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1. RAPOR ÖZETİ  

Projemizde çalışmalarımızı motor kontrol, mekanik tasarım, yazılım & arayüz, 

elektronik kartlar & sensörler, kontrol kartları ve haberleşme, manipülatör kol hareket ve 

görüntü işleme olmak üzere adlı 7 ayrı grup adı altında yürüttük. Her bir grup çalışmalarının 

tüm elektronik, yazılım ve mekanik süreçlerini detaylıca not ederek raporda anlatmıştır. Bu 

süreçler boyunca yapılan testler, edinilen tecrübeler ve planlamalar raporumuzda yine detaylı 

bir şekilde anlatılıp açıklanmıştır. 

Aracın son şeklini alana kadarki geçirmiş olduğu tasarım sürecine, aracın verimli 

çalışması için gereken hesaplamalara, araçta kullanılan malzemelerin neden seçildiğine dair 

açıklamalara raporda yer verilmiştir.  Ayrıca araç üretim aşamasına gelmeden önce Ansys 

Fluent modülü üzerinden kanat ve şase analizi gibi testler yapılmıştır. Üretim aşamasında ise 

CNC tezgahı kullanılmış ve raporda CNC tezgahının özelliklerinin yanı sıra üretim yönteminde 

kullanılan kesici takımların özelliklerine de yer verilmiştir. Aracın robotik kolunun üretim 

aşamaları ve kullanılan PLA malzemesinin özelliklerine yine rapor içerisinde değinilmiştir. 

Araçta Raspberry Pi 4 kartına güç sağlamak için kendi özgün regülatör kartımızı 

tasarladık ve raporda görsellerle de destekleyerek açıkladık. Araçtaki kamera ve sensörlerin 

verileri de Raspberry Pi 4 kartı üzerinden data kablosu ile su üstü kontrol istasyonuna 

gönderilecek. Kontrol istasyonunda ise araçtan gelen veriler işlenerek operatörün anlayacağı 

formata dönüştürme ve operatörden alınan kontrol verilerinin araca iletilmesi işlemi yapılıyor. 

Burada kullanılan Raspberry Pi kartına kontrol hareketleri, sensör bilgileri ve yazılım 

arayüzünün gösterildiği monitör bağlı. 

Manuel ve otonom görevlerin gerçekleştirilmesi için her görev tek tek değerlendirilerek 

uygun algoritmalar geliştirilmiştir. Manuel görevlerde joystick kullanılarak yapılacak, 

joystickten alınan bilgilere göre istenilen motorlara ve robotik kola komut verilerek çalışmaları 

sağlanacaktır. Otonom görevlerde ise her görev için farklı havuz tarama güzergahları, görüntü 

işleme algoritmaları ve otonom hareket algoritmaları hazırlanmıştır. Arayüzde ise araçtaki 

motorların, sensörlerin ve güç kaynağı gibi parçaların bilgileri ekranda sunulacaktır. Ayrıca 

yapılacak olan görev arayüz içerisinden seçilecek ve görevle ilgili olan kamera, sensör ve diğer 

bilgiler ekranda gösterilecektir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takımımız bir danışman ve 10 üye olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. 

Danışman Bilgileri: 

Okul:  Erciyes Üniversitesi 

Fakülte/Bölüm: Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği 

Unvan:  Araştırma Görevlisi 

Ad:  Ömer Barışkan 

Soyadı: YASAN 

Üye Bilgileri: 

1) Ad: Emrah 

Soyadı: KARABEY 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Makine Mühendisliği 

Sınıf: 4. Sınıf 

 

2) Ad: Ahmed Musab 

Soyadı: YILDIZ 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Makine Mühendisliği 

Sınıf: 4. Sınıf 

 

3) Ad:  Zübeyir 

            Soyadı: GENÇ 

            Okul: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği 

Sınıf: 3. Sınıf 

 

4) Ad:  Muhammet 

Soyadı: EVREN 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Uçak Mühendisliği 

Sınıf: 2. Sınıf 

 

5) Ad: Furkan 

Soyadı: DURSUN 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği 

Sınıf: 1. Sınıf 
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6) Ad:   Bedir 

Soyadı: İLHAN 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Sınıf: 3. Sınıf 

 

7) Ad: Eyüp 

Soyadı: BEKÇİ 

Okul: Abdullah Gül Üniversitesi 

Bölüm: Makine Mühendisliği 

Sınıf: Hazırlık Sınıfı 

 

8) Ad:  Hüseyin  

Soyadı: ŞEVGİN  

            Okul: Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

            Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

            Sınıf: 1. Sınıf 

 

9) Ad:  Muhammed 

            Soyadı: YILMAZ 

            Okul: İstanbul Teknik Üniversitesi 

            Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği 

            Sınıf: 3. Sınıf 

 

10) Ad:  Yusuf 

            Soyadı: İNAN 

            Okul: Erciyes Üniversitesi 

            Bölüm: Uçak Elektrik-Elektronik   

            Sınıf: Hazırlık Sınıfı 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Tablo 1:Proje Yönetimi Görev Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Yöneticisi

Bedir İLHAN

Proje Grubları 
Sorumlusu

A. Musab YILDIZ

Proje Aşamaları 
Sorumlusu

Emrah KARABEY

Proje İlerleyişi 
Sorumlusu

Zübeyir GENÇ
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Tablo 2: Projedeki Sorumluluklar, Gruplar, Aşamalar ve Takip 

Proje Grupları 
Sorumlusu

Görüntü İşleme

Motor Kontrol

Mekanik 
Tasarım

Yazılım & 
Arayüz

Kontrol Kartları 
& Haberleşme 

Grubu

Manipülatör Kol 
Hareketi

Elektronik 
Kartlar & 
Sensörler

Proje Aşamaları 
Sorumlusu

Malzeme & 
Tedarik

Bütçe 
Planlaması

Risk Planlaması

Güvenlik / 

Güvenilirlik

Özgünlük

Zaman 
Planlaması

Mimari Yapısı

Algoritma 
Yapısı

Yazılım 
Tasarımı

Elektronik 
Tasarımı

Mekanik 
Tasarımı

Proje İlerleyişi 
Sorumlusu

Proje 
Gruplarında 

Başarı Düzeyi

Proje 
Aşamalarında 
Başarı Düzeyi

Genel İlerleyişte 
Olumlu & 

Olumsuz Etkiler

Proje Yöneticisi 



 

 

13 

 

 

Tablo 3:Proje Gruplarında Sorumluluk Dağılımları 

● Görüntü İşleme Grubu: Kameradan gelen görüntülerin işlenmesinde görevli birim  

 

● Motor Kontrol Grubu: Aracın hareketinden sorumlu motorların çalışmasını 

sağlayan birim  

 

● Mekanik Tasarım Grubu: Aracın su geçirmezliği, motorların yerleşimi ve diğer 

çevresel birimlerin araç üzerindeki konumu ile ilgili düzenlemeler yapan birim. 

  

● Yazılım & Arayüz Grubu: Kameradan gelen görüntülerin takibi, robot kolun ve 

aracın hareketi gibi konularda su üstü istasyondan takibin yapıldığı birim.  

 

● Kontrol Kartı & Haberleşme Grubu: Ana kontrol kartı ile su üstü istasyonu 

arasında haberleşmesini sağlayan birim 

  

● Manipülatör Kol Hareket Grubu: Manipülator kolun istenilen hareketlerin 

kontrolünden sorumlu birim  

 

● Elektronik Kartlar & Sensörler Grubu: Sensörlerden alınan bilgilerin 

okunmasından sorumlu birim 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. Mekanik Değerlendirme 

   Mekanik ekibi olarak ÖTR’ den sonra yaptığımız ar-ge çalışmaları bizim tasarladığımız 

aracın 3 eksen CNC işlemine uygun olmadığı ve imalat sırasında malzeme özellikleri gereği 

sorunlarla karşılaşabileceğimizi fark ettik. Akabinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler 

modüler tasarımın bu üretim metoduna uygun olmayacağı kanaatine vardık. Bu aşamadan sonra 

tasarımımızı 2 kapaktan oluşan bir şase, 8 adet T200 ve robot koldan oluşan bir tasarım 

geliştirdik. Bu tasarım da yaptığımız en önemli değişiklik aracı küçülterek ağırlıktan 

kazanmaktı. Fakat hacimde önemli bir faktör olduğu için ağırlığı en uygun seviyede tutup 

maksimum hacim elde etmeye çalıştık.  

   Robot kol tasarımımızı da modüler olarak düşünmüştük. Yani otonom görevlerde kolu 

sökecektik. ÖTR’ de ki tasarımımızın yapmış olduğumuz testler doğrultusunda modülerliğin 
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Yusuf İNAN
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düşündüğümüz gibi olmayacağını gördük. Bu yüzden robot kolun tasarımında ufak 

değişiklikler yaparak cıvata somunla araca bağlanır hale getirdik. 

   ÖTR’ de ki tasarımımızda ayrıca motor kulakçıklarını Kestamid malzemeden üretmeyi 

düşünürken aracımızın 2 kapaktan oluşmasına karar verince tek üretim malzememiz HDPE 

oldu. 

3.2. Elektronik Değerlendirme 

   Yaptığımız toplantılar ve tartışmalar sonucunda ön tasarım raporumuzda tasarladığımız 

Voltaj takip kartımızın komponentleri arasında olan LM317T voltaj regülatörünün çok sık 

olarak rastlandığı sorunlar nedeniyle kartın daha optimum düzeyde çalışabilir bir hale getirmek 

istedik. Bu sık rastlanan sorunların başında LM317T komponentinin çok ısınması araç 

içerisinde bulunan diğer akşamlar için tehlike oluşturmaktadır. Ön tasarım raporunda 

tasarladığımız bu kart aşağıdaki devre ve çıkış hesaplamalarına göre oluşturulmuştur. 

Vout=Vref [1+(R2+R3/R1)]-10V 

Yapılan hesaplamalar sonucu istenilen volt değeri alınmasına rağmen 

malzemenin bu volt değerini lineer bir şekilde sağlaması konusundaki 

araştırmamız sonucunda devrenin değişmesi gerektiğine karar verdik 

ve entegreli bir devre tasarlamaya karar verdik.  

   Entegreli bir devre tasarımına geçmemizin temel nedeni, entegre ile 

yapılan çalışmaların dağınık komponentlerle yapılan çalışmalara 

göre daha verimli ve istenilen giriş çıkış değerlerine daha yakın 

değerlerdeki çalışma aralıklarına sahip devrelerin tasarımlarına imkan vermeleridir. 

TPS54335A DC/DC regülatör entegresi güvenlik kısmında bahsedilen çeşitli giriş çıkış 

korumalarını sunması ve sabit dirençlerin değerleri değiştirilerek daha stabil çıkış değerlerinin 

elde edilmesinden dolayı ÖTR’ de tasarımı yapılan voltaj akım kontrol kartına göre daha 

avantajlı olarak görülmüştür. 

3.3. Yazılım Değerlendirmesi 

   Görüntü işleme algoritmamızı geliştirmek için yeni algoritmalar geliştirip denemeler yaptık 

algoritmamıza renk maskeleri üzerinden cisim parçaları tespit etmeyi ekledik. Bu eklemeyle 

birlikte tespit edilmesi gereken daireleri sadece daire olarak aramakla kalmayıp aynı zamanda 

dairelerin herhangi bir parçasının tespit edilmesi durumuna göre de komutlar verilerek 

dairelerin hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesi sağladık. Bununla birlikte otonom hareket ve 

görüntü işleme algoritmalarımız yeni eklemelerle uyumlu çalışacak şekilde güncelledik. 

Arayüz kısmında ise sıfırdan bir arayüz yapıp, kullanıcının seçtiği göreve göre ilgili kamera, 

sensör ve motor bilgilerini ekranda sunduk. 

3.4. Bütçe Değerlendirmesi 

   Öncelikle elimizde bulunan malzemelerin sıfırlarını almak yerine bu haliyle kullanma 

kararına vardık. Sonra almamız gereken malzemelerin güncel kurlarından hesaplama yaptık. 

ÖTR’ de 17396 TL olan bütçemiz şuan ki kur üzerinden hesaplama yaptığımızda 29 parçadan 

20 parçaya düşmesine rağmen 19835 TL oldu. Dolar kurundaki artış sebebi ile Teknofest maddi 

destek ihtiyacımız biraz daha artmış oldu çünkü sponsorluk görüşmelerimizin hepsi olumlu 

geçti ve bu süreçten sonra sponsor bulmamız çok zorlaştı. 

Şekil 1:LM317T 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

4.1.1. Su Üstü Kontrol Sistemi 

 

Şekil 2:Su Üstü Kontrol Sistemi 

Su üstü kontrol sistemimizde şekilde görüldüğü gibi kullanılan tüm malzemelerimizi aynı 

ortamda toplayarak modüler bir tasarıma gittik. Kontrol panelimiz 220V AC kaynak ile 

beslenmektedir. Tasarladığımız panele giriş yapan AC güç kaynağı 30V 30A değerine sahip bir 

converter ile Su Altı Aracımızın kullanabileceği DC kaynağa çevrilerek 40A kadar geçiş 

sağlayan sigortamıza gitmektedir. Kullandığımız güç kaynağının kendi içerisinde akım koruma 

sistemi olmasına rağmen ek bir güvenlik olması sebebiyle tedbir aldık. Sigortadan çıkan 

gücümüzü bir acil stop butonunun üzerinden geçirerek aracımıza göndermekteyiz. 

Kontrol sistemimizin üst kısmında ise araçla bağlantımızı sağlayan elemanlarımız 

bulunmaktadır. Ekranımız 220V AC ile beslenmektedir. Klavye, Mouse, Ekran ve Joystick 

tarafından aldığımız data bilgilerini ise HDMI ve DATA çıkışı olarak belirlediğimiz 

noktalardan aracımızın içerisine göndermekteyiz. 
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4.1.2. Araç İçi Tasarım 

 

Şekil 3:Araç İçi Tasarım 

Kontrol panelimizden gelen GÜÇ, DATA ve HDMI bilgileri aracımıza arka taraftan giriş 

yapılacak şekilde tasarlandı. Gelen güç tasarladığımız kartımıza girip oradan ilk başta motorlar 

için ESC’lere güç sağlayacaktır ve Raspberry Pi 4 için 5V 3A değerinde bir kaynak oluşturarak 

araç içerisindeki tüm elektronik donanımı aynı kart üzerinde toplayacak şekilde bir dağılım 

tasarladık. Böylece araç içerisindeki elektronik aksamların lehim bağlantıları en aza indirilip 

acil bir durum söz konusu olduğu takdirde hızlı bir şekilde müdahale etme ve parça değiştirme 

olanağı sağlandı. Bu şekilde vakit kaybetmeden göreve devam edebilmesi amaçlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

4.2.1.1. ŞASE TASARIM SÜRECİ 

 

 

Şekil 4: ÖTR’ de Seçilen Tasarıma Ait Çizimler 

 Yukarıda gördüğünüz araç bizim ÖTR’ de tasarladığımız araç tasarımı. Bu tasarımın 

yaptığımız beyin fırtınasında seçilmesinin sebeplerini ÖTR’ de detaylı anlatmıştık. Fakat 

burada kısaca şöyle bahsetmek isterim. Bu araç modüler bir araç olup her parçası CNC işleme 

ile üretilecek bir tasarımdır. Bu tasarımın temel prensibi modülerlik. Sağ altta gördüğünüz 

motor kulakçıkları ana gövdeden ayrı olup tüm elektrik tesisatı içinden geçirilecek ve araca 

görmüş olduğunuz pinler vasıtası ile bağlantı kurulacak ve ana gövdeye cıvata-somun ile 

bağlanacak ve istenildiği zaman sökülecekti. Bu prensiplere göre yukardaki araç tasarlandı. 
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Şekil 5: ÖTR’ de Seçilen Tasarımımızın Montaj Şeması ve Teknik Resmi 

ÖTR’ den sonra araştırmalarımıza devam ederken araç içinde kullanacağımız kartlar ve 

elektronik malzemeler kesinleştikçe aracımızın içinde ne kadar bir hacme ihtiyaç duyduğumuz 

ortaya çıktı. Elimizde ki tasarımı da üretim faaliyetlerini yapmak üzere araştırmalar yaparken 

tasarımımız için 3 eksen CNC yetersiz kalıyor ve bazı yerler işlenemiyordu. Özellikle modüler 

olarak tasarladığımız motor kulakçıklarının içinde ki kablo kanalları, pin yuvaları ve alt kapağa 

bağlanacak pin yuvasını işlemek oldukça zordu. Ayrıca bu işlemleri yapacağımız malzeme olan 

polietilen hassas işleme sırasında problem çıkarıyordu. Bu gelişmeler neticesinde tasarım 

iyileştirme yapmak için tekrar tasarım ekibimizle beraber çalışmaya başladık. Bu çalışmalar 

neticesinde motor kulakçıklarıın modüler bağlantısından vazgeçtik. Ayrıca işleme kolaylığı 

açısından kullanacağımız motorların dış şasesi ile almaya karar verdik. Bu sayede motor yuvası 

tasarımından ve beraberinde getireceği işleme zorluğundan kurtulmuş olacak ve satın 

alacağımız Thruster T200 modelini direkt araca montajlayacaktık. 

