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1.RAPOR ÖZETİ 

Barbas Technology Team Teknofest- 2020 yarışmaları için bir araya gelmiş farklı eğitim 

düzeylerine sahip karma bir ekiptir. Tüm üyeler farklı yetkinlik ve donanıma sahip olup ekip 

içerisinde karşılaşılan sorunları farklı bakış açıları ile ele alma yeteneğine sahiptir. Takımımız 

daha öncede çeşitli yarışmalarda yarışmış ve alanında deneyim sahibi takım üyelerine sahiptir, 

“ODTU Robot Günleri, MEB Uluslararası Robot Yarışması, Turkish Airlines Sciene Expo 

2019– Autodesk Desingnow 3D Tasarım, University4society Girişimcilik Yarışması” 

yarışmalarında tecrübe edinen ve kendini geliştiren takımımız su altı sistemleri üzerine ilk kez 

çalışmalara başlamış olup bu alanda çalışmalarına devam etmeyi düşünmektedir. İnsansız su 

altı sistemleri farklı mühendislik multidisiplinlerini içerisinde barındırmaktadır ve olası 

sorunları çözebilmek için farklı alanlarda donanıma sahip karma bir takımın olması yapılan 

çalışmalarda bize avantaj sağlamıştır. Bu alanda uzun soluklu araştırmalar yapan takımımız 

insansız su altı araçlarının kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmuştur. 

İnsansız su altı araçları, zorlu görevlerde insan hayatının tehlikeye atılmaması ve bu görevlerin 

yerine getirmesi için kullanılması amaçlanarak son yıllarda yapılan çalışmalar hızlandırılmıştır 

[1]. Bu çalışmalarda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır bizimde karşılaştığımız en büyük 

sorunlardan biri sızdırmazlık konusudur ancak gelişen teknoloji ile beraber insansız sualtı aracı 

tasarımındaki ve üretimindeki bütün zorluklar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır [2]. 

İnsansız su altı sistemleri gerek askeri gerek sivil denizcilikte çok fazla kullanım alanına 

sahiptir. Bu alanda ülkemizde kendi insansız su altı araçlarını tasarlayıp üreten bir ülke haline 

gelmiştir ve bu alanda oldukça başarılı çalışmalar yapılmaktadır [3]. 

Bizler de Barbas Technology Team olarak bu alanda yerlilik ve millilik olgularını ön planda 

tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaptığımız ilk araştırmaların sonucunda sonar ve radar 

sistemlerinin kullanıldığı, GPS ile konum takibi yapılabilen, 100 kilograma kadar ağırlığa sahip 

nesneleri kaldırıp taşıyabilecek manipülatör kola sahip ve 400 metreye kadar dalış yapıp 

görevleri icra edebilecek pek çok donanıma sahip bir çalışma ve tasarım yapmıştık ancak ÖTR 

aşamasının henüz başında iken bu teknolojileri içinde barındıran bir su altı aracının maliyeti 

çok yüksek olacağından tamamen TEKNOFEST yarışmasında bizden istenilen görevleri yerine 

getirebilecek ve daha düşük maliyetli tasarımlara yöneldik. 

Ön tasarım raporunda belirlediğimiz; insansız su altı aracının yapımında kullanılması planlanan 

elektronik malzemeler ve mekanik malzemeler, kullanılacak olan programlama dilleri ve 

arayüzler anlatılmış olup malzemelerin ve yazılımın yerli, özgün ve milli olabilmesi için 

geçirilen süreçler ve yapılmakta olan çalışmalar anlatılmıştır. 

Projenin yapımı temelde üç ana bileşen ve alt bileşenler esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

temel bileşenler; mekanik, elektronik ve yazılımdır. Bu temel bileşenlere ait alt bileşenler ise; 

tasarım, haberleşme, kontrol ve görüntü işleme teknikleridir. 

Kritik tasarım raporu aşamasında ön tasarım raporuna göre çok büyük farklar olmamakla 

birlikte, COVID- 19 virüsünden dolayı alınan önlemler çerçevesinde yurt dışından temin 

edilmesi planlanan ürünlerin tarafımıza ulaşmasında aksamalar olabileceği ve dolar kurunun 

yükselmesi ile de maliyet artışların olabileceği ön görülerek sürecin en başında belirlemiş 

olduğumuz B planımızı devreye sokarak çalışmalarımıza devam etmiş bulunmaktayız. Dünya 

genelinde yaşanan bu krizi fırsata çevirerek, proje maliyetini düşürmüş olup kullanılan 

malzemelerin tamamını yerli imkanlarla temin etmeyi başardık. 

Değişime gidilen malzemelere bağlı olarak aracımızın tasarımında küçük değişimler olmuştur, 

bunlar iticilerin ve su altı haznesinin boyutlarının değişiminden dolayı aracın şasesi üzerinde 

yeniden konumlandırma yapılmıştır. Su altı haznesinde bir elektronik aktarım kartı kullanarak 



2 

 

daha fazla sızdırmazlık yeteneğini aracımıza kazandırmış, buna bağlı olarak elektronik alt 

sistem tasarımında ara katman eklemiş olduk. Yine belirlediğimiz kamera modelini değiştirerek 

maliyetimizi biraz daha azalttık buna bağlı olarak da aracın görüntü işlemesi için hazırlanan 

kodlar yeniden gözden geçirilerek WEBCAM ile sistemin uyumlu çalışabilmesi için kütüphane 

ekledik böylece uyum sorunu ortadan kalkmış oldu. 

İnsansız su altı aracına dönüş hareketi sağlayacak olan motorlar 45⁰lik açı ile aracın gövdenin 

alt kısmının sağına ve soluna yerleştirilmiştir. Aracın su içerisinde aşağı yukarı hareketi 

sağlayacak olan motorlar gövdeye bağlı halde olup sağ ve sol kanatların tam ortasında 

bulunmaktadır. Motorların kontrolü ise bilgisayar kontrollü PIXHAWK yazılımı üzerinden 

RS232 haberleşmesi ile gerçekleştirilecektir. Aracın enerji ihtiyacı ise araç içinde olan 

donanımlar için ve kontrol için ayrı ayrı sağlanması planlanmıştır. Su altında görevleri 

yapabilmek için görüntü almak gerektiğinden WEBCAM kamera sistemi ve aydınlatmanın 

sağlanması için ise su geçirmez odaklanabilir fener sistemi kullanılacaktır. Su altında sensörler 

yardımı ile alınan veriler ise basınç, derinlik ve sıcaklıktır. 

Su altı aracımız üzerinde yaptığımız değişikliklere bağlı olarak aracın şasesinin, aracın 

ayaklarının, elektronik güç dağıtım kartının, elektronik aktarım kartının ve motor sürücü 

kartlarının kendi üretimimiz olması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayrıca otonom 

sürüş için kullanılacak yazılımları simülasyon ortamında deneyerek üretim sonrası test 

aşamalarında kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sonuç olarak yarışmada verilen görevleri eksik yerine getirebilecek özgün, yerlilik ve milliliğin 

ön planda tutulduğu bir su altı aracı milli teknoloji hamlesini kendine misyon edinmiş 

takımımız tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca şartnamede belirtilen minimum ölçülere sahip 

olması ve otonom hareket edilmesi gereken görevlerde özgün tasarımımız sayesinde 

zorlanılmayacağı ön görülmektedir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Takımımız farklı okullardan ve bölümlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

Barbas Technology Team, bir arkadaşımızın kritik tasarım raporu sürecinde ekipten 

ayrılmasıyla şu an 9 kişilik öğrenci grubundan oluşup 1 tanede danışmanı bulunmaktadır. 

 

Çizelge-2.1. Takım Danışmanı Ve Takım Üyeleri 

  

   Takım Danışmanı: Öğr. Gör. Hüseyin KÜÇÜKERDEM 

 

   Üyeler: 

1. Rasim BUDAK / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü-Haberleşme Teknolojisi 2. 

Sınıf  Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Takım Lideri 

 

2. Ahmet TANRIKULU / Lise Son Sınıf  Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Takım 

Koordinatörü 

 

3. Fatih KAYA / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü-Haberleşme Teknolojisi 2. 

Sınıf  Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Yazılım Ve Otonom Sistemler 

 

4. Bilge ULAŞ / Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi / Takımdaki 

Görevi : Mekanik Sistem Tasarımı Ve Analiz 

 

5. Rabia YİĞİT / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü-Elektronik Teknolojisi 1. 

Sınıf Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Mekanik Sistemler 

 

6. Atalay KARATAŞ / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü-Elektronik Teknolojisi 

1. Sınıf  Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Mekanik Sistemler 

 

7. Önder ESER / Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi / 

Takımdaki Görevi : Elektronik Ve Otonom Sistemler 

 

8. E. Yasin KIRTAN / Elektronik Ve Otomasyon Bölümü-Elektronik Teknolojisi 

1. Sınıf  Öğrencisi / Takımdaki Görevi : Mekanik Sistemler 

 

9. M. Yusuf KAZAN / Makine Mühendisliği-Hazırlık Öğrencisi/ Takımdaki 

Görevi: Mekanik Tasarım 
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2.2. Organizasyon Şeması Ve Görev Dağılımı 

Ekip arkadaşlarımızın proje boyunca hangi alanda görev alacağı aşağıdaki blok şemada 

belirtilmiş olup her üyenin ilgi ve becerileri göz önünde bulundurularak görev dağılımı 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2. Organizasyon Şeması 
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Mekanik 
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3. PROJENİN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Yaptığımız ilk çalışmaların sonucunda sonar ve radar sistemlerinin kullanıldığı, GPS ile konum 

takibi yapılabilen, 100 kilograma kadar ağırlığa sahip nesneleri kaldırıp taşıyabilecek 

manipülatör kola sahip ve 400 metreye kadar dalış yapıp görevleri icra edebilecek pek çok 

donanıma sahip bir çalışma ve tasarım yapmıştık ancak ÖTR aşamasının henüz başında iken 

bu teknolojileri içinde barındıran bir su altı aracının maliyeti çok yüksek olacağından tamamen 

TEKNOFEST yarışmasında bizden istenilen görevleri yerine getirebilecek ve daha düşük 

maliyetli tasarımlara yöneldik ve ÖTR aşamasında belirttiğimiz tasarımlar ile çalışmalarımıza 

devam ettik. 

Barbas-1 insansız su altı projemizde, ÖTR aşamasında belirlenen tasarımda performans 

açısından üstün özelliklere sahip olması planlanmıştır, bu sebeple aracında mekanik ve 

elektronik alt sistemini oluşturan malzemelerin büyük kısmı yurt dışından temin edilmesi 

gerekiyordu. Tasarım konusunda da maksimum puana ulaşabilmek için aracın boyutları ve 

ağırlığı en aza indirgenmiştir. Böylece yarışma alanında maksimum performansa erişerek 

avantaj elde etmeyi düşünmekteydik. Mekanik alt sistemde ve elektronik alt sistem için bu 

dönemde düşünülen ürünler yarışmaya yönelik istenilen yeterlilikleri fazlasıyla 

karşılamaktaydı buna bağlı olarak ekstra sızdırmazlık için daha fazla malzeme kullanılacaktı. 

Ancak bu durum hem üretim aşamasında fazla malzemeden kaynaklı mekanik montaj 

işlemlerini daha da zorlaştıracaktı. Elektronik alt sistemde kullanılması planlanan kameranın 

hem analog hem dijital veri aktarımını sağlayabilecek özelliklere sahip olması görüntü işleme 

ve otonom hareket etme konularında bize avantaj sağlaması planlanmaktaydı, kontrol kartı 

olarak PIXHAWK otopilot kartı kullanarak ArduSub yazılımı üzerinden aracın kontrolünü 

sağlamayı amaçlamaktaydık. Tüm bu özelliklerin sağlanabilmesi amacıyla çok sayıda 

malzemenin kullanılması aracın üretim maliyetini oldukça yükseltmekteydi ve daha fazla yurt 

dışına bağımlılığımıza sebep oluyordu. 

Ancak son dönemler COVID-19 virüsünün tüm dünyaya yayılmasından dolayı ülkemizde 

alınan önlemler ticaret akışını da etkilemiş bulunmaktadır. Bu duruma bağlı olarak dolar kuru 

yükselmiş ve ÖTR aşamasında belirlenen maliyetler artmıştır. Bu tarz kriz durumlarının 

yaşanabileceği ön görülerek henüz ÖTR aşamasında B planı hazırlanmıştı. Bu kriz dönemini 

bir fırsata çevirebilmek için yeni planımız üzerine çalışmalarımıza evlerimizden devam ettik. 

Şu an gelinen noktada insansız su altı aracımız daha yerli daha milli bir hal almıştır. Aynı 

zamanda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen yeni oluşturulan bütçe planımızda ise büyük 

ölçüde maliyetleri düşürmüş bulunmaktayız. 

Su altı aracımızın güncel tasarımına değinecek olursak; aracımızın mekanik tasarım alanında 

yine mekanik alt sistem de değişimi yapılan iticilerin ve su altı haznesinin boyutlarının 

değişmesinden dolayı genel görünüşte değişim yapılmamış olup milimetrik hesaplamalar ile 

yeniden konumlandırılmıştır. Elektronik ve mekanik alt sistemlerde yapılan değişiklikler ise 

mekanik alt sistemlerde; su altı haznesi, iticiler, servo motor ve gripper malzemelerinde, 

elektronik alt sistemlerde; kamera, Raspberry Pi mikroişlemcisi, motor sürücü kartları ve basınç 

sensörü, malzemelerinde genel sisteme uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. 

Yapılan bu değişimlerde ise istenilen görevleri yapabilecek ölçüde iticilerin gücü 

sınırlandırılmış, kullanılan kamera sadece dijital veri aktarımı yapabildiğinden görüntü aktarımı 

konusunda düşük gecikmeler yaşanılacaktır. Bu konuda araç performansında kısmi olarak 

düşüş yaşanacaktır. Elektronik alt sistemde mikroişlemcinin değişimi performans olarak 

etkilememiş olup olumlu yönde kullanılacak yazılım ve kart arasındaki senkronizasyon sorunu 

çözülmüş oldu. Motor sürücü kartlarında yapılan değişiklik ile maliyet biraz daha düşürülmüş 

olup, tercih edilen motor sürücü kartlarının peek akımının daha yüksek olmasıyla yarışma 

alanında ön görülen ısınma sorunun önüne geçilmiş oldu. Mekanik alt sistemlerdeki değişimler 
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göz önünde bulundurulduğunda su altı haznesinde akrilik kubbe kapağın kullanılmaması 

kameranın görüş açısını düşürmüştür diğer yandan manyetik kapağın bulunması, elektronik 

aktarım kartını kolaylıkla montajlamamıza imkan tanıması ve sızdırmazlık için flanşların 

üzerinde olmasından dolayı hem sızdırmazlık konusunda hem de maliyet konusunda büyük 

avantaj sağlamıştır. Servo motorda aynı özelliklere sahip bir modeli yerli firmadan temin ederek 

performans kaybı yaşanmamıştır gripperda ise yapılan değişimde tıpkı servo motorda olduğu 

gibi yerli bir firmadan temin edilecektir servo motoru içine yerleştirebilecek olmamız hem 

montaj hem fiyat konunda bize avantaj sağlamaktadır. 

Elektronik alt sistemdeki malzeme değişikliklerini incelediğimizde; elektronik aktarım kartı 

eklenmiştir böylece veri aktarımı daha sağlıklı olup tek katman üzerinden bağımsız 

bağlantılarla sağlanmıştır bu sızdırmazlık konusunda avantaj sağlarken çeşitli konnektör ve 

penetratör kullanımlarına gerek kalmadığından maliyet açısında da avantaj sağlamıştır. 

Raspberry Pi’de yapılan değişim ise ÖTR’nda belirlenen Raspberry Pi 4B modelinin yerine 

Raspberry Pi3 B+ modeli kullanılmaya karar verilmiştir, bunun sebebi ise Raspberry Pi 4B 

modelinin, kullanacağımız ArduSub yazılımı ile henüz uyumlu olmaması, fiyatının daha 

yüksek olması ve kartın ihtiyacımız olandan daha fazla ram ve işlemci hızına sahip olmasından 

dolayı Raspberry Pi3 B+ modeline yöneldik bunun bize avantajı ise fiyat ve performans 

açısından ihtiyacımızı karşılaması, ArduSub yazılımı ile uyumlu olmasıdır. Motor sürücü 

kartlarında yaptığımız değişim sebebi ise ÖTR aşamasında belirlenen Bluerobotics firmasının 

kartlarının yurt dışından temin edilmesi ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle, yerli bir 

firmadan motor sürücü kartlarını (ESC) alma kararı verdik. Bu kartların peek akımının daha 

yüksek olması ile yarışma alanında olası ısınma sorunu en aza indirilmiş olup üretim 

çalışmalarına devam ettiğimiz güç dağıtım kartları ile montajında kolaylık sağlaması, 

maliyetinin daha düşük olması bize sağladığı başlıca avantajlardır ayrıca daha yerli daha milli 

bir proje olması amacımıza katkı sağlamıştır. Basınç sensörü olarak Bluerobotics firmasından 

temin etmek yerine yerli bir firmadan bunu temin ederek fiyat konusunda avantaj sağlamıştır 

ayrıca içerisinde sıcaklık sensörünü de barındırdığından hem sıcaklık hem basınç verilerini tek 

bir parçadan almış olacağız. Kamera olarak ÖTR’nda belirlenen kameradan farklı bir dijital 

kamera kullanma kararı aldık bunun sebebi belirlediğimiz kamerayı yurt dışından temin 

etmenin bize sorun yaşatacağını düşünmemiz oldu. Farklı kamera kullanmamızın tek 

dezavantajı bize aynı anda hem dijital hem analog veri aktarımı sağlanamadığı için anlık 

görüntü aktarımı olmamaktadır. Ama diğer yaptığımız değişimlerde de olduğu gibi fiyat 

bakımından avantaj durumu söz konusudur. 

 

Çizelge-3 Bütçe Planlarının Karşılaştırılması 

 

ÖTR AŞAMASINDA PLANANAN BÜTÇE VE SON BÜTÇE PLANI 
KARŞILAŞTIRMASI

ÖTR BÜTÇE PLANI

Üretim maliyeti= 558 TL       
Temin Edilecek Ürünlerin 
Maliyeti= 13.445,61 TL 

Toplam Maliyet= 14.003,61 TL

(1 Dolar = 6,55 TL)

SON BÜTÇE PLANI

Üretim Maliyeti= 650 TL

Temin Edilecek Ürünlerin 
Maliyeti= 6.554,69 TL

Toplam Maliyet= 7.204,69 TL 

( 1 Dolar = 6,88 TL) 

ÖTR VE SON 
BÜTÇE FARKI

Toplam Fark=

6.798,92 TL 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

Şekil 4.1. Sistem Tasarımı 

3. Yerlilik ve millilik göz önünde bulundurularak diğer malzemeleri özgün bir şekilde 
üretimi.

3.1. Elektronik ve mekanik malzemelerin 
montajı.

3.2. Yazılım sürecinin tamamlanması.

2. 1'inci aşamadaki malzemelerin fiyat ve performans oranı göz önünde bulundurularak 
temin edilmesi.

