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1. RAPOR ÖZETİ  

“Havada uçmak kolay, gelin bizle suyun altında uçun” sloganı ile yola çıkan            
D.E.N.E.Y.A.P Takımı; insansız sualtı sistemleri konusunda hevesli kişilerin        
toplanması, ilgili konularda gerekli ön araştırmaların yapılması ile oluşturulmuş ve şu           
anda etkin olarak faaliyet göstermekte olan bir ekiptir.(Takım Üyeleri Listesi için 2.1’            
e, Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı için 2.2’ ye bakınız.). Bu amaç            
doğrultusunda ekip toplanmış, ön hazırlıklar tamamlanmış ve Teknofest İnsansız         
Sualtı Sistemleri Yarışma Şartnamesi uyarınca yetkili kişilere Ön Tasarım Raporu          
teslim edilmiştir. Bahsedilen süreçler tamamlandıktan sonra aracın tasarımı ve genel          
özellikleri kesinleştirilmiş, üretim yöntemleri ve kullanılacak olan malzemelerin        
listeleri hazırlanarak tahmini bütçe oluşturulmuştur (Sistem Tasarımı için 4.1’ e,          
Aracın Mekanik Tasarım süreci için 4.1.1’ e, Malzeme Listesi için 4.1.2’ ye, Üretim             
Yöntemleri için 4.1.3’ e, Bütçe Planlaması için 8.2’ye bakınız.). Ayrıca Teknofest           
İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporunun teslim tarihinin         
değişmesiyle çalışma takvimi güncellenmiştir(Zaman Planlaması için 8.1’e bakınız.) 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

● Begüm ERDÖNMEZ, Ankara Fen Lisesi, 9. Sınıf  
● Elifsu GENÇ, Açı Fen Lisesi, 10. sınıf  
● Emre EKİZ, Özel Çağlayan Erkek Fen ve Anadolu Lisesi, 9. Sınıf  
● Gözde ÇAMUR, Ankara 50. Yıl Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, 10. Sınıf  
● Muhammet Ali MERMERKAYA, Ankara Atatürk Lisesi, Hazırlık Sınıfı  
● Nehir KOYĞUN, Betül Can Anadolu Lisesi, 10. Sınıf  
● Oğuzhan UZGÖREN, Özel Zehra Fen Lisesi, 10. Sınıf  
● Uluhan ŞİMŞEK, Ankara Lisesi, 10. Sınıf (Takım Lideri)  
● Zeynep Beyza TAKKABULAN, Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Fen Lisesi,          

9. Sınıf 
● Zeynep Melek ZEYBEK, Ankara 50. Yıl Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi,           

Hazırlık Sınıfı (Takım Lider Yardımcısı)  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

 

Şema 1: D.E.N.E.Y.A.P. Görev Dağılım Şeması 

 

 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

ÖTR’ de belirlenmiş olan şasiler arasından artı-eksilerin bulunduğu şema çıkartılarak          
mantıksal bir şekilde seçim yapılmıştır (Seçim detaylarına 4.1.1’den ulaşabilirsiniz.).Yapılan         
Tasarım değişikleri, takımın yarışma esnasında ve daha öncesinde faydalanması için en           
mantıklı olana göre seçilmiştir. Yapılan seçim kriterleri arasında; 

● Motorların konumlandırılması ve suyu itiş açıları 
● Motorların şasilere tutunup tutunamayacağının değerlendirilmesi 
● Şasilerin dayanıklılıkları ve iç alan hacimlerine göre verimliliklerinin        

hesaplanması 
● Şasilerin muhtemel hacimlerine göre yüzerliğine dair fikir yürütülmesi 
● Alt ve üst yüzeylerinin yuvarlaklığına göre, yüzeylere sabitlenecek olan         

manipülatör kol ve kamera modülünün tutunup tutunamayacağının       
değerlendirilmesi.  
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gibi kriterler yer almaktadır. Son olarak değerlendirdiğimiz şasi ise (4. ARAÇ TASARIMI            
Bölümü’ nde belirtilmiştir.) yukarıdaki kriterlere en iyi uyan şasi olduğu için tercih edilmesi             
takım tarafından kararlaştırılmıştır. 

Malzeme ve üretim yöntemi seçiminde ÖTR’de bahsedilmiş olan seçenekler         
derinlemesine araştırılmış, birbirleriyle karşılaştırılmış, aracımız için en uygun olan         
seçilmiştir. (4.2.2.2.ABS 3D Yazıcı Filamenti Bölümü, 4.2.3.Üretim Yöntemleri Bölümü)         
Üretim yöntemleri seçilirken su sızdırmazlığı, üretim hızı ve kolaylığı, takım bütçesine           
uygunluğu göz önünde bulundurulmuş; malzemeler esneklik, sertlik, dayanıklılık, genel         
kullanım alanları, sızdırmazlık, ısıya dayanıklılık oranlarına göre belirlenmiştir. 

Bütçe konusunda ise, gerçekleşen sorunlar dahilinde fiyat artışları yaşanmış; ancak          
takım üyeler, hiçbir zaman gereken komponentleri veya malzemeleri hazır alma fikrine bağlı            
kalmamıştır. Gereken devreyi kendi imkanları ile üretip kapasitör yakmak, açık kaynak kodlu            
yazılımlar kullanıp sorunlarla yazılımın dilini öğrenmek pahasına bütçeyi az tutmaya ve en            
uygun fiyatlı, aynı zamanda da en yüksek performansa sahip ürünü ortaya çıkarmaya; takımın             
bütün üyeleri çabalamıştır ve D.E.N.E.Y.A.P | WaterFlyer olarak bunun başarıldığına          
inanılmaktadır. 

 

 

 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 
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Şema 2: D.E.N.E.Y.A.P | WaterFlyer Genel Blok Şeması 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Aracı tasarlamaya ilk olarak motor açıları ile başlanmış ve motor açılarının aşağıdaki 
görselde görüldüğü gibi olmasına karar verilmiştir. 
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Görsel 1: Motorların Yerleri ve Duruş Açıları 

 

Görsel 2: Tasarım-1’e Ait 3 Boyutlu Çizim  
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Görsel 3: Tasarım-2’ye Ait 3 Boyutlu Çizim 

 

Görsel 4: Tasarım-3’ e Tasarıma Ait 3 Boyutlu Çizim  
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Tasarım-1, Tasarım-2 ve Tasarım-3’te görüldüğü üzere bu motor açıları, ilerleyen 
süreçteki tasarımlarda  ufak değişimler geçirse de sonuç olarak yine aynı yapıya dönülmüştür. 
Daha sonrasında bu motor dizilimine uygun dört ana şasi tasarımı yapılmış ve bu tasarımlar, 
ÖTR sürecinde kullanılmıştır. ÖTR süreci bittikten sonra, ilk olarak bu dört şasiden 
hangisinin kullanacağımızı kararlaştırılmıştır. Son tasarıma karar verilirken tüm üyelerin fikri 
alınmış ve hareket kabiliyeti, büyüklük, sızdırmazlık, bütçe ve özgünlük açısından en mantıklı 
olan şasi fikri düşünülmüştür.  

 

Görsel  5: PVC Şasi Tasarımının Alt Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu Çizim 

Büyük olmasının yanı sıra motorların sağlam bir bağlantı şansına sahip olmayan PVC 
Şasi Tasarımı, aynı zamanda komponentlerin konulması için de ayrı bir hazneye ihtiyaç 
duyduğu için ekipçe kullanılmaması kararlaştırılmıştır. 
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Görsel 6: UFO Tipi Şasi Tasarımının Alt Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu Çizim 

Yukarıda görülen tasarıma sahip olan UFO Tipi Şasi, motorlara giren suların 
düzensizliği ve komponentlere ulaşma zorluğu sebebiyle tercih edilmemiştir.  

 

Görsel 7: Limon Tipi Şasi Tasarımının Alt Çaprazdan  Görünümüne Ait 3 Boyutlu Çizim 
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Zeplin Tipi Şasi Tasarımı ile karşılaştırıldığında daha küçük ve şeklinden ötürü içine 
fazla parça almaması sebebiyle Limon Tipi Şasi Tasarımı da tercih edilmemiş ve son 
tasarımın ana şasisi olarak Zeplin Tipi Şasi seçilmiştir.  

 

Görsel 8 : Zeplin Tipi Şasi Tasarımının Alt Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu Çizim 

Yukarıda görülen Zeplin Tipi Şasi Tasarımı ana şasi tasarımı olarak seçilmiş ancak 
motorların bağlantılarının yapımı zor olacağı için bu şasi çiziminden de vazgeçilmiş ve yeni 
bir şasi tasarımı yapılmıştır. 

 

Görsel 9: Tosba Tipi Şasi Tasarımının Arka Alt Sağ Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu 
Çizim 
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Görsel 10: Tosba Tipi Şasi Tasarımın Arka Üst Sağ Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu 
Çizim 

 

 

 

Görsel 11: Tosba Tipi Şasi Tasarımının Ön Üst Sağ Çaprazdan Görünümüne Ait 3 Boyutlu 
Çizim 

Bu iki tasarımın değiştirilmesi sürecinde kol ve kameranın takılması için modelin alt            
ve üstünde düzlükler oluşturulmuştur. Ardından şasiye motorların bağlanması için gerekli          
olan bağlantı delikleri eklenmiştir.  

Komponentlere ulaşım için arka kapak tasarımı, üst kapak tasarımı, hem arka hem ön             
kapak tasarımı olmak üzere üç ayrı kapak tasarımı yapılmıştır. Üst ve arka kapak             
tasarımlarının komponentlere ulaşımı zorlaştıracağı; hem arka hem ön kapak tasarımının ise           
sızdırmazlıkta sorun oluşturacağı belirlenmiştir. Komponentlerin, ray sistemine sahip bir         
levhaya konulması ve kapağın arkada olması kararlaştırılmıştır. 

Aracın son şasi tasarımı sekizgen şeklinde ve yanlara doğru daralan bir yapıya            
sahiptir. Bu şasinin içerisinde yarım bir silindir bulunmakta olup bu silindirin üst kısmına ray              
sistemi kurulmuştur. Yarım silindir yapısı ile herhangi bir su sızıntısı durumunda su öncelikli             
olarak silindirin dış kısmı ile şasinin iç kısmında birikecetir. Bu sırada orada bulunan             
sensörler 4.3.1.1.10 Sensörler/ Yağmur Sensörü bölümü araç içinde biriken suyu          
algılayarak araç için en sağlıklı olanı yapıp aracın güvenli bir şekilde su yüzeyine ulaşmasını              
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sağlayacaktır. Böylece hem elektrik malzemeleri, hem araç, hem yarışma pisti ve en önemlisi             
dalgıç zarar görmeyecektir.  

 

(**Uyarı: Atıf yapılan görselden başlayarak 4.2.2’ye kadar olan tüm görsellerdeki 
tasarımlarda bulunan renkler gerçek renkleri yansıtmamaktadır. Sadece anlatımı iyileştirmek 
ve çizimlerdeki parçaların farklarını anlatmak için rastgele yerleştirilmişlerdir.) 

 

Görsel 12: WaterFlyer Aracının Çekmece Modeline Ait 3 Boyutlu Çizim** 

 

 

 

 

Görsel 13: WaterFlyer Aracının Çekmece Modeline Ait 3 Boyutlu Çizim 

 
 

 

13 



 
 

 

Görsel 14: WaterFlyer Aracının Çekmece Modeline Ait 3 Boyutlu Çizim 
 
Ray sisteminde ise raya takılan levha yardımıyla aracın elektriksel malzemelerine          

daha önce görülmemiş bir erişim imkanı sunulacaktır. Raya takılı olan levhayı kendisine            
doğru çeken kişi, hem tüm elektrik malzemelerini görme; hem de malzemeleri daha dengeli             
bir şekilde yerleştirebilme imkanlarına sahip olacaktır. 

 

Görsel 15: WaterFlyer Aracının Kapağına Ait 3 Boyutlu Çizim 

 
Kapak tasarımında 2 adet conta bulunmakta olup, sızdırmazlık onlar sayesinde          

sağlamaktadır. Kablo deliklerinin bulundukları yerlerde ise rakorların kullanılması        
kararlaştırılmıştır. Kapak tasarımı da diğer tasarımlar gibi takıma ait olan özgün tasarımlardan            
biridir (Bu konuda ayrıntılı bilgi 4.2.2.4 Sızdırmazlık Elemanları kısmında belirtilmiştir.). 
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Görsel 16: WaterFlyer Aracının Manipülatör Koluna Ait 3 Boyutlu Çizim 
 

 

Görsel 17: WaterFlyer Aracının Manipülatör Koluna Ait 3 Boyutlu Çizim 
 

 

Görsel 18: WaterFlyer Aracının Manipülatör Koluna Ait 3 Boyutlu Çizim (Kol Kapalı) 
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Görsel 19: WaterFlyer Aracının Manipülatör Koluna Ait 3 Boyutlu Çizim (Kol Yarı Açık) 
 

 

Görsel 20: WaterFlyer Aracının Manipülatör Koluna Ait 3 Boyutlu Çizim (Kol Açık) 
 
Kol tasarımında kola aracın ekseninde dönebilmesi için bir servo motor konulmuş           

ayrıca kolun ucundaki kıskacın kapanması için de bir tane servo kullanılmıştır. (Bu konuda             
bilgi 4.3.1.1.6 Motorlar/ Servo Motorlar kısmında verilmiştir.) 
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Görsel 21: WaterFlyer Aracının Manipülatör Kamerasına Ait 3 Boyutlu Çizim 

Görsel 22: WaterFlyer Aracının Manipülatör Kamerasına Ait 3 Boyutlu Çizim 
 

 
Görsel 23: WaterFlyer Aracının Manipülatör Kamerasına Ait 3 Boyutlu Çizim 

 
Kamera da kol gibi takımın kendi tasarımı olmakla beraber hareketli bir kamera            

yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonrasında bu hareketli yapıya zarar gelmemesi ve bu           
yapının da kimseye ve hiçbir şeye zarar vermemesi amacıyla kameranın hareketini           
etkilemeyecek şekilde bir pleksiglas kamera koruyucu konulmuştur. 
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Görsel 24: WaterFlyer Aracının Motoruna Ait 3 Boyutlu Çizim 

 
Görsel 25: WaterFlyer Aracının Motoruna  Ait 3 Boyutlu Çizim 

 
 

 

4.2.2 Malzemeler  

Malzemeler; ekip tarafından oluşturulan bütçenin, geçirilen zorlu pandemi süreci         
sebebiyle oluşan ekonomik sıkıntılardan en az etkilenecek şekilde seçilmiştir. Yeterli          
kalınlıkta basıldığında sağlam, asetona batırıldığında pürüzsüz olacağı ve bir makineden çıktı           
alınacağı için hata riski ve maliyeti az olan ABS plastiği aracın dış tasarımında kullanılmıştır.              
Araçta 6 adet fırçasız motor bulunmaktadır. Tasarım sürecinde yüzdürücü kullanılması          
kararlaştırılmamıştır ancak yapılacak testlerden sonra bir soruna rastlanırsa bu sorunun          
çözümüne yönelik çeşitli yüzdürücüler kullanılabilecektir. 