 

Şekil 6: İyileştirilmiş Tasarımın Alt ve Üst Kapağı 
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       İyileştirilmiş tasarımımız için maksimum hacim, aerodinamik yapı, kütle ve o-ring 

yuvalarının işleme rahatlığı gibi parametreler doğrultusunda uzun süren literatür ve modelleme 

çalışmalarından sonra iyileştirilmiş tasarımımız ortaya çıktı. Kullanacağımız o-ring’ in kanal 

boyutları 6 × 6 mm idi. Bundan mütevellit kademeli yuva genişliğimiz artmış ve araç içi hacim 

daha fazla önem kazanmıştı. Araç hacim hesabımıza göre araç yüksekliği belirlenmiş ve 

aerodinamik özellikler gözetilerek araç önüne 22o eğim verilmiştir. Bunlara ek olarak kendi 

üreteceğimiz şaseye T200’ lerin montajı için bir bağlama aparatı tasarlamamız gerekmiştir. 

 

Şekil 7: Şase Montaj ve Üstten Görünümü 

 

Şekil 8: Thruster T200 ve Bağlama Aparatı Montaj Şeması 

   Tasarladığımız bu bağlama aparatı araca 2 adet M3 cıvata-somun, T200’ e ise 4 adet M3 

cıvata ile bağlanacaktır. 
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Şekil 9: Araç Montajının Görünümleri 

 

Şekil 10: Araç Montaj Şemaları 
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  Araç 8 adet T200 ve bağlama aparatı, alt-üst kapak ve robotik kolun montajıyla meydana 

gelmektedir. 

 

Şekil 11: İyileştirilen Tasarımın Teknik Resmi 

   Görüldüğü üzere aracın en büyük ayrıtı 50 cm’ den az ve yüksekliği ise 174 cm olacak şekilde 

modellenmiştir. Öndeki açının temel sebebi aerodinamik kurallar gereğidir.  

 

Şekil 12: ANSYS Akış Analizinden Alınan Hız Vektörleri 

   Aracımıza ANSYS Fluent programından akış analizlerini gerçekleştirdik. Bu akış analizini 

aracımızı hesaplamalar kısmında yaptığımız maksimum hız hesabına göre akış hacminde 

hareket ettirdik ve burada suyun aracımıza uygulayacağı etkileri tetkik etmiş olduk. Ayrıca su 

moleküllerinin de araç hareketli iken nasıl davranacaklarını saptayarak tasarımımızı optimal 

seviyeye getirmeye gayret ettik. 
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Şekil 13: Şasemizin Max. Hız Halinde Suyun Araç Üstünde Akışı 

   Burada gördüğümüz üzere tasarladığımız şasemizin alt ve arka bölgesinde türbülanslı akış 

bölgeleri gözüküyor. Bunları en aza indirmek ve max. hacim kullanmak için önde bulunan açıyı 

22o ye getirdik. 

 

Şekil 14: Suyun Oluşturduğu Türbülans Bölgesi 

   Araç etrafında oluşan türbülans bölgesinin net halini görerek bu türbülans çeperinin en az 

indirilmesi için aracın tamamen düz yüzeylerden arındırılması gerekti. Aracımızın keskin 

köşelerine radius vermemiz ve yüzeylerin özellikle belli profillerle loftlamak gerekti. En son 

geldiğimiz tasarımın türbülans bölgeleri makul seviyelere gelmiş ve analizi yukarıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 
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Şekil 15: Suyun Araca Uyguladığı Basın Dağılımı 

   ANSYS programında şase için aldığımız bir diğer grafik ise suyumuzun bize uyguladığı 

basınç. Bu değerlerden yola çıkarak hesaplama kısmında yaptığımız teorik hesapları biraz daha 

reel hayata uygulayabiliyoruz. Hesaplama kısmında yaptığımız hız hesabı tamamen ideal 

ortamlar için yapılmış olup sürtünmesiz kabul edilmişti. Fakat bu analiz sayesinde suyun bize 

uyguladığı direnci yani sürtünme kuvvetini hesap edebiliyoruz. 

 Pmax = 77,27 Pa 

 AK = 0,02337947 m2 

 P = 
𝐹 (𝑁)

𝐴 (𝑚2)
 (Pa) 

 FK = 1.807 N 

  Bu hesapladığımız sürtünme kuvveti değeri ise bizim teorik hesapladığımız hız değerlerini 

%3-%5 oranında düşürecektir. Bu da max. hızımızı 36,86 km/h düşürür. Bu düşüş oranı bize 

gösteriyor ki tasarımımız aerodinamik açıdan oldukça yeterlidir. 

4.2.1.2. ROBOT KOL TASARIM SÜRECİ 

Bu bölümde robot kolun tasarım sürecinden bahsedeceğiz. Vazgeçilen tasarımlardan neden 

vazgeçildiği ve de karar kılınan son tasarımdan bahsedilecektir. İSA için görevlere göre 

özelleşmiş ve tasarımsal olarak özgün bir robot kol tasarlanmıştır. Robot kolumuz, 

programlanabilir, mekanik parçaların bütünü ya da komplex bir İSA’nın bir parçası olarak 

nitelendirilebilir. 
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Şekil 16: İlk Tasarımın İzometrik Görüntüsü 

Yukarıdaki tasarım ÖTR’ de karar kıldığımız tasarımdı. Bu tasarımdan vazgeçme nedenimiz 

ise, robot kolun İSA’ya olan bağlantısında kullandığımız milin İSA’nın su içindeki sağa ve sola 

olan hareketinde ve yatay eksen etrafında olan dönme hareketinde az da olsa kaymış, yer 

değiştirmiş olmasıdır. Bu kaymayı göz ardı etmek sonumuzu hazırlamak olurdu. Bizde yeni bir 

tasarım arayışı içine girdik. 

 

Şekil 17: Karar Kılınan Tasarım 

Yukarıda görülen tasarım ortak karar kıldığımız tasarımdır. Bu tasarımı anlatacak olursak, 

tasarımımız İSA’nın su altında yapacağı görevler için ideal olarak tasarlanmıştır. İki parça 

halinde olan tasarımımız birbirlerine dört adet M4 cıvata ve somun ile tutturulacaktır. 

Somunların bulunduğu parçada ise robot kolumuzun İSA’ya olan bağlantısını sağlayacak olan 

kısım yer almaktadır. Bu kısım ile İSA’ya olan bağlantı epoksi yapıştırıcı ile bağlanacak olup, 

istediğimiz mukavemeti değerleri alınmıştır. Kullanacağımız robot kol kıskacımız ise 127 mm 

açılma aralığına sahip tek servo bağlantısı ile çalışan bir yapıya sahiptir. Manuel görevlerde 

istenilen performansa erişebilen bir yapıya sahiptir.   
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Şekil 18: Karar Kılınan Tasarımın Araca M4 Civatalar ile Bağlantı Noktası 

Son halini verdiğimiz bu tasarım sayesinde, İSA’mız için ÖTR’de elde ettiğimiz tasarımdan 

daha mukavemetli bir robotik kola sahip olmuş olduk. Karar kılınan tasarımın teknik resmi ise 

aşağıda mevcuttur.  

 

Şekil 19: Karar Kılınan Tasarımın Teknik Resmi 

Robotik kolumuzun detaylı analizlerini ANSYS programından yaptık. Robot kolumuzu araca 

bağlantı noktalarından mesnetledik ve kol ucumuza 240 N yük uyguladık bunun sonucunda da 

aşağıdaki parametreleri elde ettik. 
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Şekil 20: 240 N Kuvvete Karşı Olan Eşdeğer Akma Gerilmesi 

Kullanacağımız malzeme 41 MPa akma gerilmesine sahip olup, bunun üstüne çıkıldığında 

malzememiz plastik deformasyona uğrayacaktır. Robotik kolumuzun uç kısmının kesiti 15*25 

mm2 gibi yeterli büyükteki bir alana sahip olduğundan 240 N kuvvete karşı direnç 

gösterebilmektedir. 240 N kuvvete karşılık, yapmış olduğumuz analizde de görüldüğü üzere 

36.26 MPa’lık bir gerilme oluşmaktadır. Bu gerilme değeri de göstermektedir ki, robotik 

kolumuz ucuna bağlanan yaklaşık 24 kg yüke karşılık bir mukavemet göstererek gayet 

emniyetli bir yapıya sahiptir. Aşağıda ise total deformasyonu görmekteyiz. Bu değerlerde 

dediklerimizi destekler niteliktedir.  

 

Şekil 21: Total Deformasyon 
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4.2.1.3. PERVANE TASARIMI 

   Pervane dizaynında amaç, minimum güç gereksinimine karşılık maksimum verimle çalışacak 

optimum pervane geometrisinin belirlenmesidir. Bu gerçekleştirilirken aynı zamanda 

pervanenin mukavemet açısından yeterli olması, en az kavitasyon göstermesi ve en az tekne 

titreşimine neden olması istenilir. 

    Pervane dizaynına başlanırken ilk adım olarak geminin bir görev profilinin çıkarılması 

gerekir. Gemilere ait görev profili gemi tasarımcısı tarafından hazırlanabilir. Belirli bir gemiye 

ait pervane dizaynının da değişmesi gerekebilir. Yüksek itiş gücü istenilen durumlarda kanat 

alanının artırılması gerekir. Bu da kanat sayısını veya kenar uzunluğu artırılarak yapılabilir. 

Yüksek hız ve hareket kabiliyeti istenilen durumlarda kanada gelen akımın kanadı hızlı ve rahat 

çevirmesi istenir. Kanat alanı artınca döndürülmesi zorlaşır. Bu yüzden kanat sayısı ve 

uzunluğu düşük olması istenir. 

Pervane tasarımında genellikle iki yöntem kullanılır: 

1) Sistematik pervane serilerine ait test sonuçlarından elde edilen diyagramlar yardımı ile 

pervane dizaynı. 

2) Sirkülasyon teorisine dayanan matematiksel pervane dizaynı. 

Pervane Serileri ile Pervane Dizaynı 

   Pervane dizaynı ilk aşamasında genellikle sistematik model pervane serilerine ait açık su 

deney sonuçlarından elde edilen diyagramlardan yararlanılır. Bu pervane serileri; pervane kanat 

sayısı, pervane alan oranları, hatve/çap oranı, kanat kesiti şekli ve kanat kesiti kalınlığı 

sistematik olarak değiştirilen pervanelerden oluşur. En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan 

pervane serileri Gawn ve Wageningen pervane serileridir. 

Standart pervane serilerini kullanarak pervane dizayn edilirken dikkat edilecek hususlar; 

1) Pervane kanat sayısı Z, gemi gövdesi makine kaynaklı rezonansa sebep olmayacak 

şekilde seçilir. 

 3 kanatlı pervaneler, yüksek süratli motorlarda ve çift pervaneli Gawn tipi olarak 

tercih edilmektedir. 

 4-5 kanatlı pervaneler genellikle bütün koster, yük gemisi ve benzerlerinde 

Wageningen tipi olarak tercih edilmektedir. 

 6-7 kanatlı pervaneler ise çok büyük güçlerdeki tanker ve kuru dökme yük 

taşıyan gemilerde Wageningen tipi olarak tercih edilmektedir. 

2) Kanat açılım alanı oranı, pervane kanatlarında kavitasyon olmayacak şekilde belirlenir. 

Kanat açılım oranı alanın artması ile kavitasyon riskini azaltır ancak direnci artıracağı 

için pervane verimini düşürür. 

3) Pervane devir sayısı genellikle başlangıçta belirlenir ve dizaynın bir parçası değildir. 

Devir sayısı azaldıkça pervane verimi artar. 

4) Pervane çapı ne kadar artar ise pervane verimi o kadar artar. Pervane çalışması ortamı, 

gürültü limiti, titreşim durumu vs. gibi kısıtlar belirlendikten sonra pervane çapı, 

genellikle müsaade edile maksimum genişlik şeklinde belirlenir. 
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Pervane Geometrisi 

Pervane kanat kesitleri belirli yapıya sahip damlacık profillerinden meydana gelir. Her kesitte 

farklı tip profil kullanılabileceği gibi, aynı profil ailesinden de yararlanılabilmektedir. Örnek 

bir profil ve kanat geometrisi şekil1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 22: Pervane Kanat Kesit Profili (A) ve Geometrisi (B), (Smith Ve Slater 1988)’ den 

Uyarlanmıştır 

Kanat geometrisini oluşturan belli başlı tanımlamalar (Smith ve Slater 1988) aşağıda 

verilmiştir:  

 Hatve: Pervanenin bir tam dönüşü ile birlikte katettiği yolu ifade eder. 

  Çalıklık: Şekil 22’de gösterildiği gibi kanatın her kesitindeki kord merkezinin kanadın +y 

yönündeki eksenine olan uzaklığıdır.  

 Eğiklik: Şekil 22’de gösterilen koordinatlara göre, kanatın XY düzleminden geriye veya 

ileriye yönlü kaçıklığıdır.  

 Kalınlık: Her kesitteki kordların merkezinde yüz ve sırt kenarının birbirine olan uzaklığını 

ifade eder.  Pervane yarıçapı: Göbek merkezinden kanat ucuna kadar olan uzaklıktır. 

  Kord boyu: Kesitlerdeki damlacık profillerinde hücum ve kaçış kenarının birbirine olan 

uzaklığıdır.  

 Kanat yüzü: Kanat yüzü, kanadın yüksek basınca maruz kaldığı tarafıdır.  

  Kanat sırtı: Kanadın düşük basınca maruz kaldığı yüzüdür. 

  Kanat önder (hücum) kenarı: Dönüş esnasında kanadın suyu yardığı kenardır.  

 Kanat kaçış kenarı: Suyun kanat yüzeyini terk ettiği kenardır. 

Pervane Hidrodinamiği ve Sevk Sistemi İlişkisi 

    Pervane kanatları damlacık profillerinin içten dışa dizilmesi ile oluşturulan biçimsel yapılara 

sahiptirler. Söz konusu profillere belli bir hücum açısı ile gelen akış kesitin sırt bölgesinde 

negatif, yüz bölgesinde ise pozitif basınç oluşturur. Bu basınç farkı sonucunda gelişen kaldırma 
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kuvveti ile sürtünme etkileri sonucunda gelişen sürüklenme kuvvetinin bileşkesinin pervane 

ekseni yönündeki bileşeni itme kuvvetini ( T ) oluşturur. 

