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1. RAPOR ÖZETİ

Bu kritik tasarım raporu Erzurum Deneyap teknoloji atölyeleri öğrencilerinin
kurmuş olduğu Provezza takımı tarafından Teknofest 2021 İnsansız Su Altı
Sistemleri yarışması için oluşturulmuştur. Rapor taslağına uygun olarak hazırlanan
bu rapor yarışmaya hazırlık sürecinde yaptığımız çalışmaları anlatmaktadır.

Tasarımını yaptığımız insansız su altı araç projesinde ; doğal ve çevresel
kaynakların korunması ve incelenmesi , gözlem , veri toplama , kıyı ve ülke
güvenliğinin sağlanması balıkçılık teknolojileri gibi amaçlar hedef kitle olarak
belirlenmiştir.

Şartname incelenmiş ve ekip üyeleri araştırma yapmıştır. Araştırmalar ve yarışma
kapsamındaki görevler göz önüne alınarak görev dağılımı yapılmıştır. Tasarım ekibi
tasarımı geliştirmiş, kullanılacak malzeme listesini oluşturmuş ve raporda sunmuştur.
Elektronik ekibi aracın elektronik tasarımını yapmış ve elektronik malzemeleri
belirlemiştir. Yazılım ekibi aracın yazılım ön tasarımı belirlemiş, yazılım
doğrultusunda algoritmalar geliştirmiş ve dış arayüz tasarımını yapmıştır.

Aracın su altındaki hareketini gerçekleştirecek olan motorların dört tanesi ileri -
geri hareketi sağlamak üzere yatay, iki tanesi aşağı - yukarı hareketi sağlamak üzere
düşey olarak gövdeye yerleştirilecektir. Motorların yön ve hız kontrol bilgisi ise
uzaktan veya bilgisayar üzerinden araca yerleştirilmiş merkezi mikro denetleyiciye
gönderilerek gerçekleştirilecektir.

Su altında görüntü almak için kamera kullanılacaktır. Ayrıca su altında aracın
yönünü belirlemek ve maruz kaldığı basıncı ölçmek için pusula ve basınç sensörleri
kullanılacaktır.

Tasarlamış olduğumuz insansız su altı aracımız ile hedeflediğimiz insan gücü ile
yapılan birçok uygulamayı insansız olarak yapabilmek , insanların can güvenliğini
tehlikeye atacak olası durumları en aza indirgemek ve Deneyap Teknoloji
Atölyeleri öğrencileri olarak Milli Teknoloji hamlesine katkıda bulunmaktır.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Takım Üyeleri
Muhammed Emin Kula (Danışman):
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisidir. Erzurum
Deneyap atölyesinin eğitmenlik görevini yürütmektedir. PROVEZZA takımının
danışmanlık görevini yürütmektedir.

Samet Deniz (Takım Kaptanı):
PROVEZZA takımının takım kaptanıyım. Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi
10. sınıfım, aynı zamanda Erzurum Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencisiyim.
HTML, CSS, Solidworks, Python ve Arduino Eğitimleri aldım. Teknoloji konusunda
ilgimi çeken konuların başında Yapay zeka yer almaktadır. Bunlardan ayrı birçok
spor dalı ile ilgileniyorum. Takımımla birlikte en iyi dereceyi elde etmeyi
hedefliyorum.
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Mehmet Akif Kırmacı:
Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisiyim.Yazılım ve algoritma için
bu takımda bulunmaktayım. Deneyap Erzurum Atölyelerinde 3 yıldır eğitim
görmekteyim. Pythone ve Arduino hakkında bilgi sahibiyim.Teknoloji ve uzay
gelişmelerini takip ederim. Teknofest benim için çok hayranlık uyandıran bir
yarışma.Bu yarışmaya katılmaktan mutluluk duyacağım.Takımıma elimden
geldiğince faydalı olacağım.

Asude Samancı:

Özel Bilge Koleji Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim . Arduino , AutoCAD ,
Solidworks , SketchUp vb. programlar üzerine bilgim var. Genel olarak yazılım ,
yapay zeka , klimatoloji ve malzeme bilimleri ile ilgileniyorum. 4 yıldır farklı
yarışmalara genel olarak iklimlendirme ve gezegen bilimleriyle alakalı projeler
sundum. Deneyap öğrencisiyim. 2020 TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması
finalisti olan Green Victory takımının kaptanlık görevini üstlendim.

Esma Kumru:

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Teknolojiye olan
ilgim Deneyap Atölyeleri’ne katılmam ile arttı. Arduino ve Fusion 360 programlarını
aktif bir şekilde kullanıyor , Python ve C programlama dillerini
öğreniyorum.Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılarak takımımla
birlikte dereceye girmeyi hedefliyorum.

Abdulkadir Elaldı:

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim. Ardunio ve Python ile ilgili
bilgim var. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile CISCO iş birliği bünyesinde
gerçekleştirilen ve 04/05/2020 -12/06/2020 tarihleri arasında düzenlenen Python
Eğitimini başarıyla tamamladığım için sertifika almaya hak kazandım. Deneyap
Atölyelerinde de eğitim almaktayım. Deneyapın yaptığı robotik kodlama
yarışmasında da takımımla birlikte 1.lik elde ettim. Bu sene ise Teknofest İnsansız
Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılarak takımımla birlikte dereceye girmeyi
hedefliyorum.

Muhammet Buğrahan Göker:

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim 17 yaşındayım.Arduino ve
python bilgim var. 9.sınıftan beri Deneyap Erzurum Atölyeleri'nde eğitim
alıyorum.Daha çok elektrik elektronik alanı ile ilgileniyorum.Bu sene takımımla
birlikte Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri kategorisinde 1. olmak
istiyoruz.Gelecekte ülkem için iyi bir mühendis olmak için  çabalıyorum.

Haktan İncesu:

Erzurum Anadolu Lisesinde 11. Sınıf öğrencisiyim. Genel olarak tasarım-üretim gibi
alanlarla ilgileniyorum. Ayrıca logo, afiş vb. tasarımlar yapıyorum. Tinkercad
solidworks ve Arduino bilgim var. Bugüne kadar herhangi bir yarışma deneyimim
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olmadı. Bu yıl Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında , Temel kategoride
takımımla birlikte en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyorum.

Senanur İspir:

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Arduino, Python,
C#, Java ve Solidworks bilgim var. Yazılım , elektrik-elektronikle ilgileniyorum.
Ayrıca Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenciyim. Daha önce hiçbir yarışma
deneyimim olmadı. Bu sene ilk kez Teknofest İnsansız Su Altı sistemleri
Yarışmasında takımımla derece elde etmeyi hedefliyorum.

Şekil  1: “Takım Üyeleri”
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Şekil 2: “Takım Üyeleri Görev Dağılımı”

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporunun sonuçlandırılmasının itibaren geçen süreçte yapılan
puanlama doğrultusunda değerlendirme yapılarak proje yeniden revize edildi . Bu
kapsamda yapılan değişiklikler nedenleri ile birlikte listelendi .

Yan Panel Tasarım Değişimi: Aracın alt panel ile orta panelini bağlaması için alt
ve orta panel arasında 2 adet kolon benzeri çubuklar eklenilmişti. Ardından takım
üyeleri ile yapılan görüşmeler sonrasında bu parçalar sağlam olarak
değerlendirilmemiş ve sonra aracın final tasarımında bulunan yan panel tasarımına
karar verilmiştir. Bunun sonucunda aracın sağlamlığı arttırılmıştır.

Alt Panel Tasarım Değişimi: Aracın alt kısmında bulunan ve aracın sabit bir
şekilde durmasını sağlayan ayrıca robotik kolun monte edildiği alt panelinde aracın
ağırlığını düşürmek ve daha estetik bir yapı elde edilmesi için sadece robotik kolun
sabitlenecek olduğu kısım bırakılmış diğer fazlalık olan kısımlar ise tasarımdan
kaldırılmıştır. Böylelikle aracın ağırlığı azaltılmış ve daha estetik bir yapı elde
edilmiştir.

Panel Kalınlıklarının Azaltılması: Kullanılacak olan malzemenin sağlamlığı ve
basınca olan dayanıklılığı göz önünde bulundurularak araçtaki alt ve yan panellerin
kalınlıkları azaltılmıştır. Orta panelin kalınlığının azaltılmamasının sebebi iticiler
monte edileceğinden dolayı daha sağlam bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
Ancak yan ve alt panelin kalınlıklarının azaltılması araca estetik bir görünüm
katmıştır ve aracın ağırlığı azaltılmıştır.
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Kelepçelerin Kalınlığının Azaltılması: Kelepçeler önceki tasarımda daha kalın bir
yapıya sahipti ancak bu yapının kalın olmasından dolayı araç su altında hareket
ederken aracın aerodinamiğini etkilediği için bunu en aza indirmek amacıyla
kalınlıkları azaltılmıştır.

Orta Panelin Eninin Arttırılması: Orta panele iticiler monte edileceğinden dolayı
önceki tasarımda boyutları minimum tutmak için iticilerin yanlarında panelde bir
boşluk bırakılmamıştı. Yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler üzerine iticilerin de
ağırlığı göz önünde bulundurularak yanlarda fazladan boşluk bırakılması gerek
görüldü. Böylelikle denge de korunmuş ve montajda kolaylık sağlanılabilmiştir.

Bütçe Karşılaştırması : Ön tasarım raporundaki muhtemel belirlenen bütçe
üzerinde değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler kullanılacak malzeme ve kalitede ki
artış ile yükseliş gösterdi.

Elektronik Parça Değişimi: Ön tasarım raporunda Raspberry Pi kullanılacağı
belirtilmişti ancak ardından yapılan araştırmalar ile Nvidia Jetson Nano
kullanımına karar verilmiştir. Bu değişikliğin sebebi Nvidia Jetson Nano’nun
Raspberry Pi’ye göre daha iyi bir grafik işlemci ve veri aktarım hızının daha
yüksek olmasından dolayıdır.

