerler kontrol edilir. Belirlenen şartlar altında yakınsama gerçekleşmişse 

çözüm sonlandırılır. Yakınsama gerçekleşmemişse sayısal ağ veya çözüm parametrelerinde 

değişiklik yapılır ve çözüm tekrar gerçekleştirilir. 

 

 

Görsel 12. Çözüm kontrolü 
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Görsel 13. Yakınsama grafiği 

 

Koşturulan analiz 255. iterasyonda yakınsamıştır. 

 

 

Görsel 14. Kütle akış grafiği 
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Kütle akış grafiğinde görüldüğü gibi giriş ve çıkışta birim zaman başına akan akışkan miktarı 

sıfıra yakınsamıştır. Buradan süreklilik denkleminin sağlandığını anlıyoruz. 

 

 

Görsel 15. Akış çizgileri boyunca hız değişimi 

 

 

 

Görsel 16. Akış çizgileri 



 
 

15 
 

 

 

 

 

Görsel 17. X boyunca hız değişimini gösteren grafik 

 

 

Görsel 18. X boyunca basınç değişimini gösteren grafik 
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Görsel 19. Gövde üzerindeki basınç kontürleri 

 

 

 

Akışkan-Yapısal Etkileşimi (FSI) 

Akışkan-yapısal etkileşimi, akışkanların ve yapıların nasıl etkileşime girdiğinin çalışmasıdır. 

Akışkan akışı, yapıya basınç ve termal yükler uygulayabilir. Bu yükler sıvı akışının kendisini 

değiştirecek kadar önemli yapısal deformasyonlara neden olabilir. 

 

 

Görsel 20. Akışkan-yapısal etkileşimi 
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Bu bağlamda özgün gövde tasarımımızın et kalınlığı belirlemek amacıyla oluşabilecek 

bu yapısal deformasyonları inceledik. 4,5 ve 6 mm et kalınlığa sahip her bir gövde için 

yaptığımız CFD analizlerinin çıktıları Ansys Mechanical ortamına aktarılmıştır. 

 

 

 

 

Görsel 21. Workbench ortamında CFD sonuçlarının aktarımı 

 

 

Gövdemiz 4 metre derinlikte modellenmiştir. 4 m derinlik ve akıştan dolayı olan 

yüklemeler sonucunda aracımızın her bir et kalınlığı için toplam deformasyonu ve von-Mises 

stresi aşağıdaki gibidir. 
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Görsel 22.  4 mm et kalınlığına sahip gövdede toplam deformasyon miktarı 

 

 

 

Görsel 23. 4 mm et kalınlığına sahip gövdede von Mises eşdeğer gerilmesi 
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Görsel 24. 5 mm et kalınlığına sahip gövdenin maksimum deformasyon miktarı 

 

 

 

Görsel 25. 5 mm et kalınlığına sahip gövdede von Mises eşdeğer gerilmesi 
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Görsel 26. 6 mm et kalınlığına sahip gövdede maksimum deformasyon miktarı 

 

 

 

Görsel 27. 6 mm et kalınlığına sahip gövdede von Mises eşdeğer gerilmesi 
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Et Kalınlığı (mm) 

 

 

 Maksimum von-Mises 

Gerilmesi (MPa)  

 

Maksimum Deformasyon 

(mm) 

 

4  

 

42.177 

 

20.378 

 

5  

 

 

39.6 

 

12.105 

 

6  

 

18.9 

 

7.6 

Tablo 1. Et kalınlığına bağlı gerilme ve deformasyon değerleri 

Görüldüğü üzere karbon fiber katkılı filamentten üretmeyi düşündüğümüz gövdemiz her bir et 

kalınlığı için von Mises stresi oldukça düşük seviyededir. Ayrıca toplam deformasyon miktarı 

ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu bağlamda eklemeli imalat yöntemleri göz önünde 

bulundurularak et kalınlığının 5 mm olmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

    

Görsel 28. Karbon fiber alt plaka 

 

Bu plaka tasarımı araç parçalarını güvenli ve zahmetsiz şekilde bir araya getirmeyi 

oldukça kolaylaştırmaktadır. Üstteki görselde gösterilen alt kısımda kalan 4 motor ve ön 

kısımdaki 2 su altı aydınlatma ürünü doğrudan karbonfiber plakaya montajlanmaktadır. Aşağı 

yukarı itiş sağlayan  2 motor ve 2. görevde kullanılmak üzere havuz zeminini aydınlatacak 

aydınlatmalar aparatlar vasıtasıyla karbonfiber plakaya montajlanacaktır.  
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Sonlu Elemanlar Metodu İle Alt Plaka Mekanik Analizi 

Gövdenin alt kısmı için özgün olarak tasarladığımız karbon fiberden üretilecek olan bu 

plakaya motor, fener ve akrilik tüp gibi unsurlar sabitlenecektir. Bu bağlamda plakamızın 

boyutlarını ve et kalınlığı belirlemek adına plakamızın statik analizini gerçekleştirdik. 

Öncelikle plakamızın 2,3 ve 4 mm et kalınlığına sahip her bir 3 boyutlu CAD modeli Ansys 

Mechanical ortamına aktarılmıştır. Ardından sayısal ağ oluşturulmuştur ve sabitlenecek 

parçaların yükleri tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

 

 

Görsel 29. 2 mm et kalınlığına sahip plakanın toplam deformasyon miktarı 

 

Görsel 30. 2 m met kalınlığına sahip plakanın von Mises eşdeğer gerilmesi 
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Görüldüğü üzere 2 mm et kalınlığına sahip plakada toplam deformasyon 1.0338 mm, 

von Mises eşdeğer gerilmesi 10.161 MPa olarak gözlenmiştir. 

 

 

Görsel 31. 3 mm et kalınlığına sahip plakanın toplam deformasyon miktarı 

 

 

Görsel 32. 3 m met kalınlığına sahip plakanın von-Mises eşdeğer gerilmesi 

 

3 mm et kalınlığına sahip plaka için çıktılara baktığımızda ise toplam deformasyon 0.04 mm, 

maksimum von-Mises eşdeğer gerilmesi 2.1 MPa olarak hesaplanmıştır. 
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Görsel 33. 4 mm et kalınlığına sahip plakanın toplam deformasyon miktarı 

 

 

Görsel 34. 4 m met kalınlığına sahip plakanın von-Mises eşdeğer gerilmesi 
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Son olarak 4 mm et kalınlığına sahip plaka için toplam deformasyon miktarı 0.017 mm, 

maksimum von Mises eşdeğer gerilmesi ise 1.2 MPa olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Et Kalınlığı (mm) 

 

 

Maksimum von-Mises 

Gerilmesi (MPa)  

 

Maksimum Deformasyon 

(mm) 

 

2  

 

10.161 

 

1.0338 

 

3  

 

 

2.1 

 

0.04 

 

4  

 

1.2 

 

0.017 

Tablo 2. Alt plakanın et kalınlığına bağlı gerilme ve deformasyon değerleri 

 

2,3 ve 4 mm et kalınlığına sahip plakalarımız statik yük altındaki davranışlarını 

inceleyecek olursak 2 ve 3 mm arasında toplam deformasyon miktarında ve von Mises eşdeğer 

gerilmesinde kayda değer iyileşmeler olurken 3 ve 4 mm için bu farkın çok az olduğu 

saptanmıştır. Bu bağlamda gerekli dayanımı sağlaması ve gereksiz kütle artışını önlemek için 

3 mm et kalınlığına sahip plaka üretilmesi uygun görülmüştür. 

 

Aparatlar Fusion 360 içerisindeki Üretken Tasarım  (Generative Design ) metoduyla 

oluşturulmuştur. Üretken tasarım uygulamasına performans, uzamsal sınırlar, malzeme, 

maliyet ve imalat yöntemi gibi parametrelerin hedeflerini koyarak istediğimiz ürünü elde etmek 

hedeflenmiştir. (5) Üretken tasarım bir tasarım araştırma sürecidir. Tasarımcı veya 

mühendisler, tasarım hedeflerini, ayrıca performans veya mekan gereksinimleri, malzemeler, 

üretim yöntemleri ve maliyet kısıtlamaları gibi parametreleri tasarım yazılımına girer. Yazılım, 

bir çözümün tüm olası permütasyonlarını araştırarak, hızlıca tasarım alternatifleri oluşturur. Her 

seferde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını test eder ve öğrenir. Bu konuda tasarımcıya 

seçenekler sunar. Bu aparatı yapabilmek için generative design teknolojisinin girdiğimiz 

parametreler ve çizimlerimiz dahilinde ortaya çıkarmış olduğu permütasyonlar aşağıdaki 

şekilde gösterildiği gibidir. 
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Görsel 35. Üretken tasarım güvenlik-kütle grafiği 

 

Grafikteki değerler incelendiğinde aydınlatma ve motor aparatlarının CFRP 

malzemeden seçilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte en az malzeme kullanılarak 

maksimum mukavemet yalnızca CFRP malzeme seçilerek değil aparatın tasarımıyla da 

sağlanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde filament kullanımı konusunda tasarruf sağlanmaktadır. 

 

 

 

Görsel 36. İstenilen montaj aparatının, üretken tasarım uygulamasına tanıtılması 
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Üstteki görseli kısaca özetlemek gerekirse, yapılan modellerde yapay zekanın kırmızı 

hacimlerden kaçınması, oluşturulacak nihai tasarımda ise yeşil hacmin kesinlikle bulunması 

gerektiği anlamına gelmektedir. Üretken Tasarım bu yeşil plakalar arasına damarlı bir yapı 

oluşturarak mukavemeti maksimum hale getirip en az malzeme kullanacak şekilde nihai 

tasarımı oluşturmaktadır. 

 

 

Görsel 37. Aydınlatma aparatının üretken tasarım sonucundaki nihai tasarımı 

 

 

Görsel 38. Tasarlanan aydınlatma montaj aparatının stres testi 
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Görsel 39. Üretken tasarım ile tasarlanan motor montaj aparatı 

 

Aracın üretilmiş halinde yapılan testelere göre aracın ağırlık merkezinin aracın 

stabilitesindeki önemi görülmüştür. Bu durum test kısmında ayrıntılı olarak işlenmektedir. 

Ağırlık merkezi aracın dikey ve yatay eksenlerde ortaya en yakın şekilde konumlandırılmasına 

dikkat edilmiştir. Böylelikle aracın su altındaki dengesi daha kolay sağlanmaktadır. Aşağıdaki 

görselde siyah-beyaz işaretle ağırlık merkezi gösterilmektedir. 

 

 

 

Görsel 40. Denizler fatihinin ağırlık merkezi 

 

 

Denizler Fatihinde 6 motor kullanılmaktadır. Motorların konfigürasyonu aşağıdaki 

şekilde verilmektedir. Bu konfigürasyon sisteminin en büyük avantajlarından biri yatay eksende 

3-4-5 motorun kullanıldığı konfigürasyona göre çok daha rahat hareket kabiliyeti sunmasıdır. 

Ayrıca kullandığımız motor modelininde gücünün oldukça yeterli oluşu 8 motor kullanmak 

yerine 6 motor tercih edilmesinin bir başka sebebidir. (6)Yeşil iticiler saat yönünün tersine 

pervaneleri ve mavi iticiler saat yönünde pervaneleri gösterir. 
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Görsel 41. Denizler Fatihi’nin motor konfigürasyonu 

 

 

 

Görsel 42. 6 motor konfigürasyonunun 4 motorlu AUV’e göre avantajının şematik gösterimi 

 

Gösterildiği gibi 6 motor konfigürasyonuna sahip Denizler Fatihi belirlenen konuma 1 

hamlede ulaşabildiği gösterilmektedir. Fakat 4 motor konfigürasyonuna sahip insansız su altı 

aracı 2 hamle yaparak gösterilen konuma gelmektedir. Yarışma görevlerinin kısıtlı sürede 

yapıldığı düşünüldüğünde 6 motor konfigürasyonu süre bakımından çok daha avantajlı 

olmaktadır.Denizler Fatihinde kullanılan gövde, motor, aydınlatma gibi parçaların teknik 

çizimleri aşağıda mm cinsinden gösterilmektedir. 
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Görsel 43. Denizler Fatihi gövde teknik çizimi 

 

Görsel 44. T-200 itici teknik çizimi

Görsel 45. Su altı aydınlatması teknik çizimi 
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Görsel 46. Elektronik tezgah teknik çizimi 

 

 

 

Denizler Fatihi’nin tasarımının son aşamasında Fusion 360 CAD/CAM programı üzerinden 

farklı açılardan renderlar alınmıştır. Bu renderler aşağıda gösterilmektedir. 

 

 

Görsel 47. Denizler Fatihi izometrik görünüş 
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Görsel 48. Denizler Fatihi yan görünüş 

 

 

Görsel 49. Denizler Fatihi ön görünüşü 
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Görsel 50. Denizler Fatihi üst görünüş 

 

 

Görsel 51. Denizler Fatihi arka görünüş 
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İticiler İçin Özgün Pervane Tasarımı 

Takımımızın bünyesinde 6 adet T-200 itici bulunmaktadır. Bunun yanında takımımız 

iticiler için verimli ve özgün pervane tasarımı çalışmalarına başlamıştır. Tasarım ve 

hesaplamalar kullanımı için ücretsiz herkese açık olan OpenProp programı kullanılmaktadır. 

Burada tasarlanan pervanelerin CFD analizleri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 

Görsel 52. OpenProp v3.3.4 

 

 

Görsel 53. 2 Boyutlu kanatçık görünümü 
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Görsel 54. 3 Boyutlu kanatçık görüntüsü 

 

 

 

4.2.2. Malzemeler 

 

Her alanda olduğu gibi gelişen teknoloji ve bilimsel araştırmalar sayesinde yüksek 

dayanım ve hafiflik gibi kriterleri karşılamak üzere malzeme biliminde önemli gelişmeler 

yaşanmaktadır. Üretilen ve üretilmesi planlanan parçaların dayanım ve hafiflik kriterleri göz 

önünde bulundularak seçilen kompozit malzemeler ve katkılı filamentler aşağıdaki gibidir.  