 

Şekil 23: Damlacık Profiline Gelen Akış ve Oluşan Kuvvetler 

Pervanenin takılı olduğu taşıtın hızı Vs, pervaneye yaklaşan akışın ilerleme hızı VA ve profile 

gelen akışın hücum kenarı ile olan açısı  olup, hidrodinamik hatve açısı ise  ile gösterilmiştir. 

Kanat dönerken belli bir açısal hıza sahiptir ve bu r hızı olarak karşılık bulur. Taşıtın kendi 

hızı ile ardizinde bıraktığı hız arasında belli bir oran mevcuttur ve iz katsayısı w olarak 

tanımlanır. 

𝑤 =
𝑉𝑠 − 𝑉𝑎

𝑉𝑠
 

Şekil 9’dakine benzer taşıt arkasındaki ardiz pervane düzlemi üzerinde simetrik veya simetrik 

olmayan yapıda bir hız bileşeni bırakır. Tasarlanacak pervanede buna uyulması gerekmektedir. 

Açık su ortamında form arkasına takılı olmayan pervanelerde ise bu durum geçerli değildir. 

Düzlem üzerine uniform yapıda sabit bir akış hızı geldiği kabulü yapılır. 

    Pervanenin itki sağladığı taşıt belli bir hızla hareket ederken üzerinde basınç ve sürtünme 

kaynaklı direnç kuvvetleri meydana gelir. Pervanesiz haldeki bu direnç değeri R, pervanenin 

çalışması ile birlikte taşıt formunun arkasında akış hızlanmasına bağlı olarak basınç düşmesine 

ve sonucunda R form sürüklenme direnç değerinin yükselmesine neden olur. Kaynaklarda bu 

etken t emme katsayısı olarak yer bulmaktadır: 

𝑡 =
𝑇 − 𝑅

𝑇
 

Pervane karakteristiğini yansıtabilmek için; 

𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌𝑛2𝐷4
 

𝐾𝑄 =
𝑄

𝜌𝑛2𝐷5
 

𝐽 =
𝑉𝐴

𝑛𝐷
 


𝑂

=
𝐾𝑇𝐽

𝐾𝑄2𝜋
 

Direnci R olan bir taşıt formunun VS hızı ile sevk edilebilmesi için gerekli güç PE etkin güç 

olarak tanımlanır, 
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𝑃𝐸 = 𝑉𝑆𝑅 

Pervane T itme kuvveti oluşturarak düzlemine yaklaşan  𝑉𝐴hızı ile birlikte PT pervane itme 

gücünü oluşturur, 

𝑃𝑇 = 𝑇𝑉𝐴 

Aktarılan güç, pervanenin verimi 0 oranında azalarak varsa dişli kutusuna erişir ki buna PD 

iletim gücü adı verilir, 


0

=
𝑃𝑇

𝑃𝐷
=

𝑇𝑉𝐴

2𝜋𝑛𝑄
 

 

Şekil 24: Kullanacağımız Pervane 

   Ayrıca aracımızda kullanacağımız pervane yönlerinin tayininde aracımızın rotasından 

şaşmaması için simetri ekseninin bir tarafındaki pervaneleri CW diğer tarafına CCW takmamız 

gerekmektedir. Bu sayede pervanelerin dönme sırasında açıları vasıtası ile oluşan araç 

üzerindeki momentleri sönümleyerek aracımızın düz bir hat boyunca rota şaşması olmadan 

ilerlemesini sağladık. Bu olayın gösterimi aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 25: Pervane Açılarına Göre Araca Yerleştirilmesi 
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  Bu pervane satın alacağımız T200’ lerin üstünde takılı olan ve bizimde kullanacağımız 

pervanedir. Lakin biz kendi hesaplamalarımız doğrultusunda bu kanatın bize vereceği tork 

gücünü öğrenmek ve hesaplamalarımızla karşılaştırmak için aşağıdaki analizleri yaptık. Bu 

analiz tek bir pervaneye tüm aracın üreteceği gücü verdik ve aracın hesapladığımız hız ile gidip 

gitmeyeceğini görmek istedik. 

 

Şekil 26: Pervane Üstüne Düşen Basınç Dağılımı 

 

Şekil 27: Pervane Dönerken Oluşturduğu Akım Çizgileri ve Hızları 
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   Yukarıdaki analize göre bizim pervanemizden alacağımız hız 10,03 m/s civarındadır. Buda 

36,108 km/h yapar. Bizim teorik hesaplamamız ise 38,8 km/h idi. Yani aldığımız değerler bir 

birine yakın çıktığı için teorik hesabımızın doğru olduğu görülüyor. 

 

Şekil 28: ANSYS Programının Pervanenin Dönüşüne Göre Verdiği Tork Değeri 

   Bu tork değerinin eksi çıkması çevirme yönümüzden dolayı kaynaklanıp motor üreticilerin 

bize verdiği tork değeriyle yakın. Buda yaptığımız analizlerin doğruluğunu bize gösterir. 

İlerleyen zamanlarda bu pervane için iyileştirmeler yapılacağını bu analiz ve hesaplamalarla 

görmüş olduk. 

4.2.2. Malzemeler  

4.2.2.1. YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) 

       İnsansız su altı aracımızı suda en iyi şekilde yüzdürmek, suyun kimyasal etkilerinden 

korumak, tezgâhta daha rahat işletmek ve düşük maliyetli olması açısından dış iskeletin 

malzemesi ‘’Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)’’ olarak seçilmiştir.    

       Yüksek yoğunluklu polietilenin yoğunluğu 0.94 g/cm3 ile 0.97 g/cm3 arasında değişiklik 

göstermektedir. Bu yoğunluk değerleri de ulaşmak istediğimiz ideal değerlerdir. Arşimet 

prensiplerine de bakıldığında HDPE malzemesinin uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca HDPE 

kolay işlenebilir bir malzemedir bu da onu piyasadaki boyut, fiyat ve ulaşılabilirliğe de 

bakılınca avantajlı bir malzeme haline getirmektedir. Yüksek yoğunluklu polietilen plastik 

türevi bir petrokimya ürünüdür. 

        Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), diğer birçok termoplastik malzemeye kıyasla 

kendine özgü mekanik ve fiziksel özelliklerinin bir sonucu olarak endüstriyel uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Mekanik Özellikler; 

Malzeme sınıfı: Polimer 

Bağıl Sertlik (1-10): 1,1 

Bükülme Mukavemeti: 28 MPa 

Gerilme Direnci: 21,6 MPa 

Akma Dayanımı: 28,9 MPa  

Darbe Tokluğu (Charpy Çentikli): 2,8 J/m2  
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       Yukarıdaki özelliklere bakıldığında yüksek yoğunluklu polietilenin suya ve kimyasal 

maddelere direncinin iyi olduğu görülmektedir. Ayrıca HDPE malzemesinin darbe ve çekme 

dayanımlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

4.2.2.2. ROBOT KOL MALZEME SEÇİMİ 

Robot kolun malzeme seçimini yaparken, yarışma anında bizim isteklerimize cevap veren, 

kolun hareketlerini yaparken kısıtlanmadığı, bağlantı elemanlarının rahat hareket edebileceği 

bir malzeme seçmemiz gerekirdi; bizler de PLA (Polilaktik asit) Filamentinin bizim için uygun 

olduğunu düşündük. 

PLA Nedir? 

PLA plastik veya polilaktik asit, ham madde olarak mısır nişastasını yaygın olarak kullanan 

sebze bazlı bir plastik malzemedir. Bu malzeme termoplastik bir alifatik polyesterdir ve 3D 

baskıda kullanılan birincil doğal hammaddedir. PLA, yenilenebilir hammaddelerden oluşan 

tamamen biyolojik olarak bozulabilir bir termoplastik polimerdir.  

Tüm 3D baskı malzemeleri arasında PLA, katkı üretimi için kullanılan en popüler malzemelerin 

bir parçasıdır. 

PLA Filamentinin Temel Özellikleri; 

I. ABS'ye göre basımı oldukça kolaydır. 

II. Sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. 

III. Hafif esnekliğe sahiptir, ancak kırılgandır. 

IV. Aseton ile çözümlenmesi zordur. 

V. Basım sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasındadır. 

VI. Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 

VII. Yatak sıcaklığı 50°C – 70°C arasında önerilmektedir. 

VIII. Bir kere ayarlanmış sıcaklık, yatak kalibrasyonu ve üretim hızı ile sorunsuz basım 

yapılabilir. 

4.2.2.3. MOTOR 

T200 Thruster’ ın seçilme nedeni: 

 

Şekil 29: T200 Thruster 

T200’ ün bize sunmuş olduğu özellikler diğer su altı iticilerinden çok daha iyi. Özellikle iticileri 

CW ya da CCW çalıştırdığımızda bize vermiş olduğu itme değerlerinin yakınlığı bizim için 

oldukça önemli idi. Ayrıca düşük gerilimlerde yüksek verimle çalışması bizim için makuldü. 

Su içindeki ağırlığı da diğer iticilere göre hafif, araca bağlantısı kolay ve kablolarının yalıtımlı 

olması da büyük avantajlarındandır. 
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Servo Motor: 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve 

ivme kontrolünü hatasız bir şekilde 

yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket 

kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo 

motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor 

çeşidi olmakla birlikte, RC (Radio 

Control) uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. RC Servo 

Motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda 

kullanılmışlardır. Servolar, istenilen pozisyonu alması ve 

yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu 

değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. İnsansız Sualtı 

Aracımızda 1 adet servo motor kullanılmaktadır. 

Özellikler: 

 Çalışma gerilimi: 4.8-6.0VDC 

 Zorlanma torku: 10 kg.cm @4.8V, 12 kg.cm @6.0V 

 Çalışma hızı: 0.16 sn/60° @4.8V, 0.14 sn/60° @6.0V (yüksüz) 

 Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) 

 Ağırlık: 42gr 

 Bağlantı kablosu: Futaba ve JR tipi 

 Maksimum Dönüş Açısı :180 derece'dir. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

CNC TEZGÂHI 

Aracımızı 3 eksen CNC tezgâhı ile üreteceğiz. Bunun için Kayseri’de bir şirket ile anlaştık. 

CNC tezgâhının özellikleri şu şekildedir; 

 

Tezgâhın X ve Y eksenlerinin hareketi trigger kayış tahrikli mekanizmalar olan rodless 

silindirlerle sağlanırken Z ekseni yönündeki takım hareketi sonsuz vidalı mil tahriki ile 

sağlanmıştır. Tüm tahrikler için mikro step hassasiyetine sahip adım motorlar kullanılmıştır. 

Kullanılan motor ve mekanizmalarla motor sürücüler sayesinde mikron mertebesinde işlem 

hassasiyeti sağlanmıştır. G kodları ile manuel programlanabilme özelliğinin yanı sıra DXF 

uzantılı dosyalardan verilen çizimlerinde G kodlarına dönüştürülmesini (CAD – CAM) 

sağlayan bir yazılım özelliğine de sahip tezgâh ile birçok karmaşık parçanın imalatı 

sağlanabilir. 

 

CAD-CAM 

CAD 

Tasarım-imalat sürecinin ilk basamağıdır. Üretilecek parçanın 3 boyutlu modelinin tasarlandığı 

ve analizlerinin yapıldığı aşamadır. Karmaşık yüzeylerin oluşturulması ve analizlerinde görevi 

ve bu aşamalardaki esnekliğiyle büyük kolaylık sağlar. AutoCAD, Solidworks, Catia gibi 

yazılımlarla oluşturulabilir. Biz tasarımımızda Solidworks programını kullandık. 

 

Şekil 30: Servo Motor 
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CAM 

CAD modelin işleme talimatlarının oluşturulduğu aşamadır. İş parçasına uygulanacak işlemler, 

uç işlevci pozisyonları, işleme detayları (örneğin takım seçimi, ilerleme hızı, devir ayarı, 

dalma derinliği, vs.)  ve  CNC  makinasının  parametreleri (makinanın  hareket  eksenleri) 

aşamalar  CAM  programı  ile oluşturulur.  Bu aşamada SolidCam,  Catia, MasterCam  gibi 

yazılımlar kullanılabilir.   

 

KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR 

 

Aracımız tezgâhta işlenirken kullanılacak kesici takımları; 

 

1)Yüzey İşlemek İçin Kullanılan Kesici Takım 

 

 45o Yüzey Freze 

 

HDPE kütüğün kaba olarak yüzeyinin işlenmesi için kullanıldı. Genel amaçlar için 

ilk tercih olarak kullanılırlar. Zayıf kurulumlar ve uzun kullanma mesafelerinde 

titreşimleri azaltır. Talaş inceltme etkisi yüksek verimliliğe olanak sağlar. 

2)Profil İşlemek İçin Kullandığımız Kesici Takımlar 

Profil frezeleme içbükey ve dışbükey şekillerin iki ve üç boyutlu çok eksenli frezelemesini 

kapsar. Parça ne kadar büyükse ve tezgâh konfigürasyonu ne kadar karmaşıksa profil frezeleme 

prosesi planlaması da o kadar önemli olur. 

 

İşleme prosesi en az üç işlem tipine ayrılmalıdır: 

1. Kaba talaş işleme/yarı kaba işleme 

2. Yarı ince talaş işleme 

3. İnce talaş işleme 

 

Tablo 4: Profil Frezelemede Kullandığımız Kesici Uç Özellikleri 
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A. Yuvarlak Uçlu Parmak Freze 

 

HDPE kütüğünün kaba talaşının işlenmesinde kullanılır. Birkaç paso ile profil genel 

hatlarına yaklaşmış olur. 

 

B. Küresel Uçlu Parmak Freze 

 

Yuvarlak kesici uçtan sonra kullanılır, daha hassas çalışır. Yarı ince kalınlıktaki kaba talaşın 

işlenmesinde iyidir. 

 

C. Başlığı Değiştirilebilir Küresel Uçlu Parmak Freze 

 

Elde etmek istediğimiz parçanın son profil işlemesi bu kesici takım ile yapılır. İnce talaş 

işlemesi gerçekleşir. Özellikle o-ring yuvaları, birleşme yüzeyleri, motor yuvaları gibi çok 

hassas bölgelerin profili işlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Deliklerin Açılması 

  Matkap; 

Aracımızda bulunan cıvata yerlerinin ve aracımızın içerisine girecek kablolar için deliğin 

açılmasında kullanılacak. 

 

3D Yazıcı İle Basım; 

Aracımızın robot kol mekanizması 3D yazıcı ile üretilmiştir. 

3D yazıcıların çalışma mantığı, herhangi bir üç boyutlu modelin katmanlama teknolojisi ile 

plastiği eriterek direkt olarak üretimine dayanır.3D yazıcıların çalışma mantığını daha iyi 

anlamak için şu şekilde maddelere ayırabiliriz: 

1. Modelleme: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi üretilecek ürünün ilk olarak 3 boyutlu tasarım 

programları (CAD) ya da 3 boyutlu tarama sistemleri ile bilgisayar datası oluşturulur. 

Şekil 31: Profil İşlemede Kesici Takımların Talaş Kaldırma 

Hassasiyetleri 
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Oluşturulan modeli ise genellikle STL dosya formatına çevirerek 3D baskı sürecinin ilk 

adımını atmış oluruz. 