 
 
 
 

4.2.2.1 Motorlar 
Aracın tasarımında toplam 6 adet motor kullanılması kararlaştırılmıştır. Verimliliği 

yüksek, sürtünmesi az, boyutu küçük, uzun ömürlü ve bakıma ihtiyaç duymaması sebebiyle 
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fırçasız motor tercih edilmiştir.[1](4.3.1.1.6/ Motorlar kısmında Servo ve fırçasız motorun 
tanımı bulunmaktadır.) 

 
 
Takım üyeleri tarafından seçilen motor “A2212 2200Kv” modelidir. Özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir. 
 
 

 
Görsel 26: Fırçasız Motor[2] 

 
Özellikler: 
Motor Boyutları: 27,5*30 (mm) 
Mil Çapı: 3,17 (mm) 
Ağırlığı: 47 (g) 
 
 
Takım üyeleri tarafından seçilen motor “ES3005DE” modelidir. Özellikleri 

aşağıda 
belirtilmiştir. 
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Görsel 27: Su geçirmez Servo Motor[3] 

Özellikler: 
Boyutlar:38,6*18,8*34,9 (mm) 
Ağırlık: 42 (g) 

 
4.2.2.2 ABS 3D Yazıcı filamenti  

 
3D yazıcıların modellemesinin hammaddesi olan termoplastik malzeme filament        

olarak adlandırılır.[4] Başlangıçta aracın dış tasarımında filament olarak karbon         
fiber kullanılması düşünülse de karbon fiberin asetonla çözümlenememesi ve         
bütçe bakımından dezavantajlı olması sebebiyle aracımızın dış tasarımında        
filament olarak ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) kullanılmıştır. ABS        
filamenti; dayanıklı, darbelere karşı dirençli, sudan etkilenmeyen ayrıca aseton         
ile çözümlenebilen ve yüzey işlemesi yapılabilen bir filamenttir. Mukavemeti         
yüksek bir malzeme olması sebebiyle sağlamlık açısından avantajlıdır.  
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Şema 3 : Filamentlerin Özellikleri Karşılaştırmalı Tablo[5] 

 
4.2.2.3 Kablolar 

 
Cat-6: Ethernet tabanlı bilgisayar ağlarında tercih edilen ve gigabit hızında veri taşıma            

kapasitesine sahip bir UTP kablo standardıdır. CAT6 kablolar genellikle güçlü internet           
trafiğine ihtiyaç duyulan bilgisayar ve bilgisayar ağlarında kullanılmaktadır.[6] (Ayrıntılı bilgi          
4.4 Dış Arayüzler kısmında verilmiştir.) 

 
 

 
4.2.2.4 Sızdırmazlık Elemanları 

 
Aracın iskeleti aseton banyosuna yatırılacaktır. Aseton, ABS ile ısı ortamında          

tepkimeye girdiğinde plastiği yumuşatan bir kimyasaldır.[7] Bu sayede araç iskeletinin yüzeyi           
pürüzsüz hale gelecek, sızdırma ihtimali olan yerler büyük oranda kapanmış olacaktır.  

Kapakta sızdırmazlığı sağlamak için o-ring contalar kullanılacaktır. O-ring contalar         
“O” şeklinde kesite sahip kauçuk halkalardır. Kesitin radyal ve eksenel yönde deformasyona            
uğraması ile sızdırmazlık sağlanmaktadır.[8] O-ring contaların silikon gres ile yağlanarak          
sızdırmazlığın artırılması planlanmaktadır. Silikon gres o-ring contaların kaymasına yardımcı         
olarak sızıntıya sebep olabilecek boşlukların doldurulmasını sağlayan su geçirmez bir yağdır.  
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Görsel 28: O-ring conta örneği [9] 

 
Kabloların iskelete giriş yerlerinde sızdırmazlık sağlayan kablo rakoru kullanılacaktır.         

Kablo rakoru, korunması istenen alanlara toz ve su gibi istenmeyen maddelerin girmesini            
engelleyen yalıtkan bir malzemedir. Aracın kablo ile güç ve veri aldığı göz önüne alınacak              
olursa aracın sızdırmazlığı için bu malzemeden kablo girişi bölümünde kullanılması elzemdir. 
 

 
Görsel 29:Kablo rakoru çalışma prensibi[10] 

 
 
 
 

 
4.2.2.5 Kamera 

 
Araçtaki görüntüyü sanal ortama aktarmak için Raspberry Pi kamera modülü 

kullanılmıştır.  
Kameranın Özellikleri: 

● Boyut: 20*25*9 (mm) 
● Ağırlık: 3 (g) 
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Görsel 30: Raspberry Pi kamera modülü örneği [11] 
 
 
 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın iskeletini ve kol, kamera, motor gibi parçalarını üretirken 3D yazıcı           
kullanılacaktır. Başlangıçta şasinin üretimi için kalıp üretim yöntemi ile karbon fiber           
kullanmak düşünülmüştür. Plastik enjeksiyonun en temel tanımı, sıcaklık yardımı ile eritilmiş           
plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak          
kalıpların çıkarılması ile ürün elde edilmesidir. [12] Bu yöntem genelde seri üretimde kullanılır             
ve kalıp fiyatları tek bir parça üretimi için fazla pahalıdır. Bu sebepten ötürü 3D yazıcı ile                
üretim yapmak kararlaştırılmıştır. 

FDM (Fused Deposition Modeling) teknolojisinde üç boyutlu yazıcının çalışma         
prensibi oldukça basittir. Nozzle adı verilen uçta plastik eritilerek dökülür ve tıpkı bir bina              
inşa eder gibi obje katman katman oluşturulur.[13] 

Aracın üretiminde 3D baskı yönteminin tercih edilmesinin sebebi 3D baskının kolay,           
bütçe bakımından avantajlı ve zamandan kazanç sağlayan bir üretim yöntemi olmasıdır.           
Parçalar Fusion 360 programında çizilecek ve STL dosyası haline getirilip basılacaktır. 3D            
yazıcıdan alınan çıktılar saf aseton banyosuna yatırılacaktır. Böylece pürüzsüz ve sızdırmaz           
parçalar elde edilecektir. 

Saf aseton banyosu basılan parçaları pürüzsüz hale getirerek ve basım kaynaklı ufak            
boşlukları kapatarak aracımızın su geçirmezliğinde bize yardımcı olur. Saf aseton banyosu           
yaparken süre ve aseton miktarına dikkat edilmelidir. Aseton banyosu için ilk olarak bir kaba              
az bir miktarda (gövdenin boyutuna göre değişiklik gösterebilir) aseton konur. Bu asetonun            
içine bir yükseltici konur ki gövde asetona direk temas etmesin. Daha sonra gövde             
yükselticinin üzerine konur ve kabın kapağı kapatılır. Fön makinesi gibi ısıtıcı bir şey yardımı              
ile aseton ısıtılır ve buharlaşması sağlanır. Belirli aralıklar ile kontrol edilen gövde istenilen             
yapıya geldiğinde gövdeye dokunulmadan kaptan çıkarılır ve soğuduktan sonra kullanılabilir. 
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Aracın içerisine elektronik parçaları yerleştirmek için ray sistemine oturtulmuş bir          
levha kullanılacaktır. Bu levha sayesinde bir sorun halinde müdahale edilmesi gerekilen bir            
durum olduğunda elektronik parçalara kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Böylece hem         
güvenlik bakımından riske girilmeyecek hem de acil bir durumda kolaylıkla müdahale           
edilebilecektir.  

 
 

4.2.4  Fiziksel Özellikler 

Aracımız imal edildiğinde hacminin 2020851,46 mm3 olması planlanmakt. Ağırlığının ise 
3.291 ± 150 kg olacağı beklenmektedir. 

4.2.4.1 Aracın Genel Ölçüleri 
 

 
Görsel 31: Tosba Tipi Şasi’nin sağdan görünümünün ölçüleri 

 

 
Görsel 32: Tosba Tipi Şasi’nin üstten görünümünün ölçüleri 
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Görsel 33: Tosba Tipi Şasi’nin önden görünümünün ölçüleri 

4.2.4.2 Aracın Parçalarının Ölçüleri 
4.2.4.2.1 Ray Sistemi 

 
Görsel 34:  Tosba Tipi Şasi ve Ray Sistemi 

 
4.2.4.2.2 Çekmece 

 
Görsel 35:  Tosba Tipi Şasi ve Çekmece 

4.2.4.2.3 Kapak 
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Görsel 36:  Kapak 

4.2.4.2.4 Motorlar 

 
Görsel 37:  Motor 

 
  

 
 
 
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım sürecinde, özellikle ÖTR sırasında, aracın nasıl bir yapıya sahip           
olacağı hakkında tam olarak bir fikir birliğine sahip olunamadığı için ortaya çıkan tasarım             
aşağıdaki şekildeki gibiydi. 
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Şema 4: ÖTR’deki elektronik şeması 

 
Şema 4’te de görüleceği üzere, ana komponentler tamamen farklı durumdaydı. Bunun 

sebebi, ÖTR sürecinde takımın şu an olduğu kadar sürecin gereksinimlerini anlayamamış 
olmasıydı. Örneğin ÖTR sürecinde görüntü aktarımını Arduino Mega üzerindeki bazı 
kütüphaneler üzerinden yapmak yani Arduino üzerine ekstra yük bindirmek isteniyordu. 
Ardından bu fikrin gerçekleşmesi durumunda görüntü kalitesinin az olacağını ayrıca diğer 
veri aktarımlarında da büyük problemler yaşanılacağını öngören testler okundu/yorumlandı. 
Bu süreç sonrasında, önümüzde iki alternatif olduğunu fark edildi. Ya Arduino Mega + 
Raspberry Pi Zero ya da Raspberry Pi 4 kontrol kart(ları) tercihine yönelecekti. Bu durumda 
yapılabilecek en mantıklı hamle olan sadece Raspberry Pi 4 kullanımı tercihine yönelindi. Bu 
tercihin takıma yapmış olduğu katkılar arasında; tek kontrol kartı olduğu için güç besleme 
problemi olmaması, tek kart olduğu için veri alış/veriş problemi karmaşası olmaması, Arduino 
gibi mikro kontrolcünün yaratacağı veri kapasitesi/darboğaz sorunu yaşamaması sayılabilir. 

Ancak her çözümün faydaları olduğu gibi bir zararı da olacağı öngörülmüştür. Bu 
durumdaki tek sorun ise, takımın aracın ihtiyacı olan 9 PWM pinini bu kartın 
sağlayamamasıydı. Bu sorunun takıma gerçekten çok zarar vereceğini biliniyordu. Bu sorun 
takıma resmen motorların kontrol edilemeyeceğini söylüyordu. (Bu sorunun çözümü için 7’ye 
(Tecrübe), PWM Pini Çoğaltıcı için 4.3.1.1’in altına bakabilirsiniz.) Sorunun çözümünü 
bulduktan sonra, sorunlarımızın çoğunun çözülmüş olduğu söylenebilir. Böylece PWM 
sorunu çözülmüş oldu. 

Ardından 22 Mayıs 2020’de yapılan “Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Aracı Yarışma 
Soru-Cevap Yayını”nda yapılan yoğun sızdırmazlık ve güç koruması vurgusunun ardından 
ekip ile bu konuda ne yapılabileceği hakkında tartışıldı. Araç devresinin içine konulabilecek 
komponent olarak sigorta kullanma fikrinde hemfikir olundu. (Sigorta tanımı için 4.3.1.1’e 
bakınız.). Sigorta tercih ederken en önemli olan tam olarak akım/voltajınızın tehlikeye girdiği 
değerde almaktı. Örnek vermek gerekirse eğer 10A geçmesi gereken bir devreden 12A 
geçerse ve sigortalar 15A ise sigorta görevini yapmıyor demektir. Sigortanın tehlikeli 
amper/voltaj aralığının minimum seviyesinden seçilmesi herkes için en mantıklı olan akımdır. 
D.E.N.E.Y.A.P, araçta önemli olan noktaların giriş kablolarına (VCC) sigorta koyma 
fikrindedir. Bu önemli noktalar; motor akım girişi, PWM shield akım girişi, Raspberry akım 
girişi ve ana akım girişi noktalarıdır. Sigorta konulan noktaları belirli bir sorun olduğunda 
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öncelikle kontrol ederek, acil tamir anlarında tamir sürecini hızlandırmayı ve değerli 
komponentleri düzensiz/aşırı akıma karşı koruma amacındadır. 

