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1. RAPOR ÖZETİ  

Aracımızın öngördüğümüz tasarımı ön tasarım raporumuza mümkün olduğunca 

uyarak gerçekleştirildi. Yapmış olduğumuz prototip üretimlerle ve testlerle birlikte 

aracın mekanik tasarımı son haline getirildi. Elektriksel ve elektronik prototip 

üretimlerle birlikte sistem mimarisi kesinleştirildi. Bu çalışmalarda aracımızın 

elektroniklerinin bulunacağı basınçlı kap için alüminyumdan kapaklar tasarlanmış ve 

prototip üretimi yapılmıştır. Alüminyum kapaklar o-ringler ile desteklenmiş ve 

basınçlı kabın sızdırmazlığı bu şekilde sağlanmıştır. Yarışmada sağlanacak 48V 15A 

güç kaynağının aracımızda ihtiyaç duyulan gerilim seviyelerine dönüştürme işlemi ve 

acil durdurma butonu işlevi için prototip bir kontrol panosu üretimi yapılmıştır. 

Otonom görevler için görüntü işleme ile çember tespiti, harf ve renk tanıma tespitini 

kendi yazmış olduğumuz algoritma ve yazılımlar son haline getirildi. Manuel kontrol 

aşamasında kullanacağımız sistemlerin birlikte çalışmasının da testleri yapılmış 

durumdadır. Aracımızın hareketini sağlayacak, kendi üretimimiz olan itici motorların 

sızdırmazlık testleri ve motor çalışma testleri gerçekleştirildi. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Danışman : Doç. Dr. Cenk Ulu 

 

Takım Üyesi 1 : Hüseyin Sefa Ceren – Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik 

Müh. – 4.Sınıf 

 

Takım Üyesi 2 : Muhsin Onur Özbilgiç – Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik 

Müh. – Yüksek Lisans – Bilimsel Hazırlık  

 

Takım Üyesi 3 : Tufan Tuna Köseler – Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik 

Müh. – 4.Sınıf 

 

Takım Üyesi 4 : Mustafa Sonkal – Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik Müh. – 

3.Sınıf 

 

Takım Üyesi 5 : Furkan Alper Yıldız – Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik 

Müh. – 2.Sınıf 

 

Takım Üyesi 6 : Kazım Canberk Elmas – Yıldız Teknik Üniversitesi – Makine Müh. 

– 3.Sınıf 

 

Takım Üyesi 7 : Kamil Samet Çoban – Yıldız Teknik Üniversitesi – Gemi Makineleri 

ve Gemi İnşaatı Müh. – 2.Sınıf 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Aracımızın ön tasarım raporunda genel hatlarıyla bir sistem tasarlanmıştı. Öngörülen 

tasarımımızın üretilebilir bir noktaya getirilmesi için birtakım iyileştirilmeler yapıldı. 

Gerçekleştirilen prototip üretimlerle birlikte tasarımlarımız kesinleştirildi. 

 

Ön tasarım raporumuza göre aracımızın dış formunda ilk tasarımımıza bağlı kalacak 

şekilde iyileştirmeler yapıldı. Elektronik sistem tasarımında aracımızda kullanılacak 

ana mikrodenetleyici kart olarak Jetson Nano kullanılacağını belirtmiştik. Kritik 

tasarım raporumuzda bu kartın hem bütçeye ek bir maliyet getireceği düşünülerek hem 

de alternatifi olan Raspberry Pi 3 Model B kartının sistem tasarımı için yeterli olacağı 

düşünülerek bu fikirden vazgeçilmiştir. 

 

Ön tasarım raporumuzda belirtilen bütçe ile Kritik Tasarım Raporumuzda belirtilen 

bütçe arasındaki fark yurtdışından almak istediğimiz parçaların alternatiflerinin 

araştırılması ve bu malzemelerin yurtiçinden alınmasına karar verilmesinden dolayı  

oluşmuştur.Aynı zamanda sponsorlar vasıtasıyla da bu maaliyet düşürülmeye 

çalışılmıştır.Bu sayede az maaliyet ile aynı aracı üretmeyi planlamaktayız. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Araç Sistem Mimarisi: 

 

 

Sinyal Diyagramı: 
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Güç Diyagramı: 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın mekanik çizimleri sponsorumuz olan Solidworks programında 

yapılmıştır.Aracımızın dış formu Şekil -1’de gösterildiği gibi strafor köpük 

malzemeden üretilecek olup, üretim işlemini kolaylaştırmak açısından ön 

tasarım raporumuza göre değişiklikler yapıldı. Bu formu tasarlarken aracımızın 

hareketini kolaylaştıracak yumuşatılmış kenarlar ve vatoz balığının fizyolojik 

özelliklerinden esinlenildi. Ayrıca güvenlik önlemi olarak keskin kenarlı parça 

kullanılmamasına özen gösterildi. 

 

Şekil - 1 
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Aracımızda Şekil-2 ve Şekil-3’te gösterildiği gibi 5 adet itici motor mevcuttur. 

Bu itici motorların 2 tanesi surge ve yaw eksenlerini kontrol için, 2 tanesi 

heave ve roll eksenlerini kontrol için, 1 tanesi de sway eksenini kontrol için 

yerleştirilmiştir [5]. 

 

 
Kameranın sualtındaki görüşü için ön kapak tarafına şeffaf pleksi plaka 

yerleştirilmiştir. Şeffaf pleksi plaka kamera kapağına Şekil – 4’te gösterildiği 

gibi 1 adet yüzey O-Ring’i ile montajlanıp basınçlı kabın sızdırmazlığı 

sağlanmıştır. 

 

 

Heave-Roll 

Surge-Yaw 

Şekil-2 

Sway 

Şekil -3 

O-Ring 

Kamera 

Plakası 

Şekil – 4  
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Kontrol istasyonu ile haberleşmede kullanılacak kabloların aracımıza girişinde 

Resim- 1 ve Resim – 2’de gösterilen sponsorumuz olan Icotek firmasının IP68 

standardında kablo giriş plakası kullanılmıştır. 

 

Basınçlı kabımızın prototip üretim fotoğrafları Resim – 3 ve Resim- 4’te ve teknik çizimine 

ait detaylar Şekil 5’te mevcuttur. Ayrıca prototip üretimini yaptığımız basınçlı kabın 

sızdırmazlığı test ettiğimiz deney Testler kısmında mevcuttur. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim - 1 Resim - 2 

Resim - 3 Resim - 4 Şekil - 5 
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Robot Kol 

 Tek eksende kavrama hareketi yapmak için tasarlanmıştır. Servo motorun miline bağlı 

krank mekanizması sayesinde ileri geri haraket eden mil, kıskaçların açılıp kapanmasını 

sağlar. Robot koldaki servo motorun su ile temasını engellemek için hareketli milin kıskaçları 

tutan sabit parçadan çıkış noktasına bir adet sızdırmaz keçe yerleştirilmiş, tübün ön ve 

arkasını kapatan kapakların üstüne toplamda 3 adet o-ring koyulmuştur. Servo motorun tüpten 

çıkan kabloları için arka kapağa IP68 standardında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla 1 adet 

kablo geçiş parçası bulunmaktadır. Şekil -6’da robot kolun temel parçaları gösterilmiş ve 

hemen altında bu parçalar listelenmiştir. Servo motorun seçiminde uygulanan hesaplamalar 

ise Tablo – 1’deki parça listesinin hemen altındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÇA NO. PARÇA İSMİ ADET 

1 Kıskaçları Tutan sabit parça 1 

2 Kıskaç 2 

3 Kıskaçları ortadan tutan parça 1 

4 Mil 1 

5 Mil-servo bağlantı parçası 1 

6 70x2.5x137mm boru 1 

7 Sızdırmaz keçe 1 

8 Bronzyatak 1 

9 DS3120 Servo Motor 1 

10 Kablo Geçiş parçası (IP68 Std.) 1 

11 Arka kapak 1 

12 Servo yatağı 1 

Tablo - 1 

Şekil - 6 
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Servo motor tork hesabı: 

   İlk adım olarak kışkaçlarla, taşınacak parça 

arasındaki sürtünme katsayısını tablo yardımıyla 

bulunur. Kıskaçlarımızın plastik ve taşınacak cismin 

metal ve plastik olduğunu varsayarak sürtünme 

katsayısını 0.15 olarak alınır. 