Yazılım Tasarımında Yapılan Değişikler : Verilen görevler doğrultusunda yazılım
gerekleri analiz edilmiş ve aracın hareket kabiliyetini arttıracak, stabilizasyonu
sağlayacak  eklemelerde bulunulmuştur. Görüntü işleme detaylandırılmıştır.

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

Şekil 3: “ Aracın sistem tasarımı “
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Alternatif Tasarımlar

Final araç tasarımından önce yapılmış olan bazı prototip örnekleri kullanılmama
sebepleri ile beraber aşağıda verilmiştir.

Şekil 4: “ Alternatif Araç Tasarımı”

İlk olarak tasarlanan araç prototipinde elektronik aksamın yerleştirilmeyi planlandığı
tüpün korunması amacıyla yapılmıştır. Ancak tasarlanan aracın:

● Yüzey genişliğinin fazla olması,
● Tüpün içeride kalması ile yerleştirilecek olan kameranın görüş açısının daralması,
● İtici motorların açıkta kalması ve zarar görme ihtimalinin artması,
● Yerleştirilen robotik kolun aracın yapısından dolayı kolaylıkla  kullanılamaması,
● Tüp iç kısımda kalacağı için içerisinde bulunan elektronik aksam üzerinde

yapılabilecek değişikliklerin zorlaşması,
bu aracın seçilmeme sebepleridir.
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Şekil 5: “Alternatif Araç Tasarımı”

İkinci olarak tasarlanan araç prototipinin kullanılacak olan asıl araç ile birbirine
benzerliği bulunmaktadır ve bu tasarımda yapılan hatalar final tasarımında
düzeltilmiştir. Tasarlanan aracın:
● Sabit kalması için tasarlanan kısmının itici motorlara olan yakınlığı ayrıca
kullanıldığında tüp ile arasında mesafe az olmasından dolayı robotik kolun
yerleştirilememesi,
● Eklenen parçaların yerleşiminde ağırlığın eşit dağılmaması ve sonuç olarak
aracın denge merkezinin dengesiz dağılması ve hareketinde uyumsuzluk olması,
● Tüpün yanında bulunan orta panel parçaların köşelerinin keskin ve dik
olmasının manevrayı zorlaştırması,
bu aracın seçilmeme sebepleridir. Final tasarımı üzerinde bu yanlışlıklar giderilmiştir.

Su altı aracının tasarımına başlanılmadan önce gerek teknik gerekse elektronik ve
yazılımsal durumlar göz önünde bulundurulmuştur. Final tasarımından önce yapılan ve
sebepler belirtilerek seçilmeyen araçlardaki hatalar da final tasarımında giderilmiştir.
Aracın tasarımına başlanılmadan önce görev analizi yapılmış ve görevlere en uygun
aracın tasarlanılması gerekmiştir.

Görev Analizleri:

Sualtı Hokeyi Görevi: Havuz tabanında rastgele pozisyonlanmış 5 hokey pakını
ve rastgele yerleştirilmiş kaleyi en iyi şekilde saptamak amacıyla ışık ve kamera
yapılan hesaplamalar sonucunda uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Yerleri
belirlenen pak ve kale için araç sürüş aşamasında görevi en hızlı bitirebilecek şekilde
hareket planı yapılacak ve aracın görevi mümkün olan en kısa sürede bitirmesi
sağlanacaktır.

Sualtı Montaj Görevi: Su altı montaj görevinin tamamlamak için aracın ilk amaç
olarak stabil bir şekilde objelere yaklaşması gerekir. Ardından objeyi kavrayabilmek
için robotik bir kola ihtiyaç duyulmaktadır. Objeler yerleri değiştirilirken tekrar
aracın stabil olarak ilgili yerlere yaklaşarak robotik kol yardımı ile objeleri bırakması
gerekmektedir.
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Kapıdan Geçiş Görevi: Kapıdan geçiş görevi için aracın kapıdan geçerken temassız
geçmesini sağlamak amacıyla boyutlarının mümkün olan minimum seviyeye
indirilmesi ve manevra olarak sürüş kısmında dikkatli olunması gerekmektedir.

Mekanik Tasarım:
Aracın tasarımı yapılırken görevlere en uygun aracın tasarlanması amaçlanmıştır.
Araç tasarlanırken stabil bir sürüş sağlanması ve boyutların şartnamede belirtilen
şekilde olması hedeflenmiştir.

Şekil 6: “Sualtı Aracının Patlatılmış Görünümü”

Araçta 2 tanesi aracın dalıp çıkmasını sağlayacak şekilde dikey konumlandırılmış, 4
tanesi manevrayı sağlamak amacıyla araca 45 derece açı ile yerleştirilmiş 6 motor
bulunmaktadır.

Akrilik Tüp:

Şekil 7: “ Akrilik Tüp”

Akrilik tüp içerisinde elektronik aksamı bulundurmasından dolayı bir su altı aracı
için en önemli parçalarından biridir. İlk başta tüpü kendimiz üretmeyi düşünmüş
olsak da içerisinde elektronik aksamı kapsayacağından sızdırmazlığının büyük bir
önem oluşturmasından dolayı hazır alınmasına karar verilmiştir.
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Şekil 8: “Akrilik Tüpün Teknik ve 3 Boyutlu Çizimi”

İskelet:

Sualtı araçlarındaki en önemli parçalarından biridir. Su altındaki basınca dayanıklı
olabilmeli ve aracın alabileceği darbelere karşı korunaklı olmalıdır. İskelet gerek
duyulan tüm mekanik, elektrik ve itici bileşenler için de montaj platformu olarak
kullanılacaktır. Araçta herhangi bir arızalanma durumunda parça değişiminin daha
rahat olabilmesi için montaj kolaylığı da düşünülmüştür. İskelet mümkün olduğunca
sağlam ve aracın yükünü kaldırabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Orta Panel: İlk olarak tüpün sabitlendiği ve dalıp
çıkmayı sağlayacak olan motorların yerleştirileceği
kanata benzer yapı tasarlanmıştır. Köşe kısımları sivriliği
azaltılarak manevra konusunda iyi bir performans
göstermesi amaçlanmıştır.

Şekil 9: “Orta Panel”

Yan Panel: Manevra için yanlara yerleştirilen 45
derecelik motorların darbe almasını önlemek ve
aracın sabit kalmasına yarayacak olan alt panel ile
birbirlerine montajlanması amacıyla tasarlanmıştır.
Motorların hareketini önlememek için mümkün
olduğu kadar boşluklar bırakılmış ve suyun gidiş

Şekil 10: “Yan Panel” yönü engellenmemiştir.

Alt Panel: Aracın sabit kalması ve robotik kolun üzerine
monte edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yan paneldeki bir
amaca sahip olup motorların hareketini önlememek ve suyun
gidiş yönünü engellememek amacıyla yüzeysel olarak açık bir
tasarımdır.

Şekil 11: “Arka Panel”
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Kelepçeler: Tüpün üzerinde 2 adet ve altında 2
adet olacak şekilde tüpün sabit kalması için
tasarlanmıştır. Kelepçeler ile sabitlenmesinin
sebeplerinden birisi olası bir durumda tüpün
montajının kolay olmasıdır.

Şekil 12: “Kelepçeler”

T200 İticiler: Su altı aracının hareketi sağlanması için 2 tanesi
batırma ve 4 tanesi yüzdürme amaçlı kullanılacak olan toplam 6
tane itici bulunmaktadır. Öncelik olarak batırma görevini
üstlenecek olan iticiler yerleştirilerek ardından yönlendirmeye
yardımcı olacak olan iticiler de 45 derece açı ile araca
eklenmiştir. İticiler hazır satın alınacak olup üzerindeki özel
parça sayesinde araca sabitlenecektir.

Şekil 13,14,15:“İticiler T200 motor”

Manipülatör: Robotik kol; programlanabilir, mekanik parçaların bütünü ya da
kompleks bir robotun parçası olarak değerlendirilebilir. Kol seçimi yapılırken aracın
yapacağı görevler göz önünde bulundurulmuştur. Robotik kol kendisi ile bütün
oluşturan kendi özel vidasıyla sabitlenecektir.
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Şekil 16,17: “Manipülatör Kolun ve Sabitleme Vidasının Boyutları”

Flaşör: Işıklar su altındayken aracın görüşünü kolaylaştırmasını sağlar.
Araca yerleştirilen ışıklardan bir tanesi aracın önünü görmesini
sağlarken diğeri ise robotik kolun kullanımının ve tutulacak objenin
saptanmasını sağlamak amacıyla robotik kolun olduğu kısmı
aydınlatmaktadır.

Şekil 18,19: “Flaşör”

Tüm bu aşamalar geçildikten sonra aracımız son halini almıştır. Aracımıza ait son
tasarımın fotoğrafları aşağıda bulunmaktadır.
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Şekil 20, 21, 22, 23: “Tasarlanan Aracın Son Hali”

4.2.2.  Malzemeler

Aracın iskelet kısmı tüm sistemin temelini oluşturduğundan dolayı oldukça önemli
bir kısımdır. Su altındaki basınca ve aracın alacağı herhangi bir darbeye karşı
dayanıklı olmalıdır. Bu sebeplerden ötürü aracın iskelet kısmını oluşturacak
malzemeyi seçerken gerekli araştırmayı özenle yapıp, bazı malzemelerin özelliklerini
karşılaştırdık. Aşağıda aracın iskelet kısmı için seçilmesi planlanan bazı malzemeler
ve özellikleri verilmiştir.