2.1. Üretimi yapılacak malzemelerin 
tasarımlarının hazırlanması ve üretimine 

başlanması.

2.2. Temin edilecek malzemelerin 
COVID-19 süreci göz önünde 
bulundurularak temin edilmesi.

1. Maksimum kilo ve boy puanına ulaşabileceğimiz ve görevleri eksiksiz 
yapabileceğimiz proje planın hazırlanması.

1.1. Estetik ve dinamik bir tasarım 
oluşturulması ve 3D modellemelerin 

yapılması.

1. 2. Projeye en uygun malzemelerin 
araştırılması, üretilecek ve temin edilecek 

malzemelerin değerlendirilmesi. 

5. Aracın hareket kabiliyeti videosunun sisteme yüklenmesi.

4. Test senaryolarının hazırlanarak testlere başlanması.

4.1. Manuel kontrol testlerinin 
tamamlanması.

4.2. Otonom kontrol testlerinin 
tamamlanması.
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Şekil 4.2. Sigortaların Ve Su Üstü Kontrol İstasyonunun Elektronik Sistem Şeması 

 

Şekil 4.3. Sigortaların Ve Su Üstü Kontrol İstasyonunun Detaylı Elektronik Sistem Şeması 

220V-AC 
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Şekil 4.4. Elektronik Alt Sistemin Araç Üstü Yerleşimi 

 

4.2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik Tasarım sürecinde ilk aşamada sunulan rapordaki verilerimizi gözden geçirdik ve 

aracımızın tasarımında tespit ettiğimiz problemleri ve değişen malzeme listemizle beraber 

şasiye uygulanacak olan komponentlere uygun olacak şekilde ana tasarımı bozmadan üzerinde 

analizler yaparak küçük çaplı değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikler aracımızın su altındaki 

görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesini ve standart parçalarla olan entegrasyonunu 

sağlamak için yapılmıştır. Bu süreçte itici motor bağlantıları, kemer bağlantıları, tutucu 

mekanizması, ayaklar ve akrilik tüpte bazı yenilikler yapılmıştır. Bu değişiklikler mümkün 

olduğu sürece maket haline getirilmiş ve ön kontroller yapılmıştır.  

Bu aşamada tasarım ekibimiz farklı tasarımlar üzerinde çalışmış olup yarışma için en uygun 

tasarıma ulaşana kadar çalışmaya devam etmişlerdir. Bu tasarımların özgün olması bizim için 

çok önemli olduğundan aracın her bir ayrıtının hem çok iyi hesaplanması hem de çok iyi dizayn 

edilmesi gerekiyordu. Bunun için 3D modellemeler yapılmadan hemen öncesinde kağıt 

üzerinde çeşitli çizimler hesaplamalar yapılmış olup sonrasında modelleme işlemleri 

yapılmıştır. 3D modelleme işlemlerimizi AUTODESK FUSION 360 programı ile 

gerçekleştirmiş olup analizlerimizi ise ANSYS programı kullanarak yapmış bulunmaktayız.  

Tasarım aşamasında aracın ilk başta 4 motorlu olması düşünülmekteydi ancak ilerleyen 

süreçlerde hareket kabiliyeti ve suyun içinde 4 motorun çok zorlanacağını düşünerek 

tasarımlarımızı 6 motorlu olacak biçimde düzenlemeye karar verdik. Aracın 4 motoru gövdenin 

altında 45⁰lik açılar ile yerleştirilmiş olup aracın ileri, geri, sağa ve sola hareketini sağlayacaktır. 

Diğer 2 motorun gövdenin her iki kanadının merkezine zemine paralel olacak şekilde 

sabitlenmesine karar verilmiştir. Bu sabit iki motor ise aracın dalma ve çıkma hareketleri 

sağlamaktadır.  
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Şekil 4.5. Aracın İlk Tasarımı 3D Modellemesi 

 

Su altı aracımızın ilk modellemesinde aracın genel hatları belirlenmişti, ancak şasisinin keskin 

hatlara sahip olmasından dolayı güvenlik açısında sorun teşkil edebileceği ön görülmüştür ve 

tasarımda değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir. 

 

  
Şekil 4.6. Aracın İkinci Ve ÖTR’nda Kabul Edilen Tasarımı 

 

Aracımızın ikinci tasarımı ÖTR aşamasında kabul edilen tasarımı olup bu tasarıma yönelik 

aracımızı tasarlamayı düşünmekteydik ancak değişen malzemelere bağlı olarak ana tasarımı 

bozmadan küçük değişiklikler yapmamız gerekti. Böylece üçüncü tasarım çalışmalarına 

başladık. 
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Şekil 4.7. Aracın Kabul Edilen Final Tasarımının 3D Modellemesinin Önden Görünüşü 

 

 

Şekil 4.8. Aracın Kabul Edilen Final Tasarımının 3D Modellemesinin Çapraz Görünüşü 

 

 

Şekil 4.9. Aracın Kabul Edilen Tasarımının 3D Modellemesinin Alttan Görünüşü 
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Şekil 4.10. Aracın Kabul Edilen Tasarımının 3D Modellemesinin Yandan Görünüşü 

 

Aracımızın mekanik tasarım sürecinde değişen motorlar ile aracın şasesindeki bağlantı yerleri 

sigma profil bağlantıya uygun olarak tasarlanarak yeni itici modelimize uygun bir geometri 

haline getirilmiştir. 

 

Şekil 4.11. Şasi Üzerinde Yeniden Tasarlanan Sigma Profil Bağlantısı 

 

Araç şasisinin iki kanadının ön taraflarına aydınlatıcılar için iki adet yuva açılmıştır. Bu 

yuvalara yerleştirilecek olan aydınlatıcılar sayesinde su altında daha net görüntü almayı 

amaçladık. 

 

 

Şekil 4.12. Final Tasarımında Aydınlatıcıların Şasi Üzerinde Görünümü 
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4.2.1.1. Kabul Edilen Final Tasarımının Üretim Öncesi Maket Çalışması 

Aracımızı daha iyi görebilmek ve üzerinde çalışabilmemiz için aracın basit bir maketi yapılarak 

üretim esnasında yaşanabilecek sorunlar üzerine tartışmalar yapılmıştır. Bu süreç bize 

aracımızın boyutlarını görmemizi ve üretim sırasında şasenin üst kısmında bulunun itici 

motorların bağlantı yerlerinin üretilmesinin zor olacağını görmemizi sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13. Aracın Teknik Resmi Çizilerek Straforun Üstünde Kopya Almaya Hazır Hale 

Getirilmesi 

 

Su aracının kalıbı strafor köpüğe çizilip maket bıçağı yardımıyla kalıptan çıkarıldı ve iki kanat 

elde edilmiş oldu. Bu kanatlar üzerinde incelemelerde bulunularak üretim için uygun olup 

olmadığı gözden geçirildi. Sonrasında iticilerin yerleştirileceği yerler gözden geçirilerek 

çalışmaya devam edildi. 

 

  

Şekil 4.14. Su Altı Aracının Kanat Maketine İtici Maketlerinin Yerleştirilmesi 

 

İki şase arasında akrilik tüpümüzün ne kadar yer kapladığını görmek için tahta çubuklar 

yardımıyla 100mm’lik bir ölçü belirleyip kanatları birbirlerine sabitlendi. Daha sonra 45˚lik 
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motorların kapladığı alanı görmek için motorların bağlanacağı notlara temsili bir şekilde motor 

bağlantıları gösterildi. 

Aracın gerçek boyutlarıyla yaptığımız maket çalışmasında ölçülendirmenin üretim esnasında 

ne kadar önemli olduğunu ve tek bir hatanın tüm geometriyi etkilediğini daha iyi kavramış 

olduk. Aynı zamanda ilk kez 3 boyutlu ortamda ürettiğimiz bir tasarımı üretmenin oldukça 

dikkat isteyen bir iş olduğunu öğrendik. 

 

 

Şekil 4.15. Su Altı Aracının Maketi 

 

4.2.1.2. Su Altı Aracının Statik Analizleri 

Su altı aracımızın ANSYS programı aracılığıyla statik analizleri yapılarak aracın toplam 

deformasyonu, yönlü deformasyonu, eş değer stres, eş değer elastik zorlanma gibi kritik 

özellikleri analiz edilmiştir. Böylece üretim öncesinde aracımızın statik özelliklerini de tekrar 

gözden geçirerek son aşamaya gelmiş olduk. Analizler kanat üzerine konumlandırılmış iki 

iticiyi ve şasiyi oluşturan iki kanadı birleştiren kemer üzerine uygulanan kuvvetler hesaplanarak 

yapılmıştır. 

 

Şekil 4.16. Şasinin Toplam Deformasyon Analizi 
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Şekil 4.17. Şasinin Alt Tarafının Yönlü Deformasyon Analizi 

 

Şekil 4.18. Şasinin Yan Tarafının Yönlü Deformasyon Analizi 

 

Şekil 4.19. Şasinin Üst Tarafının Yönlü Deformasyon Analizi 
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Şekil 4.20. Şasinin Eş Değer Stres Analizi 

 

 

Şekil 4.21. Şasinin Stres Analizinde Motor Bağlantı Ve Ayak Bağlantı Noktası Detayı 

 

Şekil 4.22. Şasinin Eş Değer Elastik Zorlanma Analizi 
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Şekil 4.23. Şasinin Eş Değer Elastik Zorlanma Analizi Motor Ve Ayak Bağlantı Noktası 

Detayı 

 

4.2.2. Malzemeler 

4.2.2.1. Üretilecek Olan Malzemeler 

Geliştirmiş olduğumuz su altı aracımızın daha özgün, daha yerli olması için bazı mekanik 

aksanlarının tasarımını takımımız yapmış olup yine takımımız tarafından üretilecektir.  

 

4.2.2.1.1. Araç Şasisi 

Şase için seçilen polioksimetilen malzeme belirlenen ölçülerde CNC makinesi ile kesilecektir. 

Ana hatlarıyla üretildikten sonra delik delme işlemleri yapılarak montajlanacak parçalar için 

uygun bağlantı noktaları açılacaktır. 

 

 

Şekil 4.24. Üretimi Yapılacak Şasinin Kanadının 3D Modellemesi 
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4.2.2.1.2. Araç Kemeri 

Fusion 360 programı kullanılarak tasarlanan araç kemeri, şasinin iki kanadını ve su altı 

haznesini birleştirmek amacıyla kullanılacaktır. Kullanım amacı gereği hassas ölçülere sahip 

olduğundan 3D yazıcı kullanılarak takımımız tarafından üretilecektir. Yapımında ABS plastik 

malzeme kullanılacaktır. Ayrıca tasarımımız aracın görevleri yapabilmesi için kullanılacak olan 

gripper ile uyumlu bir kola sahip olmasıyla görevlerde bize avantaj sağlayacaktır. 

 

 

Şekil 4.25. Üretim İçin Tasarlanan Araç Kemerinin Genel Yapısı 

 

 

Şekil 4.26. Üretimi Yapılacak Kemer Ve Kullanılacak Gripper Uyumu 

 

4.2.2.1.3. Aracın Ayakları 

Aracın ayakları için başta belirlenen alüminyum ayaklar suyun altında dayanıklı olmadığından 

dolayı ayaklar için suya dayanıklı bir malzeme olan 316 kalite boru kullanılmaya karar verildi. 

Borunun radiuslu yapısının üretiminde CNC boru bükme makinasının kullanılması uygun 

görüldü ve aracın ölçülerine göre üretecek fabrikaya sipariş verildi. 
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Şekil 4.27. Üretimi Yapılacak Su Altı Aracının Ayakları 

 

4.2.2.1.4. İtici Plastikleri 

İtici motorlar DEGZ firmasının motorlarından referans alınarak Fusion 360  programında 

modellendi ve 3 boyutlu yazıcıda üretilmek üzere hazır hale getirildi. İtici motorların basımında 

ABS malzeme kullanıldı. 

 

  

Şekil 4.28. Üretimi Yapılacak İtici Plastiklerinin 3D Modellemesi 

 

Şekil 4.29. Üretimi Yapılacak İtici Plastiklerinin Referans Alınan Teknik Çizimi [4] 
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Şekil 4.30. İtici Plastiklerinin İlk Prototip Fotoğrafları 

 

4.2.2.1.5. Raspberry Pi Muhafaza Kutusu 

Raspberry Pi 3 kartını koruyabilmek için Fusion 360 programında 3 boyutlu yazıcıdan basmak 

üzere karta uygun özgün bir koruyucu kap tasarlandı. Basılacak olan kap için ABS plastik 

kullanılacaktır. 

 

  

Şekil 4.31. Üretilecek Olan Raspberry Pi Muhafaza Kutusunun 3D Modellemesi 

 

 

Şekil 4.32. Üretimi Yapılacak Olan Raspberry Pi Muhafaza Kutusunun Teknik Çizimleri 
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4.2.2.1.6. Motor Sürücü Kartı Muhafaza Kutusu 

Kullanılacak motor sürücü kartları için koruma amaçlı kapaklı, çap 29mm ve yüksekliği 48mm 

olan ön ve arka kısmında kablo çıkış delikleri bulunan silindirik yapıda bir koruma kutusu 

tasarlandı. 3 boyutlu yazıcı ile üretilecek ve ABS malzeme ile basılacaktır. 

 

 

Şekil 4.33. Üretimi Yapılacak Olan Motor Sürücü Kartı Muhafaza Kutusu 3D Modellemesi 

 

                              

Şekil 4.34. Üretimi Yapılacak Olan Motor Sürücü Kartı Muhafaza Kutusu Teknik Çizimleri 

 

4.2.2.1.7. Pixhawk Muhafaza Kutusu 

Kullanılacak olan Pixhawk kartı aracımızın kontrolünü sağlayacaktır ve tüm sistemin 

merkezinde bulunmaktadır. Bu kartın muhafazasını sağlamak amacıyla Fusion 360 programı 

ile tasarladığımız muhafaza kutusunu ABS plastik kullanarak 3D yazıcı yöntemi üretimini 

gerçekleştireceğiz. 
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Şekil 4.35. Üretimi Yapılacak Olan Pixhawk Muhafaza Kutusunun 3D Modellemesi 

 

Şekil 4.36. Üretimi Yapılacak Olan Pixhawk Kartı Muhafaza Kutusu Teknik Çizimleri 

 

4.2.2.2. Hazır Temin Edilecek Malzemeler 

4.2.2.2.1. Su Geçirmez Motorlar  

Aracımızda 6 adet itici kullanılması kararlaştırılmış olup bunlardan 2 adet itici zemine paralel 

olacak şekilde montajlanarak batma ve dalma işlemlerini gerçekleştirecektir. 4 adet itici ise 

45⁰lik açı ile yerleştirilerek aracın ileri, geri, sağa ve sola hareketini sağlayacaktır. 6 adet motor 

kullanmamızın başka bir sebebi de aracın tamamen dengeli hareket edebilmesi ve motor başına 

düşen yüksek akımı düşürmek içindir. 

Bu motorları kullanma sebebimiz ise ÖTR aşamasında kullanılması planlan T200 iticiler ile 

neredeyse aynı özelliklere sahip olmasının yanı sıra bu motorların diğer motorlara göre daha 

geniş voltaj aralığına sahip olması ve 30A kadar akıma dayanabilmesidir. Bu özelliklerinden 

dolayı diğer motor türlerinden daha güçlü olduğu aşikârdır. Aynı zamanda itici plastiklerini de 

kendimiz 3D yazıcı kullanarak üreteceğiz. 

Kullanacağımız iticilerin mekanik ve elektriksel özelliklerini detaylı inceleyecek olursak; 
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Çizelge-4.1. Motorların Teknik Özellikleri [4] 

Motorların Teknik Özellikleri 

Voltaj Aralığı: 3S-6S (12V – 22V) Sürekli Akım: 11A 

Peak akım: 40A Voltaj – devir ilişkisi: 350kV 

Anodize alüminyum gövde Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 

 

Şekil 4.37. Su Geçirmez Motor [4] 

 

 

Şekil 4.38. Su Geçirmez Motorların Teknik Çizimi [4] 

 

4.2.2.2.2. Gripper 

Kendi tasarladığımız ve üretimini yapacağımız robot kol tek eksende hareket edecek olup 

yarışma süresince verilen tutma, bırakma ve taşıma görevlerini yerine getirmek için 

kullanacağımız bu donanım sayesinde görevleri hızlı ve pratik olarak yapmayı düşünmekteyiz. 

Gripper üzerindeki slot birçok servo motorla uyumludur ve alüminyumdan üretilmiştir.  

 

Çizelge-4.2. Gripperın Teknik Özellikleri [5] 

Gripperın Teknik Özellikleri 

En/ boy /yükseklik 105x100x30mm 

Maksimum açıklık 5.08 cm (2 inch) 
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Şekil 4.39. Gripper [5] 

 

4.2.2.2.3. Servo Motor 

Kullanacağımız servo motorun hem gripper ile hem de ortam şartlarına uygun olması açısından 

Emax ES3005 modeliyle bilinen servo motoru kullanmaya karar verdik. 10 kg ağırlığa kadar 

kaldırma gücüne sahip olmasından dolayı hem kıskacı maksimum performansta 

kullanabileceğiz hem de görev esnasında sorun yaşama riskini en aza indireceğiz. Aynı 

zamanda sızdırmazlığı sağlanarak su altı görevler için çok daha fonksiyonel bir hale 

getirilecektir. Teknik özellikleri detaylı inceleyecek olursak; 

 

Çizelge-4.3. Servo Motorun Teknik Özellikleri [6] 

Servo Motorun Teknik Özellikleri 

• Modülasyon: Analog • Tork: 4,8V: 138,9 oz-inç (10,00 kg-cm) 

• Hız: 4,8V: 0,20 sn / 60° • Ağırlık: 55 gr 

• Boyutlar: Uzunluk: 1.60 inç (40.6mm) • Genişlik: 0,78 inç (19,8 mm) 

• Yükseklik: 1,69 inç (42,9mm) • Motor Tipi: Çekirdeksiz 

• Dişli Tipi: Metal • Dönme / Destek: İkili Rulmanlar 

• Dönme Aralığı: 180° • Darbe Döngüsü: 20 ms 

• Darbe Genişliği: 1000-2000 µs • Soket Tipi: JR 

 

 

Şekil 4.40. Servo Motor [6] 
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4.2.2.2.4. Su Altı Haznesi 

Kullandığımız akrilik tüp su geçirmez özelliğe sahip olup yüksek basınçlara dayanabilmektedir. 

