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1. RAPOR ÖZETİ  

 TürkMektronik AUV olarak yarışmaya ilk defa katılımının heyecanı içerisindeyiz. Bu 
yarışmaya katılmak için büyük bir özveri ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Pandemi 
olayları vesilesiyle kafamızda bulunan birçok düşünceden feragat etmiş durumdayız. Ama 
bu bizleri daha çok çalışmaya yönlendirdi. Öncelikle Tasarım konusunda döküm 
kalıplarımızın sponsorlarımız tarafından karşılanmaması sebebiyle tasarımımızın 
üretiminde değişikliğe gittik. Aracımızda aerodinamik ve sistematik bir araç tasarımına  
yöneldik. Mekanik parçaların yapımında kullandığımız malzemeleri en ince ayrıntısına 
kadar belirttik ve gerçekleşebilecek en olağan durumları SolidWorks’ın analiz modülü ile 
analizini inceledik. Somut olarak gerçekleştiremediğimiz olayları senaryolaştırarak 
takımımız tarafından oluşturulan simülasyon programı ile senaryoları tek tek inceledik. Bu 
simülasyon programını C# tabanlı Unity programı ile tasarlayıp Şubat ayının sonlarına 
doğru kodlarımızı test etmek için hazır duruma geldi. Yazılımda çok büyük ilerlemeler kat 
ettik. Otonom ve manuel böldüğümüz görevleri senaryolaştırarak bunları simülasyon 
programımızda inceledik hem de gördüğümüz hataları tek tek çözüme kavuşturduk. Kendi 
tasarladığımız arayüz ve algoritmalarımız ile 4 göreve de hazır olduğumuzu dile getiririz. 
Elektronik kısmında kendi elektronik kart tasarımlarımızı gerçekleştirdik ve bize uygun 
güç kaynağı seçimizi yaptık. Yarışma tarihine kadar oluşturduğumuz zaman planlamasına 
bağlı olarak çalışmalara devam edilmesini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 
Yazdığımız tüm kodlar, araç tasarımımız, simülasyonumuz, kullandığımız malzemeler ve 
tasarladığımız kartlar bu raporun içerisindedir. Yaptığımız her şey ince ayrıntısıyla 
açıklanmıştır.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

1) Serkan ZEREN,  Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 
Doktor Öğretim Üyesi 

2) Tunay Orçun BUDAK,  Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf Aktif 
Öğrenci 

3) Ceyda TOPAÇ, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf Aktif Öğrenci 
4) Muhammed Ali KAYA, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf Aktif 

Öğrenci 
5) Rabia İMRE, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf Aktif Öğrenci 
6) Rumeysa TÜRK, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf Aktif 

Öğrenci 
7) Muhammet GERİGELMEZ, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf 

Aktif Öğrenci 
8) Montaga Osama Ahmed Alsıddıg MONTAGA OSAMA AHMED ALSIDDIG, 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf Aktif Öğrenci 
9) Tayyip KORKMAZ, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf Aktif 

Öğrenci 
10) Serdar Erkut KOÇ, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği İngilizce Hazırlık 

Aktif Öğrenci 
11) Ali BÜTÜN, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf Aktif Öğrenci 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 

Takımımızın danışman hocası Serkan ZEREN. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 
Doktor Öğretim Üyesidir. 

 

 

 

 

TürkMekatronik AUV

Yazılım Takım Kaptanı 

Muhammed Ali KAYA

Montaga Osama Ahmed 
Alsıddıg MONTAGA 

OSAMA AHMED ALSIDDIG

Muhammet GERİGELMEZ

Muhammed Tayyip 
KORKMAZ

Elektronik Takım Kaptanı 

Ceyda TOPAÇ

Muhammed Ali KAYA 

Mekanik Takımı Kaptanı 

Tunay Orçun BUDAK

Ali BÜTÜN

Serdar Erkut KOÇ

Sponsorluk Sorumlusu

Rabia İMRE

Rumeysa TÜRK

Takım Kaptanı

Tunay Orçun BUDAK

Takım Kaptan Yrd.  

Ceyda TOPAÇ

Danışman 

Dr. Öğr. Serkan ZEREN

Şekil 2.1 Takım Şeması 
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Takım kaptanı Tunay Orçun BUDAK. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

Takımın koordinasyonu, yönetimi ve Mekanik takım kaptanlığı 
yapmaktadır.  