POLİETİLEN:

Genel Özellikleri:
● Kolay kaynak edilebilme
● Elektriği izole kabiliyeti
● İyi talaşlı imalat özelliği
● Düşük aşınma Şekil 24: “Polietilen”
● Yüksek mukavemet .
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Mekanik Özellikleri:
● Yoğunluk(g/m³):0.93
● Darbe dayanımı(kj/m²): Kırılma yok
● Akma uzaması(%): 11
● Akma gerilmesi(MPa): 19
● Kopma uzaması(%): 50
● Elastisite Modülü(MPa):700
● Erime sıcaklığı(°C): 165
● Lineer ısıl genleşme katsayısı: 1.8

POM (POLİOKSİMETİLEN):

Genel Özellikleri:

● Çok yüksek mekanik ve darbe dayanımına
sahiptir.

● Yorulmaz, bükülmez ve deforme olmaz.
● Kendinden yağlayıcıdır.
● Düşük sürtünme katsayısına sahiptir.
● Yüksek aşınma dayanımı gösterir.
● Sulu ve nemli ortamlarda ölçülerini koruma

özelliğine sahiptir. Şekil 25: “Polioksimetilen”

● Kimyasal dayanımı iyidir.

Mekanik Özellikleri:
● Yoğunluk(g/cm³): 1.41
● Sürtünme katsayısı: 0.35
● Darbe dayanımı(kj/m²): Kırılma yok
● Çentikli darbe dayanımı(kj/m²): 7
● Akma uzaması(%): 10
● Akma gerilmesi(MPa): 65
● Kopma uzaması(%): 40
● Elastisite Modülü(MPa): 2900
● Erime sıcaklığı(°C): 164
● Lineer ısıl genleşme katsayısı: 1.1

Gerekli araştırmalar ve karşılaştırmalar sonucunda aracın iskelet kısmı için en
uygun iki maddenin genel ve mekanik özellikleri yukarıda verilmiştir.
Polioksimetilen maddesinin yoğunluğunun çok daha büyük olması ve diğer
özelliklerinin su altı aracı için daha uygun olması sebebiyle aracın iskelet kısmını
polioksimetilen ile üretilmesi planlanmaktadır.
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Motorlar

Piyasada su altı araçları için üretilmiş olan motorlar dikkatle incelenmiş ve
aralarından en iyi özelliklere sahip olan motor seçilmiştir. Aşağıda seçilen motorun
özellikleri verilmiştir.

T200 ROV motorları:

T200 İtici, uzaktan kumandalı araçlar, otonom
denizaltı araçları, yüzey gemileri ve daha fazlası için
dünyada kullanılan popüler sualtı iticilerindendir.
Patentli su basmış motor tasarımı, onu güçlü, verimli,
kompakt ve uygun maliyetli hale getirir. T200, dünya
çapında binlerce deniz robotu aracında kullanılıyor. Bu
sebeplerle tasarımda ikisi yukarı-aşağı, dördü
ileri-geri/sağ-sol olmak üzere toplam 6 tane motor
kullanılacaktır. Aşağıda motorların teknik özellikleri yer
almaktadır.

Şekil 26: “T200”

Şekil 27: “Parametreler”
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Pleksiglas Akrilik Tüp

İlk olarak sızdırmaz tüpü kendi
imkanlarımızla üretmeyi planladık fakat araçta
kullanılacak tüp, elektronik parçaları
bulunduracağından dolayı sızdırmazlık
açısından riske girmemeyi tercih ettik. Bu
sebeple su altı araçları için özel olarak üretilen
tüplerin kullanılması sızdırma riskini en aza
indirir. Bu doğrultuda tüpü hazır almaya karar
verdik. Hazır almak için belirlenen tüpün genel
özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Alınan tüp
pleksiglas malzemedendir. Bu malzeme
normal cama oranla 6 kat darbelere
dayanıklıdır. Aynı kalınlıktaki cama göre ısıyı
%20 daha az iletir. Camın yarı ağırlığındadır .

Şekil 28: “Pleksiglas Akrilik Tüp”

Özellikleri:
● Yükseltilebilir seçeneklerle uygun fiyat
● Değiştirilebilir uç kapaklar
● Çift O-ring sızdırmaz flanşlar
● 100 m derinliğe sahip dökme akrilik plastik tüp
● 400 m derinliğe sahip alüminyum tüp
● CNC alüminyum flanş üzerinde iç montaj delikleri

Akrilik tüp su sızdırmazlık sisteminin büyük
çoğunluğunu oluşturan ve içinde elektronik
parçaları barındıran su geçirmez tüptür. Tüp su
altı robotuna içinde bulunan hava sayesinde
yüzerlik katmaktadır.

Şekil 29: “Pleksiglas Akrilik Tüp”
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Akrilik Kubbe: Akrilik tüpün ucunda bulunan kubbe şeklindeki parçadır. Su
geçirmeme özelliğinden dolayı kamera bu bölümde
bulunacaktır. Bu malzemenin kullanılmasının en
önemli nedeni ışığın kırılmasını önleyerek nesnelerin
gerçek yerini ve gerçek boyutlarını göstermesidir. Bu
sayede yarışmada bulunan görevlerin en doğru
şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.(2020, İnsansız
Sualtı   Sistemleri , İleri Kategori,Baurov)

Şekil 30: “Akrilik Kubbe”

Flanş: Tüpün içerisine su sızmasını engelleyen
parçadır.Tüpün ön ve arka kısmında olmak üzere
toplam iki adet bulunmaktadır.

Şekil 31: “Flanş”
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Arka Kapak: Tüpün arka kısmına flanş ile birlikte monte edilerek tüpün tamamen
kapalı olmasını sağlar. Üzerinde bulunan delikler sayesinde konnektörlerin buraya
bağlanmasını sağlar.

Şekil 32: “Arka Kapak”

O-Halka: Flanşlar üzerinde bulunan bölümlere sabitlenerek
suyun tüp içerisine girmesini engellerler. Conta görevi
gördüğünden dolayı su sızdırmazlığında büyük önem taşırlar.

Şekil 33: “O-Halka”

Konnektör: Orta kısmı boydan boya delik olan bir vida türüdür.
Arka bağlantısını sağlamak için uygun bir somun bulundurur.
Tüpün dışından gelen kablolar konnektörün içinden geçerek
tüpün içine girer. Boşta kalan delil içine epoksi doldurularak
izole edilir. Bu sayede sızdırma problemi giderilmiş olur.

Şekil 34: “Konnektör”
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Flaşör: Suyun altından alınan görüntünün daha net bir
şekilde alınmasını sağlar ve suyun altındaki nesnelerin
saptanmasını kolaylaştırır. Suyun altı karanlık ise
aydınlanmasını sağlar. Ayrıca su geçirmez özelliğe sahip
olduğundan rahatlıkla kullanılabilir.

Şekil 35, 36: “Flaşör“

Işık:

Maksimum Parlaklık 1.500 lümen

Renk Sıcaklığı 6.200 kelvin

Işın Açısı Su içerisinde 35 derece
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Manipülatör:

Manipülatör gövde ve uç kısmında kavrayıcı bulunan bir malzemedir. Genellikle
nesneleri kavrama, hareket ettirme ve kaldırma gibi
işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Yarışmadaki
görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için en iyi
özelliklere sahip manipülatör kullanılmalıdır. Gerekli
araştırmalar sonucunda özellikleri bakımından en
verimli manipülatör seçilmiştir. Aşağıda seçilen
manipülatörün genel özellikleri verilmektedir.

Şekil 37: “Manipülatör”

Elektriksel Özellikleri

Besleme Gerilimi (Vin) 9-18 volt

PWM Mantık Gerilimi 3,3 volt

PWM Nötr Sinyali 1500 µs

PWM Açık Sinyali >1530 µs-1900 µs

PWM Kapatma Sinyali <1470 µs-1100 µs

Tepe Akımı 6 amper

Mekanik Özellikleri

Kavrama Kuvveti (uçta) 97N    22 lbf

Kavrama Gücü (ortada 124N    28 lbf

İtme çubuğu Eksenel Yük Değeri 3 kg    6,6 libre

Piston HareMinimum Lineerketi 13,5 mm    0,53 inç

Çene Açma 62 mm    2,44 inç

Açma/Kapama Zamanı 1,6 saniye
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Fiziksel Özellikleri

Ev materyalleri Alüminyum 6061-T6

Basınç Derecesi 300 m    984 fit

Toplam Uzunluk (Kapalı) 294 mm    11.57 yılında

Toplam Uzunluk (Açık) 300 mm    11.81 yılında

Gövde Ana Çapı 35 mm    1,38 inç

Braket Montaj Delik Aralığı 16 mm    0,63 inç

Braket Vida Boyutu M5x0.8

Havadaki Ağırlık (kablolu) 616 gr    21,9 oz

Sudaki Ağırlık (w kablo) 260 gr    9,2 oz

4.2.3 Üretim Yöntemleri:
Tasarlanan araç için POM, PEI, Polietilen, PEEK vb. malzemeler incelendi .

