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1.RAPOR ÖZETİ  

Bu rapor, İstanbulensis Takımı tarafından 2021 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 
Yarışması kapsamında, yarışma şartnamesi ve örnek rapor şablonu göz önünde bulundurularak 
yapmakta olduğumuz yerlilik ve millilik esaslarına dayalı Berceste isimli projemizin mekanik, 
elektronik ve yazılım süreçlerini, ürünün geliştirme aşamalarıyla birlikte detaylı bir şekilde 
açıklayarak anlatmak için hazırlanmıştır. 

Günümüzde, insansız su altı araçları, denizcilik ve su altı araştırmaları amacıyla 
kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Bu araçların kullanım alanları olarak; arama, kurtarma, su 
altı keşfi, liman ve kıyı güvenliği, gözetleme, su altı bilimsel araştırmaları örnekleri verilebilir. 
Otonom insansız su altı araçlarının tasarımını ve kullanımını mümkün kılan günümüz 
teknolojisi, insansız su altı araçlarının, birçok problem ve işletme zorluğu oluşturan kablo 
bağlantıları olmaksızın kendi seyrüsefer sistemleri ve güç ünitelerini barındırarak, tamamen 
bağımsız hareket etmesini sağlamaktadır (Güray Ali CANLI, 2015). 

İstanbulensis Takımı olarak Berceste İnsansız Su Altı Aracı projemizde amacımız, 
Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında şartnamede belirtilen tüm 
görevleri yerine getirmek;  mekanik, elektronik ve yazılım alt sistemleriyle oluşturulmuş, özgün 
tasarımlı ve yerliliğin ön planda olduğu emniyetli bir insansız su altı aracını yerli ve milli olarak 
geliştirip üretmektir. 

Berceste insansız su altı aracımızın tasarımı deniz kaplumbağalarından esinlenilerek 
bilgisayar ortamında özgün bir şekilde tasarlanmış ve analizler sonucu aracın son görüntüsü 
ortaya çıkmıştır. Berceste’nin üç eksende de yüksek manevra kabiliyetine sahip olması,  
sinyallerin kolay işlenebilirliği, aracın daha temiz ve stabil görüntü yakalayabilmesi amacıyla 
altı motor kullanımına karar verilmiştir. Koruyucu muhafaza, araca eklenen elektronik 
ekipmanların su altında zarar görmemesi ve bu ekipmanların düzenli bir şekilde 
konumlanabilmesi adına uygun boyutlarda tasarlanmıştır. Aracın iskeleti için hafif ve 
mukavemeti yüksek olan 6000 serisi alüminyum kullanılacaktır. Yine aracın askıda kalabilmesi 
adına şasenin uygun noktalarına yüzdürme köpüğü eklenerek aracın yüzerliği sağlanmıştır. 

Berceste isimli insansız su altı aracının elektronik alt sistem tasarımı görevlere uygun 
biçimde tasarlanmış olup, görevlerdeki beklentiler göz önünde bulundurularak en uygun 
komponentler seçilmiştir. Bu komponentlerin gerekli testleri ve bağlantıları yapılarak sisteme 
entegrasyonu başarıyla sağlanmıştır. Araç üzerindeki kontrolcü, sensör vb. elektronik 
komponentleri beslemek için 3S(11.1V) - 1750mAh Lipo pil kullanılmıştır. Araç üzerinde 
bulunan 6 adet fırçasız DC motoru sürmek için kullandığımız 6 adet ESC’yi beslemek için ise 
4S(14.4V) - 10000mAh Lipo pil kullanılmıştır. Sistemin genel olarak çalışma mantığı; 
sensörlerden gelen verilerin direkt olarak, kameradan gelen verilerin ise Raspberry Pi 4’te 
göreve uygun olarak işledikten sonra Raspberry Pi 3’e aktarılmasıdır. Raspberry Pi 3’te sensör 
verileri ve işlenmiş kamera görüntüsü verileri göreve uygun olarak tekrar işlenip ESC’lerin 
bağlı olduğu Pixhawk’a motorların hangi yöne ve ne kadar güçte hareket edeceği bilgisini iletir 
ve Pixhawk diğer kontrolcüden gelen veriler doğrultusunda ESC’lere gerekli olan PWM sinyali 
iletir ve motorlar aracı istenilen yöne doğru harekete geçirir. Bu esnada kamera, jiroskop, basınç 
sensörü gibi cihazlardan gelen anlık veriler sürekli olarak kontrol edilip olası bir rotadan çıkma 
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durumunda rota tekrar hesaplanarak sinyaller düzenlenip Pixhawk’a iletilecektir. Bu otonom 
sürüş esnasında sızıntı (leak), gaz, ısı ve nem sensörleri anlık olarak kontrol edilip herhangi bir 
sızıntı, kablo yanığı ve aşırı ısınma durumunda sistemin bağlantıları göz önüne alınarak 
tasarlanan güç kesim kartında bulunan kontrolcüye acil durum sinyali gönderilerek hiçbir 
elektronik cihazın zarar görmemesi için ana hattaki elektrik röle yardımıyla kesilir ve araca 
yapılan hesaplar sonucu entegre edilen yüzdürme köpükleri yardımıyla araç su yüzeyine 
güvenli bir şekilde ulaşır. 

Aracımızın yazılım süreci şartnamedeki görevler baz alınarak tasarlanmıştır. Aracımızın 
güdüm ve navigasyon algoritmaları kamera ve sensörlerden toplanan veriler neticesinde 
oluşturulmuştur. Daha sonra geliştirilen bu algoritmalar test edilmiş ve hedef tespitinin 
başarıyla yapıldığı gözlemlenmiştir. Kullanılan bu algoritma ve fonksiyonlardan toplanan 
verilerin bir araya getirildiği karar mekanizması aracın hareket yönünü ve doğrultusunu 
belirlemektedir. Araç, su altında kapı tespiti, konumlanma, akustik ses algılama görevlerini 
yerine getirebilecek yazılıma ve donanıma sahiptir. Kameradan alınan görüntülerde nesneler, 
formatlarında çeşitli değişiklikler ve dönüşümler yapılarak tespit edilmiştir. Yine suyun altında 
nesnelerin kolay tespiti, ayrımının yapılabilmesi, bulanıklıkların giderilebilmesi için Python 
derin öğrenme kütüphanelerinden de faydalanılmıştır. Nesnelerin ne kadar uzaklıkta olduğu, 
motorlara iletilmesi gereken PWM sinyal aralıkları test ortamlarından elde edilen veriler 
doğrultusunda, makine öğreniminde kullanılarak daha kararlı ve gerçeğe yakın değerler elde 
edilmiştir. Tüm bu alt ve üst bileşenlerin bir arada çalışmasıyla aracın hareket kabiliyeti 
kolaylaşmıştır. 

İstanbulensis Takımı, Berceste insansız su altı aracını yerel ve yerli imkânları sonuna 
kadar kullanarak özgün bir şekilde insansız hava araçlarından esinlenerek tasarlamıştır. 
Ekibimiz, insansız hava araçlarının Türk sanayisindeki önemini öngörerek araştırmalarını yapıp 
aynı beceri ve kabiliyete sahip suyun altında çalışabilen bir araç üretmek istemiştir. Prototipi 
hazırlanan araç gelecekte seri üretime dökülüp, ülke sanayisine katma değerli bir araç olarak 
kazandırılmak istenmektedir. 
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Hilal Nur HAVADIR - Üye
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

(Lisans) / 3. Sınıf
• Çalışma alanları: Elektronik, Robotik Sistemler

Ertuğrul YAZAR - Üye
• İstanbul Gedik Üniversitesi / Mekatronik Mühendisliği (Lisans) / 4. Sınıf
• Çalışma alanları: Nümerik Analiz, Üretim, CAD/CAM/CAE, Elektronik

Melih KARAGÖZ - Üye
• Kocaeli Üniversitesi / Bilgisayar Programcılığı (Ön Lisans) / 2. Sınıf
• Çalışma alanları: Gömülü Sistemler, Siber Güvenlik, Otonom Sistemler

Mert DOĞANLI - Danışman
• Novosim Mühendislik / Teknik Müdür
• Çalışma alanları: Akustik Sistemler

Bünyamin KARAGÖZ - Takım Lideri
• İstanbul Gedik Üniversitesi / Mekatronik Mühendisliği (Lisans) / 4. Sınıf
• Çalışma alanları: Mekatronik Sistemler, Mekanik Tasarım, Robotik

Sena Şenoğlu - Üye
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (Lisans) / 3. Sınıf
• Çalışma alanları:Finans, ERP, Raporlama ve Ar-Ge, Programlama

Furkan KARA - Üye
• Üsküdar Üniversitesi / Yazılım Mühendisliği (Lisans) / 3. Sınıf
• Çalışma alanları: Görüntü İşleme, Gömülü Sistem, OOP, Makine Öğrenimi

2. TAKIM ŞEMASI  
 

2.1.Takım Üyeleri 
 

İstanbulensis Robotik Takımı 9 üye ve 1 danışman eşliğinde toplam 10 kişiden oluşmaktadır. 
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Serhat TURAN - Üye
• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (Lisans) / 4. 

Sınıf
• Çalışma alanları: Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Gömülü Sistemler

Ayşe KONUŞ - Üye
• Yıldız Teknik Üniversitesi / Matematik Mühendisliği (Lisans) / 3.Sınıf
• Çalışma alanları: Gömülü Sistemler, Robotik Kodlama,Otonom Sistemler

Uğur Berat KOZAK - Üye
• Yıldız Teknik Üniversitesi / Elektronik-Haberleşme Mühendisliği (Lisans) / 2. 

Sınıf
• Çalışma alanları:Elektronik Devre Tasarımı,Gömülü Sistemler, Test Sistemleri

Şekil 2.1. İstanbulensis Robotik Takımı Organizasyon Şeması 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 lisans, 1 ön lisans öğrencisi ve 1 danışmandan oluşan takımımız; robotikle ilgilenen, 
teknolojiye meraklı ve farklı mühendislik alanlarında bulunan ekip arkadaşlarının bir araya 
gelip oluşturduğu insansız su altı sistemleri takımıdır. Yazılım, Mekatronik, Bilgisayar, 
Endüstri, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Matematik Mühendisliği ve Bilgisayar 
Programcılığı gibi üst düzey bilim ve teknoloji alanında üretken öğrencilerden oluşan dokuz 
kişilik takımımızda ayrı bilim dallarından üyeler olmasına dikkat edilmiştir. Takımımız, her 
üyenin belirli özellikleri ve tecrübeleri bakımından seçilmesiyle oluşturulmuştur. 

 2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımımızda görev dağılımı, yapılan toplantılar sonrası alınan kararlarla birlikte 
üyelerin uzmanlık alanlarıyla ilişkili olarak yapılmıştır. Aşağıda verilen organizasyon 
şemasında Şekil 2.1.’de görevler hakkında bilgi verilmiştir. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

Teknofest jürilerinin Ön Tasarım Raporu değerlendirme süreci ardından yapılan 
puanlamalar sonucu “Ön Tasarım Raporu Sonuçları Değerlendirme Toplantısı”nı 
gerçekleştirerek eksik puan alınan bölümler hakkında Kritik Tasarım Raporu süreci için 
planlamalar yapılmıştır. Belirlenen bu bölümler için iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına 
başlanmıştır. Özellikle Ön Tasarım Raporunda, yerlilik değerlendirme kriterinden kaybedilen 
3,33 puan, iyileştirmelerimizin büyük kısmının yerlilik yönünde olmasına neden olmuştur. 
Yapılan planlamalar ardından Ön Tasarım Raporu’ndan sonraki süreçte aracın üretimine 
geçilmiştir. Ön Tasarım Raporu sürecinde planlanan tasarımların çoğunluğuna sadık kalmakla 
beraber bazı farklılıklar yapılmıştır.  

Ön tasarım raporu süreci ve sonrasında ülkemizde yaşanan pandemi koşulları nedeniyle tüm 
takım üyeleri çalışmalarının büyük bir kısmını evlerinden gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 
toplantılar çevrimiçi olacak şekilde uzaktan gerçekleştirilmiştir.  

Takım üyeleri ve danışmanın onayıyla birlikte Ön tasarım raporunda 7 kişi olarak belirtilen 
takım üyeleri sayısında değişikliğe gidilerek İstanbulensis Takımı’nın 9 kişi olmasına karar 
verilmiştir. Bununla birlikte mekanik, elektronik, yazılım tasarım süreçlerinde, zaman, bütçe 
ve risk planlamalarında güncellemeler yapılmıştır. 

3.1. Mekanik Alt Sistem Değişiklikleri  
 

 Ön Tasarım Raporunda belirtilen tasarım üzerinde bazı güncellemeler yapılmıştır. Araç 
ağırlığı, ağırlık kriterinden tam puan almak amacıyla şartnamede belirtilen sınırlar içerisinde 
kalması adına aracın tasarımında değişikliğe gidilmiştir. Araç şasesinde bulunan slotlar 
kaldırılarak şase üzerinde daha fazla boşluklar açılmasına karar verilmiştir ve böylece ağırlığın 
azalmasına olanak tanınmıştır. Bu karar neticesinde aracın su altında alçalma ve yükselme 
kabiliyetleri olumlu yönde etkilenmiş, koruyucu muhafazanın araç dışından daha rahat 
gözlemlenmesi amaçlanmış, aracın yüzerliği ve dengesinin korunması sağlanmıştır.  

Araç üzerinde yapılan mukavemet analizleri sonucu araç şasesinin et kalınlığının 
5mm’den 3mm’ye indirilmesine karar verilmiştir. Alınan bu kararda en önemli etmen şase 
kalınlığının azaltılmasıyla birlikte araç ağırlığının da azalacak olmasıdır. 

Elektronik tasarım güncellemesi ardından koruyucu muhafazanın içine eklenen 
elektronik komponentlerin Ön Tasarım Raporunda belirtilen muhafazanın içerisine uygun bir 
şekilde yerleştirilemeyeceği anlaşılmış olup, dış çapı 120mm olan muhafazanın güncel çapı 
130mm olarak belirlenmiş ve yeni boyutlarda tasarım yapılıp üretime geçilmiştir. 

Alüminyum metali deniz suyu ile temas halinde çok hızlı korozyona uğradığından 
dolayı aracın zehirli boya ile boyanmasına karar verilmiştir. Renk seçimi olarak ise sarı renk 
tercih edilmiştir. Bu rengin tercih edilmesindeki neden sarı rengin diğer renklere kıyasla su 
altındaki ayırt edilebilirliğinin daha fazla olmasıdır.  

 
 3.2. Elektrik/Elektronik Alt Sistem Değişiklikleri 

ÖTR sürecinde bahsettiğimiz sistemde iş yükünün tek bir komponentte toplanması ve bu 
durumun sistem işleyişini önemli ölçüde yavaşlatması sebebiyle ana yükü iki Raspberry Pi 
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üzerine dağıttık ve böylece hem iş yükünü hafiflettik hem de sistemin daha hızlı karar vermesini 
sağlamış olduk. Otonom süreci Raspberry Pi üzerinden kontrol etmek yerine otonom sürüşler 
için tasarlanıp geliştirilmiş olan Pixhawk kontrolcü kartını sisteme dahil ettik ve sistemi 
optimize etmiş olduk. SKU SEN0257 basınç sensörümüzün sadece tazyikli sıvılara karşı ölçüm 
yapması, otonom görevlerimizdeki ihtiyaçlarımızı karşılayamadığı için sıvı basıncına daha 
duyarlı olan Bar-30 basınç sensörü ile değiştirdik. JSN-04 Mesafe sensörünün 
dokümantasyonunda belirtilenin aksine su altında ölçüm yapılamadı ve bu sebepten dolayı JSN-
04 mesafe sensörü kullanımından vazgeçildi. Sistem güvenliğinin kontrolü için gaz, sızıntı, ısı 
ve nem gibi yeni sensörler ekledik. Projemizde yerli ve milli üretime verdiğimiz değer 
doğrultusunda ESC, voltaj regülatörü, güç kesim kartı gibi komponentlerin üretimini 
gerçekleştirdik. Bu komponentlerden bazıları cihazların kendisi olup, bazıları ise düzensiz 
kablolamadan kaçınmak, sistem düzeni ve bağlantı kolaylığını sağlamak adına tasarlanıp 
üretilmiş baskı devrelerdir. 

 3.3. Yazılım Alt Sistem Değişiklikleri 
Su altından alınan görüntüler incelendiğinde ışığın kırılmasına bağlı sorunlar tespit 

edilmiştir. Bu sorunu gidermek ve görüntüyü optimize etmek için Sea-Thru gibi çeşitli görüntü 
iyileştirme algoritmaları incelenmiş ve çalışmalarımız bu ölçüde güncellenmiştir. Su altında 
yaşanan görüntü bozulmalarını ve renk tonlarının azalması problemlerini çözmek için Renk 
Ayarı(Color Balance) tekniğini kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda derin öğrenme model/algoritmalarının işlemciye çok fazla iş yükü 
yüklediği ve görüntülerde gecikmelere sebep olduğu fark edilmiştir. Aracın otonom hareket 
kabiliyeti olacağından dolayı bu alanda yapılacak OpenCV tabanlı görüntü işleme çalışmalarına 
ağırlık verilirken derin öğrenmenin kritik noktalarda kullanımına karar verilmiştir.  

Aracın görev alacağı havuzun içerisinde bulunan cisimlere ait renk, boyut bilgilerinin 
paylaşılmasıyla birlikte cisim tespiti ve mesafe ölçümü algoritmaları güncellenmiştir. 

İlk yürütülen görüntü işleme ile nesne tespiti çalışmalarında HSV bilgisine sahip 
olunmadığı için bu çalışmalarda kontur ile kenar tespiti yapılmasına ağırlık verilmişti. Bu 
yöntem ile renkten bağımsız çalışmalar yürütülebilirken başarı oranı istenilen seviyelere 
ulaşamamıştır. Görüntünün anlık olarak kaybolması, bulunan şekillerin formlarının yanlış 
tahmin edilmesi, görüntüde süreklilik sağlanamaması gibi etkenler bulunmaktaydı. 
Çalışmalarımıza HSV tabanlı görüntü işleme algoritmalarını ekleyerek bu problemler 
çözülmeye çalışılmıştır. Şu anda hali hazırda elimizde bulunan algoritmaların başarım oranları 
ve kararlılığı daha yüksek seviyeye gelmiştir. Boyut bilgisinin paylaşılması ile cismin farklı 
uzaklıklarda ne kadar piksel kapladığı bilgisini elde ettikten sonra makine öğrenimi ile anlık 
olarak mesafe aralığı tahmini yapılabilmektedir. 