 

 İkinci adımda kavrama kuvveti olan sürtünme kuvveti (T) hesaplınır. Bunun için 

cismin düşey kuvvetleri gösterilen şekil -7’deki figürden yararlanılır. 

 𝑚 ∙ 𝑔 = 2 ∙ 𝑇 

𝐹1 ve 𝐹2 suyun basıncından dolayı oluşan kuvvetlerdir. 𝐹2−𝐹1 ise 

suyun kaldırma kuvvetidir. Hesaplamada, T kuvvetini düşürüp 

motor torkunu azaltıcağı için ihmal edilmesinde bir sakınca yoktur.  

Cismin kütlesinin(m) 0,5 kg olduğunu varsayarak: 

 0,5 𝑘𝑔 ∙ 9,81 𝑚
𝑠⁄ = 4,9 𝑁 

 𝑇 = 2,45 𝑁 

Sabit bir kavrama yapabilmek için kıskaçların cisme uygulaması gereken minimum kuvvet 

(N): 

𝑇 ≤ 𝑁 ∙ 𝜇 

𝜇 ∶  𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

𝑁 ≥
𝑇

𝜇
= 16.33 [N] 

Milin kıskaçlarının ortasındaki parçayı çekme kuvvetini(F) bulmak için Şekil – 8’deki 

figürde A noktasına göre moment hesabı yapılır: 

+ ⊗ ∑ 𝑀𝐴 = 0 

𝐹

2
⋅ 30 𝑚𝑚 − 𝑁 ⋅ sin 55 ⋅ 52,5 𝑚𝑚 = 0 

𝐹 = 46.8 [𝑁] 

 

 

 Son olarak Şekil – 9’da figürdeki mil-servo bağlantı 

parçası ile servo motorun başlığına uygulanan kuvveti bulup 

servo motor için gerekli minimum tork değeri bulunur:  

Düşey kuvvetler dengede olması gerektiğinden: 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑎ş𝑙𝚤ğ𝚤 = 𝐹 = 46,8 [𝑁] 

Şekil - 7 

Şekil - 8 

Şekil - 9 
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𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 46,8 [𝑁] ⋅ 16 × 10−3 [𝑚] = 0.75 [𝑁 ⋅ 𝑚] 

Varsayımlar ve genel bir hesaplama yapıldığı için bulunan tork, değerini 2,5 olarak belirlenen 

güvenlik katsayısıyla çarpılır ve sonuç olarak servo motor seçerken gerekli olan minimum 

tork değeri bulunur: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≥ 2.5 ⋅ 0.75 = 1,9 [𝑁 ⋅ 𝑚] 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≥ 19.4 [𝑘𝑔 ⋅ 𝑐𝑚] 

 Bu hesaplamalardan yola çıkarak 5V geriliminde 20 kg.cm tork üreten DS3120MG 

servo motorunu seçtik. 

4.2.2Malzemeler  

Basınçlı kap olarak kullanacağımız pleksi borunun sualtında dayanımını 

gösteren hesaplamalar Şekil - 10’da gösterilmiştir.Hesaplamalarda Deepsea 

firmasının ‘Under Pressure’ isimli uygulaması kullanılmıştır.Basınçlı 

kabımızın dayanacağı maksimum derinlik  teorik  ’12.142 metre’  

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil - 10 
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Aracın İskeleti: 

Aracımızın iskeleti 4 mm kalınlığındaki pleksi malzemelerin M5 vidalı miller 

sayesinde birbirlerine montajlanması ile oluşturulacaktır. Detaylı görünüm 

Şekil – 11 ve Şekil – 12’de paylaşılmıştır. 

 

İtici Motor Muhafaza Malzemesi : 

İtici motorlarımızı üreteceğimiz malzeme olarak PLA Filament seçilmiştir. 

Motor muhafaza tasarımı sebebiyle 3 boyutlu yazıcı ile üretimi 

gerçekleştirilecektir. Bu yüzden motor muhafaza malzemesinin PLA plastik 

malzemeden olmasına karar verilmiştir. Motor muhafaza tasarımı Şekil – 

13’de gösterilmiştir. 

 

 

Basınçlı Kap Kapak Malzemesi: 

Sızdırmazlık elemanlarının bulunduğu kapakların malzemesi kolay işlenebilir 

olmasından dolayı alüminyum seçilmiştir. 

 

O-Ring Seçimi ve Malzemesi: 

O-Ring seçimi yaparken hesaplamalar için O-Ring Master programı kullanıldı. 

Malzeme olarak nitril (NBR) malzemeden yapılmış O-Ring kullanılacaktır. 

Şekil - 11 Şekil - 12 

Şekil - 13 
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Nitril malzeme sızdırmazlık elemanlarını büyük bir kısmı için önerildiğinden 

ve çok yaygın bir kullanıma sahip olduğundan dolayı seçilmiştir. 

 

Sızdırmaz Kablo Geçiş Plakası: 

Malzeme avantajları : 

1. Çok hızlı montajlanabilmesi 

2. İki yönlü sızdırmazlık sağlaması (IP68) 

3. Otomatik sızdırmazlık ve gerilme azaltılması 

4. Standart metrik boşaltmalara uygun olması 

5. Hijyenik Dizayna sahip olması ve kir toplanmasına karşın etkin olması 

 

Yüzdürücü Malzeme: 

Yüzdürücü malzeme olarak EPS malzeme seçilmiştir. Malzeme seçiminde 

ağırlık/hacim oranının düşük olması, malzeme kalitesi ve kolay 

şekillendirilebilir olması dikkate alınmıştır. 

4.2.3Üretim Yöntemleri 

 

Araç İskeleti Üretimi: 

Araç iskelet parçaları pleksi levhadan lazer kesim yöntemiyle üretilecektir. 

Üretimi kolay ve malzeme üretimine uygun olduğu için seçilmiştir. 

 

İtici motor muhafazası Üretimi: 

Motorlarımızın muhafazası 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilecektir. 

 

Basınçlı Kap Kapak Üretimi: 

Elektronik Tüpün sızdırmazlığını sağlayacak alüminyum kapaklar torna’da 

işlenerek üretilecektir. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Aracın eni,boyu ve yüksekliği sırasıyla Şekil – 14, Şekil - 15 ve Şekil - 16’daki 

teknik resimlerde gösterilmiştir.Hacmi, ağırlığı ve yüzerliğine ilişkin veriler 

Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmiştir. 

 

 

En Boy Yükseklik Hacim Ağırlık Yüzerlik 

495,31 mm 544,37 mm 336,56 mm 6563,57 cm^3 6437,34 gram Yüzer Durumdadır. 
 

Şekil - 14 

Tablo - 2 

Şekil - 15 Şekil - 16 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızda 5 adet itici motor bulunması sebebiyle ve basınçlı kap içerisinde 

elektroniklerimizin yerleşimlerini göze alarak 4 esc’yi tek bir kartta 

bulunduran 4in1 esc seçimi ve bir adet esc kullandık. Esc seçiminde 

motorlarımızın su içerisinde %100 çalışması sırasında ölçmüş olduğumuz 14.6 

A akımı baz alarak ve olası yük akım çekme durumlarını da göze alarak 30 

amperlik esc seçimine gittik. İtici motorlarda 820 KV dönüş hızına sahip Emax 

marka fırçasız motor kullanılacaktır. Bu fırçasız motoru seçmemizdeki sebep 

Bluerobotics firmasının T100 motorunda kullanılan  fırçasız motor 

özelliklerine yakın tork değeri elde etmiş olmamızdır. Bu tork değerinde 

kullandığımız fırçasız motor, esclerden nominal düzeyde akım çekiyor ve 

esc’lerin olası aşırı ısınma ve aşırı akım çekmesini yapısı itibariyle sınırlıyor. 