Kullanacağımız elektronik kartlar, kameralar ve diğer malzemeler bu tüpün içerisinde olacaktır. 

Bu durumdan dolayı sızdırmazlık bizim için en önemli konulardan birisidir. Tüp üzerinde bazı 

değişikler de yaparak özgünlük kazandırmayı ihmal etmedik. Bu değişikliklerden bir tanesi 

kapak kısmında bulunan elektronik aktarım kartı ve yine kapakta bulunan manyetik açma 

kapatma düğmesidir. Bu özelliklerle ekstra sızdırmazlık kazanmıştır. 

Akrilik tüp Poli (metil metakrilat) maddesinden elde edilmiştir. Mekanik dayanıklılığı su 

altında kullanıma elverişlidir ve yarışma koşullarındaki su basıncına karşı ve bükülmeye karşı 

yüksek dirence sahiptir. Su altında çarpma ve çizilmeye (taş,kaya) karşı sağlamlığı yanında 

doğal su ortamında muhtemel lekelenmelerde (yosun vb.) uygun malzemelerle  tekrar 

temizlenebilir. 

Su altı haznemiz içerisinde ekstra sızdırmazlık için dahili flanşlar ve kapaklarda bulunmaktadır. 

KTR aşamasında bu hazneyi yerli bir firmadan temin etme kararı aldık bunun bize sağladığı 

avantaj ise fiyat bakımından daha avantajlı olması, manyetik kapak ile ekstra sızdırmazlığın 

sağlanmış olması ve yine kullanacağımız veri aktarım kartı uyumlu olması sağladığı başlıca 

avantajlardandır. Teknik özelliklerini inceleyecek olursak; 

 

Çizelge-4.4. Su Altı Haznesinin Teknik Özellikleri [7] 

Su Altı Haznesini Teknik Özellikleri 

İç Çap: 90mm Dış Çap: 100mm 

Tuzlu Suda kullanıma uygun Anodize alüminyum ve krom malzeme 

Derinlik: 100-200 metre Daha az sızdırmazlık elemanı 

 

 

  
 

Şekil 4.41. Su Altı Haznesi [7] 

 



26 

 

 

Şekil 4.42. Su Altı Haznesi Teknik Çizim [7] 

 

4.2.2.3. Yüzerlik Ve Sızdırmazlık İçin Kullanılması Planlanan Diğer Malzemeler 

Burada malzemelerin bir kısmını aracın su altında testleri yaparken kullanacağımız gibi suya 

indirmeden önce sızdırmazlık amacıyla kullanacağımız ürünleri paylaştık. 

 

4.2.2.3.1. Balast Ağırlık 

Balast ağırlıkları aracın daha dengeli hareket etmesi ve batma konusunda suyun kaldırma 

kuvvetinin daha az etki etmesi amaçlanarak kullanılması planlanmaktadır. Bu balast ağırlıklar 

paslanmaz çelik ya da alüminyum kullanılarak üretilmesi planlanmaktadır. Toplamda 6 adet 

hazırlanacak olan bu balast ağırlıklar aracın sağ ve sol kantlarında 3’er adet olacak şekilde 

yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.43. Çeşitli Profiller [8] 

 

4.2.2.3.2. Yüzdürme Köpüğü 

Su altı aracının hareket kabiliyetini artırmak ve battıktan sonra yüzeye daha kolay çıkmasını 

sağlamak amacıyla kullanmayı planlamaktayız.  

 

 

Şekil 4.44. Yüzdürme Köpüğü [9] 
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4.2.2.3.3. Presli Yün Keçe: 

Aracın sızdırmazlığını en iyi şekilde sağlamak kullanacağımız malzeme. Böylece muhtemel 

kazalar sonucunda araç içerisindeki elektronik kartlar korunmuş olacak ve projede aksaklık 

olmadan çalışmalara devam edilebilecek.  

 

 

Şekil 4.45. Presli Yün Keçe [10] 

 

4.2.2.3.4. Isı İle Daralan Makaron: 

Aracımızın üretim aşamasında elektro-mekanik montajını yaparken ek ve açıkta kalan 

iletkenlerin kapanması ve sızdırmazlığın sağlanması için kullanacağımız malzemedir. Isı ile 

daralma özelliğine sahiptir. 

 

 

          Şekil 4.46. Isı İle Daralan Makaron 

 

4.2.2.3.5. Silikajel: 

Sızdırmazlığı sağlam için kullanacağımız bu malzeme ve keçe ile sızdırmazlık katmanı 

oluşturmayı planlamaktayız. Böylece araç içerisinde en iyi korumayı sağlamış olacağız. 

 

 

Şekil 4.47. Silikajel [11] 
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4.2.3. ÜRETİM YÖNTEMLERİ  

4.2.3.1. Mekanik Alt Sistem Üretimleri 

Üretim yöntemleri öncesinde, kağıt üzerinde çeşitli çizimler hesaplamalar yapılmış olup 

sonrasında modelleme işlemleri yapılmıştır. 3D modelleme işlemlerimizi AUTODESK 

FUSION 360 programı ile gerçekleştirmiş olup ANSYS programı ile tasarım analizleri 

yapılmıştır. 

Araç Şasisinin Üretimi: Şase için seçilen Polioksimetilen malzeme belirlenen ölçülerde CNC 

makinesi ile kesilecektir. Ana hatlarıyla üretildikten sonra delik delmek işlemleri yapılarak 

montajlanacak parçalar için uygun bağlantı noktaları açılacaktır. 

Araç Ayaklarının Üretimi: Aracın ayakları için başta belirlenen alüminyum ayaklar suyun 

altında dayanıklı olmadığından dolayı ayaklar için suya dayanıklı bir malzeme olan 316 kalite 

boru kullanılmaya karar verildi. Borunun Radiuslu yapısının üretiminde CNC boru bükme 

makinasının kullanılması uygun görüldü ve aracın ölçülerine göre üretecek fabrikaya sipariş 

verildi. 

Araç Kemerinin Üretimi: Su altı aracının kemeri su altı haznesini, robot kolu ve şasi kanatlarını 

bir arada tutan önemli bir parçadır. Fusion 360 programını kullanarak modellemesini 

yaptığımız kemerin üretiminde hassas olması sebebiyle 3D yazıcı yöntemi kullanılarak üretimi 

gerçekleştirilecektir. 

İtici Plastikleri Üretimi: Aracın su geçirmez motorlarının içerisine yerleştirileceği itici 

plastikleri aracın hareket kabiliyetini doğrudan etkilemektedir. İtici plastiklerinin üretimini 3D 

yazıcı kullanarak üreteceğiz. Bu yöntemi tercih etme sebebimizin başlıca sebebi üretilen itici 

plastiklerinin yapılan tasarımla birebir uyumlu olması gerektiği içindir diğer sebepleri ise 

üretim yöntemlerine kıyasla daha kolay ve hızlıdır. 

Elektronik Kart Muhafaza Kutuları: Aracın elektronik kartlarının muhafazası son derece önem 

arz etmektedir. Aynı zamanda su altı haznesi içerisinde çok yer kaplamaması için kutuların 

boyutlarının elektronik kartlar ile uyumlu olması gerekmektedir bu sebeplere bağlı olarak 

tasarlanan kutuların, tasarımla birebir uyumlu olması için 3D yazıcı kullanılarak bu 

malzemelerin üretimini gerçekleştireceğiz. 

 

4.2.3.2. Elektronik Alt Sistem Üretimleri 

Elektronik Kart Üretimi Üretim çalışmalarını yaptığımız elektronik kartlar, elektronik veri 

aktarım kartı, elektronik güç dağıtım kartı ve yedek motor sürücü kartlarıdır. Bu kartların 

üretiminde kullandığımız başlıca programlar Altium Designer, Proteus8 Isis/Ares modelleme 

için SolidWorks programlarıdır. Bu programları tercih sebebimiz ise kolay arayüze sahip 

olması ve zengin kütüphane desteği sunmasıdır. Tasarım aşamasında bu programlar aracılığıyla 

kolaylıkla devre tasarımları, kılıf oluşturma, gerber dökümanı ve output dökümanları 

aşamalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kullandığımız sistem ve metotların bütününü 

oluşturan yöntem ise PCB (Printed Circuit Board) olup üretim ve test sonunda kendi 

ürünlerimizi aracımızda kullanacağız. 

 

 



29 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın tasarımında 6 adet itici kullanılmıştır. Bu iticilerin 4 tanesi 45⁰lik açılarla şasinin etrafına 

yerleştirilmiş olup 2 tanesi zemine paralel olarak konumlandırılmıştır. Aracın ağırlığı 5,5 kg az 

olup, en uzun ayrıtı 50cm’den kısadır.  

Aracın su altına dalmasında sorun olması durumunda her biri 500 gr ağırlığında balast ağırlıklar 

kullanılacaktır. Aracın su yüzeyinde stabil hareket etmesinde sorun yaşandığında ise yüzdürme 

köpükleri kullanılarak bu sorun çözülecektir. Her iki eklenti için ise aracın şasisi uygun bir 

tasarıma sahiptir. 

 

Çizelge-4.5. Aracın Fiziksel Özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Araç Boyu mm 395,95 

Araç Eni mm 480,0 

Araç Yüksekliği mm 200 

Kütle kg <5.5 

 

 

Şekil 4.48. Aracın Teknik Özellikleri 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma Ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Geliştirmiş olduğumuz su altı robotunun üzerinde sensör ve mikrodenetleyici kartlardan oluşan 

yapılar güç tüketimi yapan elektronik alt sistemleridir. Bu elektronik alt sistemleri farklı güçte 

olup çektikleri akım ve gerilimler farklılıklar göstermektedir. Genel olarak 12V ve 5V ile 

çalışan alt sisteme yeterli gerilim ve akım sağlamak amacıyla konvertör ve voltaj regülatörleri 

kullanılacaktır. 

Bunlardan ilki kontrol masasında 220V/AC gerilimi 12V/30A DC gerilime dönüştürdüğümüz 

kısımdır, burada elde ettiğimiz gerilim ve akımı, motorlar ve motor sürücü kartlarının 

beslemesinde kullanmaktayız. Burada dikkat edilmesi gereken husus motor sürücü kartlarının 

ve motorların çalışma gerilimlerinin birbiri ile uyum içerisinde olması ve motorun çekeği 

maksimum akımın motor sürücü kartlarının kaldırabileceği en yüksek akım değeri ile tutarlı 

olması gerekir. Bu durumlar göz önüne alındığında motorların çalışma geriliminin 12-22V 

aralığında olması ve peek akımının 40A sürekli çektiği akım değerinin ise 11A olması buna 

bağlı olarak, motor sürücü kartlarımızın çalışma geriliminin 7,4-22,2V aralığında olması ve 

soğutmaya bağlı olarak 40A kadar dayanabilmesinden dolayı bu özelliklerdeki motor sürücü 

kartlarını ve fırçasız motorları seçtik. Bu iki donanımın en verimli şekilde çalışabilmesi için 
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kontrol masasında kullandığımız konvertör ile akım değerini 30A’e gerilim değerini ise 12V’a 

sabitledik. 

İkinci kısım ise araç içerisindeki kontrol kartı olan “PIXHAWK”, araç içi mikroişlemci olan 

“RASPBERRY Pİ3 B+” ve bu kartlara bağlı sensörlerin ve kameranın çalışması için gerekli 

olan enerjiyi araç içerisinde 12V’dan bağımsız sürekli 5V/DC gerilim sağlayabilecek şarj 

edilebilir 10000mAh gücünde batarya kullanılmasıdır. Böyle bir tercihte bulunma sebebimiz 

aracımızın görüntü işleme, otonom hareket etme, manipülatör kolun kontrolü, görüntü aktarımı 

gibi pek çok görevi yerine getiren Raspberry Pi 3B+ mikroişlemcisi ve Pixhawk kontrol kartının 

düşük voltaj toleransına sahip olmasıdır, bundan dolayı en ufak gerilim dalgalanmalarından 

etkilenmektedirler. Her iki kartta 5V ile verimli şekilde çalışabilmektedir. Bundan dolayı sabit 

olarak sürekli 5V/DC sağlanması gerekir. Bu gerilimde araç içerisindeki bataryadan elde 

edilmektedir. 

Araç içerisinde motor sürücü kartları için güç dağılımını sağlaması amacıyla kendi elektronik 

kartımızı tasarlayarak 12V/30A/DC güç dağılımını sağlayacağız ayrıca kart üzerinde gerekli 

görülmesi durumunda kullanılabilecek 5V/DC dağılımı sağlayabileceğimiz pinlerde 

bulunmaktadır. 

Araç içerisine kontrol masasından gelen ve araç içerisinden dışarı çıkan kablolar için veri 

aktarım kartı tasarladık böyle hem ekstra sızdırmazlık elde ettik hem de bu kart sayesinde veri 

aktarımı sağlanacak olan kabloların elektro mekanik montajı kolaylaşmış oldu. Bu kart 

üzerinde sistemi açıp kapatmak için buton, sıcaklık, nem ve basınç sensörü ayrıca 

parametrelerin takip edilebilmesi için LCD ekran pinleride bulunmaktadır. Elektronik 

kartlarımızın tasarımları henüz bitmiş olup üretim aşaması sonrasında testleri tamamlayarak 

araç içerisinde elektronik alt sistemde kullanıma hazır hale gelecektir. 

 

 

Şekil 4.49. Su Altı Aracının Elektronik Alt Sistemlerinin Veri Akış Blok Diyagramı İlk 

Tasarımımız 
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Su altı aracımızın elektronik alt sistemlerinin ve veri akış blok diyagramının ilk tasarımı 

yukarda verilmiştir. Bu tasarımın kullanılmamasının sebebi kontrol masasında dönüşümü 

sağlanan 220V/AC – 12V/30A/DC dönüşümünün araç içerisinde kullandığımız 

mikrodenetleyici kartlara çok fazla gelmesi olmuştur. Bu dönüştürülen 12V/30A, çalışma 

aralığı 5-6V/DC olan Raspberry Pi ve Pixhawk kartlarına zarar verdiği gibi bunlara bağlı 

sensörlere ve kameraya zarar verecekti. 

 

 

Şekil 4.50. Su Altı Aracının Elektronik Alt Sistemlerinin Veri Akış Blok Diyagramı İkinci 

Tasarımımız 

 

Yukarıda verilen ikinci tasarımımızı ÖTR aşamasında kullanmıştık ancak son yapılan yenilikler 

ile bu tasarımda küçük değişiklik yapma durumunda kaldık. Ayrıca tasarımda sigortanın 

bulunmaması güvenlik açısından sorun teşkil etmekteydi. 
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Şekil 4.51. Su Altı Aracının Elektronik Alt Sistemlerinin Veri Akış Blok Diyagramı Son 

Tasarımımız 

 

Yukarıda verilen tasarımımız ise son tasarımımız olup aracın üretiminde kullanacağımız 

tasarımımızdır. Bu yeni tasarımımız ile mikro işlemci ve kontrol kartımızın en verimli şekilde 

çalışması sağlanacak, motorlar ve motor sürücü kartlarından da maksimum performans 

alınacaktır. Aydınlatma her iki kaynaktan bağımsız olarak sağlanacağından blok diyagramda 

yer verilmemiştir. Ayrıca aracın üretimi bittikten sonra tekrar içinin açılmasına gerek kalmadan 

içerde kullandığımız batarya şarj edilebilecektir. 

Sistem içerisinde sensörler ve mikrodenetleyici arasındaki seri haberleşmeyi I2C protokolü ile 

sağlanacaktır. I2C protokolünde iki hat üzerinden tüm sensörler ile mikrodenetleyici arasındaki 

seri haberleşme sağlanacaktır. Kamera görüntü aktarımı dijital sinyal üzerinden 

gerçekleştirilecek olup servo motor ve elektronik hız kontrolü motor sürücü kartları için genlik 

dalga modülasyonu PWM’den faydalanılacaktır. 



33 

 

 

Şekil 4.52. Su Altı Aracının Haberleşme Blok Diyagramı 

 

4.3.1.1. Elektronik Kartların Tasarım Aşaması 

Aracımızda kullanacağımız motor sürücü kartlarının yedeklerini, güç dağıtım kartlarını ve veri 

aktarım kartlarını kendimiz üretmek için elektronik kart dizaynını “Altium Designer” programı 

ve “Proteus8 Isis/Ares” programı kullanarak yapmaktayız. Altium Designer ile yedek motor 

sürücü kartlarımızın tasarımını yaptık bunun sebebi motor sürücü kartları, veri aktarım 

kartlarına ve güç dağıtım kartlarına göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir, Altium programı bu 

konuda kolaylık sağlamıştır. Proteus8 Isis/Ares kullanarak ise aracımızın güç dağıtım kartını 

ve veri aktarım kartını tasarlamış bulunmaktayız. Üretimi üzerine çalıştığımız kartların test 

aşamaları henüz gerçekleştirilmemiş olup kart üretimleri yapıldıktan sonra testleri yapılarak 

kullanıma hazır hale getirmeyi planlamaktayız. Buradaki amacımız üretim aşamaları ve testler 

başarılı bir şekilde sonuçlandıktan kendi üretimimiz olan kartları projemizde ana malzeme ve 

yedek olarak kullanmaktır.  

 

4.3.1.1.1. Motor Sürücü Kartı Üretim Aşamaları  

Burada üzerinde çalıştığımız motor sürücü kartlarının Atmega328P tabanlı MCU, sürücülerin 

power devre şemaları verilmiştir. MCU tasarımı Atmega328P datasheetinden faydalanılarak 

tasarlanmıştır. İlgili hesaplamalar ise datasheetlerde verilen formüller kullanılarak 12V ile 

çalışabilecek bir sürücü kartı tasarlanmıştır. 