 
 
 

Şema 5: WaterFlyer-Zeplin’in araç içi elektronik Şeması 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.1 Kullanılan Elektronik Komponentler 
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4.3.1.1.1 Kontrol Kartı: 

Kontrol Kartı olarak Raspberry Pi 4 2GB modeli seçilmiştir(Kontrol kartının seçilim           
sürecine 4.3.1’den ulaşabilirsiniz.). 

 
Raspberry Pi 4 2GB özellikleri: 

● 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 
● 2GB LPDDR4 RAM  
● Gerçek Gigabit Ethernet 
● 2 × USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 bağlantı noktalar 
● 5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi[14] 

 
Kart; aracın, dolayısıyla takımın isteklerine daha çok cevap veren bir karttır. Yüzey            

veri iletişimini sağlayacak olan Ethernet portunu dahili olarak barındırması, kamera modülü           
için kart üzerinde kullanıma hazır CSI portu bulundurması, veri aktarımı yaparken aynı anda             
kamera görüntüsü biçimlendirme durumunda veri aktarımı veya kamera görüntüsünde         
duraksama/takılma yapmayacak kadar güçlü oluşu kartın seçilmesindeki en büyük etkenlerdir.          
Ayrıca Raspberry Pi’ ın bir bilgisayar oluşu ekibe güven ve güç sağlamaktadır. Bunların             
yanında, kartta Arduino’nun aksine daha gelişmiş ve gereksinimlerimize fazlasıyla cevap          
veren bir dil olan Python’un kullanılabilir olması yüksek seviye bir dilin avantajları olan;             
temiz kod, fonksiyon oluşturabilme ve kütüphane desteği gibi bazı özelliklerin kullanılabilir           
olmasını sağlamaktadır. Yarışma esnasında/öncesinde olası bir hassas tepki/hareket        
ihtiyacının belirlenmesi ya da kaynak kodunda değişiklik yapılmasını gerektiren bir durumda,           
Raspberry Pi kartına SSH[15] ile bağlanıp kaynak kodunda herhangi bir değişiklik yapılması,            
diğer kontrol kartlarında mümkün değilken; D.E.N.E.Y.A.P Takımı’ nın kurmuş olduğu alt           
yapı sisteminde pek tabii mümkündür. 

 
İleriye dönük yapı olarak, Raspberry Pi kartı bir bilgisayar olduğu için           

mikrokontrolcülerin aksine(bkz.Arduino) bazı bilgisayar gücü gerektiren işlemleri yapma        
yetisine sahiptir.Örneğin, takımımız eğer “Temel Kategori(bkz.Teknofest)” sonrasında “İleri        
Kategori(bkz.Teknofest)” ‘ye katılmak isterse neredeyse araçta hiçbir elektronik/elektriksel        
komponenti değiştirmeden katılabilir. Çünkü “İleri Kategori(bkz.Teknofest)” ‘nin önemli bir         
gereksinimi olan görüntü işleme faaliyetini gerçekleştirebilecek bir gücü içinde         
barındırmaktadır. 

 
 

4.3.1.1.2 PWM Pini Arttırıcı Shield: 
16 Kanal PWM Servo Motor Sürücü Devresi  

Bu komponent,7(Tecrübe)’de bahsedilmiş olan Raspberry Pi kartlarındaki PWM[16]        

pini yetersizliği problemini çözmek için tercih edilmiştir. 
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Görsel 38: AdaFruit PWM Arttırıcı Raspberry Pi Shield[17] 

 
PWM:Açılımı Pulse Width Modulation yani Sinyal Genişlik Modülasyonu olan bu          

teknik, sinyal işleme veya sinyal aktarma gibi daha çok elektronik devrelerin yanı sıra             
Raspberry Pi veya elektrik makineleri gibi özel uygulama alanlarında da yer alan bir tekniktir.              
En basit haliyle bir sinyal modülasyon tekniği olarak tanımlanabilir. Sinyal bilgisinin aktarım            
için uygun hale çevrilmesi amacının yanı sıra güç kontrolü sağlamak ve elektrik makineleri,             
güneş pili şarj üniteleri gibi özel devrelere destek olmak amacı da taşır. 

Bu kontrolde tamamen anahtarlama ile sağlanır. Anahtarlama ne kadar hızlı yapılırsa,           
PWM ile aktarılan sinyalin gücü o kadar da artar. Örneğin bir lambaya gönderilen sinyalde              
PWM tekniğine ihtiyaç duyuluyorsa, bu teknik 120Hz frekans değerinde uygulandığında          
maksimum verim elde edilebilir.[18] 

 
Görsel 39: pwm pininde örnek anahtarlama 

 
Komponentlerin aracın kontrol kartı (Raspberry Pi) ile iletişim kurmasının çözümü          

olarak bu komponenti tercih edildi. Bu ürün; sorunları hızlı, modern ve hiçbir şeyden taviz              
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vermeden çözüme kavuşturmuştur. Kendi Python kütüphanesine de sahip olan bu ürün,           
takıma kullanım kolaylığı ve motorları daha iyi sürebilmekten dolayı ortaya çıkan görev            
hassasiyetini sağlamıştır. Raspberry Pi kartıyla I²C protokolü ile iletişim kuran bu kart ekibe             
sadece 2 pin üzerinden (SDA ve SCL), tam 16 adet PWM pini sağlamaktadır. Takımın her               
sorununa bir çözümü olan bu kart, servo bağlantıları için de kullanılmıştır.. Kendi üzerinde             
Raspberry Pi’den bağımsız olarak 6V pini olduğu takım için çok yerinde bir artı olmakla              
birlikte, servoların sağlıklı bir şekilde beslenilebileceği anlamına gelir. 

 
 

I²C:(Inter-Integrated Circuit), 1980'li yılların başında, Philips Semiconductor       
tarafından geliştirilmiş bir seri iletişim protokolüdür. İşlemci ve mikrodenetleyiciler, aynı veri           
yolu (bus) üzerinden, birden çok çevre birimiyle (peripheral) haberleşebilmelidir. Ayrıca          
başka işlemciler de çevre birimi olabilmektedir. I²C (Inter-Integrated Circuit), 1980'li yılların           
başında, Philips Semiconductor tarafından geliştirilmiş bir seri iletişim protokolüdür. 
İşlemci ve mikrodenetleyiciler, aynı veri yolu (bus) üzerinden, birden çok çevre birimiyle            
(peripheral) haberleşebilmelidir.[19] 
 

 
Görsel 40:Teorik I²C Devresi[20] 

 
 

 
 
 
 

4.3.1.1.3 Arduino Leonardo: 
Arduino bir Giriş/Çıkış kartı ve Processing dilinin uygulamasını barındıran bir fiziksel           

programlama platformudur. Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler oluşturmak için          
kullanıldığı gibi bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlarda da kullanılabilir. Örneğin         
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Macromedia Flash, Processing, Max/MSP ve birçok daha yazılıma bağlayabilir ve özgürce           
geliştirmeler yapabilirsiniz. 
Arduino için hazır üretilmiş kartlar satın alabilirsiniz veya kendi Arduino kartlarınızı üretmek            
isterseniz donanım tasarımı ile ilgili bilgiler mevcuttur.Arduino firmasının bir ürünü olan           
Arduino Leonardo ise bizim amaçlarımız için en uygun olan karttır.[21] 

Arduino Leonardo ATmega32u4 tabanlı, 20 tane dijital giriş/çıkış pini olan bir arduino            
çeşididir. 20 pinin 7 tanesi PWM çıkışı, 12 tanesi de analog giriş olarak kullanılabilmektedir.              
16MHz. kristal osilatörü mevcuttur. Haberleşmesi mikro USB bağlantıyla gerçekleştirir.         
Arduino Leonardo‘ nun önemli bir farkı da USB haberleşme için ikinci bir entegre             
kullanılmamış olmasıdır. Bu özellik Arduino Leonardo‘ nun takıldığı bilgisayara fare, klavye           
olarak tanıtılabilmesini sağlamaktadır.[22] 

 
 
 

 
 
 
 

4.3.1.1.4 Güç Kontrol Kartı: 
(Power Distribution Board): Güç Dağıtım Kartı. Drone üzerine monte edilen; piller,           

ESC’ler ve diğer onboard sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre kartıdır.[23]           

Tanımda da belirtildiği gibi, güç kontrol kartları yani PDB’ler gücü düzenli bir şekilde             
paylaştırmak için kullanılmaktadır. Bizim 6 fırçasız motorumuz olduğu için tek bir gelen gücü             
6 farklı sürücüye ve dolayısıyla motora bölmek için bir PDB kartına ihtiyacımız oldu. Ne              
yazık ki ROV endüstrisi henüz yeni tüketici marketine indiği için ROV’lar için tasarlanmış             
olan bir PDB kartı yok. Bu sebepten ötürü PDB kullanmak istediğimiz zaman drone için              
geliştirilmiş olan kartların arasından kendi özelliklerimize uygun bir model seçmek          
zorundayız. Bu iş yoğun emek gerektirse de, gücü bağladığımız zaman içimizde bir kısa devre              
korkusu olmaması buna değer diye düşünüyoruz. Ayrıca çoğu PDB üzerinde 5V/3A ve            
12V/2A çıkışları bulunuyor. Bu bizi bir de gelen voltajı step-down dönüştürücüye götürme            
zahmetinden kurtardığı için PDB’lerin çoklu motorlu araç geliştiren ekipler için kesinlikle           
gerekli olan bir parça olduğunu söyleyebilirim. Açıklamalarımızdan sonra bizim seçtiğimiz          
PDB’yi inceleyelim. 
Seçilmiş PDB modeli: Matek PDB-XT60. 
Özellikleri: 

● 6 ESC için kullanılabilir 
● 5 V/3A ve 12 V/2A BEC çıkış  
● Giriş voltaj aralığı: 9-18 V DC  
● 6 ESC çıkışı ve 1 çift VCC/GND pedleri  
● ESC çıkışları:  

○ Sürekli akım: 25A * 4 veya 15A * 6  
○ Tepe akımı (bir dakikada maksimum 10 saniye): 30A * 4 veya 20A * 6  
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Görsel 41: Matek PDB-XT60 

[24] 
Özellikler gösteriyor ki, bu PDB aracımız için neredeyse tamamen uygun. 6 ESC’yi            

karşılayacak ve diğer komponentleri besleyecek özelliklere sahip olması da güzel bir artı. Bu             
kartı kullanınca aracın voltajı ve akımı daha iyi yönetebileceği düşünülmektedir. 

 
4.3.1.1.5 Motor Hız Kontrol Devresi(ESC): 

Electronic Speed Controller, Türkçesi Elektronik Hız Kontrol ünitesi tüm elektrikli          
RC modellerde kullanmak zorunda olunan ve motor hızlarını, dolayısıyla modelin hızını           
arttırmaya yarayan ünitedir. Fırçalı ve fırçasız olarak adlandırılan motor tiplerine göre çeşitli            
akım değerlerini verebilen farklı boyutlarda ESC’ ler mevcuttur.[25] 

ESC’ ler fırçasız motor kullanıcıları için hayat kurtarıcı niteliktedir. Çünkü ESC’ si            
olmayan bir fırçasız motor, gaz pedalı sökülüp push-button konulmuş arabaya benzer. Ayar            
yapamazsınız, güç kesemezsiniz, motoru ani besleyip yakma/patlatma riskini göze almış          
olursunuz. 

 
Görsel 42: Motorobit ESC  

[26] 
 

Seçilen ESC, 10A/12A(60sn) beslenmeye ihtiyaç duyan motora en ağır ve stresli           
koşullarda bile rahatlıkla ihtiyacımızı karşılayabilecek güce sahip olan 20A’ lik bir ESC’ dir.             
Ayrıca ESC ile çalışan insanların en büyük derdi olan ve onları Güç Kontrol Devresi’nden              
kurtaran BEC devresi mevcuttur.  
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ESC’nin seçiminde Teknofest Güvenlik Kuralları ve İnsansız Su Altı Aracı Temel           
Kategori Şartnamesi ’nde belirtilen güvenlik kurallarına uyulmuş ve güvenli amper boşluğu           
bırakılıp olası tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
ESC’ nin özellikleri: 

● Çıkış: Sürekli 20A, 25A 10 saniyeye kadar  
● Giriş Voltajı: 2-3S Lipo, 5-9 hücre NiMH 
● BEC: 2A / 5V Doğrusal mod BEC. 
● Boyut: 50mm x 27mm x 9mm 
● Ağırlık: 22g[27] 

 
BEC: (Battery Elimination Circuit) Akü gözardı etme devresidir. Bu ürün, aslında bir            

voltaj regülatörüdür. Büyük bir voltajı daha küçük bir voltaja düşürmek için tasarlanmıştır.            
Modern RC uçakları ve ESC kullanan diğer araçlar yüksek voltajlı piller kullandığından,            
alıcınızı, servolarınızı ve diğer aksesuarlarınızı ayrı bir düşük voltajlı pil kullanmadan           
çalıştırmanıza izin verir.Genellikle 40A’e kadar olan çoğu ESC’nin içinde dahili olarak BEC            
(Battery Eliminator Circuit) bulunmaktadır. [28] 

 

Görsel 43: ESC ve BEC Devresi Çalışma Gösterim [29] 
 

 
 

4.3.1.1.6. Motorlar 
4.3.1.1.6.1. Servo Motorlar: 

Servo motorlar, ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmıştır. Arabanın          
direksiyonunu, uçağın kanatlarını ve helikopterlerin swashplate denilen mekanizmasını        
hareket ettirmede kullanılırlar. Genellikle 180° gibi çalışma açılarına sahiptirler. İstenilen          
konuma gitmesi ve o herhangi başka bir komut gelmediği sürece o konumda sabit kalması              
düşünülerek tasarlanmışlardır. Servo motorlar, aslında içlerinde yine bir fırçalı veya fırçasız           
DC motor barındırırlar. Motorun dönüş hareketi bu motor ile sağlanır. Çoğunlukla çalışma            
gerilimleri 5V’ tur. Bu motora ek olarak, servo motorların içinde bir dişli mekanizması, motor              
milinin dönüş miktarını ölçen bir potansiyometre ile motor sürme ve potansiyometreden           
konum bilgisini almak için bir devre bulunur. Servo içindeki motor hareket ettikçe            
potansiyometre döner ve kontrol devresi, istenilen konum ile motorun o anki konumunu            
karşılaştırarak motor sürme işlemini yapar.[30] 
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Ekip, servo motor seçerken 4 farklı kriteri göz önünde bulundurarak seçim yapmıştır.            