Aracımızın görüntü işleme, güdüm algoritmaları ve navigasyon algoritmalarını 

içerisinde bulunduracak kart olarak Raspberry Pi 3 Model B kartını 

kullanacağız.Kart özellikleri, sistem mimarimize uygun olması ve kontrol 

istasyonu ile haberleşme de kullanacak olduğumuz Ethernet haberleşmesine de 

imkan verdiği için bu kart markasının kullanılmasına karar verildi. Elektronik 

sistem tasarımında kullanacağımız elemanlar, işlevleri ve neden kullanılacağı 

Tablo – 3’te gösterilmiştir. 

 

No Eleman Adı İşlevi 

1 Raspberry Pi 3 

Model B 

Görüntü İşleme ve Ana Bilgisayar için kullanılacak. 

2 Arduino Mega Motor kontrolü ve Oto-Derinlik Sistemi yazılımını yönetecek 

birim. 

3 PS4 Joystick Hareket komutlarının verilmesi için gerekli birim 

4 Güç Dağıtım Kartı  Araç içerisindeki elektronik kablolamaların düzenli bir şekilde 

yapılarak, arıza durumunda hızlı bir çözüm sunar.Üzerinde 

bulunan sigortalar sayesinde elektronik elemanların aşırı akım 

çekmesi durumuna karşı koruma sağlar. 

5 Güç Dönüştürücü 

Kartı 

Araç için gerekli voltaj seviyesini ayarlar. 

6 Raspberry Pi 

Kamera Modülü 

Aracın havuz içerisindeki görevleri gerçekleştirebilmesi için 

kullanıcıya görüntü aktarımını sağlar.Otonom görevlerin 

gerçekleştirilebilmesi için veri toplar. 

7 Basınç Sensörü Oto-Derinlik yazılımı için derinlik bilgisi sağlar.Derinlik bilgisi 

PID yazılımının içinde referans noktası olarak kullanılır. 

8 Sızıntı Sensörü Aracın sızıntılara karşı güvenliğini sağlayacak sistemin aktive 

edilmesi için gereken sinyali gönderir.Bu sayede basınçlı kap 

içerisinde bulunan elektronik elemanların zarar görmesini 

engeller. 

9 Robot Kol Servo Dumlupınarı’ı Kurtarma ve Objeleri sepete yerleştirme 

Tablo - 3 
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görevleri için gereken manipülatörün hareketini sağlar. 

10 IMU ve 

oryantasyon 

sensörü 

Eksen hareketlerinin operatöre bildirilmesi için gerekli birim. 

Aynı zamanda otonom algoritmaları ve yazılımlarını 

desteklemek için kullanılacaktır. 

11 Kablo Kontrol istasyonu ve aracın haberleşmesinde Cat6 ethernet 

kablosu kullanılacaktır. 
 

 

Oto-Derinlik Sistemi: 

Görevlerin belirli bir derinlikte yapılacağı düşünülerek tasarlanmış Oto-

Derinlik sisteminde kullanılacak birimler Şekil -17’de verilmiştir. 

   

 

Kontrol çevrimi sürekli şekilde basınç sensöründen gelen derinlik verisini 

referans alarak  PID kontrolcüsüne besleme yapar.Kontrolcü aracın referans 

derinlik seviyesini sabit tutmak için motorlara gerekli PWM sinyalini üretir.Bu 

sayede belirlenen derinlikte aracın çalışması sağlanır. 

 

Kablo Gerilim Düşümü Hesabı: 

Bilindiği üzere enerji hatlarında kablo üzerinde, üzerinden geçen akıma bağlı olarak enerji 

kaybı yaşanmaktadır. Bu enerji kaybı ısıya dönüşmektedir ve bu önlem alınmazsa kabloyu 

yakabilir ve yangına sebep olabilir. Ayrıca bu enerji kaybı hattın sonunda gerilim düşümüne 

sebep olur. Gerilim düşümünü ve enerji kaybını kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla 

gerilim düşümü hesabına bağlı olarak kablo kesit seçimi yapılır. Amaç ise gereksiz maliyetten 

ve israftan uzak durarak en düşük seçilebilecek kesiti bulmak. Böylece seçilen ile sistemin 

hem doğru çalışmasını sağlamış oluruz hem de başlangıç maliyetini düşürmüş oluruz. Biz 

Şekil - 17 
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burada öncelikle kablo seçiminin neye göre yapıldığını açıklayacağız. Gerilim düşümü 

hesabında kullanılan formül aşağıdaki denklemde gösterilmiştir.  

%𝑒 =
100 × 𝐿 × 𝑁

𝐾 × 𝑆 × 𝑈2
 

L : Kablo uzunluğu (m) 

N : Toplam Güç (W) 

K : Kablonun özgül iletkenlik katsayısı (mΩ/mm2) 

S : Kablonun kesit alanı (mm2) 

U : Gerilim seviyesi (V) 

Bu yarışmada kullanılacak olan değerler aşağıdaki gibidir: 

Kablo uzunluğu – 25 m (En düşük yarışma şartı mesafesi) 

Kablonun özgül iletkenlik katsayısı – 56 mΩ/mm2 (Bakırın özgül iletkenlik katsayısı) 

Gerilim seviyesi – 48 V 

5 adet 40 W BLDC kullanılacaktır. 2 adet 4 W mikrokontrolcü kullanılacaktır. 2 adet 1 W 

sensör kullanılacaktır. 1 adet 10 W robot kol kullanılacaktır. 1 adet 1 W kamera 

kullanılacaktır. Toplam 221 W kullanılacaktır. %10’luk bir kayıp oranı olacağı hesaplanmıştır 

ve %25’lik güvenlik katsayısı öngörülmüştür. Toplam çekilecek olan güç aşağıda 

gösterilmiştir. 

221 × 1.1 ≈ 253 𝑊   243 × 1.25 ≈ 304 𝑊 Çekilecek olan toplam güce göre 4 mm2 kesite 

göre gerilim düşümü hesabı aşağıdaki gibidir. 

% 
100 × 25 × 304

56 × 4 × 482
= %1,472 

Toplam çekilen akım; 316 ÷ 48 ≈ 6,58 𝐴’dir. Dolayısıyla akım taşıma kapasitesi 

aşılmamaktadır. 

2,5 mm2 kesite göre gerilim düşümü hesabı; 

% 
100 × 25 × 304

56 × 2,5 × 482
= %2,35 

1,5 mm2 kesite göre gerilim düşümü hesabı; 

% 
100 × 25 × 304

56 × 1,5 × 482
= %3,92 

 

%1,472 ve %2,35 kabul edilen %3’lük gerilim düşümü değerinin altında, %3,92 ise 

üstündedir. Dolayısıyla 4 mm2 ve 2,5 mm2 kablo kesiti de uygundur. Biz de buna bağlı olarak 

2,5 mm2 kesitli kabloyu tercih ediyoruz. Seçilen 2,5 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 25 

Amper’dir. Toplam çekilen akım; 304 ÷ 48 ≈ 6,33 𝐴’dir. Dolayısıyla akım taşıma kapasitesi 

de aşılmamaktadır. 
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İlk olarak yarışma kurulunun 48 V 15 A sinyal generatöründen sağlayacağı enerjiyi 2x2,5 

mm2 kablo ile elektrik panomuza alacağız. Bu panoda enerji öncelikle 10 Amper otomatik 

sigortadan geçecek. Böylece aracı aşırı akım ve kısa devre akımlarına karşı korumuş olacağız. 

Daha sonra ise röle üzerinden araca enerji yine 2x2,5 mm2 kablo ile aktarılacaktır. Röleyi ise 

Acil durdurma butonu üzerinden kontrolünü sağlayabiliyoruz. Böylece acil bir durum 

olduğunda yarışma hakemi elektrik panosu üzerinde bulunan acil durdurma butonuna basarak 

araca giden tüm enerjiyi kesebilecektir. Kullanacağımız pano Şekil ...’da gösterilmektedir.  