PLA Plus Filament: 

Aracın gövde üretiminde ucuz ve kolay yazdırılabilmesinden dolayı ilk deneme aşamalarında 

PLA Plus filament kullanılmıştır. PLA plus filamentin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir. 

• Yoğunluk: 1.26 g/m3 

• %50 dolulukta çekme dayanımı: 24.5 MPa                          

• %100 yoğunlukta çekme dayanımı: 40.4 MPa            

• %50 dolulukta Elastisite Modülü: 476 MPa 

• %100 dolulukta Elastisite Modülü: 830 MPa 

• Erime Sıcaklığı: 160 ℃ 

• Kopma Uzaması: % 3.6 
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Görsel 55. PLA Plus filament 

 

ABS Filament 

Sabitleme aparatları ve gövdenin destekleri için ucuz olması, ulaşılabilirliğinden dolayı 

ABS filament kullanılması planlanmaktadır. ABS filamentin  teknik özellikleri aşağıdaki 

gibidir 

• Yoğunluk: 1.05 g/m3 

• %50 dolulukta çekme dayanımı: 17.8 MPa                          

• %100 yoğunlukta çekme dayanımı: 41.7 MPa            

• %50 dolulukta Elastisite Modülü: 344 MPa 

• %100 dolulukta Elastisite Modülü: 652 MPa 

• Erime Sıcaklığı: 180 ℃ 

• Kopma Uzaması: % 4.9 

 

 

Görsel 56. ABS filament 
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Karbon Fiber Katkılı PET Filament 

PET malzemeyi %15 Karbon elyafla 

güçlendirilmesi sayesinde diğer filamentlere göre 

üstün mekanik özelliklere sahip olan karbon fiber 

katkılı PET filament malzeme kararlılığı ve nemli 

ortamlarda kullanım için uygundur. Ayrıca yüksek 

sıcaklık ve kimyasal dayanım olarak üstün bir 

malzemedir. Bu özellikleri göz önünde bulundurularak 

aracımızın gövdesinin karbon fiber katkılı PET 

filamentten üretilmesine karar verilmiştir.                               Görsel 57. Karbon fiber&PET 

 

• Yoğunluk : 1.36 g/m3 

• Çekme dayanımı : 63.2 MPa       

• Elastisite Modülü : 799 MPa 

• Erime Sıcaklığı : 245 ℃ 

• Kopma Uzaması : % 3.7  

 

Karbon Fiber Plaka 

Kullanılacak bütün parçalar bu plakaya sabitleneceğinden 

dolayı bu parçanın yeterince güçlü, buna karşılık aracın toplam 

ağırlığını artırmaması için olabildiğince hafif olması 

gerekmektedir. Bu isterler düşünüldüğünde alt plakanın üretimi 

için karbon fiber malzemeye karar verilmiştir. Karbon fiber 

malzemenin özellikleri aşağıdaki gibidir.  

 

• Yoğunluk : 1.65 g/m3 

• Çekme Dayanımı : 3250 MPa 

• Kopma Uzaması : %4.25                                                    Görsel 58. Karbon fiber plaka 

 

 

Kullanılacak Komponentler ve Özellikleri 

Akrilik Kubbe 

Aracımızın ön kısmında sürtünmeyi azaltmasının yanı sıra 

elektronik komponentler ve kamera için ekstra alan sağladığından 

dolayı akrilik tüpümüzün ön kısmına havadaki kütlesi 80-90 g olan 

akrilik kubbe montaj edilecektir.  

                                                                                                              Görsel 59. Akrilik Kubbe 
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Akrilik Tüp 

Elektronik komponentler için su geçirmez hacim 

oluşturan aynı zamanda da içinde hava 

barındırmasından dolayı aracın yüzerliliğine pozitif 

katkı sağlayacak havadaki kütlesi 768 g olan akrilik tüp 

kullanılacaktır. 

 

                                                                                     Görsel 60. Akrilik Tüp 

 

 

  

Flanş 

Su sızdırmazlığı sağlanması için tüpün ön ve arkasında 

olmak üzere 2 adet flanş kullanılacaktır. T6 ısıl işlemine tabi 

tutulmuş ve anodizasyon ile yüzeyi sertleştirilmiş AA 6061 

Alüminyum alaşımı olan her bir flanşın havadaki kütlesi 144 

gramdır. 

 

                                                                                                 Görsel 61. Flanş 

 

 

O-Halka 

Su sızdırmazlığını sağlaması için flanşlar üzerinde 

bulunan yuvalara mükemmel kimyasal delinme direncine sahip 

nitril plastik  O-halka yerleştirilecektir. 

                                                                                                                 

                                                                                                          Görsel 62. O-Halka 

Konektör 

Konektörler itici ve fener gibi tüpün dışındaki komponentlerden gelen 

kabloların tüpün içine su sızdırmazlığını koruyarak girmesini sağlar. 

Anodize alüminyum olan konektörlerin cıvata uzunluğu 25 mm’dir. 

                                                                                                                                                                                               

 

    

                                                                                                                  Görsel 63. Konnektör 
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Arka Kapak 

Tüpün arkasına takılır ve üzerindeki delikler 

sayesinde dışarıdaki komponentlerden gelen kabloların 

tüpün içine girmesine imkan sağlar. T6 ısıl işlemine tabi 

tutulmuş ve anodizasyon ile yüzeyi sertleştirilmiş AA 

6061 Alüminyum alaşımına sahip arka kapağın 

havadaki kütlesi 153 gramdır. 

                                                                      

                                                                                            Görsel 64. Arka kapak 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri  

 

Üretilecek olan gövde, alt plaka ve sabitleme aparatları gibi her bir parçanın üretim 

yöntemi belirlenirken düşük maliyetli, kaliteli ve güvenli olmasına dikkat edilmiştir. Her bir 

parça için seçilen üretim yöntemi aşağıdaki gibidir. 

 

Eklemeli İmalat / 3 Boyutlu Yazdırma 

3 boyutlu yazıcılar sayesinde CAD ortamında tasarladığımız kompleks bir yapıya sahip 

olan gövdemiz yüksek kalitede ve düşük maliyetle üretilebileceğinden gövdeyi okulumuzun 

bünyesinde bulunan CreatBot marka D600 Pro model 3 boyutlu yazıcı ile üretilmesine karar 

verilmiştir. Bu yazıcı geniş baskı alanı sayesinde büyük boyutta parçaları tek parça halinde 

üretme imkanı sunmaktadır. Yazıcı ile alaklı diğer bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Baskı Alanı 

 

600 x 600 x 600 mm 

 

Maksimum Yatak Sıcaklığı 

 

100°C 

 

Maksimum Nozzle Sıcaklığı 

 

420°C 

 

Materyaller 

 

PLA, ABS, PETG, Karbon fiber 

Tablo 3. 3D yazıcının özellikleri 
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Gövdemiz ve sabitleme aparatları Ultimaker Cura isimle bilgisayar yazılımı ile üretime uygun 

hale getirilmiştir. 

 

 

 

Görsel 65. Sabitleme aparatları 

 

3D yazıcı ile üretim yaparken diğer destek türleri çok daha fazla filament kullandığı için 

aşağıdaki şekilde gösterilen ağaç destek ile tasarıma destek atılmıştır. Bu destek ile filamentte 

ciddi ölçüde tasarruf sağlanmıştır. 

 

 

Görsel 66. Gövde ve üretim için tasarlanan ağaç destek 
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Görsel 67. Tek parça yazdırılacak gövdenin tamamı 

 

Gövdenin üretimi sırasındaki aşamaları aşağıda fotoğraflarla gösterilmiştir. İlk 

denemelerde filamenti tablaya sabitlemek için bant üzerine yapıştırıcı sürülmüştür. Ardından 

daha profesyonel baskılar için özel spreyler kullanılmıştır. 

 

 

Görsel 68. Gövde üretim aşaması 
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Görsel 69. Gövde üretim aşaması 

 

 

Görsel 70. Gövde üretim aşaması 
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Görsel 71. 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş gövdenin tamamlanmış hali 

Talaşlı İmalat / CNC Kesim 

CNC, Computer Numerical Control tanımının kısaltmasıdır. Talaşlı imalat sert 

materyallerden üretilecek önceden tasarlanmış hassas ölçülere sahip parçaların üretiminde 

kullanılan verimli bir yöntemdir. CNC, delme ve torna gibi takım tezgahlarında istenen 

boyutlarda parça üretimini yüksek hassasiyet ile gerçekleştirmektedir. Karbon fiber 

malzemeden üretilmesi planlanan alt plaka da dayanım, yüksek yüzey hassasiyeti ve hassas 

ölçülere sahip olmasından dolayı CNC tezgah kullanılarak üretimine karar verilmiştir.  

 

Görsel 72. Talaşlı imalat örneği 
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Aşağıdaki görselde talaşlı imalat ile üretilmesi planlanan karbon fiber alt plaka 

gösterilmektedir. 

 

Görsel 73. Karbon fiber alt plakanın üstten görünümü 

 

4.1.4. Fiziksel Özellikler 

 

Denizler Fatihi’nin boyutları sınır şartlarından en yüksek puan alıcak şekilde 

planlanmışıtır. Ayrıca görevlerin belirli engellerden geçmek veya dar alanlara 

konumlandırılması gerektiği düşünüldüğünde aracın olabildiğince küçük ve işlevsel olması 

ekibimiz için ön planda bulunmaktadır. Bundan dolayı tasarım sürecinde sürekli olarak araç 

boyutları en verimli hale getirilmiştir. Aşağıdaki şekilde aracın boyutları gösterilmektedir. 

 

Görsel 74. Araç boyutlarının yan-arka-üst görünüşü 

Fusion 360’daki verilere göre aracın son halinin hacmi 0,005248 metreküptür. Ekibimiz 

araç tasarımının sisteme en az enerji harcatarak ve görevleri en hızlı şekilde yapması için 

tasarımın hidrodinamiği üzerinde yoğun şekilde çalışmıştır. Bunun sonucunda tasarlanan araç 

tasarım aşamaları kısmındaki akış analizlerinde gösterildiği gibi çok başarılı sonuçlar 

almaktadır. Bu durum aracın yüzerliliğini ve hareket kabiliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. 
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Ayrıca aracın su altında eser miktarda pozitif sephiyeye sahip olması hedeflenmiştir. Bu sebeple 

aracın gövde kısmının içine Poliüretan köpükler yerleştirilmiştir. Poliüretan köpükler araca 

aracın üst kısmındaki küçük deliklerden plastik kelepçe geçirilerek konumlandırılmaktadır. Bu 

uygulamalarla aracın yüzerliliğini en kararlı hale getirmek amaçlanmaktadır. Aşağıdaki 

görselde köpüğün araç içerisinde gösterdiği kuvvet yeşil vektörlerle gösterilmektedir. 

 

 

Görsel 75. Poliüretan yüzdürücülerin araçtaki konumu 

 

Denizler Fatihi’nin kütlesi sınır şartları göz önünde bulundurularak 8 kilogramın altında olması 

hedeflenmiştir. Tasarım ve elektronik parçalar bu durum düşünülerek seçilmiş ve 

tasarlanmıştır. 
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Görsel 76. Denizler Fatihi patlama görüntüsü ve parça listesi 

 

Aracın tüm mekanik kısımları ve elektronik parçalarının kütle hesabı aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. 

 

MALZEME ADET KÜTLE TOPLAM KÜTLE 

 MEKANİK  4806 g 

Basic ESC 6 16.3g 97,8 g 

Işık 4 53g(suda) 212 g 

Jetson Nano 1 250g 250 g 

Lipo Pil 1 941.9g 941,9 g 

Pixhawk 1 38g 38 g 

Sonar 1 48g(suda) 48 g 

Kamera 2 6 g 12 g 

Basınç Sensörü 1 12g 12 g 

Sızıntı Sensörü 1 23 g 23 g 

Güç Modülü 1 20g 20 g 

Hidrofon 1 64g 64 g 

Ses Kartı 1 30g 30 g 

Devre Kesici 1 100g 100 g 

Dağıtım Kartı 1 34 g 34 g 

 TOPLAM  6688,7 g 

Tablo 4. Aracın kütle-adet bilgisi 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Ana Sistem Tasarımı 
 

 

Görsel 77. Denizlerin Fatihi Sistem Tasarımı 

 

Denizlerin Fatihi’nde 6 adet itici bulunmaktadır. 2 itici yukarı-aşağı harekette diğer 4 

itici ise 45 derecelik açılarla araç ekseninde hareket için konumlanacaktır. İticiler çift yönlü 

elektronik hız kontrolcüleriyle (ESC) kontrol edilecektir. ESC’ler PWM ile Pixhawk kontrol 

kartı tarafından kontrol edilecektir. Pixhawk kontrol kartı otonom sistemlerde kullanılan yüksek 

stabilizasyonu olan bir karttır. Aynı zamanda sistemde kullanılacak olan sensörler, sonar, 

ışıklar, güç dağıtım kartı, güç modülü, Pixhawk tarafından kontrol edilecektir. Araçta verilen 

komutların yerine getirilmesini sağlayan bilgisayar Jetson Nano’dur. Jetson Nano kompleks 

komut bilgilerini çözümlemeyi ve yapay zekâ kullanımını destekleyen bir bilgisayardır. 

Aşağıda sistemi oluşturan elektronik malzemelerin görseli verilmiştir. 
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Görsel 78. Denizlerin Fatihi’nin Elektronik Malzemeler 

 

NVIDIA JETSON NANO 
 

Oluşturulan sistemin beyni olarak Jetson Nano tercih edilecektir. Ön tasarım raporunda 

Raspberry Pi 4 olarak belirlenen tek katlı bilgisayar kritik tasarımda değiştirilmiştir. 