2. 3D Baskı: Asıl inanılmaz olan bölüm olarak da 3D baskı işleminin yapıldığı bu bölümü 

sayabiliriz. 3D baskıya gönderdiğimiz model, baskı işleminde obje katmanlar halinde üst 

üste serilerek oluşturulur. Bu katmanlar plastik ergitme, laset sinterleme, sterolitografi gibi 

farklı yöntemler ile gerçekleştirilir.  

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

4.2.4.1. İVME VE HIZ HESAPLAMA 

Kullanacağımız güç kaynağı değerleri; 

-TOPLAM GERİLİM:16V 

-TOPLAM AKIM: 30 A 

-MOTORLAR İÇİN KULLANACAĞIMIZ TOPLAM AKIM: 28 A 

Kullandığımız toplam motor sayısı; 8 

Motorlara gönderilecek toplam akım;28 A 

Her bir motor için gerekli olan akım; 28/8 = 3,5 A 

Bir motor için gerekli gücün bulunması; 

P1=3,5(A) × 16 (V) = 56 (Watt) 

Teorik olarak hesapladığımız güç değeri ile ne kadarlık bir itme kuvveti elde edeceğimizi 

öğrenmek için temin edeceğimiz motorun teknik özelliklerine baktık. Aracımız su içerisinde 

ileri-geri ve aşağı-yukarı yönlü hareket yapacaktır. 

A) ARACIN YATAYDAKİ HIZ VE İVME HESABI 

1) İLERİ YÖNLÜ İVME HESABI 

 

Aşağıdaki grafikte ileri yönlü hareket için motorun 56 Watt güç ile ne kadarlık bir itme 

kuvveti(Kgf)  elde ettiğini görüyoruz; 

 

Tablo 5: Motorun İlerleme Yönü İtme Kuvveti(Kgf) ve Güç(Watt) Grafiği 
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Grafikten de anlaşılacağı üzere 56 Watt güç için bir motordan 1,54(Kgf) itme kuvveti elde 

edeceğiz. Motor itme gücünün etkisiyle aracımıza hareket verecek ve aracımız ivme 

kazanacaktır. Hesaplama yapılırken havuzun uzunluğu esas alınmıştır. Havuzun uzunluğu 

toplam 10 m dir. ∑F=m×a denkleminden yararlanarak ivmeyi hesaplayalım; 1,54 Kgf = 15,4 

N(kg × m/sn2). 

İleriye doğru hareket veren motor sayımız dört(4) adettir. Motorlarımız yatay ile 45o açı 

yapmıştır. Bu nedenle aracımızın ileriye doğru ivmesini bulurken kuvvetin yataydaki bileşenini 

alacağız. 

∑Fi=4 × cos45o×15,4=43,55 N 

m=7,5 kg 

43,55=7,5 × a 

ai=5,8 m/sn2    

2) İLERİ YÖNLÜ HIZ HESABI 

a×ds=v×dv kinematik bağıntısını kullanarak hız bulunacaktır. 

Bu bağıntıda integral alırken konumun sınır şartları için havuzun uzunluğu esas alınacaktır.(10 

m) 

5,8 × ∫ 𝑑𝑠
10

0
 = ∫ 𝑣 × dv 

Vi=10,78 m/sn  

Vi=38,8 km/h 

3) GERİ YÖNLÜ İVME HESABI 

Aşağıdaki grafikte geri yönlü hareket için motorun 56 Watt güç ile ne kadarlık bir itme 

kuvveti(Kgf)  elde ettiğini görüyoruz; 

Tablo 6: Motorun Geri Yönlü İtme Kuvveti(Kgf) ve Güç(Watt) Grafiği 
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Grafikte 56 Watt için birebir değer olmadığı için 1,25 Kgf itme kuvveti seçilmiştir. 

∑F=m×a denkleminden yararlanarak ivmeyi hesaplayalım; 

1,25 Kgf = 12,5 N(kg × m/sn2) 

Yataydaki toplam dört adet motorumuz tersine dönüş yapacaklar. Motorlarımız yatay ile 45o 

açı yapmıştır. Bu nedenle aracımızın geriye doğru ivmesini bulurken kuvvetin yataydaki 

bileşenini alacağız. 

∑Fg=4 × cos45o×12,5=35,3 N 

mg=7,5 kg 

35,3=7,5 × a 

ag=4,7 m/sn2    

4) GERİ YÖNLÜ HIZ HESABI 

a×ds=v×dv kinematik bağıntısını kullanarak hız bulunacaktır. 

Bu bağıntıda integral alırken konumun sınır şartları için havuzun uzunluğu esas alınacaktır.(10 

m) 

4,7 × ∫ 𝑑𝑠
10

0
 = ∫ 𝑣 × dv 

Vg=9,69 m/sn  

Vg=34,8 km/h 

B) ARACIN DÜŞEYDEKİ HIZ VE İVME HESABI 

Araca düşeyde hız ve ivme kazandıran motorlar, araç üzerinde 180o konumla yerleştirilmiştir. 

Bu nedenle sadece düşey yönde bileşenleri vardır. Kinematik denklemde konum 

entegrasyonunda sınır şartları havuzun derinliği 3m alınarak hesaplamalarda bu değer 

kullanılmıştır. 

1) AŞAĞI YÖNLÜ İVME HESABI 

∑Faş=4 × 12,5=50 N 

m=7,5 kg 

50=7,5 × aaş 

aaş=6,66 m/sn2    

2) AŞAĞI YÖNLÜ HIZ HESABI 

6,66 × ∫ 𝑑𝑠
3

0
 = ∫ 𝑣 × dv 

Vaş=6,32 m/sn  

Vaş=22,75 km/h 
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3) YUKARI YÖNLÜ İVME HESABI 

∑Fy=4 × 15,4=61,6 N 

m=7,5 kg 

61,6=7,5 × ay ↔ ay=8,2 m/sn2    

YUKARI YÖNLÜ HIZ HESABI 

8,2 × ∫ 𝑑𝑠
3

0
 = ∫ 𝑣 × dv 

Vy=7,04 m/sn  

Vy=25,3 km/h 

4.2.4.2. CİVATA HESABI 

1) Ana Gövde de Cıvata Hesabı 

Aracın dalacağı maksimum derinlik: 10 metre 

A) Cıvata Özellikleri: 

 Kullanılacak cıvata sayısı: 16  (metrik 8) 

 Malzemesi inox paslanmaz çeliktir (E = 200 GPa) 

 Diş açılmış uzunluk (lt) : 20 mm 

 Diş açılmamış uzunluk (ld) : 19,5 mm 

 At = 36,6 mm2 

 Ad = 50,2 mm2    

B) Malzeme Özellikleri: 

 Yüksek yoğunluklu polietilen ( E = 950 Mpa) 

 Akma gerilmesi: 21 Mpa 

 Parça kalınlığı ( l ) = 45 mm 

 Deq(efektif çap) = 167 mm 

C) Formüller 

 P = ( 𝜌 × 𝑔 × ℎ) 

 kc = 
𝐸×𝐴𝑑×𝐴𝑡

(𝑙𝑑×𝐴𝑡)+(𝑙𝑡×𝐴𝑑)
 

 km = 
𝜋×𝐸×𝑑×0.577

2×𝑙𝑛(
5×(0.577×𝑙)+(0.5×𝑑)

(0.577×𝑙)+(2.5×𝑑)
) 
   

 𝑐 =  
𝑘𝑐

𝑘𝑐+ 𝑘𝑚
 

 𝐹𝑖 = ( 0.75 × 𝐴𝑡  ×  𝑆𝑝) 

 𝑆𝑝 = ( 0.85 × 𝑆𝑦) 

 (Fc)max = 𝐹𝑖 +  
𝑛 × 𝑐 × 𝑃 

𝑁
 

 P = (1000
𝑘𝑔 

𝑚3 × 9.81
𝑚

𝑠𝑛2 + 10𝑚) = 0,0981 MPa 

 Fc = 
(0.0981)×(

𝜋 ×(167)2

4
)

14
  = 153,5 N 

 kc = 510,4 × 106  N/m 
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 km = 6,44 × 106 N/m 

 c = 0.98 

 Fi = 490 N 

 (Fc)max = 768.6 N 

 n = 1.85 

4.2.4.3. AĞIRLIK HESAPLAMASI  

 

Şekil 32: Serbest Cisim Diyagramı 

 Fk = Vb× dsıvı×g 

 Fk = mg 

 Vb × dsıvı × g = m × g 

 Vb × dsıvı = m 

 dsıvı = 1 g/cm3 

 Vb = 6887.27 cm3 

 m = 5046.38 gr 

 6887.27 gr ≠ 5046.38 gr 

 

 Kaldırma kuvveti aracın ağırlığından yüksek olduğu için araç su yüzeyinde 

durur. Aracın su içerisinde askıda kalması yani suyun içinde ağırlığını 

sıfırlaması için araç içerisine ağırlık eklememiz gerekmektedir. Bu ağırlık 

miktarı ise yukarıda ki hesaplamalarımıza göre 1840,89 gr’dır. Aracın hacmi 

içinin tamamen dolu olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Yeni eklenen 

dengeleyici ağırlıkla beraber aracımızın toplam ağırlığı 6887,27 gr olmuştur. 
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ÖN TASARIM RAPORUNDA FİZİKSEL 

ÖZELLİKLER: 

 

KRİTİK TASARIM RAPORUNDA 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER: 

 

Aracın ağırlığı: 6.9 kg Aracın ağırlığı: 5.2 kg 

Kütle Merkezinin yeri: (0.0002,-0.72,0.61) cm Kütle Merkezinin yeri: (0,-0.68,0.33) cm 

İçi Dolu Hacmi: 4688,44 cm3 İçi Dolu Hacmi: 6887,27 cm3 

Yüzey Alanı: 9402.9 c𝑚2 Yüzey Alanı: 10752.77cm2 

Max. En: 47.97 cm Max. En: 49.6 cm 

Max. Boy: 48.62 cm Max. Boy: 48.53 cm 

Max. Yükseklik: 30.7 cm Max. Yükseklik: 29.8 cm 

Tablo 7: Fiziksel Özelliklerin Karşılaştırılması 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

       

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONİK KARTLAR: 

• Raspberry Pi 4 

Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan işlemci, 

RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük 

tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde bu bilgisayarları robotik projelerimizde, akıllı ev 

sistemlerinde, gömülü sistemlerde, kiosk'larda, hatta klavye/fare, ekran gibi çevre birimleri 

bağlayarak masaüstü bilgisayar olarak da kullanabilmektedir. Bu kart hem görüntü işlemedeki 

hem de kontrol masasındaki bütün işlemler için kullanılır. Bu kart yapacağımız işlemler için en 

ELEKTRONİK 
KARTLAR

Raspberry Pi 4

ESC

Regülatör

SENSÖRLER

Lidar

Kamera

Servo motor

Su sensörü

KONTROL 
SİSTEMİ

Çanta

Joystick

Mouse&Klavye

Güç kaynağı

Ekran

Çoklu USB

Acil stop butonu

40A sigorta

BAĞLANTILAR

Güç kablosu

Data 
kablosu

Tablo 8: Elektrik Elektronik Bileşenler 



 

 

43 

 

uygun elektronik karttır. Bu kartta hafıza, HDMI, USB, ETHERNET gibi çıkışlar 

bulunduğundan dolayı kullanılmıştır. 

Raspberry Pi 4 Özellikleriyse Şöyle: 

 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci. 

 1 GB, 2GB, 4GB LPDDR4 SDRAM seçenekli. 

 Gigabit ethernet girişi. 

 Bluetooth 5.0. 

 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 port. 

 Çift monitör desteği. 

 VideoCore VI grafikleri. 

 40 pinli GPIO bağlantı noktaları 

Motor Sürücü (ESC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elektrikli motor ile çalışan RC model araba, tekne, uçak, helikopter gibi 

araçlarda kullanılır. ESC, model arabadaki kumanda alıcısına bağlı çalışır. Kumandadan gelen 

gaz ve fren tepkilerini motora ileterek arabayı hareket ettirir ya da durdurur. Gaza veya frene 

bastığımız zaman motora gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılmasını sağlar.ESC 

sayesinde araç, gaza veya frene basış şeklimize göre az veya çok tepki vererek hızlanma, 

yavaşlama, durma ve geri gitme işlevlerini yerine getirebilir. Kısaca elektrikli model 

arabaların motorunu yöneten beyindir. Bu parça bizim elektrikli araçlarımızın oyuncaktan 

ayrılmasını sağlayan en büyük farktır. Bu ünite sayesinde aracın mekaniği ile uğraşmadan, 

araçtaki hızlanma, son hız, ataklık, ileri, geri gibi ayarlara müdahale edebilmekteyiz. 

Şekil 33: ESC Datasheet 
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Bunlarla birlikte kullanmak istediğimiz ESC modeli Thruster T200 ile uyumlu Basic ESC’leri 

kullanmaya karar kıldık. Bu ESC’yi seçmemizdeki en önemli sebep kompakt bir forma, ileri-

geri itme için ileri-geri dönüş yönü sağlaması, kullanımı kolay bir arayüzde özelleştirilebilir 

ayarlamaların yapılması ve minimum soğutma ortamları için optimize edilmiş yüksek verimli, 

düşük ısıl tasarımı ile araç içi sıcaklığın optimum sıcaklıkta kalmasını sağlamak gibi 

hedeflerimizden dolayı bu ESC’yi seçtik. Kullanmak istediğimiz ESC 7-26V arası bir gerilim 

ile maksimum 30A ile kullanılmaktadır.  3 pin ile kontrol kartımız olan Raspberry Pi 4 ile 

bağlantı kurmaktadır. Bunlar Ground, Power ve Sinyal olarak kullanılmaktadır. Kontrol 

Kartımızdan Lojik 1 seviyesinde 3.3-5 volt seviyesinde bir duty cycle ile çıkış almaktayız. 

ESC'yi başlatmak için durma sinyali 1500 mikrosaniyedir. Başlatma işlemini belirten iki ton 

duyacak şekilde sesi duyduktan sonra iticiyi çalıştırmak için 1100-1900 µs'den bir sinyal ile 

çalıştırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16V – 5V DC/DC Regülatör 

İnsansız Su Altı aracına besleme gerilimi olarak kontrol istasyonundan sağladığımız 16V 

gerilim, aracın içindeki Raspberry Pi 4’ün çalışabilmesi için 5V gerilimine düşürülmeli. Bu 

gerilim düşümünü sağlamak için tasarladığımız regülatör kartının çıkış akım değeri 

Raspberry Pi 4’ün besleme akım değerine eşit olması gerektiği için çıkışında 5V – 3A 

değerlerini veren DC/DC Step down (Buck) türündeki TPS54335A entegresi kullanılmıştır. 

Bu entegrenin seçimi ti.com sitesi üzerinden uygun giriş gerilimi ve uygun çıkış gerilim – 

akım değerlerini veren entegreler listelenerek seçilmiştir. 

Şekil 34: Basic ESC 



 

 

45 

 

 

Şekil 35: ti.com Regülatör Seçim Sayfası 

Tablo 9: ti.com Regülatörün Belirlenmesi 

TPS54335A entegresinin seçiminde regülatör devresine yük olarak bağlanacak olan Raspberry 

Pi kartını ani yüksek akım değerlerinden korumak amacıyla soft-start özelliği bulunan bir 

entegre kriteri önem arz etti. Ayrıca bu entegrenin giriş geriliminde aşırı düşüşte kendini 

kapatması, aşırıcı sıcaklıkta durması gibi aşağıda daha detaylıca değinilecek bazı özelliklerin 

olması TPS54335A entegresini daha avantajlı kılmıştır. Muadillerine göre fiyatının 2,21$ 

olması ise diğer artı bir özelliğidir.  