3.4. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması Değişiklikleri 
Ön Tasarım Raporu aşamasında belirlenen zaman planlamasında pandemi sürecinde 17 

günlük tam kapanma ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olmasıyla birlikte projede 
planlanan gelişmeler aksamış, yurt içi ve yurt dışından verilen siparişlerin tedarik sürecinin 
uzamasıyla birlikte üretim gecikmiş, çalışma süreci belirlenen zaman planlamasının dışına 
çıkmıştır ve bu sebeple bazı güncellemeler yapılmıştır. Zaman planlamasının güncel haline ve 
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ÖTR KTR 
MEKANİK ALT SİSTEM
 HARCAMALARI 2200 2430

ELEKTRONİK ve YAZILIM ALT
 SİSTEM HARCAMALARI 10451 19869

TOPLAM 12651 22299

Tablo 3.1. ÖTR ve KTR Bütçe Karşılaştırması 

Şekil 4.1. Mekatronik Sistem Tasarımı Esasları 

belirlenen sürelere sadık kalınmaya çalışılmıştır. Bu güncellemeler zaman planlaması 
başlığında Tablo 8.1. ‘de belirtilmiştir.  

Bütçe planlamasında, elektronik ve yazılım tasarım sürecindeki bazı değişiklikler 
nedeniyle yeni malzemelerin de eklenmesiyle birlikte güncellemeler yapılmıştır. Yapılan 
güncellemeler Tablo 8.2.’de belirtilirken, Tablo 3.1.’ de ise genel olarak bütçe karşılaştırması 
yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni riskler gözlemlenmiş ve alınabilecek tedbirlerle 
birlikte Tablo 8.3.’e eklenmiştir. Swot analizi ile aracın ve takım üyelerinin güçlü ve zayıf 
yönleri belirlenmiş, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanarak stratejik bir 
planlama yapılmıştır. PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsüyle sürekli 
iyileştirme amaçlamıştır ve bu amaç doğrultusunda tüm takım üyeleri bilinçlendirilmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

İstanbulensis Robotik Takımı olarak Berceste insansız su altı aracımız Şekil 4.1.’de 
belirtilen mekatronik sistem tasarımı esaslarına göre üretilmektedir. 
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Sistem içerisinde bulunan 14.8V 4S 10000mAh Li-Po pil motorlar için ana güç kaynağı 
olarak kullanılırken diğer 11.1V 3S 1750mAh’lik Li-Po pil ise elektronik kontrolcüleri 
beslemek için kullanılmıştır. Sistemin genel işleyişi ana kontrolcülerin sensör, kamera gibi 
cihazlardan alınan verileri işleyip göreve bağlı olarak hareket etmek için kullanılmasına 
dayalıdır. Sistemde 3 eksende hareket için 6 adet fırçasız motor bulunmaktadır. Kamera nesne 
tanıma için kullanılırken sensörler konumu optimize etme veya sistemin güvenliğini sağlamak 
amacıyla kullanılmıştır. İşlenen ve anlık olarak sensörlerden çekilen verilerin sürekli kontrol 
edilmesi doğrultusunda otonom bir sürüş gerçekleştirilmektedir. 

 

4.1.Sistem Tasarımı 

 
Şekil 4.3. Elektronik Sistem Şeması 

Şekil 4.2. SID Şeması 
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Şekil 4.4. Su altı Aracının Fusion360 Programında Yapılan Tasarımı 

Aracımız batarya, kontrolcü, sensör ve kamera gibi otonom sürüş için minimum gereklilikte 
olan komponentlerden oluşmaktadır. Sistemin otonomluk adı altında çalışma prensibi Şekil 
4.3.’te gösterilmiştir. Sensörlerden anlık veriler alınıp konum, derinlik gibi veriler ile sürüş 
sırasında tam kontrol sağlanır. Li-Po pilden alınan güç ESC'ye iletilir ve ESC kontrolcü 
verilerini alarak motorları anlık iletişimler ile güvenli bir şekilde sürer. Gaz, ısı, sızıntı gibi 
sensörlerden gelen veriler ise otonom sürüş sırasında meydana gelebilecek kazaları önlemek 
veya en az hasarla atlatmak için kullanılmıştır. Tüm bu veriler tek bir kontrolcüde toplanır ve 
sistemin karar mekanizması bu kontrolcü üzerinde çalışır. Herhangi bir güvenlik sorunu 
doğduğunda önceden belirlenmiş acil durum prosedürleri uygulanır, eğer sistemde bir sorun 
yoksa araç verileri anlık olarak işleyip otonom sürüşüne güvenli bir şekilde devam eder. Her 
görev için ayrı senaryolar oluşturulmuş ve oluşabilecek sorunlar önceden tespit edilip önlemler 
alınmıştır. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  
 

İstanbulensis Robotik Takımı olarak insansız su altı aracımız Berceste’nin nihai tasarımına 
Şekil 4.4.’teki gibi olmasına karar verilmiştir. Aracın üretimi, merkezden genele olacak şekilde 
ilk olarak muhafaza ve elektronik aksamından başlanmıştır ve üretimi halihazırda devam 
etmektedir. Bu tasarımın tercih edilmesindeki temel sebep her zaman olduğu gibi insanoğlunun 
doğayı taklit etme yeteneğinden gelmektedir. Tasarımımızı su kaplumbağalarından ilham 
alınarak tasarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

İnsansız su altı aracının mekanik tasarım süreci kapsamında birçok farklı model 
düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Tasarlanan bu modellerin özgün olmalarına dikkat edilmiş ve 
hidrodinamik yapıları tek tek değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve analizler 
sonucunda insansız su altı aracının modeli çıkartılmıştır. Su altı aracına görevler esnasında daha 
fazla manevra kabiliyeti sağlaması nedeniyle 6 motorlu konfigürasyon uygun bulunmuştur. 
İnsansız su altı aracımızın ilk olarak tasarlanan eskiz çizimi Şekil 4.5. ’deki gibidir. 
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     Şekil 4.5. İlk Tasarlanan Aracın Eskiz Çizimi 

İnsansız su altı aracımız olan Berceste’nin tasarımı oluşturulurken her açıdan mümkün 
olduğunca simetrik olmasına dikkat edilmiştir. Aracın simetrik olması su altında uygulanacak 
olan hidrostatik basıncın araç üzerinde eşit dağılmasını sağlayacak, suyun kaldırma kuvvetine 
her alanda eşit direnç gösterecek ve su içerisinde dengede kalması gibi birçok avantaj 
sağlayacaktır. 

Tasarlanan insansız su altı aracının konstrüksiyonu için dayanıklı ve hafif olacak şekilde 
malzeme seçimi düşünülmüştür. Aracın dış iskeletini oluşturan şasi ve özel üretim kelepçeler 
6000 serisi alüminyum malzeme kullanılarak üretilecektir. Autodesk Fusion360 tasarım 
programı ile 3 boyutlu tasarımı geliştirilen şasi için alüminyum levha ilk olarak lazer kesim ile 
tasarıma uygun şekilde kesilerek daha sonra ise 120°’lik açı ile bükülecektir. İskeleti 
oluşturacak diğer parça olan özel üretim kelepçeler ise aynı şekilde lazer kesim yöntemi ile 
üretilerek iskelet yapı oluşturulacaktır (Şekil 4.6.). 

 
Şekil 4.6. Araç İskeleti 
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İnsansız su altı aracı üzerinde silindirik yapıda bulunan koruyucu muhafaza, şasiye özel 
üretim kelepçeler ile sabitlenmiştir. Koruyucu muhafazanın arka ve ön kapaklarında bulunan 
sızdırmazlık keçeleri sayesinde muhafaza içerisine su geçişini engelleyerek elektronik alt 
ekipmanların korunması amaçlanmıştır. Alüminyum düşük yoğunluklu olduğu için, robotun 
hidrostatik kaldırma kuvveti altında denge merkezi kolaylıkla konumlandırılacaktır. Araç 
ağırlık merkezi istenilen noktaya getirmek için yüzdürme köpük malzemesi kullanılacaktır. 
Aracın mekanik tasarımı yapılırken üretimi kolay parçalar ile tasarlanmıştır. 

 
Aracımızın şaşisi için kullanacağımız alüminyum malzemenin birçok artısı bulunmakta 

fakat alüminyum malzeme tuzlu sularda hemen korozyona uğramaktadır. İstanbulensis Takımı 
olarak aracımızın her koşulda ve ortamda çalışma sağlamasını istemekteyiz. Bu nedenle 
Berceste insansız su altı aracımıza, gemilerde çok sık kullanılan ve gemilerin su ile temas eden 
alanlarının yosun tutmasını engelleyen zehirli boya ile boyanmasını sağlayarak aracımızı tuzlu 
sularda da kullanabileceğiz. 
 

 Şekil 4.7.’de ise, insansız su altı aracımızın mekanik parçaları görülmektedir. 

 

4.2.2. Malzemeler 
  

         İstanbulensis Takımı olarak araç üzerinde kullanılacak parçaların mümkün olduğunca yerli 
üretimden sağlanabilmesine özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda araç şasisi, koruyucu muhafaza 
sistemi, özel üretim kelepçeler ve PCB kartlar gibi malzemelerin üretimi tamamıyla takımımıza 
aittir.   

        Belirlenen malzeme ihtiyaçlarının tedariklerinin bir kısmı ise takımımıza destek veren 
firma ve kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. (Erin Motor, Sultanbeyli Belediyesi) 

Şekil 4.7. Berceste İnsansız Su Altı Aracı Mekanik Parçaları 
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MALZEME ADI TEDARİK ADET / MİKTAR

Alüminyum Şasi
 Üretildi 1
Koruyucu Muhafaza Üretildi 1
Konnektör Satın Alındı 10
Sızdırmazlık Keçeleri Satın Alındı 20
Özel Üretim Kelepçeler Üretildi 2
Yüzdürme Köpükleri Satın Alındı 4
PLX Şeffaf Dome Satın Alındı 1
Muhafaza İç iskelet Üretildi 1

MALZEME ADI TEDARİK ADET / MİKTAR

T200 Motorları Satın Alındı 6
Raspberry Pi 4 Satın Alındı 3
Raspberry Pi 3 B Satın Alındı 1
Elektronik Devre Kartı Üretildi 2
Lipo Şarj Aleti Satın Alındı 1
ESC Satın Alındı 6
Lipo Pil 10000mAh Satın Alındı 1
Lipo Saklama Çantası Satın Alındı 1
Güç Dağıtım Kartı Satın Alındı 3
Pixhawk Satın Alındı 1
Lipo Pil 1750mAh Satın Alındı 1
Raspberry Pi3 ve 4 Adaptör Satın Alındı 3
Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü Satın Alındı 3
Isı ve Nem Sensörü Satın Alındı 1
Leak Sensor Satın Alındı 1
Basınç Sensörü Satın Alındı 1
Ultrasonik Mesafe Sensörü Satın Alınacak 2
İvme Sensörü Satın Alındı 3
Hidrofon Üretilecek 1
Raspberry Pi Kamera Satın Alındı 1
Kamera Modülü Satın Alınacak 1
Aksiyon Kamerası Satın Alındı 1
Hafıza Kartları (64 GB) Satın Alındı 5
mq-2 Gaz Sensörü Satın Alınacak 1

MALZEMELER

M
E

K
A

N
İK

 A
L

T
 S

İS
T

E
M

 
E

L
E

K
T

R
O

N
İK

 v
e 

Y
A

Z
IL

IM
 A

L
T

 S
İS

T
E

M
 

Tablo 4.1. İstanbulensis Takımı Malzeme Listesi 

 
     İstanbulensis Robotik Takımına ait malzeme listesi Tablo 4.1.’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Araç İskeleti  

İnsansız Su altı aracının şasisi kolay işlenebilirliği, mukavemetinin yüksek ve ağırlığının 
hafif olmasından dolayı 6000 serisi alüminyum kullanılarak üretilecektir (Şekil 4.8.). 
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Şekil 4.9. Özel Üretim Kelepçe ve Boyutları 

 

• Özel Üretim Kelepçeler 

      Araç üzerinde koruyucu muhafazanın şaşi ile bağlantısını sağlayacak olan alüminyum özel 
üretim kelepçeler tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Kelepçenin alt kısmında bulunan cıvata 
sayesinde, kelepçenin sıkılığı ve genişliğini kontrol ederek montaj esnasında kolaylık 
sağlanmaktadır. Kelepçe iç çapı 130mm, kalınlığı ise 10mm olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 

 

 

 

• Koruyucu Muhafaza 

Berceste insansız su altı aracının elektronik alt ekipmanlarının muhafazası için 
plexiglass şeffaf tüp kullanılmıştır. Tüpün iç çapı 124mm, dış çapı 130mm, et kalınlığı 3mm 
ve boyu 400mm olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Koruyucu muhafazanın ön ve arka 
taraflarına özel kapaklar tasarlanmıştır ve üretimi yapılmıştır. Muhafazanın sızdırmazlığı 
için her iki kapağa da 3 er adet sızdırmazlık keçeleri kullanılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. 
Aynı zamanda muhafazanın ön bölümünde bulunan kameranın görüş alacağı alana ise şeffaf 
PLX bir parça konularak flanş yardımıyla sızdırmazlığı sağlanmıştır. 

 

Şekil 4.8. Su altı Aracının Fusion360 Programında Yapılan İskeleti 
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Şekil 4.10. Koruyucu Muhafazanın Fusion360 Programında Yapılan Tasarımı  

Şekil 4.11.  Koruyucu Muhafaza Üretilmiş Hali 

Şekil 4.12.  Koruyucu Muhafaza Boyutları 
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Şekil 4.14. Plxglass Dome 

• O’ring 

Koruyucu muhafazanın sızdırmazlığını sağlayan çeşitli boy ve kalınlıklarda o’ringler 
kullanılmıştır.  

• Dome  

Koruyucu muhafaza içerisinde bulunan kameranın geniş ve rahat görüntü alabilmesi için 
özel olarak yerli üretilmiş şeffaf plxglass dome kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

• Yüzdürme Köpüğü 

İnsansız su altı aracını nötr sephiyede ve dengede tutabilmek için kullanılacaktır. 

 

Şekil 4.13. Kullanılan O’ringler 

Şekil 4.15. Yüzdürme Köpüğü 
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Şekil 4.16. T200 Su Altı Motoru 

• T200 Su Altı Motoru 

  Su altı aracı için kullanılacak motorların; su altı basıncına ve suya dayanıklı olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir sızıntı durumunda motor su alırsa elektrik kaçağı 
riski ile karşılaşabiliriz. Dahası motorumuz ve sistemimiz kullanılamaz hale gelebilir. Bu 
sebeplerden dolayı yüksek performanslı Bluerobotics T200 Thruster fırçasız su altı motoru, 
motorların su altında çalışabilirlik ve güç tüketimi özellikleri dikkate alınarak tercih edilmiştir. 
Su altı araçları için özel olarak tasarlanıp üretilmiş olan T200 su altı motoru, birçok firma ve su 
altı yarışmalarında kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T200 Su Altı Motoru Özellikleri: 

 Besleme gerilimi = 7-20 volt 
 Tam güç  - Ortalama (16 V)  = 24 A 
 Tam güç - Maksimum (20 V) = 32 A 
 Tam güç -  Ortalama (16 V) =  390 Watt 
 Tam güç - Maksimum (20 V) = 645 Watt 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.17. T200’de 10-20 V’ de İtme ve Güç 
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• ESC (Elektronik Hız Denetleyiciler) 

Elektronik hız denetleyiciler (ESC) elektrik enerjisini üzerinden geçirerek motoru istenilen 
devirde sürmemize olanak sağlayan hız kontrolcüleridir. Su altı aracı için seçilen fırçasız 
motorları kontrol etmek için ESC kullanımına gerek vardır. Motorların çalışma gerilimini, 
çekeceği akımı karşılayabilmesi için motorlarla uyumlu, güç tasarrufu açısından verimli, fazla 
ısı üretmeyen “Basic ESC” kullanımı uygun görülse de yerli ve özgün bir ESC ortaya çıkarmak 
için Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

Teknik Özellikler: 

 Voltaj 7-26 volt (2-6S) 
 Maks Akım (Sabit) 30 amper (soğutmaya bağlı) 

 

• Pixhawk 

Pixhawk, açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı ileri seviye bir karttır. Yazılım tabanı olarak 
yine açık kaynak kodlu olan ArduPilot bellenimine dayanan Pixhawk, otonom hareket 
sağlamada kullanabileceğimiz oldukça gelişmiş bir otopilot sistemidir. Aracımızın su altında 
dengesinin sağlanabilmesi ve hareket kontrolünün gerçekleşebilmesi için Pixhawk otopilot 
kartı kullanmaktayız. Kart, güçlü işlemcisi (STM32F427 Cortex M4 core with FPU) sayesinde 

Şekil 4.18. T200’de 10-20 V'de itme 

Şekil 4.19. Kullanılan ESC 
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motorları ve sensörleri aynı anda koordineli bir şekilde yönetebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca 
kartın üzerinde (motorlar ve servo motorlar için) 14 adet PWM çıkışı bulunmaktadır. Bu sayede 
sisteme eklenme ihtimali olan farklı motorlar için gerekli olan bütün şartları sağlamaktadır.  