 

Devre Şemaları 

Power Şeması: 

Faydalandığımız Mp2307 datasheette her şey uygun bir şekilde bize verilmiştir. Eğer 5V ile 

çıkış elde etmek istenilirse şema üzerinden görülebileceği gibi R1 direcini yine datasheette bize 

verilen formül kullanılarak hesaplanıp değiştirilebilir. Biz motor sürücü kartlarımızı 12V ile 

besleyeceğimizden bu işlemi yapmadık ve R3 direncini 121kΩ kullandık. R3 direnci dışında 

diğer elemanların değerleri datasheette belirtildiği gibi kullanılmıştır. 
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Şekil 4.53. Mp2307 Datasheet İçerisinde Bulunan Devre Şeması [12] 

 

 

Şekil 4.54. Mp2307 Datasheet İçerisindekİ Çıkış Voltajı Formülü [12] 
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Şekil 4.55. Altium Designer İle Hazırlanan Power Devre Şeması 

 

Driver Şeması: 

Sürücü olarak belirlediğimiz IR2101’in datasheetinden faydalanarak Altium programında 

sürücü sayfasını oluşturduk. Burada 2 adet mosfetin olduğu kondansatörlerden ve dirençlerden 

oluşan bir sürücü devre şemasını oluşturduk. Datasheette mosfet değerleri, direnç ve 

kondansatör değerleri verilmemiştir bunların değerlerini uygun olacak şekilde bizim atamamız 

gerekmektedir. Bu şemada bizim kullanacağımız motorlardan dolayı yaklaşık 40A’lik drain 

akım değerine sahip bir mosfet kullanmamız yeterli olacaktır. Diğer devre elemanlarının 

değerleri standart sürücü şemalarında kullanılan değerler olduğundan standart malzemeler 

eklenmiştir. 

 

Şekil 4.56. IR2101 Datasheet İçerisindeki Devre Şeması [13] 
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Şekil 4.57. Altium Designer İle Hazırlanan Driver Devre Şeması 

 

MCU Şeması: 

MCU olarak “Atmega328P” serisini kullandık. İlk kütüphanemizi oluştururken hazırlarken 

kullandığımız datasheeti kullandık ancak çevre donanımlarını kendi ihtiyacımıza göre 

belirleyerek yerleştirmemiz gerekti. Bu çevre donanımları da genel olarak standarttır (gerilim 

bölücü, haberleşme (Tx-Rx)).  

 

 

Şekil 4.58. Atmega328P MCU Datasheet [14] 
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Şekil 4.59. Altium Designer İle Hazırlanan MCU Devre Şeması 

 

Tasarlanan Motor Sürücü Kartının Modellemeleri 

Tasarım aşamasında önce hazırlanan şemalar PCB’a aktarılır sonrasında ise katman eklenir, 

komponentler yerleştirilir, power plane eklenir ve BOM listesi çıkarılır. Bu işlemler sırası ile 

yapıldıktan sonra PCB kartı üretime hazır hale getirmek gerekmektedir. Bunun için 3D 

modellemesi kaydedilir, gerber dosyası ve output dökümanları alınır.   

 

 

Şekil 4.60. Altium Designer İle Hazırlanan PCB Kartın Gerber Dökümanı 
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Şekil 4.61. Altium Designer İle Hazırlanan PCB Kartın Output Dökümanı 

 

 

Şekil 4.62. Altium Designer İle Hazırlanan PCB Kartın 3D Modellemesi 

 

 

Şekil 4.63. SolidWorks İle PCB Kartın 3D Modellemesi 
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4.3.1.1.2. Güç Dağıtım Kartı  

Güç dağıtım kartı ve aktarım kartları tek katmanlı bir yapıya sahiptir. Güç dağıtım kartı 

12V/30A güç aktarımının her motor sürücü kartına aktarımını sağlayarak montaj konusunda 

bize kolaylık sağlayacaktır.  

Tasarlamış olduğumuz kart 62mm x 32mm boyutlarında olup tek katmanlı bir tasarıma sahiptir. 

6 adet ESC için 12V/30A güç aktarımını sağlayacak olup her bir ESC’ın data hattının 

aktarımınıda sağlamaktadır. Ayrıca yine 6 adet 5V dağıtım hattı ve data pinleride 

bulunmaktadır. 

Bu elektro-mekanik montaj işlemlerinde köprü görevi görerek hızlı montaj ve toplu bir görünün 

gibi avantajlar sağlayacaktır. 

 

 

Şekil 4.64. Güç Dağıtım Kartı Ares Programında PCB Şeması 

 

 

Şekil 4.65. Güç Dağıtım Kartının Proteus8’de 3D Modellemesi Ön Yüz 

 



40 

 

 

Şekil 4.66. Güç Dağıtım Kartının Proteus8’de 3D Modellemesi Arka Yüz 

 

4.3.1.1.3. Veri Aktarım Kartı 

Veri aktarım kartı, araç dışından tüp içerisine giriş yapacak kablolar için kullanacağımız hazne 

ile uyumlu kartlardır. Bu kartın tasarımını da Proteus8 Isis/Ares kullanarak yapmış 

bulunmaktayız. Ancak diğer kartlar gibi üretim aşamasına geçemediğimizden testlerini 

yapamamış bulunmaktayız. Bu kartların test ve üretim süreci tamamlandığında projemizde aktif 

olarak kullanacağız. Aktarım kartımız 90 mm çapında olup su altı haznesinin iç çapına uygun 

şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde sistemi açma kapama butonu, sıcaklık ve nem sensörü, ilgili 

parametreleri takip etmek amacıyla LCD ekran pinlerine sahiptir. Ayrıca araç dışından içine 

giriş yapan ve araç içinden dışarı çıkış yapan kablolar içinde dişi ve erkek pinleri 

bulunmaktadır. Bu aktarım kartının sızdırmazlık konusunda da avantaj sağlanması 

beklenmektedir. 

 

 

Şekil 4.67. Veri Aktarım Kartı Ares Programında PCB Şeması 
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Şekil 4.68. Veri Aktarım Kartının Proteus8’de 3D Modellemesi Ön Yüz 

 

 

Şekil 4.69. Veri Aktarım Kartının Proteus8’de 3D Modellemesi Arka Yüz 

 

4.3.1.2. Elektronik Alt Sistemde Kullanılan Malzemeler 

4.3.1.2.1. Otomatik Sigorta 

Projemizin yapımında en az sızdırmazlık kadar önemli olan bir diğer husus güvenliktir. 

Kullanacağımız otomatik sigorta 220V/32A değerinde olacaktır. Bu malzemeyi seçerken 

basitçe tek fazlı sistemler için kullanılan I  = P / U formülü kullanılmıştır. Sistemimizin 

çalışması için gerekli olan çalışma akımı ve gerilimi 12V/30A’dir. Yani 360W güce ihtiyaç 

vardır. Bunun için yapılan hesaplamalar 360W üzerinden yapılmıştır. 

I = Akım, P = Güç, U = Gerilim 

I = P / U 

I = 360 / 12 => 30A çıkmaktadır. 

Üretim standartları gereği 32A’lik bir otomatik sigorta kullanım kararı aldık. Zaten 

sistemimizde peek akım değerleri göz önünde bulundurulduğunda tolerans değerleri içerisinde 

kalmaktadır. 
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Şekil 4.70. Otomatik Sigorta [15] 

 

4.3.1.2.2. Elektrik Kablosu 

Bu kablonun kullanım amacı su altı aracımızın ve sistemlerimizin çalışması için ihtiyaç duyulan 

gerekli gerilimin ve akımın kontrol masasında konvertör ile 220V/AC – 12V/DC 30A 

dönüşümü sonrasında aktarımını sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Yeterli uzunlukta olması 

iç kısmında iletkenin farklı katmalarla yalıtımının sağlanmış olması tercih sebebimiz olmuştur.  

 

 

Şekil 4.71. Uzatma Kablosu [16] 

 

4.3.1.2.3. Cat6 Ethernet Kablosu 

CAT6 Ethernet kablosunun bizim için en önemli özelliği ekranlı kablo özelliği ile parazitleri 

en aza indirmesidir. Tercih sebebimiz ise cat6 kabloların 25-30 metrede diğer türlerine göre çok 

daha iyi veri aktarımı sağlayabilmesinden kaynaklıdır. Aracımızın elektronik alt sisteminde 

kullandığımız Raspberry Pi3 B+ ile kontrol masası arasında veri aktarımı sağlayacak olup gerek 

otonom görevlerde gerek manuel yapacağımız görevlerde kontrolü ve anlık görüntü aktarımını 

sağlayacağından önemli bir yere sahiptir. 

 

 

Şekil 4.72. CAT6 Kablo [17] 
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4.3.1.2.4. Hes Ttr Kablo 

HES TTR Kablolar içerisinde 3 adet 1.5 mm2’lik iletkenden oluşmaktadır. Bu 3 iletkenden 1 

tanesi “+” iletken 1 tanesi “-” iletken ve diğeri ise data iletkenidir. İletkenler çok damarlı yapıda 

olduğundan veri kaybı en aza indirmektedir. Bu kabloyu özellikle aracımızın kontrol kartı ile 

motor sürücü kartları ve motor sürücü kartları ile motorlar arası bağlantıyı sağlamak amacıyla 

kullanacağız. 

 

 

Şekil 4.73. HES TTR Kablo [18] 

 

4.3.1.2.5. 12V 30A Metal Kasa Adaptör 

Aracımızın ihtiyaç duyduğu DC gerilim ve akımın elde edilmesi için bize sağlanan 220V/AC 

gerilimin uygun ölçülere ve formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Aracımız için yapacağımız 

bu dönüşüm daha çok motor ve motor sürücü kartların en verimli şekilde kullanılabilmesi 

içindir. Motorların ve motor sürücü kartlarının voltaj aralıkları göz önüne alındığında DC 12V 

– 30A bizim için en iyi seçenek olmuştur. Ayrıca kullanacağımız motor sürücü kartları ve 

motorların maksimum dayanabileceği akım ve gerilim seviyelerini göz önünde bulundurarak 

güç hesaplamalarını yapmış bulunmaktayız. Çünkü boşta çalışırken ihtiyaç duyulan gerilim ve 

akım su altında çalışırken ihtiyaç duyulan akım ve gerilim seviyelerinden daha düşüktür. 

 

     Çizelge-4.6. Konvertörün Teknik Özellikleri [19]  

Konvertörün Teknik Özellikleri                     

• Giriş Voltajı: 100-240VAC 50/60Hz 

 

• Çıkış Voltajı: +12V 30A 

 

• Kasa: Metal Kasa Adaptör 

 

• Çıkış Gücü: 360W 

 

• Ölçüler: 11.4cm x 21.4cm x 5cm  

 

• Kullanım Alanı: İç Mekan,Kapalı Alan 

 

 

Şekil 4.74. Konvertör [19] 
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4.3.1.2.6. Pixhawk Px4 

Pixhawk oto pilot kartı günümüzde henüz gelişmekte olan otonom sürüş özelliğini 

sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde hava, kara ve su altı sisteminin kontrolünde, servoların 

kontrolü ve sensör geri bildirimlerini sağlamak için kullanılmaktadır. Doğrudan doğruya pilot 

tarafından bir verici üzerinden veya otonom olarak kontrolü sağlamaktadır. Bu sayede su altı 

sistemimizin kontrollerinde büyük önem taşımaktadır. 

 

Çizelge-4.7. Pixhawk Px4’ün Teknik Özellikleri [20] 

Pixhawk Px4’ün Teknik Özellikleri 

Pixhawk, içerisinde iki ana sistem barındırmaktadır. Yongadaki ilk ve en güçlü sistem 

STM32F427 mikrodenetleyicisini barındırmaktadır. Özellikleri ise 180 MHz ARM Cortex 

M4 işlemci, 256 KB SRAM(L1) ram mevcuttur. Yongadaki ikinci sistem ise STM32F100 

mikrodenetleyici bulundurur.  

Özelliklerine bakacak olursak 24 MHz ARM Cortex M3 işlemci, 8 KBS RAM’e sahiptir. 

Bünyesinde iki sistem toplamasının avantajı ise birinden biri bozulursa eğer bozulmayan 

sistemle o anlık durumu telafi etmesi beklenmektedir. Ayrıca harici bir ESP8266 ile kablosuz 

haberleşme mevcuttur. 

Bağlantı pinlerine baktığımızda ise 8 x PWM bacak bulunmaktadır. Bu ise bize 8 ESC 

bağlama hakkı vermektedir. Aynı zamanda 6 x PWM/ GPIO/ PWM giriş bulunmaktadır. Bu 

da bize servo motor ve lambalarımızı kullanma hakkı tanımaktadır. Aynı zamanda bir adet 

I2C protokolü bize sunmaktadır. Bu özellik sayesinde kullandığımız bir sensörden harici bir 

I2C protokolü almamıza gerek yoktur. 

Dahili sensörlere bakacak olursak; jiroskop, ivmeölçer / manyetometre, ivmeölçer/jiroskop, 

barometre ve spektrum sensörleri hazır durumda gelmektedir.  

 

 

 

Şekil 4.75. Pixhawk [20] 

 

4.3.1.2.7. Basınç Sensörü 

ÖTR’dan farklı olarak kullandığımız malzemelerden biride basınç sensörüdür. Kullandığımız 

sensörün basit ve kolay kuruluma sahip olması ile ArduSub yazılımı ve Pixhawk kontrol kartı 

ile uyumlu olması tercih sebebimiz olmuştur. Ayrıca fiyat bakımından da bize avantaj 

sağlamıştır. Teknik özelliklerini inceleyecek olursak; 
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Çizelge-4.8.Basınç Sensörünün Teknik Özellikleri [21] 

Basınç Sensörünün Teknik Özellikleri 

Basınç Ölçüm Aralığı 0 ~ 1.6mPa 

Giriş Gerilimi +5V/DC 

Çıkış Gerilimi 0,5V ~ 4,5V/DC 

Su Geçirmezlik IP 68 

Çalışma Sıcaklığı -20 ~ 85 C⁰ 

Tepki Süresi < 2,0ms 

Nominal Akım 2,8mA 

Nominal Çalışma Basıncı < 2.0mPA 

 

 

Şekil 4.76. Basınç Sensörü [21] 

 

4.3.1.2.8. Kamera 

Ön tasarım raporundan farklı olarak kullanmaya karar verdiğimiz malzemelerden biride kamera 

modülüdür. Böyle bir karara varmamızın sebebi COVID-19 neticesinde dolar kurunun 

yükselmesine bağlı olarak maliyetin artmasından kaynaklanmaktadır. Kameranın Raspberry ile 

uyumlu çalışması ilk önceliğimiz olduğundan tercihimizi Microsoft HD-3000 WEBCAM’den 

yana yaptık. Bu kamera ile aracın kontrolünde gereken görüntü aktarımını sağlayacağız ayrıca 

otonom görevlerin yerine getirilebilmesi için gereken görüntü işleme görevlerinin yerine 

getirilebilmesi için dijital veri aktarımını sağlamaktadır. Görüntü işleme işleminin yapılmasıyla 

OpenCV gibi yazılımlar devreye girerek aracın otonom hareket etmesi için gerekli işlemlerin 

başlatılmasını sağlamaktadır. Bu kamera hem fiyat bakımından avantajlı olması hem de esnek 

ve dayanıklı yapıda olması tercih etmemizde etkili olmuştur.  

 

 

Şekil 4.77. Microsoft WEBCAM [22] 
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4.3.1.2.9. Batarya 

Projemizde kullandığımız Raspberry Pi3 B+ ve Pixhawk kartları dar ve düşük voltaj 

aralıklarında çalışmaktadırlar. Aynı zamanda bu kartlara bağlı olarak çalışan sensörlerimiz ve 

kameralarımız yine düşük voltajlarda çalışmaktadır. Bu sebeplerden dolayı küçük voltaj 

yükselmeleri bile doğrudan kartlara zarar vererek tüm sistemin zarar görmesine sebep 

vermektedir. Bu gibi riskler göz önünde bulundurulduğu için su altı haznesi içerisinde 

motorlardan ve diğer 12V ile çalışan aksanlardan ayrı sabit 5V DC sağlayabilecek bir güç 

kaynağı kullanmayı tercih ettik. 10000mAh değerinde kullandığımız powerbank hem sabit 

voltaj değeri sağlamış olup hem de tüm bağlı aksanları en verimli şekilde kullanmamızı 

sağlamıştır. Yine sağlaması beklenen başka bir avantajı ise aracın fazladan kablolardan 

kurtularak manevra kabiliyetini artırması beklenmektedir.  

 

Çizelge-4.9. Bataryanın Teknik Özellikleri [23] 

Bataryanın Teknik Özellikleri 

Kablo Uzunluğu 22cm 

Kapasite 10000mAh 

Giriş DC 5V, 2.0A 

Giriş(Jak) USB Micro B 

Çıkış DC 5V, 2.0A 

Çıkış Soketleri USB 2.0 Tip A/USB Mikro B/Lightning 

Gösterge LED Şarj Gösterge 

Ürün Boyutu 13mm x 77mm x 147mm 

Ürün Ağırlığı 224gr 

 

 

Şekil 4.78. POWERBANK [23] 

 

4.3.1.2.9.i. Motor Sürücü Kartı 

Motor sürücü kartları motorları kontrol etmek için kullanılan kontrol kartlarıdır. ÖTR’da 

belirttiğimiz motor sürücü kartlarından farklı bir modele yönelmiş bulunmaktayız. Sebebi ise 

COVID-19 virüsü neticesinde yükselen doları kuru ile maliyetinin çok yükselmiş olmasıdır.  

Bu motor sürücü kartları ile birlikte kendi üreteceğimiz güç dağıtım kartlarını kullanacağız. Bu 

motor sürücü kartları ile aynı özelliklerde yedek motor sürücü kartları üretim çalışmalarımızda 

devam etmektedir. B planı çerçevesine yöneldiğimiz bu motor sürücü kartları bizim ihtiyacımız 

olan gerilim aralığını ve maksimum akım değerini fazlasıyla karşılamaktadır buna bağlı olarak 

yarışma esnasında motor sürücü kartlarımız daha az ısınarak bize avantaj sağlayacaktır. Bu 

ürünleri kullanarak hem fiyat hem de performans açısından avantaj elde etmiş olduk.  
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Çizelge-4.9.i. Motor Sürücü Kartlarının Teknik Özellikleri [24] 

Motor Sürücü Kartlarının Teknik Özellikleri 

Çalışma Gerilimi 7,4 – 22,2V  

Çalışma Akımı 30A 

Maksimum Dayanma Akımı 40A 

Maksimum Güç 500W 

 

 

Şekil 4.79. Motor Sürücü Kartı [24] 

 

4.3.1.2.9.ii. Raspberry Pi3 B+  

Raspberry Pi’ı düşük maliyetli bir mini bilgisayar olarak düşünebiliriz Raspberry Pi bir 

bilgisayarda olması gereken işlemci, RAM gibi bütün birimleri içinde barındırdığından dolayı 

kullanmakta olduğumuz bilgisayarların yapabildiği tüm işlemleri Raspberry Pi’ında 

yapabileceğini söylememiz mümkündür. Aynı zamanda Raspberry Pi, GSM radyo alıcı-vericisi 

haricinde bir akıllı telefon üzerindeki donanımla hemen hemen aynı yapıya sahiptir. 

ÖTR raporunda Raspberry Pi4 - 4GB Model B’yi kullanacağımızı yazmıştık. Ancak, tekrardan 

incelemelerde bulunup Raspberry Pi3 B+’ın projemizde kullanılmasında karar kıldık. Hem 

daha ekonomik olması, hem de ArduSub yazılımı ile uyum içerisinde çalışması ile bize hem 

bütçe bakımından hem de kullanım bakımından avantaj sağlamıştır.  