TPS54335A entegresinin devre tasarımı ve pcb çiziminden sonra datasheet dosyasında typical 

application olarak verilen devrenin elektronik komponentlerinin satın alınması gibi detaylara 

aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Elektronik komponentlerden sadece entegre 

yurt dışından (digikey.com sitesinden) siparişi verilmiştir. Diğer komponentler yurt içindeki 

Özdisan firmasından sipariş verilmiştir. 
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Tablo 10:Malzemelerin Temini Ve Datasheet Dosyaları 

Yukarıdaki elektronik komponentler, TPS54335A entegresinin datasheet dosyasında yer alan 

uygulama devresine ve hesaplamalarına göre belirlenmiştir. 

 

Şekil 36: Regülatör Kartının Devre Şematiği 

Devrenin çiziminde DipTrace elektronik kart tasarım aracı kullanılmıştır. Bu yazılımın tercih 

edilme sebebi Proteus – Altium – Eagle gibi elektronik kart tasarım programlarına oranla daha 

basit ve kolay olmasıdır. Devrenin DipTrace schematic çizimi aşağıda görüldüğü gibi 

yapılmıştır. Devrenin çiziminde entegrenin datasheet dosyasındanki komponetlerin 

değerlerinin hesaplanmasından, uygun olan türünün seçimine kadar verilen bütün bilgiler 

dikkatlice incelendi. Bu bağlamda, devredeki C3 kondansatörünün çıkış voltajındaki yüksek 

frekansları söndürmek amacıyla küçük değerlikli ve seramik türde seçilmesi gerektiği 

görülmüştür. Genel olarak, devredeki kondansatör seçimi için entegrenin datasheet dosyasında 

verilen 8.2.2.6.2 Capacitor Selection başlığı incelenerek, çıkış kondansatörlerinin hangi 

kriterler dikkat edilerek seçileceği öğrenilmiştir. Diğer önemli bir hesaplama olan entegrenin 

çalışma frekansı RT pinine bağlanan 143KOhm’luk direnç ile yaklaşık olarak 340 MHz’e 

ayarlanmıştır. RT pinine bağlı direncin değeri ile ilgili bilgiler datasheet içindeki 8.2.2.2 

Switching Frequency başlığı altında incelenmiştir. Entegrenin çalışma frekansının 340 MHz’e 

ayarlanması için direnç değeri 140.6 KOhm olarak hesaplandı fakat bu değer 143 KOhm ‘ a 

yuvarlandı.  
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Tablo 11: RT Direncinin Hesaplanması 

Entegre girişine uygulanan gerilimin filtrelenmesinde kullanılan kondansatör değerlerinin 

hesaplanmasında ise 8.2.2.5 Input Capacitors başlığındaki formüller incelenerek, giriş 

kondansatörlerin değerlerinin sağlaması yapılmıştır. 

 

Şekil 37: Devrenin Girişindeki Kondansatör Değerlerinin Hesaplanması 

Entegrenin gerilim çıkışını sağladığı hatta bağlanan indüktörün değerinin hesaplanmasına 

yönelik bilgiler ise entegrenin datasheet dosyasındaki 8.2.2.6.1 Inductor Selection başlığı 

altında incelenerek yapılan hesaplamalar kontrol edilmiştir. 16V – 5V regülatör devresinin 

tasarımını yaparken bu kadar detaylı incelenmesinin sebebi, regülatörün çalışmasındaki 

detayları öğrenerek, regülatörü daha iyi anlamak ve devre tasarımında elektronik olarak da 

tecrübe ve bilgi birikimi kazanmak amaçlandı. 

Devrenin çıkış geriliminin ayarlanmasında datasheet dosyasındaki 8.2.2.3 Output Voltage Set 

Point başlığında verilen hesaplamalardan yararlanılmıştır.  
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Şekil 38: TPS54335A Entegresi ile Tasarımını Yaptığımız Devenin Çıkışında Sağladığı 

Voltajın Ayarlanması 

Devrenin çıkış voltajının R1 ve R2 dirençlerine bağlı olarak belirlenmesi için aşağıdaki 

hesaplamalar üzerinde durulmuştur. 

 

Şekil 39: Çıkış Voltajının R1 ve R2 Dirençlerine Göre Ayarlanması 

Giriş voltajının izlendiği R1 ve R2 dirençleri ise aşağıdaki formüller kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

 

Şekil 40: Devredeki R1 ve R2 Dirençlerinin Formülleri 

TPS54335A entegresini seçmemizdeki önemli kriterlerden biri Raspberry Pi kontrol kartımızın 

ani akım değerlerinden korunmasını sağlamak içine entegrenin soft-start özelliğinin 

bulunmasına dikkat etmiştik. Entegrenin bu özelliği ile ilgili detaylar datasheet dosyasında 
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7.3.8 Safe Startup into Pre-Biased Outputs başlığı altında incelenmiştir. Soft start özelliği 

entegre içindeki 2 mosfetin çalışma durumlarına göre aktif veya pasif olur. 

16V – 5V regülatör kartımızda kullandığımız komponentlerin değerlerinin hesaplanmasını ve 

regülatörün çalışmasını inceledikten sonra DipTrace üzerinden devremizin çizimine geçtik. 

KTR’nin güvenlik , test ve tecrübe alanlarında tasarladığımız regülatör kartının İnsansız Su Altı 

aracımızın güvenliğine hangi artıları sağladığına, bu devre tasarımı ile nasıl tecrübeler 

kazanıldığına ve test işlemlerinin nasıl yapıldığına değinilmiştir. Bu bölümde ise DipTrace 

devre tasarımı programında öncelikli gerekli komponentlerin footprintlerinin ve 

componentlerin çizilip ilişkilendirilmesi ile regülatör devresinde kullanılacak entegre ve gerekli 

komponentler için kütüphaneler oluşturuldu. TPS54335A entegresinin footprintinin çizimi için 

entegre datasheetinde yer alan Land Pattern Data bölümündeki veriler dikkatlice incelenmiştir. 

Sırasıyla aşağıda TPS54335A entegresi ve diğer gerekli komponentlerin kütüphane görsellerine 

yer verildi.  

 

Şekil 41: Diptrace Launcher ile Kütüphane Oluşturma 

Öncelikle kütüphanesi oluşturulacak komponentlere karar verildi ve Pattern Editor aracı ile o 

komponentlerin footprintlerinin çizimi yapıldı. Bu çizimler yapılırken komponentlerin 3D 

modelleri step formatında 3dcontentcentrel.com sitesinden bulundu. Bu 3 boyutlu modeller 

kütüphanelere eklendi. Aşağıdaki görsellerde oluşturulan kütüphaneler ve TPS54335A 

entegresinin 8-SO PowerPad footprint çizimi gösterilmiştir. 

 

Şekil 42: TPS54335A Entegresinin 8-SO Powerpad Footprint için Land Pattern Data 

Değerleri 
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Şekil 43: TPS54335A Entegresinin 8-SO Powerpad Footprint Çizimi 

 

Şekil 44: Patterneditor ile Footprint Kütüphaneleri Oluşturma 

Bu aşamada pattern editörden footprint çizimleri yapılan komponentlerin, DipTrace 

Launcher’dan Component Editor aracı ile devre şematiğinde kullanabileceğimiz komponent 

sembol çizimleriyle kütüphane oluşturduk. Bu aşama sırasında her oluşturduğumuz komponent 

sembolünü pattern editörde çizdiğimiz uygun footprint çizimleri ile ilişkilendirdik. 
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Şekil 45: Component Editor ile TPS54335A Entegresinin Devre Sembolünün Çizimi 

 

Şekil 46:Component Editor Üzerinden Komponent Sembolleri için Kütüphane Oluşturma ve 

Pattern Editorle İlişkilendirme 
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Şekil 47: 16V – 5V Regülatör Kart Tasarımımızın Diptrace Devre Şematik Çizimi 

 

Şekil 48: Regülatörümüzün PCB Çiziminde Kartın TOP ve BOTTOM Katından Gösterimi 
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Şekil 49: 16v – 5v (3a) Dc/Dc Regülatör Kartımızın 3 Boyutlu Gösterimi 

SENSÖRLER: 

1) Mesafe Sensörü tercihi 

Aracın duvarlara çarpmamasını sağlamak ve hedefi tespit ederken algoritmamızı 

uygulayabilmek için aracın duvarlara olan mesafelerini ölçmek istedik. Bu yüzden mesafe 

sensörü kullanmamız gerekiyordu. Ultrasonik sensörler su altında çalışmamaktadır. Sonar gibi 

aletler ise maliyeti oldukça yüksek parçalardır. Mini LiDaR’lar ise hem maliyet, hem de 

özellikleri bakımından tercihimiz oldu. Lidar’ın ölçüm mantığı, mesafenin ölçüleceği cisme bir 

ışık yollamak ve geri dönüş süresine göre mesafeyi hesaplamaktır. Yaptığımız ürün 

araştırmaları sonucunda Benewake markasının TFMini Lidar modelini kullanmaya karar 

verdik. Bu model havada 0.3m - 12 m arasında ölçüm yapabilmektedir. Üretim olarak su altı 

için değil, havada kullanılmak üzere tasarlanmış bu modeli suyun altında kullanabilmek için 

bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  

Lidar kullanımında karşılaşılabilecek problemler: 

Öncelikle Lidar havada kullanım amacıyla üretildiği için, su altında kullanırken bir takım 

sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz vardı. Ayrıca Lidar ile Raspberry Pi arasında veri iletimi ile 

ilgili de bazı problemler yaşama ihtimalimiz vardı. Bu yüzden öncelikle üründen 1 adet sipariş 

verdik ve karşılaşabileceğimiz sorunlara yönelik testler yaptık. 

1. Kullandığımız Lidar veri iletimini Rx, Tx pinleri ile yapmaktaydı. Fakat Raspberry Pi 

cihazımızda sadece 1 çift Rx, Tx pinleri bulunmaktaydı. Biz ise 4 tane Lidar kullanmayı 

düşünüyorduk. Bu yüzden veri iletimini serial üzerinden değil de GPIO pinleri 

üzerinden yapmayı deneyecektik. Fakat başaramazsak Lidar’ları üzerinde 4 çift Rx, Tx 

pinleri bulunduran Arduino Mega üzerinden çalıştırıp, Arduino Mega ile Raspberry Pi 

arasında haberleşme sağlama düşüncemiz vardı. Lidar elimize ulaşınca, Lidar’ı GPIO 

üzerinden çalıştırmayı başardık. Bu sayede ayrıca Arduino Mega’yı kullanmaktan ve 

iki cihaz arasında haberleşmeyi sağlamaktan da kurtulmuş olduk. 

2. Lidar’ın, sudan korunması için bir camın arkasından ölçüm yapmasını düşündük. Lidar 

ışık ile ölçüm yaptığından dolayı ayna gibi yansıtıcı cisimlerde doğru sonuç 

vermiyorken, cam gibi saydam maddelerle ölçüm yapabilmektedir. Bu tarz saydam bir 

cisimle birlikte kullanıldığı zaman, saydam cisim ile lidar arasındaki mesafe, lidardan 

çıkan ışığın saydam cisimden geçiş açısı  ve saydam cismin kalınlığı ölçümü etkileyen 

önemli faktörlerdir. 
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 Tf Mini LİDAR (TOF) Lazer Mesafe Sensörü  

   TF mini lidar, uçuş zamanı (tof) teknolojisine dayanan 

tek yönlü bir lazer mesafe bulucudur. Adaptif 

algoritmayı entegre eden özel optik ve elektronik 

cihazlardan oluşur. Mesafe ölçümünde küçük gövdeye 

ve yüksek performansa sahiptir. Lazer sensörü, 

engellere olan mesafeyi tespit etmek için bir mesafe 

ölçme aracı olarak kullanılabilir. Bir robotun gözü 

olarak da kullanılabilir; Robotik güvenli kaçınma ve 

rota seçimi için mesafe bilgisi sağlar. Çeşitli makine 

kontrol senaryolarında sistem otomasyonunu destekler. Küçük boyutu, hafifliği ve düşük güç 

tüketimi nedeniyle, irtifa tutma dörtlü copters ve arazi için de uygundur. Aracımızda mesafe 

ölçme amacıyla 3 tane kullanılmıştır.  

 Tek yönlü lazer mesafe Bulucu 

 Maksimum algılama aralığı: 12 m 

 Mesafe ölçümü, yüksek hassasiyetli mükemmel gerçekleştirin. 

 Destek 100Hz örnekleme çözünürlüğü, duyarlı. 

 Küçük boyutu ve düşük güç tüketimi. 

 Gerilim aralığı: 4.5 V-6 V 

 İletişim arayüzü: UART (TTL) 

 Çalışma aralığı: 0,3 m- 12 m (kapalı) 

 Yansıtma maksimum aralığı 10%:5 m 

 Ortalama Güç: 0.6 W 

 Kabul Açısı: 2,3° 

 Minimum Çözünürlük: 5mm 

 Yenileme frekansı: 100Hz 

 Değişen Doğruluk: %1 (<6m), %2 (6 ~ 12) 

 Değişen birim: mm 

 Bant: 850nm 

 Boyutu: 1.65 in x0. 59in x0. 63in / 42mm x15mm x16mm 

 Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 60°C 

 Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 75 ° C 

 Anti-ışık ortamı: 70Klux 

 Ağırlık: 4.7 g 

2) Raspberry Pi Kamera Modülü V2 

RaspberryPi 4 kamera modülü 2 adet olup biri aracın ön kısmında diğeri de aracın altındadır. 

Kamera yardımı ile hem nesnelerimizi görmek hem de otonom sürüşte görüntüleri almak için 

kullanılacaktır.   

 Yüksek kaliteli görüntü algılama  

 Büyük veri işleme kapasitesi  

Şekil 50: TOF 
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 8 megapiksel sabit odak noktalı  

 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli  

 Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı  

 15-pin şerit kablo 

3) Su Sensörü 

 

Bu sensör, hem sığ sular için su seviyesi(40mm'ye kadar) ölçüm sensörü 

hem de yağmur sensörü olarak kullanılabilmektedir. 

Birbirine paralel olarak çekilmiş iletkenlerin su ile teması sonucu sensör 

çıkış pininde analog bir değer okunabilmektedir. Arduino başta olmak 

üzere Raspberry Pi gibi platformlar ile beraber de  kullanılabilir. 

 Sensör kullanımı oldukça basittir. Besleme voltajı ve toprak bağlantısı 

yapılarak, sensör çıkış bacağından okuma yapılabilmektedir. 

 

Özellikler: 
 Çalışma Voltajı: 5V 

 Çalışma Akımı: <20mA 

 Ürün Boyutları: 65x20x8mm 

 Sensör Okuma Alanı: 40x16mm 

 

KONTROL SİSTEMİ 

 

1) Joystick 

Aracımızı manuel bir şekilde yönlendirmek, üzerindeki robot kolu 

hareket ettirmek için kullanılan Su Üstü Kontrol Sisteminde bulunan 

bir elemandır. Bu joystick seçimi pilotun aracı istediği gibi 

yönlendirebilmesi gerektiğinin bilinci içerisinde yapılmıştır. Ayrıca 

ara değerlerde ve farklı açılarda motorların istenildiği gibi 

çalıştırılabilmesi bu cihazı seçmemiz için oldukça büyük bir etkendi. 

 

 

2) Mouse&Klavye 

Kontrol istasyonundaki klavye ve mouse Raspberry Pİ 4’e bağlanarak kontrol edilir. Aynı 

zamanda yazılım ve arayüz ekranındaki kontrol işlemi için kullanılmaktadırlar. 

3)  Güç Kaynağı 

Aracımız 30V-30A AC to DC converter olup kontrol sistemi arasında 

yer almaktadır. Laboratuvar tipinde yüksek akım verebilen 

ayarlanabilen bir güç kaynağıdır. Bu güç kaynağı sayesinde aracımıza 

giden volt ve amper değerlerini kontrol edebileceğiz.  