Ardusub yazılımını kullanmamıza olanak sağlaması, robota otonom özellik kazandırması, 
Sistemimizde ana kart (companion computer) olarak kullanmakta olduğumuz Raspberry Pi 3 
Model B ile uyumlu olması, görüntü işlemede kullandığımız Python dili ile ilişkili olan mavlink 
protokolü sayesinde kontrolünün kolay gerçekleştirilebilmesi ve ayrıca üzerinde PID 
kontrolcüsü ile kumpas sensörlerini dahili olarak barındırması, güvenilirliği ve sağlamlığını 
kanıtlamış olması ve kart ile alakalı kaynakların ve açık kaynak kodlu yazılım desteklerinin de 
fazlası ile bulunması Pixhawk oto pilot kartını seçmemizde önemli rol oynamıştır.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raspberry Pi 3 Model B 

Robotun ana beynini oluşturan bilgisayardır. Raspberry Pi 3 bu projede Pixhawk’tan ve 
Raspberry Pi 4’ten gelen sensör ve kamera verilerinin toplanıp işlendiği ve Pixhawk ile 
haberleşip aracımıza komut gönderilmesinin sağlandığı ana kart görevi görmektedir. Raspberry 
Pi 3 Model B, kontrol kartı olarak seçtiğimiz Pixhawk PX4 kartı ile firma destekli uyumluluğa 
sahiptir. Ayrıca kullandığı protokoller sayesinde istasyondan gelen verileri bozulmaya 
uğramadan Pixhawk’a aktarabilmektedir. Kullanmakta olduğumuz Raspberry Pi 3 Model B, 
1.2GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli ARMv8 64-bit işlemci ve 1GB RAM bellek ile güçlü 

Şekil 4.20. Sistemde Kullanılan Kontrol Kartı 

Şekil 4.21. Sistem Ana Kartı - Raspberry Pi 3 Model B 
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bir performans sağlamaktadır. 40 adet GPIO, 4 adet USB 2.0, 4 uçlu Stereo çıkışı ve kompozit 
video çıkışına sahiptir. Video için ful HDMI özelliği, kamera bağlantısı için CSI kamera portu 
ve 7” dokunmatik ekran için DSI kamera portu özellikleri vardır. Kablosuz bağlantı için 
802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 desteği vardır. Micro SD soketi olması sayesinde Raspberry 
işletim sistemini üstünde takılan bu micro SD kartta taşımaktadır.  

• Raspberry Pi 4 

        Sistemimizde ikincil kart olarak Raspberry Pi 4 kullanılmaktadır. Otonom görevler için 
gerekli olan görüntü işleme süreçleri, analiz yapılması ve hedeflerin belirlenmesi süreci gömülü 
sistemler üzerinde yazılım geliştirilmesi için tasarlanmış bir mini bilgisayar olan Raspberry Pi 
4 geliştirme kartı üzerinde yürütülmektedir. İşlem kapasitesi yüksek bir mini bilgisayar olması, 
OpenCV kütüphanelerinin kurulabilmesi, bu kütüphane üzerindeki görüntü işleme 
kütüphanelerine erişim sağlanabilmesi, kameradan alınan verilerin gecikmesiz işlenmesine ve 
görüntü işleme algoritmalarının kolay yazılmasına olanak sağlaması, 40 adet GPIO çıkış 
pininin bulunması, ağ yeteneğinin bulunması ve CSI kamera portunun bulunması sistemimizde 
ikincil kart olarak Raspberry Pi 4 geliştirme kartını kullanmamızda önemli rol oynamıştır. 

Teknik Özellikleri: 

 1.5GHz Quad-Core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci 
 8 GB RAM 
 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 port 
 Çift monitör desteği  

• Raspberry Pi Kamera Modülü v2.1 

12,3 megapiksel çözünürlüğe sahip yüksek kaliteli Raspberry Pi kamera modülüdür. Görüntüyü 
alarak işlemek üzere Raspberry Pi 4’e aktarmak üzere kullanılmaktadır. 

Şekil 4.22. Sistem Ana Kartı - Raspberry Pi 3 

https://www.trendyol.com/raspberry-pi-x-b110933
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• Deneyap Kart 

Deneyap Kartı T3 Vakfı tarafından tasarlanıp üretimi tamamlanmış olan tamamen yerli ve 
milli bir mikroişlemci kartıdır. Güç kesim kartı devresinde sensörlerden veri alınması amacıyla 
kullanılacaktır. Küçük boyutlu, uygun fiyatlı, yerli ve milli olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

 

Şekil 4.24. Deneyap Kart 

• Güç Dağıtım Kartı 

      Güç dağıtım kartı; Sistem üzerine monte edilen pil ve ESC gibi dahili bileşenlerin, güç 
bağlantılarını düzenleyen devre kartıdır.  Su altı robotumuzda 6 adet motor bulunduğu için 6 
ESC ile kullanılabilir olan Matek PDB XT60 güç dağıtım kartı tercih edilmiştir. Küçük boyutlu 
ve uygun fiyatlı olması da tercih edilme nedenleri arasındadır. ESC ve Fırçasız motorlar gibi 
diğerlerine göre yüksek çalışma voltajı gerektiren cihazların güç dağıtım kartı ile dağıtımı 
sağlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.25. Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 4.24. Raspberry Pi Kamera Modülü v2.1 
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Teknik Özellikleri: 

 5 V/3A ve 12 V/2A BEC çıkış  
 Giriş voltaj aralığı: 9-18 V DC 

 
• Aksiyon Kamera 

Derin öğrenme modellerinde, su altı görüntülerinden oluşacak veri setlerinin toplaması için 
kullanılacaktır. Bu kameranın 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS görüntü çekebilme özelliği 
bulunmaktadır. Yüksek performansı sebebiyle tercih edilmiştir. Sızdırmaz kabı ile 
kullanılacaktır. 

 
• Basınç Sensörü  

                    

                                             

          İnsansız su altı aracımızın derinlik ölçümünün yapılması için kullanacağımız basınç 
sensörüdür. Suya karşı yalıtımı yapılmış olan ve su geçirmez bir muhafaza içerisinde bulunan 
basınç sensörü, 300 m derinlikte 3 MPa hidrostatik basınca kadar ölçüm yapabilmektedir. I2C 
haberleşme protokolüne sahip olan sensör bu protokole sahip tüm mikro denetleyiciler ile 
uyumlu olarak çalışabilme özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir.  

 

Teknik Özellikler: 

 Besleme gerilimi: 2,5-5,5 Volt 
 I2 C Lojik Voltaj (SDA ve SCL): 2,5-3,6 Volt 
 Tepe Akımı:1,25 mA 

Şekil 4.26. SJ4000 Su Altı Aksiyon Kamerası 

Şekil 4.27. Analog Basınç Sensörü 
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• Voltaj Regülatörü 

    Regülatör üzerinden 5A'ya kadar akım geçmektedir. Giriş gerilimi 4V - 38V arası olup, 
çıkış gerilimi olarak üzerinden yer alan trimpot sayesinde 1.25V - 36V arası çıkış elde edilebilir. 
Su altı aracının çalışması esnasında motorların anlık aşırı akım çekme durumunda gerilim 
dalgalanmaları sonucu elektronik cihazların arızalanmaması için Raspberry, kamera modülü, 
sensörler vb. düşük çalışma voltajlı elemanlar farklı bir güç kaynağından voltaj regülatörü 
yardımı ile uygun gerilimlerinde çalıştırılacaktır. Fiyat ve performans açısından uygun 
görüldüğü için tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sıcaklık ve Nem Sensörü 

           Alüminyum muhafaza ile yalıtılmış olan sensör akışkan içerisinde ± 0.1 ° C'ye kadar 
hassas ölçüm yapabilmekte ve I2C protokolü üzerinden haberleşerek mikrokontrolcüye sistem 
entegrasyonu sağlanmaktadır. SHT20 Sıcaklık ve Nem Sensörü; su geçirmez, küçük boyutlu 
ve uygun fiyatlı olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

Teknik Özellikler:  

 Çalışma Gerilimi: 3.3 / 5V 
 İletişim Arabirimi: I2C / IIC 
 Koruma Sınıfı: Su geçirmez anti-yoğunlaşma 
 RH Tepki Süresi: 8s 
 Doğruluk:  ±% 3 Bağıl Nem / ± 0.3 ℃ 
 Ölçüm Aralığı: % 0-100 Bağıl Nem / -40-125 ℃ 
 Boyut: 73mm * 17mm 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.28. 12-5V Voltaj Regülatörü 

Şekil 4.29. Sıcaklık ve Nem Sensörü 
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• Bataryalar 

                            

 

 

 

 

 

 

İnsansız otonom su altı aracımızı harici kablo kullanmadan çalıştırabilmek için dahili 
bataryalar seçtik. NiCd ve NiMH pillere göre çok daha fazla akım ürettiği, daha uzun ömürlü 
olduğu ve diğer pillere göre daha hafif olduğu için Li-Po pil tercih ettik. Kullanılacak piller, 
sistem gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir. 

 

Teknik Özellikler: 
 Kapasite: 10000mAh 
 Voltaj: 14.8v 
 Sürekli "C" Değeri: 25C 
 Anlık "C" Değeri: 50C 
 Ağırlık: 941.9 Gram 
 Uzunluk: 176mm 
 Genişlik: 66mm 
 Kalınlık: 40mm 

 
 
 
 
 
 

 

Şekil 4.30. 148V 4S 10000mAh Li-Po Pil Şekil 4.31. 11.1V 3S 1750 mAh Li-Po Pil 

Şekil 4.32 Li-Po Ağırlıkları 
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• Gaz Sensörü MQ-2 
     MQ-2 gaz sensörü yanıcı gaz ve gaz kaçaklarını algılayan bir sensördür. Herhangi bir gaz 
kaçağı ya da yanıcı gaz durumlarında malzemelerimizin güvenliği için gaz sensörü kullanımına 
gerek duyulmuştur. MQ-2 gaz sensörü, Raspberry ile uyumlu çalışması, uygun fiyatlı olması 
ve uzun çalışma ömrü sebebiyle tercih edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teknik Özelllikler: 
 Çalışma voltajı: 5V DC 
 Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. 
 Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. 
 Yüksek hassasiyet. LPG, Propan(C3H8) ve Hidrojen(H2) konsantrasyonunu hassas bir 

şekilde ölçer. 
 Ölçüm Aralığı: 300-10000 PPM 
 Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir. 
 DeneyapKart ve diğer geliştirme kartları ile uyumlu çalışır. 

 
• Sızıntı Sensörü 

  Su altı aracına herhangi bir hasar meydana gelmemesi için su geçirmez muhafazaya 
sızan suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edebilen sızıntı sensörü kullanımına ihtiyaç 
vardır. Sistemimizin güvenliği için sızıntı sensörü kullanımı gereklidir. Bir sızıntı tespit 
edildiğinde kırmızı led yanmasını sağlayan sızıntı sensörünün kullanımı sistemimize ve 
elektronik malzemelerimize zarar gelmemesi için gereklidir. Bu sebeplerden dolayı sızıntı 
sensörleri için yaptığımız performans ve verim araştırmaları sonucu; BlueRobotics Leak Sensör 
model sızıntı sensörü kullanımına karar verilmiştir. 

Şekil 4.33. Gaz Sensörü 

Şekil 4.34. Sızıntı Sensörü 
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Teknik Özellikler: 
 
 Çalışma Gerilimi: 3.3 - 5 V 
 Maksimum Akım Çekişi: 20 mA 
 Giriş Konnektörü: 3 pinli 0.1" başlık 
 Çıkış Konnektörü: 4 x 2 pimli JST-GH 

 
• Acil Durdurma Butonu 

Su altı aracı karşılaşabileceği herhangi bir acil durumda aracın dış yüzeyine monte edilmiş 
acil durdurma butonu sayesinde su altı aracı üzerindeki bütün güç manuel olarak 
kesilebilmektedir. Sistem güvenliği açısından acil durdurma butonunun kullanımı gereklidir. 

• Pervane 

       İstanbulensis robotik takımı olarak araç üzerinde kullanacağımız pervanelerin tasarımı 
yapılmış olup yarışma süreci içerisinde plastik enjeksiyon veya döküm yöntemi ile üretmeyi 
planlamaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.3.Üretim Yöntemleri 
 

Aracın şasisinin üretimi için öncelikle 3mm kalınlığında alüminyum levha satın 
alınmıştır. Daha sonrasında tasarıma uygun halde lazer ile kesimi yapılmıştır. Kesimi yapılan 

Şekil 4.35 Acil Durdurma Butonu 

Şekil 4.36. Pervane 
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levhanın büküm makinesinde tasarıma göre 120° bükümü yapılmıştır. Şasiye montajı yapılacak 
olan Z ekseni iticileri için yuvalar hazırlanarak şaside uygun yerlere alüminyum kaynağı ile 
montajı sağlanmıştır.  Şasi üzerine kelepçelerin ve motorların montajları için delikler açılarak 
şasi kullanıma uygun hale getirilmiştir.  

Koruyucu muhafazanın üretimi için öncelikle bir boy 130mm çapında ve 3mm et 
kalınlığına sahip plxglass boru alınarak, şerit testere yardımıyla 400mm boyunda kesilerek 
muhafazanın gövdesi hazırlanmıştır. Muhafazanın ön ve arka kapaklarının üretimi için 
alüminyum bloklar satın alınarak tasarıma uygun bir şekilde torna tezgahında üretimi 
sağlanmıştır. Ön kapak tarafında kameranın görüntü alabilmesi adına şeffaf plxglass dome ve 
uygun flanş satın alınmıştır. Muhafazanın sızdırmazlığını sağlamak için boru ile kapakların 
temas ettiği bölgede ve ön dome altında uygun o’ringler kullanılmıştır. 

Koruyucu muhafazanın şasiye montajını sağlamak için iki adet kelepçe üretilmiştir. 
Kelepçeleri üretmek için 10mm kalınlığında alüminyum plaka satın alınmış ve lazerde kesimi 
yapılmıştır. Kelepçenin sıkılığını kontrol edebilmek adına freze tezgahında civata yuvası 
açılmıştır. Kelepçelerin şasi ile bağlantısı için tasarımda belirtilen yerlere kılavuz ile diş açma 
işlemi gerçekleştirilerek, kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Koruyucu muhafaza iç iskeleti için 3 boyutlu yazıcıda pla filament kullanarak tasarım 
tamamlanmış ve iskelet kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Araç üzerinde bulunan elektrik elektronik parçalarında ve baskı devrelerimizde lehim 
ile birleştirme yöntemi kullanılmıştır. 

    Araç üretimi esnasında kullanılan talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleri şu şekildedir; 

• Lazer kesim 
• Büküm 
• CNC/Manuel Tornalama 
• CNC/Manuel Frezeleme 
• Şerit Testere 
• Kaynak 
• 3D Yazıcılar 
• Lehimleme 
• Delik Delme 
• Cıvata Bağlantıları  

 

4.2.4.Fiziksel Özellikler 
 
      Bercestenin ebatları ve toplam ağırlığı Teknofest Şartnamesi dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. İstanbulensis Takımı olarak ebat ve ağırlık puanlamalarından tam puan alınması 
hedeflenmiştir. 
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• Ağırlık ve Hacim 
 

Berceste’nin elektronik ekipmanları haricinde, alüminyumdan oluşan dış iskeletinin ve 
motorların toplam ağırlığı 3 kg olarak hesaplanmıştır. Koruyucu muhafazanın içerisinde 
bulunan ekipmanlar ile toplam ağırlığı 2,740kg olarak ölçülmüştür. Aracın elektronik 
ekipmanlar dahil toplam ağırlığının 5,8 kg olması hesap edilmiştir. Bu rakam ile Teknofest 
Şartnamesindeki 8 kg sınır göz önüne alınarak çıkartılmıştır. 

 Aracın muhtemel hacmi 0,0366m³ olacaktır. 

• Ebatlar 

İnsansız su altı aracımız Berceste’nin tasarlanan prototip ölçüleri Şekil 4.39 ’daki gibidir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.39. Araç Ebatları 

Şekil 4.37 Muhafaza Ağırlığı Şekil 4.38 Araç Ağırlığı 
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• Analizler 
 
 Statik Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aracımıza HyperWorks üzerinden statik analizi yapılmıştır. Analize geçmeden önce 

mesh yapısına daha doğru bir sonuç almak için özen gösterilmiştir. Şekil 4.40’da görüldüğü 
üzere hazırlanılan mesh 9441 nodes ve 7525 elemandan oluşmaktadır. Öncelikle aracımıza 
model analiz koşturulmuştur. Böylelikle araç üzerindeki geometrik eksiklikler gözlemlenmiş 
CAD çizimin montajı esnasında yapılan bir eksiklik varsa düzeltilmiştir.  

 
Şekil 4.41. Aracın Mesh Yapısına Uygulanan Kuvvetin Ağ Yapısı 

Şekil 4.40 Aracın Mesh Yapısı 
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Daha sonra araç üzerinde havuz içerisinde araca uygulanacak basıncı hesaplanmıştır. 

                                                                                 (4.1.) 

Denklem 4.1. kullanılarak araca etkileyen basıncın gövdenin altından 2,94 x e-08 MPa 
olarak bulunmuştur. Kelepçeler üzerine yük bindiren koruyucu muhafazanın ağırlığının iki katı 
da Şekil 4.41’de olduğu gibi araca 50N kuvvet uygulanmıştır.  

 

Şekil 4.42. Statik Analizin Stres Bölgesi (Yan Görünüş) 

Statik analize geçildiğinde aracın uygulanan kuvvetler altında verdiği sonuçlar 
gözlemlenmiştir. Araçtaki statik stresin oluştuğu noktalar kelepçe ile şasenin bağlantı noktaları 
olduğu görülmüştür. Şekil 4.42’de araç simülasyonunun yandan görünüşü görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.43 Statik Analizin Stres Bölgesi (Üst Görünüş) 

 

Araç şasesinde kuvvet görmeyen yerleri boşaltarak araca su altında etki eden basıncı da 
azaltmış olduk. Şekil 4.43.’e araç simülasyonunun üstten görünüşü görülmektedir. 
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Şekil 4.44 Statik Analizin Stres Bölgesi (Ön Görünüş) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelepçeler üzerinde oluşan stresin de şaseyle bağlantı noktalarında olduğu görülmüştür. 
Şekil 4.44’de araç simülasyonunun önden görüşüşü görülmektedir. 

 

Şekil 4.45 Statik Analizin Stres Bölgesi (Alt Görünüş) 

Şekil 4.45’te araç simülasyonunun alttan görünüşü görülmektedir. Oluşan maksimum 
stres 5,46 MPa ve bu bağlantı noktalarında oluşmuştur. 

 

Tablo 4.2’de kullanılan 6060 serisi alüminyumun mekanik özellikleri görülmektedir. 

200 MPa’ın üstünde bir dayanımı olan malzeme, üzerine etki eden 5,46 MPa’lık 
gerilmenin geometriye bir zarar vermediği gözlemlenmiştir. 

Tablo 4.2 Alüminyum Alaşım Mekanik Özellikleri 
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Şekil 4.46. Stres Altındaki Yer Değiştirmenin Analizi (Yan Görünüş) 

Diğer bir nokta ise oluşan gerilme üzerine araçta meydana gelebilecek yer değiştirmeler 
gözlemlenmiştir. Şekil 4.46.’da araç üzerindeki yer değiştirmenin yandan görünüşü 
görülmektedir. 