Değiştirilme nedeni ise araç kontrolünün yapay zekâ destekli yapılması istenmektedir. Jetson 

Nano gelişmiş GPU ve CPU ile Raspberry Pi’ nin önüne geçmektedir. Jetson Nano Pixhawk 

ile uyumlu çalışarak 3 görevinde başarılı bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır. Aşağıda 

Jetson Nano teknik bilgileri verilmiştir. NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti, modern yapay 

zekâ algoritmalarının çalıştırılabilmesi için gerekli olan hesaplama kabiliyetini eşsiz bir boyut, 

güç tüketimi ve fiyat ile ortaya koymaktadır. Geliştiriciler, kendi kendine öğrenenler görüntü 

sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon ve dil işleme gibi yapay zekâ yazılım geliştirme 

ortamlarını ve modellerini çalıştırabilmektedirler. 

Geliştirici kitine micro-USB üzerinden güç verilebilir ve kit GPIO’dan CSI’a kadar 

geniş bir I/O yelpazesi ile gelmektedir. Bu sayede geliştiriciler, çeşitli yapay zekâ 

uygulamalarını hayata geçirmek için kolay bir şekilde çeşitli sensörler bağlayabilmektedirler. 

Aynı zamanda 5 watt’lık tüketim ile inanılmaz bir enerji verimliliğine sahiptir (7). 
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Teknik Özellikleri: 

➢ 128 NVIDIA CUDA® çekirdekli 

NVIDIA Maxwell mimarisi 

➢ Dört çekirdekli ARM Cortex-A57 

MPCore işlemci 

➢ 4x USB 3.0, USB 2.0 Mikro-B 

➢ Haberleşme: GPIO, I 2 C, I 2 S, SPI, 

UART  

➢ 260 pimli kenar konektörü 

➢ Video kodlama ve video kod çözme 
➢ Boyutları: 69,6 mm x 45 mm 

 

         Görsel 79. NVIDIA Jetson Nano 

 

PİXHAWK 

Denizlerin Fatihi’ nin kontrolü için oto kontrol kartı kullanılacaktır. Ardusub yazılımıyla 

çalışacağımız ve Mission Planner arayüzü ile kullanacağımız oto kontrol kartı Pixhawk’tır. 

Yüksek doğruluk payı ve çalışma kolaylığı sayesinde motorlar, motor sürücüleri ve sensörler 

kontrol edilecektir. Jetson Nano’dan alacağı enerji ile çalışacak ve Jetson Nano ile telemetri 

portu üzerinden haberleşecektir. 

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Ana işlemci: STM32F765  

➢ G/Ç işlemcisi: STM32F100  

➢ Dahili sensörler:  

-İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689  

- İvmeölçer/jiroskop: BMI055  

- Manyetometre (pusula): IST8310  

- Barometre (irtifa sensörü): MS5611  

➢ Ağırlık: 38g 

 

 

 

 

 

 

            Görsel 80. Pixhawk Kontrol Kartı
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T-200 İTİCİ 
 

BlueRobotics adlı firmaya ait T-200 motorları su altı araçlarında sıkça kullanılması, 

basınca dayanıklılığı, yüksek itiş gücü ve performansı gibi nedenleriyle tercih edilmiştir. 

Sınıfının en iyi iticilerinden olan T-200 kompakt tasarıma ve minimum sayıda parçaya sahiptir. 

Motor tasarımı, İHA’larda ve RC uçaklarda görülenlere benzer, ancak su altı kullanımı için 

optimize edilmiş, üç fazlı, fırçasız bir öncü motordur (8) .

 

 

 

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Ağırlık(suda):156g  

➢ Çalışma gerilimi: 7-20 V  

➢ Tam gaz ileri/geri itki (16 V): 

5,25/4,1 kgf  

➢ Tam gaz ileri/geri itki (20 V): 

6,7/5,05 kgf  

➢ Tam gaz akımı (16 V): 24 A  

➢ Tam gaz akımı (20 V): 32 A  
 

 

                   Görsel 81. T-200 İtici 

T-200 Motor 16 V gerilimde itki karekteristiği: 

 

Görsel 82. T-200 itki Grafiği 
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T-200 Motor 16 V gerilimde akım karekteristiği: 

 

Görsel 83. T-200 Akım Grafiği 

BASIC ESC 

ESC’ler kontrol kartından aldıkları bilgiye göre elektrik enerjisini üzerinden geçirerek 

motoru istenilen devirde sürmemize olanak sağlayan hız kontrolcüleridir. Yani motorları 

ESC’ler kontrol eder. ESC’ler motora giden elektrik enerjisini azaltarak veya yükselterek motor 

devrini kontrol eder. Motor devir kontrolünün yanında motor fazla akım çektiğinde sargıları 

korumak için akımı keser ve kullanılan enerji kaynağı belirli bir sınırın altına düştüğünde motor 

sargılarına giden akımı keserek pilin kritik sınır altını düşmesini engeller (9). Tercih edilen 

motor ile olan uyumu ve yüksek ısınma sorunlarının olmaması nedeniyle yine BlueRobotics 

firmasına ait Basic ESC kullanılacaktır. 

 

 

Teknik Özellikleri: 

 

➢ Maksimum akım:30 A  

➢ Çalışma gerilimi:7-26 V  

➢ Ağırlık:16,3g  

➢ İleri / geri itme için ileri / geri 

dönüş yönü  

                Görsel 84. Basic ESC 
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Işık  

 

Su altında ışık azlığı, görüntü işleme ve yön bulmada bir problemdir. Seçilen kamera ne 

kadar düşük ışıkta iyi çalışabiliyor olsa da ışık ihtiyacı duyulmaktadır. Dolasıyla iyi ışık seçimi 

kaliteli görüntüler almakta önemlidir. BlueRobotics firmasına ait otonom su altı araçları için 

geliştirilmiş bu ışık tercih edilmiştir. 

 

 

 

Teknik Özellikleri: 

 
➢ Çalışma Gerilimi: 7-48 V  

➢ Maksimum Parlaklık: 1500 lümen  

➢ Ağırlık (suda): 53g  

➢ Basınç Değerlendirmesi: 500m  

➢ Azami Akım: 15/V amper

 

   Görsel 85. Su altı aydınlatması 

 

Basınç Sensörü  

Su altında kullanılacak basınç sensörü BlueRobotics firmasına ait Bar02 Ultra yüksek 

çözünürlüklü sensörüdür. Su altı araçlarında basınç sensörünün kullanılma nedeni araç derinlik 

bilgisini almaktır. Bar02 basınç sensörü sıcaklık ölçme özelliği ve 10m çalışma derinliği ile 

tercih edilmiştir. Pixhawk oto kontrol kartında I2C portu ile haberleşmesi sağlanacaktır. 

 

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Maksimum Mekanik Basınç:10 Bar  

➢ Çalışma Sıcaklığı: -20 ile +85 

derece  

➢ Çalışma Derinliği: 10m  

➢ Çalışma Voltajı: 2,5-5,5 V  

      Görsel 86. Basınç Sensörü 
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Sızıntı Sensörü 

Sızıntı Sensörü, herhangi bir büyük hasar meydana gelmeden önce, uygun şekilde 

kapatılmamış sızdırmaz tüp içine sızan suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edebilecektir. 

Elektronik cihazların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için sistem tasarımına entegre 

edilecektir.  

 

 

Görsel 87. Sızıntı Sensörü ve Probları 

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Çalışma Gerilimi: 3.3 – 5 V 

➢ Maksimum Çıkış Akım: 20 mA 

➢ Prob Bağlantıları: 2 Pin JST (4 adet) 

 

 

Hidrofon 

Hidrofon, hedef tespiti ve imhası görevinde kullanılmak için tercih edilecektir.  

Hidrofon.küçük bir piezoelektrik dönüştürücüdür. Deniz canlıların akustik çalışmalarında, 

kavitasyon ölçümlerinde kullanılır. Sisteme hidrofonu entegre edebilmek için ses kartı 

kullanılacaktır. Kullanılacak ses kartı Jetson Nano pinlerine bağlanarak çalışabilmektedir.
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Görsel 88. Hidrofon ve Ses Kartı 

 

 

Hidrofon Teknik Özellikleri: 

➢ Boyutları: 12 x 40 mm 

➢ Entegre Kablo Dahil Ağırlık: 36g 

 

 

Ses Kartı Teknik Özellikleri: 

➢ Maksimum giriş voltajı: 2,1 Vrms, dengeli giriş için 4,2 Vrms 

➢ Maksimum çıkış voltajı: 2.1 Vrms 

➢ ADC sinyal-gürültü oranı: 110 dB 

➢ DAC sinyal-gürültü oranı: 112 dB 

➢ Boyutlar: 55 x 65 x 25 mm 

➢ Ağırlık: 30 g
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Sonar 

Sonar, su altı aracında havuz içerisinde konumun belirlenmesi ve yönün bulunmasında 

kullanılacaktır.  

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Maksimum Besleme Voltajı: 5.5 V 

➢ İletişim Protokolü: Seri UART 

➢ Kablo Uzunluğu: 830mm 

➢ Sudaki Ağırlık: 48g 

➢ Frekans: 115 kHz 

➢ Görüş Açısı: 30 derece 

 

         Görsel 89. Sonar sistemi 

Kamera 

Görevler için kullanılmak üzere BlueRobotics firmasına ait düşük ışık kamerası 

seçilmiştir. Bu kamera su altı araçlarında düşük ışıkta kolaylıkla çalışabildiği için tercih 

edilmiştir. %1 oranında distorsiyona sahiptir (10) . 

 

 

Teknik Özellikleri: 

➢ Görüş Alanı (Yatay): 80 °  

➢ Görüş Alanı (Dikey): 64 °  

➢ Çalışma gerilimi: 5V  

➢ Çözünürlük: 1080p  

       Görsel 90. Düşük ışık kamera 

 

BATARYA SİSTEMİ 

Seçilen motorun karakteristikleri incelendiğinde 16 V gerilim ile çalışılması uygun 

görülmüştür. Bu gerilim değerini karşılayacak, görevlerin yapılmasına uygun batarya 

seçilecektir. Batarya seçimi yapılırken dikkat edilecekler; 

1. Sistemin çekebileceği maksimum akım değeri, 

2. Aynı anda en fazla çalışacak motor sayısı, 

3. Görevlerin yapılabileceği maksimum süre, 

4. Seçilecek bataryanın teknik özellikleri, 

Bu özellikler göz önüne alınarak seçim gerçekleştirilecektir.  
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Seçilecek olan bataryanın lityum-polimer batarya olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü lityum-

polimer bataryalar diğer bataryalara göre sıcak ortamlarda daha verimlidir ve güç yoğunlukları 

daha fazladır (11). Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra, araçta en fazla aynı anda 4 motorun 

çalışacağı, her bir motorun 16V gerilimde maksimum 24A akım çekeceği bilindiğinden ve 

görevlerin 5 dakika süresi olduğundan 4S 10.000 mAh 25C değerlerine sahip batarya tercih 

edilecektir. 

 

    Görsel 91. Batarya  

Teknik Özellikleri: 

➢ Kapasite: 10000 mAh 

➢ Voltaj: 14.8V-16.8V 

➢ Sürekli C Değeri: 25C 

➢ Anlık C Değeri: 50C 

➢ Ağırlık: 941.9 g 

➢ Boyut: 176x66x40 mm 

İtici – ESC – Batarya yapılandırması: 

 
 

Görsel 92. T-200 İtici- Batarya Bağlantısı  

 

Güç Modülü  

 

Güç modülü güç kaynağından gelen voltaj ve akım değerlerini kontrol kartına ve güç 

dağıtım kartına stabil şekilde göndermek için kullanılacaktır. 

 

 

 
 

Teknik Özellikleri: 

 
➢ 6S kadar LiPo bataryaları Destekler  

➢ Maksimum akım algılama: 60 A  

➢ Anahtarlama regülatörü çıkışı: 5.3 V 

2.25 A  

 

 

Görsel 92. Güç Dağıtım Kartı  
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Güç Dağıtım Kartı 

Base Modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde elektronik haznenin dışarısından 

anahtarlama yapılmasını sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde sistemin 

gücünü kesebilir, açma-kapatma işlemleri gerçekleştirilebilir. Üzerinde bulunan regülatör tam 

iki Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış akımı sağlar (Azami 5 amper çıkış akımı) (12). 

 

 
            Görsel 93. Güç Kartı 

Teknik Özellikleri: 

 
➢ Azami akım (5sn): 150 Amper  

➢ Sürekli Akım: 80 Amper  

➢ Giriş Gerilimi: 6-28 V  

➢ Regülatör Voltajı: 5 V  

 

 

Sigorta 

Akım kesme ve sigorta özelliği olan su geçirmez devre kesici tercih edilecektir. Bu 

sayede sistemden aşırı akım geçtiği anda devre kendini kapatabilecek aynı zamanda da araç 

üzerinde istenildiğinde devre enerjisi kesilebilecektir. 

 

Görsel 94. Sigorta 

Denizlerin Fatihi için kontrol kartı ve geliştirme kartı çalışmaları yapılmaktadır. Kart 

çalışmalarının içeriği test kısmında ayrıntılı anlatılmıştır. Aşağıda Denizlerin Fatihi’ nin 

Altium Designer programında yapılan elektronik bağlantı şeması verilmiştir. 
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Görsel 95. Altium Designer Elektronik Şeması
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 

Yazılımın mimarisi ve algoritmaların temsil ettiği metotların birbirleriyle ilişkileri aşağıdaki 

şemada gösterilmiştir: 

 

Görsel 96. Görüntü İşleme Metodu ve Çıktısı 

 

         Görsel 97. Yazılım Mimarisi 
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BİLEŞENLER 

Bileşenler, yazılımın sembolik parçalarıdır ve yazılımın tümünü bünyesinde barındırırlar. 

Bütün modellemeler bileşenlere göre yapılmıştır. Mimari, “Fiziksel Malzemeler” ve “Araç Beyni” 

olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Yazılımı kapsayan bileşen “araç beyni” bileşenidir. 

Fiziksel Malzemeler Bileşeni: 

Mimarideki “Fiziksel Malzemeler” bileşeni, aracın dış kısmında bulunan fiziksel anlamda 

sızdırmaz komponentler, motorlar ve sensörleri temsil etmektedir. Yazılımımızın ilk uyaranı olan 

Algılama Sistemi’ni bu bileşenle haberleştireceğiz. Bileşenin temel görevi araç beyni’nden gelen 

komutları işlemek ve geriye dönüt sağlamaktır. 