Özellikler: 

 Giriş Voltajı: 220V AC ve Kısa devre ve akım koruma güvenliği                

 Çıkış: 0-30V DC, 0-30A ayarlanabilir. 

 

Şekil 51: Su Sensörü 

Şekil 52: Joystick 

Şekil 53: Güç Kaynağı 
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4) Ekran 

Kontrol istasyonunda 22’’ LCD ekran kullanılarak araç kamerası ve yazılım arayüz ekranı 

şeklinde ayrılmış ekrandan takip etmek için kullanılır. 

5)  Çoklu USB 

USB girişleri kontrol istasyonunda bulunan Joysticklerden alınan verilerin Raspberry Pİ 4 ile 

haberleşmesini sağlamak için, klavye ve mouse için kullanılmıştır. 

6)  Acil Stop Butonu 

Acil stop butonu diğer bir ismiyle emergency stop butonu bir elektrik ve makine devresinde 

kullanılan, üzerine basılıp enerjisi kesildiğinde ilgili ekipmanın çalışmasını durduran ve tüm 

potansiyel tehlikeleri kapatan bir emniyet kontrol anahtarı olarak tanımlanabilir. İşlem sırasında 

bir şeylerin yanlış gitmesi veya bir tehlikenin oluşması durumunda, bir operatörün makineyi 

kolayca durdurabilmesini sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

7) 40A Sigorta 

Sigorta, devreden geçen akımın belirli bir düzeyin üstüne çıkmasını engeller. Bu sayede devre 

elemanlarıyla birlikte sisteme bağlı tüm ekipmanlar kaldırılabileceğinden fazla akımdan 

korunurlar. Sigortalar devreye seri bağlanmak zorundadırlar. Güç kaynağımızın koruması 

olmasına rağmen yine de ek olarak sigorta ile önlem aldık. 

BAĞLANTILAR 

1)  Güç Kablosu 

Araçta bulunan güç kablosu kontrol istasyonunda bulunan regülatörden alınan enerjiyi araca 

aktarır. Ayrıca aracın içinde ve dışında bulunan güç kabloları; kartlar, ESC ‘ler ve sensörler 

için enerji aktarımında kullanılmıştır 

2) Data Kablosu 

İnsansız Sualtı Aracı ile kontrol istasyonu arasında data alış-verişi için kurulacak her türlü 

iletişimi sağlamak amacıyla kullanılacaktır.  

3)  Çanta 

Su üstü kontrol sistemimizi bir çanta içerisine yaparak modüler bir tasarım ile daha kolay 

taşınabilir ve hızlı bir şekilde yer değiştirilebilir şekilde özgün bir tasarım ile kontrol sistemimiz 

hazır hale gelecek.   
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1. Manuel Görevler 

Joystickten alınan verilere göre motorlar çalıştırılacak ve aracın istenen hareketi 

yapması sağlanacaktır. Araç Şekil-1 de belirtilen sarı oklu hareketler ile  sağ/sol , yeşil oklu 

hareketler ile de ileri/geri hareket edecektir. Yine Şekil-1 de belirtilen kırmızı oklar ile de Z-

ekseninde hareket ederek kendi etrafında dönebilecektir. Şekil-2 deki 6 numaralı pedal ile de 

araç yukarı veya aşağı doğru hareket edecektir. Joystick hareketine göre çalıştırılacak motorlar 

ve yönleri, ve de robot kol hareketleri  aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

  

 

Şekil 54: Temsili Joystick Resmi 

 

Şekil 55: Numaralandırılmış Motorlar 
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 6 Nolu Pedal 

Hareketleri 

4-Nolu motor 3-Nolu Motor 2- Nolu 

Motor 

1-Nolu Motor 

Tam İleri DÜZ 

ÇALIŞACAK 

DÜZ 

ÇALIŞACAK 

DÜZ 

ÇALIŞACAK 

DÜZ 

ÇALIŞACAK 

Tam Geri TERS 

ÇALIŞACAK 

TERS 

ÇALIŞACAK 

TERS 

ÇALIŞACAK 

TERS 

ÇALIŞACAK 

Tablo 13: 6 No’ lu Pedal Hareketlerine göre Motor Hareketleri 

Tablolarda verilen değerler joystick’ i 

4 yönde tam olarak ittirdiğimizde 

alınan verilerdir. Ara yönlerde ve ara 

şiddetlerde, motorlar açıya göre 

çalışacaktır. 

Joystick Kolu 

Hareketleri 

8-Nolu Motor 7-Nolu Motor 6-Nolu Motor 5-Nolu Motor 

Tam Sol - DÜZ 

ÇALIŞACAK 

- TERS 

ÇALIŞACAK 

Tam Sağ DÜZ 

ÇALIŞACAK 

- TERS 

ÇALIŞACAK 

- 

Tam İleri - - DÜZ 

ÇALIŞACAK 

DÜZ 

ÇALIŞACAK 

Tam Geri TERS 

ÇALIŞACAK 

TERS 

ÇALIŞACAK 

- - 

Tam Sağa 

Dönme 

TERS 

ÇALIŞACAK 

  DÜZ 

ÇALIŞACAK 

Tam Sola 

Dönme 

 TERS 

ÇALIŞACAK 

 DÜZ 

ÇALIŞACAK 

Tablo 12: Joystick Koluna göre Aracın Sağ/Sol Hareketleri 

3 Numaralı tetik tuşu hareketleri Robot Kol Motoru 

Tuşa Tam Bas AÇILACAK 

Tuşa Bir Daha Bas KAPANACAK 

Tablo 14: 3 Numaralın Tuşun Hareketlerine göre Servonun Hareketi 
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Tablo 15: Uzaktan Kontrollü Görevler Joystick Akış Diyagramı 

4.3.2.2. Otonom Görevler 

Görüntü işleme algoritmalarımız genel olarak dairenin tespiti ve dairenin herhangi bir 

noktasını tespit etme üzerine çalışıyor. Aracımız havuzda belirlenen rotayı izlerken daireyi 

tespit ederse merkezine odaklanacak, dairenin herhangi bir noktasını tespit ederse de dairenin 

konumunu öğrenmiş olup o noktaya göre daireyi tespit edebileceği bir yöne doğru hareket 

edecektir.  

Engel Geçiş Görevi 

           Engel geçiş görevini tamamlamak için aşağıda görüntü işleme akış şeması verilen 
fonksiyon kullanılacaktır. Fonksiyon gelen görüntü üzerinden ilgili OpenCV metodunu 
kullanarak merkez koordinatlarını piksel cinsinden ana fonksiyona döndürecektir. Aracımız 
gelen koordinatların, görüntü merkezine göre olan konumunu baz alarak yönelme 
gerçekleştirir. Yönelmeyi, eğer nokta merkezin solunda kalıyorsa sola yönelmeyi 
gerçekleştirecek motorları çalıştırarak; eğer sağında kalıyorsa sağa yönelmeyi gerçekleştirecek 
motorları çalıştırarak sağlar. Hareket halinde iken anlık olarak görüntüyü alıp alıp işleyerek yani 
sürekli cisme doğru yönelerek çemberin merkezinden geçmesini sağlar. 

        Çembere yönelme fonksiyonu, aracımız havuz içine bırakıldıktan sonra çemberin tam 
kamera açısında olmama ihtimaline karşı havuzu farklı yüksekliklerde 2 tur dolaşacak bir 
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tarama algoritmasının içinde çalışacaktır. Algoritma havuzu birer metre aralıklarla enine gidip 
gelecek ve havuz içinde kör nokta kalmadan tüm havuzu tarayacak şekilde geliştirilmiştir. 

 

Şekil 56: Engel Geçiş Görevi Havuz Tarama Güzergahı 

 
Tablo 16: Engel Geçiş Görevi Akış Şeması 



 

 

61 

 

 

Tablo 17:Engel Geçiş Görevi Otonom Hareket Akış Diyagramı 
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Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

   Zemindeki çemberlerin tespiti için aracın altındaki mesafe sensörü kullanılarak yerin 1 metre 

yüksekliğinde konumlandırılarak havuz içi tarama algoritması geliştirilmiştir. Algoritma 

havuzu enine gidip gelerek boydan boya kör nokta kalmayacak şekilde tarayacaktır. 

Çemberlerin yakalanması durumunda ise çember merkezinin görüntü merkezine göre konumu 

dikkate alınarak alttaki kameranın merkezine yerleşene kadar her frame üzerinde işleme yapılıp 

anlık yönelmelerle araç tam çemberin üzerine geldiğinde yine zemindeki mesafe sensörü 

aracılığıyla mesafe sıfıra inene kadar alçalma yapılarak yerdeki cisim üzerinde 

konumlanılacaktır. Çemberlerin ıskalanması ihtimaline karşı aynı zamanda her frame üzerinde 

renk filtresi üzerinden zemindeki cisim de yakalanmaya çalışılacaktır. Bu sayede yanlış 

konumlanma ihtimali sıfıra yaklaşacaktır. 

 

Şekil 57:Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Havuz Tarama 

Güzergahı 
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Tablo 18: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Akış Şeması 
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Tablo 19: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Otonom Hareket Akış 

Diyagramı 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1. Manuel Görevler 

    Kumanda ile kontrollü görevde joystickten veri alarak, aracı joystickten gelen verilere göre 

hareket ettirmemiz gerekmektedir. Python ile Joystickten veri almak için PyGame ve Joystick 

gibi farklı modüller bulunmaktadır. Biz bu modüllerden kaynak ve daha fazla joystick tanıma 

avantajı olduğu için PyGame modülünü kullanmaya karar verdik. Joystickten aldığımız verilere 

göre motorları hareket ettirecek ve aracı istenen yönde hareket ettireceğiz. Burada önemli 

noktalardan biri de joystickten sadece ileri-geri, sağ-sol ve (0-1) sayısal değerler değil, aynı 

zamanda açılı ve şiddeti değişen değerler de alınabilmektedir. Biz de motorları hareket 

ettirirken buna göre hareket ettireceğiz. Aracın istenen şekilde hareketini sağlarken bazı 

sorunlarla karşılaşabiliriz. 

 Araç hem sağa sola dönme hareketini, hem de sağ-sol doğrultuda ilerleme hareketini 

sağlayabilmelidir. Bu iki hareket birbirinden bağımsız olarak istendiğinde bir sıkıntı 

olmayacaktır. Fakat hem sola hareket ederken, aracı da sola döndürmek istendiğinde 

motorlara gönderilen çalışma şiddetleri sonucunda istenen hareket elde edilemeyebilir. 

Böyle bir problemle karşılaşılırsa 2 çözüm önerisi vardır. Bunlardan ilki bu iki hareketi 

aynı anda gerçekleştirme isteğini engellemek. Fakat bu aracın manevra kabiliyetini 

azaltacaktır.  

 İkinci çözüm önerisi ise motorlara bu iki farklı hareket aynı anda istendiğinde, ayrı ayrı 

istendiğindeki şiddetten farklı olarak, test sonuçlarında belirlenen şiddetlerde güç 

uygulamaktır. 

4.3.3.2. Otonom Görevler 

Birinci ve ikinci görevde bulunan çemberlerin tespiti için OpenCV görüntü işleme 

kütüphanesini ve Python dilini kullanacağız. OpenCV kütüphanesinde bulunan HoughCircle 

Transform fonksiyonu ile de çemberleri tespit edeceğiz. HoughCircle fonksiyonunu daire tespit 

etmede oldukça etkili ve hızlı aynı zamanda kullandığımız Raspberry Pi kartını performans 

olarak etkilemediği için kullanmayı tercih ettik. Otonom görevlerdeki görüntü işleme kısmı için 

yazdığımız kodların etkili bir şekilde çalışması için kameradan alınan görüntülerin bazı 

morfolojik ve filtreleme işlemlerinde geçmiş olması gerekir. Bu işlemleri azami düzeyde 

gerçekleştirmek içinde yarışmada görüntü işlemenin yapılacağı ortama en yakın bir ortam 

sağlayıp kameradan alınan görüntülerle denemeler yapılması gerekir.  Yaptığımız denemeler 

sonucunda gürültü kirliliğinin en az olduğu görüntüyü elde edip uygun değerleri kodlarımıza 

dahil ettik. Bu sayede temiz bir görüntü sağlayıp daire tespitinde etkili ve hızlı bir işlem 

gerçekleştirmiş olduk. Hedefin tespitinden sonra da aracı hareket ettirmek için Raspberry Pi 4'e 

bağlı motorlara Python ile GPIO pinlerinden sinyal gönderilecek. 

Otonom görevlerden olan engel geçiş görevinde havuzun içindeki çemberi eğer 

çaprazdan görürsek, çembere yöneldiğimizde oldukça dar açıdan çembere yaklaşmış olacağız 

ve aslında çemberin (o açıdan elips) merkezine gitmemize rağmen açı çok dar olacağı için 

aracımız ortadaki boşluktan geçemeyecektir. Bu durum için çözüm önerisi olarak, eğer görülen 

şekil elips ise en/boy oranı kıyas edilecek ve test sürüşlerinde belirlenecek olan değere göre 

oran gerekenden büyükse, limit orana erişinceye kadar çemberin etrafında dönecek ve ideali 

yakalayana kadar bu hareketini sürdürecektir. Oranın alt sınırına ulaşıldığında ise yine şeklin 

merkezine yönlenecek ve çembere doğru açıdan yaklaşılmış olacaktır. Bu sayede aracın 

sığmama ihtimali sorunu ortadan kalkacaktır. 
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1) Birinci Otonom Görevin Görüntü İşleme Denemeleri 

Test Edilecek Görüntüler 

 

Şekil 58: Daire Ve Elips Şekilleri 

Morfolojik Ve Filtreleme İşlemleri Uygulanmış Görüntü 

 

Şekil 59: İşlenmiş Görüntüleri 

 

İşlenmiş Görüntülerin Çıktısı 

 

Şekil 60: Filtresiz Görüntü 
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2) İkinci otonom görevin görüntü işleme denemeleri 

 

 

Şekil 61: Test Edilecek Görüntü ve Onun Çıktısı 

4.4. Dış Arayüzler 

 

Şekil 62: Açılış ve Parçaların Kontrol Sayfası 

Dış arayüz üzerinden kontrol edilen araç başlatılırken  araca bağlı olan motorlar, 

sensörler, güç kaynakları gibi parçaları kontrol edilmekte, parçaların durumları arayüzde 

gösterilmekte ve bütün kontroller başarılı bir biçimde sonuçlandıktan arayüzde görev tercihleri 

ekranı çıkmaktadır.  



 

 

68 

 

 

Şekil 63: Görev Seçme Sayfası 

Yapılacak görev ara yüzden seçildikten sonra araç seçilen göreve uygun olarak harekete 

geçmektedir. Arayüzde de aracın kontrollerinin ve takip bilgilerinin bulunduğu sayfa gösterilir. 

 

 

Şekil 64: Görev Esnasında Gözlem ve Kontrol Sayfası 



 

 

69 

 

Görev esnasında gözlem ve kontrol sayfasından aracın durumu, bileşenlerin aktif olup 

olmadığı, kamera görüntüleri, sensör verileri, motorların çalışmaları gibi bilgiler takip 

edilebilir.  

    Bu pencereler oluştururken, diğer kodlarla da uyumlu olması, ayrı bir derleyici, ayrı bir 

terminal kullanmamak için, aslında C# ile tasarlamak daha kolay olmasına rağmen Python dilini 

kullanmaya karar verdik. Python’da ise öncesinde herhangi birimizin arayüz tasarımı tecrübesi 

olmadığından dolayı, en çok doküman bulabileceğimiz, en yaygın kütüphane olan Tkinter’ı 

kullanmaya karar verdik. 