Sürecin bu aşamasında su altı aracı için en uygun malzemenin kolay erişim, deniz
suyuna karşı dayanıklılık, korozyon vb. faktörlerden ötürü en uygun olarak POM
malzemesini su altı aracının ana gövdesinde kullanılmasına karar verildi . Su altı
aracımız tasarlanırken yüksek basınçtan kaynaklı sızdırma sonucu elektronik
aksamlarda meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığın önüne geçilebilmesi için
ana gövdede birleştirilecek parça sayısını en aza indirmek hedeflendi . Genel olarak
parçaların üretimini 3D yazıcı ve CNC kesim araçları kullanarak tamamlamayı
hedeflerken sızdırmaz tüp içerisinde bulunan elektronik devre için lehimleme
yöntemi yoğunluklu olarak kullanılacaktır. Ürettiğimiz parçaları bir araya getirirken
ise ;

Şekillendirici/Eklemeli/Çıkarma ile İmalat :
Şekillendirici Eklemeli ve Çıkarma ile İmalat yöntemleri içerisinden sızdırmazlığı

korumak amacıyla Eklemeli ve Çıkarma ile İmalat yöntemleri kullanılacaktır.
Şekillendirici imalat yöntemin sızdırmazlık açısından sorun çıkarabilecek olması
sebebiyle mümkün olduğunca az kullanılmaya çalışılmıştır. Bu imalat yöntemleri
kullanılırken minimum malzeme boşaltma hedeflerken parçaların birleşme ve conta
yerlerine insertler yerleştirilecektir. Birbiri içerisinde hareket içinde olacak
parçalarda pah tanımlanacaktır.
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3D Yazıcı:
Üç boyutlu baskı 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit,

reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir.
Bu işlem sayesinde komplike şekillere sahip CNC tezgahlarda üretimi güç
malzemeler rahatlıkla tek parça üretilebilmektedir. Projedeki işlemler için
DENEYAP Atölyelerinde bulunan Benmaker 3B ekser plus 3D yazıcı kullanılması

planlanmıştır.

Şekil 38: “3D Yazıcı”

CNC Kesim:
Eksen hareketlerinin ve buna benzer

tezgahın çalışması ile ilgili bütün işlerin
manuel değil de bilgisayardaki bir kontrol
ünitesi sayesinde otomatik olarak kontrol
edildiği sisteme CNC denir. Milimetrik
kesim işlemleri için bilgisayarlardan
faydalanılır.

Şekil 39: “CNC Kesim”

Lehimleme:

Lehimleme iki ya da daha fazla sayıda metal
parçanın, görece düşük erime sıcaklığına
sahip bir dolgu metali eritilip bağlantı yerine
akıtılarak, tutturulması işlemidir. Lehim
malzemesi %36 kurşun ve %64 kalaydan
oluşan bir alaşımdır. Elektronik malzemeler
arasındaki bağlantının güvenilir ve sağlam
olmasını sağlayan bir yöntemdir.

Şekil 40: “Lehimleme”
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Delik Delme, Kesme, Şekillendirme:

CNC kesim ve 3D yazıcılardan çıkarılan parçalar bir araya getirilirken oluşabilecek
herhangi bir hata göz önünde bulundurularak bu işlemlerde su altı aracı üzerinde
gerçekleştirilebilir.

4.2.4. Fiziksel Özellikler
Aracın mekanik aksamlarının ve kullanılan iskeletin ağırlıkları hesaplandığında

teorik olarak aracımızın ağırlığı 4391 gramdır. Eklenen elektronik devre elemanları
kablolar ve bağlantı ekipmanları ile beraber bu ağırlığın 5- 5.2 kg arasında olacağını
varsayıyoruz. Aracımızdaki iskelet için seçeceğimiz malzemelerde ise yüzerliği ve
aracın askıda kalması için yoğunluğu sudan fazla olan Polioksimetilen(1,41 g/cm³)
malzemesi tercih edilmiştir. Diğer bir seçenek olan Polietilen ise sudan düşük
yoğunlukla olmasından dolayı tercih edilmemiştir. İskelet dışındaki malzemeler olan
elektronik devre elemanları ve bağlantı elemanlarının (vida vb.) yoğunluğunun da
sudan yüksek olması ve bu devre elemanlarının içinde bulunacağı akrilik tüpün
havasının alınması sayesinde teorik olarak aracımız su içerisinde batabilecektir.
Battıktan sonra askıda kalabilmesi için yüzdürücü köpükler vb. malzemelerin
kullanımı tercih edilebilirken eğer aracımız batma aşamasında bir sorun yaşarsa bu
sorunda aracın yan panellerine yerleştirilecek alüminyum levha veya süngerler
yardımıyla çözülecektir. Aracımızın ağırlık ve yapı bakımında simetriktir bu sayede
su içerisinde hareket ederken dengede kalabilecek, sapma minimum boyutta
olacaktır.

Şekil 41, 42, 43: “Aracın En-Boy Yükseklik Ölçümleri”
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

Şekil 44: “Ön Tasarım Raporu Elektronik Şeması”

Şekil 45: “Kritik Tasarım Raporu Elektronik Şeması”
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4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci

Robotta Pixhawk kullanılması tercih edildi. Pixhawk’ın tercih edilmesinin nedeni
her türlü araç tipini destekleyip çok amaçlı bir parça olmasıdır. Pixhawk’ın bizim
robotumuzdaki görevi ise Nvidia Jetson Nano’ya bilgisayar üzerinden gelen
komutları ESC’ye iletmek, servo motora gelen komutları robotik kola iletmektir.
ESC ise Electronic Speed Controller yani motorların gücünü kontrol edilmesini
sağlayan parçadır. DC motor ise düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye
dönüştüren makinedir. DC motorun bizim robotumuzdaki görevi ise robotu istenilen
yöne hareket ettirilmesini sağlamaktır.

Robotik kol ise robotun programlanabilir havuzdaki nesnelerin taşınmasını
sağlayacak parçadır. HD kamera ise havuzdaki nesneleri görerek robotun hedefe
yönelimini sağlamak için gereken kameradır.

Elektronik kısma güvenlik aşamasında çok önem verilmektedir . Kablo
yırtılmalarına dikkat edilmesi suyun altına girince robotun elektrik kaçağına neden
olmaması bakımından önem arz etmektedir. Elektronik grubu takım arkadaşlarımız
elektronik devrelerle ilgilenirken büyük bir titizlikle çalışmalarını yürütüyorlar.
Elektronik malzemelerden aşağıda detaylı bir şekilde bahsedildi .

Elektronik Tasarım Sürecinde Kullanılacak Malzemeler

Raspberry Pi 4B Nano Nvidia Jetson

Şekil 46,47: ”Elektronik Ana Devre Elemanları”

Jetson Nano işlemci olarak az da olsa Raspberry Pi’nin gerisinde kalmasına
rağmen GPU yani grafik işlemcisi ve veri aktarım hızlarına bakıldığında
Raspberry Pi’den daha iyi bir cihaz olarak görülmektedir. Araçta yüksek görüntü
işleme, havuzda başarıyla tamamlamamız gereken görevler açısından önemli olduğu
için Nvidia Jetson Nano  tercih edilmiştir.
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Nvidia Jetson Nano

Elektronik sistemimizin en önemli parçası olan bu bu bileşen bizim yardımcı
bilgisayarımız olacaktır. Sistemin kontrolü için gereken tüm işlemler buradan
yönetilecektir.

Şekil 48: “ Jetson Nano “

Şekil 49:  “ Jetson Nano Özellikler “
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Pixhawk:

Hem akademik açıdan hem de hobi için geliştirici topluluklara açık, yüksek kaliteli
ve düşük maliyetli otopilot donanım tasarımları için bir standart sağlamayı
amaçlayan bağımsız bir açık donanım projesidir. Diğer bir seçenek olan APM’ yi
kullanmama nedenimiz ise ikisi de benzer bir işletim sistemiyle çalışsa da
Pixhawk’ın daha güncel olmasıdır. Yapmayı düşündüğümüz su altı robotumuzdaki
işlevi ise bilgisayar tarafından Jetson Nano' ya gönderilen komutları ESC` ye
ileterek, Servo'ya gelen komutları robotik kola iletip çalışmasını sağlamaktır.

Şekil 50: “Pixhawk”

Özellikler:

• Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic’ in bir ürünü (
STM32F427 Cortex M4 core with FPU). Bu işlemci “NuttX Real Time Operating
System” ile kullanılıyor.

• 168 Mhz/256 KB RAM/2 MB Flash

• 14 adet PWM çıkışı

• 7 V yüksek akımlı servo çıkışları

• 38 gram ağırlık

• Boyutu 50 mm x 15.5 mm x 81.5 mm

Temel ESC:
İtici ve motorlar gibi herhangi bir üç fazlı fırçasız motoru

çalıştırmak için bir elektronik hız kontrolörü (ESC)
gereklidir. Bu 30 amp ESC, T200 itici için yeterlidir. Bu
parça bizim elektrikli araçlarımızın oyuncaktan ayrılmasını
sağlayan en büyük farktır. Yapacağımız robotumuzdaki
işlevi ise motorlara çalışması için yeterli enerjiyi
sağlayabilmektedir.

Şekil 51: “ESC”
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Özellikler:

● Basit, sağlam fırçasız elektronik hız kontrolörü
● Kompakt form faktörü
● İleri / geri itme için ileri / geri dönüş yönü
● Kullanımı kolay bir arayüzde özelleştirilebilir ayarlar
● Minimum soğutma ortamları için optimize edilmiş yüksek verimli, düşük ısılı
tasarıma sahiptir.

Basınç Sensörü:

Araç otonom veya manuel sürüş halinde iken; suyun altında bulunduğu derinliği
ölçerek anlık olarak ve gerçeğe en yakın şekilde kontrol istasyonuna bildirmesi
gerekmektedir. Bunu sağlamak için basınç sensörü kullanılmıştır.

Şekil 52: “Basınç sensörü”

Teknik Özellikler:

● Basınç Ölçüm Aralığı: 0-1.6 Mpa
● Çalışma Voltajı: 5V
● Çıkış Voltajı: 0.5-4.5 V
● Ölçüm Hassasiyeti: 0.5%~1%FS (0.5%, 0~55°C)
● Su Geçirmezlik Durumu: IP68
● Çalışma Sıcaklığı: -20 ~85°C
● Yanıt Süresi: < 2ms
● Çalışma Akımı: 2.8mA
● Normal Çalışma Basıncı: ≤2.0 Mpa
● Maksimum Basınç: 3.0Mpa (Bu basınç üzerinde ürün hasar görür)

Pusula Sensörü:

Araç, su altında görevleri yaparken dış arayüz üzerinden aracın
konum tespiti yapılması gerekmektedir. Bu sebeple 3 eksenli
pusula sensörü kullanılması planlanmaktadır.

