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1.RAPOR ÖZETİ  

Marmara Teknoloji Takımı çalışmalarına geçen sene ki Teknofest yarışmasında İha Destekli 

İka kategorisinde başlamıştır. Ekibimiz bu yarışma sonrası 30 kişilik bir sayıya ulaşarak iki 

farklı projeye ayrılmıştır. Diğer ekibimiz roket yarışmasında hem alçak hem de yüksek irtifa 

kategorisine katılmaktadır. Bizde Marmara Teknoloji Takımı Su Altı Takımı olarak 

çalışmalarımıza mart ayı itibariyle başladık. İlk önce çeşitli hocalarımızdan fikir desteği alarak 

nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğine ve de işin hangi kısmından devam etmemiz 

gerektiğine karar verdik. Proje takımlarımız da kendi içinde ilgili alanlara yönlendirerek 

projenin her noktasına hâkim olmaya çalışıyoruz. Projelerimizi geliştirmek için Marmara 

Teknoloji Takımı atölyemizi açmış durumdayız. Projeyi geliştirmek için uzman hocalarımızla 

sürekli olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Tasarım, yazılım, kumanda gibi kısımları 

birbirine paralel olarak belli bir iş planı çerçevesinde yürütmeye devam etmekteyiz. Hedefimiz 

temmuz ayı sonunda projemizi tamamen bitirerek geliştirme çalışmalarına başlamak. Bu süreç 

içerisinde de iki defa kampımızı gerçekleştirdik. Kendi ayarladığımız bir yurtta 3 gün kalarak 

sadece proje ile alakalı çalışmalar yürüttük. Çünkü daha önce ki tecrübelerimizden gördüğümüz 

kadarıyla birlikte yapılan işlerin çok daha hızlı gittiğini ve ekip ruhunun daha kolay oluştuğunu 

gördük. Ön tasarım raporunda belirttiğimiz gibi 21 hazirana kadar haftalık toplantılar ile 

çalışmalarımızı devam ettirip 21 hazirandan sonra 10 gün içerisinde projemizi netleştirecek 

şekilde planımızı yaptık. 21 Haziran tarihinde final sınavlarımız bittikten sonra proje deki 

arkadaşlarımız ile Marmara Üniversitesinde açtığımız atölyede ikinci etap çalışmalarımıza 

başladık. İlk önceliğimiz aracın mekanik olarak bitirilmesiydi çünkü manuel kontrol kısmını 

teorik olarak bitirdik ve geriye araç üzerinde testler yaparak motor-pwm-hareket ilişkisini 

sonuca erdirmek kaldı. Okul ve çevremizde ki firmalardan 3D printer sponsorluğu aramaya 

başladık. Aracımızın %80 kısmı 3D printer malzemelerinden oluşmaktadır. 3 farklı firmadan 

sponsorluk bularak parçalarımızı bastırmaya başladık. İki hafta içerisinde aracımızın bütün 3D 

printer parçalarını bastık ve 3D printer sponsorlarından ayrı olarak bulduğumuz maddi 

sponsorlarımız sayesinde de aracımızın mekanik olarak gerekli diğer parçalarını kendi 

bütçemizle alıp aracımızı mekanik olarak %80 oranında bitirdik. Motorlarımızı, kameramızı, 

kontrol kartlarımızı netleştirdik ve bu ürünlerin siparişlerini vererek bunları aracımıza monte 

edip ön test çalışmalarımıza başladık. Manuel ve otonom kontrol ile alakalı kullanacağımız 

elektronik donanım ve yazılım tamamen netleşti ve yazılımın büyük kısmını yazmış 

durumdayız. Kendi oluşturduğumuz modeller üzerinden testlere devam ediyor ve aracımızı 

geliştiriyoruz. Bu teknik kısımlar raporun diğer başladıklarında açıklanacaktır. 15 Temmuz 

itibariyle projemizi %70 oranında bitirdik ve derece elde edebilmek için daha iyisini nasıl 

yapabiliriz diye çalışıyoruz. Temmuz ayı sonunda aracımız tamamen bitmiş durumda olacaktır. 
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2.TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  
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AD SOYAD : FATİH ÖNER  
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AD SOYAD : AHMET YASİN ÖZTÜRK  

 

ÜNİVERSİTE: MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

BÖLÜM: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

 

SINIF:4 
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2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV DAĞILIMI  

Marmara teknoloji takımı farklı mühendislik dallarında okuyan 9 kişiden oluşmaktadır. Farklı 

bölümlerden bir araya gelmemizin temel amacı projenin mekanik, yazılım, imalat, görüntü 

işleme gibi tüm detaylarına hâkim olabilecek bir takım oluşturmak. Bu amaçla ekibimizi ilk 

önce mekanik ve elektronik olarak 2 kısma ayırdık. Mekanik kısmı tasarım ve imalat olarak iki 

kısma ayırdık. Muhammed Kılıç ve Ahmet Ayan tasarım, Ahmet Öztürk imalat ile 

ilgileniyorlar. Elektronik kısmımızı da 2 farklı ekibe ayırdık. Bu ekipler manuel görevlerden 

sorumlu  ve otonom görevlerden sorumlu ekip adı altında ayrıldı . Manuel görevlerden sorumlu 

olarak Salih Burak Bilak,Furkan Eryılmaz ve Mahmut Aslan çalışmaları devam ettiriyorlar. 

Otonom görevlerden sorumlu ekipte Ahmet Yasin Öztürk , Fatih Öner , Muhammet Emin 

Aydınalp çalışmaları yapıyorlar. Ekibimiz her Çarşamba günü düzenli olarak genel toplantısını 

yaparak okul dönemini tamamladı. Çarşamba gün ki gerçekleşen toplantılarımızda her ekip 

neler yaptığını ve ne aşamaya geldiklerini bütün ekibe bir sunum ile anlatıyorlardı. Ön tasarım 

raporumuzu gönderdikten sonra finaller için bir ara verdik ve final sınavlarımızdan sonra kampa 

başladık. Marmara Teknoloji Takımına ait atölyemizde birlikte 10 gün kadar çalıştık ve projeyi 

önemli ölçüde bitirdik. Şuan projemizin son çalışmaları yapılır ve temmuz ayı sonu itibariyle 

su altı robotumuzu tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. 
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      Figür-1 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1 Mekanik Olarak Durum Değişiklikleri Ve Bütçe Değerlendirme 

3.1.1 Tasarım Değişiklikleri 

3.1.1.1 Batırıcı Motorlar 

Ön tasarım raporunda tasarımı yapılmış olan aracımızın iki batırıcı motora sahip olması denge 

konusunu tekrar düşünmemize ve revize ihtiyacı hissetmemize sebep olmuştur dolayısıyla 

stabil bir seyir için dengelemenin en iyileştirilmesi ve akıllarda soru işaretinin kalmaması 

gerekiyordu böylece iki olan batırıcı motor sayımızı dört’e çıkararak hem istediğimiz ölçü 

değerlerinden sapmadan hem de aracımızın stabilitesi için gerekli olan revizeyi yapmış olduk. 

3.1.1.2 Motor Pervane Yönleri 

Dört radyal dört batırıcı motor olmak üzere toplamda sekiz motora sahip aracımızın gözden 

kaçan ve önem arz eden problemlerden biride sekiz motorun da  pervane yönlerinin aynı yön 

ve saat yönünde(CW) dönüyor olmalarıydı bu durumun meydana gelecek dönme momenti ile 

aracımızın kontrolünü zorlaştırıcağını ve iki yönde itici pervanelerin oluşturacağı Newton 

hareket kanuna göre toplam moment sıfır prensibi göz önünde bulundularak batırıcı 

motorlardan ikisinin saat yönünde(CW) diğer ikisinin saat yönünün tersine(CCW) dönmesi 

aynı zamanda radyal motorların da ikisinin saat yönünde(CW) ikisinin de saat yönünün tersine 

dönmesi gerektiği için toplamda dört motorumuzun pervane yönlerini değiştirdik. 

3.1.2 Malzeme Değişiklikleri 

Ön tasarımda kararlaştırılmış olan 3D Printerden basılacak olan iç tüp ve kamera muhafaza 

tüpünün sızdırmaz kapaklarının üretim yönteminden kaynaklı gözenek bulunduğu ve malzeme 

değişikliği mecburiyetiyle CNC tezgahlarında işlenebilecek suya karşı dayanıklı yüksek su 

basıncında dahi çalışabilecek, yüksek mekanik dayanıma sahip, sektörde en çok kullanılan ve 

mali noktada en ucuz olan PVC (Polivinil Klorür) malzemesi seçilmiştir.  

 

 

MARMARA 
TEKNOLOJİ TAKIMI

MEKANİK

TASARIM

Muhammet KILIÇ

Ahmet Ayan

İMALAT

Ahmet Öztürk

ELEKTRONİK

MANUEL

Salih Burak BİLAK

Mustafa Furkan ERYILMAZ

Mahmut Aslan

OTONOM

Ahmet Yasin ÖZTÜRK

Muhammed Emin 
AYDINALP

Fatih ÖNER
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3.1.3 Üretim Yöntemi değişiklikleri  

Eklemeli imalat olan 3D printer’ın su içindeki durumunun üretimden hemen sonra var olduğunu 

gördüğümüz handikaplardan birisi çok küçük de olsa delikler barındırması ekleme kaynaklı bu 

delikler sızdırma sorunu oluşturmuştur. 

 Dolayısıyla bu sorunun çözümü için sızdırmaz parçalarımızın üretimi talaşlı üretim yöntemi 

ile yapılmıştır. 

3.2 Elektronik Olarak Durum Değişiklikleri Ve Bütçe Değerlendirme 

3.2.1 Donanım Olarak Değişiklikler 

3.2.1.1 Haberleşme Değişiklikleri  

Ön tasarım raporunda iki arduino mega arasında haberleşme yaparak ilk potansiyometreden 

aldığımız analog sinyalleri ikinci arduino’ya haberleşme ile göndererek ikinci arduino’nun 

motorlarını direk süreceğini belirtmiştik. Bunun için öncelikle I2C haberleşmesini denedik ama 

25 metre kablo mesafesinde sinyali doğru iletemediğini fark ettik. Sonrasında uzun mesafeli 

haberleşmelerde kullanılan RS-485 haberleşme protokolünü kullanmaya karar verdik ve bunun 

için gerekli çalışmalara başladık. Analog sinyalleri doğru şekilde ikinci arduino’ya iletebildik. 