TM Talay aracının mekanik parça, robot kol ve üretim çizimlerini 
yapmıştır. Aracı Solidworks ve CATİA programları ile analizlere 
sokup aracın basınç, derinlik gibi dayanımını incelemiştir. 

 

Takım kaptan yardımcısı Ceyda TOPAÇ. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

Takımın proje planlamasını ve maddi planlamayı yapmaktadır.  

Aracın TM Talay arayüzü QT designer kullanarak tasarlamıştır.  

 

 

Yazılım takım kaptanı Muhammed Ali KAYA. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

Takımda yazılım ekibinin koordinasyonunu yapmaktadır.  

TM Talay aracının manuel ve otonom kontrol yazılımını yazmıştır.  

TM Talay aracının elektronik malzemelerin bağlantı görevinde 
bulunmaktadır. 

 

Yazılım takımında Muhammet GERİGELMEZ. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay çemberden geçme görev kodlarını geliştirmiş, denizaltı 
kurtarma görevinde kod yazmıştır ve manuel görevdeki görüntü 
işleme ile aracın renkleri algılamasını sağlamıştır.  
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Yazılım takımında Montaga Osama Ahmed Alsıddıg MONTAGA 
OSAMA AHMED ALSIDDIG. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay otonom ve manuel görevleri için görüntü işleme ve 
joystick kontrolü yapmaktadır. 

 

 

 

Yazılım takımında Muhammed Tayyip KORKMAZ. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay arayüzü geliştirme görevi, PyQt5 kodları üzerine 
çalışmıştır ve kod birleştirme görevi yapmaktadır.  

 

 

Mekanik takımdan Ali BÜTÜN. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay aracı analiz ve kod deneme amacıyla yapılan 
simülasyon araştırması yapmıştır.  

TM Talay aracının analiz araştırmasını ve analizlerini yapmıştır. 

 

 

Mekanik takımdan Serdar Erkut KOÇ. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği yabancı dil 
hazırlıkta öğrenim görmektedir. 

TM Talay aracının görevleri tamamlama durumu, kod 
aşamalarının test edilmesi ve mekanik analizlerin 
gözlemlenebilmesi için Unity programını kullanarak aracımız 
için simülasyon hazırlamıştır.  

 

 

 



 
 

7 
 

Sponsorluk ekibinde Rabia İMRE. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay için maddi kaynak ve sponsorluk bulmaktadır.  

Malzeme tedariği, malzeme ihtiyacının belirlenmesi ve 
planlanması görevindedir.  

 

Sponsorluk ekibinde Rumeysa TÜRK. 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf aktif 
öğrencidir. 

TM Talay için maddi destek ve sponsorluk bulmaktadır. 

 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

  ÖTR raporumuzda çok eksiklerimiz vardı bunu takımca kabul ediyoruz ama itirazdan önceki 
puanlamamızı tabi ki de kabul etmiyoruz. İtirazımızdan sonra ki puanlamamız elbette daha iç 
açıcı bir durum olarak karşılıyoruz. Bu yüzden takımca aldığımız kararlar doğrultusunda ÖTR 
de ki eksiklerimizin farkına vardığımızı beyan ederiz. Bu doğrultuda eksiklerimizin tek tek 
belirteceğiz. 

  Tasarım konusunda tasarım ekibimizin bilgi eksikliği ve çalışma konusunda ki 
istikrarsızlıkları vesilesi ile kendi kararları ile takımdan ayrılma olayına gittik. Yeni tasarım 
ekibimizle çok hızlı bir AR-GE çalışmalarına giriştik ve üretimi kolaylaştıracağımız bir 
tasarıma gittik. Üretimi kolaylaştırmamızın sebeplerinden birkaçı da pandemi olayları 
vesilesiyle oluşan sponsor sıkıntıları ve takım olarak aynı şehirde bulunamamamız gibi 
sebeplerden ötürü birazda kolaylaştırma işine gittik. Amacımız az sürede sağlıklı bir üretim 
yapmak. Tasarımdaki değişikliklere gitmemiz de ki sebep ise eski tasarım ekibimizin özgün 
oluşturdukları tasarımları kaldırarak onlara ait fikir ve hürriyetlerini korumaya gittik. 