Bunlar; 
● Servo motorun tek yönde maksimum dönüş açısı 
● Servo motorun kaç kg yüke dayanabildiği 
● Servo motorun hangi yükte çalıştığı 
● Servo motorun su geçirmezliği 

Bu kriterler göz önüne alındığında seçilen ürün, kriterlerin üstüne çıkarak aynı           
zamanda fiyat/performans ürünü niteliği de taşımaktadır. 

Ürün: Emax ES3005DE 
Özellikleri: 

● Çalışma gerilimi: 4.8-6.0VDC 
● Zorlanma torku: 10 kg.cm @4.8V, 12 kg.cm @6.0V 
● Çalışma hızı: 0.16 sn/60° @4.8V, 0.14 sn/60° @6.0V (yüksüz) 
● Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) 
● Kütle: 42gr. 

(Ürünün görseli için 4.2.2.1’e bakabilirsiniz) 
 
 

 
4.3.1.1.6.2. Fırçasız Motorlar: 

Fırçasız motorların yapısını çok basit şekilde fırçalı motorun tam tersi şeklinde 
düşünülebilir. Burada, mıknatıs kısmı motorun milinde bulunur ve sargılar  sabit durur. 
Fırçasız motorların 3 adet kablosu bulunur. Bu kablolar, motor içindeki sarımların farklı 
fazlarına bağlıdır. Farklı fazlara farklı sıralarla elektrik akımı verildiğinde, rotor içindeki 
mıknatıslara ters şekilde bir manyetik alan oluşur ve bu sayede motor döner. Fırçalı 
motorların aksine, bobinlere uygulanan gerilim için aşınan bir parça barındırmadığından, 
sürtünmeye bağlı verim kaybı ve bakım gerektiren parça sayısı daha azdır. [31] 

 
Fırçasız motor için aracın en önemli parçası denilebilir. Çünkü fırçasız motorsuz araç, 

suda duran hareketsiz bir plastik parçası olurdu. Bu sebepten dolayı fırçasız motoru, takıma en 
faydalı şekilden seçmeye karar verildi.  

Kv prensibi: Kv değeri, sadece fırçasız elektrik motorları için geçerli olan devir 
katsayısıdır. Kv değeri kullanılarak bir fırçasız motorun bir dakikadaki yüksüz devri ile 
motora verilen voltaj kabaca ilişkilendirilebilir. Yani, bir fırçasız motorun Kv değeri, 1 volt 
için 1 dakikada çevireceği devirdir. Bu nedenle yüksek Kv değeri olan motorlarda küçük 
pervane kullanılmalı ya da torku yükseltmek için pervane ile motor arasına bir dişli sistemi 
(gearbox) yerleştirilmelidir.[32] Fırçasız motoru seçim kriterlerimiz: 

● Küçük pervane kullanılacağı için Kv değeri yüksek 
olmalı (bkz.Kv Prensibi) 

● Sistemlerimize uygun Amper ve Volt desteklemeli 
● Kendi üretimimiz olacak olan Motor Kılıfı ve 

pervanesine uygun olmalı 
● Verimliliği yüksek olmalı 

Bu kriterleri göz önüne alınca seçilen motor: A2212 Fırçasız Motor 2200KV 
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Özellikleri: 
● KV: 2200 
● Maksimum Verimlilik: 96% 
● Maksimum Verimlilik Akım: 4-10A ( 75%) 
● Güncel Kapasitesi: 12A/60sn 
● 2S VE 3S Lipo destekli 
● Motor Boyutları: 27.5x30mm 
● Kütle: 47g 

(Ürünün görseli için 4.2.2.1’e bakabilirsiniz) 
 
 
 

4.3.1.1.7 Kamera: 
Görüntüleri kaydetmek için kullanılan optik bir araçtır. En temelde kameralar, ışığa 

duyarlı bir yüzeyde görüntü yakalamak için ışığın girmesine izin veren küçük bir deliğe sahip 
kapalı kutulardır. Kameralar, ışığın ışığa duyarlı yüzeye nasıl düştüğünü kontrol etmek için 
çeşitli mekanizmalara sahiptir. [33] 

Kontrol kartımız Raspberry Pi’nin üzerinde CSI portu olduğu ve Raspberry Pi kartları 
için tasarlanmış özel kameralar olduğu için, bunu kullanmakta karar kıldık.Kullandığımız 
kameranın özellikleri ise; 

● 3280 x 2464 piksel fotoğraf çekebilen 8 megapiksel kamera 
● 1080p30, 720p60 ve 640x480p90 çözünürlükte video çekin 
● Tüm yazılımlar, Raspbian İşletim Sisteminin en son sürümü 

 
 

4.3.1.1.8 Regülatör(ler): 
Regülatör, alçak gerilim sistemlerinde -90V, +50V aralığında enerjinin az veya çok           

gelmesi durumlarına karşı halk dilinde yükselteç olarak bilinen tek sarımlı trafoların genel            
adıdır. Regülatörler, tıpkı trafoların gibi giriş ve çıkış sargılarının oranıyla giriş ve çıkış             
voltajının ayarlandığı varyak adı verilen tek sarımlı trafo gibi düşünülebilir. Regülatörlerin           
çalışma prensibi, özellikle servo regülatörlerde manuel olarak kademe ayarlarıyla girişteki          
voltajın az olması durumunda giriş sargısının çıkış sargısından gereği kadar daha fazla sarımlı             
hale gelmesi, giriş voltajının yüksek olması durumunda giriş sargısının çıkış sargısından daha            
az sarımlı hale gelmesi ile voltajı ayarlar.[34] 

 
Bizim devremizde ise, 16-Bit PWM Raspberry Pi HAT Shield’ı beslemek için           

kullanılan bir 5V 3A regülatör bulunmaktadır.Bu regülatörün PDB(Güç Dağıtım Kartı)’den          
aldığı gücü düşürmesi sayesinde bahsedilen shieldimizi kullanabiliyor ve PWM gerektiren          
arayüzlerimizi kontrol edebilir hale gelmiş oluyoruz. 

 
  
 

4.3.1.1.9 Sigortalar: 
Devreden geçen akım belli bir değerin üzerine çıktığı durumlarda geçen akım, işletme            

açısından tehlikelidir. Elektrik devresini kendiliğinden açan bir elemana ihtiyaç vardır.          
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Elektrik sigortası, devreden geçen akımın belli bir değerin üstüne çıkmasını engelleyerek           
devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini meydana gelebilecek kaza ve            
arızalara karşı koruma sağlayan açma elemanlarına “sigorta” denir. [35] 

 
Aracımızda ise sigorta 2 çeşitte kullanılmıştır, biri otomatik sigorta diğeri ise standart            

sigortadır. 
Otomatik Sigorta: Kendi limitinden yüksek akım geçince kendisinin iç akım          

kablosunu yakmak yerine, direkt olarak akımı bir anahtar mantığı ile keser ve devre korunmuş              
olur. 
Biz sistemimizde bir(1) adet bu tür sigorta kullanıyoruz.Bu sigorta tam olarak acil güç kesme              
butonunun yanında konumlandırdık. 
 

Standart Sigorta: Bu tür sigortalarda ise bir tüp vardır.Bu tüpün içinde tam olarak             
sigorta akımını kaldırabilecek kadar bir akım bulunur.Eğer sigortanın kaldırabileceği yükten          
fazla bir akım geçerse, sigorta teli patlar.Böylece devre kapanır ve akım kesilir.Devrenin            
korunması için sigorta feda edilmiş olur. 
Biz sistemimizde, aracımızın içinde bu sigortaları kullanmaya karar verdik.Böylece herhangi          
bir arıza durumunda kolayca yüksek akımı tespit edebilir ve sorunu çözmek için nereye             
bakmamız gerektiğini bilebiliriz. 

 
 
 
 

 
 
4.3.1.1.10 Sensörler: 

4.3.1.1.10.1 Yağmur Sensörü: 
Bu sensör, hem sığ sular için su seviyesi (40 mm'ye kadar) ölçüm sensörü hem de               

yağmur sensörü olarak kullanılabilmektedir. Birbirine paralel olarak çekilmiş iletken hatların          
su ile teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir değer okunabilmektedir. Arduino başta             
olmak üzere bir çok mikrodenetleyici platformu ile beraber kullanılabilir. Sensör kullanımı           
oldukça basittir. Besleme voltajı ve toprak bağlantısı yapılarak, sensör çıkış bacağından           
okuma yapılabilmektedir. 

Aracımızda güvenlik amaçlı kullanılacaktır. Amacı araca su girişi olduğunu algılayıp          
devrelerin yanmadan aracı su üzerine çıkarmak ve sürücüye durumu bildirmektir.[36] 

 

 
Görsel 44: Yağmur Sensörü [37] 
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4.3.1.1.10.2 İvme ve Jiroskop Sensörü(MPU6050): 

MPU-6050 çeşitli hobi, multicopter ve robotik projelerinde sıklıkla kullanılan         
üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir IMU                 
sensör kartıdır. Kart üzerinde voltaj regülatörü bulunduğundan 3 ile 5 V arası bir besleme              
voltajı ile çalıştırılabilir. İvmeölçer ve gyro çıkışlarının her ikisi de ayrı kanallardan I²C çıkışı              
vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir çözünürlükle çıkış verebilmektedir. Pinler arası boşluk            
standart olarak ayarlandığı için breadboard veya farklı devre kartlarında rahatlıkla          
kullanılabilir. 

 
 
İvme ölçer olarak kullanma amacı aracın su içinde derinliğini ortalama olarak stabil            

tutmak için ivmeölçer veriler alınarak ortalamasına göre dikey motorlar otonom olarak           
harekete geçer. Jiroskoptan alınan veriye göre aracın sağa veya sola yatması engellenecek            
şekilde otonom olarak motorlar çalışır.[38] 

 

 
Görsel 45: İvme ve Jiroskop Sensörü[39] 

 
 

 
4.3.1.1.11 Kumanda (WaterCommander): 

Araçta kullanılan en önemli elemanlardan birisidir. Bunun sebepleri ise, kumanda          
olmadan yapılabilecek neredeyse hiçbir görev/amaç olmamasıdır. Bir diğer sebebi de          
kumandayı yani WaterCommander’i tamamen takımın tasarlamış ve üretiyor olmasıdır.         
Kumandanın kodlarından tasarımına, görünüşünden hangi komponentin nerede       
kullanıldığından hangi kablonun nerden geçeceğine kadar her şey ekip tarafından          
tasarlanmıştır. 
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Şema 6:WaterCommander Kumanda Elektronik Şeması 
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Şema 7:WaterCommander Elektronik-blok Şeması 
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Tasarlanmış olunan kumanda kullanılmış olan komponentlerin tanıtılması ve        
anlatılması: 
Potansiyometre: Öncelikle potansiyometre, bir diğer adıyla reosta, direnç çeşitlerinden         
biridir. Potansiyometrenin özelliği kontrol edilebilir direnç olmasıdır. Elektroniğin temel         
elemanlarından biridir ve kontrol gerektiren devrelerin birçoğunda bulunmaktadır.        
Potansiyometre 3 bacaklı bir devre elemanıdır ve çevrilmesiyle yönü kontrol edilir.[40] 

 
Görsel 46:Potansiyometre[41] 

 
Joystick:Joystick, bilgisayarınıza bağlayarak işaretleyiciyi kontrol etmeye yardımcı olan 
harici donanımdır. Joystick yardımıyla bilgisayar veya konsol üzerindeki işaretleyici, karakter 
veya makineler kontrol edilebilmektedir.[41]  
Switch Buton: Elektrik ve Elektronikte teknik terim olarak anahtar anlamına gelir. Bu 
anahtarlar bildiğimiz basit bir butondan ya da düğmeden şu açıdan farklılık gösterir; switch 
kelime anlamı olarak “değiştirmek” tir yani bir buton tek yönlü çalışır, switch ise iki duruma 
sahiptir: açık ya da kapalı.[42]  
Arduino Leonardo:(bkz. 4.3.1.1.3) 
 
ADS1115 Analog Pin Çoğaltıcı: Bu kart sayesinde 16 bit e kadar olan analog girişlerini karta 
bağlayıp dijital seri haberleşme yöntemine çevirebiliyoruz. Kart üzerinde 4 adet analog giriş 
bulunmakta.  
Özellikler: 

● Boyutlar: 2mm × 1,5mm × 0,4mm 
● Besleme voltajı: 2.0V to 5.5V 
● İletişim yöntemi: I²C 
● Çalışma sıcaklığı: -40 , +125 derece arası 

 
RS-485 Seri İletişim Modülü: TTL-RS485 dönüştürücü kartı üzerinde MAX485 entegresi 
bulunduran RS485 dönüştürücü kartıdır. Başta Arduino olmak üzere birçok mikrodenetleyici 
sistemi ile beraber kullanılabilen dönüştürücü kart ile RS485 protokolü ile haberleşen bir çok 
sensör ve birim arasında bağlantı sağlanabilir. İki veya daha fazla Arduino birbirine 
bağlanabilir veya çeşitli sistemler arasında bağlantı rahatlıkla sağlanabilir.  
Özellikleri: 

● Kart üzerinde seri-RS485 dönüştürücü olan MAX485 entegresi bulunmaktadır. 
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● Farklı bağlantılar ve sistemler ile kullanım için RS485 bağlantı pinleri erkek 
header’dır.j 

● Çalışma gerilimi: 5 V 
 

Aslında basit olarak bu bir veri yollama ve kabul etme devresidir. Aranılan özellikler 
zaten sadece bu ikisi olduğu için bu kumandayı kullanma kararı alınmıştır. 