 
      Figür-2 

Örnek olarak yaptığımız bir RS-485 haberleşme şekli resim de gösterildiği gibidir. Fakat 

sonrasında analog sinyallerin akımlarını akım artırıcı modüller ile artırdığımız zaman 

potansiyometreden okunan değerlerin 25 metre kablo üzerinden gayet güzel gittiğini ve hatasız 

bir şekilde okunduğunu gördük. Bu sebeple de haberleşme yapmaktan vazgeçtik. Şuan 

yaptığımız devre de sadece potansiyometreden sinyal okuyor o sinyali güçlendiriyor ve araç 

üzerinde ki arduino’ya iletiyoruz. Ve tek arduino üzerinden manuel kontrolü gerçekleştirmeyi 

başardık. 

3.2.1.2 Pca 9685 Kullanımı  

Tasarımımız ve sistemimiz ilerledikçe kullanmamız gereken fırçasız dc motor ve servo motor 

sayısı artış gösterdi. Arduino Mega üzerinden pwm frekansı verebilecek port sayısı az olduğu 

içinde hem frekansı hem de sinyal değerini doğru ayarlamamıza yardımcı olacak  PCA 9685 

PWM kontrol kartını kullanmaya karar verdik  
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3.2.1.3 Araç’ta Kullanılacak Mesafe Sensörü 

Ön tasarım raporun da araç ta kullanılacak ve duvarla arasında ki mesafeyi ölçecek sensör 

olarak JSN-SR04T MESAFE SENSÖRÜ kullanacağımızı belirtmiştik. Ötr raporundan sonra 

sensörü sipariş ettik ve denemelerini yaptık. Maalesef su altında doğru ölçüm yapamadığını ve 

yarışma da kullanamayacağımızı fark ettik. Bunun sebebi olarak ta bu sensörün gönderdiği ses 

dalgasının frekansının su için çok düşük olduğunu ve frekansın su içerisinde sönümlendiğini 

anladık. Sonrasında yaptığımız araştırmalarda maliyet-performans olarak bize uygun sensörü 

bulamadık ve bundan dolayı kendi sensörümüzü yapmaya karar verdik. Bu sensör ile alakalı 

detaylar raporun özgünlük ve elektronik kısmında detaylı olarak anlatılmaktadır. 

3.2.1.4 Acil Durum Butonu Ve Sigorta Değişiklikleri 

Ön tasarım raporun da acil durum butonu olarak aracın üzerine bir aç-kapa rölesi yerleştirmeyi 

planlamıştık. Fakat sonrasında yarışma komitesi tarafından kesinleştirilen kurallara göre 

röleden vazgeçtik ve benzer mantıkta çalışan acil durum butonunu hem araç üzerinde hem de 

kumanda üzerinde yer almasına karar verdik. Sigorta olarak da ötr’de 30 amper sigorta 

kullanacağımızı belirtmiştik. Fakat yarışma komitesi 48V 15 Amper güç kaynağı 

kullanacağımızı belirtti ve alabileceğimiz maksimum akım 15 amper’de kaldı. Bu yüzden de 

30 amper sigorta yerine 15 amper sigorta kullanmaya karar verdik. 

3.2.1.5 Güç Kaynağı Değişiklikleri 

Otonom görevde normal şartlarda pil kullanılacaktı. Fakat yarışma komitesi sonrasında aldığı 

karar ile otonom görevler sırasında da güç kaynağı kullanmamıza izin verdi. Bu yüzden hem 

maliyet hem de ağırlık açısından pil’den vazgeçtik ve otonom görevlerde de güç kaynağından 

aracı beslemeye karar verdik 

3.2.2 Manuel Yazılım Olarak Değişiklikler 

3.2.2.1 Pca 9685 Kütüphanesi Kullanımı 

Ön tasarım raporunda sadece pwm.h ve servo.h arduino kütüphanelerini kullanacağımızı 

belirtmiştik fakat sonrasında arduino ile I2C protokolü üzerinden haberleşen PCA 9685 pwm 

sürücü kartını kullanmaya karar verdiğimiz için Adafruit_PWMServoDriver.h ve wire.h 

kütüphanelerini kullanmamız yeterli olacak. 

3.2.3 Otonom Yazılım Olarak Değişiklikler 

Yaptığımız testlerde verim alamadığımız ultrasonik sensörü sistemimizden çıkardık. Onun 

yerine kendi tasarımımız olan lazerli mesafe sensörü kullanmayı planlıyoruz. Sensör hakkında 

detaylı bilgiyi “Özgünlük” başlığı altında belirttik. 

3.2.4 Elektronik Bütçe Değerlendirmesi 

İlk raporda beyan ettiğimiz toplam elektronik bütçesi bu şekildedir ; 
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      Figür-3 

Sonrasında Teknofest’ten 3500 TL değerinde hibe aldık. Yukarıda ki malzemelere raspberry pi 

kamerası, acil durum butonu eklenmiştir. 1200 kv motor, arduino joystick modül , su geçirmez 

ultrasonik sensör ,  3s lipopil den tamamen vazgeçilmiş 1200 kv motor yerine 920 kv motor 

adedi 66 tl den 10 adet alınmıştır. Arduino joyistik modülü yerine 80 tl değerinde pro 2 eksen 

joyistik modül kullanılmaya karar vermiştir ve bu modülün tanesi 80 tl 2 adeti 160 tldir. Aracı 

güç kaynağı üzerinden beslemeye izin verildiği için lipopilden tamamen vazgeçilmiştir.  

 

Figür-4 

Son oluşturduğumu bütçe bu şekildedir ve eklemeler çıkarmalar ile başta hedeflemiş 

bulunduğumuz bütçeyi yakalamış oluyoruz. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

      Figür-5 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Su altı tasarımı ilk yapmaya başlarken 2 tane kartezyen hareketi sağlamak için brushless motor 

ve 2 tanede batırmayı sağlamak için brushless motor kullanmayı planlamıştık ve bu doğrultuda 

aklımızdaki tasarımın eskiz çizimini yaptık. Bu çizimleri tasarım programımıza yerleştirerek 

çizim üzerinden referans alarak 3 boyutlu çizimi yapmayı planladık. Fakat hareket kapasitesinin 

sınırlı olmasından kaynaklı ve  yarışmada istediğimiz verimi alamayağımızı düşündüğümüzden 

dolayı tasarımımızı tamamen değiştirdik. 

 

Figür-6  İlk planladığımız aracın ön eskiz çizimi 

 

Figür-7 İlk planladığımız aracın üst eskiz çizimi 
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Figür-8 İlk Planladığımız Aracın Yan  Eskiz Çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figür-9 İkinci Olarak Yapmayı Düşündüğümüz Aracın Solid Works Tasarımı 
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Yeni tasarımızda kartezyen hareket için 4 brusless motor ve batırmak için de 2 brusless motor 

kullanmayı planladık ve kartezyen motorları da 45 derecelik açı ile yerleştirerek hareket 

kapasitesinin kendi ekseni etrafında dönme düz bir şekilde ileri, geri hareket ve düz bir şekilde 

sağa, sola hareket yapabilecek şekilde geliştirdik. Bu noktada birkaç tasarım üzerine 

yoğunlaştık, tasarımlardaki aşamalar aşağıda resimlerine yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür-11 Dördüncü Olarak Yapmayı Planladığımız Aracın Solidworks Tasarımı 

Figür-10 Üçüncü Yapmayı Planladığımız Aracın Solidworks Tasarımı 
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Daha sonra aracımıza bağlı gripperin malzeme taşırken aracın yere olan paralelliğini 

bozacağını düşündüğümüz için batırıcı motorların sayısını dörde çıkardır.Böylece aracımız 

boyutu biraz daha büyüyerek aracımızın yere olan paralelliği bozulduğu esnada ön ve arka 

batırıcı motorlar farklı pwm sinyalleri ile çalışarak aracımızın paralelliğini sürekli korumayı 

hedefledik.Estetik olarak belli düzenlemelerden sonra aracımız aşağıda belirtilen son şeklini 

almıştır. 

 

Figür- 12 Aracımızın Son Tasarımı 

Aracımıza son olarak gripper yerleştirelecektir. Bunun için aracımızın üretimini 

tamamladıktan sonra hareket hassasiyetine uygun olarak gripper monte edilecektir. 
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4.2.1.1 Final Tasarım Detayları 

4.2.1.1.1 Aracın Motor Dizilişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımız Kartezyen hareket için 4 tane 1100 kv brusless motor kullanmayı ve aracın yükselip 

alçalması için 4 tane 1100 kv brusless motor kullanmayı düşünüyoruz. Kartezyen motorları araç 

üzerinde 45 derecelik açı ile yerleştirerek aracımızdaki motorlara dönüş vermeden yaw 

hareketi, sağ ve sol hareketleri, ileri geri hareketi ve yukarı aşağıya hareket etmesi sağlanmıştır. 

Neredeyse bütün eksenler de hareket edebilen aracımızda robot kolun kontrolünde 

kolaylaştırmayı hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batırıcı Motorlar 

Kartezyen 

motorlar 

Figür- 13 Aracımızın Motor Dizilişleri 
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4.2.1.1.2 Aracımızda Kamera Hareket Mekanizmasının Tasarımı 
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Figür- 14 Aracımızın Kamera Kutusu Tasarımı 

Figür-15 Kamera Kutusunun Demonte Hali Ve Kısımları 
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Aracımızın eski tasarımında kameranın tek eksende hareketi verebilmek için kamera kutusunun 

dışına tasarladığımız parçaya su geçirmez servo motor takarak sağlamıştık fakat bunun gereksiz 

maliyet olduğunu düşünerek normal bir servo motoru kamera kutusunun içine yerleştirerek aynı 

hareketi daha ucuza getirdik 

Kamera kutusunun sızdırmazlığını printer da ürettiğimiz kamera kutusunun sızdırmazlığını 

sağlamak için kamera kutusu kapaklarını metal macunu ile kapladık astar boya ile boyadık ve 

sonrasında istediğimiz renge boyayarak printerın üretiminde kalan mikron seviyesindeki 

boşluklarını kapattık. 

Montajı esnasında ki sızdırmazlığı sağlamak için de kapak başına iki tane oring kullandık ve 

kapakların tabanına yumuşak bir kauçuk kaplayarak üç aşamalı bir sızdırmazlık sağladık. Bu 

şekilde kameramızda herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman çok rahat bir şekilde söküp sıkıntıyı 

hallettikten sonra çok rahat bir şekilde montajı sağlanmış olacak. 