Şekil 53: “Pusula sensörü”
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Kamera:

Görevlerimiz gereğince otonom görüntü işleme sisteminde gerek manuel sürüşte
çevrenin algılanması, yorumlanması ve buna uygun tepki verilmesi için kameralara
ihtiyaç vardır. Bu sebepten ötürü su altı aracımızda 2 adet Low-Light HD USB
Kamera kullanmaktayız.

Low-Light HD USB kamera düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi vermesi ve geniş
açıda kamerayı ya da robotu oynatmaya gerek kalmadan sabit görüntüler
vermektedir. Jetson Nano üzerindeki USB portu ile sisteme dahil olmaktadır.

Teknik Özellikleri

• Yatak eksende görüş açısı: 80 derece

• Dikey eksen görüş açısı: 64 derece

• Çözünürlük : 2.24 MP

• Besleme gerilimi: 5V

• Maksimum akım :220 mA

Şekil 54, 55: “Kamera”

Kablo:

Araca su altında enerjinin kesintisiz ve en az kayıpla ulaştırılması için 12 AWG güç
kablosu kullanılacaktır. Kablonun sahip olduğu poliüretan kılıf sayesinde su yalıtımı
sağlanmıştır.

Ayrıca, uzun mesafeli iletişim için su geçirmez özelliğe sahip Fathom ROV Tether
R2 Ethernet kablosu kullanılmıştır.
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AWG Sistemi: AWG kısaca Amerikan Kablolama Ölçü Birimi anlamına
gelmektedir. Bir kablonun içerisindeki tel çapı mm olarak bir AWG değerine denk
gelmektedir.

Şekil 56, 57:“AWG ve Fathom ROV Kablo”

220 ACV – 20 DCV AC – DC Voltaj Düşürücü:

Yarışma şartnamesinde belirtilen bize verilecek olan ana güç gerilimi 220 VAC
kontrol ve itki sistemimiz için tolere edilebilir giriş geriliminin (20V) çok üstünde bir
gerilimdir ve itki sisteminin verimli olduğu 10-20 VDC bandına düşürülmesi
gerekmektedir.

Şekil 58: “Dönüştürücü”

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı bize en uygun dönüştürücü MT-800-24 24
Volt 33 Amper SMPS AC – DC (Resim 2) dönüştürücün kullanılacaktır.
Dönüştürücünün üzerinde bulunan voltaj ayarlama vidası ile çıkış gerilimi 20 VDC
olarak ayarlanacaktır.

Teknik özellikleri:

● • AC Giriş (200-220V)
● • Kısa Devre / Aşırı Yük / Yüksek gerilim koruması
● • 100 % Tam Yükte Çalışma •
● CE Sertifikası
● • 24 Volt 33 Amper
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Güç Dağıtım Kartı:

Aracımıza monte edilen piller, ESC’ler, anakart ve diğer
onboard sistemlerin güç bağlantılarını düzenli bir şekilde
organize eden bir devre kartına ihtiyaç vardır. Bu görevi
yerine getirecek devre elemanı güç dağıtım kartıdır

Şekil 59: “Güç dağıtım kartı”

Ürün Özellikleri:

● 2 ons bakır ve 4 katmanlı PCB
● Çiftler halinde ESC ve pil lehim tırnakları
● Kamera ve VTX için çeşitli voltajlarda lehim köprüsü
● Çıkış LED göstergeleri ile düzenlenmiş 5V ve 12V
● Kısa devre toleransı (10sn / dak)
● Giriş Voltajı: 9 ~ 26VDC (3S ~ 6S LiPoly)
● ESC çıkışları sürekli akım: çıkış başına 20A
● ESC çıkışları tepe akımı (10 saniye / dak): çıkış başına 25A
● BEC 12V çıkış voltajı: 12.0 +/- 0.2VDC
● BEC 12V çıkış sürekli akımı: 2A (maks. 3A 10sn / dak)
● Boyutlar: 36 x 36mm
● Ağırlık: 6g
● Montaj delikleri: 30,5 mm kare aralık

Batarya:

Lityum Polimer(LiPo) piller günümüzde birçok elektronik cihazda kullanılan bir
pil çeşididir. Son yıllarda radyo kontrol endüstrisinde oldukça yaygınlaşmaktadırlar.
Uzun çalışma süreleri ve yüksek güç sağlayabilmeleri gibi avantajlara sahiptirler.
Robotumuza enerji sağlayabilmek dışarıdan bir güç kaynağıyla iletmek veya robot
içerisinde pil bulundurmak olmak üzere iki seçeneğe sahiptik. Araştırmalarımız
sonucunda kablo karmaşasını önlemek ve robota veri aktarırken oluşabilecek
manyetik gürültüyü en aza indirmek için robotumuza pil ile enerji vermeyi tercih
ettik. Araştırmalarımız sonucu güvenlik konusunda gelişmiş olan 14.8 V 4S Lipo
Batarya-Pil 5000 mAh 45C  Lipo Pilden 2 adet kullandık.
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Şekil 60: “Batarya”

Özellikleri:
● Voltaj: 14,8V
● Kapasite: 5000mAh
● 45C (50C anlık, maksimum 10sn)
● Ağırlık: 504gr
● Boyutları: 157x46x31mm
● 4 Hücreli
● T Plug çıkış soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur.

Akrilik tüp rayı:

Aşağıdaki görsel akrilik tüp içerisindeki elektronik devrenin yerleştirilmesi için
gerçekleştirilmiş tabladır. Tüp içerisinde karışıklığı önlemek için elektronik ekibimiz
tarafından tasarlanmıştır.

Şekil 61:  “ Akrilik tüp iç aksam “

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci
Aracın su altındaki seyrini belirlemek amacıyla veriyi algılama , işleme ve

düzenleme basamaklarını kapsayan algoritmamız tasarlarlanırken tüm olasılıkların
göz önünde bulundurulduğu  sistematik ve sezgisel bir yaklaşım benimsendi .
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● Araca güç verilmesinin ardından sensörler kalibre edilir ve ölçümler dizini dış
arayüze aktarılır. Kameradan alınan görüntüler dış arayüze aktarılır.

● Aracın Raspberry kontrol kartı ve Pixhawk ile bağlantı kurması sağlanır. Kamera
ve sensörlerden bilgi girdisi alınıp yazılan koddaki parametrelere tanımlanan
değerlere bağlı kalınarak işlenir.

● Basınç sensöründen alınan bilgi girdisi ile derinlik saptanır ve derinlik saptaması
yapılır. İstenilen derinlik belirlenir. Bu doğrultuda batırma iticilerine güç verilir.
İstenilen derinliğe ulaşana dek bu işlem tekrarlatılır.

● Aracın istenen konuma gelmesini sağlamak için belirlenen konuma araç ulaşıncaya
kadar yüzdürme iticilerine güç verilir. Araç istenilen konuma ulaştığında yüzdürme
iticilerinin gücü kesilir.

● Aracın sağa dönüş yapması isteniyorsa sol iticilere; aracın sola dönüş yapması
isteniyorsa sağ iticilere güç vererek aracın istenen yöne yönelimi sağlanır.

● Aracın ileri yönde hareketi hareket iticilerine güç verilerek gerçekleştirilir.
● Aracın dengesinin bozulması durumunda eğer araç sola yatıksa sol batırma

iticilerine; sağa yatıksa sağ batırma iticisine güç verilir. Araç denge konumuna
gelinceye dek bu işlem tekrarlatılır .

● Aracı yüzeye çıkarmak için batırma iticilerine ters yönde güç verilir. Yüzeye
ulaştığında batırma iticilerinin gücü kesilir.

● Tüm bu ihtimallerin dışında görevler doğrultusunda manipülatör kol kullanılacak
ise servo motor çalıştırılarak manipülatör kol çalışır duruma getirilir.

● Tasarlanan algoritma süreci doğrultusunda aracın kontrolü, hedefe yönelim, rota
takibi, navigasyon saptama gibi işlemler sistemli bir şekilde sağlanacaktır .
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Şekil 62: “Algoritma Şeması”

Görmekte zorluk yaşıyorsanız linki kullanabilirsiniz: https://l24.im/ETW5Z
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4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci

Yazacağımız yazılım tasarlanırken verilen manuel ve otonom görevler göz önünde
bulundurularak ekibimizce sistematik ve disiplinli bir yaklaşım benimsenmiştir. Verilen
görevler analiz edilerek yazılım sisteminin gereksinimleri belirlenmiştir .

Görev Analizleri:

Sualtı Hokeyi Görevi: Havuz tabanında rastgele pozisyonlanmış 5 hokey pakını aracı
havuzun herhangi bir yerinden bıraktığımızda koyabilmesi için kontrol panelinden
robotun fonksiyonel kullanılması gerekmektedir. Bu görevin en iyi şekilde
gerçekleştirilebilmesi için kontrol panelinden gelen girdilerin araç tarafından hızlı ve
doğru şekilde yorumlanması gereklidir. Ayrıca pilotun kontrolünü kolaylaştırmak
amacıyla aracımızın sabit bir konumda durabilmesi için sürekli çalışacak batırma
motorlarının doğru şekilde hesaplanıp kalibre edilmesi gerekmektedir .

Sualtı Montaj Görevi: Aracın su altındaki objelere dengeli ve yavaş bir şekilde
yaklaşıp robotik kol yardımı ile objeleri alıp istenilen konuma getirmesi için aracın
hassas bir şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Aracın dengesini korumak için ilgili
sensörlerden alınan bilgilerin füzyonu ile motorların aracı dengelenebilmesi için gerekli
olan kod dikkatli bir şekilde ve denenerek yazılmalıdır. Ayrıca robotik kolun kontrolü
arayüzlere eklenip düzenlenmelidir.