 
Şekil 4.47. Stres Altındaki Yer Değiştirmenin Analizi (Üst Görünüş) 

 

Şekil 4.47’de de görüldüğü üzere oluşan yer değiştirmeler motor bağlantı yerlerinde 
gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4.48. Stres Altındaki Yer Değiştirmenin Analizi (Ön Görünüş) 

 

Oluşan maksimum yer değiştirme 0,216 mm olarak ölçülmüştür. Şekil 4.48’de araç 
üzerindeki yer değiştirmenin önden görünüşü görülmektedir. Yapılan statik analizde çıkan 
değerlerin güvenilir bölgede olduğu tespit edilmiştir. 

Koruyucu muhafazaya yapılan statik analizde, üzerine taşıyacağı yükün 5 katı yük 
uygulanmış ve bu yük altında dahi güvenli bölgede kalmayı başarmıştır. 

 

Şekil 4.49 Koruyucu Muhafaza Statik Analizi 
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Şekil 4.50. Statik Yük Altındaki Gerilme Analizi 

Motorlara, çalışma akış yönünde iticilerin kaldırabileceği yükün 5 katı büyüklüğünde 
statik kuvvet uygulanmıştır. Yapılan analiz incelendiğinde bu tasarımın yapısal, dinamik, 
ağırlık ve denge bakımından uygunluğu teyit edilmiştir.  

Şekil 4.51. Statik Yük Altında Koruyucu Muhafaza Kapakları Gerilme Analizi 

Koruyucu muhafazaya montajı sıkı geçme yapılan kapakların, basınç altında vereceği 
reaksiyon simüle edilmiştir. Kapağa uygulanan 500N kuvvet altında kapakların koruyucu 
muhafazadan kurtulabileceğini gösteren bir gerilme gözlemlenmedi. Maksimum gerilmenin 
33.85MPa ile oringler üzerinde olduğu belirlendi. 

 Akış Analizi 

Aracımız havuz içerisinde ilerlerken 4 temel kuvvete maruz kalmaktadır. Bu kuvvetler 
kaldırma, ağırlık, itki, sürüklenme kuvvetleridir. Bu analizimizde ise aerodinamik kuvvetler 
olan kaldırma ve sürüklenme kuvvetlerini bulup kusurlu geometrileri tespit edilecektir. 

Araç üzerinde bu aerodinamik kuvvetler aşağıdaki formüller ile gösterilmektedir. 

                                                          (4.2) 
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                                                      (4.3)  

 

 

Araca akış analizi yapılmıştır. Yukarıdaki Şekil 4.52’de.aracın üstten görünüşü 
görülmektedir. Akışın araç yüzeyinde eşit dağılımı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni aracın 
tasarımında simetriye özen gösterilmesidir. Aracın su direnci kolayca aşabildiği gözlemlenmiş 
akışı bozan pürüzler giderilmiştir.  

 

Şekil 4.53’te araca uygulanan dış akışın önden ve üstten görünüşü görülmektedir. 
Yapılan analiz sonucunda güvenli bölgede kaldığımız için   ve  sabitlerini bulmamıza 
gerek yoktur. 

 

Şekil 4.52. Araç Akış Analizi 
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Şekil 4.53. Dış Akış Analizi 
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Motorlara dış akış analizi uygulanmıştır. Yukarıdaki Şekil 4.54’te akışın X, Y ve Z 
eksenlerindeki hızı ve sürekliliği hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4.55’te motorların oluşturduğu akıştaki hız değişimleri görülmektedir. 

Şekil 4.54. Motorlara Uygulanan Akış Analiz Grafiği 

Şekil 4.55. Motorların Oluşturduğu Akışın Hız Değişimi 
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Şekil 4.56 Akış Esnasında Pervane Kanatlarına Etki Eden Basınç Dağılımı 

Akış esnasında pervanenin kanatçıklarının en fazla akış stresine maruz kaldığı 
gözlemlenmiştir. 

Şekil 4.57. Motor İçi Girdapları 1 
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Şekil 4.57. ve Şekil 4.58.’de görüldüğü üzere motorun içerisinde oluşan girdaplar 
incelenmiştir. Akışı önleyecek bir girdap gözlenmemiştir. 

Şekil 4.58. Motor İçi Girdapları 2 

Şekil 4.59. Motor Dış Türbülans Analizi 
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Şekil 4.60’ta motorun oluşturduğu türbülansın düzenli bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. 
Yapılan analizde aldığımız sonuçların güvenli bölgede olduğu görülmüştür. Akışı engelleyen 
bir durum gözlemlenmemiştir. 

• Denge ve Yüzerlik 

Aracın mükemmel bir yüzerliği yani su altında asılı kalabilmesi için tasarımlarımıza gayret 
gösterilmiştir. Araç üzerinde yüzerliği en iyi seviyeye getirebilmek için yüzdürme köpükleri 
kullanıldı. 

   Robotun pasif bir şekilde dengede kalması, yüzdürücü kuvvet ve ağırlık merkezi haricinde 
tüm sistemin yoğunluğudur. Robot seçtiğimiz malzemeler neticesinde suyun içinde askıdadır. 

      

 

 

 

 

 

 

     İtici motorları, şasi üzerinde ağırlık merkezine yakın olacak şekilde konumlandırıldı. Bu 
sayede oluşabilecek istenmeyen momentleri engellenmesi planlanmıştır.  

   Aracın su altında kararlı bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli olan dengenin sağlanması 
Şekil 4.62’de verilen ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyle gösterilmiştir. 

Şekil 4.61. Su Özgül Ağırlığının Yüzdürme Üzerine Etkisi 

Şekil 4.60. Motor Türbülans Testi 
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                         (Denklem 4.4)  

 

Bu sayede araca etki eden kaldırma kuvvetiyle, robotun ağırlık merkezinin aynı 
düzlemde kesişecek bir mekanik yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Böylece robot pasif bir 
şekilde denge konumunu koruyacaktır. Bu da dengeyi sağlamak için motorlara duyulan ihtiyacı 
azaltacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 4.63. Ağırlık Merkezi ve Kaldırma Kuvveti Etkisi 

Şekil 4.62 Döndürme Moment Etkisi (B: sephiye noktası, G: ağırlık merkezi) 
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      Su altı araç sistemlerinde suyun kaldırma kuvveti ve ağırlık merkezi aynı eksende olmazsa 
yüzdürücü kuvvet dengeye gelmek istediğinden dolayı robot dengesini bulamaz. Robotun 
ağırlık merkezi ve büyüklüğüne eşit olan yüzdürücü kuvvetlerin ortaya çıkardığı kuvvet 
sayesinde, robot pasif bir şekilde dengelenecektir. Robotun pasif bir şekilde dengede kalması, 
yüzdürücü kuvvet ve ağırlık merkezi haricinde tüm sistemin yoğunluğudur. Robotun yoğunluğu 
1 kg/m3 ’ten düşük olduğundan suyun içinde askıda kaldığı görülecektir. Bu özellik robot 
şasisinde kullanılan düşük yoğunluklu malzemeler sayesinde sağlanacaktır. Ağırlık merkezi ve 
kaldırma kuvveti etkisi Şekil 4.63.’de gösterilmiştir. 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
 

4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci  
 

Elektronik tasarımımızı tasarlarken her zaman önceliğimiz güvenlik olmuştur ve bu 
bağlamda ilk olarak acil durum butonu Emas CP200E kullanılmasına karar verilmiştir. Bu 
kararda iki adet Li-Po tek bir butondan kesebilecek olması ve tepkime süresi göz önünde 
bulundurulmuştur. 10000 mAh olan Li-Po pilimizden hız kontrol sürücülerimizi güç dağıtım 
kartı olan Matek firmasının üretmiş olduğu “Mini Power Hub W” üzerinden besleyeceğiz. 
Fırçasız motor tercihimizi ihtiyacımız olan kuvveti en verimli şekilde sağlaması ve üretici 
firmasının motorun üretiminde yaptığı testlerine göre Bluerobotics firmasının fırçasız motoru 
olan “T200 Thruster” dan yana kullanılmıştır. Hız kontrol sürücüsü olarak fırçasız motorlarımız 
olan T200 Thruster ile olan uyumundan ve dökümantasyonunda belirtilen sıcaklığa karşı 
gösterdiği çalışma verimliliği, gaz tepkimeleri ve sıcaklığın aşırı artımında kendini korumaya 
almasından dolayı Bluerobotics firmasının üretmiş olduğu “Basic Esc” modelini tercih ettik. 
Basic Esc modeli ortalama olarak 30A çekiyor. Bu bilgiler ışığında hız kontrol sürüclerini 
besleyen Li-Po pilimize 40A cam sigortayı herhangi bir üretim ya da dökümantasyon hatasına 
karşılık bir hata payı bıraktık ve böylece devremizi korumuş olduk. 1750 mAh olan Li-Po 
pilimizden ise devremizde bulunan kontrol kartlarını ve sensörleri besleyeceğiz ve Li-Po 
pilimizden maximum 3A akım çekilecektir. Buna karşılık tedbir amaçlı lipo pilimizin çıkışına 
4A cam sigorta bağlayarak devre koruma altına alınmıştır.  
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Şekil 4.64. Genel Devre Şeması 
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Devremizde üç adet kontrol kartı; Raspberry Pi3 Model B, Raspberry Pi4 Model B ve 
Pixhawk 2.4.8  bulunmaktadır. Raspberry P3 Model B ve Pixhawk 2.4.8 arasındaki bağlantıyı 
Ardupilot’un dokumantasyonunda belirtilen şekilde Pixhwak 2.4.8’in Telem2 portundan 
Raspberry P3 Model B’de bulunan uart pinlerine bağlantı yaptık ve MavLink Protokolü 
kullanarak iki kontrolcü arasında haberleşmeyi gerçekleştirdik. Raspberry Pi3 Model B ve 
Raspberry Pi4 Model B arasındaki iletişimi sağlamak için kontrol kartlarımızda dahili olarak 
bulunan micro usb portlarını kullandık. Robotumuzun dış ortamdan görüntü alıp işlemesi için 
Raspberry Pi4 Model B kullanmaya karar verdik. Bu kararda Raspberry Pi4 Model B’dün 
Raspberry Pi3 Model B’ye göre görüntü işlemeye daha uygun olması Nvidia Jetson Nano’ya 
göre ise fiyatına göre daha iyi performans göstermesin etkili olmuştur ve Raspberry Pi Kamera 
Modülü V2’yi 15 pin şerit kablo kullanarak  Raspberry Pi4 Model B üzerinde bulunan kamera 
portuna bağladık ancak ana kontrol kartımız Raspberry Pi4 Model B değildir çünkü işlem 
zorluklarından dolayı sıcaklık artışının devremize zarar verebilecek olmasıdır. Bu durum bizleri 
Raspberry Pi4 Model B ve Pixhawk 2.4.8 arasında köprü görevi görebilecek olması ve diğer 
kontrol kartlarımızdaki iş yükünü azaltarak enclosure içindeki sıcaklığı kritik seviyelerin 
altında tutabilmesi sayesinde Raspberry Pi3 Model B kullandık. Bunlara ek olarak yaptğımız 
araştırmalar sonucunda Pixhawk 2.4.8 kontrolcü kartının devremizde bulunan Raspberry Pi3 
Model B ve Raspberry Pi4 Model B’ye göre fırçasız motorlarımızın kontrolünde içerdiği 
otonom kontrol sistemleri sayesinde daha etkili ve verimli bir kontrol sağlamıştır. Ayrıca içinde 
pusula, ivmeölçer ve altı eksenli haraket sensörü bulundurmasıyla devremize alan tasarrufu 
sağlıyor olması devremizde Pixhwak 2.4.8’e yer vermemize neden olmuştur. Belirtilen 
sensörler dışında devremizde dört adet sensör; “BAR30” basınç sensörü, “DHT 11” ısı-nem 
sensörü, “SOS LEAK” sızıntı sensörü ve özgünlük ve yerliliğimizi arttırmak adına çalışmaları 
devam eden hidrofon sensörümüz  mevcuttur. “BAR30” basınç sensörümüz I2C haberleşme 
protoklü ile iletişimini gerçekleştiren bir sensördür ve Pixhwak 2.4.8’in otonom sürüş modlarını 
daha verimli kullanabilmek için doğrudan Pixhawk 2.4.8’in I2C portuna bağlanmıştır. “SOS 
Leak” sızıntı sensörünün ve “DHT11” ısı-nem senörünün 5V ve GND bağlantılarıı Raspberry 
Pi4 Model B üzerinden çekilen 5V ve GND çıkışarlıyla klemens kullanılarak yapılmıştır. Data 
çıkışlarıysa dökümantasyonları dikkate alınarak Raspberry Pi3 Model B’ye bağlanmıştır. 
Böylece herhangi bir acil durumda Raspberry Pi3 Model B takımımızın kendi tasarımı olan güç 
kesim kartı üzerinden gücü kesecek ve devremizi korumaya alacaktır. Hidrofon sensörümüzde 
ise piezoelektrik özelliğe sahip malzemeler kullanarak akustik sesleri yakalayıp jak çıkışıyla 
yakaladığımız sesleri aktarmayı planlıyoruz ancak Raspberry Pi3 Model B’de mevcut olan jak 
portunun sadece ses çıktısı verdiğini tecrübe ettik ve bir adet jak-usb dönüştürücü kullanarak 
bu durumu aşmayı planlandı. 

Devrede kullanılan  “LM2576” voltaj regülatörünü dokümantasyonundan yararlanarak 
girişten maksimum 40V a kadar alınan girişleri, kurduğumuz devre sayesinde çıkışta 5V, 3A 
olarak alıyoruz. Acil durumlarda Raspberry Pi3 Model B’den gelecek olan sinyal ile gücü 
kesmek için Deneyap Kart ve röle kullanıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar 
Deneyap Kart’ı beslerken voltaj regülatörümüzden aldığımız çıkışı doğrudan bağlamak yerine 
bir direnç kullanarak bağlantısını sağlıyoruz ve böylece fazla akıma karşı Deneyap Kart’ı 
korumuş oluyoruz. Diğer önemli bir nokta ise 5V 3A Tianbo rölemizin anahtarlamasını 
Deneyap Kart ile gerçekleştirmek. Deneyap Kart’dan sürekli olarak 5V göndereceğiz ve 
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rölemizin “nopen” bacağından ortak uca bağlantısını yaptığımız voltaj regülatörü çıkışlarını 
alacağız. Raspberry Pi3 Model B’den acil durumlarda oluşan sinyal geldiğinde Deneyap Kart 
röleye giden 5V’u kesecek ve rölemiz kapanarak devremizin iletimini kesecek. Ayrıca kendini 
uyku moduna alarak oluşabilecek zararları minimuma indirecek.  Şekil 4.65’te güç kesim kartı 
devremizin şematiği ve Şekil 4.66.’ de ise prototip baskı devremiz gözükmektedir. 

 
Şekil 4.65. Güç Kesim Kartı  

 

 

 

 

Şekil 4.66. Güç Kesim Kartı Prototipi 

Deneyap Kart 
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4.3.1.1. Haberleşme Protokolleri 
 

Su altı aracımızdaki işlem birimleri, sensörler ve kameralar gibi komponentlerin 
bağlantıları ve haberleşme protokollerinin incelendiği şema aşağıda belirtilmiştir. Sistemdeki 
komponentlerin çalışma prensipleri sistemdeki görevleri çoğunlukla farklı olduğu için, 
kablolama yöntemleri ve haberleşme protokolleri de farklıdır. Test aşamalarında Raspberry Pi 
bilgisayarlarına bağlanmak için ise SSH protokolü kullanılmıştır. SSH protokolü ile diğer 
cihazlara bağlanıp kod görüntüleme, düzenleme, çalıştırma gibi işler yapabiliyoruz. Ve bu 
bağlantı protokolü sayesinde sürekli ekstra klavye, fare, monitör gibi çevre aygıtları kullanmak 
yerine hızlı bir şekilde terminale erişip oradan gerekli işlemlerimizi hız kesmeden 
yapabiliyoruz. Şekil 4.67’ de ise, haberleşme diyagramı görülmektedir. 

Şekil 4.67. Haberleşme Diyagramı  

 

• I2C 

I2C (Inter-Integrated Circuit), 1980'li yılların başında, Philips Semiconductor tarafından 
geliştirilmiş bir seri iletişim protokülüdür. I2C protokolü, biri clock diğeri de veri olmak üzere 
2 adet iletişim kanalına sahiptir. Bu kanallar, SCL (Serial Clock) ve SDA (Serial Data) olarak 
isimlendirilmektedir. SDA veri iletişimi için kullanılmakta olup, SCL ile ise gönderen ve alan 
taraflar ile veri senkronizasyonunu sağlamaktadır. Aracımızda bulunan basınç sensörü, ısı ve 
nem sensörü gibi çoğu sensör bu protokol aracılığıyla haberleşmektedir. 

• 1-Wire (Tek Hat) 

Bu protokol Dallas (yeni adı Maxim) firmasının geliştirdiği, tek kablo üzerinden çift yönlü 
veri aktarıma imkân veren bir protokoldür. Her protokolde olduğu gibi burada da master ve 
slave kavramları vardır. Genellikle master bir mikrondenetleyici, slave ise Maxim firmasının 
üretmiş olduğu çeşitli sensör ve çevre birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 



 
 

 
49 

 

• UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

Bilgisayar ve mikrokontroller veya mikrokontroller ve çevre birimler arasında haberleşmeyi 
sağlayan protokolüdür. Asenkron olarak çalıştığı için herhangi bir “clock” ihtiyacı 
duymamaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere Asenkron bir haberleşme gerçekleştiren bir 
yapıdır. Aslında bir protokol değildir, bir çiptir fakat bu çip programlanabilir olduğu için belirli 
prokollere sahiptir. Aslında bir bilgisayarın (ya da mikro denetleyici diyebiliriz) seri portlarını 
kullanarak haberleşme sağlayan bir gömülü devredir. Veri tipi ve hızı değiştirilebilir, 
programlanabilir bir çiptir. Bizim çift taraflı olarak asenkron bir haberleşme yapmamızı sağlar. 
Gelen seri veriyi paralel veriye veya paralel veriyi seri veriye çevirerek iletimi 
gerçekleştirebilir. Aracımızda bulunan Pixhawk ile Raspberry Pi 3 bu protokol ile 
haberleşmektedir. 