 

 Figür- 16 Kamera Kutusu Kapaklarının Bitmiş Hali 
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 4.2.1.1.3 Aracımızda Kullanacağımız Sensörlerin Yerleşim Düzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.4 Motorların İticilerinin Montajı 

Motor yerleşim düzenini tasarlarken sudan çok fazla etkilenmediği için brusless motor 

kullandık  

Tasarladığımız pervaneyi brusless motoru içine alacak şekilde tasarlayarak daha mukavim bir 

bağlantı ve brusless motorun daha az su ile temas etmesini sağladık  

Eski tasarımıza kıyasla tasarladığımız iticiler su içinde çok daaha ergoniktir ve tasarım ve 

üretim tamamıyla bize aittir. 

 

Figür-18 

Senyörlerimizin 

araçta yer 

alacağı yerler 

Figür- 17 Aracımızda Sensör Yerleşim Dizaynı 
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Figür- 19 Motor İticilerimizin Tasarımı 

 

Figür- 20 Motor Muhafazasının Bitmiş Hali 
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4.2.1.1.5 Aviyonik Tüp 

Aviyonik tüpü konumlandırırken alt plaka ve üst plaka ortasından aviyonik tüpümüzün 

oturacağı şekilde kanallar açarak, aviyonik tüpümüzün araç içinde stabil bir şekilde kalmasını 

sağladık 

 

    Figür-21 

Aracımızın Yarı Demonte Hali 

Aviyonik tüpün sızdırmazlığını sağlamak için kapak başına iki tane oring, kapağın iç kısmına 

yumuşak kauçuk malzeme takarak 3 aşamalı bir sızdırmazlık sağladık ve aviyonik tüpün önüne 

ve arkasına pleksiglastan silindirler kestirerek bunları saplama ile sıkıştırıp sızdırmazlık 

özelliğini güçlendirdik 

 

Figür-22 

Üst plakaya açtığımız aviyonik tüp 

kanalı 

Aviyonik tüp 

Alt plakaya açtığımız aviyonik tüp 

kanalı 
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Figür-23 Aviyonik Tüpün Tasarımı, Demonte Hali Ve Kısımları 
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Figür- 24 Aviyonik Tüpün Yüzde Sekseninin Bitmiş Hali 

 

Figür-25 
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Figür- 26 Aramızın Mekanik Olarak Yüzde Altmışının Bitmiş Hali 

 

 

4.2.2 Malzemeler  

Aracımızın kapak kısmı, pervane muhafazalarımız, pervanelerimizi, aviyonik tüp muhafazamız 

katmanlı üretim yöntemiyle %40 baskı yoğunluğunda ABS filamenti ile ürettik. Katmanlı 

üretimde ABS filament seçmemizin nedeni ABS filamentini diğer filamentlere göre daha 

mukavim olması ve zamanla şeklini korumasıyla dolayısıyla seçtik. 

Aviyonik tüp kapakları, sızdırmaz olması için yüksek su basıncına dayanıklı mekanik dayanımı 

yüksek, kolay bulunabilirliği ve üretim ve malzemesinin düşük maliyetinden ötürü 

PVC(polivinil Klorür) seçtik. 

Aracımızın aviyonik tüpünü, kamera sızdırmaz tüpünü ve iskelet sistemini için pleksiglass 

kullandık. Pleksiglass kullanmamızın nedeni sektörde yaygın olarak kullanılan, üretim 

yönteminin erişilebilir ve diğer üretim yöntemlerine nazaran çok daha ucuz olması 

sebeplerinden kullanmaya karar verdik. 

Pervane Motoru olarak DJI S2212 kullanmayı tercih ettik.  

S2212 motor seçmemizin nedeni motor şeklinin tasarladığımız pervanelere montajına daha 

elverişli olmasından ve motorun piyasada kolay bulunmasından dolayı seçtik. 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracımızın kapağını parça parça 3d printerda basarak birleştirmeye düşünüyoruz dayanım 

noktasında problem oluşturacağını düşünürsek üst kapağın alt kısmını cam elyaf ile kaplayarak 

mukavemetini artırmayı düşünüyoruz  

Brushless motorların monte edileceği motor koruma muhafazası katmanlı üretimde FDM 

teknolojisiyle ürettik. Pleksiglass boruların kapaklarını katmanlı üretimde FDM teknoloji 

kullanarak ürettik, katmanlı üretimde kalan mikron ölçekli boşlukları çelik macun kullanarak 

kapattık ardından parçamıza astar kaplama ve sprey boya ile boyadık.  

Motorların ve aviyonik sistemi arasına alacak alt ve üst levhaları pleksiglass levhayı lazerde 

keserek ürettik.  

Pleksiglass parçalarımız lazerde kestirmemizin nedeni çok hassas ve çok daha hızlı bir üretim 

yöntemi olması nedeniyle seçtik.  

Sızdırma problemini aşmak için CNC tezgahlarında Tüp muhafaza kapaklarını talaşlı üretim 

yöntemi ile üreteceğiz. 

Motor pervanelerini katmanlı üretim teknoloji ile üreteceğiz. Aracımızda üretimlerin ve 

tasarımların tamamını kendi üretimimiz ve kendi tasarımımız olmasına büyük önem 

gösteriyoruz. Katmanlı üretim yönteminin bize sağladığı en büyük avantaj istediğimiz 

özgünlüğe sahip tasarımımızın üretim yönteminden kaynaklı hiçbir uzvunun değişikliğe 

uğramamasıdır.  

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Solidworks hesaplama ile gerekli malzemeleri atadıktan sonra ve gerekli makine elemanların 

montajını yaptıktan sonra yaklaşık olarak değerler: 

Ağırlık         : 4 kg  

Hacim          : 57.552 𝑚3 

Yoğunluk  : 0.707 kg/𝑚3 

Aracımızın boyutsal ölçüleri aşağıda teknik resimlerle detaylandırılmıştır: 
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Figür- 27 Aracımızın Genel Teknik Resmi 
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Figür- 28 Aracımızın Teknik Resmi (Önden) 

 

Figür- 29 Aracımızın Teknik Resmi (Yandan) 
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Figür- 30 Aracımızın Teknik Resmi (Alttan) 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik final tasarımını özetlemek gerekirse güç kaynağından aldığımız 48 volt 15 amperi 

kumandamız üzerinden aracımızda bulunan dc konvertera bağlıyacağız. Kumanda üstünde 

bulunan acil durum butonu sayesinde de olası bir olumsuz durumda aracımızı durdurabileceğiz. 

Kumandadan aracımıza gelen kablolarda hem joysitikten gelen data kabloları hem de acil 

durum butonuna uğrayan güç kablosu mevcuttur. Güç kablosu dc-dc dönüştürücüye bağlanarak 

ihtiyacımız olan 12 volta düşürülecektir. Buradan güç dağıtım kartına aktarılan güç kablosu 

escleri besleyecek. Esclerde arduinodan aldıkları pwm sinyalleri sayesinde motorları 

sürecekler. Aynı zamanda regülatör yardımı ile 12 voltu 5volta indirerek arduino ve raspberry 

pi beslenecek. Kamera bağlı olduğu raspberry pi tarafından, sensörler ise bağlı oldukları 

arduino tarafından beslenecekler. Elektronik ön tasarım sürecinde belirlediğimiz sistemi 

öncelikle denemeye başladık. Kumanda devresi için gömülü sistem kartı olarak Arduino Mega 

seçmiştik. Arduino Mega üzerinden jojistiklerden gelen analog sinyali okuyarak kablolu 
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bağlantı ile su altı aracının üzerinde ki Arduino Mega’ya iletip bu Arduino’nun önceden 

belirlediğimiz otopilot yazılımına uygun olarak analog değerleri anlamlı veriye çevirip 

motorları sürmesini ve böylelikle kendi otopilotumuzu Arduino Mega üzerinden 

programlamaya karar vermiştik. İlk olarak kumanda da ve aracımızın içinde bulunan arduino 

megaları önce tx-rx pinleri yardımıyla ile daha sonra rs485 ile haberleşmeye başlattık. Fakat 

motorlardan istediğimiz verimi alamadık. Bu sebeple sadece kumanda içindeki ardunio megayı 

çıkartarak sadece aracın içindeki ardunio megayı kullanmaya karar verdik. Yaklaşık 25 metre 

kablo ile joyistiğimizi arduinoya bağladık. Bu deneme joyistikten arduinoya ulaşan pwm sinyal 

değerlerinin tutarlı ve sabit değerler olduğunu görünce motorlarımızı bu şekilde sürmeye karar 

verdik.  

 

Figür- 30 Arduinoları Tx Rx Pinleri İle Haberleştirme Denemeleri 

Aracımızda 6 motor kullanmaya karar verdiğimiz ön tasarım raporundaki tasarıma suya batıp 

çıkmamızı sağlayacak 2 tane daha fırçasız dc motor kullanmaya karar vererek toplamda 

kullanacağımız fırçasız dc motor sayısını 8’e çıkardık. Bu sayede aracımızın suya batıp 

çıkarken oluşacak olumsuz etkilerden etkilenmesi en aza indirildi. Fırçasın dc motorların yanı 

sıra gripperımız hareket ettirmek için 4 adet servo motor kullanıyoruz. Bu motorlar grippera 

x.y ve z eksenlerinde hassas hareket sağlayacak. Final tasarımımızda kullanacağımız sigortaları 

aracımızı bitirdikten sonra yapacağımız testler sırasında karar vereceğiz. Bu sayede yarışmaya 

en ideal sigorta ile katılacağız. Edindiğimiz tecrübelerden ve yaptığımız araştırmalardan en 

verimli ve en ideal elektronik tasarımın bu şekilde olacağına kanısına vardık. Ayrıca parçaların 

teker teker test edilerek olumlu sonuca ulaşılması bizim final elektronik sistemimizin bu şekilde 

kalmasına karar verdik. 
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Figür- 31 Ön Tasarım Raporunda Düşünülen 6 Brushless Dc Motorlu Sistem 

Kullanacağımız IMU (Inertial Measurement Unit) sensörü 3 eksenli gyro, ivme ve pusula 

sensörü içermektedir. gyroyu aracın navigasyon algoritması çerçevesinde yapacağı Z 

eksenindeki dönüşlerin düzgünlüğünü sağlamak ve bu esnada X, Y eksenlerini sabit tutmak 

amacıyla kullanacağız. Ayrıca aracın başlangıçta duvarlara dik olmasını sağlamak amacıyla 

havuz dışında aracı uygun pozisyonda başlatıp, gyronun referans noktasını ayarlayacağız. İvme 

sensörünü ise aracın duruş, kalkış ve dönüşleri için motora verilecek gücün tespitinde 

kullanacağız. Ve görüntü işleme ile herhangi bir hedef bulunduktan sonra, gidilen mesafenin 

kontrolü ivme sensörünün verdiği değerlerle yapılacaktır. Araçta yapacağımız denemelerle bu 

sensörlerin verdiği değerlerin yanılma payının yüksek olması halinde, Kalman filtresinden 

geçirip sonuçları iyileştirmeyi planlıyoruz. Kullanacağımız Raspberry kamerasını hem görüntü 

işlemede hem de görüntü aktarımında kullanacağız. 
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Figür- 32 Güç Dağıtım Kartının İsis  Devre Şeması Çizimi 

 

Figür- 33 Güç Dağıtım Kartının PCB Devre Tasarımı 
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Figür- 34 Motor Sürme Devresi Arduino Kısmı 

 

Figür- 35 Robot üzerinde ki Raspberry Devresi 
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Figür- 36 Kumanda Devre Kartının İsis  Devre Şeması Çizimi 

 
Figür- 37 Kumanda Devre Kartının PCB Devre Tasarımı 
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Figür- 38 Kumanda Devresi 

Kullanılacak Elektronik Malzemeler Bu Şekildedir ; 

RASPBERRY Pİ 3B: Raspberry Pi kredi kartı boyutunda “gerçek bir bilgisayardır“. Tüm 

dünyada küçük yaştaki çocukların alıp programlamayı öğrenebilmesi için geliştirilmiştir. 