5. GÜVENLİK 

1) O-RİNG 

Hidrolik sızdırmazlık elemanı olarak yaygınlaşmış olan O-ringler, başta otomotiv ve makine 

sektörü olmak üzere diğer endüstri kollarında da montaj kolaylığı, basit şekli ve düşük maliyeti 

nedeniyle oldukça yaygın bir şekilde kullanılan sızdırmazlık elemanlarıdırlar. Aynı zamanda 

hem statik hem de dinamik uygulamalarda kullanıma elverişlidirler. Sualtı bir araç için en etkili 

sızdırmazlık elemanlarından biridir.  

Günümüz de üretim ve bileşen tasarımı dünyaları değiştikçe, o-ringler hem biçim hem de işlev 

bakımından az çok özdeş kalmıştır. O-ringlerin imalatında kullanılan malzemelerin bazıları 

elbette zamanla daha ileri teknoloji haline gelmiştir, ancak esas olarak o-ringler, bir asırdan 

daha önce ortaya çıkan bir soruna güzel bir şekilde basit ve güvenilir bir çözüm olmaya devam 

etmektedir. 

Bizlerde en doğru kararı verebilmek için bir o-ring fabrikasına giderek mühendisler ile fikir 

alışverişinde bulunduk. Aracımız için en iyi sızdırmazlık elemanının o-ring olduğuna karar 

verdik. 

Sızdırmazlık elemanı olarak O-ring seçmemizin nedenleri ve diğer sızdırmazlık elemanlarına 

göre üstünlükleri; 

 Her iki yönde sızdırmazlık sağlaması, 

 Yerden tasarruf sağlaması ve aynı görevi yapan diğer sızdırmazlık elemanlarından daha 

az hacim gerektirmesi, 

 Maliyetinin düşük olması, 

 Montaj işleminin deneyim gerektirmemesi, ters yönde monte edilmesinde tehlike 

oluşturmaması 

 Statik uygulamalarda contalara göre daha kaba yüzeyde kullanılabilmesi.  

 

Şekil 65: Kullanacağımız O-Ring 
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2) HORTUM VE KELEPÇE İLE KABLO GÜVENLİĞİ VE SIZDIRMAZLIK 

 

Şekil 66: Araçta Hortumun Oturacağı Alan 

  Bu alanı oluşturmamızın sebebi araca giren kablolarımızın su içerisinde toplu durması ve her 

ihtimale karşı yalıtımıdır. Bilakis kabloları hortumun içine alıp sonra hortumu tasarladığımız 

alana kelepçe yardımı ile taktığımızda araç içine girmesi gereken kablolarımızı sızdırmaz bir 

şekilde aracımıza takmış oluyoruz. Bu hortumu olabildiğince esnek ve yumuşak seçmemiz çok 

önemlidir. 

 

Şekil 67: Hortum ve Kelepçe 

3) CAM KAFES 

               Araç iç hacmine göre oluşturulmuş bir cam kutu, kartların ve kabloların 

muhafazasını sağlayıp olası bir sızma durumunda cam kafesin üstünde bulunan deliklerine su 

ulaşıncaya kadar su sensörlerinin kontrol istasyonuna göndermiş olduğu veriler vasıtası ile su 

kartlara veya kablolara ulaşmadan araca giden elektriği kesebileceğiz. 

4) SİGORTA  

  Su üstü kontrol istasyonunda bulunmamaktadır. Kullanmak istediğimiz güç kaynağına 

bağlı olarak kullanmaktayız. Bu sayede sisteme fazla akım yüklenmesini önlemekteyiz. 

5) ACİL STOP BUTONU 

  Herhangi bir elektriksel, mekanik ve aracın görevlerle ilgili karşılaşabileceği 

beklenmedik durumlar anında müdahale edilmesini sağlayacak olan Acil Durdurma 

Butonu kontrol istasyonunda bulunacaktır. Böylelikle aracın ve kontrol istasyonunun 

zarar görmesi engellendi. 

6) SU SENSÖRÜ 

Aracımızda kullandığımız su sensörü sayesinde herhangi bir sızıntı esnasında uyarı 

vererek aracımızı su üstüne çıkarıp motorları durdurmak konusunda bize güvenlik 

sağladı 

7) TPS54335A(Regülatör Entegresi): 
 Dahili olarak 2 milisaniye soft-start 

 50khz-1.5Mhz ayarlanabilir frekans 

 2 mikroamperden-düşük akım koruma 

 0.8V referans voltajı(%+-0.8) 

  Akım kontrol modu(Akım sınırlama) 

 Output Light Load Efficiency 

 Yüksek akım ve voltaj koruma modu 

 TPS54335A entegresinin yukarıdaki özellikleri dolayısıyla ve beslediği Raspberry pi 

kartını uygunsuz gerilim ve akım değerlerinden koruyacağı için tercih sebebi olmuştur. 
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6. TEST 

6.1. Mekanik Test 

 

a) Sızdırmazlık testi; 

  Aracın sızdırmazlık testinin yapılması için 3m derinliğindeki havuza koyduk. Araca birkaç 

farklı manevra yaptırdık. Araç toplamda 45 dk. Su içerisinde kaldı. Bu süre zarfında aracın 

içerisine su sızmadığı tespit edildi. 

b) Cıvata aşındırma testi; 

   Aracın ana gövdesi iki kapaktan oluşuyordu. Bu iki kapağı birbirine cıvatalar ile bağlamıştık. 

Cıvataların malzeme üzerindeki dişlerinin tahribatını test etmek için art arda 15 defa söküp 

takma testini yaptık. Alt kapakta kullandığımız helicoiller sayesinde malzeme dişlerinde 

herhangi bir çapaklanma gözlenmedi. 

c) Hız testi; 

  Teorik olarak hesapladığımız hıza yakın bir değer aldık. Bu değerin farklı olmasının nedeni 

ise çevresel faktörlerdir. 

d) Malzeme testi; 

   İlk etapta aracın malzemesinin bir kısmını kestamid malzemeden yapacaktık. İlk önce bir test 

yapmamız gerekli olduğunu düşündük. Bunun için birincil olarak kullanacağımız polietilen ve 

kestamid oranını belirledik. Oranları 1/10 ölçeği ile küçültüp malzemeleri temin ettik. Daha 

sonra birleştirip 50 cm’lik su derinliğine bıraktık. Birleştirdiğimiz parçanın suda battığını 

görünce oranları değiştirdik fakat parça yine yüzmedi bu nedenle kestamid malzemeden 

vazgeçip sadece polietilen malzeme kullandık. 

e) Ağırlık testi; 

  Yaptığımız ağırlık hesaplamalarından yola çıkarak, araç içerisine ağırlık eklemiştik. Bu 

ekleme ile 3 metre derinliğe sahip havuzda test ettik. Eklediğimiz ağırlık sayesinde araç havuz 

içerisinde askıda yani nötr durumda kaldı. 

f) Robot kol testi;  

   Karar kılınan son tasarım üzerinden bir takım testler uygulandı. İlk önce robot kolumuzun 

mukavemet testini yaptık. Kolun ucuna 10 kg yük taktık ve bunun kol üzerindeki etkisini 

gözlemledik. Yapmış olduğumuz analiz değerlerini destekler nitelikte bir sonuca vardık. Robot 

kol bu kuvvet karşısında kararlı bir durum sergiledi. Bağlantı noktalarında herhangi bir deforme 

oluşmadı. İstediğimizi almış olduk. Bu testin sonucunda mukavemet testine ek olarak, 

seçtiğimiz M4 civata ve somunların kolumuz için uygun olduğunu da test etmiş olduk. 
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6.2. Elektronik Test 

a) Aracımızda kullanacağımız güç kaynağı ile birlikte motorlarımızın gerilim ve akım 

değerlerini ölçerek bir simülasyon oluşturduk. 

b) Akım ve voltaj düşümlerinin kurduğumuz bir sistem üzerindeki etkilerini gözlemledik. 

c) Bu gözlemlerimizde artan akımla beraber bir voltaj düşümü olduğunu gördük amacımız 

sistemi daha kararlı hale getirmek   

 

Şekil 68: Akım ve Gerilim Testleri 

4.3.1 deki Mesafe Sensörü başlığındaki sorunlar için için cam kab ve saydam plastik ile testler 

gerçekleştirdik. 

 

Şekil 69: Lidarın Sualtı Testi 

o Lidar ile aradaki mesafenin ölçüleceği cismin arasına saydam bir plastik 

koyarak ölçüm sonuçlarını test ettik. Araya plastik cismi koymadan önce 

Lidardan aldığımız mesafe ölçümü 172 cm, güç ise 243 idi.  

Lidar ile plastik cisim arasında mesafe varken işe yarar bir sonuç elde 

edemedik. Aradaki mesafeye göre sonuçlarda değişiyordu ve yüksek 

miktarda hata oluşturuyordu. Fakat plastik cismin Lidarla arasındaki 

mesafeyi sıfırladığımızda kullanılabilir sonuçlar elde ettik. Bu durumda 

aynı mesafeyi 176 cm ve gücü 189 olarak ölçtük. Ölçülen mesafe 

değiştiğinde de gerçek mesafeyle, test sırasındaki mesafe arasında hep 4 
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cm fark oluştu. Dolayısıyla araya bu saydam plastik bir cisim koyarsak, 

ölçülen mesafeden 4 cm çıkartarak gerçek mesafeyi hesaplayabiliriz. 

o Bir diğer teste ise Lidar ile ölçülecek mesafenin arasına cam koyarak 

ölçüm sonuçlarını kontrol ettik. Araya camı koymadan önce Lidardan 

aldığımız mesafe ölçümü 104 cm, güç ise 258 idi.  

Lidar ile cam arasında mesafe varken tekrar işe yarar bir sonuç elde 

edemedik. Fakat camın Lidarla arasındaki mesafeyi sıfırladığımızda aynı 

mesafeyi 105 cm ve gücü 235 olarak ölçtük. Ölçülen mesafe değiştiğinde 

de gerçek mesafeyle, test sırasındaki mesafe arasında hep 1 cm fark 

oluştu. Dolayısıyla araya bu cam koyarsak, ölçülen mesafeden 1 cm 

çıkartarak gerçek mesafeyi hesaplayabiliriz. Tabi bu fark kullanılan 

cama bağlı da değişmektedir. 

 

Şekil 70: Cam Kabın İçindeki Test Görüntüsü 

o Sonuç olarak Lidar ile ölçülecek mesafe arasına saydam bir cisim 

koyduğumuzda, öncesinde test yaparak elde ettiğimiz verileri kullanarak 

gerçek mesafeyi hesaplayabiliriz. Burada önemli olan araya 

koyduğumuz saydam cismin Lidar’a dik ve yapışık olmasının 

gerekliliğidir. 

o Kullandığımız Lidar modeli normalde havada ölçüm yapmak için 

üretilmiş bir modeldir. Dolayısıyla sudaki ölçümleri havadakinden farklı 

olacaktır. Ölçüm sonuçları ışığın suda kırılmasından ve ışığın farklı 

ortamlardaki farklı yayılma hızlarından etkilenmektedir. Bunun tespiti 

için Lidar’ı saydam bir kabın içerisine sabitleyerek su altında farklı 

mesafelerde ölçümler yaptık. Öncelikte dış ortamda kullandığımız kabın 

bize etkisini kontrol ederek 1 cm farklılık olduğunu tespit etmiştik. 
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Gerçek 

mesafe 

Ölçülmesi beklenen mesafe 

(Kabın etkisiyle birlikte) 

Test 

ölçümü 

Oran  

(Gerçek mesafe / Beklenen mesafe) 

20 cm 21 cm 31 cm 1.48 

26 cm 27 cm 41 cm 1,52 

30 cm 31 cm 47 cm 1.52 

36 cm 37 cm 55 cm 1,49 

Tablo 20: Su Altında Lidar Ölçümleri ve Yorumlanması 

 Test sonuçlarından da görüldüğü üzere suda ölçtüğümüz mesafe ile havada ölçtüğümüz 

mesafe arasında yaklaşık olarak 1.50 katlık bir oran vardır. Dolayısıyla su altında 

ölçtüğümüz mesafeyi 1.50 ile bölüp, kullandığımız kabın etkisi olan 1 cm’yi de 

çıkarttığımızda gerçek mesafeye olabildiğince yakın bir sonuç elde etmiş oluruz. 

d) Arduino İle Akım Testi 

  Kullandığımız arduino, güç kaynağı, potansiyometre, jumperlar ve motorlar ile arduino 

kodlarımız üzerinde motorların hangi çalışma aralığında ne kadar akım çektiğini 

gözlemleyerek araç içindeki elektrik dağıtımımızı ayarladık ve motorların çalışma akımına 

karar verdik. 

6.3. Yazılım Test 

a) Görüntü İşleme Testleri 

 Görüntü İşleme kodlarımızın sağlıklı çalışabilmesi için kameradan alınan 

görüntülerin net ve gürültüsüz olması gerekir. Kameramızı sualtında çalıştırıp 

aldığımız görüntülerle testler yapıp gürültünün en az olduğu sonucu elde etmeye 

çalıştık. 

 Kodlarımızı test edip daha iyi verim alabilmek ve olası problemleri tespit etmek 

için Unity programı ile 3D ortamlar hazırlayıp video görüntüleri aldık ve bu 

görüntüleri kodlarımız ile işledik. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Şekil 71: Görevler için Kodların Test Edildiği Simülasyon 
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 Görüntü işleme yaparken kullandığımız fonksiyonlar bazen Raspberry Pi 4 

kartımızı zorluyordu bu yüzden aldığımız görüntüde FPS düşüşleri yaşadığımız 

için işlemler yavaşlıyordu ve istediğimiz sonucu alamıyorduk . FPS’i arttırmak 

için yaptığımız testlerde 30 FPS’in yeterli olduğuna karar verdik ve kameradan 

aldığımız görüntünün ortalama 30 FPS olmasına dikkat ederek 

çözünürlüğümüzü 480x360 pixel olarak ayarladık.  

 

 3D ortamda yaptığımız testlerde daireye farklı açılardan bakıldığında yani elips 

veya bir çizgi olarak görüldüğünde fonksiyonumuzun yetersiz olduğunu anladık 

bu sorunu çözmek için daire rengine uygun bir renk maskelemesi yapıp görüntü 

işlemeyi bir yandan da bu maskeleme üzerinden yaptık ve bu renkte tespit edilen 

herhangi uygun bir cismin dairenin bir parçası olduğunu varsaydık ve bu şekilde 

dairenin konumunu tespit etmiş olduk. Bu konum üzerinden de hesaplamalar 

yapıp aracın uygun yöne giderek çemberi ön taraftan tespit etmesini sağlamaya 

çalıştık. 

7. TECRÜBE 

7.1. Mekanik Tecrübe 

 DIŞ ŞASE TASARIMI 

     İnsansız su altı aracımızın kimliğini belirleyecek dış şase tasarımı için toplamda 4 

tane farklı araç modeli oluşturduk. Bu araç modelimizi SolidWorks programı ile 

çizdik. Aracı çizerken gerek hocalarımızdan gerekse makaleler inceledik ve 

arkadaşlarımızdan teknik olarak yardımlar aldık. Her türlü olanakları değerlendirdik. 

Özellikle yeni problem çözme teknikleri (beyin fırtınası, nominal grup tekniği) 

kullanarak aracımızın sahip olabileceği en iyi tasarıma kavuşması için çalıştık. 

    Aracımızda daha önce kimsenin kullanmadığı bir özellik eklemek istedik. 