Kapıdan Geçiş Görevi: Bu görevde araç tamamen otonom şekilde çalıştırılacağı için
ve araç göreve havuzde gelişigüzel bir konumda başlayacağı için tüm ihtimaller
değerlendirilip aracın her ihtimalde kapıyı algılaması ve merkezinden temassız bir
şekilde geçmesi gerekmektedir. Bu iş için görüntü işleme , merkezini bulma ve
merkezden geçmek için güdüm algoritmaları gereklidir.Araç havuzda gelişigüzel
konumlandırılacağı için ilk başta kendi etrafında yavaş bir şekilde kapı kamera açısına
girene kadar dönme komutu verilmelidir. Kapının saptanmasının ardından hedefe
yönelim gerçekleştirmelidir ve temassız bir şekilde geçiş sağlamalıdır .

Yazılım dili olarak Python tercih edilmiştir. Python yüksek seviyeli, nesne yönelimli,
yorumlanabilir, modüler ve etkileşimli bir dildir. Python’ın yorumlanabilir bir dil olması
Python ile program geliştirmeyi daha kolay hale getirmektedir. Python‘ın tercih
edilmesinin nedenleri geniş ve standart bir kütüphane sunması, yararlanabileceğimiz
kaynak içeriğinin yeterli düzeyde olması, Python araç ve kütüphanelerinin açık kaynaklı
mimari yapıda olmasıdır. Ayrıca aracımızın görüntü işleme için gerekli olan kodları
Python’un sitesi olan Rovpy platformunda  ücretsiz ve açık bir şekilde bulunmaktadır.

Rovpy: Bu proje geçen sene TEKNOFEST’e katılan ileri düzey yarışma takımlarından
biri tarafından başlatılmış, insansız su altı araçlarının kontrolü ve görüntü işlemesi için
ihtiyaç duyduğu kodları açık bir şekilde sitesinde bulundurmaktadır. Bu proje kodları
içerisinde renk filtreleme ve çember algılama gibi otonom görevimizde bize çok
yardımcı olacak kodlar içermektedir.
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Şekil 63: “Python dilinde yazılmış su altı aracı kontrol kodları “

Yazılım tasarım süreci planlanırken bir döngü halinde olması nedeniyle hata yapma
oranımızı en aza indirgeyeceğini düşündüğümüz ve sistemin gereksinimlerini daha
kolay analiz edebileceğimiz artımsal metodoloji kullanılacaktır.

Şekil 64: “Artımsal metodoloji”
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Güdüm , Kontrol ve Navigasyon Algoritmaları Yazılımsal Süreç

Hedefe ulaşmak için gerekli manevraları yöneten güdüm algoritmalarının yazılım
sürecinde görev sahası, sensör konfigürasyonu, platform tipi göz önüne alınarak girdiler,
anlık konumdan hedefe göreli yer-yön bilgisi; çıktılar ; aracın baş ve yunuslama açı
konumu ve derinlik komutu olarak belirlenmiştir.

Güdüm algoritması araca geri dönüt olarak; yörünge şekillendirme, görüş hattı
takibi, hedefe yönelim sağlayacaktır. Rota planlama optimizasyon kriterleri
çerçevesinde yapılırken rota takibi planlanan rotada kalmak için gerekli yönelim
komutlarına bağlı yapılanır. Kamera (arayıcı başlık) ise iki boyutlu yön tayinini (yanal
-dikey) sağlayacaktır.

Güdüm algoritmalarına bağlı olarak tasarlanan kontrol algoritmalarının yazılımsal
boyutu aracın su altında kodlarımıza bağlı olarak hareket edebilmesine
dayandırılmaktadır.Sensör füzyonu ve kamera ile navigasyon saptaması yapmak
hedeflenir .

Özetle araç kontrol sistemi;

Şekil 65: “Araç Kontrol Sistemi”

Görüntü İşleme

Dijital ortama aktarılmış görseller üzerinden ilgili ihtiyaca göre faydalı bilgiler
elde etmek için farklı tekniklerle özdeşleştirebilen bir yöntemdir. Piksel değerleri,
keskin bölgeler, segmentasyon (konvolüsyon işlemi), frekans dönüşümü yöntemleri ile
görüntü işleme yapılır. Su altında görüntüde piksel bozulmaları ve görüntüde
dalgalanmalar olabileceğinden görüntüyü iyileştirmek ve gürültüden arındırmak için
veri analizi yapılır ve algoritmalar  geliştirilir.

Görüntü geliştirme ortamı Python, görüntü geliştirme ortamı kartı Jetson Nano olarak
belirlenmiştir. Jetson Nano aracın yapay zeka alanında gelişime açık olmasında önemli
bir rol üstlenmektedir ve yapay zeka ile makine öğrenmesi alanında bize gerekli
özgürlüğü sağlayabilecektir .
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Şekil 66: “Görüntü işlemede kullanılan Open Cv açık kaynak kodlar “

OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü işleme
kütüphanesidir.

OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye ve makine öğrenmesine yönelik 2500’den
fazla algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt etme, insan
hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde
işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma, optik karakter tanımlama gibi işlemler rahatlıkla
yapılabilmektedir .

Şekil 67: ” Bir görüntü işleme görseli”
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Tasarlanan görüntü işleme adımlarında öncelikle video görüntüleri aktif görüntü
çerçevesinde ön işleme işlemine tabi tutulur.

Görüntü ön işleme aşamasında, kameradan alınan görüntü üzerinde sırasıyla filtreleme,
resmin grileştirilmesi ve ikili resme çevrilmesi işlemleri uygulanmaktadır. Bu işlemlerin
gerçekleştirilmesinden sonra görüntü üzerinde yer alan ve ilgilenilen nesneler daha belirgin ve
kolay işlenebilir hale getirilmektedir. Filtre uygulama adımında, görüntü üzerinde yer alan
gürültülerinin giderilmesi ve resimde yer alan gereksiz ayrıntıların azaltılması sağlanmaktadır.

Gri olarak elde edilen görüntü üzerinde, eşikleme işlemi uygulanarak sadece ilgili nesnelere
ait yer alan bölümler kullanılmaktadır.

Nesne bulma ve özellik çıkarımı işlemi aşamasında, görüntü ön işleme aşamasından
geçirilerek elde edilen ikili görüntü üzerinde nesnelerin bulunması ve her bir nesneye ait
özelliklerin çıkarımı işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Şekil 68: “Görüntü ön işleme aşamasında uygulanan adımlar “
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Ön işlemenin ardından arka plan çıkarma , nesneleri segmente etme aşamaları görüntüye
uygulanır. Sistemdeki nesneler göz önüne alınarak kontrol modülünde ve sınıflandırma
modülünde  görüntü aktivite edilir .

İşlem döngü içerisinde görüntü işleme bitirilinceye dek sürdürülür .

Şema 69: “Geliştirilen sistemin akış diyagramı  ”

Bu aşamaların ardından görüntüden veriler elde edilir. Su altında elde edilen
görüntülerin işlenerek gürültüden arıtılmasıyla araç verilen görevler doğrultusunda
nesneleri segmente edebilecektir.

Eğer su altında görüntüde dalgalanmalar sonucu gürültü fazla olur ve geliştirilen
sistemde kullanılan teknikler bu problemi çözmekte yetersiz kalırsa alternatif bir çözüm
olarak yapay zeka ile makine öğrenmesi tekniği kullanılabilecektir . Makine öğrenmesi
yazılı verilere göre çok daha hızlı işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir.. Kullanılan
Jetson Nano kartı buna elverişli bir platformdur.
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4.4. Dış Arayüzler
Dış arayüz için elimizde 2 seçenek bulunmakta:

● Birinci seçenek  arayüz ve konsolun kendimizce oluşturulması
● İkinci seçenek ise hazır arayüz ve konsolları araştırıp aracımıza ve bize en uygun

olanı seçmektir.

Neden QGround?
Aracımız için kullanacağımız Jetson Nano ve yazılım dilimiz olan Python ile

uyumludur. QGround arayüzünün asıl kullanım sahası dronelar ve hava araçlarıdır.
Ancak su altı araçlarını da kontrole uyarlanabilir.

Kendi dış arayüzümüz şekil(70)’de  gösterilmiştir.

Şekil 70: “Tasarladığımız Dış Arayüz”
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Yeni kontrol paneli ara yüzümüzdeki değişiklikler şu şekildedir:

● Kontrol için bulunan yön tuşları yerine X,Y ve Z ekseni olan joystick eklenmiştir.
Joystick ile kontrol daha kolay olmaktadır bu da pilotumuzun aracı daha etkili
kullanmasına ve manuel görevlerimizde başarımızı artırmasına yardımcı olacaktır.

● Denge profili eklenmiştir. Denge profili aracın eğimini göstermektedir.Denge
kontrolünü sensörlerden bilgi alarak aracımız kendisi yapıyor olsa da herhangi bir
aksaklıkta bizim haberdar olmamızı sağlamış olacaktır.

● Motorların çalışma durumu dalış motorları ve yön motorları olmak üzere iki başlık
olarak eklenmiştir. Y eksenindeki hareketler sırasında dalış motorları , X ve Z
eksenindeki hareketlerde de yön motorları aktif olacaktır.

● Pusula daha kolay anlaşılabilir bir pusula ile değiştirilmiştir.
● Aracın ışıklarını açıp kapatabilmek için buton eklenmiştir.
● Suyun sıcaklığını gösteren bir panel konulmuştur.
● Devrelerdeki voltajı gösteren bir panel eklenmiştir.

QGround un ArduSub uyumlu bir kontrol paneli Şekil 71‘de gösterilmiştir.