Raspberry Pi, bir bilgisayarın yapabileceği çoğu şeyi yapabilme kapasitesi, küçük boyutu ve 

uygun fiyatından dolayı herkes(çocuklar, eğitimciler, makerlar, yazılımcılar vb.) tarafından 

kullanılmaktadır 

ARDUİNO MEGA: ATmega2560 (datasheet) tabanlı bir Arduino kartıdır. 54 dijital I/O pini 

vardır. Bunların 14 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. 16 analog girişi, 4 UART (serial 

port), 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, adaptör girişi, ICSP çıkışı ve bir reset butonu 

vardır.  Arduino Duemilanove ve Diecimila için tasarlanmış tüm eklentilere(shield) uyumludur. 

The Arduino Mega 2560 USB ‘den ve harici bir adaptör veya batarya ile beslenebilir. Güç 

kaynağı otomatik olarak seçilir.Kart 6-20V arasında bir harici kaynaktan beslenebilir. Eğer 

7Vun aşağısında besleme kullanılırsa 5V çıkış pini 5V veremez ve kart dengesiz çalışabilir. 

12V’tan yukarı bir harici güç kaynağı kullanılırsa voltaj regülatörü fazla ısınıp karta zarar 

verebilir. Dolayısıyla 7 ila 12 Volt kullanılması önerilir.Arduino Mega2560 ‘ın diğer kartlardan 

farkı FTDI USB-to-serial sürücü entegresi kullanılmamış olmasıdır. USB-to-Serial entegresi 

yerine ATmega16U2 USB-to-serial dönüştürücü olarak programlanmıştır. 

JOYİSTİK: Joyistik robotumuzun hareketini gerçekleştirmek için sağa veya sola hareket 

verdiğimiz koldur. Potansiyometre mantığında çalışır 0-1024 arası analog değer üretir ve bu 

değerler üzerinden motor kontrolü gerçekleştirilir 

ESC : ESC’ler Electronic Speed Control olarak adlandırılırlar. Gömülü sistem kartlarından 

aldıkları pwm değerlerine göre fırçasız dc motorlara sinyal üretirler. Fırçasız dc motorlarda 

gelen sinyal üzerinden devir sayılarını ayarlayarak aracın hareketinin kontrol edilmesini 

sağlarlar. 
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FIRÇASIZ DC MOTOR : Çalışmaları için ESC ismi verilen özel sürücü devreleri kullanılır. 

Avantajları, sürtünmenin en az düzeyde olması sayesinde verimliliklerinin çok yüksek olması 

ve fırça gibi aşınan parça olmaması sayesinde yüksek performans ihtiyaç duyulan 

uygulamalarda kullanılır. Dezavantajları ise sürücü ile sürülmek zorunda olmasıdır. 

3S LİPO PİL : Lipo piller hücrelerden oluşur. Her bir hücrenin nominal voltajı 3,7 volttur. Seri 

bağlı hücreler S harfi ile gösterilir. Bu durumda S harfinden önceki rakam hücre sayısını 

gösterir. Yani 3S denildiğinde 3,7x3=11,1 Volt anlaşılır.Pilin bir hücresinin boş haldeki voltajı 

3V, tam şarjlı halde voltajı 4,2V olmalıdır. Kullandığınız pilin herhangi bir hücresinin 3V altına 

düşmesi durumunda pilin ömrünü tamamlama riski vardır. Aşırı şarjın yani 4,20V dan fazla şarj 

etmenin de güvenlik açısından riskleri vardır. 

Yeşil Lazer Pointer : Ürünün kaliteli ışın gücü sayesinde geceleri havada görülür bir şekilde iz 

bırakıyor ve ortalama 15 kilometrelik menzile ulaşıyor. Su altında mesafe ölçümü için 

kullanıma uygundur.[2] 

BPW21R Silikon Fotodiyot :Silikon fotodiyot özellikle 420nm ila 675nm arasındaki dalga 

boyuna sahip ışığa duyarlıdır ve bu dalga boyları arasında yapacağınız uygulamalar için 

uygundur. Işık ile ilgili her türlü uygulamalarda kullanabileceğiniz bu sensör ışık yoğunluğu 

rengi gibi değişkenleri ölçmeniz mümkündür. Genellikler sensör uygulamalarında kullanılan 

fotodiyotlar ile çok çeşitli işlemler yapmanız mümkündür. [3] 

 

Arduino Hassas RTC Modülü (DS3231) : Bu  hassas saat modülünün üzerinde 

bulunan  DS3231 RTC entegresi ile hassas şekilde saat okuması yapmanıza imkân verir. Bu 

modülde bulunan bu entegre dahili osilatörü ve sıcaklık ölçümü sayesinde yılda sadece 1 dakika 

sapma yapmaktadır. I2C seri protokolü kullanan bu modül ile tarih ve saati düzeltmeniz 

mümkündür. Üzerindeki saat pili yuvası sayesinde modül dışarıdan güç almadığında bile uzun 

süre çalışabilir. 

 

Adafruit BNO055 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU Breakout Board : Bu 9 eksenli sensör 

sayesindeacağınız objelerin üç boyutlu uzayda hangi konumda olduğunu ekstra hesaplama 

yapmadan öğrenebilirsiniz. Üzerinde bulunan ARM Cortex-M0 mikroişlemci sayesinde normal 

IMU kartı şeklinde kullanımın yanı sıra, cisimlerin mutlak konumlarını dördey veya Euler 

vektörü şeklinde elde edebilmeniz mümkündür. Arduino gibi işlem yeteneği sınırlı kartlarda 

kullanmak için oldukça uygundur. I2C arayüzünü kullanır. 3.3V ve 5V lojik seviyeleri ile 

kullanılabilir. 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1 Manuel Görevlerde Algoritma Tasarım Süreci 

Manuel görevler de başlangıç olarak algoritmamızı pottan okuduğumuz 10 bit 0-1023 arası 

analog sinyalleri elimizdeki ilk arduinodan TX-RX pinleri aracılığıyla ikinci arduinoya kablolu 

haberleşme vasıtasıyla gönderip ikinci arduino ile gelen analog sinyalleri anlamlı hale getirerek 

esclere pwm gönderecek ve escler ile brushless dc motorları sürüp ivme sensörü üzerinden 

alınan bilgileride arduino megada işleyerek  varsa hataları  gidererek motorlarımızı sürmeyi 

planlamıştık. Sonrasında analog sinyallerin akımlarını akım artırıcı modüller ile artırdığımız 

zaman potansiyometreden okunan değerlerin 25 metre kablo üzerinden gayet güzel gittiğini ve 

hatasız bir şekilde okunduğunu gördük. Bu sebeple de haberleşme yapmaktan vazgeçtik. Şuan 

yaptığımız devre de sadece potansiyometreden sinyal okuyor o sinyali güçlendiriyor ve araç 

üzerinde ki arduino’ya iletiyoruz. Ve tek arduino üzerinden manuel kontrolü gerçekleştiriyoruz. 

İvme sensörü kullanmaya devam ediyoruz. Fakat daha verimli olması açısından esc’leri arduino 
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portları üzerinden değil PCA 9685 pwm kartı üzerinden sürmeye karar verdik. Gelen analog 

sinyalleri arduino üzerinde anlamlı hale getirip uygulanması gereken pwm değerini PCA kartı 

üzerinden uygulamaya karar verdik. Sonuç olarak manuel kontrol işleminde öncelikle 

joyistikten 0-1023 arası değer alıyoruz. Okuduğumuz değeri 25 metre kablo üzerinden 

arduino’nun analog girişlerinden okuyoruz. Okuduğumuz değeri map fonksiyonu yardımıyla 

pwm skalası için uygun değer aralılarına getiriyoruz. Son olarak da I2C protokolü üzerinden 

uygulamak istediğimiz pwm değerini PCA 9685 pwm kartı üzerinden esc’lere iletiyoruz ve 

böylelikle motor sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. İvme ölçer sensörüne ek olarak manul ve 

otonom kontrol de aracın eksenlerinin kaymaması için gyro sensörü ile aracın eksen kontrolünü 

de ivme ölçer PID ayarlarına ek olarak gerçekleştiriyoruz. Gyro ve ivmeölçer kartlarından 

alınan verileri arduino da işliyoruz kumandadan gönderilen sinyal ile örtüşmeyen bir hareket 

veya aracın lineerliğinde bir sapma varsa PID üzerinden bunu düzeltiyoruz. Final algoritma 

tasarımımız bu şekildedir ; 

 

     Figür-39  
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4.3.2.2 Otonom Görevlerde Algoritma Tasarım Süreci 

Otonom görevler için planladığımız algoritmamızda değişikliğe gitmedik. Akış şemalarımız tek 

sayfaya sığmayacak kadar uzun olduğundan, gösterimin kolaylaştırılması adına genel sistemi 

iki alt sisteme böldük (Navigasyon ve Görüntü İşleme). Navigasyon algoritması her görev için 

ortaktır. 

Navigasyon algoritmasını final navigasyon tasarımı olarak seçmemizin nedeni havuzun her yeri 

kamera açısına girecek şekilde dolaştırdığımız aracımızın hedef objeyle karşılaşmama 

ihtimalini ortadan kaldırıyor oluşudur. 