  ÖTR de göstermiş olduğumuz diğer bir eksiklik ise bilgisayar ortamında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları açıklama yolunda zorluklar çekmiştik bunu da en güzel şekilde KTR raporunda 
eksiklerimizi gidereceğiz.  

  Yazılım konusuna geldiğimizde eksiklerimizden çok yaşanan bu salgın olayında yazılım 
takımımızın içerinde bulunduğu zor durumlar gereği kendimizi ÖTR de gösteremedik ama 
geldiğimiz noktada hazırlamış olduğumuz simülasyon programı ile oluşacak tüm koşulları 
göz önünde bulundurarak tüm senaryoları KTR de belirteceğiz. Bu senaryoları adım adım 
izleyerek sunacağız ki bu zamanda somut olarak gerçekleştiremediğimiz olayları bilgisayar 
ortamında simüle ederek karşımıza çıkacak her türlü sorunla başa çıkmaya çalışacağız. 
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   Bunlarla birlikte zaman çizelgemizde de değişime gitmek zorunda kaldık. Yazılım ve 
tasarımda ki analiz süremizi haziran başına kadar uzatırken üretim ve sızdırmazlık testini 
takım üyelerimizin sokağa çıkma yasağına göre düzenlemiş bulunmaktayız. Zaman 
çizelgemizi zaman, bütçe ve risk planlaması bölümünden ulaşabilirsiniz. 

  Bütçe çalışmalarımız da beklediğimizden düşüş yaşadık bazı sponsorlarımızın el çekmeleri 
vesilesiyle tekrardan bir bütçe planlamasına gittik. Bu planlamaya göre bu sene ilk defa 
katıldığımız için motorları kendimiz üretemedik. Motorların bütçesini KTR den geçilmesi 
durumunda TEKNOFEST’ in bizlere sunduğu ekonomik yardımı motorlarda kullanmayı 
düşünüyoruz. Diğer ürünler için aynı şekilde sponsorluğumuzu koruma ve ilerletme 
aşamalarını izledik böylece yeni baştan ve son haliyle şekillenen Bütçemize zaman, bütçe ve 
risk planlaması kısmında ulaşabilirsiniz. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

  Aracımızın donanım ve sistem şeması:  

 

 

Şekil 4.1. Sistem ve Donanım Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  
 

                      

               ÖTR öncesi ilk tasarımız                                 ÖTR de gerçekleştirmek istediğimiz tasarımımızın son hali 

 

Şekil 4.2.  Final Tasarımız TM-TALAY Aracı 

    Aracımız günümüz koşullarını, takımımızın ilk defa katılacak olması ve üretim şartlarının 
sağlayacak sponsorlarımızın anlaşmaları fes etmeleri sebepleri vesilesiyle birçok değişime 
uğradı. Mekanik takım üyeleri olarak aldığımız kararlar doğrultusunda üretimi kolaylaştırmak 
ve gerçekleştirdiğimiz analiz sonuçlarına göre tasarımımızın elverişli en son halini sizlerle 
paylaşıyoruz. Bu süreçte yarışmada ilk tecrübemiz olduğu için ne kadar basite indirgemiş 
olsak da gelecek yıllarda yapacağımız tasarımlarla hem yarışma çapında hem de gelecek 
adına müthiş bir kararlılık içerisindeyiz. Kafamızdaki tasarım otonom sualtı aracımızın 
mekanik ve aerodinamik tasarımını öne çıkararak yapacağı görevlerde en üst başarı ile 
kendini ispatlamasıdır.  

  Otonom sualtı aracımızın tasarımı, içinde rol alacağı görevler esas alınarak 
şekillendirilmiştir. Aracımız çember ve konumlanma gibi görevlerinde belirlenen alanların 
içinde dolaşabilmesi için küçük boyutlu ve elektrikle çalışır, su altı basınç koşullarına 
dayanıklı ve hafif alüminyum (5454 H111) ile ABS filament malzemelerinden üretilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Aracın verilen görevlerde etkin gözlem yapabilmesi için 5dk kadar 
dikey iniş-kalkışlarla ve 10dk kadar yatay sürüş ile yapabilmesi planlanmıştır. Bahsedilen 
koşullar göz önünde bulundurulduğunda, aracın tasarım ölçütleri şu şekilde ortaya çıkmıştır; 
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Şekil 4.3. TM-TALAY 47,891 cm uzunluğa sahiptir. 