 

Çizelge-4.9.ii. Raspberry Pi3 B+’ın Teknik Özellikleri [25] 

• Raspberry Pi3 B+’ın Teknik Özellikleri 

• Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC 1.4GHz 

• 1GB LPDDR2 SDRAM 

• 2.4GHz ve 5GHz destekli IEEE 802.11.b/g/n/ac kablosuz ağ bağlantısı 

• USB 2.0 üzerinden gigabit Ethernet (maks. hız 300 Mbps) 

• Genişletilmiş 40-pin GPIO header bağlantısı. 

• 4 adet USB 2.0 portu 

• Kamera bağlantısı için CSI portu 

• 5V/2.5A DC güç girişi  

 

 

Şekil 4.80. Raspberry Pi 3B+ [25] 
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4.3.1.2.9.iii. Su Geçirmez Odaklanabilir Fener 

Su altında aydınlatmanın sağlanabilmesi için manuel olarak odaklanabilir su geçirmez el 

fenerleri kullanılması planlanmaktadır. Bu fenerlerin beslenmesi ana güç kaynağından 

bağımsız olacaktır. Su altında aynı zamanda alınan görüntünün daha net olması açısından 

aydınlatma önem arz etmektedir. 

 

 

Şekil 4.81. Su Geçirmez Odaklanabilir Fener [26] 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Hough Dönüşümü: Parametrik şekillerin tespiti için kullanılmaktadır. Ancak yüksek miktarda 

hesaplama ve bellek ihtiyacı gerekmektedir. Bu nedenle hough dönüşümü kullanmak birçok 

güçlüğü doğurmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için algoritmaların grafik işlem birimi 

(GPU) üzerinden paralel çalıştırılması gerekmektedir. 

Hough dönüşümü çizgi, daire gibi temel şekillerin tespiti ile uyumlu çalışmaktadır. Ancak geniş 

parametre uzayına sahip geometrik cisimleri tespit edilmesi pratik bir yol değildir. Algoritmada 

oluşabilecek karmaşıklığı cisimlerin model parametre sayısına oranla artmaktadır.   

Hough dönüşümü ile daire tespiti için koordinat sistemi üzerinde üç parametre ile 

tanımlanmaktadır. Bu üç parametre merkez noktası için a ile b ve yarıçapı için r alınır. Daire 

tespit edebilmesi için girdi görüntüsündeki noktaları sağlayan dairelerin model parametreleri 

uygulanan döngülü bir oylama işleminden oluşmaktadır. Bu işlem başlangıçta tüm parametreler 

için sıfır olarak başlatılır ve 3 boyutlu Hough uzayı H(a, b, r) oluşturmaktadır. Hough uzayı, 

görüntüde bulunan her bir noktadan ayrı ayrı verilen oyları toplar. Daire veya daireleri tespit 

etmek için bu oylardan yararlanır. Eğer görüntüdeki bir daireyi algıladı ise ortak bir parametre 

seti o daireyi oluşturan noktalar tarafından oylanır. Böylelikle yüksek oy sayısı dairenin 

varlığına işaret etmektedir.  

Hough uzayını hesaplayabilmek için belirli bir (r) yarıçapına sahip dairenin merkez noktası 

parametreleri (a, b) hesaplayabilmek adına parametrik daire denklemi kullanılmaktadır: 

x = a + r.cos θ 

y = b + r.sin θ 

Ө açısı görüntü üzerindeki x ve y noktalarını sağlayan daire veya dairelerin merkez noktasına 

bulabilmek için [0, 2π) aralığında taranmaktadır: 

a = x – r.cos θ 

b = y – r.sin θ 
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Şekil 4.82. Hough Dönüşümü İle Dairelerin Ve Merkez Noktalarının Tespiti [27] 

 

Bu denklemler, tespit edilecek daire veya dairelerin yarıçapları bir aralıkta aramak için 

sınırlandırılır ise avantajlıdır. Ancak oluşabilecek hataları engellemek için bir kaç denkleme 

daha ihtiyacımız vardır.  

θ üzerinde tarama yapılırken seçilen adım aralığı, Hough uzayındaki ayrık merkez noktalarının 

konumlarını atlayarak olası bir merkez noktasının kaçmasının engellenmesi gerekmektedir.  Bu 

adım aralığı, yarıçapa bağlı olarak hesaplanarak ve ardışık θ değerleri için elde edilen iki 

merkez noktasının arasında birim uzaklık veya birim yay uzunluğu oluşturacak şekilde 

seçilebilir:  

∆θ  = arccos(1 - (1 / 2r2)) 

∆θ  = 1 / r 

Başka bir sorun ise ardışık olarak elde edilen merkez noktaları birbirleriyle aynı olabilir ve 

algoritma fazladan oylama yapabilir. Bu durumu engellemek için ∆θ  = arccos(1 - (1 / 2r2)) 

denklemini kullanmaktayız. 

Algoritmada hesaplama işlemlerini hızlandırmak için trigonometrik eşitliklerinin yardımı ile 

basit doğrusal işlemlere indirgenmiştir. Bu sayede algoritma hızlandırılmış olacaktır. 

θ değerini kullanarak koordinat sisteminde dört bölge üzerinde merkez noktalarının tek seferde 

hesaplanabilmesi için a = x - r cos θ ve b = y - r sin θ denklemlerinden ek denklemler elde 

edilmektedir. Bu durumda da algoritma hızlandırılmış olacaktır. 

Tespit edilmesi gereken dairelerin yarıçapları belirli aralıkta ise bu algoritma ve hesaplamaları 

proje için uygundur. Ancak daha geniş daireler için algoritmada ek denklemler gerekmektedir. 

Algoritmanın son halinde ise projeye uygun ve hızlı bir algoritma kullanmaktayız. 

KNN Algoritması: Otonom görevlerde makine öğrenmesi ile görüntü tespiti kullanılacaktır. 

Makine öğrenimi, matematiksel denklemleri ve istatiksel yöntemleri kullanarak mevcut 

verilerden çıkarım yapmasıdır. Bu çıkarımlardan tahminde bulunan bilgisayar temelli yazılım 

algoritmasıdır.  

KNN algoritması, kullanımı basit ve öğrenimi güçlü olması sebebi ile dikkat çekmektedir. 

Sınıflandırma yapılan uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Sınıflandırmada (classification) 

kullanılan bu algoritmaya göre sınıflandırma sırasında çıkarılan özelliklerden (feature 

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2013/03/31/siniflandirma-classification/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/ozellik-cikarimi-feature-extraction/
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extraction), sınıflandırılmak istenen yeni bireyin daha önceki bireylerden k tanesine yakınlığına 

bakılmasıdır [28].  

Algoritmanın çalışmasında bir K değeri belirlenmektedir. Bu K değerinin anlamı bakılacak 

eleman sayısıdır. Bir değer geldiğinde en yakın K kadar eleman alınarak gelen değer arasındaki 

uzaklık hesaplanır. Uzaklık hesaplama işleminde genelde Öklid fonksiyonu kullanılır. Uzaklık 

hesaplandıktan sonra sıralanır ve gelen değer uygun olan sınıfa atanır [29].  

Öklid uzaklığını bulabilmek için sınıflandırma ve kümeleme algoritmalarında en çok tercih 

edilen uzaklık ölçütüdür. Öklid uzaklığı, iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olup herhangi 

iki nokta, P ve Q arasındaki öklid uzaklığı formülü aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.83. Öklid Uzaklığı Matematiksel Formülü [30] 

 

Öklid uzaklığı, K-ortalama kümeleme algoritması, temel KNN algoritması gibi sınıflandırma 

ve kümeleme algoritmalarında yakınlığın ölçümlenmesi için kullanılan temel uzaklık ölçütüdür 

[30].  

KNN algoritması ile görüntü işlemeden alınan verilerden yararlanarak tespit edilen dairelerin 

içerisinde bulunan denizaltılara otonom sürüş öğretilmektedir. Toplanan veriler üzerinden 

algoritma ile sınıflandırma işleminden sonra otonom yazılıma iletilmektedir ve duruma göre 

uygun kod bloğunu çalıştırarak otonom sürüşü tamamlamayı planlamaktayız. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom Mod : Otonom için kullanılacak olan algoritma, işlenen görüntüyü alma ve bu işlenen 

veriye göre yapılacak işe karar verme uygulamaları olarak iki ana parçaya bölebiliriz. 

Görüntü Tanıma Yazılımı : Görevleri yapabilmemiz için aracın algılaması gereken nesneleri 

OpenCV kullanarak gerçekleştireceğiz. Python ile temel görüntü işleme tekniklerini 

kullanmaktayız. 

Karar Verme Uygulaması : Aracın içerisinde bulunduğu duruma göre uygun hareketleri 

otonom bir şekilde yapabilmesi için aracın işlenen görüntü üzerinden bir sonraki hareketine 

görevlerde yer verilen çemberin veya nesnenin konumuna göre pozisyon alma ve hareket için 

verilen nesnenin durumuna göre if ve else komutları üzerinden aracın yönlendirilmesi olarak 

iki ana parçaya böleceğiz böylelikle zor görünen karar verme uygulamasını kolaylıkla yapmayı 

planlamaktayız. Kullanılacak olan yazılım dili tercihimiz ise Python olmuştur. 

Simülasyon : Yazılımda uzun ve meşakkatli bir yola girmişken yazılan kodların durumlarını 

öğrenebilmemiz için aracımızı her seferinde suya girmesi hem zamanı hem de maliyeti 

arttırmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi ve yazılım ekibinin daha hızlı yazılım 

geliştirebilmesi bizleri SITL Simulator kullanmak durumunda bıraktı. Kullanma nedenimiz ise 

aracın alt yapısında kullanılan Pixhawk içerisinde bulunan Mavlink haberleşme protokolü ile 

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/ozellik-cikarimi-feature-extraction/
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uyumlu çalışabilmesi ve Python derleyicisi kullandığımızda gerçeğe çok yakın bir işlem 

aldığımız için simülasyon tercihimizi SITL Simülatörden yana kullandık. 

SITL: ArduSub alt yapısını kullanan tüm araçların donanım gerektirmeden bilgisayara kurulan 

SITL simülatörü aracılığıyla gözlemleyebilmekteyiz. İçerisinde kod derleyicisinin bulunduğu 

otonom yazılım test aracıdır.  

Kullandığımız dış arayüz aracılığı ile yazdığımız otonom kod dosyası ile simülatörü 

bağlayabilir ve kontrol edebiliriz. SITL simülatörü QGroundControl ile uyumlu çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 4.84. SITL Simülasyon Programının Arayüzü [31] 

 

OpenCV: Bilgisayarda görüntü yazılımının geliştirilmesinde kullandığımız bir kütüphanedir. 

Kamera ile kullandığımız OpenCV içerisinde Python görüntü işleme kodları ile 

çalıştırmaktayız. 

OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye (image processing) ve makine öğrenmesine 

(machine learning) yönelik 2500’den fazla algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz 

tanıma, nesneleri ayırt etme, insan hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka 

tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma, optik karakter 

tanımlama OCR gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir [32].  
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OpenCV mimarisi : 

1. Core: OpenCV’nin temel fonksiyonları ve matris, point, size gibi veri yapılarını 

bulundurur. Ayrıca görüntü üzerine çizim yapabilmek için kullanılabilecek metotları ve 

XML işlemleri için gerekli bileşenleri barındırır [32].  

 

2. HighGui: Resim görüntüleme, pencereleri yönetme ve grafiksel kullanıcı arabirimleri 

için gerekli olabilecek metotları barındırır. 3.0 öncesi sürümlerde dosya sistemi 

üzerinden resim dosyası okuma ve yazma işlemlerini yerine getiren metotları 

barındırmaktaydı [32].  

3. Imgproc: Filtreleme operatörleri, kenar bulma, nesne belirleme, renk uzayı yönetimi, 

renk yönetimi ve eşikleme gibi neredeyse tüm fonksiyonları içine alan bir pakettir. 3 ve 

sonra sürümlerde bazı fonksiyonlar değişmiş olsa da 2 ve 3 sürümünde de birçok 

fonksiyon aynıdır [32]. 

4. Imgcodecs: Dosya sistemi üzerinden resim ve video okuma/yazma işlemlerini yerine 

getiren metotları barındırmaktadır [32].  

5. Videoio: Kameralara ve video cihazlarına erişmek ve görüntü almak ve görüntü yazmak 

için gerekli metotları barındırır. OpenCV 3 sürümü öncesinde bu paketteki birçok metot 

video paketi içerisindeydi [32].  

 

 
Şekil 4.85. OpenCV Örneği [33] 

 

ArduSub Yazılımı: Kullandığımız dış arayüz ile sorunsuz çalışmaktadır. ArduSub yazılımı 

içerisinde uyumlu simülatör ve kullanışlı API’leri ile kullanılabilirliğini arttırmıştır. ArduSub 

ile yüksek verimlilik ve uygun donanımları seçebilmemiz için; 

1. Yer istasyonu olarak kullanılacak bir bilgisayarın içerisinde yer alan dış arayüzü ve 

kumanda kolu. 

2. Kontrol ve Otopilot yazılımlarının çalıştırılabilmesi için uygun donanım seçimi. 

3. Yer istasyonu ve aracı Ethernet kablosu ile birbirlerine bağlama olmak üzere üç ana 

parçaya böldük. 
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Yer istasyonu içerisinde QGroundControl dış arayüzü ve  playstation 4 kumandası 

kullanılacaktır. Otopilot için seçilen Pixhawk kartının içerisindeki jiroskoplar, ivmeölçer ve 

aracın konumunu belirlemesi için pusula gibi yerleşik sensörleri mevcuttur. Otopilot, kullanıcı 

girişlerini ve sensör verilerini işler ve araç üzerindeki motorları, ışıkları, servoları, kamerayı ve 

basınç sensörünü kontrol etmektedir. Kullanılacak basınç sensöründen alınan veriler aracın 

konumunu Otopilot ile aynı seviyede tutmamızı sağlamaktadır. ArduSub yazılımının düzgün 

çalıştırılması için yardımcı bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Raspberry Pi 3 Model B+ 

kullanmayı planlamaktayız çünkü takım bütçesinde maliyeti arttırmak istemiyoruz. Raspberry 

Pi 3 Model B+ USB girişine uygun bir low-light kamera seçmekteyiz. Kullanılacak olan motor 

ve motor sürücü kartları ArduSub yazılımı ile kolaylıkla kontrol edebilmekteyiz. 

ArduSub’un çalıştırılmasında üç ana yazılım bileşeni kullanılacaktır: 

1. ArduSub, pilot verilerini işleme ve aracı kontrol etmekten sorumludur. 

2. QGroundControl aracı çalıştırmak için kullanılacak dış arayüzdür. 

3. Raspberry Pi 3 Model B içerisinde OpenCV görüntü işleme kütüphanesi ve otopilot 

uygun çalıştırabilmesi için gömülü olarak yer alan Python kodlarını çalıştırmaktadır. 

Araçtaki görevi ise Pixhawk kontrol kartını ve dış arayüzündeki verileri yer istasyonuna 

iletmektir. 

Python : Kullanılacak olan OpenCV kütüphanesi içerisindeki temel görüntü işleme teknikleri 

ile yazacağımız kodlar Python yazılım diline ait olacaktır. Otonom yazılım için kullanacağımız 

simülasyonda kodlarımızı Python üzerinden test edeceğiz. Otonom yazılım Python dilinde 

kullanıma hazır olduğu zaman araç içerisinde bulunan Raspberry pi kartına yükleyeceğiz. 

Pymavlink protokolü uygulama olarak aslında bir Python betiğidir. Bu yüzden Python ile 

yazdığımız kodlar sistemin alt yapısında bir ayrık durum oluşturmayacak ve yazılım dili 

kalabalığı oluşmasını engelleyeceğiz. Böylelikle araçtaki yazılımı tek bir Python yazılım diline 

entegre edeceğiz. 

Otonom Yazılım : Yazılacak olan otonom yazılım planlanmasına görüntü alma ve bu 

görüntüyü işleme ile başlayacağız. Görüntü işleme üzerinden alınan veri öncelikle 

grileştirilecek daha sonra blurlaştırılacak ve ardından işin otonom kısmı başlatılacak. İşlenen 

görüntü üzerinden alınan veri aracın konumuna göre çemberi tespit etmesi üzerinden 

başlayacak. Tespit edilen çemberin koordinatlarına göre araç konumunu ayarlayacak ve 

motorlara gönderilen PWM sinyali aracılığı ile çemberden geçme görevini tamamlayacağız. 

Bulunan nesneye göre aracın konumlandırılması görevinde ise aracın konumu ve nesne konumu 

arasında matematiksel değişkenler kullanılarak yapmayı planlamaktayız. Yazacağımız otonom 

yazılım dosyaları 6 adet olacak şekilde planlamaktayız. Böylelikle görüntü tanıma, görüntü 

işleme, konumlandırma, PWM üzerinden motor kontrolü, haberleşme protokolünün otonom 

yazılıma bağlanması ve test yazılımı dosyalarını birbirlerine karıştırmadan ayrı dosyalarda sade 

bir görünümde saklamayı planlamaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

4.4.Dış Arayüzeyler 

QGroundControl : İnsansız araçlar için kontrol arayüzü ve araç kurulumu sağlamaktadır. 

MavLink protokolü kullanarak araç ile iletişime geçmektedir. Otonom yazılımında ise yine veri 

iletişimi MavLink protokolü aracılığı ile olmaktadır. QGroundControl Windows, Linux, OS X, 

IOS ve Android cihazlarda sorunsuz çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 4.86. QgroundControl Arayüzü Tanıtımı [34] 

 

Yer istasyonu olarak kullanılacak olan bilgisayara QGroundControl kurulumunu 

gerçekleştirdik. QGroundControl dış arayüzünün aracımızı algılayabilmesi için USB üzerinden 

yer istasyonu cihazına bağladık. Böylelikle QGroundControl aracımızı algıladığında otomatik 

olarak bağlanacaktır. 