Otonom görevler için genel algoritma akış şeması aşağıda verilmiştir.(Figür-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figür-40 
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Genel akış şemamızda aracın göreve başlaması için hazır hale getirilmesi ve ardından 

navigasyon ile görüntü işleme alt sistemlerinin eşzamanlı çalışması sağlanmaktadır.   

Navigasyon algoritmamız her görev için aynı olduğundan tekrara düşmemek amacıyla rapora 

akış şemasını bir adet koymayı uygun gördük. (Figür-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figür-41 
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Navigasyon algoritması, temelde, kameramızın havuzun tamamını görebilmesi ve hedef 

objeleri tespit etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. 

Navigasyon algoritmasının işleyişinin kağıt üzerinde taslak el çizimi aşağıdadır.(numaralar 

olay sırasını göstermektedir)(Figür 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür-42 

4.3.2.2.1. Engel Geçiş Görevi Akış Şeması 

“Figür 40”de belirtilen genel akış şeması ve “Figür 41”de belirtilen navigasyon algoritması 

geçerlidir. Bu görev için kullanılacak görüntü işleme alt sisteminin akış şeması altta 

belirtilmiştir. (Figür-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür-43 
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4.3.2.2.2. Hedef Tanıma Görevi Akış Şeması 

“Figür 40”de belirtilen genel akış şeması ve “Figür 41”de belirtilen navigasyon algoritması 

geçerlidir. Bu görev için kullanılacak görüntü işleme alt sisteminin akış şeması altta 

belirtilmiştir. . (Figür-44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figür-44 

4.3.2.2.3. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Akış Şeması 

“Figür 40”de belirtilen genel akış şeması ve “Figür 41”de belirtilen navigasyon algoritması 

geçerlidir. Bu görev için kullanılacak görüntü işleme alt sisteminin akış şeması altta 

belirtilmiştir. (Figür-45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figür-45 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1 Manuel Görevlerde Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın uzaktan kumandayla kontrol kısmında 1 adet Arduino Mega kullanmayı tercih ettik. 

Potansiyometre üzerinden alınan analog değerlere göre arduino’ya bağlantılı PCA 9685 kartı  

üzerinden motor sürme işlemini gerçekleştiriyoruz . PCA 9685 kartını kullanma sebebimiz daha 

verimli olarak çok sayıda esc’nin kontrol edilmesini sağlaması . Sinyalleri alıp işleyen ve 

anlamlı hale getiren arduino kartında C programlama dilini kullanacağız. Çünkü arduino C ile 

programlanmaya imkan veren bir mikro işlemci kartı. Anlamlı hale getirilen sinyalleri PCA 

9685 kartı’na iletmek için I2C haberleşmesi yapacağız. Arduino üzerinde buna imkan veren 

wire.h kütüphanesini kullanacağız. Pwm sinyallerinin uygulanma frekanslarını ve duty cycle 

değerlerini ayarlamak için  Adafruit_PWMServoDriver.h kütüphanesini kullanıyoruz 

4.3.3.3 Otonom Görevlerde Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom görevler için genel bir şablon oluşturup  sistemi iki alt sisteme böldük. Bu iki sistemden 

biri navigasyon, diğeri ise görüntü işleme. Bu iki sistemi eşzamanlı çalıştırabilmek için Python 

yazılım dilinde “çoklu işlem” (multiprocessing) kullandık. “İş parçacıkları” (thread) yerine 

çoklu işlem kullanmamızın sebebi ise kullanacağımız Raspberry kartının işlemcilerini daha 

efektif kullanabilmesi [6] ve kullanımının daha kolay olması oldu. 

Her yarışma etabında, aracın göreve başlaması için hazır hale getirilmesi ve ardından 

navigasyon ile görüntü işleme alt sistemlerinin eşzamanlı çalışması sağlanmaktadır.  Aracımız 

navigasyon algoritması ile havuzun tamamını dolaşıp kameranın görüntü almasını 

sağlamaktadır. Bu esnada kameradan alınan kareye, görüntü işleme alt sisteminde, görevler için 

ayrı ayrı hazırlanmış görüntüden veri çıkarma ve bunu iyileştirmeye yönelik yöntemler 

uygulanmıştır. Görüntü işleme alt sistemi, herhangi bir hedefe rastladığı zaman navigasyon 

algoritmasını durduracak sinyali gönderir ve motor kontrol fonksiyonlarını kullanarak hedefe 

yönelir. Yaptığı işlem bittikten sonra parkurda istenen hedef sayısı tamamlanmışsa sistemi 

kapatır, eğer tamamlanmamış ise navigasyon algoritmasına devam sinyali göndererek kontrolü 

tekrar navigasyon algoritmasına devreder.  

Navigasyon ve Görüntü İşleme kodları Python programlama dilinde, Raspberry kartımızda 

çalıştırmak üzere yazdığımız kodlardır. Arduino’da yazacağımız kodlar aracın belirli 

hareketlerini gerçekleştirmek için motorlara pwm sinyali gönderdiğimiz kodlardır. Arduino 

kodları C/C++ programlama dili tabanlıdır [7]. 

Aracın motorlarının kontrolünü Arduino’da yazmış olduğumuz algoritmanın gerektirdiği çeşitli 

hareket fonksiyonları (“Sola Dön”, “1 Metre İlerle”, “Sağ Duvara 1 Metre Mesafeyi Koru”…) 

üzerinden yapacağız. Bu fonksiyonlar Raspberry üzerinde çalışan, altta akış şeması verilmiş 

algoritmanın gerektirdiği kısımlarda tetiklenip, Arduino üzerinde çalışması sağlanacaktır. Bu 

fonksiyonlar sadece aracın belli kısıtlı hareketleri yapmasını sağladığından, aracın PID 

kontrollü hareketinin daha düzgün olmasını bekliyoruz. 

 

 

Aracın hareketi ve yönlendirilmesi için yazmış olduğumuz Arduino fonksiyonları: 

• Aracın Z ekseni etrafında belirlenen derece kadar dönme fonksiyonu 
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• Aracın X, Y ve Z eksenleri üzerinde belirlenen mesafe kadar ilerleme hareketi 

• Aracın X ve Y eksenleri etrafında tolere edilebilecek bir seviyede sabitliğinin 

sağlanması (aracın öne, arkaya, sağa, sola yamulmasının engellenmesi) 

• Aracın sağ, sol, ön, arka yahut alt kısmının duvara uzaklığının sabitliği sağlanarak 

hareket etmesi 

• Aracın ön mesafe sensörü belirlenen mesafeye ulaşıncaya kadar aracın Y+ ekseninde 

ilerlemesi 

• Kameranın istenilen derece kadar aşağı-yukarı döndürülmesi 

• Aracın eğiminin ve hareketinin sıfırda tutulması (asılı kalma hareketi) 

Bu fonksiyonların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için IMU ve tasarımını yaptığımız 

lazerli mesafe sensörünü kullandık (Bu lazerli mesafe sensörünün teknik detaylarını 

“Özgünlük” başlığı altında ifade ettik). 

Engel Geçiş Görevinde, aracın havuzun tamamını gezmesi sağlanarak görüntü işleme ile 

çemberin tespiti yapılacaktır. Çemberin tespit edilebilmesi için “Hough” çember tespit yöntemi 

kullanılacaktır Bulunan çemberin kamera ile çekilen fotoğrafla ilişkisi incelenip bu ilişkiye göre 

kontrol işlemi yapılacaktır. Fotoğrafın merkezi ve çemberin merkezi gibi değerler ile x ve y 

koordinatında çemberin tam olarak merkezlenmesi sağlanabilmektedir. Çember merkezi ile 

fotoğraf merkezi kesiştiği zamandan sonra çemberin içinden geçilir. Çember tespiti ile ilgili 

yaptığımız çalışmalar “Test” kısmındadır. 

Hedef Tanıma Görevinde, aracın havuzun tamamını gezmesi sağlanarak görüntü işleme ile 

küplerin renkleri dikkate alınarak küplerin yerleri tespit edilecektir. Tespit edilen küpe doğru 

yönelim hareketi gerçekleştirildikten sonra harfin tespiti için yeterli mesafede aracın hareketi 

durdurulur ve harf tanıma algoritması ile harf tespit edilir. Harfi tanımak için açık kaynak olan 

tesseract [8] kütüphanesini kullanacağız. Bu görevde 3 obje olacağı için, yaptığımız her harf 

tespitini sayıp üçe tamamladığımızda görevi bitireceğiz. Her harf tespitinde sonra tespit edilen 

objeyi geçmek ve diğer objeleri bulmak adına engelden kaçış algoritması çalıştırılacaktır.  

Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevinde, aracın havuzun tamamını 

gezmesi sağlanarak görüntü işleme ile çember tespiti kullanıldı. Yerdeki 3 çemberden herhangi 

bir çemberi tespit etsek bile yeterli olacaktır çünkü çemberler eş merkezlidir. Daha sonra 

bulunan çemberin araca uzaklığının tespiti yapılır ve denizaltının boyutları da dikkate alınarak 

en içteki çemberin içine iniş yapılır. Bu görevde Engel Geçiş Görevindeki çember tespitinin 

aynısını kullanılmaktadır. 
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4.4. Dış Arayüzler 

4.4.1. Görüntü Aktarımı 

Raspberry pi kamerası ve raspberry kartını kullanarak görüntü aktarım yöntemi olarak 

Ethernet üzerinden veri aktarımı seçilmiştir. Raspberry Pi kamerası ile Ethernet üzerinden 

veri aktarımı için Python dilinde bir http web server kurulmuştur. Görüntü aktarımı IP 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunun için bir web arayüzü tasarlanmıştır. Web arayüzü 

için html ve css kullanılmıştır. Bu yöntem internet gerektirmemektedir. 

Web server web sayfalarını internet protokolü üzerinden sunan bir sunucudur. Raspberry 

üzerinde yerel bir web server kurulması sonucu Ethernet kablosu ile ip üzerinden görüntü 

aktarımı mümkün olmaktadır.  

Aşağıdaki resimde web server denemelerimizden bir kare yer almaktadır.(Figür-46) 

 

Figür-46 

 

5. GÜVENLİK 

5.1. Mekanik Güvenlik 

5.1.1Sızdırmazlık 

Aviyonik tüpün sızdırmazlığını sağlamak için kapak başına iki tane oring, kapağın iç kısmına 

yumuşak kauçuk malzeme takarak 3 aşamalı bir sızdırmazlık sağladık ve aviyonik tüpün önüne 

ve arkasına pleksiglastan silindirler kestirerek bunları saplama ile sıkıştırıp sızdırmazlık 

özelliğini güçlendirdik. 
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Figür- 47 Aviyonik Tüp Sızdırmazlık Elemanları 

Kamera kutusunun sızdırmazlığını printer da ürettiğimiz kamera kutusunun sızdırmazlığını 

sağlamak için kamera kutusu kapaklarını metal macunu ile kapladık astar boya ile boyadık ve 

sonrasında istediğimiz renge boyayarak printerın üretiminde kalan mikron seviyesindeki 

boşluklarını kapattık. 