Enerji araca yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2x2,5 mm2 TTR kablo üzerinden taşınacaktır. 

Kablo araca girer girmez ilk olarak 48/12 Volt gerilime sahip ve 350 Watt’a kadar güç 

kapasitesi olan DC-DC dönüştürücüye girecektir. 48 voltu 12 volta dönüştürmekteki 

amacımız, araca hareket vermek için seçtiğimiz motorlar 12 volt gerilimde çalışmaktadır. 

Dolayısıyla dönüştürücüyü 48/12 Volt olacak şekilde seçtik. Yukarıdaki yaptığımız hesaba 

göre çekebileceğimiz en fazla güç 304 Watt’tır. Dolayısıyla 350 Watt güce sahip DC-DC 

dönüştürücü seçtik.  

Buradan sonra kullanacağımız mikro kontrolcüler olan Rasperry Pi ve Arduino ayrıca Robot 

kol için kullanılacak Servo Motor ve bunların haricince kullanılacak sensörler için 5 volt 

gerilime ihtiyacımız oldu. Bunu da 12/5 Volt 25 Watt DC-DC dönüştürücü ile sağladık. 48/12 

Volt DC-DC dönüştürücüden 12/5 Volt DC-DC dönüştürücüye direkt bağlantı yapılacak. 5 

volt kullanacağımız bütün güç en fazla 20 Watt’a kadar ulaşıyor. Dolayısıyla 25 Watt 

sağlayabilen DC-DC dönüştürücü seçtik.  

Gerilimleri istediğimiz seviyeye dönüştürdükten sonra ise iki adet güç dağıtım kartına 

ulaştırdık. Güç dağıtım kartlarını kendimiz tasarladık. Güç dağıtım kartlarının PCB tasarımı 

Şekil - 18’de gösterilmiştir.  

 

Şekil - 18 
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Bunlardan biri 12 volt üzerinden motorları besleyecek. Diğeri elektronik malzemeleri 5 volt 

ile besleyecek. Her bir kartın üzerinde 10 adet cam sigorta 2 adet 10’lu çıkış pini (Bir 10’lu 

pin 12 V veya 5 V çıkış için diğer 10’lu pin 0 V nötr için) 1 adet 2’li giriş pini bulunmaktadır. 

Motorları besleyen güç dağıtım kartını biraz açıklarsak, üzerinde 10 adet 5 amper cam sigorta 

bulunmaktadır. 10 adet çıkış sağlamaktadır. 10 adet çıkış sağlamaktaki amacımız 

öngörülemeyen ihtiyaca göre yedek bulundurmak ve daha sonraki kullanımlarda esneklik 

sağlamaktır. Kullanılacak PCB türü FR-4 ve kalınlığı 1,6 mm olacaktır. Yol genişliği ise 3 

mm ve kullanılacak bakır kalınlığı 2 oz (70 mikro metre) olacaktır. 2 oz seçmekteki amacımız 

üzerinden yüksek akım geçeceği için hem direnci düşürüp ısınmayı önlemek hem de olası kısa 

devre hataları vs. için bakır yolun yanmamasını sağlamak. Ayrıca bakır yol yanmadan önce 5 

amper cam sigortalar devreyi kesecektir. Bunların yanında tek yönlü ve tek katmanlı olarak 

tasarlanmıştır. Elektronik malzemeleri besleyen güç dağıtım kartını açıklarsak, üzerinde 10 

adet 2 amper cam sigorta bulunmaktadır. 10 adet çıkış sağlamaktadır. Motorları besleyen güç 

dağıtım kartıyla tek farkı yol genişlikleri ve bakır kalınlığıdır. Yol genişliği 1 mm ve bakır 

kalınlığı 1 oz (35 mikro metre)’dur. Geri kalan tüm özellikleri aynıdır. Yine sonraki 

kullanımlarda esneklik sağlamak amacıyla 10 adet çıkış verilmiştir.  

Yukarıda anlattıklarımızla birlikte aracımız ve oluşturduğumuz sistem oldukça güvenlidir. 

Aracı, araçtaki bütün elektronik malzemeleri ve motorları oldukça iyi bir şekilde korumaya 

çalıştık. Olası hatalara karşı aracımız güvenle kullanılabilmektedir. Araçtaki bütün elektriksel 

sistem Şekil - 19’daki Tek Hat Şemasında açıkça gösterilmiştir. 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Uzaktan Kontrollü Görevler 

Aracın uzaktan kontrolünde görevleri gerçekleştirmek amacıyla bir ana bilgisayar ve 

joystick kol kullanılacaktır. Araçta bulunan motorlara, gerçekleştirilecek olan harekete göre 

gerekli kontrol sinyalleri gönderilerek aracın yönelimlerinin kontrol edilebilmesi 

sağlanacaktır. Aracın boy öteleme(surge), savrulma(yaw), dalıp çıkma(heave) ve 

yuvarlanma(roll) hareketleri 5 adet motor sayesinde gerçekleştirilecektir.Örneğin aracın sağa 

dönmesi gerektiğinde yani yaw hareketi yapabilmesi için sadece soldaki motor çalışacak.Her 

bir motor elektronik hız kontrolcüsü ile kontrol edilecektir.Yukarıda bahsedilen hareketler 

gerekli PWM sinyalleri gönderilerek yapılacaktır.  

Görevleri gerçekleştirirken kullanılacak olan joystick kumandada, yukarıda bahsedilen 

hareketleri yapmak için kontroller bulunacaktır.Joystick kumandada bunlara ek olarak oto 

derinlik, robot kol kontrolleri bulunacaktır. Aracı kullanan pilotun görevleri daha rahat bir 

şekilde gerçekleştirebilmesi için oto derinlik kontrolü koyulmuştur. Kullanacağımız joystick 

kumanda ve tuş atamaları Şekil – 20’de gösterildiği gibidir.Kullanılacak olan algoritma ile o 

anki derinlik bilgisi basınç sensöründen alınıp PID kontrolcüsünü besleyecektir. Bu sayede 

istenen derinlikte aracın sabit kalması sağlanacaktır. Robot kolun kıskaçlarının açılıp 

kapanarak objeleri kavrayabilmesi için de diğer bir kontrol bulunacaktır. 
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Joystick Kontrol: 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Kontrol Blok Diyagramı: 

 Araca joystick kumanda ile referans işareti gönderilecektir. Kontrol atama biriminde, 

bu referans işareti motorlara gerekli PWM sinyalini iletecektir. Joystick atama biriminde 

aracın yapması istenen eksenel kuvvet ve moment değerlerini belirten referans işaret kontrol 

sistemine girer. Joysticklere verilecek olan referans değer aralıklarına göre aracın yapması 

istenen kuvvet ve moment değerleri belirlenmiş olur. Joystick atama biriminde belirtilen 

referans işareti motorun kontrol kartına girer ve buradaki motor kontrol algoritması motorların 

istenen hız ve yönde çalışmasını sağlar.Uzaktan kontrol blok diyagramı Şekil – 21’de 

görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 

 

 

Oto Derinlik 

Robot Kol 

Kontrolü 

Aşağı ve 

Yukarı 

(Hareket) 

 Yuvarlanma 

(Roll) 

Hareketi 

İleri ve Geri 

(Surge) 

Hareket, 2 

Tuş 

 

Sağa ve 

Sola (Yaw) 

Hareket, 2 

Tuş 

 

Şekil - 20 
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Uzaktan Kontrol Akış Diyagramı 

 Otonom Görevler 

Aracın Kontrolü: 

Araç otonom sürüş halinde iken motorların kontrolü için referans alacağı kısım 

işlenmiş kamera görüntüleridir. Mikrokontrolcü öncelikle kameradan gelen verileri işleyecek 

ardından motorlara gerekli pwm sinyalleri gönderecektir.Gönderilen işaret değeri, istenilen 

işaret değerine eşit ise araç görevleri gerçekleştirecektir. Eğer eşit değilse, geri besleme 

sinyali değerlendirilerek motorların istenilen hıza(değere) ulaşması sağlanacaktır. Özellikle 

aracın görevleri daha rahat şekilde yapabilmesi için, gerekli olduğu yerlerde aracın derinliği 

sabit tutulacaktır. Aracın derinliğinin sabit tutulacağı yerlerden ilerleyen kısımda 

bahsedilmiştir. Aracın görevleri gerçekleştirebilmesi için bazı aşamalarda açısal olarak 

hareket etmesi gerekmektedir. Aracın belirtilen hareketleri yapabilmesi derinlik ve hareket 

oryantasyon algılayıcı sensörlerden alınan veriler ile PID geri beslenecektir ve motorlara 

gerekli sinyaller gönderilecektir.Otonom sürüş kontrol blok diyagramı ve akış diyagramı Şekil 

– 22 ve Şekil – 23’te görüldüğü gibidir. 