QGroundControl arayüzü üzerindeki ana menü araç çubuğu uygulama görünümlerini ve bağlı 

olduğu araç durum bilgilerine erişmemizi sağlar. Menüyü araç kullanım esnasında gizleyebilme 

özelliğine sahiptir. Böylelikle kullanım esnasında dış arayüzdeki görüntü kirliliği ortadan 

kaldırılmıştır. Menü 2’ye ayrılmaktadır. Öncelikle görünüm seçme seçeneklerine bakıldığında 

dış arayüzün temel fonksiyonlarını barındırır ve araç bağlamamışken bile görüntülenir. Bu 

temel fonksiyonlar; 

1. Ayarlar: Dış arayüzün yapılandırılması için kullanılır. 

2. Kurulum: Aracı yapılandırmak ve ayarlarının yapılması için kullanılır. 

3. Plan: Otonom görevler oluşturmak için kullanılır. 

4. Fly Uçuş: Konum üzerinden araç izlemesini yapmamızı sağlar. 

5. Analiz Et: MavLink konsoluna erişimi sağlamaktadır. 
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Menü üzerindeki 2. olarak ayırdığımız durum simgeleri yer almaktadır. Burada dış arayüze 

aracı bağladığımız anda görüntülenecek modlar yer almaktadır. Bu modlar araç hakkında daha 

detaylı bilgi vermektedir. Bu modlar; 

1. Araç Mesajları: Araçta iletilen mesajları listelemektedir. Eğer kritik öneme sahip mesaj 

var ise verim işaretine dönüşerek bize bilgi vermektedir. 

2. GPS Durumu: Uydu sayısı ve mevcut HDOP (uydu navigasyonu) hakkında bilgi 

vermektedir. 

3. RC RSSI: RS sinyal gücü bilgisi vermektedir. 

4. Telemetri RSSI: Telemetri güç bilgisini göstermektedir. 

5. Pil: Kalan pil durumunu % (yüzde) cinsinden göstermektedir. 

6. Uçuş Modu: Manuel ve otonom olarak ikiye ayrılır. Anlık olarak bulunduğu modu 

göstermektedir. Üstüne tıklandığı zaman modu değiştirilir. 

7. RTK GPS Anket Giriş Durumu: GPS üzerinden veri iletişimi ve işlemlerinin 

ilerlemesini göstermektedir. 

Menüde bulunan temelde 2 farklı fonksiyonlar yarışma sürecinde takım ihtiyacını fazlasıyla 

karşılamaktadır. Dış arayüzün fazlasıyla geniş özelliklerinin olması sistemin geliştirilmesinde 

ve ilerde yapacağımız AR-GE çalışmalarında bizlere kolaylık sağlayacaktır. 

Araç kurulumu esnasında ve araçta sonradan yapılacak olan yapılandırmaları kod yazmadan 

QGroundControl arayüzünü kullanarak yapmaktayız.  

Dış arayüz aracılığıyla araç kamerasından iletilen anlık veriyi işleyebilme ve manuel modda 

pilotun dikkatini dağıtmadan sade bir arayüz ile gösterebilmektedir.  

 

 

Şekil 4.87. Qgroundcontrol Dış Arayüzünde Kamera Verilerini Ve Video Akış 

Yapılandırılmasının Görüntülenmesi [34] 
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QGroundControl dış arayüzü otonom sürüş için zengin bir altyapıya sahiptir. Bu altyapıya 

bakıldığında GPS, kamera, MavLink protokolü dikkat çekmektedir. Biz  yarışmada 

aracımızdaki otonom sürüşü kamera ile işlenen verilerin otonom yazılım ile uyumlu 

çalışmasından elde edeceğiz. Buradaki veriyi ve haberleşmeyi MavLink protokolü aracılığı ile 

ileteceğiz. Ama yarışmada kullanmadığımız ancak araştırma geliştirmesi üzerine çalıştığımız 

sonar sisteminde kamera modülü olmaksızın GPS kullanarak otonom sürüş yapmayı 

planlamaktayız ve yine sonar sisteminden elde edilen verileri MavLink protokolü aracılığı ile 

yer istasyonuyla haberleştireceğiz. 

Pymavlink Protokolü: ArduSub, MavLink protokolü ile iletişim kurmaktadır. Pymavlink ise 

MavLink protokolünün geliştirilmiş bir Python uygulama protokolüdür. Pymavlink ile sensör 

verilerini okumak ve araca komut verisi göndermek için bir Python betiği oluşturmaktayız.  

MavLink aracılığı ile iletişim kuran donanımların en büyük özelliği tüm sistem bileşenlerinin 

1 Hz sabit hızda bir HEARTBEAT mesajı göndermektedir. Bu sistem aracılığı ile Otopilot 

yazılımı araçtan bir işaret almaz ise arıza güvenliği tetiklemektedir.  

Failsafes Türkçe’ye arıza güvenliği tetikleyicisi olarak çevirdik. Bu sistem sayesinde araçta 

oluşabilecek tüm hataları ve sensör verilerini yenikten yapılandırmamızı sağlamaktadır. Araçta 

oluşabilecek iç basınç, iç sıcaklık, yer kontrol istasyonunda HEARBEAT, pilot giriş verileri, 

sensörler gibi kullandığımız donanımların arızası durumunda bilgi sahibi olmaktayız. 

Pymavlink protokolünün arıza almaması için gönderilecek her verinin sabit hızda gönderilmesi 

gerekir. Aksi bir durumda arıza güvenliği tetikleyici devreye girmektedir. 

Pymavlink kurulumunu Linux işletim sistemine sahip Raspberry kartına yapmaktayız. 

Kurulumu test etmek için Python interaktif kabuk kullanmaktayız.  

Pymavlink protokolünde 3 tür mesaj vardır: 

1. command_long_send: Protokol içerisinde bir mesaj oluşturmak için kullanılır. 

2. <message_name>_send: Protokol içerisinde Mavlink mesajları göndermek için 

kullanılır. 

3. mavutil: Protokol içerisinde Mavlink mesajlarını soyutlamaktadır. 

Pymavlink protokolünde 3 tip UDP bağlantısı kullanılmaktadır (mavlink_connection):  

1. UDPOUT: Verileri istenilen adrese iletmekten görevlidir. 

2. UDPBCAST: İstemcilerden ilk karşılık aldığı istemci ile uygun yayını yapar ve kilitler. 

Ama birden fazla istemcide düzgün çalışmamaktadır. Tüm cihazların verilerini IP 

aracılığı ile alabilmektedir. 

3. UDPIN : Sunucu içerisindeki bağlantı noktalarına bağlanmaktadır. Veri iletmeden önce 

istemciden UDPOUT alması gerekmektedir. Eğer istemciden UDPOUT almadığı 

takdirde çalışmamaktadır. 

4. UDP : Pymavlink protokolünde kullanılan bağlantı tiplerinin atasıdır ve protokoldeki 

tüm bağlantı türleri UDP’dan türemektedir. Projede doğrudan kullanılmamıştır ancak 

dolaylı yoldan kullanmaktayız. 
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Şekil 4.88. Pixhawk Kartının Yer İstasyonuna Seri Bağlantı Kurulmasında Kullanılan Mesaj 

Dosyası [35] 

 

Pymavlink protokolünü çalıştırmak için Otopilot kartı olarak kullandığımız Pixhawk seri 

bağlantı iletimi ile yer istasyonuna bağlanması gerekmektedir. Yer istasyonuna gelen veri 

doğrultusunda Pymavlink çalıştırılır. Yer istasyonundaki veriyi araca iletmek için 

kullandığımız Raspberry pi kartında Pymavlink protokolü çalıştırılır. Dış arayüz aracılığı ile 

aracın son ayarlamaları yapılır. Araç acil durumlarda devreden çıkarma veya devreden alma 

uygulamalarını Pymavlink protokolü aracılığı ile yapabilmekteyiz. Kumanda üzerinden 

gönderdiğimiz veriler araçta Pymavlink protokolünün kurulumu sayesinde gerçekleştirilir. 

Böylelikle manuel olarak kullanımda araca istenilen verileri iletebilmekteyiz. Pymavlink araç 

içerisinde oluşacak veri akışında okuma ve yazma yapabilmektedir. Bu özellik sayesinde alınan 

verilerin mesaj türüne göre filtrelenmesi gerçekleştirilir. Böylelikle araçta gereksiz veri akışı 

engellenir. Pixhawk içerisinde veya bağlantısında yer alan sensör verilerini otonom yazılıma 

yine Pymavlink protokolü üzerinden iletmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5. GÜVENLİK 

İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili olan ekibimiz çalışma ortamında oluşabilecek tüm 

kazalara karşı önlem alarak hareket etmektedir. Bu konudaki hassaslığımızı yaptığımız 

çalışmalara da aktarmayı bir prensip haline getirmiş bulunmaktayız. 

Çalışma ortamında koruyucu giysi, gözlük ve eldiven kullanırken çeşitli ergonomik ve 

ortopedik hususlara da dikkat etmekteyiz. Kazaya mahal verebilecek olayları önlemek adına 

çalışma ortamında gerekli gördüğümüz yerlerde uyarıcı levhalar ve bilgi içeren yazılar 

kullanmaktayız. 

Yapmakta olduğumuz projemizde, şartnamede bizden istenen tüm hususları yerine getirip kendi 

prensiplerimiz doğrultusunda ve güvenliğin ön planda tutulduğu bir robot tasarlamaktayız. Hem 

kendi güvenliğimiz hem aracın güvenliği hem de su altında karşılaşılması muhtemel canlıların 

güvenliği için sağlamaya çalıştığımız başlıca hususlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

 

Çizelge-5.1. Alınan Başlıca Önlemler 

Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda oluşabilecek istenmeyen akım ve gerilim 

yükselmelerine karşı konumlandırılmış sigortaların ve rölelerin bulunması 

Araç içerisinde, aracın elektronik aksamını aşırı akıma karşı oluşabilecek bir kazadan 

korumak için, aşırı akım koruma rölesi kullanılmaktadır. 

Araç üzerinde ve kontrol masasında istem dışı durumlarda kullanılmak üzere acil stop butonu 

bulunmaktadır. 

Sızdırmazlık konusunda pek çok teste tabi tutulmaktadır. 

Elektronik alt sistemindeki belirtilen güç dağılımları donanımlar üzerinde belirtilmektedir. 

Tasarlamakta olduğumuz aracın kablolarının izolasyonu belirtilen şartlar doğrultusunda 

yapılmaktadır. 

Araç üzerinde kullanılacak motorların her birinin izolasyonu yapılacaktır. 

 

İlk tasarımlarda bulunan sivri ve keskin kenarlar sonraki çalışmalarda değiştirilmiştir. 

 

Motor üzerinde tehlike oluşturabilecek hiçbir keskin nokta bulunmamaktadır. 

 

Proje süresi boyunca kendimize prensip edindiğimiz bir başka hususta “Önce Emniyet Son 

Hareket” prensibidir. Bu prensibe yapılan her çalışmada önce takımın ve şahısın emniyeti 

sağlanıp sonra çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 

 

Şekil 5.1. Önce Emniyet Sonra Hareket Prensip Şeması 

 

Önce 
Emniyet

Sonra 
Hareket
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Çizelge-5.2. Çalışma Ortamları İçin Güvenlik Şartnamesi 

ORTAM İŞLEM KONTROL 

ATÖLYE ORTAMI Aracın elektronik 

alt sistem testleri. 

Başlıca sigorta, kablo yalıtımı, 

kontrolleri yapılacak.  

Çalışırken yalıtkan ekipmanlar 

kullanılacak. 

Elektronik kartların elektro mekanik 

montajları ve muhafazaları kontrol 

edilecek. 

Aracın mekanik 

alt sistem testleri. 

Aracın mekanik montajının sağlamlığı 

kontrol edilecek.  

Tehlike arz edebilecek sorun 

görüldüğünde test durdurularak durum 

giderilecek. 

Test öncesi aracın sızdırmazlığı kontrol 

edilecek. 

Aracın mekanik 

aksanlarının 

üretimi. 

Koruyucu giysi ve ekipmanlar 

kullanılacak.  

Aracın üretim hattının CNC tezgahı, 

lazer kesim ünitesi vs. güvenliği kontrol 

edilecek. 

Aracın elektro 

mekanik montajı. 

Koruyucu giysi ve ekipmanlar 

kullanılacak.  

Elektro mekanik montaj esnasında 

havya, mengene, vs. ekipmanların 

güvenliği kontrol edilecek. 

Aracın mekanik 

montajı. 

Koruyucu giysi kullanılacak. Eldiven, 

gözlük, ayakkabı vs.  

Kullanılan malzemelerin kontrolü 

sağlanacak. 

HAVUZ ORTAMI Aracın yüzerlik, 

otonom sürüş ve 

hareket kabiliyeti 

testleri. 

Sızdırmazlık ve yalıtım kontrolleri 

yapılacak. 

Uyarıcı levhalar kullanılacak. 

Acil stop butonu kullanılacak. 

Toprak hatları kontrol edilecek. 

Havuz içerisinde hiçbir canlının 

bulunmamasını sağlamak. 
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6. TEST 

Aracımızın henüz üretimini tamamlayamamış olup üretim sonunda 3 farklı alanda testlerin 

yapılması planlanmaktadır. Bu alanlar mekanik, yazılım ve kontrol, elektronik alanları olmak 

üzere üç ana alandır. 

Mekanik Alt Sistem Testleri: 

• H-1 su altı haznesinin ve diğer mekanik malzemelerin basınca dayanım testi. 

• Su altı aracının uzun süreli su altında sızdırmazlık testi. 

• Aracın su altı görevlerini yapabilmesi için tasarlanan kolun su altında cisim taşıma, 

tutma ve bırakma görevlerinde maksimum kaç kg’lık ağırlık taşıyabileceğine yönelik 

testler. 

• Aracın hareket kabiliyeti ve manevra testleri. 

• Su altı aracının, su altında denge testleri. 

Mekanik Alt Sistem Testlerinde Uygulanacak Yöntemler 

H-1 Haznesi Ve Diğer Mekanik Malzemelerin Basınca Dayanım Testi 

Su altı aracı pek çok mekanik aksandan oluşmaktadır. Su altında iken suyun yoğunluğu, 

derinliği ve yer çekimi ivmesinden kaynaklı belli bir basınç altında olacaktır. Basınç testlerine 

basınç sensörü, araç şasisi, araç ayakları, H-1 haznesi, yüzdürme plastikleri ve motorların tabii 

tutulması planlanmaktadır.  

Yarışma şartnamesinde bizlerden beklenen araçların 3 m derinliğe kadar dayanıklı olmasıdır. 

Burada test edeceğimiz derinlik 10 m olup, ideal suda 10 m derinlikte mekanik aksanların 

maruz kalacağı basınç hesaplanarak bar cinsine dönüştürülüp bu değer üzerinden test 

edileceklerdir. 

 

Çizelge-6.1. Basınç Testi Hesaplamaları 

P = Basınç, h = derinlik, d = yoğunluk, g = yerçekimi ivmesi 

yerçekimi ivmesi(dünya)= 9,80665 m/s²’dir. 

0 C⁰ suyun yoğunluğu= 1000 kg/m3’dür. Buradan basınç formülü; 

P= h x d x g (basınç= derinlik x yoğunluk x yerçekimi ivmesi) elde edilir. Değerler yerine 

koyulursa. 

P = 10 x 1000 x 9,80665 = 98066,5 Pa elde edilir. 

1 bar = 105 Pa olmaktadır. Buna göre; 

98066,5 / 100000 = 0,980665 bar olmaktadır.  

 

Testlerimizi yaklaşık olarak 1 bar’lık basınç altında gerçekleştireceğiz. 

 

 

Su Altı Aracının Sızdırmazlık Testleri 

Bir önceki test aşamasında da belirtildiği üzere yarışmada bizden su altı araçlarının en 3m 

derinliğe kadar dayanıklı olması beklenmektedir. Ayrıca su altı araçlarında sızdırmazlık büyük 

önem taşıdığından bu testlerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Aracın üretiminden sonra 

yapılacak bu testlerden sonrada aracın sızdırmazlığının gösterildiği videonun da sisteme 

yüklenmesi beklenmektedir. 
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Biz bu test aşamasında aracımızın sızdırmazlık testlerini olimpik havuzda yapmayı 

planlamaktayız. Testlerimiz iki aşamalı olup, kısa sürede ve uzun sürede gerçekleştirilecektir. 

Testi iki aşamada gerçekleştirme sebebimiz, kısa süre su altında kalan araçta küçük sızıntılar 

gözlemlenemeyebilir. Bu sebeple daha uzun süre teste tabii tutarak sızdırmazlığından emin 

olmak istemekteyiz.  

Bu testlerimiz öncesinde araç içerisine havalandırma tapasından hava basarak durumun gözle 

görülebilir olmasını sağlayacağız. 

 

Çizelge-6.2. Havuz Ölçüleri 

Derinlik Uzunluk Genişlik 

3 metre 50 metre 26 metre 

 

Çizelge-6.3. Kısa Ve Uzun Sürelerde Sızdırmazlık Testleri 

AŞAMA SÜRE 

1.Aşama kısa süreli sızdırmazlık testi 10 dakika  

2.Aşama uzun süreli sızdırmazlık testi 240 dakika 

 

Aracın Hareket Kabiliyeti, Manevra Ve Denge Testleri 

Bir önceki sızdırmazlık testlerinin başarı ile gerçekleştirilmesinin devamında diğer bir önemli 

nokta olan aracın hareket kabiliyeti ve manevra yeteneğini tatmin edici düzeyde olması ve tüm 

manevraların dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu testleri yine olimpik havuz ortamında gerçekleştireceğiz.  

Aracın üretim sonrası ağırlığı göz önünde bulundurularak balast ağırlık ya da yüzdürme köpüğü 

ile olası bir sorunun çözülmesi beklenmektedir. 

Robot Kolun Kabiliyet Testi 

Aracın robot kolu oldukça basit yapıda olup kıskaç görevi yapacaktır. Bu kol daha çok tek eksen 

üzerinde hareket edecek olup tutma, bırakma taşıma görevlerini yerine getirecektir.  

Bu robot kolun testleri ise yarışma esnasında yapılacak olan görevler referans alınarak 

yapılacaktır. Burada gerekli olan kuvvet hesabı ortadan destekli kaldıraç formülünden 

faydalanılarak hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 6.4. Yük Hesabı  

F = kuvvet, y = kuvvet kolu, G = yük, x = yük kolu  

F x y = G x X olup, G= m x gdünya ( m = kütle , g = yerçekimi ivmesi ) 

F = 10 Newton 

y =  2 cm 

x = 7.1 cm olmaktadır. Bu değerler formülde yerine koyulduğunda 2.81 kg ağırlığında yükleri 

kaldırabilecek güçtedir.  
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Su altında ise kaldırma kuvveti etki ettiğinde daha ağır cisimlerin kaldırılabileceği ön 

görülmektedir. Bu ön görü test yapılacak testler ile netleştirilecektir.  

 

Çizelge-6.5. Robot Kolun Test Şartları 

• Havuzun farklı yerlerine yerleştirilmiş farklı cisimlerin bir noktadan bir noktaya 

taşınması. 

• Testler yaklaşık olarak 3 m derinlikte yapılacaktır. 

• Cisimler taşınırken ani manevralar yapılacaktır. 