 

Şekil 4.4. TM-TALAY 44,801 cm genişliğe sahiptir. 
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Şekil 4.5. TM-TALAY 34,241 cm yüksekliği sahiptir. 

 

Şekil 4.6. TM-TALAY’ın vücut koordinat sistemi ve dünya koordinat sistemi 
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 İnsansız sualtı aracının genel hareket denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

      

 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

  Mekanik tasarım sürecimizi tasarımımızın yapılan tasarım, analiz ve simülasyonumuz da ki 
etkilerini tek tek ele alacağız.  

4.2.1.1.    Robot Kol 

  Robot kol tasarımımıza başlarken tasarımımızın yarışmada ki hedef ve kapsamaları 
çerçevesinde bir robot kol geliştirmeye gittik. Görevlere göre dağılımlara ayırıp her görevde 
en fonksiyonel robot kolu tasarladık. Gözlemlerimize göre bir robot kolun bir işlemi fiziksel 
olarak yerine getirebilmesi, işlemi yaptıktan sonra mutlak olarak işlemin sonucunu belirlemesi 
gerekmektedir. İşlemin sonucuna göre de dış etmenlere karşı bir dayanıklılığı olması 
gerekmektedir. Biz bu sonuçlara göre 2 tasarım arasında kaldık ve hafiflik ve dayanıklılığı 
göz önünde bulundurarak robot kolumuzu ABS filamenti ile basmaya karar verdik.   

 

          

Şekil 4.7. Robot kol mekanik tasarımı. 
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Şekil 4.8 Gerekli kuvvetlerde denemesi yapılmıştır.( 1N dan 5N a kadar) 

 

  Mekanik bir parçanın eğer oynayan bir parçası varsa mutlak olarak bu parçanın bir şekilde 
korunması yani ana kütleye sabitlenerek serbest bırakılması, kısıtlanması gerekmektedir. 
Bizde robot kol analizinde sponsorumuz SolidWorks un bize sunduğu olanakları kullanarak 
olağandışı olanaklara kadar analiz ettik. Sonuçlarımız bizleri gayet tatmin etmiş durumdaydı. 

 

 

 

  

 

  Robot kolu ana gövdeye buluşturan ve robot kolu 
hareketini sağlayan su geçirmez servo motoru 
barındıran parça.  

4.2.1.2.    Roll bar ve roll cage   

  Bizim can damarız dayanıklılığımızı ve tüm ağırlığı üstlenen parçalar. Kendi bileşenleri ile 
kaynaklı durumda iken üzerinde ki diğer parçalar ile cıvata ile sabitlendirilmiş halde 
durmaktadır. Bu parçaların üretiminde Alüminyum (5454 H111) malzemesini kullanma 
yoluna gittik sebebi ise kimyasal kompozisyonlarına, fiziksel özelliklerine ve mekanik 
özelliklerine baktığımızda bizi çok tatmin etmiş durumdaydı. 

Şekil 4.9 Servo Motor ve Haznesinin Teknik çizimi 
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        Tablo 4.1.  Malzeme Özellik Tablosu 

 
Şekil 4.10. Tasarımımızın alüminyumdan oluşacak olan iskelet kısmı  

 

Şekil 4.11.  İskeletimizi sağ tarafından gelen kuvvete tesir kaldığında yapılan yorulma analizi. 
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   Yorulma analizi yapılan parçanın muhtemel ömrünün tayini için kullanılır. Bizde bu analizi 
yaparken aracımza etkiyen faktörleri belirledik. 

 Ortalama gerilme  
 Yüzey pürüzlülüğü 
 Parça tasarımı 
 Malzeme seçimi  
 Ortam ve sıcaklık 

   SolidWorks programının analiz kısmından yararlanarak aracımızı bu ortamlarda analize 
soktuk. Yorulmadan dolayı parçanın kopacağı ana kadarki değerleri hesapladık ve sonuç 
olarak uyguladığımız kuvvete göre zamansal ve parçanın kalınlığından kaynaklı olarak 15 dk 
bir dayanım gösterdi.  