 

 

  

Şekil - 21 

Şekil – 22  
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Otonom görevlerde genel olarak kontrol kısmı şu şekilde olacaktır: Öncelikle araç 

objeyi tespit etmeye çalışacak, ardından görüntü işlemede kullandığımız algoritmalar ile 

mikro kontrolcü motorları kontrol edecektir. Örneğin obje kameradan gelen görüntünün sağ 

tarafında kalıyorsa soldaki motor çalışacak ve obje kamera görüntüsünün orta kısmına 

getirilmeye çalışılacaktır.  

 

Aracın Navigasonu: 

 Otonom görevler kısmında aracın havuza ilk konumlandırılmasının Teknofest 

görevlileri tarafından yapılacağını biliyoruz. Bu sebepten dolayı ön tasarım raporunda 

belirtmiş olduğumuz algoritmayı kullanamayacağız. Aracı biz konumlandırmadığımız için 

herhangi bir referans noktamız olmayacaktır. Şekil – 24’te genel navigasyon akış diyagramı 

verilmiştir. Her bir görevdeki objelerin, havuzun içindeki derinlikleri ve konumları farklı 

olduğundan dolayı, her bir görev için birbirinden ufak farklılıkları olan arama algoritmaları 

kullanılacaktır. Aracın belli bir mesafe kadar ilerlemesi ya da belli bir açı kadar dönmesi 

gerektiği durumlarda hareket ve oryantasyon algılayıcıdan (IMU) alınan veriler ile PID 

kontrolcüsü geri beslenecektir. 

 

Şekil – 23  
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Çemberden Geçme: 

 Çemberin merkezinin yerden yüksekliği 55cm olduğu için, öncelikle araç bu derinliğe 

inecektir. Ardından kendi etrafında 360 dereceye kadar dönerek çemberi görmeye 

çalışacaktır. Çember tespit edildiği takdirde görev gerçekleştirilecektir. Eğer çember 

görülmezse, araç 5 saniye kadar ilerleyecek ve tekrar kendi etrafında dönecektir. Eğer duvara 

gelene kadar çember görülmezse, araç ilk olarak 90 derece dönecek ve sonraki her dönüşünde 

dönme açısını 5 derece arttırarak aynı aşamaları tekrar gerçekleştirecektir.Aracın her seferinde 

aynı açıyla dönmesi aynı alanı tarama riski taşıdığı için dönme açısı her dönüşte arttırılacaktır. 

Su altında kullanılabilen ve uzaklık ölçen sensörler çok pahalı olduğu için, duvar tespiti 

görüntü işleme ile yapılacaktır. Belirtilen aşamalar obje tespit edilene kadar 

Şekil - 24 
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tekrarlanacaktır.Burada bahsedilen algoritma Şekil – 25’te verilen akış diyagramında 

gösterilmiştir. 

 

 

 Obje ve Harf Tanıma: 

 Çemberden geçme görevinden farklı olarak, bu görevde aracın ineceği derinlik 1 

metredir. Bunun sebebi kameranın görüş açısına havuzun tüm yüksekliğini dahil etmektir. 

Ayrıca bir obje tespit edildikten sonra bu objenin rengi veya objenin üzerindeki harf hafızaya 

alınacak ve bu obje aracın tekrar görüşüne girdiği zaman bu obje görmezden gelinecektir. 

Diğer aşamalar çemberden geçme ile aynıdır. 

 Resim – 5’te yapmış olduğumuz harf tanıma işlemlerinin çıktısı görülmektedir. 

Şekil – 25  
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 Resim – 6’da yeşil ve kırmızı renk için filtre uygulayan örnek gösterilmektedir. Bu 

uygulamanın benzerini de obje ve harf tanıma görevinde kullanacağız. Yeşil-Kırmızı adlı 

pencere ile gösterilen görüntüdeki gibi, sadece görevdeki objelerin rengini gösteren filtreleme 

işlemi yapılacaktır. Ortam ışığının kötü ve gölgelerin fazla olması sebebiyle görüntülerde 

istenmeyen renkler veya gürültüler vardır. Yarışma sırasında aracımızın kamera görüntüsünde 

bu tarz istenmeyen görüntülerin olmaması için su altındaki görüntüler üzerinden birçok 

deneme yapılacaktır.  

Resim - 5 
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Denizaltı’nın Tespiti: 

 Bu kısımda da arama yapılacak olan derinlik, obje havuz zemininde olduğu için 

zemine yakın (1 metre) olacaktır.Bu görevde de diğer aşamalar diğer görevler ile aynıdır.   

 Yarışmanın gerçekleştirileceği alan çok büyük bir havuz olmadığı için, araç belirli bir 

süre ilerleyip kendi etrafında dönecek. Bu dönüşler sayesinde havuzun büyük bir kısmı 

taranacak. Ayrıca bazı görevlerde objelerin konumları, yerden yükseklik gibi, belirli olduğu 

için her bir görev için kısmen farklı algoritmalar uygulamayı düşündük. Navigasyon 

algoritmalarımızı bu sebepleri göz önünde bulundurarak tasarladık.       

 Aracın Güdümü: 

 Araç objeyi gördüğü zaman aracın yönelimini sağlamak için kullanılacak yöntem, 

objenin kameranın tam ortasına gelecek şekilde aracın döndürülmesidir. Objelerin renginden 

tespit edilebilmesi için, su içindeki renklerin değişimi göz önüne alınarak renkleri filtreleme 

işlemi yapılacaktır. Obje tespit edildikten sonra ekrandaki görüntüsünün momentleri alınarak 

orta noktası bulunacaktır. Obje tespit edildiğinde eğer kamera görüntüsünün ortasında değilse, 

obje kameranın tam ortasına gelene kadar gerekli motorlar çalışacak. Örneğin obje solda ise 

sağdaki motor çalışacak. Objenin merkezi kameranın ortasına geldiği zaman ise, objenin 

kamerada kapladığı alan üzerinden objeye yaklaşarak görev gerçekleştirilecektir. Güdüm için 

kullanılacak olan algoritmanın genel hali Şekil – 26’da verilmiştir. Ayrı ayrı her bir görevde 

kullanılacak görüntü işleme ve görevi gerçekleştirme algoritmaları şu şekilde çalışacaktır:  

Resim - 6 
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Genel Güdüm Akış Diyagramı 

 

 Çemberden Geçme Görevi: 

 Kullanılacak olan çemberin rengi siyah olduğu için kamera görüntüsüne siyah 

dışındaki renkleri filtreleyen bir maske uygulanacaktır. Bu yöntemde renk bitleri HSV renk 

uzayına çevrilerek, istenilen rengin yani siyah rengin, beyaz ve diğer renklerin siyah olarak 

ekranda gözükmesi sağlanacaktır. Görüntüdeki gürültüleri azaltmak içinde blurlama 

uygulanacaktır. Ardından bu maskedeki kapalı alanlar yani kontürler tespit edilecek ve 

çemberin Hough transform yöntemiyle tespit edilmesi sağlanacaktır. Ardından objenin 

renksel olarak momentleri alınacak ve orta noktası tespit edilecektir. Araç objeyi gördüğü 

zaman eğer gerçek çembere yakın bir şekilde ise, çemberin merkezi gerekli motorlar 

çalıştırılarak kameranın orta noktasına getirilecektir ve araç çembere doğru yönelerek için 

geçecektir. Eğer obje gerçek çembere yakın bir şekilde değilse, objeye ekranda kapladığı alan 

üzerinden belli bir miktar yaklaşılacak ve objenin etrafında aracın dönmesi sağlanacaktır. Bu 

sayede araç objeyi farklı açılardan görerek gerçek çemberi tespit etmeye çalışacaktır. Çember 

Şekil - 26 
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geçilebilecek şekilde tespit edildikten sonra araç ileri yönde hareket ederek görevi 

gerçekleştirecektir.Şekil – 27’de çemberden geçme görevi güdüm algoritması verilmiştir. 