 

Elektronik Alt Sistem Testleri: 

• Kullanılacak olan motor sürücülerin ve iticilerin 12V/30A DC altında su altı ve su üstü 

testleri. 

• Kullanılacak olan konvertörün uzun süreli kullanıma karşın sıcaklık testlerinin 

yapılması. 

• Kullanılacak olan kameranın görüş alanı testleri. 

Motor Sürücü Kartların Testleri 

Motor sürücü kartları ESC olarak da bilinmektedir. Genel olarak satışını yapan firmalar bu 

ürünleri su ortamında test etmemektedirler. Su altında iticiler belli bir zorlanma altında 

olacağından yarışma esnasında ısınma problemleri ile karşı karşıya kalabileceğimizi ön 

görmekteyiz. 

 

Çizelge-6.6. ESC Testi 

TEST ORTAMI SÜRE Yöntem 

Su Üstü  30 dakika Aracın su üstünde 30 dakika çalıştırılarak ESC’ların 

sıcaklık durumunun gözlemlenmesi. 

Su Altı 30 dakika Aracın su altında 30 dakika çalıştırılarak ESC’ların 

sıcaklık durumunun gözlemlenmesi. 

 

Isınma durumu ile karşı karşıya kalınırsa soğutucu bakır kaplama ve soğutucu alüminyum ile 

en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

KONVERTÖRÜN TESTLERİ 

Konvertörde tıpkı motor sürücü kartları gibi ısınma sorunu yaşatabilir bize, motor sürücü 

kartlarının testlerini yaparken aynı zamanda konvertörü gözlemlemeyi planlamaktayız. Olası 

ısınma sorununu soğutucu fan, soğutucu alüminyum ve bakır soğutucu ile sağlamayı 

düşünüyoruz. 

KAMERA TESTLERİ 

Aracın kamerası görüntü aktarımı ile su altı kontrolde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda 

otonom görevler için görüntü işleme işlemlerinin yapılabilmesi için kamera önem arz 

etmektedir. Bu aşamada asıl niyetimiz sonar ve radar sistemlerini kullanmaktı ancak maliyeti 

yüksek olduğu için bu aşamada yapamadık. Alternatif olarak belirlediğimiz ve yurtdışından 

temin etmeyi planladığımız kamera ile hem analog hem dijital veri aktarımını sağlamayı 

planlamaktaydık. Ancak COVID-19’un olumsuz etkilerinden dolayı bu kamerayı da iptal 

ederek daha uygun fiyata sahip bir kamera tercih ettik. Bu kameranın bizi su altında kısıtlı görüş 
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alanı sorunu ile karşı karşıya bırakacağını ve görüntü aktarımında gecikme olacağından su 

altındaki hızımızı olumsuz etkileyeceğini ön görmekteyiz. Bu sorunları kesinleştirmek için araç 

su altında iken testlerini yapacağız. 

 

Çizelge-6.7. Kamera Testleri 

Muhtemel Sorun Uygulanacak Test Yöntemi 

Kameranın su altı görüş 

alanının belirlenmesi. 

Havuz içerisine belirli aralıklarla yerleştirilmiş nesnelerin ne 

kadarlık bir mesafeden görüntülerinin alınabildiğin ortalama 

ölçülerle ifade edilir. 

Aracın görüntü aktarımının 

gecikmeli olması. 

Aracın havuz içerisinde bir uçtan bir ucu gidişinin kronometre 

ile ölçülmesi ve bitiş çizgisindeki cismin görüntüsünün 

bilgisayarda görünme süresinin ölçülmesi. Böylece aradaki 

farkı alarak yaklaşık olarak gecikme süresinin kaç ms olduğunu 

belirleyeceğiz. 

 

Yazılım Ve Kontrol Testleri: 

• Aracın su altında ileri, geri, sağa, sola, batma ve çıkma hareket testlerinin joystik ile 

sağlanarak manuel kontrol testlerinin yapılması. 

• Aracın su altında nesne taşıma, tutma, bırakma ve montaj görevlerinin yapılabilmesi 

için tasarlanan kolun manuel kontrolünün testlerinin yapılması. 

• Görüntü işleme tekniği ile otonom sürüş testlerinin yapılması. 

• Aracın otonom sürüş esnasında manevra kabiliyeti testleri. 

Aracın Manuel Kontrol Testleri 

Aracın manuel kontrolü joystik ile sağlanacak olup ArduSub yazılımı ile kontrolünün 

sağlanması planlanmaktadır. Sızdırmazlık testleri ve elektronik alt sistem testleri 

tamamlandıktan sonra joystik tuşlarına atanacak fonksiyonlar ile kontrol işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

 

Çizelge-6.8. Aracın Manuel Kontrol Testi 

Manuel Kontrol Edilecek Fonksiyon Test Yöntemi 

Aracın sağa, sola, ileri ve geri 

hareketlerinin su yüzeyinde joystik ile 

kontrolü. 

Su yüzeyinde yüzerken araca ardışık yön 

komutlarının verilmesi ve aracın gözlemlenmesi. 

Aracın batma ve su yüzeyine çıkma 

komutlarının joystik ile kontrolü. 

Aracın su yüzeyinde iken 90⁰lik açı ile su altına 

batması ve su altından aynı şekilde su yüzeyine 

çıkması ve bu hareketlerin gözlemlenmesi. 

Aracın su altında iken yarışma 

görevlerini yapabilmesi için kullanılacak 

olan kıskacın kontrolünün joystik ile 

yapılması ve joystik kontrol edilirken 

aracında aynı anda yüzerliğinin kontrol 

edilmesi. 

Su altında farklı boyut ve ağırlıktaki nesneler bir 

noktadan bir noktaya taşınması, su altında bir 

nesnenin belirlenen noktalara konulması ve 

bunlar yapılırken aracın gözlemlenmesi. 
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Aracın otonom olarak kontrolünün test edilmesi için öncesinde sızdırmazlık testleri ve kamera 

testleri yapılmış olacaktır. Otonom sürüşte görüntü işleme için kameranın kalibrasyon ayarları 

yapıldıktan sonra, otonom sürüş testlerine başlanacaktır. 

 

Çizelge-6.9. Aracın Otonom Hareket Testleri 

Test Edilecek Özellik Yöntem 

Görüntü işleme özelliğinin testi. Su altında farklı boyutlarda iç içe koyulan çemberlerin ve 

çemberin orta noktasındaki cismin algılanarak cisme en 

yakın noktada konumlanması. 

Otonom sürüşte aracın manevra 

kabiliyeti testi. 

Havuz içerisinde ardışık olacak şekilde sağ, sol, yukarı, 

aşağı yönlerde konumlandırılmış çemberlerin içinden 

temassız geçmesi. 

 

YAPILMASI PLANLANAN TESTLER İLE ARACIN UYUMU 

Aracımızın tasarımı tamamen yarışma alanında yapılması beklenen görevlere yönelik yapılmış 

olup hareket ve manevra kabiliyetinin yüksek olması için aracın boyutlarının ve ağırlığının 

olabildiğince az olmasına dikkat edilmiştir. Mekanik alt sistemde malzeme seçimleri, 

elektronik alt sistem tasarımı, aracın güç dağıtımı gibi çalışmalar yapılırken su altı aracından 

maksimum verim alınması amaçlanmıştır.  

Yapmayı planladığımız testler aracın üretimi ve kritik tasarım raporu sürecinde uyguladığımız 

analizler ve hesaplamaların devamı niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda tüm testler yarışmada 

bizden yapılması beklenen görevlere yönelik ön çalışma niteliğinde olacaktır.  

Tüm testleri ve aracın özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda aracımızın test ve görevleri 

başarı ile yerine getirebileceğini ön görmekteyiz.  

Test ortamımız genelde olimpik havuz olacak olup basınca dayanım testlerini atölye ortamında 

gerçekleştireceğiz. Test çizelgelerinde aracın hangi özelliklerinin hangi şartlar altında test 

edileceği detaylı olarak belirtilmiştir.  

Testlerin gerçekleştirilmesi ve aracın yarışma gününe hazır hale gelmesi tahminen Ağustos 

ayının ilk haftasında olacaktır. 

 

Çizelge-6.9.i. Testlerin Zaman Planlaması 

 

26/06/2020

06/07/2020
• Aracın Montajının Tamamlanarak Testlere Hazır Hale 

Getirilmesi

06/07/2020

06/08/2020
• Aracın Su Altı Ve Su Üstü Testlerinin 

Yapılması

07/08/2020
• Aracın Yarışmaya Hazır Hale 

Gelmesi
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7. TECRÜBE 

Edinilen Genel Tecrübeler 

Mevcut aşamaya gelinene kadar aracın mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerinde farklı 

çalışmalar yürütülmüş olup pek çok tecrübe edinilmiştir.  

Ayrıca projenin başından itibaren çalışmasının yürütüldüğü radar ve sonar sistemlerin su altı 

araçlarında nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olunmuştur.  

 

Çizelge-7.1. Proje Kapsamında Edinilen Genel Tecrübeler 

 

• Olası kriz anlarında her zaman yedek planların bulunmasının gerektiğinin önemi 

kavranmıştır. 

•  Ekip ruhunun ve motivasyonun yüksek tutulmasının  karşılaşılan sorunların 

çözümünde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.  

• Proje kapsamında gerek üretim gerek tedarik aşamalarında sektördeki firmalar ile iş 

birliği içerisinde olmanın takımın  imkan ve kabiliyetlerini artırmıştır ve karşılaşılan 

pek çok sorundan daha az etkilenilmiştir. 

• Takımımız farklı şehirlerde yaşayan, farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerden 

oluşmaktadır bunun takıma avantajı ise birden fazla mühendislik disiplinin iç içe olduğu 

bu projede farklı bakış açılarının sorunları çözmede kolaylık sağladığı ve kriz anlarını 

fırsata çevirme yeteneğinin gelişmesinde olum etkilere sahip olmasıydı. Olumsuz 

etkileri ise takım üyelerinin birbirlerini daha önceden tanımıyor olması iletişimi 

zorlaştırmıştır. Bu iletişim sorunu Whatsapp, Zoom, Discord gibi platformlar 

kullanılarak aşılmıştır. 

• Sponsor arayışı çalışmalarımızda daha etkin olmak için sosyal medya hesapları ve web 

sitemizi oluşturduk. Bu platformların insanlara erişmek için çok iyi bir araç olduğunu 

tecrübe ettik. 

• İlerleyen meslek hayatımızda bir projenin ne gibi süreçlerden geçtiğini hangi disiplinler 

altında yürütüldüğünü sorunlar karşısında nasıl bir tutum içerisinde olunması 

gerektiğini tecrübe edindik.  

• Takım olarak daha önce hiçbir bilgimiz olmadan katıldığımız insansız su altı sistemleri 

kategorisinde rapor hazırlarken yaptığımız araştırmalar sayesinde şimdiye kadar 

ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları detaylı olarak görmüş olduk ve 

karşılaştığımız sorunları çözmede bu araştırmalar bize yol gösterici oldu.  

• Bu proje sayesinde milli teknoloji hamlesi misyonuna sahip olduk ve vizyonumuzu 

yerlilik ve millilik olguları üzerine genişlettik.   

 

 

 

Teknik anlamda edindiğimiz tecrübeler ise mekanik alt sistemler, elektronik alt sistemler ve 

yazılım olarak 3 ana başlıkta toparlayabiliriz.  

Burada edindiğimiz tecrübeler tasarım ve üretim alanında yapılan hatalar karşılaşılan sorunlar 

ve bu sorunların çözüm yolları deneyimlenerek tecrübe edilmiştir. 
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Mekanik Alt Sistem Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

Mekanik alt sistem üzerine yapılan çalışmalarda gerek tasarım aşamasında gerekse üretim 

aşamasında takımımız pek çok tecrübe edinmiştir. 

 

Çizelge-7.2. Mekanik Alt Sistem Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

  

• Yapılan tasarımların tekrar tekrar üzerinde çalışılarak en uygun tasarımın belirlenmesi 

ve bu tasarımın teknik çizim ve modellemelerdeki ölçülere dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Üretim aşamasında 1mm’lik hatanın üretimde kullanılan malzemelerin 

boşa gitmesine sebebiyet vermektedir. 

• Yapılan tasarımlarda üretimde kullanılacak malzemelerin iyi şekilde araştırılması 

gerekmektedir. Çünkü üretim aşamasında seçilen malzeme üzerinde kesme, oyma, 

bükme gibi işlemler yapıldığından seçilen malzemenin işlenebilirliğinin yüksek olması 

gerekmektedir. 

• Aracın tasarım aşamasında iticilerin yerleşimlerinde iticilerin açılarına dikkat 

edilmelidir. Bunun sebebi şasi üzerine yerleştirilen iticilerin montajlandığı açıların 

yüzerliğe ve hareket kabiliyetine doğrudan etki etmesidir. 

• Üretim aşamasına geçilmeden önce tasarımın mutlaka statik ve dinamik analizlerinin 

yapılması gerekmektedir.  

• Aracın mekanik tasarım sürecinde üretime gönderilecek olan ürünün imal edilmeden 

önce ölçülendirilmesinin tam ve doğru bir şekilde yapılmasının ne kadar önemli 

olduğunu tecrübe etmiş bulunmaktayız. Üretime verilecek olan parçanın üzerinde 

birçok kez istişareler yapılıp hatasız bir şekilde tek seferde üretilmesi için çok 

çalışmıştık. Bu süreçte imal edecek ustalarla sürekli iletişim halinde kaldık ve sürecin 

takibini yakından yaptık.  

• Ürettiğimiz aracın su altında çalışması nedeniyle malzemelerin suya olan 

dayanıklılıkları bizim için oldukça önemliydi. İlk defa bu alanda çalışmaya başlayan 

ekibimiz ayakların Alüminyum olmasına karar vermesine rağmen daha sonra 

yaptığımız araştırmalar sonucunda bunun su altında kullanıma elverişli olmayacağını 

öğrendik ve buna uygun bir malzeme seçimi yaptık.  

• Gripper üzerinde yaptığımız uzun çalışmalar sonucunda kramyer dişli mekanizması ve 

modifiye edilen servo motoru birleştirerek yeni bir gripper sistemi elde ettik. Bu süreç 

bize tersine mühendisliğin önemini gösterirken karşımıza çıkan sorunlara farklı bir 

açıdan çözümlemeyi öğretti.  

• Bütün bu değişimler ilerleyen süreçlerde takımımızı her soruna karşı hazırlıklı ve daha 

pratik düşünmeye hazırladı. 

• Tasarım sürecinde değişen tek bir parça nedeniyle  araç üzerinde tekrardan yapılması 

gereken hesaplar bize mühendislik aşamalarının kusursuz bir şekilde ilerlemesinin 

önemini gösterdi. 
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Elektronik Alt Sistem Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

Elektronik alt sistem üzerine yapılan çalışmalarda gerek tasarım aşamasında gerekse üretim 

aşamasında takımımız pek çok tecrübe edinmiştir. 

 

Çizelge-7.3. Elektronik Alt Sistem Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

 

• Su altı aracında veri aktarımının kablosuz yapılmasının çok zor ve zahmetli olduğu 

anlaşılmıştır. Çünkü sıvı ortamı, elektromanyetik dalgaların iletimini zorlaştırmaktadır. 

Bu sebeple biz veri aktarımını Ethernet kablosu aracılığıyla sağlamaya karar verdik.  

• Elektronik alt sistem tasarımlarında güç dağılımı üzerine çalışırken her bir komponentin 

çalışma akım ve gerilimlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sebebi 

projede kullanılan elektronik kartları oldukça hassas olması ve çalışma gerilimi 

toleransları düşük olması sebebiyle fazla gerilim ya da akım uygulandığında kartların 

zarar görmesidir. 

• Elektronik alt sistem tasarımları yapılırken özellikle 220V/AC ile 12V/DC 

dönüşümlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak için sigorta kullanılmalıdır. Anlık 

gelen yüksek akım ve gerilim seviyesi konvertöre ve diğer malzemelere zarar 

verebilmektedir. 

• Güç dağıtımı yapılırken sistemdeki malzemelerin seri ya da paralel bağlantıda 

olmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sebebi ise akım ve gerilim düşümleri 

farklılık göstermektedir. Bu da araç performansını doğrudan etkilemektedir. 

• Elektronik kart tasarımları yapılırken pek çok aşamadan oluştuğunu ve tasarım 

aşamasında belirtilen ölçülerin oldukça hassas yapılması gerektiğini kart üzerine 

yerleştirilecek komponentlerin kapladıkları alanların göz önünde bulundurulması 

gerektiğini ve komponentlerin ısınmalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini tecrübe 

ettik. 

• Elektronik kart tasarımları yapılırken veri aktarımı sağlanan yolların belirli standartları 

vardır istediğimiz kalınlıkta yapmamamız gerekmektedir. Yine bakır yollar çizilirken 

45⁰lik açılar ile dönüşlerin sağlanması gerekmektedir. Bu yollar çok yakın olduğunda 

atlama gibi istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. 

• Elektronik kart tasarımları yaparken çizilen yollarda mümkün mertebe atlama 

yapılmaması gerekmektedir. Bu atlamalar tasarım sonunda güzel bir görüntü 

vermemektedir. 

• Yapılan bütün elektronik alt sistem çalışmalarının aracın mekanik alt sistemleri ve 

kontrol sistemleri ile uyumlu olması gerekmektedir.  

• Elektronik alt sistem malzeme seçimlerinde kullanılacak olan malzemenin sisteme 

uygunluğu gerek elektro mekanik montajında gerekse fiyat bakımından en avantajlı 

olanın seçilmesi gerektiği tecrübe edilmiştir. 
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Yazılım Ve Kontrol Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

Yazılım ve kontrol üzerine yapılan çalışmalarda gerek algoritma tasarım aşamasında gerekse 

test aşamasında takımımız pek çok tecrübe edinmiştir. 

 

Çizelge-7.4. Yazılım Ve Kontrol Çalışmalarında Edinilen Tecrübeler 

 

• Yazılım ve kontrol alanında çeşitli algoritmalar tanınmış olup bu algoritmaların amacı 

ve sistem içerisinde birbirileri ile entegre halde nasıl çalıştıkları öğrenilmiştir. 

• Yapılan hatalardan biri çemberi tespit edebilmek adına çok fazla matematiksel denklem 

kullandığımız için yazılımın istediğimiz performansta çalışmamasıydı. Çünkü 

RAM’lere fazla işlem yükü biniyor ve yazılımda çok satırlı kodlar yer aldığı için işleme 

alınan satırların çokluğuna bağlı olarak kurduğumuz sistemi yavaşlatıyordu. Bu sorunun 

önüne geçebilmek için Hough Dönüşümü ve Python yazılım dilini tercih ettik. Hough 

dönüşümü aracılığı ile fazladan matematik denklemleri kurmamış olduk ve Python 

sayesinde az satır kodla çok iş yaptık. 