Kumandanın herhangi bir satın alma veya seçme tarifi yok. Çünkü kumanda baştan 
sonra ekibin imalat/tasarım ve üretim aşamaları tamamen bize ait. Tasarımın geliştirilme 
aşamasında, bir su altı aracı kumandasında ne gibi kontroller olması gerektiğini tartışıldı. 
Ardından kumandamıza bu tuşları yerleştirdik. Bundan sonra birkaç ek kumandayı takımın 
yapmasının ana sebepleri ise; bütçeden tasarruf etmek ve olası bir bozulma durumunda o anda 
müdahale imkanı ele geçirebilmektir. 
 
Kumandanın(WaterCommander) kontrollerine değinecek olunursa, kumandada 5 
potansiyometre, 2 switch buton ve 2 joystick bulunmaktadır. 
Bunların ne işe yaradığına değinecek olursak; 
 
 
Potansiyometre 1: Makro tuşudur yani herhangi gerçekleşecek bir durumda görev ataması 
yapılabilir şu anda aktif bir ataması yoktur. 
 
Potansiyometre 2: Araç kamerasının y eksenindeki görüş açısını değiştirmeye yarar.(0  => 
inebileceği tahmini en aşağı 270=> çıkabileceği tahmini en yukarı) 
 
Potansiyometre 3: Manipülator(Robot) kol kıskacının ne kadar sıkıştırma kuvveti 
uygulayacağını ayarlar.(0=> kıskaç açık 270=> kıskaç olabildiğince kapalı) 
 
Potansiyometre 4: Manipülatör(Robot) kolun aracın sağ tarafından hangi açı ile açılacağını 
ayarlar.(0=> kapalı 135=> yarım açık 270=> tam açık) 
 
Potansiyometre 5: Aracı kontrol etmeye yarayan Joystick 1 ve Joystick 2’nin hassaslık 
derecesini değiştirir.Eğer potansiyometre 5’in direnci çok düşükse joysticklerin değerleri 
küçük bir katsayı ile çarpılıp araca gönderilirken, eğer direnci büyükse büyük bir katsayıyla 
çarpılıp araca gönderilir.Tam olarak merkez direnç(en yüksek-en düşük) bir(1) katsayısını 
gönderir ve Joystick 1-2’nin tam olarak değerlerini araç kontrolcüsüne bildirir bu şekilde 
hassaslık gereken görevler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 
 
Switch Buton 1: Aracın tüm sensör ve motorlarını kontrol etme butonudur. 
 
Switch Buton 2: Kumandanın güç tuşudur.Açma-kapamaya yarar. 
 
Joystick 1: 4 eksenine de farklı yönler atanmıştır. Eksenlere göre: 

➔ Yukarı eksen: Aracın ileri motorlarına çalışma emri verilir. 
➔ Aşağı eksen: Aracın geri motorlarına çalışma emri verilir. 
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➔ Sol eksen: Aracın sola yönelme motorlarına çalışma emri verilir. 
➔ Sağ eksen: Aracın sağa yönelme motorlarına çalışma emri verilir. 

 
Joystick 2: 2 eksenine de farklı yönler atanmıştır. Eksenlere göre: 

➔ Yukarı eksen: Aracın yükselme (su içerisinde yukarı gitme (+irtifa)) 
motorlarına çalışma emri verilir. 

➔ Aşağı eksen: Aracın alçalma (su içerisinde aşağı gitme (-irtifa)) motorlarına 
çalışma emri verilir. 

 
 

4.3.1.1.11.1 WaterCommander Kumanda Artı-Eksi 
Listesi: 

Artılar: 
● Kumanda ekibin imalatı ve tasarımı olduğu için maliyeti düşüktür. 
● Kumanda ekibin imalatı ve tasarımı olduğu için kumandanın sorunlarını 

çözmek kolaydır. 
● Kumandadan komponent/kod çıkarılacak bir senaryo gelişirse bunu yapmak 

diğer kumandalara göre çok daha kolaydır. 
● Kodlar tamamen D.E.N.E.Y.A.P Takımı tarafından yazıldığı için hata 

ayıklamak ve düzenlemek çok kolaydır. 
● Tamamen bir bozulma gerçekleştiği durumda kolayca tekrar imal edilebilecek 

yapıya sahiptir. 
Eksiler: 

● Tamamen takıma ait olması dolayısı ile herhangi bir garanti/servis hizmeti 
yoktur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritmayı tasarlarken ÖTR’de kullanılmış algoritmayı baz alarak başlanıldı. Zaten 
fiziksel/mekanik çok büyük bir değişiklik gerçekleşmediği için bazı küçük düzenlemeler ve 
geliştirmeler yaparak algoritma hazırlandı. Ardından ekip üyelerinin aklına gelen 
iyileştirmeler ile algoritma daha iyi ve daha hassaslığı gelişmiş bir hal aldı. 

Son Algoritmik Şeması: 
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Aracın sürüş algoritması; otomatik stabilizasyon algoritması dahil, birçok özellik         

barındırmaktadır. 
 
Otomatik Stabilizasyon Algoritması: Bu algoritma takıma, aracı kontrol etmek yerine          

yapılması gereken görevler olduğunda yardımcı olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, robotik          
kol ile yapılacak bir taşıma işlemi sırasında eğer aracın sabit kalması gerekiyorsa bu             
algoritmayı tercih edilebilir. 

 

46 



 
 

 
Algoritma, gyro ve ivme ölçer sensörlerinin okunması temeline dayanır. İvme ölçer           

sensörden veri alınır ve bir liste halinde tutulur. Kumandadan veri akışı olmadığı sürece veri              
almaya devam eder. Belli aralıkla alınan verilerin ortalamasına hesaplayıp motor hareketini           
otonom olarak kendisi ayarlamak üzere geliştirilen algoritmadır. Böyle bir sistemin araca ve            
takıma olan katkıları şunlardır; aracın sabit kalması gereken bir görev sırasında aracı yüksek             
doğrulukla tam olarak bırakılan yerde sabitlemek. Böyle bir göreve örnek vermek gerekirse            
bu görev nesne yerleştirme veya yapboz çözme görevi olabilir. (Algoritmanın temelleri           
MPU6050’ye dayandığı için sensörün tanımına 4.3.1.1’den bu sensörün işlevini yitirmesi          
durumundaki senaryonun ne olacağına dair plan için 4.4’e bakabilirsiniz.) Böyle bir algoritma            
ve sistem için Pixhawk gibi hazır bi sistem kullanmak yerine takım, kendi yaptığı yazılımı              
tercih etmiştir. Pixhawk takımın tercihlere göre hem daha pahalı hem de hazır olarak alındığı              
için özgünlük bakımından eksik olduğu düşünülmüştür. 

 
Pixhawk : Pixhawk, temelinde yazılımcı/tasarımcı olmayan insanların da        
otonom bir şekilde uçan/yürüyen/sürünen bir araç yapmalarını sağlayan, açık         
kaynak kodlu, Arduino tabanlı ve ArduPilot baz alınarak yapılmış kendi kitleri           
halinde satışını gerçekleştiren bir kontrol kartıdır.[43] 
 

 
 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tamamen özgün olarak takımın yazılım ekibi tarafından seçilen Python ve           
C++ kullanılmıştır. Python aracın ana bilgisayarı olarak kullanılacak Raspberry Pi 4 için            
kullanılacaktır. Python tercih edilmesinin sebebi, takımın yazılım ekibinin en hakim olduğu           
dil olması, yüksek seviyeli bir dil olması, nesne yönelimli ve yorumlayıcı bir dil olması, 2020               
verilerine göre en çok kullanılan dil olması, yapay zeka projelerinin çoğunun Python destekli             
geliştirildiği için yazılım gelişime açık görüntü işlenebilir hale getirilip otonom sürüş modu            
eklenebilir. Python yazımı kolay ve yeni versiyonları çok sık aralıklarla çıktığı için            
güncellemeye açık ve kolay güncellenebilir özelliklerdedir. Dünyanın en çok kullanılan 4. dili            
olan ve nesne tabanlı programlamaya uygun olan C++ temelli ve kütüphaneleri C++ ile             
oluşturulmuş Processing dili de takımın yazılım ekibi tarafından seçilmiştir. Seçilmesinin          
sebebi Arduino Leonardo’nun kumanda kontrol kartı olarak kullanılmasıdır. (bkz.         
4.3.1.1/Kumanda) Arduino dili olarak bilinen Processing dili seçilmiştir.  

 
 

 
 

4.4.  Dış Arayüzler 

Aracın yer üstü kontrol istasyonu ile olan iletişimi birkaç protokol tarafından           
sağlanmaktadır. Bunlar; 
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Xrdp: Microsoft Windows dışındaki işletim sistemlerinin tam işlevli bir RDP uyumlu           
uzak masaüstü deneyimi sunulmasını sağlayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir Microsoft RDP            
sunucusudur. Grafikleri X Pencere Sisteminden istemciye köprüleyerek ve kontrolleri         
istemciden X'e geçirerek çalışır -X ile Windows dışı işletim sistemi kastedilmektedir.[44]           

 
Görsel 47: Xrdp uzak masaüstü sistemi logosu[45] 

 
 

Rs485: RS-485 (Balanced Data Transmission), uzun mesafelerdeki veri iletişiminin         
sağlanması için hazırlanmış bağlantı araçlarından birisidir. RS-485’ler uzun mesafelerde veri          
aktarımını sağlamaktadırlar. Standart olarak üretilirler ve referans seviyeleri GND’ye göre          
belirlenmektedir. RS-485 konnektörlerinin diğer konnektörlerden bir başka farklı yönü de bu           
bağlantı araçlarının sadece iletim katmanının standardize edilmiş olmasıdır. Geri kalan          
yazılım, protokol ve diğer konnektör türleri gibi özellikler kullanıcının tercihine bırakılmıştır.           
RS-485 konnektörlerinin bir diğer önemli özelliği ise ısınma nedeniyle cihaz          
kapanmalarından (termal shut down) etkilenmemeleri için fazla akım geçişlerini         
koruyabilecek tasarıma sahip olmalarıdır.[46] 
 

Rtsp: The Real Time Streaming Protocol eğlence ve iletişim sistemlerinde medya           
serverlarında ki verilerin akışını kontrol etmek için tasarlanan bir ağ denetim protokolüdür.            
Bu protokol bitiş noktaları arasındaki medya bağlantılarının kurulması ve kontrol edilmesinde           
kullanılır.[47] 

 
 

Cat-6: Cat kablolar diğer bir adıyla ethernet kablosu olarak da adlandırılır. Cat            
kabloların üretim amaçları endüstride, bilgisayarlarda ve haberleşme ağlarında veri         
transferinde kullanılan 8 telli ve 4 çift kablodan oluşur. Gelişen teknoloji ile beraber veri              
transferlerinin hızları da artarak eskiden beri kullanılan Cat-5 kabloları bu hızlara yetersiz            
kalarak istenilen performansı göstermemektedir. 

Cat-6 Kablo Özellikleri: 
● Kısa mesafe iletim hızı (55 mt. max.): 10 gigabit 
● Ekranlı kablo özelliği sayesinde parazit iyileştirmesi 
● Maksimum 100 mt. uzunluk desteği 
● Görüntü ve kaliteli ses aktarımı için özel mimari[48] 
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Görsel 48:CAT türü kabloların özelliklerinin gösterimi[49] 

)  
PuTTY:PuTTY; küçük boyutlu, çeşitli işletim sistemlerinde çalışabilen sürümleri        

bulunan açık kaynak kodlu ücretsiz bir SSH/Telnet programıdır. Simon Tatham tarafından           
geliştirilmiştir. İlk sürümleri sadece Windows işletim sistemi üzerinde çalışan yazılımın,          
günümüzde Unix, GNU/Linux, Mac OS X sürümleri de mevcuttur.[50] 

(  
Görsel 49:PuTTY logosu[51] 

 
 

PuTTY Linux sürümü, SSH, telnet ve rlogin protokollerini destekleyen ve seri portlara            
bağlanan bir grafik terminal programıdır. Ayrıca, genellikle hata ayıklama kullanımı için ham            
soketlere de bağlanabilir.[52] 

 
Kamera:(Araçta kullanılan kameranın modeli ve tanımı 4.3.1.1.7’de       
açıklanmıştır)  
 

DHCP Server:DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ağınızda bulunan        
bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar veya IOT gibi cihazlarınıza ip adresi, ağ maskesi, ağ geçidi              
ve DNS adresini otomatik atamak için kullanılan bir protokoldür. Ağ cihazlarına IP adresi, ağ              
geçidi gibi gereksinimleri sağlayan DHCP protokolünün otomatik olarak bu işlemi yerine           
getirmesini sağlayan sisteme DHCP Sunucusu adı verilir. DHCP sunucuları firewall cihazları,           
XDSL modemler, Akıllı Swichler, Windows veya Linux Server işletim sistemleri gibi birçok            
aygıt ve işletim sisteminde bulunmaktadır.[53] 

 
Local Area Network(LAN): LAN (Local Area Network), fiziksel olarak birbirine          

yakın olan bilgisayarların arasında bir ağ bağlantısı kurmak amacıyla tercih edilen bağlantı            
şeklidir. Kurulan LAN bağlantısı sayesinde bilgisayarlar, ağa bağlı olan yakınındaki          
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bilgisayarlarla bilgi kaynakları ve verilerini paylaşabilirler. Birçok ev kullanıcısı veya          
işletmede LAN adı verilen bağlantı modeli kullanılır zira bu bağlantının hem kurulması            
kolaydır hem de bakımının yapılmasına gerek yoktur. Diğer bilgisayarlar da bu ağa kolayca             
bağlanabilir veri alışverişinde bulunabilirler. 