Araç Beyni Bileşeni 

Mimarideki “Araç Beyni” bileşeni, aracın iç gövde kısmında bulunan elektronik devresini 

oluşturan kısmı ifade etmektedir. Bu kısım fiziksel olarak mikrodenetleyiciyi ve çevre birimlerini 

temsil etmektedir. 

Bu bileşen bünyesinde diğer tüm sistemleri barındırmakla beraber kontrol sistemine komut 

gönderecek şekilde tasarlanmıştır. Üç farklı yazılım için de mimaride değişecek kısımlar bu 

bileşendedir. 

Sistemler 

Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming) mantığına dayalı geliştirilen 

mimarimizde sistemlerin her biri birer paketi/modülü temsil etmektedir. Bu modüller (package) 

otonom yazılımımız için gerekli olan yazacağımız tüm sınıfları (classes) alakalarına göre 

kapsayacaklardır. 

Algılama Sistemi 

Algılama Sistemi bünyesinde Varlık Katmanı (Entity Layer) sınıfını barındıracaktır. Bu 

sistem algılayıcılardan alınan verileri kontrol yazılımının anlayacağı verilere dönüştürerek işleme 

görevi görecektir. 

Kavrama Sistemi 

Bu sistem Algılama Sistemi paketinde bulunan, “Değişkenler” metodu yardımıyla alınan 

verilere erişim sağlayarak aracın kendisini modelleyecektir. Bu modelleme sonucu ilgili sınıfın 

yaptığı işlemlerin sonucu varlığın nitelikleri olarak tanımlanacaktır. Aracın durumu ve 

konumlanışı ile ilgili çalışacaktır. 

Kontrol Sistemi 

Gelen verilere göre motorlara talimat gönderme işlemini gerçekleştiren modülü bu paket 

temsil etmektedir. Tek bir sınıfa sahiptir ve bu sınıf içinde üç tane metot bulunacaktır. Bu sistem 

aracın görevleri gerçekleştirmesi için gerekli davranışları sergilemesini sağlayacaktır. Olası bir 

motor arızası durumunda aracın çalışabilir olup olmadığını da kontrol edecektir. 
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METOTLAR İÇİN KULLANILAN ALGORİTMALAR 

Görüntü İşleme Metodu 

Bu metotta kullanılan yöntemler, yapay zekâ eğitim yöntemleriyle eğitilmiş olan tek bir 

modeli kullanarak her bir görev için farklı şekilde işleyecektir. Görevler için üç farklı algoritmaya 

sahip olacaktır. Bu metot altında bir tespit algoritması çalıştırmaktadır. Bu algoritma YOLO 

algoritması ile eğitilen modeli kullanarak tespit işlemini gerçekleştirip, tespit edilen nesnenin sınır 

çerçevesi (bounding box) gibi değerlerini döndürmektedir. 

Gerçek zamanlı çalışan sistemlerdeki görüntü işleme uygulamalarında yüksek kararlılık ve 

hız hayati öneme sahiptir. Bu durumu göz önünde bulundurarak öncelikle yapay zekâ alanının alt 

dallarından biri olan derin öğrenme yöntemlerinin, alınan görüntülerden nesne tespiti yapmak için 

nasıl kullanıldığını açıklamak gerekir. Bunun için Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural 

Network) algoritması açıklanmıştır: (13) 

 

Görsel 98. CNN Algoritması 

CNN algoritması resim ve video gibi görsel veriler üzerinde nesne tespiti yapmak için 

geliştirilmiş olan bir algoritmadır ve YOLO ile birlikte temelde bu algoritma kullanılmıştır. 

Algoritmanın temelinde girdi olarak resim ve videoları alıp filtreleme işlemlerini yaparak onları 

matrisler şeklinde ifade etmek yatmaktadır. 

 

Görsel 99. CNN Algoritması Matris Çıktısı 
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Girdi olarak verilen görseller renkli olduğu için RGB değerindeki her bir parametre 

matrisin genişliğini ifade eder. Örnek olarak 416×416 piksel boyutlarındaki renkli bir görüntü 

genişliğiyle birlikte 416×416×3 şeklinde üç boyutlu bir matris ile ifade edilmektedir. Buradaki 

temel mantık matrisi adım adım küçültme işlemini gerçekleştirmektir. Bunun amacı ise zamandan 

kazanç sağlamak ve sınırlı donanım kaynaklarını minimum düzeyde tüketmektir. 

Görüntü işleme metodunun algoritması aşağıdaki gibidir: 

 

Görsel 100. Görüntü İşleme Metodu Algoritması 

Görüntü İyileştirme İçin Yardımcı Algoritma 

Su altı ortamı fiziksel olarak havadan çok farklıdır ve görüntü işleme yapabilmek için uygun 

olmayan görüntü kalitesine sahiptir. Görüntü işlemenin sağlıklı yapılabilmesi için görüntüleri 

iyileştirmek lazımdır ve buna istinaden ilave algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Görüntü işleme 

aşamasından önce alınan görüntünün kalitesi de sonuçları büyük oranda etkilemektedir. Gelen 

görüntü gürültülü olmamalıdır, net bir şekilde gözükmelidir. Bir resmin kalitesini bozan şeylerden 

bazıları şunlardır: 

● Bulanıklık 

● Gürültü 

● Kontrast 

● JPEG2000 sıkıştırma 

Bu olayı daha iyi anlamak için görüntü üzerinde test denemeleri yapılmaktadır. 
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Görsel 101. Görüntü İyileştirme 

Orijinal görüntü verildiğinde görüntü doğru bir şekilde kedi olarak algılanmaktadır. Ancak 

görüntüye blur eklediğimiz zaman yapay zekâ modelimiz görüntüyü kedi olarak 

algılayamamaktadır. Aynı şekilde görüntüye gürültü eklediğimizde yapay zekâ modelimiz 

görüntüyü yanlış sınıflandırır. Kontrastı düşürdüğümüzde ise yapay zekâ modelimiz görüntüyü 

halen kedi olarak algılayabilmektedir. (14) 

 Düşük çözünürlüklü görüntüler bizim için bir problemdir. Literatür de buna çok düşük 

çözünürlüklü (VLR) yüz tanıma problemi denir.  Bu problem için süper çözünürlüklü (SR) 

algoritmalar önerilmiştir. 

Süper çözünürlük (SR) tekniği, görüntülerin uzamsal çözünürlüğünü artırarak görsel 

kaliteyi iyileştirir. Aynı zamanda nesne ayrıntılarının çıkarılması tekniklerinde kullanılır. Görüntü 

kalitesini iyileştirmek için kullanılan yöntemlerden biri de Sea Thru yöntemidir. 

Sea Thru Yöntemi 

Su altında çekilen fotoğrafların renklerini düzeltmeye yardımcı olan bir algoritmadır. 

Aşağıdaki görselde olduğu gibi görüntüyü “su yokmuş gibi” işlememizi sağlar.  Bu yöntem 

karanlık pikselleri ve bunların bilinen menzil bilgilerini kullanarak geri saçılımı tahmin eder. 

Ardından, menzile bağlı zayıflama katsayısını elde etmek için uzamsal olarak değişen aydınlatıcı 

tahminini kullanır. Bu yöntem için çalışmalarımız devam etmektedir. (15) 

 

Görsel 102. Sea Thru uygulaması 
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Homomorfik Filtreleme Yöntemi 

Bu yöntem görüntüdeki parlaklığı normalleştirir ve kontrastı artırır. kapıdan geçiş görevi 

ile denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlanması görevini en iyi şekilde gerçekleştirmek 

amacıyla  görüntü işleme metodu için yazılan kodlarda Homomorfik Filtreleme işlemleri üzerinde 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 

Görsel 103. Homomorfik Filtreleme 

Histogram Eşitleme Yöntemi 

Bu yöntem bir resimdeki renk değerlerinin belli bir yerde kümelenmiş olmasından 

kaynaklanan renk dağılımı bozukluğunu gidermek için kullanılır. Histogram eşitleme aşamaları şu 

şekildedir: 

● Resmin histogramı bulunur. 

● Histogramdan yararlanarak kümülatif histogram bulunur. 

● Yeni gri seviye değerleri elde edilir. 

● Eski gri seviye değerleri ile yeni bulunan gri seviye değerleri karşılaştırılır ve yeni 

histogram grafiği çizilir. 

 

Görsel 104. Histogram eşitleme 
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Kapıdan Geçiş Görevi İçin Değişkenler Metodu: 

Kapının küçük olanının tespit edilmesi işleminden sonra hedef olarak belirlenen 

dikdörtgenin içinden geçmek için kullanılan algoritma aşağıdaki gibidir. Algoritma, önce araç ile 

kapının aynı hizada olmasını sağlar ve içinden geçme durumunu garantiye alır: 

 

 

Görsel 105. Kapı ile Uygun Açıya Getirme Algoritması 

 

Algoritma, aracı hedefle dikey olarak aynı hizaya getirme işlemini yapmak için kontrol 

katmanıyla birlikte çalışır. Sonra aracın hedefe göre uygun açıyla durup durmamasına bağlı 

olarak aracı yönlendirir. 

 

Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi İçin Değişkenler Metodu: 

Bu görevi gerçekleştiren algoritma; denizaltı maketinin en uzun boyutunun yarısını (275 

mm), en küçük çemberin yarıçapından (750 mm) çıkarır ve aracın maket ile çember arasında 

bir yere bu değere göre konumlanmasına yardımcı olur. Algoritmasının akış şeması aşağıdaki 

gibidir: 
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Görsel 106. Çember ile Uygun Açıya Getirme Algoritması 

Hedef Tespiti ve İmhası Görevi İçin Değişkenler Metodu: 

Hedefin (topun) şeklinin küre olduğunu ve görüntü işleme yöntemleriyle iki boyutlu olarak 

daire şeklinde tespit edilebileceğini varsayarak orta noktasının bilindiğini düşünelim. Bu metot 

pingerin yaydığı ses sinyalinin tespit edilmesinden ve aracın yönlenmesinden sonra uygun hedefin 

(topun) yerinin görüntü işleme yöntemleri ile tam olarak saptanması için çalışacaktır. Düşürülmesi 

gereken hedef zeminde olmayacağı için konumlanma algoritmasının farklı bir versiyonunu 

kodlamak gerekecektir: 

 

Görsel 107. Düşürülecek Top ile Uygun Açıya Getirme Algoritması 
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Durum Metodu: 

Aracın hız, ivme, yön ve açı parametrelerini hesaplayıp atamak bu metodun görevidir. 

Tespit edilen veriler objenin nitelikleri olarak atanacaktır. Bu metot her üç yazılım için de aynı 

çalışacaktır. Bu yüzden tek bir akış şemasıyla ifade edilmiştir.  

 

Görsel 108. Hız, İvme ve Yön Değerlerini Belirleyen Algoritma 

Konumlandırma Metodu: 

Konumlandırma metodunun temel görevi aracın havuza göre konumunu saptamaktır. 

Tarama algoritmasını çalıştırmadan önce havuzda bulunduğu yeri algılayıp havuzun köşelerinden 

birine konumlanacaktır. 

 

Görsel 109. En Yakın Kenarı Tespit Etme Yöntemi 
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Araç başlangıçta rastgele bir konuma bırakılacağı için tarama algoritmasından önce aracın 

havuza göre konumunun saptanıp en köşelerden birine konumlandırılması istenmektedir. Tarama 

algoritmasının başlaması için en uygun konum aracın bir köşede olması konumudur. Burada 

Denizlerin Fatihi mavi çember, sonar kırmızı daire, sonarın ölçtüğü mesafe kırmızı doğru (h) ve 

sonarın ölçmesi gereken en uygun mesafe kırmızı kesik çizgi olarak sembolize edilmiştir. 

Algoritmanın çalışmasını anlamak açısından aşağıdaki açı-mesafe grafiği verilmiştir: 

 

Görsel 110. Açı-Mesafe Grafiği  

Sonarın açıya göre ölçeceği mesafeleri temsilen  parabolü baz 

alınmıştır. Gerçekte bu denklemi bilmeye gerek yoktur ve buradaki denklem rastgele seçilmiştir. 

Parabolün tepe noktası (yerel minimum noktası) algoritmayı anlamak açısından yeterlidir. Tepe 

noktası için sonarın ölçtüğü en küçük mesafedeki açı değerini kaydetmek hedeflenmektedir. Araç 

kendi etrafında döndürülmeye başlanacak ve her dönüş anında sonarın ölçtüğü mesafe değeri bir 

önceki ölçtüğü değerle karşılaştırılacaktır. Bu işlemi temsil eden algoritma aşağıdaki gibidir: 

 

Görsel 111. En Yakın Kenar Tespit Algoritması 
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Açı değeri kaydedildikten sonra araç havuzun duvarına 3 metre kadar yaklaştırılacaktır. 

Burada kaydedilen açı değeri sonarın ölçtüğü mesafe değerlerinin en düşüğü baz alınarak 

kaydedildiği için araç havuzun duvarına dik olacak şekilde yanaştırılabilecektir. Ardından araç 90° 

sağa döndürülecek ve sonar yardımıyla karşısındaki duvara 3 metre kalana kadar ileri hareket 

ettirilecektir. 

 

Görsel 112. Köşeye Konumlandırma Yöntemi 

Denizlerin Fatihi, okun gösterdiği konuma ulaştığında duracak ve 90° sağa dönecektir. 

Böylelikle tarama algoritması çalıştırılmaya hazır olacaktır. 