 

 

 Obje ve Harf Tanıma Görevi: 

 Kullanılacak olan objelerin ve üzerlerindeki harflerin renkleri belli olduğu için görüntü 

işleme algoritmaları buna göre çalışacaktır. Öncelikle objelerin rengine göre bir filtreleme 

yapılacaktır. Bu filtrelerin hepsi bitsel olarak veya operatörüne sokulacak ve tek görüntüde 

sadece üç farklı filtrelenmiş rengin gözükmesi sağlanacaktır. Tespit edilen objenin 

momentleri alınarak merkezi tespit edilecek ve araç obje merkezini gerekli motorları 

çalıştırarak ekranın orta kısmına getirmeye çalışacaktır. Obje merkezi ekranın orta kısmına 

geldikten sonra araç objeye belirli mesafeye kadar yaklaşacak ve harfleri okumaya 

çalışacaktır. Harflerin tespitinin kolay olabilmesi için bu aşamada harf ve diğer renkler ayırt 

edilebilmesi için siyah beyaz şeklinde olacaktır. Bunun için threshold yöntemi kullanılarak 

belirli eşik değerinin üstündeki renkler siyah ve harflerin görüntüsü beyaz yapılacaktır. Harf 

tanıma için Google firmasının optik karakter tanıma (OCR) için geliştirdiği tesseract 

kütüphanesi kullanılacaktır. Herhangi bir obje tespit edildikten sonra o objenin tekrar tespit 

edilmemesi için, o objenin rengi veya harf bilgisi hafızaya alınacak bu sayede tekrar tespit 

Şekil - 27 
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edilmeyecektir. Şekil – 28’de obje ve harf tanıma görevi için güdüm akış diyagramı 

verilmiştir. 

 

 

 Denizaltının Tespiti ve Aracın Konumlanması: 

 Bu aşamada da çemberden geçme görevinde kullanılan görüntü işleme algoritması 

kullanılacaktır. Yani öncelikle çemberler ve denizaltı tespit edilecek ve orta noktaları 

bulunacaktır. Ardından aracın denizaltına en yakın şekilde konumlanması için çıkıntı (offset) 

değerleri hesaplanacak ve çemberin merkezi ekranın istenilen noktasına getirilecektir. 

Ardından gerekli motorlar çalıştırılarak araç konumlanacaktır.  

 

 Aşağıdaki kod bloğunda yapmış olduğumuz bir çalışmanın içeriği gösterilmiştir. Bu 

algoritmanın amacı sadece istenilen renkteki objeleri ekranda görmek ve sadece istenilen alan 

büyüklüğündeki objeleri tespit edip, orta noktalarını bulmaktır. Bu algoritmada öncelikle 

istenilen rengin hsv aralığı belirlenip bir filtreleme işlemi yapılır. Ardından ekranda görülen 

kapalı cisimler bulunur ve bulunan cismin alanı istenilen alandan büyük ise, objenin sınırları 

gösterilir. Objenin orta noktasını bulmak için de ekrandaki görüntüsünün momentleri alınır. 

Aracımız görevlerini gerçekleştirmesi için buna benzer bir algoritma kullanarak, gerekli 

motorları çalıştırıp objenin merkezini ekranın ortasına getirmeye çalışacağız. Aşağıda verilen 

Resim – 7 ve Resim – 8’de yapmış olduğumuz çalışmalara ait bir kod bloğu ve çıktısı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil - 28 
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import cv2 

import numpy as np 

 

def nothing(x): 

    pass 

 

cap=cv2.VideoCapture(0) 

cv2.namedWindow("TrackBars") 

#Filtrelenecek rengin HSV aralığını bulmak için oluşturulan çubuklar 

cv2.createTrackbar("l-h","TrackBars",0,180,nothing) 

cv2.createTrackbar("l-s","TrackBars",0,255,nothing) 

cv2.createTrackbar("l-v","TrackBars",0,255,nothing) 

cv2.createTrackbar("u-h","TrackBars",180,180,nothing) 

cv2.createTrackbar("u-s","TrackBars",255,255,nothing) 

cv2.createTrackbar("u-v","TrackBars",255,255,nothing) 

 

while(True): 

    ret,frame=cap.read() 

    #480,640 

    org = frame.copy() 

    cv2.line(org, (0, 240), (640, 240), (255, 0, 0), 5) 

    cv2.line(org, (320, 0), (320, 480), (255, 0, 0), 5) 

    hsv=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

    lh = cv2.getTrackbarPos("l-h","TrackBars") 

    ls = cv2.getTrackbarPos("l-s", "TrackBars") 

    lv = cv2.getTrackbarPos("l-v", "TrackBars") 

    uh = cv2.getTrackbarPos("u-h", "TrackBars") 

    us = cv2.getTrackbarPos("u-s", "TrackBars") 

    uv = cv2.getTrackbarPos("u-v", "TrackBars") 

 

    lower_red=np.array([lh,ls,lv]) 

    upper_red=np.array([uh,us,uv]) 

    mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red) 

    kernel = np.ones((5, 5), np.uint8) 

    mask = cv2.erode(mask, kernel) 

 

    

contours,hiearchy=cv2.findContours(mask,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPL

E) 

 

    for cnt in contours: 

        area=cv2.contourArea(cnt) 

        approx=cv2.approxPolyDP(cnt,0.01*cv2.arcLength(cnt,True),True) 

        if(area>5000): 

            M = cv2.moments(cnt) 

            cv2.drawContours(org, [approx], 0, (255, 0, 0), 5) 

            cx = int(M['m10'] / M['m00']) 

            cy = int(M['m01'] / M['m00']) 

            cv2.circle(org, (cx, cy), 10, (0, 0, 0), -1) 

            #640,480 
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            if(cx>320&cy<240): 

                cv2.line(org, (320, 240), (cx, cy), (166, 166, 50), 5) 

                print("Sağ ve Yukarı") 

            if (cx < 320 & cy < 240): 

                cv2.line(org, (320, 240), (cx, cy), (166, 166, 50), 5) 

                print("Sol ve Yukarı") 

            if (cx > 320 & cy > 240): 

                cv2.line(org, (320, 240), (cx, cy), (166, 166, 50), 5) 

                print("Sağ ve Aşağı") 

            if (cx < 320 & cy > 240): 

                cv2.line(org, (320, 240), (cx, cy), (166, 166, 50), 5) 

                print("Sol ve Aşağı") 

 

            print(area,cx,cy) 

 

    cv2.imshow("Original",org) 

    cv2.imshow("hsv",mask) 

    key=cv2.waitKey(1) 

    if key==27: 

        break 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

 

 Yazılım Tasarım Süreci 

Nova aracının yazılımında Python dili ve görüntü işleme için opencv kütüphanesi 

kullanılacaktır. Ön tasarım raporunda ikincil olarak C++ kullanabileceğimizi belirtmiştik. 