 
Görsel 50: Local Area Network(LAN)’ı anlatan basit şema[54] 

 
Yerel Ağ Bağlantısı, LAN (Local Area Network) kelimesinin Türkçede kullanılan          

karşılığıdır. Yerel Ağ Bağlantısı sayesinde aralarında fiziksel yakınlık bulunan bilgisayarlar          
bir ağ üzerinde birleştirerek veri transferi gerçekleştirmeleri sağlanır. Yerel Ağ Bağlantısı           
CAT-5 benzeri bir kablo ve modem aracılığıyla oluşturulabileceği gibi kablosuz yayın yapan            
bir modem yardımıyla da kurulabilmektedir.[55] 

 
VLC Player: VLC, özgür ve açık kaynak kodlu, platformlar arası, bir ortam oynatıcı             

ve çatıdır. Çeşitli DVD, Ses CD, VCD ortamları ile hemen hemen tüm ortam dosyaları ve akış                
protokollerini oynatabilir.[56]  

Su altı aracının, yer üstü istasyonu ile olan iletişimi birkaç ana yapıya dayanmaktadır.             
Bu protokollerin ne olduğuna açıklık getirilmesi amacıyla, kullanılacak olanların hepsinin          
tanımı verilmiştir. 

 
 

Aracın iletişim koşullarını ikiye ayıracak olursak; 
 
 

Yüzeyin Su Altı  ile İletişimi: 
 

Teknofest İnsansız Su Altı Yarışması Şartnamesi ve Elektromanyetik Fizik uyarınca,          
su gibi basıncın ve yoğunluğun hava ortamına göre çok daha fazla olduğu, ayrıca suyun              
güçsüz elektromanyetik dalgaları emici özelliği gereğince aracımızda kablosuz alıcı ve verici           
kullanılmamıştır. Bu yüzden iletişim için belirli kablolu iletişim protokollerine ihtiyaç oldu.           
Aracı kontrol masasındaki 2 takım üyesinin göremiyor oluşu ekibi doğal olarak bir görüntü             
çözümü üretmeye yöneltti. Raspberry Pi gibi bilgisayar niteliği taşıyan bir komponente erişim            
olduğu için görüntü aktarımı için yukarıda tanımı verilmiş olan RTSP ve CAT-6            
opsiyonlarına yönelme tercih edildi. Direkt olarak yüzey bilgisayarına bağlı olan Raspberry Pi            
kartına bağlanmak ve RTSP üzerinden kamera görüntüsü yayını çekebilmek için gerek olan            
altyapıyı kurduktan yani LAN’ı oluşturduktan sonra, yüzey bilgisayarına kontrol kartını          
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tanıtmak, diğer bir deyişle LAN’da bir adres sağlamak için DHCP Server üzerinden bir adres              
atanıldı. Ardından Raspberry Pi üzerinden RTSP protokolünden görüntü yayınını başlatıldı.          
Daha sonra, yüzey kontrol bilgisayarından VLC Player sayesinde yayınına bağlanıldı ve           
performansını doğrulandı. 

 
Görüntü verisini sağlıklı bir şekilde sağladıktan sonra yapılması gereken başka bir  iş 
olarak kumanda verisini araca transfer etme üzerinde yoğunlaşıldı[Kumanda hakkında 
bilgi için (4.3.1.1.11 Kumanda(WaterCammander)) ayrıca genel blok şema için (bkz.4.1          
Şema 2: D.E.N.E.Y.A.P | WaterFlyer Genel Blok Şeması) bakabilirsiniz.]. 
Kumanda verisini iletmek için RS-485 protokolü tercih edildi. Çünkü tanımda da belirtildiği            
gibi, parazitlenme ve uzun mesafe sinyal iletişimi sırasında yüksek doğruluk ve az veri             
kaybolması sağlıyor. Kumanda ile araç arasındaki iletişimi basit ama etkili bazı komutlar            
üzerinden araçtaki fonksiyonları yönetecek şekilde sağlanmaktadır. Bu protokol basit bir seri           
iletişim ekranı gibi çalışan aslında çok basit bir protokoldür. Ama mühendislikte bir şeyin             
işlevli ve kullanışlı olması için her seferinde komplike olması gerekmez. Bahsedilen kumanda            
iletişimi takımımızın oluşturmuş olduğu A planı olarak kullanıma geçecek bir plan niteliğinde            
ancak yarışmanın ana esaslarından olan aracı kumanda etme faaliyetini tek bir yolla yapılması             
oldukça güvensiz gözükmektedir. Bu sebepten ötürü yukarıda belirtilmiş olan birkaç          
protokolün daha yarışma anında hazır bekletmeyi planlanmaktadır 
 

Yukarıda belirtilen arayüzler arasında XRDP (uzak masaüstü arayüzü) ve PuTTY          
(uzak terminal arayüzü) de bulunmaktadır. Bu arayüzler, RS-485 üzerinde herhangi bir           
fiziksel/yazılımsal hata ortaya çıkması durumunda takıma destek sağlamaktadır. Herhangi bir          
iletişimsel kopma saptandığı durumda, zaten RTSP’yi aktif etmek için kurulmuş olan DHCP            
sunucusu üzerindeki adresleme ile istenildiğinde kolayca RS-485 iletişim hatasını çözmek          
için hedefe yönlenebilir ya da yazılım ekibi tarafından özel durumdan kurtulmak için            
kodlanmış olan kumanda modülüne geçilebilir. Böylece herhangi bir veri veya puan kaybı            
olmadan kısa süre içinde aracın kontrolü yeniden ele alınabilir. Ayrıca iletişim kopması            
durumunda takım üyelerimizin paniklemesini engellemek ve aracımızı istenen durumlarda su          
içerisinde sabitlemek için geliştirmiş olduğumuz Otomatik Stabilizasyon Sistemi (bkz.4.3.2)         
de devreye girecek böylece araç hangi konumda olursa olsun hiçbir          
güvenlik/yarışma/veri/hata sorunu oluşmadan sorun çözülebilecektir. 

 
 
 
 
 
Su Altının Yüzey ile iletişimi: 
 

Yüzeyler arasındaki iletişimler iki sistemi de ilgilendirdiği için yukarıdaki iletişim          
sistemlerinin temelleri bu iletişim sistemi için de geçerlidir. 

 
Görüntü aktarımı için kullanılacak olan kamera (bkz. 4.3.1.1.7 Kamera) yapısı gereği           

Raspberry Pi ile yüksek derece uyumluluk göstermekte, direkt olarak hazır olan portlardan            
bağlantısı sağlanmaktadır. Gelecek olan kamera görüntüsü yukarıdaki sistemde de belirtildiği          
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gibi RTSP aracılığı ile LAN’ da bulunan Yüzey Kontrol Bilgisayarının DHCP Sunucusu            
üzerinden sağladığı kanaldan yayınlanmaktadır. Bu kanal acil durum gerekmedikçe sadece          
görüntü ağırlıklı kullanılmaktadır. Görüntü aktarım süreci Raspberry Pi’nin kendi üzerindeki          
portlardan ve CAT-6 kablosu üzerinden yürütülüyor olup, görüntü sistemi gayet sağlıklı bir            
şekilde işlev göstermektedir. 

 
Bu sistem içerisinde bulunan bir başka sistem ise yukarıda acil durum örnekleri ile             

anlatılmış olan kumanda kontrolüdür. Kumanda kontrolü bu sistemde mesaj alan ve           
mesajların karşılığını tanımlanmış fonksiyon ve komutlar doğrultusunda harekete geçiren bir          
araçtır. RS-485 protokolü ile sağlanan bu yapı tüm sisteme hız ve basitliğin getirdiği             
sağlamlığı sağlamaktadır. Diğer senaryolar için konulan acil durum sistemleri ise aracın bu            
tarafında fiziksel olarak değil sadece yazılımsal olarak bulunmaktadır. Bunlar; gerektiğinde          
terminal üzerinden komut kabul edebilmeyi sağlayan acil durum kumanda modülü, gerektiği           
zamanlarda aracı jiroskop ve ivmeölçer ile dengeleyerek havuz içerisindeki konumunu          
koruyan Otomatik Stabilizasyon Algoritması gibi sistemlerdir. 

 
Bahsedilmemiş olan bir diğer sistem ise sensör bilgisi bildirme yapısıdır. Bu yapı acil             

durum ve normal durum olarak ikiye ayrılır. 
 

Normal durum sensör bilgisi bildirme yapısı, gerek görüldüğü durumda RTSP          
görüntüsünün etrafına yazılan yazılar halinde yüzey kontrol bilgisayarına iletilir. Bu bilgiler           
arasında; motor dönüş bilgisi, su sensör verileri, jiroskop ve ivme verileri,güncel çalışan            
motor verileri vb. bulunabilir. Bu verilerin bildirilip bildirilmeyeceği belirlenebilir. 

 
Acil durum sensör bilgisi ise, araç harekete geçmeden önce aktifleştirilen bir PuTTY            

terminali üzerinden çalışır. Bu sensör veri panelinin kapatılması durumunda araç tehlikeli bir            
duruma sürüklenebilir. Bu sensör verileri arasında, herhangi bir komponente güç gitmemesi,           
komponentin veri yollamaması, su sensörünün su tespit etmesi, akım aşımı, belirli           
algoritmalar üzerinden sigorta aktifleşmesinin tespiti gibi veriler yer alır. Bu sensör bilgisinin            
nerelerde kullanılabilecğine örnek olarak, araca su girmesinin tespitini sağlayan ve ana           
yazılım algoritmasında yer alan komudun çalıştırılıp, aracın gücünün kesilmesinin sağlanması          
verilebilir. 

 
 
 
 
 

 

5.GÜVENLİK 

5.1 Güvenlik Önlemleri 
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5.1.1 Genel Güvenlik Önlemleri 

●  Çalışma sahasında yiyecek ve içecek bulunmamasına özen gösterilecektir. 
 
●  Üretim sırasında oluşabilecek kazalara karşı eldiven ve gözlük kullanılarak önlem 
alınacaktır. 
 
●  Test sırasında herhangi bir problem yaşamamak adına havuz çevresinde araç 
dışında elektronik alet bulunmamasına dikkat edilecektir. 
 
●  Sürüş sırasında havuzun etrafında görevli kişi veya kişiler dışında kimse 
bulunmayacaktır. 
 
●  Sürüşe başlamadan önce havuzun temiz olduğundan emin olunacaktır. 
 
●  Düzenli olarak parçaların bakımı yapılacaktır. 
 
●  Robot ile oluşabilecek hataların çabuk fark edilmesi ve düzeltilmesi amacıyla 
test sırasında fotoğraf ve video çekilecektir. 
 
●  Çalışma sahasında maske kullanılmasına dikkat edilecektir. 
 

5.1.2 Mekanik Alanındaki Güvenlik Önlemleri 
 
● Araç üzerindeki keskin ve sivri kısımlar zımparalanacak, aseton banyosu ile 
yumuşatılacaktır. 
 
●  Araç parçaları dayanıklılıkları -su geçirmez, kırılmaz ve benzeri- test edilmeden 
araca eklenmeyecektir. 
 
●  Dikkatsizlik anında pervanenin kimseye zarar vermemesi için pervanenin 
çevresinde nozul bulunacaktır. Böylece pervane dışarıdan erişime açık olmayacaktır. 
 
●  Araç test edilmeden önce ve test esnasında parçaların paslanmış veya kırılmış 
olabilme durumları kontrol edilecektir.Böyle durumlarda olan parçalar çıkarılacak ve 
takım kendi sağladığı imkanlarla parçaların işlevlerini tamamlayan elemanlar entegre 
edecektir. 
 
●  3D basım sırasında yazıcının sıcaklığını belirli aralıklarla kontrol edilecektir. 
 
●  Epoksi uygulaması yapılırken eldivenlerimiz takılı olacaktır.  

●  Baskı çıktıları aseton buharı banyosu yaptırılırken eldiven ve maske kullanımına 
dikkat edilecektir. 

 

5.1.3 Elektronik Alanındaki Güvenlik Önlemleri 
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●  Araç üzerinde oluşabilecek her türlü probleme hazırlıklı olmak adına ana güç 
kablosunun üzerine sistemin gücünü kesen dışarıdan erişilebilecek bir buton 
eklenecektir. 

●  Sürüş aşamasına geçmeden önce kablo bağlantılarının doğru yerde olup olmadığı 
kontrol edilecektir. 

●  Sürüş öncesi veya sürüş sonrası sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 
devreler ve kablolar koruma altına alınacak veya yalıtımı sağlanacaktır. 