Aracımızın motorlarının modüler olmasını istedik fakat yaptığımız mukavemet 

hesaplamalarında motor ile gövdenin birleşme noktasında kayma gerilmeleri yüksek 

çıktı. Bu nedenle modüler tasarımdan vazgeçtik. Modüler tasarımın ne kadar güzel bir 

tasarım olarak görünmesinin yanında dayanım olarak bizlere yaratacağı negatif etkileri 

tecrübe edinmiş olduk. 

    Aracı tasarlarken ağırlık noktası bizim için en önemli parametrelerden biriydi. Bunu 

yapabilmenin tek yolunun simetrik olarak tasarımın yapılmasını anladık bu nedenle 

araç için düşündüğümüz kompleks parçalardan uzaklaşıp simetri olarak 

yapabileceğimiz parçalara yöneldik. 

     Aracı 3 Eksen CNC tezgâhı ile üreteceğimizi daha önceden belirlemiştik. Bu 

nedenle aracı tezgâhın üretebileceği formda tasarlamamız gerekiyordu. Özellikle araç 

da bulunan kanallara verdiğimiz ölçüler ve cıvataların boyutlarının oluşmasında 

tezgâhın kabiliyetinin yeri büyüktür. Yani tasarım yapılırken imalat hattında hangi 

tezgâhın bulunduğu en az çizimler kadar önemlidir. 

 SIZDIRMAZLIK 

      Aracı ürettikten sonra eğer aracımız su alsaydı bütün yazılımsal ve elektriksel 

çalışmalarımız zarar görecekti bu nedenle sızdırmazlık için çok mesai harcadık. Alt 

kapak ve üst kapak arasında normalde tek sıra o-ring yuvası kullanacaktık daha sonra 



 

 

76 

 

kapağın birleşme alanının yüksek olduğunu görünce bu alanı değerlendirmek istedik 

ve çift sıralı o-ring kullandık. O-ring sıralarını yan yana kullanmaktan ziyade, birleşme 

yüzeyindeki cıvatalar için ayırdığımız bölgeyi referans alarak biraz kot farkı 

oluşturduk. Dış kenara yakın olan o-ring yuvası biraz daha aşağıda, iç kenara yakın 

olan o-ring i ise biraz daha yukarıda kalması koşuluyla kademeli bir birleşme ağzı 

yaptık. Bu sayede suyun önüne hem yükseklik engelini koyduk hem de ikinci bir o-

ring yuvası ile sızdırmazlık için güç kazandık. 

 ÜRETİM 

   Üreteceğimiz tasarımın CNC tezgâhta işlenmesi kullanacağımız malzeme ile 

oldukça zor. Çünkü polietilenin iç direnci düşük olduğu için işleme sırasında kavlama 

ve buna bağlı olarak çap kaymaları ve eksen sapmaları gözleniyor. Bunu aracımızın 

üretirken bildiğimiz için ustamızı bu konuda uyarmıştık. Ustamızda bu malzemeyi 

işler parçamıza esneme payları bıraktığı ve işleme hızını, paso sayısını malzemeye 

uygun girerek parçamızı %5 toleransla üretmeyi başardı. Burada şunu tecrübe etmiş 

olduk özellikle bizim aracımız gibi ince cidarlı ve formlu yüzeye sahip plastik 

malzemelerin talaşlı imalat yerine mali konularda göz önünde bulundurularak plastik 

enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi daha uygundur. 

 SİPARİŞ 

    Pandemi sürecinde yurt dışı malzeme siparişinin sıkıntılı olacağını düşündüğümüz 

için Bluerobotics’ten sipariş edeceğimiz ESC ve T200’lerin siparişini önden vermek 

istedik. Bu sipariş kapsamında hepsini tek kargoda sipariş etmek gümrük açısından 

sakıncalı oluyormuş. 1500 Euro’nun üstünde ki tek parça siparişler ithalat olarak 

görülüyor ve bu tür işlemler gümrük müşavirleri tarafından yapılıyormuş. Yarışma 

sürecinde mesleki anlamda birçok yetimizi geliştirmenin yanında yönetim, finans ve 

satın alma gibi alanlarda da tecrübe sahibi oluyoruz. 

 ROBOT KOL 

     İlk önce aracımızın robot kolunu, önceden de belirtildiği gibi, HIPS filamenti ile 

basmaya çalıştık fakat bu elementin, minimal  düzeyde sıcaklık aralığına sahip olduğu 

için beklenilen kalitede parçalara ulaşamadık. 3D yazıcılarla ilgilenen bir mühendise 

danıştığımızda, bu filamentin çok zor bir basıma sahip olduğunu söyledi. Biz ise bu 

özelliklere sahip bir yazıcıya sahip değildik. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Bizde 

parçaları PLA filamenti ile basmaya karar verdik. 

7.2. Elektronik Tecrübe 

 ÖTR ‘de belirlediğimiz malzeme listesinde dış çevre birimleri, elektronik kartlar & 

sensörler gibi bileşenlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Yalnızca voltaj akım 

kontrolcüsü olarak tasarladığımız kartın çıkış gerilimlerindeki sıkıntılardan dolayı, 

ti.com üzerinden uygun bir entegre seçilerek Raspberry Pi kontrol kartımızın gerilim 

beslemesi yapılmıştır. Bu değişiklik bize hem proteus devre tasarım programı üzerinde 

hem de DipTrace devre tasarımı programı üzerinden tecrübeler kazandırmıştır. Ayrıca 

datasheet okuma ve pcbway.com sitesinin kullanımı ile ilgili pratik uygulamaya yönelik 

elde edilen tecrübeler, gerçek bir projede işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili farklı 

deneyimler kazanmamızı sağladı.  
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 Deney esnasında kullanılan 30A ESC’lerden birinin bir faz kablosunun temassızlığı 

yüzünden ESC’nin sinyal gönderememesi ve aşırı derecede ısınması bizi daha dikkatli 

olmamız gerektiğini bir kez daha anlattı.  

7.3. Yazılım Tecrübe 

 Görüntü işleme yaparken kameradan aldığımız görüntünün çözünürlüğü arttıkça 

işlemlerin hızı azalıyor ve Raspberry Pİ kartımız performans olarak zorlanıyordu. 

Yaptığımız denemelerde çözünürlüğü azalttığımızda FPS değerleri arttığını ve 

işlemlerin hızının arttığını öğrendik. 

 USB portundan aldığımız Joystick inputu işlemciye interrupt şeklinde gittiği için bazı 

aksaklıklara neden olabileceğini öğrendik. Normal şartlarda bir inputun interrupt 

şeklinde işlemcide işlenmesi normal işleyişi çok etkilemez ancak işlemcinin görüntü 

işleme gibi yoğun anlarından birine denk geldiyse overload’a neden olup akışı bozabilir. 

Bu sebeple kameradan aldığımız görüntüyü üzerinde fazla işlem yapmadan kontrol 

masasına ileteceğiz.  

 Kullanacağımız Lidar veri iletimini Rx, Tx pinleri ile yapmaktaydı. Fakat Raspberry Pi 

cihazımızda sadece 1 çift Rx, Tx pinleri bulunmaktaydı. Biz ise 4 tane Lidar kullanmayı 

düşünüyorduk. Bu yüzden veri iletimini serial üzerinden değil de GPIO pinleri 

üzerinden yapmayı deneyecektik. Fakat başaramazsak Lidar’ları üzerinde 4 çift Rx, Tx 

pinleri bulunduran Arduino Mega üzerinden çalıştırıp, Arduino Mega ile Raspberry Pi 

arasında haberleşme sağlama düşüncemiz vardı. Lidar elimize ulaşınca, Lidar’ı GPIO 

üzerinden çalıştırmayı başardık. Lidar verilerinin de GPIO üzerinden de iletilebildiğini 

tecrübe etmiş olduk. 

 Lidar’ın, sudan korunması için bir camın arkasından ölçüm yapmasını düşündük. Lidar 

ışık ile ölçüm yaptığından dolayı ayna gibi yansıtıcı cisimlerde doğru sonuç 

vermiyorken, cam gibi saydam maddelerle ölçüm yapabiliyor. Bu tarz saydam bir 

cisimle birlikte kullanıldığı zaman doğru sonuç alabilmek için saydam cisim ile lidar 

arasında mesafe olmaması ve lidardan çıkan ışığın saydam cisimden/camdan dik bir 

açıyla geçmesi gerekiyor. Aksi halde ölçümler doğru sonuç vermiyor. Aynıca 

koyduğumuz saydam cisme bağlı olarak da ölçümde hesaplanabilir sapmalar meydana 

geliyor. Bu hesaplamalar ile birlikte doğru sonuç elde edilebiliyor. 

 Kullandığımız Lidar açık havada kullanılması için üretilmiş bir parça. Su altı kullanımı 

için üretilmemiş. Fakat yaptığımız testler sonucunda su altında da kullanılabileceğini 

görmüş olduk. Fakat su altında aldığımız sonuç direk doğru sonuç değil. Su altında 

olduğu için yaklaşık x1.5 oranında farklı bir sonuç alıyoruz. Bu oran sayesinde gerçek 

mesafeyi hesaplayabiliyoruz.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

 

 

Şekil 72: Zaman Planlaması 

Nisan

• ÖTR sonuçlarının açıklanması.

• ÖTR sonuçalırının değerlendirilmesi.

Mayıs

• KTR yazımına başlanılması.

• Raspberry pi çalışmaları.

• Simülasyon analiz çalışmaları.(Ansys vs.)

• Yurt dışı malzeme siparişlerinin verilmesi.

Haziran

• Dış kasa tasarımının kesinleştirimesi.

• Robotik kol üretimi.

• Elektronik ve yazılım çalışmaları.

• Elektronik kartların üretimi.

Temmuz

• Sızdırmazlık testleri yapılması.

• Görüntü işleme çalışmaları.

• Joystick kodlaması ve kontrolleri.

• Stablizasyon sağlanması

• Maddi destekden sonra şase üretimi ve diğer siparişlerin verilmesi.

Ağustos ve 
Eylül

• Montajlamanın tamamlanması.

• Arayüz çalışmaları ve kontrolleri.

• Testler ve hata giderilmesi.

• Havuz çalışmaları.
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

Tablo 21: Bütçe 

   Almış olduğumuz sponsorluklar bu bütçenin 16000 tl’ sini karşılıyor bu 16000 tl ile 

yurtdışından gelecek olan siparişlerin acil olarak verilmesi sonrasında ise Teknofest’ in maddi 

desteğinin alınması ve şase için kütük, işleme parası ve helicoil gibi malzemeler sonradan 

alınmasına olanak sağlayacaktır. Yurt dışından gelecek malzemelerin önceden sipariş verilmesi 

elzemdir çünkü kargolama süreleri oldukça uzundur. 
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8.3. Risk Planlaması 

                      Riskler               Alınan önlemler 

Malzeme siparişlerinin yetişmemesi Malzemeler önceden sipariş edilerek zaman 

kazanılması ve malzemeler elimizde olmadan 

yapılacak tüm işlerin yapılarak zaman 

kazanılması. 

Pandemi sürecinde şehir kısıtlarının 

kaldırılmaması 

Malzemelerin ayrı ayrı hangi birim ne 

üzerinde çalışacaksa ona göre sipariş 

verilmesi. 

TEKNOFEST’ten beklenen bütçenin yeterli 

olmaması 

Gelecek olan destek beklenilmeyip sponsor 

görüşmelerine devam edilmiştir ve öncelikli 

malzemeler sipariş edilip ,bütçemizi 

karşılayacak finans nerdeyse tamamlanmıştır. 

Montaj sürecinde yine şehir kısıtlarının 

devam etmesi 

Dış kasa üretiminin en uygun şehirde 

yapılarak, en uygun takım üyelerinin bir araya 

gelerek montajı tamamlaması. 

Dış kasa üretiminde problemler yaşanması Dış kasa üretilirken hem bütçe hem zaman 

açısından hata yapılma lüksü olmadığı için 

gerekli simülasyonlar tamamlanıp en uygun 

şehirde üretime başlanacaktır. 

Elektronik malzemelerde ki uyum sorunu Bunu önlemek için tüm parçaların 

datasheetleri dikkatlice kontrol edilip en 

uygun parçlar sipariş edilmiştir. 

 

 

Tablo 22: Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

a) KADEMELİ YUVA 

      Bu tasarımda 2 adet o-ring kanalı ve kanalların ortasında da cıvata 

geçişleri olacaktır. İki o-ring kanalı arasında yükseklik farkı olacaktır bu 

sayede su ilk o-ring kanalından geçse bile yükseklik farkından dolayı 

yükselemeyecek ve ikinci o-ring yuvası tarafından araç içine suyun 

sızdırılmaması sağlanacaktır. 

 

 

b) ROBOTİK KOL 

   Proje başından beri robot kol hakkında modülerlik üstünde durmuştuk. Aracın su içindeki 

otonom görevlerini yaparken tam dengede kalabilmesi için robot kolun modüler olması bize 

büyük miktarda katkı sağlayacaktı. Bizlerde bunu göz ardı etmeyerek robot kolu modüler halde 

tasarladık. 

c) ARAÇ TASARIMI 

   Araç için özgün olduğunu düşündüğümüz kısımlardan biri ise dış şasemizdir. Bu dış 

şasemizin tasarımında en dikkat ettiğimiz nokta max. Hacim- min. Kg olmuştur. Bunun için 

tasarımımızın ön yüzeyinde ki eğim açısı defalarca hesaplanıp analiz edilmiş ve araç içi hacim 

maksimumda tutulmaya çalışılmıştır. Bu denemeler sonunda sizlere mekanik tasarım sürecinde 

anlattığımız şase ortaya çıkmıştır. 

d) SU ÜSTÜ KONTROL İSTASYONU 

   Su üstü kontrol sistemimizin tasarımını olabildiğince küçük ve kolay taşınabilir bir şekilde 

tasarlanmış olması kullanıcıya portatiflik kazandırabilecek bir şekilde tasarlandı. Elektriksel 

güvenlik olarak sigortaların ve acil stop butonunun yine su üstü kontrol merkezinde olması 

istenmeyen durumlara hızlı bir şekilde müdahale imkanını kullanıcıya sunmaktadır. 

e) REGÜLATÖR KARTI 

   Kendi ar-ge çalışmamız sonucunda tasarladığımız regülatör kartımız, entegre bakımından 

piyasada bulunan birçok regülatör kartına nazaran daha güvenli ve stabil çalışmaktadır. Bu 

bakımdan elektronik dizayn konusunda çok kompakt bir yapıya sahip. Araç içerisindeki tüm 

kartların tasarladığımız regülatör kartına bağlanacak olması her hangi bir arıza durumunda 

kartları kolaylıkla değiştirme ve araç içi elektrik dolaşımına müdahale imkanını sağlamaktadır. 

f) ÖZGÜN YAZILIM 

Görüntü işleme kodlarımızı test etmek için Unity programı üzerinden kendi 3D ortamımızı 

geliştirdik ve otonom görevlere uygun daireler ekledik. Bu simülasyon sayesinde kodlarımızı 

daha hızlı bir şekilde test edebildik. Kendi arayüzümüzü tasarladık ve arayüz üzerinden 

seçilecek göreve göre uygun kamera, sensör gibi bilgileri ekranda sunarak görüntü kirliliğinden 

kaçındık bu şekilde operatöre kolaylık sağladık. Uzaktan kontrollü görevler, manuel görevler, 

görüntü işleme, ve havuz tarama güzergahları için yaptığımız denemeler sonucunda stabil, 

sorunsuz ve kullanacağımız kartları zorlamayacağından emin olduğumuz kendi 

algoritmalarımızı tasarladık. 

Şekil 73: Kademeli Yuvanın Gösterimi 
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