Montajı esnasında ki sızdırmazlığı sağlamak için de kapak başına iki tane oring kullandık ve 

kapakların tabanına yumuşak bir kauçuk kaplayarak üç aşamalı bir sızdırmazlık sağladık. Bu 

şekilde kameramızda herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman çok rahat bir şekilde söküp sıkıntıyı 

hallettikten sonra çok rahat bir şekilde montajı sağlanmış olacak. 
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5.1.2 Araç İçi Sabitleme 

Aracımızın daha içerisinde bulunan elektronik akşamların muhafaza edileceği tüplerin özellikle 

aksamların kaplayabileceği alanın hesapları yapılıp herhangi bir sarsıntıda boşluğa düşmeyecek 

sekilde tasarım yapıldı. Ekstra bütün aksamlar kamera dahil olmak üzere tüpler içinde 

sabitlemesi yapılacaktır. 

Aynı zamanda tüplerin araç üzerinde sarsıntısız ilerlemesi için sızdırmaz kapaklar üzerinde 

sabitleyici vidalamalar ile mekanik tespitler yapıldı. 

5.2. Donanımsal Güvenlik 

Teknofest tarafından yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere aracımızın kumandası üzerinde 

bir adet acil durdurma butonu yer alıyor. Bunun yanı sıra otonom kısımda kullanılması için dc-

dc konverter ile güç dağıtım kartı arasına da bir adet acil durdurma butonu koyduk. Bu sayede 

hem kumandalı görev hem de oton görevler için aracımızda çalışır vaziyette acil durdurma 

butonu bulunacak. Acil durdurma butonu koyulmasının sebebi aracın çalışma sürecinde 

beklenmeyen olumsuz bir durum karşısında araca giden gücü tamamen keserek aracın 

durmasını sağlar. Acil durdurma butonunun çalışma prensibi kısacası normalde kapalı olan 

devrenin butona basılması durumunda devrenin açık duruma gelmesi sonucunda devreye gelen 

akımı kesmesi olarak açıklanabilir. Aracımızın kumanda kısmına kumandadan araca gidecek 

olan 48 volt 15 amperlik kabloya bir adet sigorta bağlayacağız. Olası bir güç kaynağı arızasında 

fazla akım gelmesi durumunda sigorta atarak güç kaynağından araca giden akımı kesecek ve 

araca herhangi bir zarar görmesini engelleyecek. Aynı şekilde her bir esc ile güç dağıtım kartı 
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Figür- 48 Kamera Kutusu Sızdırmazlık Elemanları 
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arasına da sigorta koyarak olası bir olumsuz durumun önüne geçmiş olacağız. Sigorta değerini 

tam olarak netleştirmedik çünkü 15 yarışma tarafından 15 amper verileceği için bu amper 

değerinin motorlar arasında paylaştırılması gerekli bu paylaştırmayı da testler sonucunda 

göreceğiz ve bir motorun en fazla kaç amper çekeceğini tespit edeceğiz. 

6. TEST 

Test aşaması projemizde ki en önemli aşamamız olarak devam etmektedir çünkü manuel ve 

otonom kontrol de algoritmalarımızı ön tasarım raporundan önce netleştirdik ve testler 

üzerinden giderek algoritma ve yazılım mantığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Testler için 

öncelikle bir model oluşturduk. Bu model de bir güç dağıtım kartına bağlı 4 adet esc ve 4 adet 

fırçasız dc motor bulunmaktadır. Joyistikler üzerinden veri alarak motorları sürme işlemini bu 

model üzerinde test ederek optimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Aynı zaman da otonom 

kontrol de de çember tespiti gibi görüntü işleme konularını test ediyoruz. Aracın mekanik olarak 

sızdırmazlık testini ve fırçasız dc motorların suya dayanıklılık testlerini de gerçekleştirdik. 

6.1. Elektronik Testleri 

 

Figür-49  
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      Figür-50 

Manuel kontrol testlerimizi bu iki deney düzeneği üzerinde gerçekleştiriyoruz. İlk düzenekte 

bir joyistikten 25 metre zil teli üzerinden veri alıp arduino da işleyip motorları sürme işlemini 

gerçekleştiriyoruz. İkinci düzenekte arduinolar arası sinyal aktarımını test ettik. Fotoğraftaki 

malzemeler sadece modelleme amaçlıdır yarışma esnasında farklı malzemeler kullanacağız. 

6.1.1 Motor Sürme ve Esc Testleri 

Bu testte esclerin hangi pwm aralıklarında nasıl hızlanıp yavaşladığını ve esc kalibrasyonları 

için gerekli pwm aralıklarını tespit etmeyi hedefledik. Testimizin bir diğer amacı esclerin gaz 

kolu frekanslarının ideal ölçüsünü tespit ederek esclerin en verimli şekilde sürülmesini 

sağlamaktır.Testler sonucunda arduino portlarından verilen pwm değerlerinin çok yüksek 

olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini tespit ettik. Sonrasında pwm aralıklarını tespit edip hangi 

aralıklarda nasıl bir tork elde ettiğimizi gördük. Maksimum pwm değerini 5 saniye boyunca 

okuttuktan sonra en düşük pwm değerine getirilince esclerin o değer aralılarını kendilerine 

kalibre ettiklerini gözlemledik. Bu testleri ile ilgili yaptığımız çalışmaları youtube kanalımıza 

yükledik. 

https://www.youtube.com/watch?v=uxjKpch0hOY&list=PLFbZdSfVWK9AD7CBXyBlAKx

73vFfd1P3s adresinden bu deneyle ilgili yaptığımız çalışmalar izlenebilir. 

6.1.2 Haberleşme Testleri 

Ön tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi ilk plan olarak biz kumanda da 1 adet arduino ile 

joyistikten gelen sinyalleri okuyacaktık ve sonrasında o sinyalleri 25 metre kablo üzerinden 

motor süren arduinoya iletecektik. Bunu yapmamızın sebebi joyistikten gelen sinyallerin 25 

metre boyunca iletilemeyeceğini düşünmemizdi. Bunun için öncelikle RS-485 haberleşmesi 

üzerinden arduinoları haberleştirmeyi denedik. Bu denememizin videosunu 

https://www.youtube.com/watch?v=mgZkU0um79c linki üzerinden izleyebilirsiniz. 

Sonrasında haberleşmeyi gerçekleştirdikten sonra 25 metre zil teli üzerinden analog sinyalleri 

direk iletmeyi denedik ve gayet başarılı olduğunu görünce haberleşme yapmaktan vazgeçtik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxjKpch0hOY&list=PLFbZdSfVWK9AD7CBXyBlAKx73vFfd1P3s
https://www.youtube.com/watch?v=uxjKpch0hOY&list=PLFbZdSfVWK9AD7CBXyBlAKx73vFfd1P3s
https://www.youtube.com/watch?v=mgZkU0um79c
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6.2 Mekanik Testleri 

Mekanik olarak aracımızın en önemli özelliği sızdırmaz olmasıdır. Sonrasında elektrik 

motorlarının su altında ki performansları da robotumuzun en kritik problemlerinden biridir. Bu 

sebeplerden dolayı mekanik olarak iki adet test gerçekleştirdik. İlk testimiz de fırçasız dc 

motorların su altı performanslarını ölçmek için motorları su içinde çalıştırdık. Diğer testimiz de 

aviyonik sistemleri koyduğumuz kamera ve aviyonik kısmın sızdırmazlık testlerini 

gerçekleştirdik. 

6.2.1 Fırçasız Dc  Motorların Su Altı Testleri 

Fırçasız dc motorlar bakır sargılardan oluşan 3 fazlı motorlardır. Yaptığımız çalışmalar 

sonucunda su altı robotumuzda bu motorları kullanmayı kararlaştırdık. Şartname de su altı 

motorlarının suya karşı izolasyonlarının yapılmış olması gerektiği yazıyordu. Yaptığımız 

araştırmalar da zaten normal şartlarda sargıların üzerinde suya karşı dayanıklı bir malzeme ile 

sargıların direk olarak suyla temas halinde olmadığını tespit ettik. Fakat sonrasında işimizi 

garantiye almak adına motorları tasarımda su almayacak şekilde tasarladık. Sonrasında acil 

durumlarda motorların su alırsa ne olacağını tespit etmek için motorları suda denedik. Sonuç 

olarak motorların su altında gayet normal ve stabil çalıştığını sudan hiçbir şekilde 

etkilenmediklerini tespit ettik. 

 

Figür-51 

Testimizin tamamını https://www.youtube.com/watch?v=xi5dhcd1mVw adresinden 

izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=xi5dhcd1mVw
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6.2.2 Sızdırmazlık Testi 

Sızdırmazlık testi robotumuzun en önemli testidir. Biz öncelikle sızdırmazlık yapılacak 

kısımları en aza indirmek için elektronik malzemeleri 2 ana pleksi glass tüp içerisine girecek 

şekilde tasarladık.  

 

Figür-52 

Elektronik bu iki tüpün kapaklarını 3D printerdan bastırarak sızdırmazlık için metal keçe gibi 

yöntemlerle kapak yüzeylerini sızdırmaz hale getirdik. Sonrasında tüpleri su içine 

soktuğumuzda 3D printerdan basılan kapakların düşük yoğunlukları sebebiyle tüpün 

sızdırdığını ve kapakları daha yüksek yoğunlukta bastırmamız gerektiğini anladık. Şuan 

kapaklarımızı yeniden bastırıyoruz %20 olan malzeme yoğunluğunu %70 e çıkardık. 

6.3. Otonom Görev Testleri  

Ultrasonik sensörün su altında ölçüm testleri yapıldı ve tecrübe kısmında açıklandığı üzere 

projemize uygun olmadığı görüldü. 

Çoklu işlem (Multiprocessing) algoritmasında main fonksiyonunun ürettiği alt işlemden main 

fonksiyonunun durdurulup tekrar çalıştırılması denendi. Teknik olarak çalıştığı fakat birçok 

hataya da davetiye çıkarmasından dolayı alt işlemlerin birbirini durdurup devam ettirmesine 

karar verildi. 