 

4.3.1.2.Raspberry Pi 3 ile Pixhawk Haberleşmesi 
 

 

 

Aracımızın su altında dengesinin sağlanabilmesi ve hareket kontrolünün 
gerçekleşebilmesi için kullandığımız, Raspberry 4’ten Raspberry 3’e gelen komutları kendisine 
bağlı olan ESC’lere ileten ve ayrıca kendi bünyesinde bulundurduğu gyro sensörünü de 
kullandığımız Pixhawk, ihtiyacı olan enerjiyi Raspberry pi 3 model B üzerinde bulunan USB 
girişinden almakta ve iletişimini bu USB kablosu üzerinden gerçekleştirmektedir. Pixhawk ile 
Raspberry Pi 3 arasında veri alışverişini sağlamak için hakkındaki kaynakların fazla ve 
güvenirliğinin yüksek olması, kullanmakta olduğumuz Python dili için özel Pymavlink 
kütüphanesinin bulunması ve içerisinde birçok hazır mod bulundurarak bize kolaylık sağlaması 
sebebiyle Şekil 4.68’de de gösterdiğimiz gibi MAVLink protokolünü kullandık (Ardupilot, 
2021). Veri alışverişin başarılı ve sağlıklı bir şekilde yapılabildiğini gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 4.68. Gerçekleştirdiğimiz Raspberry Pi 3 ve Pixhawk Haberleşmesi 
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Sistemimizde görevlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için Raspberry Pi 4 ile 
yapılan görüntü işleme süreçleri ile belirlenen hedeflere berceste su altı aracımızın 
yönlendirilmesi için Raspberry Pi 4’ten alınan hedef konum verileri, Pixhawktan alınan gyro 
sensör verisi ve ayrıca yine sistemimizde bulunan ivme, basınç ve sıcaklık sensörü gibi 
elektronik sensörlerin verileri telemetri verisi olarak Raspberry Pi 3 üzerinde toplanır, 
Raspberry Pi 3 aldığı verileri yorumlar ve motorları hareket ettirecek PWM sinyalini oluşturur. 
Raspberry Pi 3 ile Pixhawk haberleştirilerek aracı harekete geçirmek için gerekli olan komut 
sinyal ile araca iletilerek motorlar çalıştırılır. Bu ikili arasındaki haberleşmeyi USB girişiyle 
(veya TELEM2 bağlantı noktası ile) seri olarak bağlayarak, MAVLink protokolünü ve 
MAVProxy komutlarını kullanarak Şekil 4.69 ve şekil 4.70’de gösterildiği gibi gerçekleştirdik. 
İnsansız araçlarla iletişim kurmak için bir protokol olan MAVLink sayesinde bilgisayarımız, 
berceste sualtı aracımızın o anki verilerine erişebilmekte ve bunları hedefe kilitlenme 
algoritmalarında kullanabilmektedir. 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

  

 

Şekil 4.69. Pixhawk ve Raspberry Pi 3 Arası Bağlantı 

 

Şekil 4.70 Raspberry Pi 3 ile Pixhawk Haberleşme Süreci Çalışmamız 
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4.3.1.3.Hız Kontrol Sürücü Devre Tasarımı 
Fırçasız ve sensörsüz olan motorlarımızı kontrol etmek için hız kontrol sürücü 

devrelerine ihtiyaç duyarız. İstanbulensis Robotik Takımı olarak çeşitli hız kontrol sürücülerini 
inceledik ve kendi ihtiyaçlarımıza göre revize ederek hız kontrol sürücü devresi tasarladık. 
Şekil 4.71’de ise, hız kontrol sürücü devresinin tasarımı görülmektedir. 

 
Şekil 4.71. Hız Kontrol Sürücü Devresi 

 

Devrenin tasarımı bitirildikten sonra maliyet araştırmalarına başlanmıştır. Devremizi 
kendi imkânlarımızla tek katlı olarak basabilirdik ancak görünen devremiz aynı anda bağımsız 
olarak bir adet motor sürebilmekte ve altı adet motoru sürmek için altı farklı devre basmamız 
gerekirdi. Deneyap Kart yerine farklı geliştirme kartları kullanarak basılan devre sayısını 
azaltmayı planladık ancak L6234 entegresi yerine başka entegreler kullanmayı tercih etmedik 
çünkü yarışmada hazır hız kontrol sürücüsü kullanan takımlarla yarışmak için en az onların hız 
kontrol sürücüleri kadar tepkimeleri hızlı olmalıydı. Buna göre altı adet L6234 kullanmalıydık 
ve diğer devre elamanlarıyla beraber devremizi bastığımızda tek katlı olarak koruyucu 
muhafaza alanının aşıldığını fark ettik. Devremizin boyutunu ve maliyetini düşürmeye yönelik 
araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.  

 

 

Deneyap Kart 
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4.3.1.4.Hız Kontrol Sürücüsü Bağlantı Devresi 
 

Devremiz Bluerobotics firmasının üretmiş olduğu “Basic Esc” modelinin ölçülerine 
göre koruyucu muhafaza, içindeki düzeni sağlamak üzere tasarlanmıştır. Altı adet “Basic Esc” 
kullanılacaktır. Bu yüzden Şekil 4.72’de görülen devremizden iki adet üretip köşelerinde 
bulunan vida yerlerinden Standoff vida kullanarak birbirinden bağımsız iki katlı bir devre 
oluşturulacaktır.  

 
Şekil 4.72. Hız Kontrol Sürücüsü Bağlantı Devresi 

 

 

4.3.1.5.Hidrofon Devresi 
 

Dışa bağımlılığı azaltmak ve karşılanamayacak tutardaki maliyeti sebebiyle 
İstanbulensis Robotik Takımı olarak yerli ve özgün hidrofon üretmeye karar verdik. Şekil 
4.73‘de ise, hidrofon tasarımımız görülmektedir. Tasarımımızın temel mantığı piezo 
malzemelerinin titreşime karşı olan hassaslığına dayanmaktır. Piezo levhalarımızın yakaladığı 
akustik ses dalgalarını devremizde bulunan pre amplifikatör devresi sayesinde çıkışlara 
iyileştirilmiş sinyaller ulaşacaktır. Devremizin çıkışında bulunan dişi ses jak konnektöründen 
bir adet jack-usb dönüştürücü üzerinden Raspberry Pi3 Model B ile bağlantısı sağlanacaktır.   



 
 

 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci 
 

Şekil 4.74. Genel Sistem Algoritması 

Şekil 4.73. Hidrofon Devresi 
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Berceste su altı aracımızın sağlıklı bir şekilde tam otonom çalışabilmesi için entegre 
ettiğimiz tüm sistem bileşenlerinin birbiriyle uyumluluk içinde çalışması gerekmektedir. 
Operatör tarafından başla komutu verilmesinin ardından tüm sistem bileşenlerinin Genel Sistem 
Algoritmasında Şekil 4.74 gösterildiği gibi sırasıyla aktifleşerek aracın ilk olarak kendini su 
içerisinde denge pozisyonuna getirmesi, ardından önceden programlanarak kendilerine entegre 
edilmiş olan kontrol, güdüm, görüntü işleme ve navigasyon algoritmalarını belirlenen düzeni 
bozmadan veya aksatmadan gerçekleştirerek tam otonom olarak görev algoritmalarını 
tamamlaması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların, testlerin ve üzerinde çalışılan birçok 
algoritmaların sonucunda Berceste su altı aracımızı en sağlıklı şekilde harekete geçirerek 
otonom görevleri gerçekleştirmemizde sistemsel sorun çıkarmayacak algoritmanın Şekil 
4.74’de gösterildiği gibi olmasına karar verilmiştir. Ayrıca görevler için hazırlamış olduğumuz 
algoritma şemaları ve senaryoları sırasıyla aşağıda gösterilmiştir. 

 

• Kapıdan Geçiş Görevi: 

 
Şekil 4.75. Kapıdan Geçiş Görevi Algoritma Şeması 

 

Berceste su altı aracımız havuza bırakıldığı andan itibaren üzerinde bulunan 
sensörlerden veriler almaya başlayacaktır. Gezin fonksiyonunun aktif olması ile birlikte 
aracımız, basınç ve ultrasonik mesafe sensöründen aldığı veriler ile havuzun x, y ve z 
eksenlerinde kendini ortalayacaktır. Bu işlemin ardından Raspberry pi 4 ile kameradan aldığı 
verilerle görüntü işleme algoritması devreye girecek olup görevde belirtildiği üzere dikdörtgen 
olan nesne tarama işlemi başlayacaktır. Dikdörtgen tespit etmesi durumunda tespit edilen 
dikdörtgen adedini hesaplayacak olup, beklenen durumdaki gibi 2 adet dikdörtgen bulması 
durumunda genişlik ve yükseklik oranlarından yola çıkarak küçük kapıyı bulması ve görevi 
gerçekleştirmek üzere odaklanması hedeflenmektedir. Aksi takdirde (1 adet dikdörtgen 
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bulunması durumunda) bulduğu dikdörtgenin koordinatlarını hesaplaması ve o dikdörtgene 
odaklanması planlanmıştır. Aracımız bu aşamayı da tamamladıktan sonra bulduğu nesnenin 
uzaklık bilgisini hazırlık evresinde hazırladığımız platformlardan aldığımız verilerin makine 
öğrenimi ile eğitilmesi sonucu tahmin edecektir. Tahmin, istenilen aralıkta ise aracımızın 
hedefe x ve z eksenlerinde sıfırlanıp motorlara gerekli pwm sinyal değerlerini göndererek 
harekete geçmesi ve görevi tamamlaması planlanmaktadır. Gerekli olan pwm değerleri 
motorları test ettikten sonra değerlendirilip hesaplanacaktır.  

 

• Denizaltının Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi: 

 

Şekil 4.76. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritma Şeması 

 

Berceste su altı aracımız 2. görevinde ise kendini x ve y eksenlerinde dengeleyip 
havuzun tabanı ile olan mesafesini maksimuma çıkaracaktır. Bunun sebebi şartnamede de 
belirtilen çemberlerin çaplarının büyük olup kamera açısının dışında kalmasıdır. Çemberlerin 
eş merkezli oluşu bize bu açıdan avantaj sağlamaktadır. Aracımızın yapılan testler sonucunda 
çember seçimini çaplarından yola çıkarak yapabilecek kabiliyette ve donanımda olduğu 
görülmüştür. Kameradan alınan veriler ile görüntü işleme algoritması devreye girecek olup, eş 
merkezli olmaları sebebiyle hangisi olduğu fark etmeksizin bir çember tespiti yapılacaktır. 
Çemberin tespit edilmesinin ardından gerekli parametrelerinin alınarak çember merkez 
koordinatının hesaplanması ve aracımızın çember merkez koordinatına x ve y eksenlerinde 
sıfırlanması hedeflenmektedir. Kendi eğiteceğimiz derin öğrenme modeli ile denizaltı tespiti 
yapılacaktır. Tespit işlemi gerçekleştikten sonra, aracın (z ekseninde) denizaltına olan mesafesi 
hesaplanarak, berceste sualtı aracımızın tespit edilen konuma doğru hareket ederek denizaltını 
kurtarmak üzere hemen yanına konumlanması planlanmıştır. 
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• Hedef Tespiti ve İmhası Görevi: 

 

Şekil 4.77. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritma Şeması 

3. görevde Berceste su altı aracımız havuzda kendisini ortalamasının ardından gezinerek 
(önceden sisteme entegre edilmiş olan “Gezin()” fonksiyonu ile) görüntü işleme algoritması ile 
kameradan gelen görüntülerde pingerli ve pingersiz topları aramaya başlayacaktır. Ardından 
“Hedef_Tara()” fonksiyonu ile taranan bölgede bulunan hedeflerin gerekli parametrelerinin 
alınmasının ardından aracımız tespit edilen hedeflere sırasıyla yaklaşıp hidrofon ile dinleme 
yapacaktır. Sonrasında sistemimiz aldığı sinyallerin aralığını ölçecektir. Ölçülen sinyalin 
şiddetinin 35 kHz ile 45 kHz arasında olduğu tespit edilen hedef seçilecek olup, aracımız 
belirlenen hedefi imha etmek (düşürmek) üzere harekete geçecektir. Sistemimizde 
kullandığımız fonksiyonlar aşağıda “BercesteAUV Kütüphanesi” başlığı altında güdüm ve 
navigasyon fonksiyonları olarak sırasıyla açıklanmıştır. 

 

BercesteAUV Kütüphanesi 

Kodlarımızdaki karmaşıklıkların giderilmesi ve daha sağlıklı bir programlama süreci 
oluşturulabilmesi için yazılım ekibimiz tarafından sistem genelinde kullandığımız veya 
kullanabileceğimiz bütün fonksiyonlarımızın içerisinde bulunduğu, İstanbulensis Robotik 
Takımına özgü, BercesteAUV adlı kütüphane hazırlanmıştır. Kütüphanemize dahil ettiğimiz 
fonksiyonlar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

• Güdüm Fonksiyonları 

Dikdörtgen_Tara(): Robotun taradığı bölgede tespit etmiş olduğu dikdörtgenlerin 
arasından seçtiği hedefin araca göre konumunu ve uzaklığını döndüren dönüşlü bir 
fonksiyondur. 
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Cember_Tara(): Robotun taradığı bölgede tespit etmiş olduğu çemberlerin arasından 
seçtiği hedefin araca göre konumunu ve uzaklığını döndüren dönüşlü bir fonksiyondur. 

Hedef_Tara(): Robotun taradığı bölgede tespit etmiş olduğu topların (daire) arasından 
seçtiği hedefin araca göre konumunu ve uzaklığını döndüren dönüşlü bir fonksiyondur. 

Kapının_Icınden_Gec(time,PWM): Aracın x ve z ekseninde kendini sabitlemesinden 
sonra y ekseni boyunca, bir önceki fonksiyondan dönen zaman ve PWM değerleri ile çalışan 
fonksiyondur. 

Cembere_Konumlan(time,PWM): Aracın çemberin merkez noktalarını tespit ettikten 
sonra ineceği konumu hesapladığı ve motorları bu doğrultuda hareket ettiren fonksiyondur. 

 

• Navigasyon Fonksiyonları 

Gezin(): Suya bırakılmasının ardından aracımızın kendini gerçekleştireceği görevler için 
hedef taramaya hazır konuma getirdiği fonksiyondur. 

Bitir(): Berceste su altı aracı görevini tamamladıktan sonra kendisini tekrardan başlangıç 
konumuna getireceği fonksiyondur. 

 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 
 

Berceste’nin güdüm, kontrol ve navigasyon yazılımlarını Raspberry Pi ile kontrol 
edebilmek için Python üzerinde disiplinli bir şekilde araştırmalar ve çeşitli testler yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalar neticesinde edinilen kazanımlar şu şekildedir: 

 
• OpenCV: 

Aracımızın aldığı görüntülere su altında nesneleri tespit ederken görüntüyü bozabilecek 
ayrıntı ve gürültüleri kaldırmak ve köşeleri yumuşatmak için Gaussian Blur (OpenCV, 2021) 
metodu uygulanmıştır. 

𝐺𝐺(𝑥𝑥) = 1
𝜎𝜎√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−
𝑥𝑥2−𝑦𝑦2

2𝜎𝜎2                                    (4.5) 

Alınan görüntülere yumuşatma işleminin uygulanmasından sonra görüntü HSV 
formatına çevrilmiştir. Teknofest komitesi tarafından bizlerle paylaşılan şablonlarda nesnelerin 
HSV değerleri anlık olarak kameradan gelen görüntülerde aranmıştır. Bu HSV değer aralığına 
daha önceden de hazırlanan HSV bulma fonksiyonları sayesinde rahatlıkla ulaşılmıştır 
(OpenCV, 2021). Belirlenen değer aralığında olmayan değerlerin 0, olan değerlerin ise 255 
yapılmasının ardından bulmak istenilen nesneler arka planlarından arındırılmış olup, bu sayede 
nesnelerin tespiti kolaylaşmıştır. Bu şekilde aranan nesneler üzerinden nesnenin koordinatları, 
genişlikleri ve yükseklikleri rahatlıkla hesaplanmıştır. 
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Şekil 4.78. Havuzda kapı tespiti 

Açık kaynaklı olan OpenCV kütüphanelerinden faydalanarak elde ettiğimiz bu 
konturlarda görevleri gerçekleştirirken tespit edilmesi gereken dikdörtgen ve çember şekillerini 
arayıp istediğimiz hesaplamalar yapılabilmektedir. 

Şekil 4.79 Aracın Geçeceği Bölümlerin Tespiti 

Kapıdan geçiş görevi için aracımızın önceliği tespit ettiği kapılardan en küçük olan 
kapıyı tespit ederek hedef haline getirmesidir. 

 
Şekil 4.80. Aracın Geçeceği Küçük Kapının Tespiti 
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Aşağıdaki Şekil 4.81 ve Şekil 4.82’de görüldüğü gibi aracımız kameradan gelen 
görüntüden çemberlerin tespitini yapmış olup gerekli parametreleri alarak en küçük olan 
çemberi başarılı bir şekilde seçmektedir. 

 
Şekil 4.81. Çember Tespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.82. En Küçük Çember Tespiti 

 

• Görüntü İyileştirme:  

 

Şekil 4.83. Işığın kırılması 
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Işığın Kırılması: Işık farklı kırılma indeksine sahip iki ortamın ayırma yüzeyine eğik şekilde 
çarptığında kırılır. Bu nedenle ışık, yönünü ve hızını değiştirir. Örneğin ışık havadan suya 
geçtiğinde, suyun daha düşük bir kırılma indisine sahip olması nedeniyle ışık kırılır. Bu konuya 
en iyi örnek suya kalem atma deneyidir. Işık havadan suya geçtiği için kırılır ve kalem farklı 
formda görünür. 

Su altında yeşil ve mavi tonlar daha fazla bulunur ve derinlik arttıkça renk tonları 
azalmaya başlar. Su altında çekilen fotoğrafların yeşilimsi veya mavimsi olmasının sebebi de 
budur.  

 
Şekil 4.84. Denizde Renk Değişimi 

 

Renk tonlarının suyun altında erişebilecekleri sınır noktaları vardır. Şekil 4.85’de de 
gösterildiği gibi kırmızı ve turuncu tonlar görece daha az derinliğe ulaşabilirken mavi ve yeşil 
tonlar daha derin noktalara kadar ulaşabilmektedir. Bu bilgi ışığında su altında yapacağımız 
görüntü işleme çalışmalarına görüntü iyileştirme sürecini dahil etme durumundayız. Görüntüyü 
iyileştirmek için renk ayarı (Color Balance) yapılmıştır.  

Şekil 4.85. Işık Renk Tonlarının Su Altında Dağılımı 
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Görüntüler RGB (red-green-blue) formatında üç kanallı bilgi olarak tutulur. Renk ayarı 
yapılırken görüntünün içinde bulundurduğu kanallar ayrıştırılır, kanallardaki verilere teker 
teker optimizasyon işlemleri yapılır ve sonrasında üç kanal tekrar birleştirilerek görüntü tekrar 
elde edilmiş olur. Örnek çıktılarımız Şekil 4.86. ve 4.87.’deki gibidir. 