Kapıdan Geçiş Görevi İçin Görev Metodu: 

Aracın kapıya göre dikey ve yatayda karşısına geçecek şekilde konumlanması için görev 

belirleyen metottur. Algoritmasının akış şeması aşağıdaki gibidir: 

 

Görsel 113. Kapıdan Geçiş Görevi için Yönlendirme Algoritması 
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Denizaltının Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi İçin Görev Metodu: 

Bu metot Algılama Sistemi paketindeki Varlık Katmanı sınıfının içindeki Değişkenler 

metodunun yardımıyla çalışacaktır. Aracın doğru aralığa (en küçük çemberin iç sınırı ile maketin 

sınırı arasına) konumlanmasını sağlayacak algoritmanın akış şeması aşağıdadır: 

 

 

Görsel 114. En Küçük Çember ile Maket Arasına Konumlanma Algoritması 

 

 

Hedef Tespiti ve İmhası İçin Görev Metodu: 

Bu metot da Algılama Sistemi paketindeki Varlık Katmanı sınıfının içindeki Değişkenler 

metodunun yardımıyla çalışmaktadır. 
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Görsel 115. Düşürülecek Topa Çarpma Algoritması 

Komut Metodu: 

Komut Metodu, gelecek olan verilere göre motorlara sinyal göndererek onları 

yönlendirmekle yükümlüdür. Motorları tetikleyici fonksiyondur ve her üç yazılımda da aynı 

formatta kodlanacaktır. 

 

Görsel 116. Komutları ESC’lere Gönderme Algoritması 

Motor Arıza Metodu: 

Bu metot, Kontrol Katmanı sınıfının ESC’ler ile haberleşmesini baz alır. Aracın motor 

dizilimlerinin aşağıdaki şekildeki gibi olduğunu düşünelim: 

 

Görsel 117. Motor Dizilimleri 
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Motor Arıza metodunun algoritmasının akış şeması şu şekildedir: 

 

Görsel 118. Motor Arıza Metodu Algoritması 

Yazılımın İşleyişi: 

Yazılım işlenirken bir yandan sürekli kontrol edilmesi gereken durumların varlığı söz konusudur. 

Durum metodu bunlardan biridir ve en başta çalışacaktır. Görev tamamlanana kadar kısa 

periyotlarda çalışmayı sürdürüp aracın durumunu kontrol edecektir. Herhangi bir dengesizlik ya 

da olağanüstü durumda kesme (interrupt) oluşturup sistemi uyaracak ve aracın dengesini 

sağlamaya yönelik işlemleri gerçekleştirecektir. Yine aynı şekilde görüntü işleme metodu sürekli 

ve gerçek zamanlı olarak hedef tespiti ve hedefe yönlendirme için çalışacaktır 

Görevler İçin Tarama Algoritmaları ve Yazılımın İşleyişi: 

Görevler için yazılımın metotları işleyiş sırası aşağıda listelenmiştir: 

1) Durum Metodu çalışır ve aracın hızının sıfır olup olmadığı, duruş açısının dengede olup 

olmadığı kontrol edilir. Araç fırlatılmışsa ve henüz dengede değilse, aracın durması ve 

dengede olması sağlanır. 

2) Konumlandırma Metodu çalışır ve aracın havuz içerisinde köşelerden birine gelmesi 

sağlanır. 

3) Tarama algoritması çalışır ve araç uygun tarama yöntemine göre yönlendirilir. Görüntü 

işleme ile tespit için tarama algoritmasının kullandığı yöntem “Spiral Tarama” yöntemidir. 

Spiral taramanın başarısız olması durumunda daha detaylı bir tarama olan baloncuk tarama 

yöntemine geçilir. 

4) Tarama algoritması çalışırken kapılar ya da çemberler görüntü işleme yöntemleriyle tespit 

edildiği an araç durur ve ilgili görevleri gerçekleştirmek için gerekli metotları çalıştırır. 

Yönlendirme işlemi “Görev Metodu” aracılığıyla yapılır. 
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5) Görev Metodu ile araç hedefe doğrudan gidebilecek pozisyona ulaştırıldığında Komut 

Metodu devreye girer ve hedefin içinden geçmeye yönelik hareket başlar. 

Spiral Tarama: 

 

Görsel 119. Spiral Tarama Yöntemi 

 

Spiral tarama algoritmasının çalışma mantığında aracın matematiksel bir denkleme göre 

yönlendirilmesi yatar. Aracın tarama sırasındaki yönlendirilmesi tamamen denkleme göre 

yapılacaktır ve mevcut iki denklem bulunmaktadır. Aracın ön yüzünün kısa kenara bakması 

hâlinde bir denklem, uzun kenara bakması hâlinde diğer denklem baz alınarak araç 

yönlendirilecektir. Şekildeki gibi bir durumda aracın ön yüzü uzun kenara bakmaktadır ve 

dolayısıyla sonar burada engel algılamaktadır. Kullanacak olduğumuz sonar maksimum 30 metre 

uzaklıktaki engeli tespit edebildiği için aracın ön yüzünün kısa kenara bakması hâlinde araç ile 

hedef arasında yaklaşık 50 metre olacağı için sonar hedef tespit edemeyecektir. Böylelikle sonarın 

hedef tespit edip edememe durumuna göre aracın hangi köşede olduğu anlaşılabilecek ve 

dolayısıyla hangi denkleme göre yönlendirilmesi gerektiğine program karar verebilecektir. 

Kullanacak olduğumuz sarmalın matematikteki adı Arşimet Sarmalı (Spirali) şeklindedir. Fakat 

spiralin dikdörtgen (olimpik havuz) içerisine sığdırılması için denkleminde değişiklikler yaparak 

kullanmak gerekmektedir. Ayrıca spiralin denklemini kartezyen koordinat sisteminde değil 

kutupsal koordinat sisteminde tanımlamak gerekir. Ardından aracın rotasını belirleyip 

yönlendirmek için bu kutupsal denklemi kartezyen denkleme çevirmek lazımdır. (16) 
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   Görsel 120. Arşimet Spirali 

Arşimet spiralini oluşturmak için kullanılacak kutupsal denklem şu şekildedir: 

 

Burada  ve  spiralin dönüş sıklığını,  spiralin kolları arasındaki mesafeyi belirler. 

Spiralin kolları arasındaki mesafe kameranın tespit edebileceği uzaklığa göre belirlenecektir. 

Denklem belirlenirken gerek aracın boyundan ve tespit aralığından ötürü gerekse havuzun bir kare 

değil dikdörtgen oluşundan ötürü spiralin dönüş sıklığı minimum düzeyde tutulmalıdır. Uygun 

denklem belirlendikten sonra denklem dönüşümü işlemleri şu şekilde uygulanabilir: 

Aşağıdaki formüller bilinmektedir ve bunlar kullanılarak dönüşüm gerçekleştirilmiştir: 

 

 

 

Spiral formülünde  yerine  yazılır ve  yerine  veya  yazılırsa 

kartezyen denklem şu şekilde elde edilir: 

 

Aracın her bir anda havuzda olması gereken  konumunu belirlemek için  ters 

trigonometrik fonksiyonunu içeren formül kullanılmıştır. Elde edilen formül kullanılarak Wolfram 

Alpha uygulaması üzerinden formülün doğruluğunu test etmek amacıyla grafik çizdirilmiştir. 

Grafiği yeterli aralıklarda çizdirmek için gerekli kodlar aşağıdaki gibidir: 
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Kullanılan veri tablosu ise şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

Ortaya çıkan grafik aşağıdaki gibidir. Burada dikkat edilirse spiralin büküm noktaları spiral 

büyüdükçe birbirinden uzaklaşmaktadır. Bu durum spirali dikdörtgenin içerisine sığdırırken 

orantısız bir dağılıma sebep olur. Bu yüzden büküm noktalarını eşitlemeye yönelik formül ve 

formülün grafiği için gerekli kodlar şu şekilde revize edilmiştir: 

 

Önceki Grafik Revize Edilmiş Formülün Grafiği 

 

    

  

   

Görsel 121. Spiral Büküm Noktalarının Düzenlenmesi 

Havuzu kartezyen koordinat sisteminin  ekseni olarak düşünüp aracı yönlendirmek 

istenirse gerekli rota ve simetrik noktalar şu şekilde belirlenir: 
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Burada yönlendirmenin kolay yapılması için birbiriyle simetrik olan noktaları daha açık görmek 

amacıyla son satırdaki eğri çizim işlemi şu şekilde düzenlenebilir: 

 

Sonuç olarak izlenmesi gereken yolun koordinatlarını kabaca veren grafik şu şekildedir: 

 

Görsel 122. Spiral Büküm Noktalarına Göre Yol Koordinatları 

Araç dengesi, motorlardan ya da dış hesaplanması çok zor olan etkenlerden ötürü rotayı 

tutturamayacak şekilde bozulmasın diye noktalar arası seyrek tutulmuş ve araca esneme payı 

verilmiştir. Tarama algoritmasının asıl amacı aracı yönlendirmek için hangi motora ne kadar 

hareketin verilmesi gerektiğini belirlemektir. Tespit işlemi sürekli çalışan (kesmeler yöntemiyle) 

Görüntü İşleme Metodu sayesinde gerçekleşeceği için aracın rotadan ayrılması konusunda küçük 

esneklikler mazur görülebilir. Kameranın açısı ve tespit algoritması bu esnekliği çok rahat 

kapatacaktır. 

 

Konumlandırma Metodu İçin Sonardan Gelen Verilerin İşlenmesi 

Tarama Algoritması çalıştırılmadan önce araç havuzun köşelerinden birine sonar 

yardımıyla konumlanacaktır. Bu konumlanma işini yaparken sonarın kullanımı çok mühimdir. Bu 

bağlamda sonardan alınan verilerin mesafe değerine çevrilmesi işlemleri çok hassas ve dikkatli 

yapılmıştır. 

Mesafe Ölçümü İçin Ses Hızının Belirlenmesi 

Sonar yardımıyla mesafe ölçmek aslında temelde şu formüle dayanır: 

 

Burada  ölçülen mesafeyi,  sesin sudaki hızını ve  sesin gönderilip geri alınması 

boyunca geçen süreyi ifade etmektedir. Mesafe, sesin sadece gelme süresine ya da gönderilme 

süresine göre ölçüleceği için ses sinyalinin gönderilmesi ve alınması için geçen süreyi ikiye 

bölmek gerekir. Sesin sudaki hızı sudan suya göre değişiklik göstermektedir. Hız genel olarak 

1400 m/s ile 1600 m/s arasında değişiklik göstermektedir. Görevin gerçekleştirileceği havuz için 

uygun ses hızı, İngiltere’deki Ulusal Metroloji Enstitüsü NPL’nin (National Physical Laboratory) 
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yöntemi olan “ses hızı hesaplayıcısı” ile hesaplanacaktır (17).Kullanacak olduğumuz sonar, sesin 

hızını otomatik olarak belli değer aralıklarında hesaplayan ve bunu gösteren bir arayüz 

uygulamasını (Ping-Viewer) desteklemektedir. Böylelikle hesapladığımız ses hızının kıyaslaması 

bu programın gösterdiği değerle de kıyaslanacaktır  (18). 

 

Görsel 123. Ping-Viewer Arayüzü Ses Hızı Göstergesi 

Mesafe Ölçümü İçin Referans Noktanın Belirlenmesi 

Ses hızı belirleme işlemi kadar kompleks olan bir diğer durum ise sonarın hangi noktayı 

baz alarak mesafeyi ölçtüğünün belirlenmesidir. Kullanılacak olan sonarın akustik olarak nasıl 

çalıştığını anlamak açısından niteliklerini belirten görüntü aşağıdaki gibidir: 

 

Görsel 124. Sonarın Tarama Açısı 

Sonar, aracın ön kısmında bu şekilde dikey olarak konumlandırılacak ve böylelikle ölçtüğü 

değer yatay olarak minimumda olacaktır. Yatay olarak minimumda olmasını sağlamanın anlamı, 

Konumlandırma Metodu çalıştığında araç her bir açı için mesafe değerlerini kıyaslarken 

algoritmanın yanılmasını engellemektir. Sonarın bu şekilde kullanımı adeta nokta atışı ile mesafe 

ölçümü yapmaya olanak sağlayacaktır. Sonarın engele olan uzaklığı ne kadar artarsa, engeli tespit 

etme konusunda o kadar geniş açıya bakabilmesini sağlar. Fakat kullanım amacı aracın, havuzun 

duvarlarına olan uzaklığını tespit etmek olduğu için en dipteki engelle (duvar) bile arasındaki 

mesafeyi rahatlıkla ölçecektir. 

 

Pinger Görevi İçin Yazılımın İşleyişi 

Hidrofonun pingerli hedefi tespit etmesiyle beraber araç ilk önce Komut Metodu 

yardımıyla sinyalin geldiği yöne doğru çevrilir. Burada IMU yardımıyla araç dengede olana kadar 

pingerli hedefle dikey olarak hizalanması sağlanır. 
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Görsel 125. Pingerli Hedefle Aynı Açıya Gelme Yöntemi 

Araç dikey olarak pingerli hedefin yaydığı sinyalle aynı hizaya gelince sinyalin geldiği 

yere doğrudan gidecek ve yakınlaştığı anda görüntü işleme metodundaki çember tespit 

algoritmasını kullanarak topa odaklanıp topu düşürene kadar üstüne gidecektir. 

ROS Kullanarak Haberleşme: 

ROS arayüzü aşağıdaki şemada gösterildiği gibi haberleşme amacıyla kullanılmıştır. 

 

Görsel 126. ROS’un Yazılımdaki Yeri ve Haberleşme Şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracın her bir parkurdaki görevi başarıyla tamamlayabilmesi için üç farklı yazılım 

yazılacak ve parkurlar arasında araca yüklenecektir. Fakat bu üç yazılım, farklı işleri görse de 

benzer bir mimari üzerinden kodlanacaktır. Bunu böyle gerçekleştirerek, kodları anlamak 

noktasında karmaşadan kaçmış olmak ve küçük değişiklikler yapılması gerektiği durumlarda 

kolaylık sağlamak hedeflenmektedir. 