Yarışma için olan vaktimiz çok fazla olmadığından dolayı, hızlı ve sorunsuz bir şekilde 

algoritmalarımızı oluşturabilmek, Python’ı tercih etmemizin asıl sebebidir. Ayrıca görüntü 

işleme sırasında matris işlemlerinin çok fazla olması ve program hataları çıkabileceğinden 

dolayı Python’ı tercih ettik. Araç ve kullanıcı katmanı arasındaki haberleşme ethernet kablo 

ile sağlanacaktır. Bu kablo sayesinde araç ile ana bilgisayar arasındaki seri haberleşme ve 

video aktarımı sağlanacaktır. Nova, uzaktan kontrol için açık çevrim kontrol algoritmaları ile 

Resim - 7 

Resim - 8 
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programlanacaktır. Otonom görevler içinse araç kendi içinde kapalı çevrim kontrol 

algoritmalarını koşturacaktır ve bazı kontrollerde PID algoritması kullanılacaktır.  

 

 

  Nova Yazılım Mimarisi 

 

 Uzaktan kontrollü görevler kısmında aracın yapması istenen olaylar kablo ile araç 

içindeki mikrokontrolcüye ulaşacak ve gerekli görevler gerçekleştirilecektir. Kameradan 

gelen veriler istasyona iletilecek ve aracı kullanan kişiler bilgisayar ekranındaki kullanıcı 

arayüzü üzerinden bu görüntülere ulaşacaktır. Kullanılan sensörlerden gelen verilerde 

kullanıcı arayüzü kısmında görüntülenecektir. 

 Otonom görevler kısmında, araca dışardan hiçbir bilgi gönderilmeden araç kendi mini 

bilgisayarı sayesinde görevleri gerçekleştirecektir. Sensörlerden gelen veriler sürekli olarak 

mikro kontrolcüye iletilecek. Kameradan gelen görüntüler ile sensörlerden gelen verileri, 

yazacak olduğumuz algoritmalar sayesinde aracın görevleri gerçekleştirmesi için 

kullanacağız. Görüntü işlemeyi sorunsuz şekilde yapabilmek adına aracımız su altına 

inebilecek aşamaya gelmeden görevlerde belirtilen bütün objeler temin edilerek su altında 

video görüntüleri alınarak test edilecektir. Bulunduğumuz aşamada yazılım ekibimiz 

tarafından obje tespiti, harf tanıma işlemleri gibi otonom görevler kısmındaki isterler 

denenmiş ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.  

 Kontrol kısmında araç öncelikle kameradan gelen görüntüleri işleyecek. İşlenen 

görüntüler ile gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra yapılması istenen olay için motorlara 

gerekli sinyaller gönderilecek. İstenilen değerler istenen değere eşit ise olay 

gerçekleştirilecek, eğer değilse motorların gerekli hareketleri yapması sağlanacaktır. İstenilen 

değerlere göre yönelim vektörleri belirlenecek ve aracın kontrolü sağlanacaktır. Bu aşamada 

öncelikle aracın motor yerleşimine göre gerekli temel hareketleri yapması sağlanacaktır. Bu 

temel hareketlerin  her biri fonksiyonlar içine gömülecek ve yazılımda istenilen yerlerde 

direkt kullanılacaktır.    
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Navigasyon kısmında öncesinde de belirtildiği gibi araç her bir görev için farklı 

derinliklerde arama yapacaktır. Araç etrafında döndükten sonra obje tespit edilmediyse düz 

bir şekilde ilerleyecek ve belirli aralıklarda tekrar etrafında dönerek objeyi aramaya devam 

edecektir.  

 Güdüm kısmında araç objeyi tespit ettikten sonra, görüntüler işlenecek 

ve sensörlerden gelen veriler yardımıyla objenin araca göre olan konumu 

belirlenecektir. Aracın objeye doğru şekilde yaklaşabilmesi için, görüntülerden 

gelen veriler işlenerek, objenin kameranın ortasına gelmesi sağlanacaktır. Bu 

aşama sırasında araç gerekliyse derinliğini ayarlamak için dikey motorları 

çalıştıracak, ardından baş açısını ayarlamak için yaw hareketini sağlayan 

motorları istenilen şekilde çalıştıracaktır. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Aracımızın üzerinde bulunan Raspberry Pi 3 Model B kartı ile kontrol 

istasyonu arasında kurulacak haberleşmede Ethernet (TCP/IP) protokolü 

kullanılacaktır.Bu haberleşme tipinde bir gönderici ve bir dinleyici 

olacaktır.Kontrol istasyonunda bulunacak olan gönderici kısım  Microsoft 

Visual Studio programında C# dilinde yazılacaktır.Araç üzerinde bulunacak 

dinleyici kısım ise Linux ortamında Microsoft Visual Studio’da C# dilinde 

yazılmış olan arayüzleri çalıştıran Mono Develop framework’ü kullanılarak 

çalıştırılacaktır.Raspberry Pi kartımıza verdiğimiz statik ip adresi sayesinde 

bağlantı kopması durumunda yine aynı ip adresinden aracımıza bağlanılacaktır. 

 

Kontrol Arayüzü Fonksiyonları : 

 

Motor Durumu Göstergesi : Motor durumlarını anlık olarak kontrol 

masasında görebilmek için eklenmiştir. 

Sensör Göstergesi: Sensörlerimizin durumunu görebilmek için eklenmiştir. 

Acil Durum Göstergesi : Basınçlı kabın içerisine su sızıntı olması durumunda 

operatörü bilgilendirmesi için eklenmiştir. 

Derinlik Göstergesi :Operatörün araca hasar vermesini engellemeye yönelik 

eklenmiştir.Bu sayede zemine sert inişlerin önüne geçilmek istenmiştir. 

Yön Göstergesi: Operatörün görevlerde hız kazanması için eklenmiştir. 

Kamera Görüntüsü:Operatörün görevleri gerçekleştirebilmesi için 

eklenmiştir. 
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5. GÜVENLİK 

 

5.1.Sızdırma Güvenliği: 

Aracımızın içerisine herhangi bir su sızıntısı olması durumunda sızıntı sensörleri ana 

bilgisayara sinyal gönderecektir.Kontrol masasında bulunan operatör arkadaşımızın 

ekranında bilgilendirme yapılıp aracın dışardan kontrolü deaktif edilecektir. Araç 

dikey hareketi sağlayan motorlar yardımıyla su yüzeyine çıkarılacaktır. Havuz 

kenarında bulunacak arkadaşlarımızın sızıntı olduğunu anlamaları için aracımızın 

içerisine sızıntı sinyalinin aktifleştireceği kırmızı şerit ledler yerleştirilecektir. Böylece 

araç su yüzeyine çıkmadan sızıntı farkedilip, kurtarma işlemi için hızlı bir müdahale 

mümkün olacaktır. 

5.2.Motor Mekanik Parçalarının Çıkması Güvenliği: 

Yedek Motor ekipmanı bulundurulacaktır. 

5.3.Keskin Uçların Güvenliği: 

Aracımızın bütün keskin olan kısımlarının sebebiyet vereceği herhangi bir yaralanma 

durumunu engellemek için tasarımlarımızda yuvarlatılmış kenarlar kullanılmıştır. 

5.4.Elektriksel Güvenlik 

Elektriksel güvenliği sağlamak adına güç dağıtım kartında her bir komponent için 

sigortalar kullanılmış, kap içi sızdırma durumu için sızıntı sensörü kullanılarak erken 

uyarı ile kısa devrelerin önüne geçilmiş ve acil durum butonu eklenerek herhangi bir 

acil durumda sistemin enerjisi kesilerek güvenlik sağlanmıştır. 

6. TEST 

6.1. Motor Sızdırmazlık ve Süreklilik Testi :  

Tasarladığımız ve prototip olarak ürettiğimiz motorumuzun sızdırmazlığı ve uzun 

sürelerde çalışma durumu test edilmiştir.Test toplamda 3 saat sürmüştür.Her 20 dk’da 

bir motor durumunu gösteren kısa videolar çekilmiştir.Gözlemlenen değerler ve 

durumlar Tablo 4’e işlenmiştir. 