Çember tespiti için test senaryoları uygulandı. Çeşitli sualtında çekilmiş çember resimleri 

üzerinden çember tanıma algoritmalarımız test edildi. Kameradan elde edilen resimler 

üzerinden görüntü işleme teknikleri ile çember koordinatlarını elde etmekteyiz. Bu çember 

koordinatları üzerinden çeşitli hesaplamalar yapmaktayız. Fotoğrafın merkezi ile çemberin 

merkezi arasında bir ilişki kurarak, su altı aracımızın çembere x, y ve z koordinatlarında ne 

kadar uzaklıkta olduğunu bulabiliriz. Aşağıdaki Figür-53’te görüntü üzerinde kenar tespiti ve 

Figür-54’te ise kenar tespitinden elde ettiğimiz çemberi tanıyarak etrafına dikdörtgen 

çizdirilmiş resim görülmektedir. 
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Figür-53 Çember kenar tespiti 

 

Figür-54 Çember etrafına dikdörtgen çizilmesi 

 

 

Figür-55 Çember tespit ile ilgili hesaplamalar 
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Çeşitli resimler toplayarak yazılım test edildi. Test sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

      Figür-56 

 

      Figür-57 

Resimlerin karışık arka plana sahip olmasına rağmen başarılı bir şekilde çember tespiti 

yapılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlara göre görüntü işleme algoritması ilk test aşamalarını 

geçmiştir ve gerçek düzenekteki yapacağımız testlere hazırdır.  

Şekildeki test ise Raspberry Pi kamerası kullanılarak bilgisayarda açılmış olan fotoğraf 

görüntüsü aracılığı ile çember tespit algoritmamızın test edilmesidir. 
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      Figür-58 

Harf tanıma için tesseract açık kaynak kütüphanesini denedik. Şimdilik bilgisayar ortamında 

hazırladığımız bir test fotoğrafında denedik. Önce siyah beyaza dönüştürdüğümüz fotoğrafa 

“gaussian blur” uygulayıp açık renkli pikselleri filtreledik ve tesseract’a input olarak verdik. Bu 

uygulamaya dair ekran görüntüsü aşağıdadır. Tespit edilen harf konsola bastırılıyor. Görünen 

pencerelerde resmin siyah beyaz filtrelenmiş hali ve daha sonrasında harf dışındaki piksellerin 

filtrelenmiş hali gözükmektedir. 
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7.TECRÜBE 

7.1 MEKANİK TECRÜBESİ 

Su altı tasarımında birçok  belli başlı yanlışlarımız oldu. Tabi ki yanlışların getirdiği sonuçlara 

göre de revizelerimizle beraber eskisine göre daha doğru sonuçlara vardık bu yanlışlarımızın 

getirdiği ve sadece yanlış yaparak elde edebileceğimiz tecrübelerimiz şu şekildedir; bunların 

başında gelen yük alımı  esnasında aracımızın denge problemi olmuştur, dengeleme için çözüm 

olarak batırıcı motorlarımızın sayısını artırmak yani 2 batırıcı motor yerine dört batırıcı 

kullanmak böylece aldığımız yükün daha kolay dengelenmesi yöntemi bizi çözüme 

götürmüştür. 

Bir diğer yanlış yaparak doğrusunu öğrendiğimiz kısım ise üretim kısmında: parça üretimi için 

seçtiğimiz teklif alıp daha sonra üretim yapılacak 3D Printer’ın ve bunu yapılandıracak olan 

çalışan hakkında bizi zaman kaybına ve maddi sorunlara sevk edebilecek potansiyelde olup 

olmadığını araştırmamak ve bu konunun en az tasarım kadar kıymetli olduğunu iş yaptığımız 

herkesin aslında görevini bitirene kadar bir ekip üyesi olduğunu anlamış bunun için de firma 

seçme kriterlerimizi  daha da detaylandırmış olduk. 

Tasarım kısmında tekrar tekrar revize etmemiz gereken konulardan biride her bir parçanın dar 

kesitlerinde oluşabilecek çatlama ve kırılmaların malzemelere göre fark edebileceği ancak 

bunun hangi aralıklarda olabileceğini gözden kaçırmak olmuştur. 

Üretimi yapılan parçaların ne kadarlık tesfiye ihtiyacı olacağı ve tesfiye için ne kadar zaman 

alacağı bunun programımızı aksatabileceği ihtimalini de her zaman göz önünde bulundurmamız 

gerektiğini de tecrübe etmiş olduk. 

Dolayısıyla tasarım yapmadan önce üretimi düşünüp mevcut kaynakların ürünün malzeme 

yelpazesinin açıklığını piyasada bu ürünlerin nerelerden temin edileceği hangi firmanın bunun 

için daha uygun fiyat verebileceği şehir dışında ise kaç gün içerisinde bize ulaşacağı. 

Ürünlerin beklediğimiz performans ve ölçü aralıklarında olup olmadığını gördükten sonra 

değilse tekrar nasıl yapılabilir veya farklı bir üretim yöntemi denenebilecek enerji ve zamanın 

yönetimi de sık sık tecrübe ettiğimiz sorunlar ve soru,cevaplardır. 

Bu tecrübeler ışığında bizim için  ideal tasarımı ve eldeki kaynakların doğrun kullanımı için 

tecrübeler elde ettik bu süre zarfında araştırmalarımız ve danışmanlarımız ile konuşmamızda 

su altı noktasında tasarım nasıl olması gerektiğini  

Üretim yöntemleri olarak ideal üretim yöntemini belirlemek için araştırmalarımızda üretim 

yöntemleri hakkında birçok bilgi elde ettik ve sanayide birçok insan ile tanışma fırsatı 

yakaladık.  

7.2 MANUEL KONTROL VE ELEKTRONİK DONANIM TECRÜBESİ 

Aracımızda su altı yarışmasının kumandadaki görevleri için bir adet arduino kullanmaya karar 

verdik. Başlangıçta arduinonun tx-rx pinleri arasında haberleştirme yaptık. Brushless dc 

motorlarımız escler tarafından sürülürken istenilen düzeyde çalışmadı. Bu olumsuz neticeyle 

karşılaşınca tekrar araştırma yaptık ve karşımıza çıkan en makul seçenek olan rs485 kartını 

kullanmaya karar verdik. Rs485 kartı ile arduinoları haberleştirme sırasında aynı anda 8 adet 

brushless dc motor çalışmadı. Aldığımız bu ikinci olumsuz sonuç sonucunda araştırmalarımıza 

devam ettik ve araç içinde bir adet arduino kullanarak kumandadaki joystick analog sinyalleri 

25 metre kablo ile arduinoya iletti. Arduino ise pwm sinyallerini esclere yolladı ve brushless dc 

motorlarımız istenilen şekilde hareket etti. Donanımsal değişiklikler kısmında da anlattığımız 



58 
 

üzere haberleşme yapmaktan vazgeçtik , pca9685 kartı kullanmaya karar verdik , ikinci 

arduino’nun gereksiz olduğunu anladık ve esc kontrolü üzerine ciddi tecrübe elde ettik.   

7.3 OTONOM YAZILIM TECRÜBESİ 

Sualtında Otonom hareket için aracın kendi konumunu bilmesi, çarpmaları engellemesi  ve 

duvarlara belli mesafelerde duvar takip algoritmasının işleyebilmesi için aracın ön,arka,sağ,sol 

ve alt kısmına duvar ile arasındaki mesafeyi algılayacak bir mesafe sensörüne ihtiyacımız vardı. 

Bunun için ilk etapta ultrasonik mesafe sensörünü düşündük. Bu sensör gönderdiği ses dalgaları 

karşısındaki engele çarpıp geri dönme süresi ile ses hızını çarparak aradaki mesafeyi tespit 

ediyor. Bunun için aldığımız su geçirmez ultrasonik sensörün su altındaki mesafe ölçüm 

denemelerimiz tüm kalibrasyonlara rağmen başarısız oldu. Bunun nedenini ise su altı için 

kullanılan transformatörlerin havada ölçüm yapanlardan farklı olmasından kaynaklandığını 

öğrendik. Daha sonra ses dalgası ile değil de ışık ile çalışan mesafe sensörü kullanmayı 

kararlaştırdık. Ancak orda da su altındaki soğurulma katsayısının en aza indirgenebilmesi için 

düşük dalga boylu ışık seçmemiz gerekiyordu [9]. Mevcut piyasada ise en düşük olarak kırmızı 

renkli yani 600-900nm aralığında ışık gönderen sensörler vardı. Bizde daha hassas ölçüm 

yapabilmek için bulabildiğimiz en düşük nm'li fotodiyot olarak BPW21R Silikon Fotodiyot 

kullanarak kendimiz mesafe sensörü yapmayı denedik. Silikon fotodiyot özellikle 420nm ila 

675nm arasındaki dalga boyuna sahip ışığa duyarlıdır ve bu dalga boyları arasında yapacağımız 

uygulamalar için uygundur.  

Lazer olarak yeşil renkli 3.3V ile çalışan bir lazer seçtik. Ancak Arduino pinleri 5V verdiği için 

PWM ile voltaj düşürmeyi denedik ama bu şekilde çalışmadı çünkü PWM ile ürettiğimiz 3.3V 

'luk değer gerçek değer değil ortalama değerdi. Bu sebepten dolayı 5v->3.3v regülatörü kullanıp 

bu şekilde 3.3V elde ettik.  

Otonom kısımda kullandığımız çoklu işlem(multiprocessing) algoritmasında main 

fonksiyondan ürettiğimiz alt işlemde, main fonksiyonu duraklatıp tekrar çalıştırıyorduk. Bu 

algoritmada main fonksiyonunda herhangi bir hatanın ortaya çıkması durumunda alt işlem bir 

“zombie process”e [10] dönüşüyordu. Ve kodu çalışırken incelememize engel oluyordu.  Bu 

hatayı düzeltmek için bir main fonksiyonu ve bir alt işlem yerine bir main fonksiyonu ve iki alt 

işlem kullandık. Artık duraklatıp devam ettirme görevini alt işlemler main fonksiyonu yerine 

birbirlerine uyguluyor. 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 ELEKTRONİK OLARAK ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

11 18 25 31 1 8 15 22 30 1 8 15 22 31 1 8 15 22 30 1 8 15 22 31 1 8 15 22 30 

Araştırma                               

Planlama                              

Araç 

Tasarımı 

                             

Elektronik 

Tasarım 

                             

Araç Üretimi                              

Kumanda 

Devresi 

                             

Otonom 

Programlama 

                             

Sensörlerin 

Denenmesi 

                             

Aracın Test 

Edilmesi 

                             

Sorun 

Giderme 

                             

Rapor                              

Figür-59 

Elektronik ekibi olarak çalışmalarımızı büyük oranda bitirmiş durumdayız. Yazılım kısımlarını 

temmuz ayı sonunda kadar bitirip ağustos başı itibariyle aracı tamamlayıp geliştirme 

çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Risk planlaması olarak da 20 ağustosta ki sızdırmazlık 

videosundan 15 gün önce yazılımlar bitmiş ve test edilmiş olarak başlayacağımız için projenin 

ağustos ortası itibariyle tamamen biteceğini düşünüyoruz. Herhangi bir aksilik durumunda 

önümüzde ciddi bir vakit kalacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Figür-60 
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Elektronik bütçe olarak ilk raporda belirttiğimiz rakamı yakalamış durumdayız. Teknofestin 

bize verdiği hibe ve kendi sponsorlarımızdan aldığımız yardımlarla projeyi maddi sıkıntı 

çekmeden tamamlayacak seviyedeyiz. 