Şekil 71: “Kontrol Paneli”

5. GÜVENLİK

Takım arkadaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu pandemi
şartlarında olabildiğince az yüz yüze buluşmaktayız. İşlemlerimizi ve toplantılarımızı
genel olarak online yapmaktayız.Eğer yüz yüze toplanmamız gerekirse de corona virüs
kuralları çerçevesinde hareket etmekteyiz.
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5.1. Üretim Aşamasında Güvenlik:

Bu aşamada birçok tehlikeli araç ve aletle çalışmak durumunda kalıyoruz. Eğer bu
aletler doğru şekilde kullanılmaz ise büyük yaralanmalara sebep olabilir. Bu nedenle
üretim aşaması güvenlik kurallarına uymak  zorunludur. Kurallar şu şekildedir:

● Olası yangın durumu için atölyede yangın tüpü bulundurulmalıdır.
● Keskin kenarlı veya el derisine herhangi bir zararı olacak yüzeye sahip

malzemelerle iş yaparken eldiven takılmalıdır.

Görsel 72: “Tornalama İşlemi”

● Lazer kesim ya da kaynak gibi ışığı göze zarar verebilecek işler yaparken
gözlük takılmalıdır.

● Atölyede yapılan işlemler sonucu ortaya çıkabilecek zehirli gazlara veya toza
karşı maske takılmalıdır.

Görsel 73: “Cnc tezgah ve 3D yazıcı kullanımı”
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● Atölye gereçlerini kullanmayı bilen ve tecrübe sahibi takım arkadaşlarımız var ise bu
takım arkadaşlarımız gereken gereçleri kullanmalıdır.Eğer böyle bir eğitime ya da
tecrübeye sahip arkadaşımız yoksa uzman birinden yardım alınmalıdır.

5.2. Test Aşamasında Güvenlik:

Test aşamasında araç tam anlamıyla hazır olmadığı için güvenlik tehlikeleri ile
karşılaşılacaktır. Bu durum karşısında can ve mal güvenliğini sağlamak , zararı önlemek
ya da en aza indirmek için bir takım güvenlik kurallarımız bulunmaktadır. Bu kurallara
uymak zorunludur.

Test aşamasında uygulanacak güvenlik kuralları şu şekildedir:

● Aracın deneme süresinde ve ileri dönemlerde araca giden elektriğini direkt kesecek
bir acil durum butonu bulunmalıdır.

● Test sırasında olası bir yangın durumu için yangın tüpü bulundurulmalıdır.
● Araç çalıştırılmadan önce araç çalışır duruma geldiğinde hiç kimsenin zarar görme

ihtimali olmayan bir mesafede durulmalıdır.
● Elektrik kaçağına karşın yalıtkan kıyafetler giyilmeli ve yalıtkan eldiven takılmalıdır.
● Araç sürüş testlerinden sonra, sudan çıkarılmadan önce elektriği kesilmelidir.

5.3.  Yarışma Alanında Güvenlik :

Yapılan testler sonucunda aracın sorunları giderilmiş olsa da yarışma esnasında
istenmeyen kazalar ile karşılaşılabilir. Yarışma alanında karşılaşılabilecek olası
tehlikeleri öngörerek önlemler almak son derece önemlidir. Yarışma aşamasında
uygulanacak güvenlik kuralları şu şekildedir;

● Testleri daha önceden yapılmış olsa da araç yarışma aşamasında önceden güç
verilmeden sızdırmazlığı kontrol edilmeli böylelikle olabilecek elektrik çarpmaları
önlenmelidir.

● Kullanılacak olan kablonun su geçirmezliği ve kablo üzerinde açık bir kesik vb.
olmaması araç suya yerleştirilmeden tekrardan kontrol edilmelidir.

6. TEST:

Ülkemizin gündeminde olan pandemi şartları henüz projemizin bir prototipi ya da
malzemeleri bulunmadığı için testler gerçekleştirilmemiştir. Burada bulunan testler kurgu
şeklindedir aracımızı oluşturduğumuz zaman en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Yazılım Testleri:

Sistemimizin yazılımında yazılan her kod yarışma öncesi araca yüklenerek test
edilecektir . Testler sonucunda kodlarda herhangi bir aksama saptanması durumunda
kodlardaki eksiklikler giderilerek yazılım sisteminin en az hata ile çalışması
sağlanacaktır .
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Elektronik Testler:

● Kullanılacak olan elektronik elemanların çalışma durumları test edilecektir.
● Elektronik aksam birleştirilirken ortaya çıkabilecek ana sorun akım ve voltaj

ayarlanmasıdır. Elektronik tasarım süresi içerisinde yapılacak olan hesaplamalarda
akım ve voltaj değerlerini ayarlamak için ve ani artışları engellemek için sigorta ve
regülatörler kullanılacaktır.

Mekanik Testler:

● Kamera tüpün içerisine konumlandırılacak ve çekim açısı kontrol edilecektir.
● Işıklar çeşitli şekillerde yerleştirilerek en iyi aydınlatma açısı sağlanacaktır.

Sızdırmazlık Testi:

Sızdırmazlık için iki farklı test yöntemi belirlenmiştir. Biri elektronik aksama zarar
vermemek için sadece hava basıncı yardımı ile diğeri ise elektronik aksam takılmadan
önce bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını ölçmek için su altında yapılacaktır.

● Boş olan akrilik tüpün su geçirmezliğini kontrol etmek için tüpün içine suyu emecek
herhangi bir materyal koyulup suyun 2-3 m altına batırılıp 30-40 dk bekledikten sonra
sudan çıkarılıp materyalin nemli ya da ıslaklık durumu kontrol edilecektir eğer kuru
ise sızdırmazlığı kanıtlanmış olur.

● Sızdırmazlığını kontrol etmek istediğimiz elektronik aksamın içinde bulunduğu akrilik
tüpe vakum testi yapılacaktır. Akrilik tüpü vakum portuna bağlayıp küçük
değerlerdeki basınç aralığında bıraktığımızda herhangi bir değişim oluşturmazsa suyu
da geçiremeyeceği anlaşılır.

Denge Testi:

Araç su altında farklı açılarda eğilerek farklı açılardan ne kadar zamanda dengesini
kazandığı ölçülecektir.

Motor Kalibrasyon Testi:

Her bir motor ESC`ye bağlanarak motorların çalışma hızlarının eşit olup olmadığı
kontrol edilerek motorların farklı hızlarda dönmesi sonucunda yönlendirmenin yanlış
olması engellenecektir.

Kontrol Testleri:

Sürüş Testi:

Bu testin temel amacı pilotumuzun araç kontrollerine alışmasıdır. Hem serbest bir
şekilde hem de görevler çerçevesinde pilotumuz antrenman yapacaktır. Ayrıca tespit
edilen denge problemleri kontrol arayüzü problemleri de düzeltilebilecektir.
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7. TECRÜBE

● Derinlik koruma testleri yapılırken aracın havuzun kenarına veya zeminine çarpma
ihtimali bulunmaktadır. Bu durum yaşandığı zaman yapılması gereken şeylerden birisi
araca giden gücü kesmek olmalıdır. Böylece herhangi bir elektrik çarpma olayının
yaşanmasını engellenilir ve elektronik aksam korunur. Araç su yüzeyine çıkarılarak
alınan hasarın tespit edilmesi kısa süre içerisinde giderilmesi gerekir. Aracın derinlik
testi sonrasında yapılması gerekenler tecrübe edinildi.

●
● Aracın sızdırmazlık testi içerisinde su alması da ihtimallerden birisidir. Araç suya

indirilmeden önce sızdırmazlığından emin olunmalıdır ve yaşanabilecek herhangi bir
su alma durumu engellenmelidir. Yine de tüm bu önlemlere rağmen oluşabilecek
kazalara hazırlıklı olunması gereklidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında sakin
olunması ve panik yapılmaması önemlidir. İlk olarak yapılacak olan işlemlerden birisi
araca giden gücün kesilmesidir. Elektrik çarpmalarını önüne geçilmesi gerekir ve
aracın elektronik aksamının zarar görmesi önlenir. Güç kesildikten sonra araç su
yüzeyine dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Aracın zarar gören bölümleri analiz edilip
kısa süre içerisinde onarılması sağlanır. Ayrıca aracın tekrar böyle bir sorunla
karşılaşmamak için sızdırmanın sebebi tespit edilerek bu sorunun önüne geçilmesi
gerekir. Hasar giderildikten sonra aracın elektronik aksamı çıkarılarak aracın yalın
haldeyken sızdırmazlık testi tekrar edilmelidir. Aracın sızdırmazlık testi sırasında
yaşayabileceği kaza sonrasında yapılacaklar tecrübe edinildi.

●
● Aracın ilk tasarımı ön tasarım raporunda belirtilmişti fakat bu tasarımın yeterli

olmadığı düşünülerek bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. İlk tasarımda
yapılan hatalar ve yanlış metotların tekrarlanmamasına özen gösterildi. Yapılan
değişiklikler sonucunda aracın nihai tasarımı kritik tasarım raporuna eklendi. Bu
sayede modelleme pratikliği ve teknikleri öğrenilerek tecrübe edinildi.

●
● Rapor yazımı ve Teknofest yarışmaları hakkında takım olarak genelimiz bu konuda

tecrübesizdi. Yarışmaya katılmaya karar vererek sıfırdan araç tasarımı , bütçe ve risk
planlaması , doğrultusunda harcamalar yapılması ve doğru malzeme seçimi tecrübe
edildi. Su altı aracının oluşturulduğu son aşamasına kadar yapılan araştırmalar ile
doğru araştırmanın yapılması ve detaylı araştırmalar hakkında tecrübe etmiş olduk.
Kendi alanlarımızda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda mekanik ekibi tasarım ve
üretim konularında, elektronik ekibi elektronik devre şemaları ve elektronik
malzemelerin kullanımı konularında ve yazılım ekibi de kodlama ve algoritma
tasarımı konularında genele oranla daha fazla tecrübe etti.