Şekil 4.86. Color Balance Çıktısı-1 

 

 
Şekil 4.87. Color Balance Çıktısı-2 
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• Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları: 
 

Makine öğrenmesi, insan beyni ile ilgili yapılan tıbbi araştırmalar büyük mesafe katettikten 
sonra insan beynindeki nöronların çalışma yapısına benzer bir sistem kurma çabası ile 
oluşmuştur. Bu sistem “Yapay Sinir Ağları” olarak adlandırılmıştır. Daha sonraları bu sistemler 
geliştikçe derin öğrenmenin temelleri atılmıştır. Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma 
sistemini benzer bir sistem oluşturmayı hedefler. İnsanların öğrenim süreci yan yana gelen 
sinapsların birbirleriyle olan etkileşiminin sonucunda oluşur. Derin öğrenme ise bunu 
matematiksel formüller yardımıyla yapmayı amaçlar. 

 

Şekil 4.88’de derin öğrenme süreçlerinde işlev gören basit bir düğüm (nöron) yapısı 
gösterilmektedir. Burada giriş değerleri ve ağırlıkları, aktivasyon fonksiyonu ve bir çıkış değeri 
bulunur. Verilen giriş değer ağırlıkları ölçüsünde aktivasyon fonksiyonuna giriş olarak sunulur. 
Ve buna bağlı bir çıktı değeri oluşturulur. Bu çıkış değerleri başka bir düğüme giriş değeri 
olarak sunularak daha derin öğrenme süreçleri oluşturulur. 

 

Lineer Regresyon: Lineer regresyon (doğrusal tahmin), iki veya daha çok değişken arasındaki 
ilişkinin tanımlanabilmesini amaçlar. Bir bağımlı ve de bağımsız değişkenlere ihtiyaç duyar. 
Basit regresyon denkleminde sadece bir bağımlı ve bir de bağımsız değişken bulunur. Bağımsız 
değişken sayısı birden fazla olursa çoklu lineer regresyon olarak adlandırılır. Algoritmaya 
sunulan veri setindeki her veriyi bir nokta olarak düşünürsek, oluşacak bu noktalara karşılık 
gelecek en yakın doğrusal bir çizgi çizilmeye çalışılır. Basit regresyon denklemi aşağıdaki 
denklem 4.6’daki gibidir.  

 

                                                                                    (4.6) 

 

Polinomal Regresyon: Kullanılacak veri seti kullanılacak modelin seçiminde büyük önem 
taşır. Eğer kullanılacak veri seti doğrusal bir yapıya uygun değilse polinomal regresyon 
kullanılabilir. Polinomal regresyon denklemi Denklem 4.7’de gösterilmiştir.  

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2+. . . +𝛽𝛽ℎ𝑋𝑋ℎ + 𝜀𝜀                                    (4.7) 

Şekil 4.88. Nöron Yapısı 



 
 

 
63 

 

Burada h değeri polinomun derecesine karşılık gelir.  

 

 

Ekibimiz yarışmadaki kapıdan geçme görevinde kullanılacak olan nesnenin bir 
benzerini hazırlamıştır. Bu nesneden onar santimetre arayla fotoğraflar alınmış olup bu 
fotoğraflarda cismin ne kadar piksel kapladığı bilgisi ve ne kadar uzaklıktan çekildiği bilgisi 
bir veri setinde tutulmuştur. Daha sonrasında bu veri seti lineer regresyon ve polinomal 
regresyona tabi tutulmuştur (BASIT DOĞRUSAL REGRESYON (SIMPLE LINEAR 
REGRESSION), 2021). Bulduğumuz sonuçlar Şekil 4.89, 4.90 ve 4.91’de gösterildiği gibidir. 

 

• Derin Öğrenme: 

Derin öğrenme yaklaşımı çoklu soyutlama yapısı ile verinin temsillerini öğrenmek için bir 
araya getirilmiş çoklu işleme katmanlarında oluşur (F.Molland, 2008). Hinton’un yapmış 
olduğu çalışmalarla yayınlamış olduğu makalede yapay sinir ağlarına yeni bir yaklaşım 
getirmiştir. Bu yaklaşım derin öğrenme (Deep Convolution Neural Network) olarak 
adlandırılmıştır. Bu yaklaşımdan önce kullanılan konvolüsyonel yapay sinir ağları yani çok 
katmanlı ağlar, örüntü tanıma, görüntü analizi ve tespiti, medikal görüntüleri işleme gibi 
çalışmalarda 34 kullanılmışlar ve başarılı sonuçlar vermişlerdir. Fakat bu yaklaşım hem 

Şekil 4.89. Lineer Regresyon 

Şekil 4.90. 2.Derece Polinom Şekil 4.91. 4.Derece Polinom 
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başarıyı arttırmış hem de öznitelik çıkarımına ihtiyaç duymadığı için büyük kolaylık sağlamıştır 
(Sarle, 1994). Katmanlar hiyerarşik olarak birbirlerine bağlıdır ve hedefe ait özellikler 
katmanlarda çıkarılır ve bir sonraki katmana sunulur.  

Her yapay sinir ağı modeli her problem için optimum sonuçları üretmez. Farklı yaklaşımlar 
için farklı sistemleri kullanmak gerekmektedir. Burada problemin tanımı ve sunulacak veri 
kullanılacak modeli belirlemede büyük rol oynamaktadır. Bu modeller;  

Konvolüsyonel Sinir Ağları (Convulational Neural Network), Tekrarlayan Sinir Ağı 
(Recurrent Neural Network), Uzun-Kısa Süreli Hafıza (LSTM- Long Short-Term Memory), 
Kısıtlı Boltzmann Makinesi (RBM-Restricted Boltzmann Machine), Derin İnanç Ağı (DBN-
Deep Belief Network) ve Derin Oto-kodlayıcılardır (Auto Encoder). 

 

Konvolüsyonel Sinir Ağları (Convulational Neural Network):  

      Çok katmanlı bir konvolüsyonel sinir ağı olan CNN ilk LeCun ve arkadaşları tarafından 
ortaya atılmış ve oluşturdukları gradyan temelli sisteme LeNet (Y.LeCun, 2015) adını 
vermişlerdir. LeNet ImageNet (Bengio, 2013) yarışmasında o zamanki şartlara göre büyük 
başarı elde etmiş ve dikkatleri bu yöne çekmiştir. CNN ağları özellikle görüntü tespiti ve nesne 
sınıflandırılması işlemlerinde başarılı sonuçlar vermektedir. İçerisinde birden fazla 
konvolüsyon katmanı, tam bağlı katman, aktivasyon katmanı, sınıflandırıcı katman, havuzlama 
katmanı ve bunlara ek katmanlar yer almaktadır. Her katman görevini yapar ve çıkış 
katmanında sonuç üretilir.  

    CNN ağları günümüzde bile en çok kullanılan modellerdir. 

    Derin öğrenme alanındaki çalışmalarımız; 

 

 Şekil 4.92. Derin Öğrenme ile Deniz Altı Tespiti-1 
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Bu çalışmada internet ortamından görüntüleri toplayarak veri setimizi oluşturduk . Veri 
seti 214 görüntüden oluşup %10 test %90 eğitim verisi olacak şekilde ayrılmıştır ve eğitime 
tabi tutulmuştur.  

Eğitim sürecinde Transfer Learning yaklaşımı ve CNN model kullanılmıştır. Eğitim 
sonunda modelimiz test verisi üzerinde %88,89’luk bir başarı yakalamıştır. 

Şekil 4.93. Derin Öğrenme ile Deniz Altı Tespiti-2 

Şekil 4.94. Derin Öğrenme ile Deniz Altı Tespiti-3 
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Sea-thru algoritması: Florida Atlantik Üniversitesi'nden Dr. Derya Akkaynak tarafından 
geliştirilen Sea-thru (Bengio, 2013) isimli algoritma; su altında ışığın kırılmasından ve 
renklerin derinliğe inildikçe yitirilmesinden dolayı oluşan görüntülerde oluşan bozulmaları 
gidermeyi amaçlayan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Bu yapıda görüntü iyileştirme işlemi 
yapılırken derin öğrenme modelinin tahmin sonuçları kullanılır. Fotoshop benzeri yapılar 
kullanılmamıştır. Algoritmaya ait bazı sonuçlar aşağıda bulunmaktadır.  

 
Şekil 4.95. Sea-Thru ile görüntü iyileştirme 

 

 
Şekil 4.96. Sea-Thru ile görüntü iyileştirme 

 

Sea-Thru algoritması açık kaynak kodlu bir uygulama değildir. Yayınlanan makaleler 
ve yazılar okunarak bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Bu alanda çalışmalarımız devam etmektedir.  
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NO GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ
EVET HAYIR

1 Ekip üyeleri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır.

2 Araç üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma butonu vardır.

3 Tasarımda, aracın ana gövdesi üzerinde keskin veya kesici noktalar ovalleştirilmiştir.

4
Aracın hareket ve manevra kabiliyetini sağlayan motor-pervane sistemlerinde zarar verebilecek tüm keskin uçlar 
ovalleştirilmiş ve yuvarlatılmıştır.

5 Araç üzerinde bulunan elektrik motorları ve kabloların suya karşı izolasyonu yapılmıştır. 

6 Gerekli noktalarda İP68 standartlarında su geçirmez konektörler kullanılmıştır.
7 Araç için çalışma gerilimi 50 V DC’yi aşmayacak şekilde tasarlanmıştır.
8 Aracın sızdırmazlık testleri itina ile yapılmıştır.

9 Herhangi bir sızıntı olasılığına karşın koruyucu muhafaza içerisine SOS Leak (Sızıntı) sensörü konumlandırılmıştır.

10 Aracın üzerinde gevşek parça bulunmamaktadır.Araç dışı parçalar araca sıkıca sabitlenmiştir.

11
Araç yapım aşamasında, test ve atölye ortamlarında makine-ekipman kullanım-acil durum talimatları ve uyarı levhaları 
asılmıştır.

12
Atölye olarak kullanılacak alanda her türlü riske karşı ulaşılabilecek en yakın noktalara ilk yardım çantası ve yangın tüpü 
yerleştirilmiştir.

13
Can Yeleği, maske, kulak tıkacı, yüz koruyucu,iş elbisesi, koruma gözlüğü ve koruma eldiveni, gibi kişisel koruyucu 
donanım konusunda tüm takım üyeleri bilinçlendirilmiştir.

14 Tüm ekip üyelerine ekipman kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiştir.

15 Çalışmalara başlanmadan önce çalışma alanı kontrol edilmektedir.

16 Kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. 

17 Araç-gereçler kullanım yönergelerine ve işlem sırasına göre kullanılmaktadır. 

18 Çalışma alanına girerken yüzük, saat, kolye vb. eşyalar çıkarılmaktadır. 

19 Kimyasallarla çalışılan bölgelerde herhangi bir şey yenilmemekte ve kesinlikle sigara  kullanılmamaktadır.

20 Kimyasal maddeler kullanılmadan önce koklanmakta ve bu maddelere çıplak elle dokunulmamaktadır. 

21 İş ekipmanlarına periyodik muayene ve bakım yapılmaktadır.

22 Çalışma alanında talimat ve uyarı levhalarına dikkat edilmektedir.

23 Çalışma sonrası kullanılan araç-gereçler ve çalışma alanı temizlenmektedir.

24 Pandemi sürecinde sosyal mesafeye, maske ve dezenfektan kullanımına dikkat edilmektedir.
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Tablo 5.1 Genel Kurallar Listesi 

5.GÜVENLİK  

İstanbulensis Takımı olarak güvenlik konusu, tüm süreç aşamalarında en dikkat 
ettiğimiz ve önem verdiğimiz konulardan biri olmuştur. Berceste su altı aracının, kurallar 
kapsamında tanımlanan emniyet hususlarına her konuda uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu 
sayede hem aracın güvenliği hem de en önemlisi takım üyelerinin güvenliği riske atılmamıştır.  

Teknofest komitesi tarafından yayınlanan yarışma şartnamesinde yer alan güvenlik 
ihtiyaçları bölümü tüm takım üyeleri tarafından dikkatli ve detaylı bir şekilde okunmuştur. 
Gerekli önlemler alınarak aracın yapım sürecine başlanmadan önce oluşabilecek herhangi bir 
kazaya karşı takım üyelerine iş güvenliği konularını içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Temel 
Eğitimi verilmiştir. Çalışmalara başlanmadan önce genel kurallar Tablo 5.1’deki gibi 
belirlenmiş, araç üretim sürecinde ve öncesinde belirlenen bu kurallara riayet edilmiş, gereken 
önlemler alınmıştır ve bu kontrol listesi her takım üyesinin erişebileceği yerlerde 
bulundurulmuştur. 
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Şekil 5.2. Li-Po Pil Koruyucu Çantası 

Aracımızda güvenlik adına alınan önlemler; 

 

• Batarya araç üzerinde olduğu için olası bir tehlikeye karşın acil 
durdurma butonu, aracın üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda 
olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.1. ), 

 

• Elektronik komponentlerin yüksek akım çekmesi durumunda hem bataryayı hem de 
komponentleri korumak amacıyla ana elektrik hattı üzerine sigorta sistemi konulmuştur. 

• Koruyucu muhafazanın sızdırmazlığının sağlanmasına rağmen sızıntı olması durumu 
göz önüne alınıp aracın kritik noktalarına SOS Leak (Sızıntı) sensörü yerleştirilmiştir. 
Böylelikle olası sızıntıda araç kendini su yüzeyine çıkaracak ve aracın zarar görmesinin 
önüne geçilecektir. 

• Elektronik komponentlerin yüksek sıcaklıklara çıkması durumda birbirlerini 
etkilemelerini engellemek ve olası yangın riskini önlemek amacıyla koruyucu muhafaza 
içerisine sıcaklık sensörü koyulmuştur.  

• Sıcaklık sensörünün 80 °C ye kadar çıkan elektronik komponentler arasında 
oluşabilecek kablo yanıklarını ayırt etmesi zor olacağından, koruyucu muhafaza 
içerisine gaz sensörü konularak sadece kablo yanığı tespiti ve müdahale edilecektir. 

• Kablo bağlantılarında sızıntı nedeniyle oluşabilecek kısa devreleri önlemek amacıyla 
sızdırmaz konnektörler kullanılmıştır.   

 

• Kullanılan Li-Po piller her türlü yanma tehlikesine 
karşı koruyucu çantalarından çıkarılmamaktadır 
(Şekil 5.2.). 

 

 

• Tasarımda, aracın ana gövdesi üzerinde keskin 
veya kesici noktaların oval olmasına, aracın hareket ve 
manevra kabiliyetini sağlayan motor-pervane 
sistemlerinde zarar verebilecek keskin uçlar olmamasına 
ve tüm uçların ovalleştirilmiş, yuvarlatılmış olmasına 
karar verilmiştir (Şekil 5.3.), 
• Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya 
karşı izolasyonu yapılacaktır,  

Şekil 5.1. Acil Durdurma Butonu 

Şekil 5.3. Keskin Olmayan Uçlar 
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• Su altı aracımız, üzerinde gevşek parça bulunmayacak şekilde tasarlanmıştır.  
• Tüm araç yapım aşamasında, test ve atölye ortamlarında makine-ekipman kullanım-acil 

durum talimatları ve uyarı levhaları asılmıştır ( Şekil 5.4. ve Şekil 5.5.), 
 

 

 

 

 

• Atölye olarak kullanılacak alanda her türlü riske karşı 
ulaşılabilecek en yakın noktalara ilk yardım çantası ve yangın 
tüpü yerleştirilmiştir ( Şekil 5.6.), 

 

 

 
• Can Yeleği, maske, kulak tıkacı, yüz koruyucu, koruma 
gözlüğü ve koruma eldiveni, iş elbisesi gibi kişisel koruyucu 
donanım konusunda tüm takım üyeleri bilinçlendirilmiş ve 
gerekli ekipmanlar olmadan çalışma alanına girilmemiştir 
(Şekil 5.7.), 
 

 
• Çalışma atölyesinde güvenli alanlar oluşturulmuş ve olası iş kazaları engellenmeye 

çalışılmıştır, 
 

 
• Covid-19 pandemi önlemleri doğrultusunda 
atölye-test alanlarında sosyal mesafe, maske kullanımı 
ve hijyen kurallarına özen gösterilmektedir (Şekil 5.8.). 

 

 

 

Şekil 5.4. Ekipmanlarda Kullanılan Uyarı Çıkartması Şekil 5.5. Atölye Ortamında Kullanılan Uyarı Levhaları 

Şekil 5.6. Çalışma Ortamında Bulundurulan 
Yangın Tüpü 

Şekil 5.7. Koruyucu Donanım Kullanımı 

Şekil 5.8. Sosyal Mesafe ve Maske Kullanımı 
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6.TEST 
 

6.1.Sıcaklık ve Nem Sensörü Testi 
 

         Aracın içerisindeki sıcaklığın ve nemin olağanüstü seviyelere çıkmasını engellemek 
ve/veya kontrol altında tutmak için, yine aracın içerisinde bulunan bilgisayarlarda bu verileri 
işleyip istenilen kontrolleri sağlamak amacıyla sıcaklık ve nem sensörü kullanılmasına karar 
verilmiştir. Sıcaklık ve nem sensörü olarak küçük boyutlu olması, bu gibi projelerde çokça 
tercih edilmesi, fiyatının uygunluğu gibi nedenlerden dolayı DHT-11 kodlu sensörü (Şekil 6.1) 
seçmiş bulunmaktayız. Bu sensörün projeye uygunluğu, doğru sonuç vermesi ve istenilen 
şekilde projeye entegre edilmesi gibi durumlar test edilerek, alınan sonuçlar doğrultusunda bu 
sensörün kullanımı uygun görülmüştür. 