8.2 MEKANİK OLARAK ZAMAN BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

Temmuz ayına ait zaman planlaması: 

Temmuz 

      

02 03 
3D printer 
baskıların  
alınması 

04 
Baskıların 
tesfiyesi 

05 
Baskıların 

Tesfiyesi 

06 
İç Tüplerin 

siparişi  

07 
Sızdırmazlık 

için metal 

macun 

kaplaması 

08 
Tüplerin 
sızdırmazlık 
testleri 

9 
Insertlerin 
montajı 

10 
Insertlerin 
montajı 

11 
Tüp 
kapaklarının 
revizesi 

12 
Parçaların 
CAM 
tasarımı 

13 
CNC Tezgah 
işleme 

14 
CNC Tezgah 
işleme 

15 
CNC Tezgah 
işleme 

16 
CNC Tezgah 
işleme 

17 
CNC Tezgah 
işleme 

18 
Üretimi 
yapılan 
parçaların 
testleri 

19 
Tesfiye ve 
tüp montajı 

20 
Motorların 
pervane 
montajı 

21 
Motor 
haznelerinin 
yerleştirilmesi 

22 
Pleksiglass 
Plakaların 
revizesi 

23 
Genel 
montaj 

24 

Genel 

montaj 

25 
Genel montaj 

26 
Genel 
montaj 

27 

Genel montaj 

28 
Sızdırmazlık 
Testleri  

29 
Sızdırmazlık 
Testleri 

30 
Yüzdürme  
Testleri 

31 
Yüzdürme 
Testleri 

01 Notlar: 
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     Figür-61 

8.2.2 Bütçe Planlaması 

Parça 

No 

Komponent Adet Fiyat 

1 Pleksiglass 2 750 ₺ 

2 3D baskılar 26 1500 ₺ 

3 Metal Macun 1 50 ₺ 

4 gripper 1 200 ₺ 

5 Brushless motor 4 80 ₺ 

6 Tüpler 2 750 ₺ 

7 Astar Boya 3 75 ₺ 

8 İnsertler 80 78 ₺ 

9 Zımparalar 3 15 ₺ 

10 freze 3 25 ₺ 

11 Alyan takımı 1 50 ₺ 

12 Sabitleyici miller 2 10 ₺ 

13 Talaşlı imalat 2 50 ₺ 

      Figür-62 

Hazır kullanacağımız malzemelerin fiyatları için piyasa araştırması yaparak elde ettiğimiz 

fiyatlar ; üretim yaptığımız malzemelerin ise ham madde fiyatları ve imal şekli olarak 

düşündüğümüz talaşlı imalat fiyatları da belirlenmiş olup üstteki tabloya dökülmüştür.  

Genel montaj için varsaydığımız parçaların hepsini imal etmiş durumdayız ancak bozuk 

çıkan, doluluk oranı hatalı çıkan imalattan kaynaklı bazı aksaklıklarımız var su geçirmesini 

beklemediğimiz parçaların su geçirdiğini gözlemledik. 

İskelet yapısı için yeterli dayanımı sahip olacağını hesapladığımız parçaların imalat hatası 

olarak doluluk oranlarının az olması sonucu tekrar basımına karar verilmiştir dolayısıyla 3D 

baskı alacağımız parça sayısının temmuz ayında iki katı bir sayıya ulaştığını bütçede tek 

kaleme daha fazla alan açmamız anlamına geliyor. 

Üretim yönteminden kaynaklı sızdırmaz parçaların hurdaya çıkması sonucu farklı bir üretim 

yöntemi denememiz gerektiğini bu yüzden bütçeden tekrar bir talaşlı imalat için pay 

çıkartacağımız anlamına geliyor. 
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Ötr raporundan bu yana bütçe planımızda değişen parça ve maliyetlerde yukardaki listede 

belirtilmiştir. 

8.2.3 Risk Planlaması: 

Mekanik sistemin risk planlaması tam olarak şu şekildedir: Aracımızın bütün Aksamları yüzde 

seksen tamamlanmış olup yedekte yarışma zamanına kadar herhangi bir malzeme kaybında 

alternatif muadil malzemeler belirlenmiştir. Asıl parçaların tedariği ile birlikte sektörde 

kazandığımız network, riski çok az bir seviyeye indirmiş durumdadır.  Aylık planlamaya uygun 

enerjiye sahip olmamızda aksayan programın hızlıca toparlanması için hızlıca reaksiyon 

gösterecek şekilde örgüt şemasınıda oluşturduk. 

9.ÖZGÜNLÜK 

9.1 Mekanik Özgünlük 

Belli kriterler içerisinde olabilecek en ideal tasarıma sahip aracımızın gripper tasarımından 

kamera tüpüne kadar düşünülmüş, hesapları yapılmış ayrı ayrı tasarlanan her parçanın 

Solidworks tabanlı montajı yapılmıştır. Malzeme seçimleri literatür taraması yapıldıktan sonra 

su ortamına uygun bir malzeme potasında eritilerek en ideal malzeme seçimi de 

yapılmıştır.Mekanik akşamların tespiti ve yine literatür araştırmalarının ışığında motor 

seçimlerimizi yapmış olup yerine göre doğru bulduğumuz teknik detaylara yer verilmiştir. 

Üretim yöntemleri tecrübe edinilerek hatalardan alınan dersler ile özgün tasarıma uygun bir 

üretim planlaması yapılmıştır. Tasarımda ağırlık ve hacim hesapları ile yüzerlik ile ilgili 

bütünleştirme stratejisi geliştirilmiştir.Aracın batırılması ve yüzdürülmesi için pervane 

tasarımları yapıldı araç yük dengesi için motorların konumlandırılması yapıldı. 

9.2 Manuel Kontrol Ve Donanımda Özgünlük 

Manuel görevler kısmında hazır APM , PİXHAWK gibi otopilot sistemler yerine kendi otopilot 

yazılımımızı geliştiriyoruz. Arduino Mega üzerinden ivme ölçer , gyro sensör gibi sensörler 

üzerinden PID kontrol yaparak aracımızın motor kontörlünü Arduino Mega üzerinden kendi 

geliştirdiğimiz otopilot sistemiyle gerçeklekleştirmeyi düşünüyoruz.Kumanda tasarımımızı da 

özgün olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Görevler için ayrı butonlar atayarak araca farklı 

motor kontrol modları eklemeyi planlıyoruz. Esc kontrolü üzerine ciddi çalışmalar yaparak en 

optimize şekilde manuel kontrolü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
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9.3 Otonom Yazılımda Özgünlük 

Mesafe sensörünü daha hassas sonuçlar elde etmek için kendimiz tasarladık. Bir adet yeşil lazer, 

bir adet fotodiyot kullanarak engelden yansıyan ışığın fotodiyota gelmesi ile çalışan bir mesafe 

sensörü tasarladık. 

 

 

 

 

   

   

                                                                        Figür-63 

Fotodiyot üzerine ışık geldiğinde üzerinde bulunan direnç 1M ohm 'dan 100 ohm 'a kadar 

düşüyor bu sayede üzerinde bir voltaj oluşuyor. Arduinoya input olarak bağladığımız için 

HIGH oluyor. Burdaki amacımız Fotodiyot'un üzerine ne kadar süre boyunca ışık gelmiş ve 

HIGH olmuş zaten mesafe sensörlerinin yapımında da bu mantık var.  

Lazer olarak yeşil renkli 3.3V ile çalışan bir lazer seçtik. Ancak Arduino pinleri 5V verdiği için 

PWM ile voltaj düşürmeyi denedik ama bu şekilde çalışmadı çünkü PWM ile ürettiğimiz 3.3V 

'luk değer gerçek değer değil ortalama değerdi. Bu sebepten dolayı 5v->3.3v regülatörü kullanıp 

bu şekilde 3.3V elde ettik.  

Sensörün genel çalışması ise Lazer ışığı 10 mikrosaniye açık kalıp kapanıyor ve bu sürede 

pulseIn fonksiyonu ile Fotodiyodun ne kadar süre HIGH olduğunu ölçüyor. Ardından bu süreyi 

gidip - gelme olduğu için 2 'ye bölüp ışık hızı ile çarpıp aradaki mesafeyi buluyoruz. 

Ayrıca navigasyon algoritmalarını ve Arduino’da yazdığımız ve “Otonom Görevlerde Yazılım 

Tasarım Süreci”nde bahsedilen hareket fonksiyonlarını kendimiz yazmaktayız. Bu anlamda 

hem kendi hedefimize uygun hem de ağır işlem gücü gerektirmeyen kodlar ortaya koymayı 

planlıyoruz. 

 

9.4. Bütçe ve Planlama 

Ekibimiz kendi sponsorluğunu bulabilmektedir. Öncesinde herhangi bir kurum veya kuruluştan 

teknik ve maddi olarak herhangi bir desteğimiz bulunmamaktaydı. Çeşitli şirketlere ulaşarak 

sponsorluk aldık ve şuan projemizi kendimiz yapacak kadar maddi kaynağa ve imkânlara 

sahibiz. 
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9.5. Projenin Geleceği 

Marmara Teknoloji Takımı Teknofest yarışmasına katılmak için kurulmuş olsa bile sonrasında 

ki amacı Marmara Üniversitesi Mühendislik Öğrencileri arasında bir gelenek oluşturarak 

düzenli olarak proje çıkartan bir takım haline gelmektir. Teknofest’te elde edeceğimiz olası bir 

başarı sonrası elimize geçecek imkânları maddi ve manevi olarak sonra ki süreçlerde 

mühendislik öğrencilerini geliştirmek ve düzenli olarak proje çıkarmak için kullanacağız. 
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