• Aracın kontrol kısmında kullanılan kameranın kalibrasyon ayarları yapılması 

gerekmektedir. Bu ayarlar yapılmadığında görüntü alınamayabiliyor. Bu sorunun 

aşılması için kullanılan yazılımda “param1 ve param2” kod parçaları üzerinde çeşitli 

denemeler yapılmış olup en uygun parametreler bulunarak simülasyon ortamında aracın 

stabil hareketi sağlanmıştır. 

 

. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması 

Çizelge-8.1. Zaman Planlaması 

 

 

13/03/2020

• Yarışma başvurusunun yapılması. 

• Yarışma şartnamesinin analizi.

14/03/2020 
24/03/2020

• Ön tasarım raporunun hazırlanması 

• Elektronik alt sistemlerin ve mekanik alt sistemlerin belirlenip, 3D 
modellemelerin yapılması.

• Yapılan tasarımların geliştirilmesi.

27/03/2020

23/04/2020

• Alternatif üretim planlarının yapılması.

• ÖTR sürecini geçen takımların açıklanması.

25/04/2020

05/06/2020

• KTR süreci içerisi görev dağılımlarının yapılması.

• COVID-19 süreci ile ilgili B planının devreye alınması uygulamalara 
başlanması.

25/04/2020

05/06/2020

• Elektronik alt sistemlerin ve mekanik alt sistemlerin tasarımları ile yazılım 
geliştirmenin tamamlanması. 

• Üretim çalışmalarının tamamlanması.

• KTR'nun teslim edilmesi

05/06/2020

26/06/2020

• Sponsorluk için çalışmaların sürdürülmesi.

• Teknofest destek almaya hak kazanan takımların açıklanması.

26/06/2020

14/08/2020

• Aracın montajının tamamlanıp testlere başlanması.

• Aracın sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunun sisteme 
yüklenmesinin tamamlanması.

21/08/2020

27/09/2020

• Finale kalan takımların açıklanması.

• Yarışma için Gaziantep'e gidilmesi ve yerleşilmesi.

• Yarışma haftası 22/09/2020-27/09/2020
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8.2. Bütçe Planlaması  

ÖTR aşamasında belirlenen bütçe planlamasında değişikliğe gidilerek, KTR aşamasında B 

planı devreye sokulmuştur. Bu plan gereği yerli firmalardan ürünler temin edilerek maliyetin 

düşürülmesi amaçlanmıştır.  

 

Çizelge-8.2. ÖTR Aşaması Belirlenen Ve İptal Edilen Bütçe Planlaması (Plan A) 

MALZEME ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT DURUM 

T200 İticiler 6 1172,9 TL 7037,40 TL Alınacak 

Gripper 1 259,43 TL 259,43   TL Alınacak 

Servo 1 36,16   TL 36,16     TL Alınacak 

Akrilik Tüp 1 425,91 TL 425,91   TL Alınacak 

Akrilik Kubbe Kapak 1 255,55 TL 255,55   TL Alınacak 

Akrilik Tüp 10 Delikli kapak 1 157,26 TL 157,26   TL Alınacak 

Halka Flanş 2 380,05 TL 761,10   TL Alınacak 

Boru Kelepçe 4 7          TL 28          TL Üretilecek 

Penetratör 10 22        TL 220        TL Alınacak 

Balast Ağırlık 4 15        TL 60          TL Üretilecek 

Güç Kablosu 1 200      TL 200        TL Alınacak 

Araç Şasesi 1 100      TL 300        TL Üretilecek 

Araç Kemeri 1 30        TL 30          TL Üretilecek 

Araç Ayakları 2 30        TL 60          TL Üretilecek 

Güç Dağıtım Kartları 2 10        TL 20          TL Üretilecek 

Yedek Motor Pervaneleri 6 10        TL 60          TL Üretilecek 

İtici Kablosu 4 5          TL 20          TL Alınacak 

Ethernet Kablosu 1 100      TL 100        TL Alınacak 

Batarya 1 100      TL 100        TL Alınacak 

Motor Sürücüleri 6 176,92 TL 1061,52 TL Alınacak 

Kamera 1 648,70 TL 648,70   TL Alınacak 

Pixhawk px4 1 910,80 TL 910,80   TL Alınacak 

Acil Stop Butonu  1 30        TL 30          TL Alınacak 

Anahtar 2 20        TL 20          TL Alınacak 

Raspberry Pi4 1 355      TL 355        TL Alınacak 

Konvertör 1 120      TL 120        TL Alınacak 

BAR30 Sensörü 1 471,78 TL 471,78   TL Alınacak 

Playstation 4 kolu 1 255      TL 255        TL Alınacak 

Üretim Toplam Maliyeti = 558        TL 

Alınacaklar Maliyeti    =13.445,6 TL 

Toplam Maliyet            =14.003,6 TL 
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Çizelge-8.3. Yürürlükte Olan Bütçe Planlaması (Plan B) 

MALZEME ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT DURUM 

Motorlar Ve ESC’lar 6 383.71 TL 2302.28 TL Alınacak 

İtici Plastikleri 6 10        TL 60          TL Üretilecek 

Gripper 1 160.13 TL 160.13   TL Alınacak 

Servo 1 141.78 TL 141.78   TL Alınacak 

Akrilik Tüp 1 1050    TL 1050      TL Alınacak 

Boru Kelepçe 4 7          TL 28          TL Alınacak 

Penetratör (4mm-10mm) 8 22        TL 176        TL Alınacak 

Güç Kablosu 1 100      TL 100        TL Alınacak 

Araç Şasesi 3 100      TL 300        TL Üretilecek 

İtici kablosu 1m 1 5          TL 5            TL Alınacak 

Araç Ayakları 2 30        TL 60          TL Üretilecek 

Araç Kemeri 1 30        TL 30          TL Üretilecek 

Ethernet Kablosu - 30m 1 50        TL 50          TL Alınacak 

Power Bank 10000 mAh 1 50        TL 50          TL Alınacak 

Kamera 1 450      TL 450        TL Alınacak 

Pixhawk px4 1 743.40 TL 743.40   TL Alınacak 

Acil Stop Butonu  1 30        TL 30          TL Alınacak 

Raspberry Pi3 B+ 2GB 1 350      TL 350        TL Alınacak 

SD Kart-32 GB 1 47.60   TL 47.60     TL Alınacak 

Konvertör 1 148.50 TL 148.50   TL Alınacak 

BAR30 Sensörü 1 200      TL 200        TL Alınacak 

Playstation 4 kolu 1 255      TL 255        TL Alınacak 

Raspberry  Muhafaza Kutusu 1 20        TL 20          TL Üretilecek 

ESC Kartı Muhafaza Kutusu 6 10        TL 60          TL Üretilecek 

Pixhawk Muhafaza Kutusu 1 20        TL 20          TL Üretilecek 

Servo Uzatma Kablosu 1 10        TL 10          TL Alınacak 

Yapıştırıcılar 3 20        TL 60          TL Alınacak 

Presli Yün Keçe 1 22        TL 22          TL Alınacak 

Otomatik Sigorta 1 25        TL 25          TL Alınacak 

Slika Jel 1 50        TL 50          TL Alınacak 

Yedek ESC 6 10        TL 60          TL Üretilecek 

Güç Dağıtım PCB’ları 2 10        TL 20          TL Üretilecek 

Yedek Aktarım PCB 2 10        TL 20          TL Üretilecek 

Su Geçirmez El Feneri 2 - - Mevcut 

Üretim Toplam Maliyeti   = 650       TL 

Alınacaklar Maliyeti      = 6.454,6 TL 

Toplam Maliyet              = 7.104,6 TL 

 

• Üretimi devam eden motor sürücü kartlarının ve veri aktarım kartlarının üretiminin 

yetişmemesi durumu göz önünde bulundurularak bütçe planlamasına bu ürünlerde 

eklenmiştir.  

• Dolar 6.55 TL iken maliyet yaklaşık 14003 TL iken, dolar kuru 6,88 TL’ye yükselmesine 

rağmen maliyet 7.104,69 TL’ye düşürülmüştür. Uygulamaya alınan B planı takıma avantaj 

sağlamıştır. 

 



72 

 

Çizelge-8.4. Yedek Bütçe Planlaması (Plan C) 

MALZEME ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT DURUM 

Motorlar Ve ESC’ler 6 330,65 TL 1983.9 TL Alınacak 

İtici Plastikleri 6 10        TL 60        TL Üretilecek 

Gripper 1 160.13 TL 160.13 TL Alınacak 

Servo 1 141.78 TL 141.78 TL Alınacak 

Akrilik Tüp 1 1050    TL 1050    TL Alınacak 

Güç Kablosu 1 100      TL 100      TL Alınacak 

Araç Şasesi 3 100      TL 300      TL Üretilecek 

İtici kablosu 1m 1 5          TL 5          TL Alınacak 

Araç Ayakları 2 30        TL 60        TL Üretilecek 

Araç Kemeri 1 30        TL 30        TL Üretilecek 

Ethernet Kablosu - 30m 1 50        TL 50        TL Alınacak 

Power Bank 2000 mAh 1 -  - Mevcut 

Kamera 1 150      TL 150      TL Alınacak 

Pixhawk px4 1 743.40 TL 743.40 TL Alınacak 

Acil Stop Butonu  1 30        TL 30        TL Alınacak 

Raspberry Pi3 B+ 2GB 1 350      TL 350      TL Alınacak 

SD Kart-32 GB 1 47.60   TL 47.60   TL Alınacak 

Konvertör 1 148.50 TL 148.50 TL Alınacak 

BAR30 Sensörü 1 100      TL 100      TL Alınacak 

Playstation 4 kolu 1 255      TL 255      TL Alınacak 

ESC Kartı Muhafaza Kutusu 6 10        TL 60        TL Üretilecek 

Pixhawk Muhafaza Kutusu 1 20        TL 20        TL Üretilecek 

Raspberry Muhafaza Kutusu 1 20        TL 20        TL Üretilecek 

Servo Uzatma Kablosu 1 10        TL 10        TL Alınacak 

Yapıştırıcılar 3 20        TL 60        TL Alınacak 

Otomatik Sigorta 1 25        TL 25        TL Alınacak 

Üretim Toplam Maliyeti   = 550       TL 

Alınacaklar Maliyeti      = 5.410,3 TL 

Toplam Maliyet              = 5.960,3 TL 

 

• Olası bir kriz anında B planının devre dışı kalmasıyla uygulamaya konulacaktır. 

• Üretimi devam eden ESC kartlarının ve aktarım PCB’larının üretiminin yetişmemesi durumu göz 

önünde bulundurularak bütçe planlamasına bu ürünlerde eklenmiştir.  
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8.3. Risk Planlaması 

Çizelge-8.5. Riskin Çalışma Ortamlarına Dağılımı 

  

 

Çizelge-8.6. Çalışma Ortamlarının Risk Planlaması 

ÇALIŞMA ORTAMLARININ RİSK PLANLAMASI 

ORTAM TEHLİKELER DENETİMLER 
 

 

 

 

 

 

EV/OFİS 

Fiziksel hasarlar. Ergonomik risklere bağlı hasarlar 

olabilmektedir. 

Ergonomik denetimler yeterli olacaktır. 

Elektrik çarpması. Bina içi tesisatın ve dairenin elektrik 

tesisatının yönetmeliklere uygun olması 

gerekir. 

Yangın. Yangın söndürme tüpü ve tozların 

bulundurulması. 

Kimyasal madde kaynaklı 

tehlikeler. 

 

Atölye çalışması yapılmadığından 

bireysel denetimler yeterli olacaktır. 

Ergonomik tehlikeler. 

 

Ortam ışıklandırılması ve çalışma masası 

uygun olmalı. 

COVID-19 Aile içi bireyler ya da çalışma arkadaşları 

ile sosyal mesafenin korunması.  

 

 

 

 

ATÖLYE 

Fiziksel hasarlar. Koruyucu ekipmanların kullanılması. 

Elektrik çarpması. Topraklama hattı ve aşırı akım koruma 

rölelerinin kullanılması. 

Kullanılmayan prizlerin enerjisi şalter ile 

kesilmelidir. 

Yangın. Yangın söndürme tüpü ve tozların 

bulundurulması. 

Ergonomik tehlikeler. 

 

Ortam ışıklandırılması ve tezgahların 

çalışma ortamına uygun olmalı. 

COVID-19 Atölye ortamının sürekli 

havalandırılması.  

Maske kullanılması. 

Sosyal mesafenin korunması. 

 

 

 

 

 

TEST ORTAMI 

Fiziksel hasarlar. 

 

Koruyucu ekipmanların kullanılması. 

Boğulma. 

 

 

Can yeleğinin giyilmeli ve uyarıcı 

levhaların bulunalı. 

Elektrik çarpması. Topraklama hattı ve aşırı akım koruma 
rölelerinin kullanılması. Ters bağlantı 

olmamalı. 

Yangın. 

 

Yangın söndürme tüpü ve tozların 

bulundurulması. 

Maddi kayıplar. 

 

Gerekli tüm tedbirler alınmış olmalı. 

COVID-19 Sosyal mesafenin korunması. 

Maske kullanılması. 

Atölye

Test 
Ortamı

Ev/Ofis

Çok Düşük Risk 

Düşük Risk 

Orta Düzey Risk 
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Çizelge-8.7. Proje Genelinin Risk Planlaması 

PROJE GENELİNİN RİSK PLANLAMASI 

GERÇEKLEŞMESİ MUHTEMEL RİSKLER DENETİMLER 

Belirlenen bütçe planlamasının dışına 

çıkılması ya da elde bulunan kaynakların 

yeterli gelmemesi. 

KTR aşamasında B planı devrededir. Her 

hangi bir olumsuzluk durumunda C 

planının devreye alınması. 

Birimlerin belirlenen görevleri zamanında 

bitirememeleri ve işin aksayarak zaman 

planlamasının dışına çıkılması riski. 

Takım içerisinde birebir görev 

dağılımlarının yanı sıra yedek görev 

dağılımları da yapılarak olası bir sorun 

durumunda işin sürekliliği sağlanması. 

Takımın üretimine devam ettiği 

komponentlerin testlerinin yetişmemesi ya da 

yurt dışında ön görülen sürede üretilememesi. 

Yerli firmalarda satışı yapılan aynı 

özelliklere sahip komponentlerin 

belirlenerek gerekli durumlarda indirimli 

olarak temin edilebilmesinin sağlanması. 

KTR süreci içerisinde takım içerisinden en az 

2 ya da daha fazla kişinin ayrılması. 

Takım ilk kez insansız su altı sistemleri 

alanında yarıştığı için ilk kuruluş 

aşamasında destek ekipte oluşturulmuştur. 

Araştırma çalışmalarında destek olan ekip 

içerisinden ayrılan arkadaşların yerlerinin 

doldurulması. 

Elektronik kartların yarışma öncesi test 

aşamalarında arızalanarak kullanılamaz hale 

gelmesi. 

Yarışmada kullanılan elektronik kartlar 

açık kaynaklı olduğundan bu kartların 

üretimi için çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca bu kartlar indirimli şekilde tekrar 

temin edilebilecek firmalar belirlenmiştir. 

Su altı aracının sızdırmazlık sorunu sonucu 

tüm elektronik aksanların kullanılamaz hale 

gelmesi. 

Aracın üretimi sonrası yapılacak tüm testler 

kademeli olarak ilerleyeceğinden ve 

sızdırmazlık için ekstra malzemeler 

kullanılacağından bu risk en aza 

indirilecektir. 

Yarışma anında aracın mekanik aksanlarından 

vida, somun vs. araçtan ayrılıp düşmesi riski. 

Aracın tüm mekanik aksanları araç 

içerisinde ve dışında sabitlenecektir. Ayrıca 

vida ve somunlar LOCTITE kullanılarak 

sabitlenecektir. 

Ürün temini konusunda finansal kaynakların 

yetersiz kalması. 

Takım için hazırlanan web sayfası ve sosyal 

medya hesapları ile tanıtım ve reklamlar 

yapılarak sponsor arayışı çalışmalarının 

yapılması. 

Üretim ve test aşamalarında okullardan destek 

alınamaması. 

Ankara içerisinde bu konularda destek 

olabilecek sponsorların bulunması. 

Takımın farklı şehirlerde okuyan 

öğrencilerden oluşmasından dolayı iletişim ve 

çalışmaların aksaması. 

Online olarak Zoom, Whatsapp ve Discord 

platformlarında toplantı, haberleşme ve 

çalışma kanallarının oluşturulması. Üretim 

aşamasında ise takımın tamamının 

Ankara’da toplanmasının 

kararlaştırılmasıyla bu sorunlar ortadan 

kaldırılmıştır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Takımımızın yapmakta olduğu projede pek çok özgün nokta vardır bunları gruplandıracak 

olursak elektronik alt sistemler, mekanik sistemler ve tasarım olarak 3 başlıkta toplayabiliriz. 

Bu konuyu biraz daha detaylandıracak olursak; 

 

Çizelge-9.1. Özgünlük 

 

 
 

• Aracın sızdırmazlığının sağlanması için su 
altı haznesi içerisinde keçe kullanılması.

• Elektronik kartların korunması için koruyucu 
kutuların kullanılması.

• Su altı görevlerin yapılabilmesi için kendi 
tasarladığımız robot kolun kullanılması.

• Aracın şasisi, kemeri, ayakları, muhafaza 
kutuları, itici plastikleri takımımız tarafından 
üretilecektir. Bu üretimler aracımızın en 
özgün özelliklerindendir.

Mekanik 
Alt Sistem

• Güç dağıtım sistemi 2 aşamalı yapılan 
iyileştirmeler ile kullanılan malzemelerden 
maksimum verim alınmaktadır.

• Tasarım ve üretim aşamalarına devam 
ettiğimiz ESC kartları ve aktarım PCB'lerinin 
testleri tamamlandıktan sonrada özgünlük 
dahada artırılacaktır.

• Araç içerisinde kullanılan batarya sarj 
edilebilir özelliktedir ve aracın dışına 
çıkarılmasına gerek yoktur.

Elektronik 
Alt Sistem

• Aracın şasi tasarımı tamamen kendimize 
aittir biz bunu teknoloji ile doğanın 
buluşması olarak nitelendiriyoruz.

• Görevleri yapmak için kullanılacak robot 
kolu kendimiz tasarlamış bulunmaktayız.

• Aracın iticilerini 3D printer yönetmi ile 
üretmek için yeniden tasarlayıp standart 
iticilerden daha küçük boyutlarda olması 
sağlanmıştır.

• Üretimi yapılacak olan muhafaza kutularının 
tasarımı tamamen kendimize aittir.

Tasarım
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