●  Sürüşlerden önce doğru formatta (AC veya DC) ve uygun oranda (Volt 
cinsinden) elektrik sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir. 

●  Elektrik yangınlarına söndürme cihazı ile müdahale edilecektir. 

 
5.1.4 Sızdırmazlık Alanındaki Güvenlik Önlemleri 

●  Kablolar ve benzeri malzemeler aracın orta bölümündeki su geçirmez bölgeye 
konulacaktır. 

●  Araç üzerinde bulunan elektronik malzemeler suya dayanıklı hale getirilecektir. 

5.2 GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ  

Başlık  Kontrol Listesi Kontrol edildi    Kontrol 

edilmedi 
Görevli kişi  

  

Genel Çalışma sahasında 

yiyecek veya içecek 

bulunuyor mu? 

    Uluhan Şimşek 

Genel Çalışma sahasında 

herkes güvenlik 

tedbirlerine uygun 

giyiniyor mu? 

(Eldiven, gözlük vb.) 

  

    Oğuzhan 

Uzgören 

Genel İşi biten kesici, delici 

aletler kullanıldıktan 

sonra uygun yere 

konuldu mu? 

    Muhammet Ali 

Mermerkaya 

Genel Çalışma sahasında 

kullanıldıktan sonra işi 

biten aletler yerlerine 

konuldu mu?  

  

    Emre Ekiz 
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Genel Prizde takılı kalmış 

veya unutulmuş kablo 

var mı?  

  

    Gözde Çamur 

  

Genel 

Robot kullanıldıktan 

sonra çalışma sahası 

temizlendi mi?  

  

    Nehir Koyğun 

Genel Robot test edildikten 

sonra tüm parçalar 

eksiksiz bir şekilde geri 

getirildi mi?  

  

    Gözde Çamur 

Genel Çalışma sahası düzenli 

ve temiz bir halde mi?  

  

    Nehir Koyğun 

Genel Robot test edilirken 

etrafta robota zarar 

verebilecek/robotun 

zarar verebileceği bir 

canlı var mı?  

  

    Emre Ekiz 

Mekanik Robotun tüm parçaları 

sağlam mı?  

(Paslanmış, kırılmış 

vb.) 

  

    Zeynep Melek 

Zeybek 

Mekanik Tüm vidalar yeteri 

kadar sıkılmış mı, 

gevşemiş vida var mı?  

    Elifsu Genç 

Mekanik Pervaneler doğru yerde 

mi?  

  

    Begüm 

Erdönmez 
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Mekanik Tüm parçaların bakımı 

yapıldı mı?  

  

    Zeynep Melek 

Zeybek 

Mekanik Aracın sızdırmazlığı 

kontrol edildi mi?  

  

    Begüm 

Erdönmez 

Mekanik 

  

Robot üzerindeki 

keskin veya sivri 

kısımlar işlevlerin, 

kaybetmeyecek şekilde 

köreltildi mi?  

    Zeynep Beyza 

Takkabulan 

Mekanik Vidalar robotun 

gereksinimlerini 

karşılıyor mu?  

  

    Elifsu Genç 

Elektronik Robotun kabloları 

düzgün bağlandı mı? 

    Muhammet Ali 

Mermerkaya 

Elektronik Kabloların yalıtımı 

sağlandı mı?  

 

    Oğuzhan 

Uzgören 

Elektronik Robotun işi bittikten 

sonra tüm sensörler 

kapatıldı mı?  

  

    Uluhan Şimşek 

Elektronik Robota doğru oranda 

güç veriliyor mu?  

  

    Gözde Çamur 
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Pazarlama ve 

Halkla İlişkiler 

Bütçede bir değişiklik 

oldu mu, olduysa bütçe 

güncellendi mi?  

    Uluhan Şimşek 

Pazarlama ve 

Halkla İlişkiler 

Sponsorluk için 

görüşülmesi gereken 

firmalarla görüşüldü 

mü?  

    Zeynep Beyza 

Takkabulan 

Pazarlama ve 

Halkla İlişkiler 

Sponsor firmayla 

yapılan en güncel 

anlaşmalar takım 

üyelerine bildirildi mi?  

  

    Zeynep Beyza 

Takkabulan 

 

 

 

 

6. TEST 

Yarışma hazırlık süreci pandemi dolayısıyla takım üyeleri ile görüşme ve birlikte           
çalışma çok kısıtlı bir döneme denk geldiği; ayrıca ekonomide yaşanan bu durgunluk            
nedeniyle sponsorlar ile yapılan anlaşmalar karşı taraflar tarafından feshedilmiştir. Bu iki           
neden birleşince, test yapılması imkansız bir hale gelmiştir. 

Takım üyeleri, yapılabilecek testleri teorik dahi olsa yapmaya karar vermiştir.          
Yapılamayan testler ise sonradan gerçekleştirmek üzere zorunlu olarak ertelemek zorunda          
kalınmıştır. Ancak bu testlerin yapılacağı zamanda daha hızlı gerçekleştirebilmek için          
kurgusunu ve planlamasını şimdiden yapmaya kararlaştırılmıştır. Alınan bu kararın sonraki          
kısıtlı zamanda takımın zaman planlamasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 

6.1. Havuz Öncesi Gövde Sızdırmazlık Test Planı: 

1. Aracın gövdesi iç elektronikler yerleştirilmeden sızdırmaz hale getirilir, gerekli         
yalıtım yöntemleri uygulanır. 

2. Gerekli yalıtımlar tekrar kontrol edilir 
3. Aracın sızdırmazlığını simüle etmek için, özel seçilmiş bir boşluktan araç içine           

hava pompası ile hava pompalanır. 
4. Araçtan hava kaçıran yerlerler olup olmadığı tespit edilir. 
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5. Hava kaçıran yerlerin diğer durumlarda su da alabileceğinden, belirli bölgelere          
uygun  yalıtım yöntemleri uygulanır. 

 6.2. Uygulama Öncesi Epoksi Reçine Test Planı: 

1. Aracın içerisine/herhangi bir komponentine epoksi reçine kullanılması       
gerektiği zaman bu test uygulanır. 

2. Her epoksi reçine uygulamasında farklı uygulamalar gerektiğinden bu        
uygulama tekrarlanır. 

3. Epoksi uygulamasına başlamadan önce eldivenlerimiz takılır.  
4. Epoksi reçine kullanma talimatına göre A/B olarak karıştırılır. 
5. Karışım asıl senaryoyu simüle etmesi için hazırlanan alana uygulanır. 
6. Uygulama yapılması gereken yüksekliğinin 3/1’i kadar epoksi dökülür. 
7. Uygulanan alan 24 saat boyunca kendi halinde kuruması/kıvam alması için          

bekletilir. 
8. Bu işlem component epoksiye gömülünceye kadar tekrarlanır. 
9. Kuruma işlemi kabul edilebilir seviyeye geldiği zaman karışım test edilir. 
10. Uygulama başarısına göre kullanılır veya yeni bir karışım metoduna geçiş          

yapılır. 

6.3. Basınca Dayanıklılık Test Planı: 

1. Aracın tüm parçaları birleştirilmeden önce şasinin uygulamalı olarak basında         
dayanıklılığının test edilmesi gerekir. 

2. Şasinin içerisine şasiyi 3m’lik derinliğe batıracak kadar, dengeli ağırlık konur. 
3. Daha sonra şasiye sağlam ancak araca hasar vermeyecek şekilde bir ip           

bağlanır. 
4. Şasi havuza dengeli bir şekilde konur. 
5. Şasi aşağı inerken ip yavaşça salınır. 
6. İpin inmesi bittiğinde şasi aşağı varmış olacağı için şasi geri çekilir. 
7. Geri gelen şaside çatlak ya da kırık yoksa şasi testi geçmiştir. 

 

7. TECRÜBE 

Tecrübe 1: Grup olarak aracın bir kısmındaki özelliğe nasıl bir iyileştirme/değişiklik           
yapılabileceğine karar verilemeyen zamanlar oldu. 

Nasıl Çözüldü 1: Takım olarak kararsız kalınan özellik konusunda Olumlu          
Yanlar/Olumsuz Yanlar tablosu çıkartılarak sorun konusunda en mantıklı ve işlevsel          
seçenek seçilip uygulanmıştır. 

Tecrübe 2: Kontrol anakartındaki PWM çıkış pinlerinin yetersiz kaldığı durumlar          
oldu. 

Nasıl Çözüldü 2: Araçta kullanılan kart olan Raspberry Pi’nin datasheetini okuyarak           
başlanıldı. Okunan belgede yetersiz PWM pin sayısını tespit edilince fikir danışmak           
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amacıyla takım danışman eğitmeninden ve bazı elektronik kaynaklarından yardım         
alındı. Gerekli olan PWM portlarını sağlamak için anakart üzerindeki I²C pinlerini           
kullanan bir shıeld olduğunu keşfedildi. Takım ihtiyaçlarına uygunluğu denetlendi ve          
gerekli özellikleri karşıladığı kararlaştırıldıktan sonra, gerekli olan sipariş işlemleri ve          
yazılım kodları yeniliklere  göre düzenlendi. 

Tecrübe 3: Geçirilen pandemi süreci sebebiyle zaman kontrol sıkıntısı yaşanılan          
zamanlar oldu. 

Nasıl Çözüldü 3: Bu süreçte takım üyeleriyle görüşülememesi sonucu oluşan iletişim           
ve zaman sorunu, telekonferanslar ve takım üyeleri arasında iş bölümü yapılması           
sonucunda   çözülmüştür. 

 

 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

Zaman planlaması konusunda, ÖTR’deki kadar esnek olunan bir senaryo maalesef          
mümkün değil. Çünkü bu raporun yazıldığı günlerde halen 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı              
devam etmekte. Ekiple toplanılamayan bu süreçte aracın inşa edilmesi mümkün bile değil.            
Ancak belirli koşulları ve tahminleri göz önüne alarak bu planın oluşturulmasına karar            
verilmiştir. Aşağıda verilen planda, ekibin sosyal mesafeyi gözeterek en hijyenik ve güvenli            
bir şekilde aracı nasıl geliştireceği açıklanmıştır. 
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Şema 8:D.E.N.E.Y.A.P Takımının Sosyal Mesafe ve Pandemiye göre Güncellenmiş Yeni 
Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Bütçe Planlaması 
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8.3 Risk Planlaması 

Aracın başına gelebilecek her türlü riskten olabildiğince kaçınmak amacıyla ekip 
tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ancak başka bir sorunla karşılaşılması ihtimali göz 
önünde bulundurularak  acil durum senaryoları oluşturulmuştur. 
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Acil Durum Senaryoları 

● Aracın yüzey ile RS-485 iletişimini kaybetmesi 

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, ilk sorun tespiti muhtemelen acil          
durum sensör bilgisi sisteminden gelecektir. Bu durumda takımın yarışma esnasında sorun           
yaşamaması için gerekli olan acil durum kontrol rotası aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Acil durum sensör konsolundan, RS-485 kesin iletişiminin       
kaybedildiğinden emin olun. 

2. XRDP üzerinden Ana Araç konsoluna erişin. 
3. Ana Araç Konsolu üzerinden size yarışma öncesi teslim edilmiş olan          

Terminal Sürüş Kodu’nu girin. 
4. Terminal üzerinden WASD ve Numpad 1-2-3-4-5-6 tuşları ile aracı         

kontrol etmeye başlayın. 
5. Araca RS-485 iletişimini araması komutunu girin. 
6. 1 dakika boyunca iletişim kopukluğu yaşandığı saptanırsa RS-485        

iletişim aramasını durdurun. 

 

● Aracın su alması 

Bu senaryonun gerçekleşmesi yüksek ihtimalle acil durum sensör bilgisi sistemi          
üzerinden tespit edilecektir. Bu senaryo olası senaryolar arasında en tehlikeli senaryo olduğu            
için, bu senaryonun kontrolü tamamen bilgisayar tarafından yapılacaktır. Komut sırasına göre           
neler gerçekleşeceği belirtilmiştir. (Su sensörüyle ilgili detaylı bilgi 4.3.1.1.10.1 Yağmur          
Sensörü kısmında verilmiştir.) 

 

1. Su sensörü su girişi tespit eder. 
2. Acil durum sensör sisteminden kırmızı alarm kodu gönderilir. 
3. Araç motorlarını tam gaz yukarı çevirir 
4. Aracın 12V Kırmızı ikaz lambası Mors kodu ile S.O.S mesajı yollar. 
5. Yüzeye dönüş gerçekleştiği anda tüm sistemlerin gücü kesilir. 
6. Takım Acil Güç Kesme Butonu’ ndan gücü acil olarak keser. 
7. Güvenli havuz ortamı korunmuş olur. 
8. Takım ihtiyaç durumunda mola alır veya tamir işlemlerini        

gerçekleştirir. 
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● Aracın gücünde bir sorun oluşması 

Bu senaryonun tespitinin kesin olarak yapılması için hazır kurulu bir sistem           
bulunmamakta ama buna halihazırda gerek bile olmamaktadır. Çünkü tüm komponentlerin          
tam performanslı bir şekilde çalışması için gerekli olan voltaj/akım bilgileri belirlenmiştir.           
Eğer bir komponent düzgün çalışmıyorsa ve yazılımsal bir hata olmadığından ekip eminse,            
hatanın güç beslemesinde olduğundan emin olabiliriz. Bu durumda yapılacak olan şey aslında            
hangi komponentin güç beslemesinde hata olduğuna göre değişiklik gösterebilir. Eğer o anda            
pilotun insiyatifine göre aracın durdurulması hatalı bulunursa durdurulmayabilir. Araç eğer bu           
sorundan dolayı durdurulmasına karar verilirse acil durum rotası aşağıda verilmiştir. 