 

Yazılımın Mimarisi 

  Mimari, “Fiziksel Malzemeler” ve “Araç Beyni” olmak üzere iki bileşen ve üç modülden 

(paket) oluşmaktadır. Mimari tasarım yapılırken Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented 

Programming) mantığına bağlı kalınmıştır. Tüm dosyalar birbiriyle ilişkili ve metotların 

bulunduğu dosyalar sınıfların bulunduğu dosyaları içe aktararak (import) çalışmaktadır. Kodlanan 

ve kodlanacak olan dosyaların proje içerisindeki hiyerarşisi aşağıdaki gibidir: 

  

Görsel 127. Yazılımın Dosya Hiyerarşisi 
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GÖRÜNTÜ İŞLEME METODU 

Görüntü işleme metodu çalıştırıldığında, tüm eğitim işlemlerinin yapılmış ve tespit etmeye 

yönelik adıma geçilmiş anlamı çıkarılmalıdır. Bunun için belli bir işlem sırası uygulanmış ve her 

şey tamamlandıktan sonra metot çalıştırılmıştır. Bu işlem sırası ve mimari şu şekilde ifade 

edilebilir:  

 

Görsel 128. Görüntü İşleme Metodu Adımları 

Bu adımların her biri bünyesinde metotlar bulundurmaktadır. Bu metotlar tek bir dosya 

altında hiyerarşik şekilde bulunmaktadır. Eğitim işlemi yapıldıktan sonra sadece tespit işlemlerinin 

yapıldığı metotlar ve ağırlık dosyası (weight) ile yedekler ana projeye eklenmektedir. 

VERİ HAZIRLAMA 

Veri Hazırlama sırasıyla; veri toplama, veri düzenleme ve veri etiketleme işlemlerinden 

oluşmaktadır. Veri toplama ise kendi içinde veri çoğullama ve veri temizleme işlemlerinden 

oluşmaktadır. 

Veri Toplama: 

Kullanılacak olan veri seti belirlenirken etiketlenmesi gereken verileri belirlemeden önce 

veri çoğullama ve veri temizleme işlemleri de veri toplama adı altında gerçekleştirilmiştir. (19) 

Çoğullama ve temizleme işlemleri, temel görseller olarak belirlenen görseller üzerinden 

yapılmıştır. Çember tespit görevi için bu görsellere örnek vermek gerekirse görsel örnekleri 

aşağıdaki gibidir: 
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Görsel 129. Örnek Çember Verileri 

 

 

Görsel 130. Örnek Çember Verileri 

Veri Çoğullama 

YOLO ile CNN algoritması kullanılarak özgün model geliştirmeye dayalı öğrenmede çok 

sayıda etiketli görsel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan veriyi elde etmek amacıyla 

Python programlama dili ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak veri arttırma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta 400 adet görüntü bulunan veri setine veri arttırma işlemleri 

uygulanarak görüntü sayısı 800’e çıkarılmıştır. Veri arttırma yöntemlerinden aynalama, döndürme 

ve beyazlatma gibi yöntemler kullanılmıştır. Çember tespit için çoğullanan görüntülere örnek 

olarak aşağıdaki görüntüler örnek gösterilebilir. 

 

     

Görsel 131. Çoğullanmış Çember Verileri 
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Veri Temizleme 

Veri temizleme aşamasında, çoğullanan verilerden yarışma esnasında ve günlük hayatta 

karşılaşamayacağımız veriler çıkarılmıştır. Kendini tekrar eden verilerin çok fazla olması da yapay 

sinir ağı modelinin eğitimi sırasında verilen veri setini ezberleyerek (overfitting) veri seti dışında 

herhangi bir veri verildiğinde tespit işleminin yapılamamasına neden olmaktadır. Bunun önüne 

geçmek için veri seti kontrol edilerek uygun olmayan görüntüler veri setinden çıkarılmıştır. Örnek 

olarak bu iki resim aşağıda gösterilmiştir: 

 

(a)                                                                    (b) 

Şekil (a) veri setine dâhil edilmiş bir görüntüdür ve Şekil (b) ise yalnızca beyazlatma 

yöntemiyle çoğullanan görüntülerden biridir. İki görüntü arasında çok büyük bir fark 

bulunmamaktadır ve bu durum modelin eğitimi sırasında modeli ezbere itebilir. Bu yüzden Şekil 

(b)’de gösterilen görüntü veri setinden çıkarılmıştır. 

Veri Düzenleme: 

Veri düzenleme kısmında eğitim ve test aşamasında kullanılacak görsellerin uzantılarını, 

kullanılan algoritma sebebiyle aynı yapmak gerekmektedir. Görseller toplanıp veri setine dahil 

edilecek olan görselleri ayrıldıktan sonra tüm görsellerin uzantıları “jpg” uzantılı olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Bunu el ile gerçekleştirmek zaman alıcı olduğu için ve daha çok sayıda görsel 

bulunduğu vakit kullanılması ve zamandan tasarruf ettirmesi için çevirme metodu yazılmıştır. 
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● <path> resim dosyasının ismini içermeyecek şeklinde yolunu gösteren adresi 

belirtmektedir. 

● <extension> seçilecek olan dosyanın hangi uzantıya sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir. 

● filePath değişkeni seçilen dosyaları tutar. Birden fazla dosya varsa onları da içinde 

barındırır. Bir veri seti şeklinde davranır. 

● Döngüde filePath veri setindeki tüm resim dosyalarının sayısı kadar gezilir ve her gezişte 

ilgili resim dosyasının yolu okunur. 

● imwrite() metodu ile okunan yolun sondan başlayarak “c” değişkeni kadar silinmesi ve 

“jpg”nin eklenmesi sağlanır. Burada c değişkeni örnek olarak eğer “png” uzantılı 

dosyaların “jpg” uzantılı hâle getirilmesi isteniyorsa 3 olmalıdır. Ya da “jpeg” veya “webp” 

uzantılı dosyaları “jpg” ye çevirmek isteniyorsa c değeri 4 olmalıdır. Ayrıca farklı 

algoritmalarda “jpg” yerine farklı bir uzantıya çevrilmesi istendiğinde artı operatöründen 

sonra “jpg” yazan yere ilgili uzantı ismi yazılabilir. 

● Burada yapılan işlem aslında var olan dosyayı değiştirmek değil, o dosyayı kopyalayıp 

farklı bir isimde yeniden oluşturmak ve eski dosyayı silmektir. Bu sayede dosya bir nevi 

değişmektedir. 

Veri düzenleme kodları tüm projeden bağımsız bir dosya olarak kodlanmıştır. Harici olarak 

projeye bağlı bir şekilde aynı dosyada bir metot şeklinde de kodlanabilir. Metot her çağrıldığında 

ilgili yol için o işlemi uygulayacaktır. Fakat tek bir model eğitimi yapıldığı için bu yola 

başvurulmamıştır. 

Veri Etiketleme: 

MakeSense web uygulamasını kullanarak dikdörtgenler için “rectangle” isminde bir etiket 

ismi verilirken çemberler için “circle” şeklinde etiket ismi verilmiştir. Her iki tespit edilecek nesne 

de tek bir veri seti hâlinde oluşturulmuş olup tek bir modelin ortaya çıkması sağlanmıştır. 

Böylelikle bir sefer eğitim uygulamak ve tam uygulamak amaçlanmıştır. Etiketlenen resimler, 

etiketleriyle birlikte YOLO ile kullanmaya müsait şekliyle aynı dosyada bulundurulmaktadır. 

Örnek bir görsel, etiket ve dosya yapısı aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

Görsel 132. Etiketle İlişkili Örnek Resim Dosyası 

 



 
 

85 
 

 

Görsel 133. Etiketlemeyi Sağlayan Sayılar 

 

       

 

 

 

 

                                                                     

 

Kameradan görüntü yakalamaya başla: 

Kameradan görüntüyü yakalamak için OpenCV kütüphanesindeki yakalama(capture) metodu 

kullanılacaktır ancak şu an araç üretimi sağlanmadığından dolayı bilgisayarın kamerasından 

görüntü yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ise aşağıdaki koddaki gibidir: 

 

Aynı kod parçasında VideoCapture() metoduna “0” parametresi yerine belirli bir videonun 

yolu(path) verilirse video üzerinden yakalama işlemi gerçekleştirilebilir. 

Gelen Frame’i oku ve ret değişkenine ata:  

 

Okunan Frame’in en ve boy bilgilerini sakla: 

 

Her bir Frame’i blob formata çevir: 

 

Label’ları tanımla: 
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Bounding Box’ların renklerini ayarla: 

 

Kullanılan modeli metoda tanıt: 

 

Burada <cfg file> yerine oluşturulmuş olan config dosyasının yolu, <weight file> yerine ise 

eğitilmiş modelin weight dosyasının yolu verilmiştir. 

 

Tespit edilen tüm Layer’lardan veri seti oluştur: 

 

Non-maximum suppression yöntemiyle id, box ve güven skoru listelerini sıfırla:  

 

 

detectionLayers içindeki layerları tek tek gezip güven skorlarını kaydet: 

 

Bir tespit için sadece güven skoru en yüksek olan Layer’ı sakla:  
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Her gezilen Layer için güven skoru en yüksek olanı confidence değişkeninde tut:  

 

Confidence değeri en yüksek olan layer için bounding box çiz:  

 

Non-maksimum suppression yöntemiyle çizilen bounding boxlar içinden güven skoru en yüksek 

olanı tut diğerlerini kaldır: 

 

Bu işlem için minimum kararlılık değeri 0,7 seçilmiştir. 
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Histogram eşitleme kodları: 

     

Görsel 134. Histogram Kodları 

Eğitim ve Test Verilerinin Sisteme Yüklenmesi 

Eğitim ve test verilerinin kullanılarak modelin eğitilmesi çok fazla kaynak gerektirdiği için 

Google Colab üzerinden gerçekleştirildi. Darknet kütüphanesi kullanıldı. Transfer learning 

mantığı uygulandı. (20) 

Kodlama Yöntemleri, Yardımcı Algoritmalar ve Seçilme Nedenleri 

Plan: 

Yazılımın en verimli şekilde ve en uygun sürede kodlanabilmesi için gerekli ortamların 

sağlanması ve kodlanacak her bir işin kategorize edilip, sıraya koyulması planlanmıştır. 

 

                         

Görsel 135. Kodlarken İzlenilecek Adımlar 
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Teknolojiler ve Geliştirme Ortamları 

Yazılan ve yazılacak olan tüm kodlar, nesne tabanlı programlama mantığına bağlı kalarak 

kütüphanelerin ve paketlerin yardımıyla kodlanacaktır. Birçok anahtar kelime ve akılda 

tutulamayacak kadar kısaltmalar, sınıflar, nesneler ya da parametreler bulunmaktadır. Bu 

bağlamda kodlama yaparken kolaylık ve verimlilik sağlaması açısından ekibimizin yatkınlığına 

göre en uygun geliştirme ortamları, yöntemler ve teknolojiler seçilmiştir. 

İşletim Sistemi 

Jetson Nano kartı ile uyumlu olan Linux4Tegra isimli işletim sistemi aslında Ubuntu’dan 

türetilmiş bir işletim sistemidir. Bundan ötürü kullanılacak olan IDE’lerin yükleneceği ortam, 

işletim sistemi Ubuntu 18.04 olarak belirlenmiştir. (21) 

ROS (Robot Operating System) 

ROS, robotun yönetilmesini, aynı robot üzerinde farklı diller kullanılmasını sağlayan bir arayüz 

yazılımıdır. (22)ROS’u tercih etmemizin başta gelen sebepleri arasında şunlar sayılabilir: (23) 

 

● Yaygın bir şekilde kullanıldığı için ROS’la fazlaca kaynak bulunmaktadır. 

● Açık kaynak kodlu ve geliştirilebilir bir sistemdir. 

● Programlama dili bağımsızdır. 

● Haberleşme açısından işlerin çok büyük bir kısmını basitleştirmektedir. 

● Belli işlemleri gerçekleştiren algoritmaları bünyesinde barındırır ve bunları robotta yükle-

kullan şeklinde kullanmaya ortam sağlar. 

● Gazebo ve Rviz gibi ROS ile tam uyumlu çalışan simülasyon programlarını kullanmaya 

olanak sağlar. 

● Hata ayıklama işini kolaylaştırmaktadır. Yayıncı-Abone mantığı ile çalıştığından dolayı 

her bir işlemde (process) bir yayın uygular (publish). Bu da işlemleri takip etmeyi 

kolaylaştırır. 

 

YOLO (You Only Look Once) 

Derin öğrenme yöntemlerini kullanıp görüntü işleme yaparken YOLO teknolojisi ve 

algoritması tercih edilmiştir. Bu teknolojinin tercih edilmesindeki en önemli sebepler arasında; 

2017 yılından beri gerçek zamanlı olarak en hızlı şekilde nesne tespit yapabilen bir algoritma 

olması sayılabilir. Ayrıca su altında nesne tespiti, görüntünün kimi zaman bulanık olması ve ışığın 

yansıması gibi parametreler sebebiyle biraz daha kompleks olduğu için tespitte verimliliği ve 

kararlılığı arttırmak amacıyla da tercih edilmiştir. (24) 

OpenCV Kütüphane ve Metotları 

YOLO algoritması ve dosyaları Python ve/veya C++ programlama dilleriyle OpenCV metotları 

kullanılarak yazılmıştır. Dolayısıyla OpenCV metotları ve kütüphaneleri projede doğrudan 

kullanılmıştır. 
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Kontrol/Navigasyon/Güdüm İşlemlerini Gerçekleştiren Kütüphane (saruca-uuv) 

Her üç yazılımda da, içerikleri değişik olsa bile aracı kontrol edecek olan metotlar aynı 

isimlere sahiptir. Bunun böyle olması yazılımımızın esnekliğini ve farklı bir görev için kolayca 

entegre edilebilirliğini göstermektedir. Bundan ötürü yazılımımızın mimarisini ve aracın kontrol 

işlemlerini gerçekleştiren metotlarımızı bir paket hâline getirip tüm dünya ile global Python Paket 

Dizini’nde paylaştık. Artık yazdığımız metotlar, aracımızdaki gibi konumlandırılmış altı iticili tüm 

otonom insansız su altı araçlarında kullanılabilir hâldedir. Paketimiz ilk sürümden bu yana 383 

kez indirildi: (25) 

 

Görsel 136. Paket İndirme İstatikleri 

Paketimiz araç ile herhangi bir bağlantı sağlamamakta, sadece altı adet iticisi olan tüm 

insansız su altı araçlarının manuel veya otonom kontrolünü sağlamaktadır. Araç ile bağlantı ve 

haberleştirmeyi, geliştiricilerin kendisinin kodlaması gerekmektedir. Su altı ortamından alınan 

veriler bazı değişkenlerin değerlerini belirlemektedir. Bunlar şuan için sensör ya da başka bir 

elektronik bileşenle bağlantısı olmadığı için el ile belirlenebilir. Hız, ivme, yön, duruş açısı, havuz 

boyutları, aracın başlangıç konumu ve havuzdaki diğer objelerin niteliklerini tutan değişkenler el 

ile şu örnekteki şekliyle belirlenebilir: 
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• imageProcessing() : Bu metot parametre olarak “1” ya da “0” değerini alır. 1 değeri metodu 

çalıştırır, 0 ise durdurur. Hem çemberleri hem de dikdörtgenleri, eğitilmiş tek bir model 

üzerinden tespit edebilmektedir. 