●
● Proje yönetimi, projenin iletilebilmesi ve proje gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek

sorunların en kısa sürede üstesinden gelinmesi gerektiğinde yapılması gerekenler,
yarışmaya hazırlanırken takım çalışması ve birlikte hareket etme duyguları tecrübe
edinildi. Aracın üretimi sağlanırken yapılması gerekenler ve kullanılacak olan
makinelerin çalışma prensipleri öğrenilerek bu makineler kullanılırken gereken
güvenlik önlemleri dikkate alınarak güvenlik konusunda yapılması gerekenler tecrübe
edinildi.

●
● Kodlama sürecinde yarışmanın görevlerinin gereksinimleri değerlendirildi ve kodlama

ekibi tarafından ortak çözümler arandı. Süreç takım halinde yapılarak takım ruhu
tecrübe edinildi.
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMA

8.1. Zaman Planlaması

Zaman planlaması projenin doğru yönetilmesi ve gerekli işlerin zamanında
bitirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki tablodaki yarışma gününe
kadar yapılacak olan çalışmalar verilmiştir.

İş Planı
(Tanımı)

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Yarışmanın Araştırılması ve
Kategori Belirleme

Kategori Hakkında Bilgiler
Edinme

Takım Tanıtımı Yapılması

Proje Genel Planlama

Yarışma Başvurusu

Malzeme Seçimi

Elektronik Tasarım
Geliştirilmesi

Yazılım Tasarımı Geliştirilmesi

Ön Tasarım Raporu

Kritik Değerlendirme

Malzeme Tedariği

Üretim ve Montaj

Algoritma Tasarımı
Tamamlanması

Sızdırmazlık Testi

Hareket ve Kabiliyet Testi

Kritik Tasarım Raporu

Sızdırmazlık Raporu

Finalistlerin Belirlenmesi

Yarışma

Şekil 75: “Zaman Planını Gösteren Tablo”
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8.2.Bütçe Planı:

Kullanılacak olan malzemeler hem kaliteli hem de mümkün olduğunca maliyeti düşük
olabilmesi için özenle seçildi ve aşağıda buna ait bir bütçe planlaması verilmiştir.

Malzeme Adet Birim Fiyat Net Fiyat

T200 ROV Motorlar 8 1769,54 ₺ 14156,32 ₺

Pixhawk 1 1307,63 ₺ 1307,63 ₺

Temel ESC 6 231,93 ₺ 1855,44 ₺

Akrilik Tüp 1 1855,44 ₺ 1855,44 ₺

POM
(Polioksimetilen) 3m² 743,40 ₺ 2230,20 ₺

Güç Dağıtım Kartı 2 56,26 ₺ 112,52 ₺

Robot Kol 1 3771,01 ₺ 3771,01 ₺

Kamera 2 1185,42 ₺ 2370,84 ₺

Basınç Sensörü 1 188,54 ₺ 188,54 ₺

Pusula
Sensörü 1 39,53 ₺ 39,53 ₺

Batarya 32 741,60 ₺ 1483,20 ₺

Fathom Row Tether
R2 25m 1503,25 ₺ 1503,25 ₺

12AWG Kablo 30m 3865,50 ₺ 3865,50 ₺

2 Way Joystick 1 45,62 ₺ 45,62 ₺

Led 3 987,85 ₺ 2963,55 ₺

Servo Motor 1 137,46 ₺ 137,46 ₺

Jetson Nano 1 1419,13 ₺ 1419,13 ₺

Toplam Tahmini Maliyet 36.938,50 ₺

Şekil 76: “Bütçe Planını Gösteren Tablo”
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8.3.Risk Planlaması:

Bir sorunla karşılaşıldığında en önemli şey sakin kalabilmektir. Takım olarak herhangi
bir sorunla karşılaştığımızda sakin bir şekilde o sorunun üstesinden en iyi şekilde
gelerek çözümü bulmaya çalışırız. Daima bir aksilik çıkması halinde elimizde olan
yedek planlarımız vardır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, bir aksilik çıkma olasılığı
olduğunu bilir ve takımca buna göre hareket ederiz. Aşağıda oluşabilecek bazı risklere
karşı aldığımız önlemler belirtilmiştir;

Fiziksel Hasarlar: Çalışma alanında oluşabilecek risklere karşı ortamda gerekli
güvenlik önlemleri alınmıştır. Çalışma alanında fiziksel hasarı en düşük seviyede
tutmak için eldiven, gözlük ve maske kullanılmaktadır.

Yangın: Ortamda oluşabilecek yangın ihtimaline karşı yangın söndürme tüpü hazır
bulundurulmaktadır.

Su Kaçağı: Su kaçağı ihtimaline karşı tüpün içerisine suyu nemi emmesi için tüpün
içerisine silika jel konulması planlanmaktadır. Su sızıntısından zarar görebilecek teknik
aksamlar epoksi reçine ile kaplanacaktır.

Kimyasal Madde: Kimyasal madde kullanımı sırasında oluşabilecek fiziksel temaslara
karşı elleri , eldiven ; gözleri , gözlük ile korumaya ve kimyasal madde solunumunu
önlemek için maske kullanmaya özen gösterilmektedir.

Fazla Güç Verilmesi: Araca fazla güç verilmesi riskine karşı motorlarımız yüksek
akıma dayanıklı ESC’ler sayesinde hasar almayacaktır. Zarar görebileceğini
düşündüğümüz malzemeler yedeklenmiştir.

Elektrik Çarpması: Araçta elektrik çarpması riskine karşı topraklama hattı
bulundurulmaktadır. Elektriksel bölgede çalışma yapılırken yalıtkan maddelerden
yardım alınmaktadır.

Aracın Kontrolden Çıkması: Oluşabilecek beklenmedik-acil durumlar karşısında ‘acil
durum butonu’ kullanılarak güç kesilir ve araç kontrol altına alınır.

Güç Kesilmesi: Güç kesilmesi durumunda araç pozitif sephiyeli olduğundan satıha
kolaylıkla çıkmaktadır.

Kablolar Arası Temassızlık: Araç tasarımında kullanılan tüm kablolar kopukluk
ihtimaline karşı lehimlenmiş ve ihtiyaç duyulan noktalarda klemensler kullanılmıştır.

İticilerin Kırılması: Seyir esnasında aracın iticilerinden biri veya birkaçının bozulması
halinde araç satıha çıkarılır. Araç ile bağlantısını sağlayan aparattan sökülür ve yedek
parça monte edilir.

Pilotun İş Göremez Hale Gelmesi: Pilotun mücbir sebeple yarışmaya katılamayacağı
durumu düşünülüp birden fazla pilot eğitilecektir. Sistem çalışır durumda iken
belirlenen yedek pilot her an kontrolü ele alabilecek durumda olacaktır.

Malzemelerin Tedarik Sıkıntısı: Her ürünün temin edilebilecek pazarları araştırılmış
ve en az iki alternatif belirlenmiştir.
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9. ÖZGÜNLÜK

Bilindiği üzere günümüzde su altı araçları keşif ve askeri amaçlar için kullanılabilmektedir.
Keşif amaçlı kullanılacak sualtı araçlarında kamuflajın öneminin büyük olmasından dolayı
aracın rengi tasarım üzerinde seçilirken su altında kamufle olabilecek olan mavi rengi
seçilmiştir.

● Aracımızın tasarımı bize ait olup tasarım ekibimiz tarafından yapılmıştır.
● Tasarım çalışması yapılırken aracın sivri kısımlarında gerilme yığılması olmaması

için  tasarım ekibimizce sivri kısımlara radyus eklendi .
● Sızdırmazlığı korumak için penetratör kullanmak yerine özgünlükte bizi öne

geçireceğini düşündüğümüz, hızlı donan ve sızdırmazlığı garanti eden epoksi yalıtım
malzemesi kullanılmasına karar verilmiştir.

● Aracımızın içindeki kameradan ve sensörlerden yer istasyonuna aktarılan veriler ile
aracı takip edip, kontrol etmemizi sağlayacak dış arayüz, kendi tarafımızdan özgün bir
şekilde tasarlanacaktır.

● Aracımız montaj kolaylığı sağladığı için karşılaşılabilecek herhangi bir durumda
kolaylıkla müdahale edilebilecek bir durumdadır.

● Akrilik tüp ile paneller arasındaki bağlantının daha da kuvvetli olmasını sağlamak
amacıyla tasarımda bulunan kelepçeler araca özgünlük katmaktadır.

● Algoritma , ekibimizce tasarlanmıştır .
● Akrilik tüpü şaseye bağlamak için_tasarımını ve üretimi yapılacak kelepçeler projeye

özgünlük_noktasında katkı sağlayacaktır. (Sızdırmaz flanş kapaklar ile soğutma ve
anında müdahale edilebilirlik)

● Aracımız modüler bir tasarıma_sahip_olması sayesinde acil bir durumda kolayca
müdahale edilebilecek yapıdadır.

10.  YERLİLİK
● Kodlama kısmında kullandığımız Rovpy açık kaynak kodları 2020 yılı

TEKNOFEST İnsansız Sualtı Aracı kategorisi ileri düzey takımlarından
BAUROV ekibi tarafından geliştirilmiş ve açık kaynak biçiminde internete
konulmuştur.

● Tasarladığımız su altı sistemindeki yazılımsal işlemlerin bir kısmında
DENEYAP karttan faydalanılacaktır.

● Projemizi tasarlarken kullandığımız 3D yazıcı yerli üretimdir.

● Satın alınacak olan akrilik tüp , Polioksimetilen vb. aracın iskeletini oluşturan
ana malzemelerin teminine yerli firmalar tercih edilmiştir.
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