1. Araç yüzeye tam güç çağırılır. 
2. Yazılımsal olarak güç kesilir. 
3. Acil güç kesme butonu tetiklenir. 
4. Aracın içine özel yapım kolay erişim kapağı ile erişilir. 

a. Öncelikle sigortalar kontrol edilir. 
b. Ardından belirtilen öncelik sırasına göre kontroller yapılır ve        

onarım gerçekleştirilir. 
i. Çalışmayan komponent(ler) 

ii. Güç kontrol kartı 
iii. Dışarı servolar 
iv. Motorlar 
v. ESCler 

vi. Tüm komponent güç girişleri 

 

 

● Araç sensörlerinde bir sorun oluşması 

Bu senaryo en kritik senaryolardan biridir. Çünkü araçtaki her iki tip sensör (su             
sensörü ve MPU6050 jiroskop/ivmeölçer) de kendilerine düşen kritik görevlere sahiptir.          
Kritik olmalarının sebebi ise; MPU6050’nin aracın güvenlik ve hassasiyet sisteminin kök           
algoritması olan Otomatik Stabilizasyon Algoritması’ nın kritik bir elemanı olmasından          
dolayıdır(Bu sensörle ilgili detaylı bilgi 4.3.1.1.1.10.2 İvme ve Jiroskop Sensörü (MPU6050)           
kısmında verilmiştir.). Bu algoritma olmadan aracın çalışacağı kabul edilebilir ancak          
algoritmanın takıma katacağı hassaslık, güven hissi, otonom görevlere açılan bir kapı ve kol             
ile ilgili görevlerde doğruluk payını artırması gibi özellikler nedeniyle bu sensörde bir hata             
meydana geldiğinde tamir edilmesi araç ve takım için yararlı bir faaliyet olacaktır. MPU6050             
acil tamir planı aşağıda verilmiştir. 
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1. Hatanın ne tür bir sebepten kaynaklandığı tespit edilir. 
2. Yazılımsal hata ise: 

a. Sensörün kaynak kodları incelenir. 
b. Hatanın kodun hangi kısmında olduğu çözülmeye çalışılır. 
c. Sensör sıfırlama kodları incelenir. 
d. Hata çözüldüyse sorun çözümü canlı koda entegre edilir. 
e. Çözülemedi ise fiziksel hata tespitine yoğunlaşılır. 

3. Fiziksel bir hata ise: 
a. Yazılımsal olarak güç kesilir. 
b. Acil güç kesmesi uygulanır. 
c. Sensör ve yakın komponentlerin güç girişleri kontrol edilir. 
d. Sensörün bağlı olduğu SDA ve SCL pinleri kontrol edilir. 
e. Hata bulunamadıysa tüm sigortalar kontrol edilir. 
f. Sebep tespit edilemediyse yazılımsal çözüme yoğunlaşılır. 

4. Sorun çözülememesi halinde Otomatik Stabilizasyon Algoritması devre       
dışı bırakılır.(Otomatik Stabilizasyon Algoritması hakkında ayrıntılı      
bilgi 4.3.2’ de verilmiştir.) 

 

Su seviyesi sensörü de en az MPU6050 kadar önemli bir sensördür. Çünkü takma             
aracın içerisinde bir su tehlikesi bulunup bulunmadığını en ince ayrıntısına kadar söyler ve             
aracı olası su sızıntı tehlikesinden uzak tutmak için her zaman hazır bir şekilde su damlasının               
sensörüne gelmesini bekler. Su seviye sensörü acil tamir planı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Sensör basit bir sensör olduğu için yazılımsal hata ihtimali üzerinde          
durulmaz. 

2. Araç yüzeye çağrılır. 
3. Yazılımsal olarak gücü kapatılır. 
4. Acil güç kesme ile gücü kesilir. 
5. Hızlı erişim kapağından araç içine erişilir ve su sensörlerinin güç          

hatları takip edilir. 
6. Hata bulunamadıysa yakın komponentlerin güç hatları kontrol edilir. 
7. Hata bulunamadıysa Güç Dağıtım Kartı kontrol edilir. 
8. Hata tespit edilip düzeltilir. 

 

 

● Aracın bir parçasının kırılması 
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Aracın her parçası diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olduğu için parçaların kırılma            
senaryoları ayrı ayrı incelenmiştir. 

● Motorlara zarar gelmesi durumunda;  
1. Araç diğer motorlar yardımıyla su yüzeyine çıkartılır. 
2. Havuzdaki ekip aracı alır ve inceler. 
3. Motorun neresinde sorun olduğu tespit edilmeye çalışılır. 
4. Eğer sorun çözülebilecek gibiyse; 

a. Takımın kendi müdahalesiyle yarışma sahasında tamir      
edilmeye çalışılır. 

5. Eğer düzeltilemeyecek bir sorun ise; 
a. Sorun çıkan motor yerinden çıkarılır ve yerine yedek        

motor monte edilir. 
b. Araç geri suya konulur. 

● Kameraya zarar gelmesi durumunda; 
1. Araç kameraya daha fazla zarar vermeyecek şekilde dikkatlice        

su yüzeyine çıkartılır. 
2. Havuzdaki ekip aracı alır ve inceler. 
3. Kameranın neresinde hasar olduğu tespit edilir. 
4. Eğer kamera gövdesi kırılırsa veya çatlarsa; 

a. Kırık havuz ekibinin yanındaki malzemeler ile tamir       
edilir. 

5. Eğer kamera su aldıysa; 
a. Kameranın hala çalışabilir durumda olup olmadığı      

kontrol edilir. 
b. Eğer çalışabilir durumda ise; 

i. Sızdırmazlık havuzdaki ekibin yanında olan     
malzemeler yardımıyla güçlendirilir. 

ii. Kamera yerine geri takılır. 
iii. Araç geri suya konur 

 

● Manipülatör kola zarar gelmesi durumunda; 
1. Eğer kol ile yapılacak olan görevler bittiyse ve yüzey kontrol          

ekibi kolun herhangi bir zarar vermeyeceğine karara verdiyse; 
a. Araç tamir hakkının tükenmemesi için yüzeye      

çıkarılmaz. 
b. Yarışmaya kalındığı yerden devam edilir.  

2. Eğer sonraki görevlerde kola ihtiyaç varsa veya yüzey kontrol         
ekibi kolun zarar verebileceğini düşünüyorsa; 

a. Araç yüzeye çıkarılır. 
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b. Havuz ekibi aracı kameraya daha fazla zarar       
vermeyecek şekilde dikkatlice kamerayı su yüzeyine      
çıkarır. 

c. Ekipten biri kolun yere değmemesi için aracı havada        
tutar diğeri ise koldaki hasarı tespit etmeye çalışır. 

d. Koldaki hasar tespit edildikten sonra havuz ekibinin       
yanındaki malzemeler yardımıyla hasar giderilir. 

e. Araç tekrar suya bırakılır. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Araç, daha önce tasarlanmış hiçbir araçta görülmemiş olan “Tosba Tipi” şasiye           
sahiptir. Bu şasi, takıma diğer tasarımlarla karşılaştırıldığında en büyük kullanım alanını           
vermekle birlikte; suyun en doğal özelliği olan kaldırma kuvveti yasalarına uygun olarak            
tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ayrıca aracın şasisinin üst ve alt yüzeyleri düzleştirilmiş olup            
kameranın ve robot kolun sağlıklı bir şekilde araç yüzeyine tutunması amaçlanmış ve            
sağlanmıştır. Şasi fikri ve tasarımı tamamen D.E.N.E.Y.A.P Takımı’ na ait olan özgün bir             
projedir. Araca ait parçalar 4.2.3 Üretim Yöntemleri kısmında belirtildiği gibi ekibimiz           
tarafından çizilmiş ve 3D yazıcı kullanılarak basılmıştır. Böylece hem araca özgünlük           
kazandırılmış hem de bütçeden tasarruf edilmiştir. 

 
Aracın tasarımındaki öncelik, ne kadar özgün ve kullanışlı bir şasi yapabileceği           

olmuştur. Bu yolda geliştirilen birçok tasarım sonucu aracın şasi tasarımı son halini almıştır.             
Aracın son tasarımı, sekizgen yapıda olmasını yanı sıra kenarlara doğru alttan ve üstten             
daralan bir yapıya sahiptir. Ancak bu yapı ile ekibin kendi tasarımı olan kol ve kamera               
tasarımlarının araca bağlantısında sorun çıkarmaması için alt ve üstte düzlükler bırakılmıştır.           
Aracın içerisinde daha önce görülmemiş bir şekilde yarım bir silindir yapı vardır. Bu yapı              
elektriksel malzemeleri sudan korumanın farklı bir yoludur. Yapı, aracın en altından yavaşça            
yükselmesini sağlamanın yanı sıra motorlardan gelen suların bu silindire girmesini kısmi           
olarak engelleyerek sızıntı yaşanması durumunda suyun elektrik malzemelerine ulaşmadan         
önce aracın sensörleri sayesinde rahatlıkla fark edilmesini sağlar.  

 
Bu yarım silindirin üst tarafında ise raylı bir “Çekmece” sistemi bulunmaktadır. Bu            

sistem, D.E.N.E.Y.A.P Takımı’ na ait tamamen orjinal bir tasarım olmasının yanı sıra; ekibe             
aracın iç alanında iç erişim kapağına en uzak ve en arkadaki elektronik parçaya bile kolaylıkla               
ulaşabilme olanağı sağmaktadır. (Tasarım detayları için 4.2.4.2.2’ye bakabilirsiniz.) Böylece         
acil bir durumla karşılaşıldığında kolayca müdahale edilebilecektir. Aracın kol tasarımı yine           
takımın kendi tasarımıdır ve kıskaç kolu, çoğu insansız su altı aracının aksine hareketlidir. Bu              
bahsedilen hareketi kolun araca bağlandığı tarafa yerleştirilmiş bir servo sayesinde sağlar.           
Böylece kolun kapatılması veya 90 derece açılması gereken herhangi bir senaryo oluşursa bu             
kol tasarımı kontrol ekibinin imdadına koşmaktadır. Ucundaki kıskaç, robotik kolda olduğu           
gibi takımın kendi imalatı ve tasarımıdır. Taşıyacağı malzemelerin şekline göre takımca           
özgün bir şekilde değiştirilebilir. Aracın kamerası ise yine çoğu insansız su altı aracının             
aksine bir servo motor yardımı ile aşağı ve yukarı bakılabilecek şekilde hareket kabiliyetine             
ve dolayısıyla da arttırılmış görüş açısına sahiptir. Bu özelliğin görevleri tamamlamada ekibe            
kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Elektronik ve yazılımsal alanda da, aracımızın özgün noktaları bulunmaktadır. Bunun          
başında ekibin kendisine özel tasarladığı, ürettiği ve kodladığı kumandası         
“WaterCommander” gelmektedir.(Kumanda detayları için 4.3.1.1.11.’e bakabilirsiniz.)      
Kumandamızın en özel ve güzel yanı geliştirmelere ve arıza çözümlerine tamamen cevap            
verebilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca tüm detaylı kabiliyetlerini sadece basitliğinden ve           
sadeliğinden alıyor oluşu, ekip üyelerine kolay parça değiştirebilme ve gereken senaryolarda           
kumandayı (WaterCommander’ı) tamamen sıfırdan yapabilme imkanı sağlamaktadır. 

Aracın elektronik ve yazılım tarafından devam edecek olunursa, en büyük          
özgünlüklerinden biri; aracın herhangi bir hazır yazılım veya otonom sürüş kartı tarafından            
kontrol edilmemesidir. Aracın tüm iletişimleri D.E.N.E.Y.A.P Takımı’ nın kodlamış olduğu          
yazılımlarla sağlanmaktadır. Bunun takıma katkısı, herhangi sorunun çözülmesi gereken bir          
senaryo olursa bunun nasıl çözülebileceğinin bilinmesi olacaktır. 

Bundan başka, araçta tamamen D.E.N.E.Y.A.P Takımı’ na ait bir araç kaynak kodu            
bulunmasından dolayı takımın ihtiyaçlarına yönelik özellikler ekleme imkanı        
bulundurmaktadır. Bunun birçok getirisi ve katkısı olsa da, en büyük katkısının; Otomatik            
Stabilizasyon Algoritması (bkz. 4.3.2) olduğu düşünülmektedir. Bu algoritma; takıma, acil          
veya istenen bir anda, aracın kontrolünü tamamen sensör verisinden gelen bilgiye göre            
ayarlayan bir algoritmaya bırakmaya yarar. Bu algoritmanın özellikle nesne yerleştirme          
görevlerinde büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü robot kol ile bir nesneyi            
kavramaya çalışırken, aynı zamanda aracı aynı seviyede sabitlemeye çalışmak işinin yapılma           
zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır. Bunun görevlerde benimsenen lokomotif düşünce         
olan “hassasiyet”e katkıda bulunacağını öngörülmektedir. 

Ayrıca, ekibin kendi imkan ve altyapılarıyla kurmuş olduğu araç-yüzey veri iletişimi           
sistemi sayesinde takıma özel iletişim altyapısını ekipçe organize edebiliyor ve organize           
edilen bu yapıya acil durumlar için yedek iletişim arayüzü de entegre edilebiliyordur. Bu da              
takıma fazladan esneklik sağlamaktadır (Yedek sistemlerin ve diğer acil durumların anlatımı           
için 8.3 Acil Durum Senaryoları’ na bakınız.). 

Tüm başlıklardan ve departmanlardan ayrı olarak böyle bir pandemi zamanında takım           
üyelerinin birbirini göremeden sadece telekonferans ile böyle bir dönemde böyle bir ürün            
ortaya çıkarmış olması takım üyelerine göre büyük bir artıdır. 
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