Test düzeneğinde kullanılan malzemeler :  

 

1. Mervesan marka 30V 3A Güç Kaynağı 

2. A2212 1400KV Fırçasız Motor 

3. 30A ESC 

4. PWM değerini ayarlamak için 1 adet Servo Tester 

 

 

Süre Akım Motor Durumu 

0.dk 1.35 A ÇALIŞIYOR 

20.dk 1.36 A ÇALIŞIYOR 

40.dk 1.37 A ÇALIŞIYOR 

60.dk 1.37 A ÇALIŞIYOR 

80.dk 1.36 A ÇALIŞIYOR 

100.dk 1.37 A ÇALIŞIYOR 

120.dk 1.37 A ÇALIŞIYOR 

140 dk. 1.37 A ÇALIŞIYOR 

160.dk 1.36 A ÇALIŞIYOR 

180.dk 1.32 A ÇALIŞIYOR 

Tablo - 4 
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6.2.Elektronik Tüpü Basınç ve Sızdırmazlık Testi :  

Basınçlı Tüpümüzün sızdırmazlık testlerini yaptığımız deneme videosu linktedir. 

https://youtu.be/kwrLWk0PSow 

 

6.3.Sualtı Motoru Elektroniklerinin Testi: 

Tasarımını ve üretimini yapmış olduğumuz sualtı motorumuzun elektronikleriyle 

birlikte deneme videosu linktedir. 

https://youtu.be/OFm1t2PxvP8 

 

6.4.Kontrol Panosu Testleri: 

Acil durdurma butonu ve sigortaları içeren, aracımızın herhangi bir tehlike anında 

gücünün kesilmesini ve su üzerine çıkmasını sağlayacak olan kontrol panosu prototip 

üretimi ve çalışma videosu linktedir. 

https://youtu.be/10E43wwU1QM 

7. TECRÜBE 

Elektronik dizilimimize göre basınçlı tüp içerisinde bulunan elemanlardan güç 

dönüştürücü sistemlerinin boyutlarının büyük olmasından dolayı kap boyutları 

büyütüldü.Motor Testleri yaparken güç kaynaklı bir sorundan dolayı motorlarımızın su 

içerisinde bozulduğunu düşündük fakat daha sonrasından güç kaynağı sebepli bir sorun 

olduğu anlaşıldı.Sızdırmaz tüpümüzün içerisine deneme amaçlı su doldurarak sızdırmazlığını 

test etmek istedik fakat tüp içerisine koyduğumuz su o-ringler arasına dolarak kapakların 

çıkmamasına sebep oldu.Sızdırmaz tüp kapaklarını pleksi tüp ile aynı çapta yaptığımız için 

kapakları çıkarmakta zorluk yaşadık. Yeni tasarımımızda bu kapakların çaplarını elle 

çıkarılabilir bir çapa getirdik.Elektronik tasarımımıza göre raspberry pi kartına Ethernet 

bağlantı ile erişmek durumundayız.Bu bağlantıyı yaparken raspberry pi kartının kapatılıp 

açılması sonrasında ip adresinin değiştiğini farkettik ve bu sorunu karta statik bir ip adresi 

vererek çözdük. 

 

 

Motor Test Düzeneği 

https://youtu.be/kwrLWk0PSow
https://youtu.be/OFm1t2PxvP8
https://youtu.be/10E43wwU1QM
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1.Bütçe 

Aşağıda bulunan bütçe tablosudaki kalın punto ile belirtilen kalemler aracımızın nihai 

tasarımını ortaya koymak için alınan ve testlerde kullanılan malzemelerdir.Bu 

malzemelerin içerisinde aracımızda kullanacağımız elektronik ekipmalar ve 

malzemelerde mevcuttur.Normal punto ile belirtilmiş kalemler araç üretimini son 

haline getirmek için satın alınacak malzemeleri temsil etmektedir.Aynı zamanda 

takımımıza Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı da sponsor olmuştur. 
 

Malzeme Adı Tutar 

Raspberry Pi 3 Model B 266,06 

3 adet PLA Filament ve LM35 Sıcaklık Sensörü 237,18 

1 adet 5dk Epoksi 

1 Adet Aktivatörlü Hızlı Yapıştırıcı 

1 adet Strafor Köpük 

70,22 

1 adet alüminyum silindir 113,28 

1 adet pleksi silindir 28,32 

Alüminyum profil 55,08 

10 adet O-Ring 23,60 

1 adet BLDC Motor 

1 adet ESC 

89,94 

48|12 ve 12|5 Dönüştürücü 670 

Kalıp Silikonu Ayırıcı Vaks 101,16 

Basınç Sensörü 121,50 

Acil Durdurma Butonu  

Yüksük  

Soket 

152,11 

 

Cat6 ve 0,75 Kablo 79,65 

1 Adet BLDC Motor  

1 adet Arduino Mega 

100,84 

 

1 adet Servo Motor 181,60 

2*2,5 güç kablosu 219,48 

Plastik Pano 119,99 

4 adet BLDC Motor 296,04 

4in1 ESC - Typhoon 356,63 

Pleksi Lazer Kesim ve Malzeme (tahmini) 400 

M5 vidali mil ve somunlar 100  

Raspberry Pi Kamera Modülü 250,17 

Alüminyum Silindir 200 

TOPLAM 4232,85 
 

8.2.Zaman 

 

Araç üretiminde ön tasarım raporundan sonra ilerleme kaydettiğimiz için takvime göre 

ilerdeyiz.Bu aracımızı ortaya koymak için bizlere büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Olay Süre Tarih 

Aracın Gövde Üretimi 5 16-20 Temmuz 

Motorların ve 5 16-20 Temmuz 
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Pervanelerin Üretimi 

Robot Kol Üretimi  5 16-20 Temmuz 

Basınçlı Kap ve 

Kapakların Üretimi 

5 21-25 Temmuz 

Elektronik Sistemlerin 

Birleştirilmesi 

5 21-25 Temmuz 

Sualtında Denemelerin 

Yapılması 

5 26-30 Temmuz 

 

8.3.Risk Planlaması 

Temel riskimiz ilgili komponentlerin üretim ve satınalma süreçlerindeki gecikmedir. 

Aracın üretiminde kullanacağımız  malzemelerin zamanında temin edilememesi veya 

üretimde bir sorun çıkması halinde alternatif malzemeler kullanılacaktır. Projede 

kullanmayı kesinleştirdiğimiz motorların veya elektronik malzemelerin temin 

edilememesi veya bir sorun çıkması halinde, ilgili malzeme ya kendi tarafımızdan 

üretilecektir ya da alternatif firmaların ürünleri kullanılacaktır. Projenin son 

aşamalarında, çevremizde test için kullanacağımız havuzu bulamadığımız takdirde, 

başka üniversitelerin ya da kurumların havuzlarını kullanmak için istekte bulunacağız. 

9. ÖZGÜNLÜK 

• Motor Kap tasarımı ve motor sızdırmazlığının sağlanması herhangi hazır bir 

sistem kullanılmadan takımımız tarafından yapılmıştır. 

• Ön Tasarım raporumuza bağlı kalarak doğadan esinlenilmiş vatoz balığı şekli 

kullanılmış ve araç tasarımımız özgün olarak yapılmıştır. 

• Elektronik Kontrolcü kart olarak Pixhawk, Ardupilot gibi hazır elemanlar 

kullanılmayıp, Raspberry Pi ve Arduino Mega kartı kullanılarak kendi 

algoritmalarımız geliştirşlmiş ve yazılım gerçeklemesi yapılmıştır.  

• Yazılım algoritmalarımız ve yazılımımız sistemimize uygun ve özgün olarak 

yapılmıştır. 

• Güç Dağıtım Kartı bizim tarafımızdan tasarlanıp üretilmiştir.  
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