Sensör Arduino UNO kullanılarak, ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki verileri 
incelenmiş (Şekil 6.2) ve alınan sonuçlar gözlemlenerek koda uygun halde düzenlenmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
6.2.Jiroskop Sensörü Testi 
 

Aracın konumunu belirlemede ve olabilecek sağa/sola yatma gibi durumlarında aracı 
düzeltmek için aracın ne kadar ve ne yöne eğildiğini bilmek gerekir. Bu eğimin yönü ve 
ölçüsünü elde etmek için bir adet gyro (jiroskop) sensörüne ihtiyaç duyulmuştur ve bu sensör 
kontrolcü olarak kullandığımız Pixhawk cihazının içerisinde optimize ve kullanıma hazır bir 
şekilde bulunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 6.1. DHT-11 Sıcaklık ve Nem Sensorü Şekil 6.2. DHT-11 Sensör Verileri 



 
 

 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Basınç sensörü Testi 
 

Gravity Water Pressure Sensor SKU SEN0257 basınç sensörümüz ile suyun içinde basınç 
testlerine başladığımızda suda hareket ettirmemize rağmen basınç değerinin sabit olarak -1.8 
Kpa gözlemlenmiştir. Buna karşılık sırasıyla test ortamı, mikroişlemci ve her ikisi aynı anda 
değiştirilmiştir ve sonuç değişmemiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Gravity Water 
Pressure Sensor SKU SEN0257 sensörünün sadece tazyikli sıvılara karşı tepki verdiği 
öğrenilmiş ve uygun bir deney ortamı içerisinde sensör tazyikli suya maruz bırakılmıştır. Şekil 
6.4.’teki çıktılar elde edilmiştir ve bu yüzden kullanılan basınç sensörünü değiştirmek zorunda 
kalınmıştır. Bar30 adlı aşağıda testi ve açıklaması bulunan sensörün kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.3. Jiroskop Sensör Testi 

Şekil 6.4. Analog Basınç Sensörü 
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Şekil 6.5. Analog Basınç Sensörü Verileri 

 

6.4.Basınç- Bar30 Sensörü Testi  
  

Aracın su altındaki derinliğini ölçmek ve konumunu belirlemek amacıyla bir basınç 
sensörüne ihtiyaç duyulmuştur. Basınç sensörünün çok hassas değerlerde ölçüm yapması 
gerektiğinden buradaki sensör seçimi büyük önem arz etmektedir. 

Şekil 6.6. Pixhawk ve Basınç Sensörü Bağlantısı 
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Yapılan ölçüm testleri, sensör ebatları, diğer komponentler ile entegrasyon uyumluluğu 
ve uygun çalışma kararlılığı nedeniyle Bar30 kodlu basınç sensörünün (Şekil 6.6.) kullanılması 
uygun görülmüştür. 

6.5.T200 Motor (Thruster) Testi 
 

Yapılan araştırmalar ve testler sonucu su altı aracımızda itiş gücünden ve diğer sistem 
komponentlerine uygunluğundan dolayı T200 kodlu Thruster’ları kullanma kararı alınmıştır. 

T200 motorlarının su altında otonom sürüş sırasında ne kadar güç tükettiği ve motor 
başına ne kadar akım çektiği yapılan testler doğrultusunda gözlemlenmiştir. 

Test Ortamı: T200 kodlu motor su dolu akvaryumda askıda kalacak şekilde sabitlenmiş 
ve motora sabitlenen düzenek sayesinde motorun uyguladığı kuvvet akvaryum dışında bulunan 
tartıya aktarılmış ve test sonucu gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 6.8. Motor Güç Testi 

 

Aşağıda bulunan tablo motorun çektiği akıma karşılık uyguladığı kuvvet ölçülerek, 
edinilen verilerle mAh/Kg cinsinden doldurulmuştur. 

Şekil 6.7 Pixhawk ile Basınç Sensörü Testi 
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Tablo 6.1. Akım-Kuvvet İlişki Tablosu 

mAh 300 500 4000 5000 10000 12000 18000 
Kg 1 0.2 0.7 0.8 1.1 1.2 1.5 

 

 
Test Videosu: https://youtu.be/HbDmMoTw61c 

6.6.Isı Testi 
 

Koruyucu muhafaza içinde bulunan elektronik kontrolcülerimizin aşırı ısınması 
durumunda elektronik malzemelerin veya kabloların zarar görmemesi için belli bir eşik değeri 
aşıldığında sistemin gücü kesilecek ve eşik değerinin altına düşene kadar sistem pasif halde 
kalacaktır. Eğer sıcaklık normal seviyelere inerse o zaman sistem tekrar aktif hale gelecektir. 

Test ortamı: Çalışmalarımız uzaktan devam ettiği için bu testimiz, aracımız ve diğer 
komponentlerle değil onun yerine temsili komponentler ile yapılmıştır. Arduino Nano 
sistemdeki ana kontrolcüyü, ledler ise motorları temsil etmektedir. 

0

5000

10000

15000

20000

Şekil 6.9. Akım-Kuvvet İlişki Grafiği 

Kg mAh

Şekil 6.9. Aşırı Isınma Testi 

https://youtu.be/HbDmMoTw61c
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Test Videosu: https://youtu.be/88dqZ2IC9p8 

 

6.7. JSN-04 Mesafe Sensörü Testi 
 

Su altında aracın etrafındaki cisimleri farkedebilmesi için bir mesafe sensörüne ihtiyaç 
duyulmuştur. Fakat JSN-04 kodlu suya dayanıklı ultrasonik mesafe sensörünü alıp test 
ettiğimizde su altında kararsız çalıştığını ve 22cm’den alt seviyeleri ölçemediğini 
gözlemlenmiştir. Otonom sürüş sırasında aracın sürüş hakimiyetine dezavantajı bulunacağından 
sensörün kullanılmamasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
6.8.Acil Durdurma testi  
 

Aracın sürüşü sırasında herhangi bir sorun oluştuğunda otonom acil durum 
kontrollerinin yanında bir de manuel olarak elle basılabilecek bir acil durduma butonuna ihtiyaç 
duyulmuştur. Acil durdurma butonu araçta insanların acil durum anında kolayca bulup 
basabileceği bir konuma yerleştirilmiş olup, basıldığı anda motorlar ve kontrolcülerimiz dahil 
sistemdeki tüm komponentlerin enerjisini kesip, buton deaktif hale getirilene kadar sistemi 
enerjisiz bırakacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=O2dV84iJkl4 

Şekil 6.10 Mesafe Sensörü Testi 

Şekil 6.11. Acil Durdurma Testi 

https://youtu.be/88dqZ2IC9p8
https://www.youtube.com/watch?v=O2dV84iJkl4
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6.9.Koruyucu Muhafaza Sızdırmazlık Testi 
 

İnsansız su altı aracında bulunan elektronik ekipmanların muhafazası için üretilen 
koruyucu muhafazanın akvaryum içerisinde sızdırmazlığı kontrol edilmiştir. Akvaryum 
içerisinde yapılan testler doğrultusunda muhafazanın sızdırmazlığı başarılı bir şekilde 
sağlanmıştır. 

 

Test Videosu: https://youtu.be/9VdIysi492A 

 

6.10.Koruyucu Muhafaza Mukavemet Testi 
 

Koruyucu Muhafazayı sabitleyerek üzerine 19kg’lık kuvvet uygulanıldığında muhafaza 
üzerinde herhangi bir çatlama, kırılma ve yorulma gibi olumsuz sonuç oluşmamıştır.  

Test Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=hI6ZFM6dobk 

Şekil 6.12. Sızdırmazlık Testi 

Şekil 6.13. Koruyucu Muhafaza Mukavemet Testi 

https://youtu.be/9VdIysi492A
https://www.youtube.com/watch?v=hI6ZFM6dobk
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6.11.Güdüm Testi 
 

 

 

 

Aracımız hedefi tespit ettikten sonra görevini başarıyla tamamlayabilmesi için bir 
güdüm sistemi geliştirilmektedir. Bu sistem Girdi , İşlem, Çıktı olmak üzere 3 parçadan 
oluşmaktadır. Girdi grubu, kameradan ve sensörlerden gelen veriler, İşlem grubu elden edilen 
verilerin fonksiyonlarda işlenmesi, Çıktı grubu İşlem grubunun hesaplamalarını yapmasından 
sonra motorlara iletilmesi gereken sinyallerden oluşmaktadır. Şekil 6.14’de görüldüğü gibi;  

 

 

 

Şekil 6.14. II. Bölge Testi 

 

Şekil 6.13. Güdüm Basamakları 
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Şekil 6.15. III. Bölge Testi 

 

 

Şekil 6.16. IV. Bölge Testi 

 

 

Şekil 6.17. I. Bölge Testi 
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Girdi grubundan alınan veriler doğrultusunda hedef tespit işlemleri yapılmış , aracımız 
ne yöne hareket edeceğine karar verilmiştir. 

 
Şekil 6.18. Hedef Bölge Testi 

Şekil 6.18 ’ incelediğimizde koordinat sisteminin (-50,50),(50,-50) noktaları arası,  aracımızın 
hedefi karşısına alıp kilitleneceği noktalar olduğu görülmektedir. 

Hedef tespiti için Teknofest şablonlarında bulunan kapıların genişlik/yükseklik 
oranından faydalanmıştır. Mevcut çalışmalarımızda bu genişlik ve yükseklik piksel cinsinden 
hesaplanmıştır. İlerleyen süreçte, sisteminde geliştirilmesiyle aracımızın pervane kuvveti 
matrisi, akıntı kuvveti matrisleri ve araştırılan üç nokta güdümü, görüş hattına komuta güdümü 
gibi algoritmalarla da bu sistemin desteklenmesi planlanmaktadır. 

 

7.TECRÜBE  

İstanbulensis Robotik Takımı olarak Teknofest 2021’e hazırlanılan bu süreçte birçok 
konuda tecrübe sahibi olunmuştur. Takım üyelerimizin geçmiş yıllardaki tecrübelerinden de 
yararlanarak işlerimizi kolaylaştırmak için gayret gösterilmiştir. 

Sızdırmazlık testlerinde, koruyucu muhafaza farklı basınçlarda içerisine su aldığı 
görülmüştür. Akvaryum içerisinde yapılan ilk sızdırmazlık testinde koruyucu muhafaza 
içerisine su almazken, havuzun derinliklerinde içerisine arka kapaktaki konnektörlerden su 
aldığı görülmüştür. Bu sorun, arka kapaklardaki bağlantı noktalarına epoksi sürülmesiyle 
çözülürken bir sonraki yapılan sızdırmazlık testinde ön kapakta kullanılan contaların yetersiz 
kalıp su aldığı gözlemlenmiştir. Bu sorun ise, ön kapağın bağlantı noktalarına sıvı conta 
sürülmesiyle çözülmüştür. Yapılan bu sızdırmazlık testlerinde koruyucu muhafazanın su 
geçirgenliği farklı basınçlara göre değişkenlik gösterdiği tespit edilip buna göre önlemler 
alınmıştır. 
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İnsansız su altı aracımızın ağırlık merkezi hesap edilen noktada bulunamamıştır. Aracın 
ağırlık merkezini muhafazanın konumu değiştirilerek sağlanmıştır. 

İnsansız su altı aracı tasarlanıp bir kısmı üretildikten sonra havuz içerisindeki yüzerlik ve 
denge testlerinde simülasyon ortamlarında hesap edilen değerleri elde edilememiştir. Araç 
dengesinin su içerisinde sağlanması için yüzdürme köpükleri kullanılmıştır.  

Derin öğrenme modelli yaptığımız nesne tespiti çalışmalarımızda, kullanmış olduğumuz 
derin öğrenme modelleri Raspberry Pi 4’te görüntü akışında gecikmelere, merkezi işlem 
birimine fazla iş yükü yüklenmesiyle aracın ısınmasına sebep olmuştur. Bu durum yazılım 
tarafında istenmeyen durum olarak kabul edilirken çalışmalarımızda OpenCV tabanlı nesne 
tespitine ağırlık verilmiştir. Derin öğrenmenin sadece kritik noktalarda kullanımına karar 
verilmiştir. 

Elektronik devremizin testleri için kurulumumuzu tamamlarken 4S Li-po pilden elde edilen 
14.8V değerini kontrol kartlarımıza 5V olarak aktarmak için voltaj regülatörü kullandık, ancak 
uzun çalışmalarımızın getirdiği yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi olumsuz etkenlerden dolayı 
voltaj regülatörünün giriş pinlerine pilden gelen kablolar ters bağlanmış, voltaj 
regülatörümüzde bulunan devre elemanları zarar görmüş ve kullanılmaz hale gelmiştir.  Test 
esnasında gerekli güvenlik önlemlerini almış olduğumuz için herhangi bir yaralanmayla 
karşılaşmadık ve her bağlantımızı özellikle Li-Po bağlantıları yapılırken en az iki defa kontrol 
etmek tecrübe edilmiş ve alışkanlık haline getirilmiştir. 

Motor güç testi yapılırken motorun çektiği gücü ve akımı hesaplayabilmek için multimetre 
devreye seri bağlanmıştır. Test sırasında akım seviyesine uygun kalınlıkta kablo seçimi 
yapılmadığından kullanılan kablolarda aşırı sıcaklıktan dolayı erime gözlemlenmiştir.  Bu tür 
hataların önüne geçebilmek için kablolardan geçecek akım hesaplamaları yapılıp teste uygun 
kablolar seçilmiştir. 

Motorların ESC ile kablo bağlantıları yapılırken lehim işlemi sırasında ekip arkadaşımızın 
dikkatsizliği sonucu parmağı yanmıştır. İşlem sırasında oluşabilecek her türlü yaralanmalar için 
ilk yardım çantası temin edilmiş ve ilk müdahalelerde erişilebilirliği kolay bir noktaya 
sabitlenmiştir. 
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KTR Hazırlama ve Üretim Süreci 101

Tasarım değişikliği, analiz sonrası üretim için malzeme temini 80

Üretilen ve temin edilen malzemelerin test edilmesi 26

Elektroniksel tasarım değişikliği, test sonrası malzeme temini 67

Görüntü işleme üzerine ar-ge çalışmaları 53

Hazırlanan kodların test ortamlarında denenme süreci 61

İmalat ve montaj süreci 71

Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videosu Hazırlık Süreci 56

İmalat ve montaj sonrası sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti testi 34

Elektronik sistemin tamamlanması 19

Yazılımsal işlevlerin araca aktarılması 19

Mekanik, Elektonik ve Yazılım Alt Sistemleri Tasarım Süreci 162

Mekanik test, kontrol ve kalibrasyonu, yarışma parkur hazırlığı 77

Elektronik test ve kontrol süreci 34

Araç üzerinde kullanılan yazılım, alt parçaların test ve geliştirilmesi 46

Test, Kontrol ve Kalibrasyon Süreci, Yarışmaya Hazırlık 31

Son mekanik kontrol süreci, yedek parça temini (mekanik) 31

Son elektronik kontrol süreci, yedek parça temini (elektronik) 31

Araç üzerinde kullanılan yazılım ve alt parçaların optimizasyonu 31

8 Pilot Eğitimi 6

9 Yarışma Haftası 3

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLOCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

298 15 22 29 8 15 22 29 8 15 22298 15 222922298 15 228 15 22 8 15

3

4

5

6

7

AYLAR
SÜRE 
(GÜN)İŞ PAKETİ

1

2

298 15 22 29 8 15 22 29

1 Ocak-31 Mart

1 Ocak-15 Mart

15 Ocak-8 Mart

20 Ocak-19 Şubat

15 Ocak-22 Mart

15 Ocak-22 Mart

31 Mart-23 Nisan

1 Nisan-22 Nisan

1 Nisan-20 Nisan

7 Nisan-23 Nisan

23 Nisan-4 Mayıs

23 Nisan-1 Mayıs

23 Nisan-4 Mayıs

23 Nisan-4 Mayıs

1 Mart-10 Haziran

4 Mart-23 Mayıs

29 Nisan-25 Mayıs

4 Mart-10 Mayıs

15 Mart-7 Mayıs

20 Mart-20 Mayıs

22 Mart-1 Haziran

10 Haziran-5 Ağustos

15 Haziran-19 Temmuz

21 Haziran-10 Temmuz

1 Mart-10 Ağustos

8 Mayıs-24 Temmuz

1 Temmuz-4 Ağustos

7 Haziran-23 Temmuz

10 Ağustos-10 Eylül

10 Eylül-16 Eylül

16 Eylül-19 Eylül

21 Haziran-10 Temmuz

10 Ağustos-10 Eylül

10 Ağustos-10 Eylül

10 Ağustos-10 Eylül

Tablo 8.1. İstanbulensis Robotik Takımı Zaman Planlaması 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 

8.1.Zaman Planlaması 

 İçinde bulunulan pandemi sürecinde 17 günlük tam kapanma ve hafta sonu sokağa 
çıkma yasaklarının olmasıyla birlikte takım üyeleri çalışmalarını bu süreç boyunca evden 
gerçekleştirmiş ve malzemelerin tedarik sürecinin uzamasıyla üretim süreci aksamıştır. Bu 
sebeple ülkemizde alınan kararlarla birlikte zaman planlamasında güncellemeler yapılmıştır. 
Tüm süreç boyunca planlanan sürelere sadık kalmaya çalışılmıştır. Bu süreçte genel toplantılar 
daha da sıklaştırılarak koordineli çalışmalar yapılmış ve var olan olumsuzluklar absorbe 
edilerek daha planlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
82 

 

MALZEME ADI TEDARİK ADET /
 MİKTAR

BİRİM FİYAT
 (TL)

TOPLAM FİYAT
 (TL)

Alüminyum Şasi
 Üretildi 1 1000 1000
Koruyucu Muhafaza Üretildi 1 500 500
Konnektör Satın Alındı 10 15 150
Sızdırmazlık Keçeleri Satın Alındı 20 5 100
Özel Üretim Kelepçeler Üretildi 2 100 200
Yüzdürme Köpükleri Satın Alındı 4 20 80
PLX Şeffaf Dome Satın Alındı 1 250 250
Muhafaza İç iskelet Üretildi 1 150 150

2430

MALZEME ADI TEDARİK
ADET /

 MİKTAR
BİRİM FİYAT

 (TL)
TOPLAM FİYAT

 (TL)

T200 Motorları Satın Alındı 6 1500 9000
Raspberry Pi 4 Satın Alındı 3 818 2454
Raspberry Pi 3 B Satın Alındı 1 420 420
Elektronik Devre Kartı Üretildi 2 100 200
Lipo Şarj Aleti Satın Alındı 1 320 320
ESC Satın Alındı 6 170 1020
Lipo Pil 10000mAh Satın Alındı 1 1500 1500
Lipo Saklama Çantası Satın Alındı 1 70 70
Güç Dağıtım Kartı Satın Alındı 3 52 156
Pixhawk Satın Alındı 1 937 937
Lipo Pil 1750mAh Satın Alındı 1 212 212
Raspberry Pi3 ve 4 Adaptör Satın Alındı 3 120 360
Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü Satın Alındı 3 32 96
Isı ve Nem Sensörü Satın Alındı 1 12 12
Leak Sensor Satın Alındı 1 240 240
Basınç Sensörü Satın Alındı 1 750 750
Ultrasonik Mesafe Sensörü Satın Alınacak 2 58 116
İvme Sensörü Satın Alındı 3 25 75
Hidrofon Üretilecek 1 300 300
Raspberry Pi Kamera Satın Alındı 1 316 316
Kamera Modülü Satın Alınacak 1 500 500
Aksiyon Kamerası Satın Alındı 1 400 400
Hafıza Kartları (64 GB) Satın Alındı 5 80 400
mq-2 Gaz Sensörü Satın Alınacak 1 15 15