• variables() : Bu metot araç tarafından algılanan nesnelerin tipleri, konumları ve boyutları 

gibi niteliklerini parametre olarak alır (manuel mod için). Otonom modda ise bu 

değişkenler bu metoda ihtiyaç duymadan otomatik olarak belirlenir. Örnek olarak (x,y) 

konumunda uzaklığı 21 metre olan (30, 20) sınır çerçevesine sahip, 37 dereceyle elips gibi 

görünen bir çember için şu şekilde parametre gönderilir: variables((30, 20), ["circle", 37], 

21, "circle", (x, y)) 

• localization() : Aracın havuza göre konumu belirlenir ve konumlandırma algoritması 

çalıştırılır. Otonom görev için “localization(assignment())”, manuel olarak ise 

“localization([0, 0], "circle", 40, [8, "", 8], (2, 3))” şeklinde örnek olarak kullanılabilir. 

• state() : Aracın hız, ivme, yön gibi parametrelerine bağlı olarak dengeyi belirleyici 

metottur. Dengesizlik veya aşırı ivmeli bir durumda geriye “0” değerini döndürür. 

Çalıştırıldığı yerde “1” değerini döndürdüğü sürece araç normal dengededir kabul edilir. 

5. GÜVENLİK 

Saruca İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği bizim için her 

şeyden önde gelmektedir. Takım arkadaşlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olup bu 

eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamışlardır. 

Saruca takımı, güvenliği her zaman ilk görev olarak kabul edecektir ve insan sağlığını 

tehlikeye atmamayı gözetecektir. İlk olarak Covid-19 önlemlerine dikkat edilecektir ve sosyal 

mesafe her zaman korunacaktır. Ekibimiz tarafından belirlenen güvenlik önemleri aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir. 

Çalışma Alanı Güvenliği: 

• Atölyede çalışırken etrafta herhangi bir kesici delici alet bulundurulmayacaktır. 

• Kullanılan elektrikli araçlar prize takılı bırakılmayacaktır. 

• Üretim çevreyi kirletmemeyi esas alarak gerçekleşecektir. Doğaya zarar verebilecek atıklar 

usulüne uygun olacak şekilde imha edilecek veya geri dönüşüme kazandırılacaktır. 

• Atölyede zeminin ıslak ve kaygan olmamasına dikkat edilecektir. 

• Düzenli olarak atölye temizliği ve düzenlemesini yapılacaktır. Aynı zamanda kullanılıp işi 

bitmiş malzemeler açık alanda bırakılmayacaktır. 

Üretim Aşamasında Alınacak Önlemler: 

• Kullanılan araç gereçlerin keskin yüzeylerinden korunmak ve elektronik işlemler sırasında 

elektrik akımından korunmak amacıyla eldiven takılması zorunludur. 

• Polimer bazlı yapıştırıcılar solüsyonlar vb. tehlikeli kimyasallar maddelerin solunmasını 

önlemek için koruyucu maskelerin ekip üyeleri tarafından takılması zorunludur. 

• Araç tasarımı yapılırken güvenlik ve aracın hidrodinamik yapısı için keskin ve sivri 

yüzeylerden kaçınılmıştır. 
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• Araca yerleştirilecek olan elektronik donanımlar aracın her bölgesine düzenli bir şekilde 

konumlandırılacaktır. Böylece araç içinde ve dışında kablolarda herhangi bir  deformasyon 

oluşmamaktadır. 

• Hazne içerisindeki elektronik ekipmanların, özellikle güç kaynağı olan Lipo pilin, ısınma 

problemi oluşturacağından ve araç su altında olduğu için buğulanma olayı meydana 

gelecektir. Bu sorun öncelikle kamera için önemlidir. Buğulanma kameranın görüşünü 

kapatacaktır. Dolayısıyla bu sorun için buğu giderici sprey ve hazne içine nem önleyici 

malzemeler yerleştirilecektir. Su altı aracı iticilerin güvenliği düşünülerek tasarlanacaktır. 

Bütün çalışmalar boyunca ilk yardım seti halihazırda bulundurulacaktır. 

• Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında yangın söndürme tüpü bulunmalı 

ve sorumlu kişi tarafından hemen müdahale edilmelidir. 

Test Aşamasında Alınacak Önlemler: 

• Aracın, olası güç kaynağı sorunları (batarya patlamaları, hazne içi basınç artışı gibi) 

oluşturabileceğinden test aşamasında gerekli önlemler alınacaktır. Bu önlemler testin 

belirli bir uzaklıktan gerçekleşmesi ve gerekli güvenlik elemanlarının kullanılmasıdır. 

• Test aşamasında aracın elde taşınacağı durumlar için sivri köşe ve kenarlar 

minimuma indirilecektir. Özel muhafazalı taşıma kutusunda taşınacaktır. 

• Araçta kullanılan güç kartının statik manyetik anahtarlama özelliği ile güvenli bir 

şekilde enerji kesilebilecek ve açma-kapama işlemleri kolaylıkla yapılabilecektir. 

• Aracın havuza dalışıyla beraber yüzme ve havuzdan çıkma anına kadar olan zaman 

süresince çalışma alanında görevi olmayan ekip üyeleri, alana yaklaşmayacaktır. 

• Dalış başlamadan önce aracın tüm kontrolleri yapılacaktır. Bu sayede çalışmayan veya 

arızalanan kompanent varsa tespit edilip çalışma süresince beklenmeyen problemler 

oluşmayacaktır. 

                            

Görsel 137. Aracın yazıcı tablasından çıkartılırken kullanılan güvenlik ekipmanları 
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                                 Görsel 138. Atölyede uyulan maske ve mesafe kuralları 

6. TEST 

Su İçinde Yüzerlik Testi 

Özgün tasarlanan gövdenin öncelikle 1/4 ölçekte PLA Plus filamentten üretilen gövde ile 

daha sonra bire bir ölçekte HDPE filamentten üretilen gövde için sudaki davranışı test etmek 

amacıyla yüzerlik testi yapılmıştır. Bu test sayesinde ağırlık merkezi iyileştirme çalışmaları 

yapılacaktır. Tüm komponentlerin montajlandığı durumda aracın su içerisindeki tepkileri 

gözlemlenecektir. Araca güç verilmediği durumdaki optimum denge sağlanacaktır. 

 

Görsel 139. 1/4 ve 1/1 ölçekte üretilen gövdeler
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Farklı Karbür Katkılı Karbon Elyaf Kompozitlerin Üretimi 

Mekanik Tasarım Süreci’nde (4.1.3) açıklandığı üzere bütün komponentlerin 

sabitleneceği alt plaka karbon fiber malzemeden CNC kesim ile üretilecektir. Bunun yanı sıra 

alternatif olarak insansız su altı aracının ana gövdesinin sabitleneceği alt plakanın, sulu 

ortamlarda sürekli olarak çekme ve basma yüklerine maruz kalacaktır. Bu parçanın düzgün ve 

aynı zamanda da belli ortamlarda belli bir ortalama gerilme için parçanın kırılmadan veya belirli 

bir şekil değiştirmeyi aşmadan sorunsuz bir şekilde üzerindeki yükleri taşıyabilecek nitelikte 

olması beklenmektedir. Bu amaçla bu malzemenin elle yatırma kompozit malzeme üretimi 

yöntemiyle üretilmesi de hedeflenmektedir. 

Dokuma ve kırpılmış elyaflarla hazırlanmış, aynı zamanda içerisine yüksek korozyon 

direnci  ve erozyonun yanı sıra aşınmaya karşı da dayanıklı toksikolojik açıdan da güvenli 

oksitsiz seramikler (karbürler B4C, SiC, WC, Cr3C2) malzeme içerisine belirli oranlarda belirli 

limitleri aşmayacak şekilde ilave edilecektir. Sitokiyometrik olarak belirlenen kompozisyonlar 

kalıp üzerine elle yatırılarak üzerine sıvı reçine yardımıyla elyaf katmanlarına emdirilecektir. 

Elyaf yatırılmadan önce Fusion 360 yazılımı ile tasarlanmış olan alt plakanın kalıbı 

temizlenerek ortoftalik polyester esaslı şeffaf jelkot sürülecektir. Jelkot sertleştirildikten sonra 

elyaf katları yatırılacak reçine ise kompozit malzemenin hazır olması için en son sürülecektir. 

Elyaflar ile reçinenin birbirine yeterince nufüz etmesi sağlandıktan sonra kurumaya bırakılacak 

ve nihai olarak tasarlanan malzeme elde edilecektir. Tasarım ve üretim aşamasında laboratuvar 

ortamında gerçekleştirilen ön denemelerde % 0.5-2 bor karbür takviyeli karbon fiber alt 

plakanın üretimi ve karekterizasyonu yapılmaktadır. Üretim ve tasarım kapsamında yapılan ön 

çalışmalarda ülkemiz için büyük bir stratejik önem taşıyan bor mineralinin yerli ve mili 

uygulamalarda kullanılması/teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sızdırmazlık Testi  

Elektronik komponentlerin bulunduğu sızdırmaz tüpümüzün içerisinde basınç değişimi 

ölçülerek suya girmeden sızdırmazlık testi yapılacaktır. 

 

Görsel 140. Vakum pompası 
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Görüntü İşleme Metodunun Testi 

YOLO algoritması ile eğitmiş olduğumuz modeli kullanan görüntü işleme 

metodumuzun verilen görüntü için çıktısı aşağıda verilmiştir. Çemberin yakınlığına göre 

ağırlık(weight) değeri belirlenmektedir. En yakın olan çemberin hangisi olduğuna, çemberlerin 

ağırlık değerinin en büyük olanına göre karar verilmektedir. Çemberlerin elips gibi 

görünebilmesinden ötürü genişlik (width) ve yükseklik (height) değerleri yerine ağırlık 

(weight) değerinin baz alınması daha kararlı sonuçlar alınabilmesini sağlayacaktır. Bunun 

yanında çemberlerin merkez noktasının konumu, çemberlere teğet çizilen sınır çerçevelerinin 

orta noktasını bulmayla tespit edilmektedir. 

 

Görsel 141. Görüntü işleme testi 

Metotların Birbirlerini Tetikleyerek Çalışması Testi 

 

Görsel 142. Yazılımın çalışması 
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Simülasyon ve Otonom Yazılımın Testleri 

 

Görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak yazılımın denenmesi için testlerin 

gerçekleştirileceği yapay bir simülasyon aracı kullanılması düşünülmektedir. Kullanılan 

simülasyon aracı kaynak fazlalığı, basit arayüz gibi sebeplerden ötürü “Gazebo” olarak tercih 

edilmiştir. Simüle araç modeli ise aracın kontrol yazılımı olan Ardupilot’un sunmuş olduğu 

“ArduSub-simVehicle” modeli kullanılacaktır. Otonom yazılımın denenmesi üzerine 

görevlerin gerçekleşeceği ortam veya ortamların hazırlanması, haritalandırılması üzerine 

çalışmalarda bulunulacaktır. Görev ortamının kopyasını yaratmanın yanı sıra dinamik ve statik 

modellerle zenginleştirilecektir. Kullanılacak olan modelinde içeri aktarılmasıyla birlikte 

modelin fiziksel olarak simüle-testlerinin yapılması planlanmaktadır. 

 

 

 
Görsel 143. Simülasyon testi 
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Elektronik Biriminde Yapılan Testler 

Elektronik biriminde geliştirme kartları çalışmaları sürdürülmektedir. İlk olarak 

üzerinde çalışılan geliştirme kartı SAMD51 geliştirme kartıdır. Altium Designer programı 

üzerinde yapılan şematikler ve çizimler aşağıda verilmiştir. SAMD51 geliştirme kartında 

ATSAMD51J20A işlemcisi kullanılmıştır. Su altı aracında sistemin geliştirilmesi için 

kullanılması hedeflenen geliştirme kartı güçlü bir mikro denetleyici kartıdır. Şematikler ve PCB 

çizimleri elektronik ekibimize aittir. Geliştirmeleri devam etmektedir. 

 

Görsel 144. SAMD51 Geliştirme kartı şeması 

 

 

Görsel 145. SAMD51 Geliştirme kartı yol çizimi 



 
 

98 
 

 

Görsel 146. SAMD51 Geliştirme kartı 3D model 

Bir diğer çalışmamız  LPC55S69 geliştirme kartıdır. Üzerinde çalışılan bu kart motor 

sürücü kartı ve kontrol kartı olarak kullanılabilecek bir geliştirme kartıdır. Altium Designer 

programında tasarlanan kartın şemaları oluşturulmuştur. PCB çizimleri devam etmektedir. 