19869
22299

M
E

K
A

N
İK

 A
L

T
 S

İS
T

E
M

 
H

A
R

C
A

M
A

L
A

R
I

E
L

E
K

T
R

O
N

İK
 v

e 
Y

A
Z

IL
IM

 A
L

T
 S

İS
T

E
M

 H
A

R
C

A
M

A
L

A
R

I

TOPLAM (TL)

TOPLAM (TL)

BÜTÇE PLANLAMASI

NİHAİ TOPLAM

Tablo 8.2. İstanbulensis Robotik Takımı Bütçe Planlaması 

8.2.Bütçe Planlaması 

İstanbulensis Takımına ait malzeme ihtiyaç – bütçe planlaması Tablo 8.2’de verilmiştir. 
Verilen tabloda planlama, alt sistemlere ayrılarak yapılmıştır. Belirlenen malzeme 
ihtiyaçlarının tedariklerinin bir kısmı “Malzemeler” kısmında da bahsedildiği gibi anlaşma 
yapılan firma ve kuruluşlar tarafından sağlanmıştır (Erin Motor, Sultanbeyli Belediyesi, Atölye 
Üsküdar).  
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B
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TEHLİKE 
TANIMI

RİSK
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T
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G
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ALINAN 

TEDBİRLER

A
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T
E

D
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İR
L

E
R

İN
 E
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İN
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İ V
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E

T
E

R
L

İL
İĞ
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RİSKE YÖNELİK
ALINAN 

KARARLAR

1

E
le

kt
ri

k-
E

le
kt

ro
ni

k 

Su altında aracın 
bataryasının bitmesi 

Aracın sürüş anında 
duraklaması ve dibe çökmesi 5 15

Y
Ü

K
SE

K Aracın yüzerliğini mükemmel 
tutup askıda kalmasını 

sağlanması
Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

2

E
le

kt
ri

k-
E

le
kt

ro
ni

k 

Motor 
sürücülerinin

hasar görmesi

Aracın kontrolsüz 
hareket etmesi 5 12

O
R

T
A Yedek motor sürücü 

kullanılması,araç 
çalıştırılmadan kontrol edilmesi

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

3

Y
az

lım
-

K
on

tr
ol

Kontrol 
algoritmalarının

başarısız
olması

İstenen rotada hereket 
sağlanmaması 5 10

O
R

T
A Kontrol algoritmaların 

testlerinin yapılması Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

4

M
ek

an
ik Mekanik parçaların 

deformasyonu 
Araç hareket habiliyetinin 

olumsuz etkilenmesi 5 5

D
Ü

ŞÜ
K

Sürekli bakım ve onarım 
yapılması Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

5

Y
az

lım
-

K
on

tr
ol

Raspberry Pi 'nin yanması Görevlerde aksama 5 3

D
Ü

ŞÜ
K

Yedek Raspberry Pi 
kullanılması Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

6

O
rg

an
iz

as
yo

n

Malzeme ihtiyaç 
planlamasının doğru 

yapılmaması

Malzeme eksikliği, doğru 
zamanda tedarik edilememesi 

sonucu aksayan planlama
5 4

D
Ü

ŞÜ
K Alternatif malzeme 

bulundurulması, tedarik 
zamanının belirlenmesi

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

7

Ü
re

tim
 

pl
an

la
m

a

Pandemi nedeniyle
 üretim sürecinin aksaması

Araç üretiminin 
tamamlanamaması ve 

yarışmaya hazırlanamama
5 8

O
R

T
A Uygun zaman planlaması 

yapmak, üretimin 
hızlandırılması

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

8

O
rg

an
iz

as
yo

n

Talimat ve uyarı işaretlerine 
uymama ve buna bağlı 

fiziksel ve kimyasal 
tehlikeler

Fiziksel hasarlar, yaralanma, 
yanık, zehirlenme

5 6

D
Ü

ŞÜ
K Kişisel koruyucu donanımların 

kullanılması, uyarı işaretlerine 
dikkat etme

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

9

O
rg

an
iz

as
yo

n

Kaynak yetersizliği(bütçe, 
insan, fiziki)

Aracın tamamlanamaması, 
yarışmaya hazırlanamama 5 4

D
Ü

ŞÜ
K Kaynak planlamasının 

yapılması, sponsorlarla 
anlaşma

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

10

M
ek

an
ik Koruyucu muhafaza 

deformasyonu (çatlama, 
kırılma)

Araca su sızması 5 15

Y
Ü

K
SE

K

Pleksiglas yapıştırıcı sürülmesi Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

11

E
le

kt
ri

k-
E

le
kt

ro
ni

k 

Elektrik kaynaklı tehlikeler

Elektrik çarpması, 
yaralanma, uzuv kaybı, kalp 

ve solunum sistemlerinin 
zarar görmesi

5 9

O
R

T
A Topraklama hattının 

kontrolünün yapılması, 
yalıtılmış kablolar kullanmak

Etkin ve yeterli Risk kabul edildi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Can Yeleği

Koruma Gözlüğü 
Kulak Tıkacı

Maske
Yüz Koruyucu

Koruma Eldiveni 

RİSKE YÖNELİK
 KARARLARIN BELİRLENMESİ

RİSKLERİN BELİRLENMESİ

NO

İSTANBULENSİS TAKIMI RİSK PLANLAMA TABLOSU

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 8.3. Risk Planlama Tablosu 

8.3.Risk Planlaması 

İstanbulensis Robotik Takımı, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsüyle 
sürekli iyileştirmeyi amaçlamıştır. Projenin nasıl yapılacağı planlanmış, planlandığı gibi 
uygulanmış, istenen sonuçlara ulaşılamadığında çıkan sorunlar ve hatalar kontrol edilerek 
analiz yapılmış, kontrol aşamasında planlama, yapılan analizlerle ve edinilen tecrübeyle 
iyileştirilmiş ve geliştirilmiştir. Tüm bu süreç planlamanın en iyisini elde edene kadar aşamalar 
tekrarlanmaktadır.  Tablo 8.3’te riskler, oluşturabileceği tehlikeler ve alınabilecek tedbirler yer 
almaktadır.  
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 ÇOK
YÜKSEK

25

DÜŞÜK
3

DÜŞÜK
6

ORTA
9

ORTA
12

DÜŞÜK
4

ORTA
8

ORTA
12

YÜKSEK
16

ÇOK CİDDİ
5

ÇOK 
KÜÇÜK

1

DÜŞÜK
5

ORTA
10

YÜKSEK
15

ÇOK DÜŞÜK
1

DÜŞÜK
2

DÜŞÜK
3

DÜŞÜK
4

DÜŞÜK
2

DÜŞÜK
4

DÜŞÜK
6

ORTA
8

ÇOK 
YÜKSEK

5

ÇOK HAFİF
1

HAFİF
2

ORTA 
DERECE

3

CİDDİ
4

DÜŞÜK
5

ORTA
10

YÜKSEK
15

YÜKSEK
20

8-9-10-11-12: ORTA RİSKLER
Olasılık yüksek, şiddet düşük riskler
Kontrol edilebilen riskler

8-9-10-11-12: ORTA RİSKLER
Olasılık düşük, şiddet yüksek riskler
Paylaşılan, transfer edilen riskler

1-2-3-4-5-6: DÜŞÜK RİSKLER
Olasılık ve şiddeti düşük riskler
Ek önlem alınmasına, kayıt tutulmasına gerek
olmayan riskler

KÜÇÜK
2

ORTA 
DERECE

3

YÜKSEK
4

YÜKSEK
20

RİSK MATRİSİ

ŞİDDET (ETKİ)
O

L
A

SI
L

IK

15-16-20: KABUL EDİLEMEZ RİSKLER
Olasılık ve şiddeti yüksek riskler
Basit önlemlerle kontrolü mümkün olmayan
 riskler

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
Çok Ciddi. Telafisi mümkün olamayacak kadar büyük zarar. Ölüm. Sürekli iş göremezlik. Kontrol edilememesi
durumunda faaliyet derhal durdurulur.

OLASILIK DERECELENDİRME BASAMAKLARI
Çok Küçük. Risk beklenmiyor, olma olasılığı çok zayıf, hiç yok gibi. 
Küçük. Risk olasılığı çok az. Yılda bir kez tekrarlanabilir. Mevcut kontrol sistemini sürdürün.
Orta Derece. Risk az da olsa mevcut. Yılda birkaç kez veya altı ayda bir tekrarlanabilir.
Yüksek. Risk mevcut. Ayda, haftada bir sıklıkta tekrarlanabilir. Acil risk yönetimi gerekir.
Çok Yüksek. Risk her gün olabilir, her an olabilir.

ETKİ DERECELENDİRME BASAMAKLARI
Çok Hafif. Zararsız. Herhangi bir kayıp yok. İlk yardım gerekir.
Hafif. Kayda değer bir zarar ve kayıp yok, kıymetsiz. Ayakta tedavi edilir
Orta Derece. Zarar var ancak telafisi mümkün. Kısa süreli iş görmezlik. Yaralanma, yatarak tedavi gerekir. 
Ciddi. Önemli zarar ve kayıp var. Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi gerekir.

Tablo 8.4. Risk Matrisi 

Tablo 8.5. Olasılık ve Etki Derecelendirme Basamakları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Swot analizi sayesinde takımın güçlü ve zayıf noktaları tespit edilmiştir. Normalde 
farkına varılamayacak şeyleri önceden göz önüne sermekte son derece etkili olan bu analiz 
yöntemi, zayıf noktaların anlaşılması ve takıma zarar verebilecek tehlikeleri önceden   
belirleyerek önlem alınmasına olanak tanımaktadır.  Tablo 8.6.’da swot analizi yer almaktadır. 
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SWOT ANALİZİ 
Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Fırsatlar Tehditler

İç
 A

na
liz

D
ış 

A
na

liz

Olumlular Olumsuzlar

1) Danışman tarafından yeterince desteğe ulaşabilme.
2) Tüm takım üyelerinin alanlarında donanımlı ve çalışkan 
olmaları.
3) Tam destek veren sponsorlara sahip olma.
4) Aracın su altında sorunsuz ve otonom bir şekilde 
çalışması.
5) Takım üyelerinin öğrenmeye son derece açık olması.
6) Takım üyelererinin aynı şehirde bulunması.

1) Yeni kurulan bir takım olduğumuz ilk zamanlar için takım
 içi iletişim eksikliği.
2) Pandemi sürecinde tedarik edilecek malzemelerin elimize 
ulaşma süresinin uzaması. 
3) Önemli süreçlerin sınav haftalarımıza denk gelmesi. 

1) Pandemi sürecinde yasaklardan dolayı toplantılarımızı 
aksatmadan Zoom üzerinden çevrimiçi olarak yapma.
2) Üretim süreci için iki farklı konumda gerekli çalışma 
ortamının sağlanması, test ve parkur hazırlama işlemleri için 
havuzun bulunması, erişim kolaylığı.
3) Sponsor firmamızın her konuda destek sağlaması.

1) Koruyucu muhafaza deformasyonu sonucu sızıntı 
oluşabilmesi.
2) Her takım üyesinin farklı ve yoğun ders programları, yaz 
dönemi stajları olduğundan ekip halinde koordineli 
çalışmaların zorlaşması.

Tablo 8.6. Swot Analizi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ÖZGÜNLÜK 

İnsansız su altı aracımızda kullanım amacına uygun, sürtünmenin ve istenmeyen 
kuvvetlerin en aza indirilmesi planlanan özgün bir tasarım hazırladık. Tasarımımızda 
kaplumbağadan esinlenerek koruyucu muhafazanın üstüne alüminyum şase inşa ettik. 
Hazırladığımız tasarım sayesinde aracımızda parçaları sökülüp takılabilir olması yönünden 
kullanışlı ve kompakttır. 

   Elektronik komponentlerin sudan ve darbelerden korunması için kullanılan koruyucu 
muhafaza ise etki eden kaldırma kuvveti göz önüne alınarak plexiglass malzemeden 
yaptırılacaktır. Ayrıca aracın kozmetik olarak güzel durması için elektronik komponentlerin 
görünmesi amacıyla şeffaf seçilmiştir. 

   İtici motorlarımızın pervanelerinin tasarımı oluşabilecek türbülanslar göz önüne alınarak 
hazırlanmış ve üretiminin de plastik enjeksiyon yöntemiyle ilerleyen günlerde yapılması 
planlanmaktadır. 

    Sızıntı, yangın veya koruyucu muhafazanın normalden fazla nemlenmesi durumunda 
oluşacak olan sorunlarda devremizdeki elamanları korumak için takımımız tarafından 
tasarlanmıştır. Devremiz Raspberry Pi3 Model B’den gelecek olan uyarıya göre rölemiz 
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DeneYap kartı üzerinden anahtarlanacaktır ve genel devremizin elamanlarını korumuş 
olacaktır. Koruyucu muhafaza içindeki alanı daha verimli kullanmak ve rölemizin ortak ucuna 
gerekli olan voltajı sağlamak için voltaj regülatörü devresini güç kesim kartı devremize entegre 
ettik. 

Geçmiş yıllardaki Teknofest yarışmalarında kullanılan hız kontrol sürücülerini ve buna 
bağlı başarı durumlarını analiz ederek İstanbulensis Robotik Takımı olarak özgün hız kontrol 
sürücüsü tasarımımıza başladık. L6234 entegresi çevresinde devremizi kurarak hız kontrol 
sürücü devremizi oluşturduk. Prototip aşamasına geçmeden önce yaptığımız maliyet ve 
performans analizlerinden sonra devremizin boyutlarını küçültmeden prototip aşamasına 
geçmemeye karar verdik ve bu konudaki araştırmalarımıza hız verdik. 

Piezo malzemelerin teknik özellikleri üzerine yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak 
geliştirdiğimiz hidrofon temel olarak titreşimi yakalayıp devremizin içinde bulunan pre 
amplifikatörler sayesinde çıkışta alınan ses sinyalleri iyileştiriliyor. Çıkışta bulunan dişi ses jak 
konnektörü sayesinde bağlantılara esneklik katılmıştır. 

    Derin öğrenme sürecini kendi hazırladığımız veri seti üzerinden yapılmasına karar verdik. 
Bu veri seti havuzun içine yerleştirdiğimiz nesnelerin farklı konumlardan ve açılardan 
çektiğimiz resimlerden oluşacaktır. Aynı zamanda bu görüntüler boyut değiştirme, renk 
değiştirme, kesme, döndürme gibi işlemler ile çoğaltılarak dinamik bir veri seti elde etmek 
amaçlanmıştır. Derin öğrenmede farklı problemler için farklı modeller kullanılır. Bu modeller 
içerisinde kullanılacak katmanların sayısı, hangi katmanların kullanılacağı gibi faktörler 
modelin başarısını etkilemektedir. Burada kullanılacak mimarinin seçimi ve optimizasyon 
çalışmaları takımımıza ait olacaktır. Öğrenme sürecinde nesneleri tespit ettikten sonra 
konumlarını ve uzaklıklarını belirlemek için bazı fonksiyonlar üzerinde çalıştık. Alınan 
görüntüde nesne tespit edildikten sonra nesnenin ekranda ne kadar piksel kapladığı 
hesaplanarak gerçek mesafesi öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde algoritma inşasında özgün 
kalmaya çalıştık.  
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10.YERLİLİK 

İstanbulensis Robotik Takımı olarak üretecek olduğumuz insansız su altı aracımızın adı 
Sağlam, seçilmiş, değerli ve latif anlamlarına gelen ‘’Berceste’’ olarak belirlenmiştir. Berceste 
insansız sualtı aracı mümkün olduğunca yerli imkânlarla üretilmesine gayret sarf edilmiştir.  Bu 
doğrultuda araç üzerinde yerli imkânlarla yapılabilmesi mümkün olan bütün parçaları üretmiş 
bulunmaktayız. Mekanik aksamı bütünüyle ülkemizde ürettik. Halihazırda üretimi yapılmış 
olan Koruyucu muhafaza ve içerisinde bulunan sızdırmazlık keçeleri dahil ülkemizde üretilmiş 
ürünlerdir.  Aracımızın elektronik aksamında tasarladığımız kartı yine ülkemizde üretimini 
sağladık. Takım olarak ilerleyen yıllarda robotumuzun motorlarını tamamıyla yerli bir şekilde 
üretmek hedefindeyiz. 

  Aracın testlerinde ve alt bileşenlerinde yerliliği daha da ön plana çıkarmak için malzeme 
tercihi önce yerlisi, yoksa üretimi ve bu iki tercihte aracın gelişimini yavaşlatıyorsa yurt dışı 
olarak seçim yapılmıştır. Takımımız çalışmalarında ülkemizde üretilen yerli ve milli olan Dene 
Yap kartlarını, sistem testlerinde kullanmıştır. Dene yap kartını aracın kritik sistemlerine 
entegre etmeyi hedeflemiştir.  

Arka kapaktaki sızdırmaz konnektörlerin tedariki ülkemizden yerli olarak sağlanmıştır. 

PCB tasarımları takımımız tarafından yapılmış olup, PCB’nin üretimi aşaması yurtdışında 
üretime gönderilmek yerine Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 

Ön, arka kapak ve dome’un altında bulunan O’ring halkaların tedariki de Türkiye’den 
sağlanmıştır. 

Aracın koruyucu muhafazası ve şeffaf dome ülkemizde ekip arkadaşlarımız tarafından 
üretilmiştir. Aynı ebatlarda koruyucu muhafazaları araştırdığımızda yurt dışı kaynaklı 
mağazalarda görülmüştür. Bu durum takımımızın maliyet yükünü azaltırken edinilen bilgi ve 
tecrübeyi de arttırmıştır. 

   Milli Teknoloji hamlesi doğrultusunda İstanbulensis Takımı olarak bütün gayemiz ve 
hedefimiz ülkemiz adına katma değerli mal üretebilmek ve üretilen bu ürünleri ihraç 
edebilmektir. 
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