 

Görsel 147. LPC55S69 Geliştirme kartı güç şematik 
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Görsel 148. LPC55S69 Geliştirme kartı ekran- SD kart şematik 

 

 

Görsel 149. LPC55S69 Geliştirme kartı pin şematik 
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Görsel 150. LPC55S69 Geliştirme kartı sensörler şematik 

 

 

Görsel 151. LPC55S69 Geliştirme kartı PCB dizilimi çalışması 
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7. TECRÜBE 

Teknik Tecrübeler 

Aracımızın gövdesinin ilk üretim denemelerinde 3 boyutlu yazıcının tablasına filameti 

sabit tutmak için bant yapıştırılmıştır. Bu durum ilk başta filamentin tablaya yapışmasını 

sağlasada üretimin 30.saatinden sonra bandın alt kısmına hava dolması sonucundan aracın 

gövde kısmındaki geometri tamamen bozulmuştur. Bu sorunu çözmek için diğer denemelerde 

tablaya yapıştırıcı özel spreyler kullanılmıştır. 

 

 

Görsel 152. 3D yazıcı ile üretimde ilk denemelerde karşılaşılan hata 

YOLO ile özgün tespit modeli oluştururken Google Colab kullanılmıştır. Ancak Colab 

üzerinde on dakikadan fazla fareyi oynatmama gibi fiziksel işlem yapılmaması hâlinde çalışma 

zamanı otomatik durduruluyor. Bu bilgiye sahip olmadan eğitimin ilerlediğini düşünülmüş 

fakat eğitim onuncu dakikada yarıda kesilmiştir. Yaklaşık 200 iterasyon sonucu eğitimin 

ilerleme grafiği şu şekildedir: 
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Görsel 153. Yarıda kesilen eğitimin grafiği 

                                                           

Eğitimin yarıda kesilmemesi için devamlı bilgisayar başında bekleyemeyeceğimizden 

dolayı ilgili web sayfasına script kodları eklenmiştir ve böylelikle bilgisayar, web sayfası 

üzerinde otomatik olarak dakikada bir aktif eylem gerçekleştirmiştir. 

Eklenen script kodları şu şekildedir: 

 

Eğitim yeterli düzeyde gerçekleştiğinde durdurulmuştur. İlerleme grafiğinin son hâli ise şu 

şekildedir: 
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Görsel 154. Javascript ile eğitimin sürekliliğinin sağlandığı grafik 

 

 

Sosyal Tecrübeler 

Ekip kurulduktan sonra takıma katılanların bir kısmı yeterince emek göstermeme veya 

öğrenme isteksizliği gibi bazı sebeplerden dolayı takımdan çıkarılmıştır. Bu problemi çözmek 

için takımımıza üye alımı yaparken her departman için hazırladığımız 10 soruluk klasik sınavlar 

oluşturulmuştur. Bu sınavlar kişinin o konuda bilgi sahibi olmasa bile AR-GE yaparak 

öğrenebileceği sorular olduğu için ekibimiz bünyesine istekli ve araştırmayı seven üyeler 

katılmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. İş-Zaman Planı 

 
Görsel 155. İş zaman planlaması
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

 

Görsel 156. Bütçe planlaması 
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8.3. Risk Planlaması 
Saruca Takımı olarak risk planlamasının ve risk yönetiminin, projenin yürütülmesi 

açısından önemini bilmekteyiz. Bu bağlamda önce risklerin belirlenmesi ve gruplandırılması, 

sonra ise risklerin oluşturabileceği durumlara yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi şeklinde 

bir çözüm saptanmıştır. 

Risk Yönetimi 

Projenin aksamasına neden olabilecek her bir risk belirlenmiş ve riskin gerçekleşmesi 

durumunda ne yapılması gerektiği konusundaki adımlar ifade edilmiştir. Riskleri 

belirleyebilmek için öncelikle oluşabilecek problemleri belirlemek gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Görsel 157. Risk yönetimi 

 

8.3.1. Problemlerin Belirlenmesi 

Problemler, riskleri oluşturan kaynaklardır. Oluşabilecek tüm problemler dört kategoride 

toplanabilir. 

1. Teknik Problemler 

2. Yönetimsel Problemler 

3. Kurumsal Problemler 

4. Dış Faktörlere Dayalı Problemler 

Teknik Problemler 
Yönetimsel 

Problemler 

Kurumsal 

Problemler 

Dış Faktöre Dayalı 

Problemler 

Donanımlara bağlı 

problemler 

Proje kaynaklarına 

bağlı problemler 

Destek alamamaya 

yönelik problemler 

Takım üyelerine 

bağlı problemler 

Elektronik sisteme 

bağlı problemler 

İş-zaman planına 

bağlı problemler Yönetime bağlı 

problemler 

Önlenemeyen 

riskleri oluşturan 

problemler 
Yazılıma bağlı 

problemler 

Görev/Kişi/Yönetim 

‘e bağlı problemler 
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8.3.2. Risklerin Belirlenmesi 

 

Teknik Riskler Yönetimsel Riskler Kurumsal Riskler Dışsal Riskler 

Donanımların 

montaj aşamasında 

zarar görmesi 

(i) 

Proje bütçesinin 

yanlış dağıtılması 

(vii) 

Maddi desteklerin 

yetersizliği veya 

yarıda kesilmesi 

(xiii) 

Takım üyelerinden 

biri ya da birilerinin 

mecburi sebeplerden 

ötürü takımdaki 

faaliyetinin durması 

(xv) 

Donanımların 

elektronik 

bağlantılarının yanlış 

yapılması sonucu 

zarar görmesi 

(ii) 

Zaman ve iş 

planlamasına 

uyulmaması 

(viii) 

Yönetim 

sorumlularının 

projeye yeterli 

önceliği vermemesi 

(xiv) 

Araç ile ilgili 

görevlerin 

değiştirilmesi veya 

güncellenmesi 

(xvi) 

Bataryanın aşınması 

veya zarar görmesi 

(iii) 

Takım kaptanı veya 

üyelerinin 

sorumluluklarını 

yerine getirmemesi 

(ix) 

 

İmalat sürecinin, 3D 

yazıcıda çıkabilecek 

sorunlar sebebiyle 

beklenmedik şekilde 

uzaması 

(xvii) 

Motorların çarpma 

sonucu zarar 

görmesi 

(iv) 

Görev-kişi 

eşleştirmelerinin 

yanlış yapılması 

(x) 

 

Araç ile ilgili detay 

niteliklerin 

değiştirilmesi 

(xviii) 

Kısa devre, 

temassızlık gibi 

durumlar sonucu 

sensörlerin hasar 

görmesi veya 

çalışmaması 

(v) 

Çalışmak için 

gerekli ortamların 

sağlanamaması veya 

geri alınması 

(xi) 

 

Görevler arası 

işlemleri 

gerçekleştirecek olan 

takım üyelerinin bir 

sebeple 

katılamaması (xix) 

Yazılımın verimsiz 

ve dengesiz 

komutları sonucu 

motorların hasar 

görmesi 

(vi) 

Çalışma planının 

bunaltıcı ve dengesiz 

olması 

(xii) 

 

Donanım tedarik 

sürecinin 

beklenmedik şekilde 

uzaması (xx) 

 

8.3.3. Zarar Şiddetinin Belirlenmesi ve Önlemlerin Geliştirilmesi 

Zarar şiddeti belirlenirken, risklerin projeye olan etkisi baz alınmıştır. Bu etki, “Olasılık-

Etki Tablosu” olarak da isimlendirilebilen risk matrisi ile ifade edilmiştir: 
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 RİSKİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI 

PROJEYE 

OLAN 

ETKİSİ 

 
Göz ardı 

edilebilir (0) 
Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) 

Göz ardı 

edilebilir (0) 
   xix  

Düşük (1) xvi  viii  

Orta (2) x vii, xii v, xviii xvii 

Yüksek (3) 
iii, v, vi, 

ix 

i, ii, iv, xi, 

xiv, xv 
xx xiii 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Önemsiz 
İhmâl 

edilebilir 
Tehlikeli Kritik Felaket 

 

Risk-Önlem Tablosu: 

Risk 

Maddesi 
Risk Skoru Önlem 

i KRİTİK (4) 

Yeni donanımlar tedarik edilene kadar simülasyon 

programı ve üniversitenin sahip olduğu donanımlar 

üzerinden çalışmaların devam etmesi 

ii KRİTİK (4) 

iii KRİTİK (3) 

iv KRİTİK (4) 

v KRİTİK (3) 

vi KRİTİK (3) 

vii KRİTİK (3) Bütçeden ayrılan ek paranın kullanılması 

viii KRİTİK (3) Yedek yoğun çalışma planının devreye sokulması 

ix KRİTİK (3) 
Takımın otokontrol mekanizmasının (otoritenin ve 

yönetimin eşit olduğu plan) devreye sokulması 

x TEHLİKELİ (2) 
Ekipte birbirinin alanlarına destekte bulunabilecek 

yetkinliğe sahip üyelerin bulunması 

xi KRİTİK (4) 
Ekip üyelerinin birbirine yakın yerlerde oturması ve 

yedek çalışma ortamının var olması 

xii KRİTİK (3) Yedek esnek çalışma planının devreye sokulması 

xiii FELAKET (6) 

Verilen destekler haricinde ekip üyelerinin kendi 

imkânlarıyla sağladığı ek bütçenin kullanılması ve 

başvurulabilecek sponsorlar listesindekilerin aranması 

xiv KRİTİK (4) 
Otokontrol mekanizmasının uygulanması ve 

başvurulabilecek sponsorlar listesindekilerin aranması 
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xv KRİTİK (4) 
Ekipte birbirinin alanlarına destekte bulunabilecek 

yetkinliğe sahip üyelerin bulunması 

xvi 
İHMÂL 

EDİLEBİLİR (1) 

Aracın yazılımının modüler yapıda olması ve farklı 

görevlere kolayca entegre edilebilmesi 

xvii FELAKET (5) 

3D yazıcıda verimliliği yüksek malzemenin kullanılması 

ve tablo yapıştırıcı sprey ile imalatın sağlıklı işlemesinin 

sağlanması 

xviii KRİTİK (4) 
Mekanik tasarımın, olası küçük değişikliklere uygun ve 

akışkanlık analizlerini bozmayacak şekilde yapılması 

xix TEHLİKELİ (2) 

Tüm ekip üyeleri, aracın çalışması, yazılımının işleyişi ve 

diğer kısımlarıyla ilgili genel bilgiye sahiptir. Böylelikle 

katılamayan kişilerin yerine diğer takım üyelerinin 

seçilmesi 

xx FELAKET (5) 

Yeni donanımlar tedarik edilene kadar simülasyon 

programı ve üniversitenin sahip olduğu donanımlar 

üzerinden çalışmaların devam etmesi 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Raporun bu kısmında Denizler Fatihinin özgün kısımları maddeler halinde sunulacaktır. 

Sunulacak bu maddelerin yanına tekrara düşmemek için detaylı açıklamalarının bulunduğu 

bölümler verilmiştir.  

● Üretken Tasarım ile tasarlanmış montaj aparatları (Mekanik Tasarım Süreci 4.2.1). 

 

 

Görsel 158. Üretken Tasarım ile tasarlanmış montaj aparatı 
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● Doğal sistemlerin analizi sonucu oluşturulan özgün tasarım (Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1) 

 

Görsel 159. Denizler Fatihi özgün tasarımı 

● Takımımızın bünyesinde bulunan T-200 iticiler için özgün pervane tasarımlarımız 

devam etmektedir. (4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci) 

 

 

Görsel 160. 3 Boyutlu kanatçık görüntüsü 
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● Yazılımda esnekliği sağlamak amacıyla tamamen kendi kontrol/navigasyon/güdüm 

algoritmalarımızı kapsayan bir paket: saruca-uuv (4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci) 

 

 

Görsel 161. Saruca-uuv 0.1.5 

 

10. YERLİLİK  

10.1. Mekanik 

● Aracımızın HDPE filament ile üretmeden önce testler için üretimini Ankara’daki 

tamamıyla yerli filamentimiz olan ABG markasının ABG 1.75 mm PLA ve ABS 

filamentleri kullanılmıştır. 

 

Görsel 162. Yerli üretim ABG filamentler ile üretilen parçalar 

 

● Denizler Fatihi’nin poliüretan yüzdürücü köpük, penetratör, nem önleyici silikajel, suya 

dayanıklı epoksi ürünlerini Yıldız Teknopark bünyesinde kurulmuş olan Lenta Marine 

şirketinden temin edilmektedir. Bu malzemeler Lenta Marine şirketinde tamamıyla yerli 

olarak üretilmektedir. 
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Görsel 163. Lenta Marine Şirketinden almış olduğumuz yerli ürünler 

 

10.2. Elektronik 

● Kullanılacak güç dağıtım kartının katma değer bazlı yerlilik oranı %67’ dir. Tamamıyla 

yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı, araç içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü 

tam anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 

durumlarda araçların güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki sarf 

düşük maliyetli komponentlerin tamamı yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer 

oluşturacak olan tüm işlemler yerli imkanlarla oluşturulmakta ve satışa bu şekilde 

sunulmaktadır (26).  

 

 
 

Görsel 164. Degz güç dağıtım kartı 
 

● Kullanılacak olan sızdırmazlık sensörü Lenta Marine şirketinin ürettiği yerli bir 

sensördür. Sızdırmazlık Sensörü, su geçirmez haznenizdeki sızıntıları fark etmenize ve 

içeri giren su sisteme zarar vermeden önce müdahale etmenizi sağlar. Sızıntı tespit 

edildiği an üzerindeki LED yanar ve bağlı olduğu kontrol kartına sabit VCC sinyal verir 

(27). 
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Görsel 165. Lenta Marine sızdırmazlık sensörü 

● Denizlerin Fatihi’nde kullanılacak bir diğer yerli elektronik ürün ise Su Altı Açma 

Kapama Anahtarı’dır. Bu ürün su altı anahtarı olarak kullanımının yanında sızdırmaz 

hazne kapatılırken içinde sıkışan basınçlı havanın tahliyesi için de kullanılmaktadır. 

Alüminyumdan talaşlı imalat yöntemleri ile üretilmiştir ve eloksal kaplanarak anodize 

edilmiştir. Böylece korozyon dayanımı artırılmıştır. Üzerinde kullanılan buton hariç 

tamamen yerli imkanlar ile üretilmiştir. Katma değer bazlı yerlilik oranı %100’ dür (28). 

 

Görsel 166. Lenta Marine su altı anahtarı 
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