  Maksimum Ve minimum gerilmeler 𝜎 ve 𝜎   ise; 

 

 Gerilme Değişimi           𝛥𝜎 = 𝜎 − 𝜎  
 Ortalama Gerilme            𝜎 =

   

 Gerilme Genliği                 𝜎 =     

 Gerilme oranı                    𝑅 =                                 olarak hesapladık. 

   

 

Şekil 4.12.  İskeletimizi sol tarafından gelen kuvvete tesir kaldığında yapılan yorulma analizi.  
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  Çarpmalardan veya her türlü ve şiddetli diğer olası kazalardan korumak için tasarlanmış bir 
savunma yapısıdır. Örneğin, araç ters çevrildiğinde, rulo kafes, tüpün ezilmesini önlemek ve 
elektronik malzemelerin ezilmiş metalin içine sıkışmasını önlemek zorundadır. Ayrıca her 
yarış uygulamasında arzu edilen bir sonuç olan şasiyi güçlendirmeye yardımcı olur. Her bir 
parçamızı basınç ve kuvvet altına sokarak oluşabilecek her türlü zor koşullara göre hesabımızı 
yaptık. Peki bu simülasyonlarda neler gördük onlardan bahsedelim 5.05 kg yani 50 N luk 
kuvvete karşı gelen gerilmeleri inceledik. Tasarımın geneli 50 ile 95 mpa arasındadır.  

 
Şekil 4.13.  Akış analizi sonuçlarını Surface Plot komutuyla gösterdik. 

  Akışın minimum 0,10 ve maksimum 340,07 değerlerine ulaştığı görülmektedir.      

4.2.1.3. Bağlantı Elemanları 

                          

 
Şekil 4.14.   Kuvvetin uygulandığı deforme olmuş civata ve pimler 
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 Cıvata kafası ve somunun, cıvata eksenine dik 
olarak oturması gerekir. Aksi halde, cıvata şaftında 
istenmeyen eğilme gerilmeleri oluşur.  

   Bunu önlemek için, dökümden önce gerekli setler 
veya yuvalar oluşturduk ve döküm sonrası cıvata 
oturma yüzeylerini işledik.  

 

 

 

 

 

                                            

4.2.1.4. Motorlar  

   Motorlarımızı tasarımını gerçekleştirdik fakat motor üretimi için gerekli elektronik bilgi 
eksikliğimizden dolayı bu sene üretimine gidemedik fakat bir daha ki dönem kendi 
ürünümüzle yarışa katılacağız. 
 

         
Şekil 4.16.  Motor Tasarımının Patlatılmış Hali 

 

               Şekil 4.15. Çekme testine göre muhtemel hasar bölgelerini oranladık. 
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Şekil 4.17. Motorun Teknik Çizimi 

 
Şekil 4.18. Motor Bağlantı Şeması 

       Motorlarımızın aracımızın elektronik aksanına bağlılığını görüyorsunuz. 

 

     

   Simülasyonda motorların dalgalanmasını gösterdik her şey 
beklentimiz daiminde olduğunu görüyoruz. 

   Motorlarımız en iyi itme ve verimlilik dengesi için 24-36 V da 
nominal çalışmasına rağmen, 36 V a kadar çalışabilmektedir. 

  En son mekanik tasarımımızın sonlarına doğru geldiğimizde 
flow analizi gerçekleştirdik. 

 

 

 Şekil 4.19. Dalgalanma Simülasyonu 
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4.2.1.5.   Akış Analizi 

 
                                Şekil 4.20.                                                                                                          Şekil 4.21. 

  Tasarımımıza -x yönünde bir bağıl hareket kazandırdık belli bir zaman diliminde hızlarımız 
0-25-40-50-50 m/s e kadar çıkardık (Şekil 4.21. grafiği görebilirsiniz) ve su ortamına soktuk. 
Su ortamında da aracımızın konumlarını değiştirerek analizlerini gördük. İlk olarak 
konumunu suya ilk giriş olarak sonrasında itici motorların suda iniş-kalkış motorlarının su 
üstünde ve son olarak da aracımızın komple suyun altında kabul ederek (Şekil 4.20.) analize 
soktuk. 

           

                               

 

 

 

 

                Şekil 4.22.  Time = 0 aracımız suya giriyor                                                                                             

                                                                                      

 

 

 

        Şekil 4.23.   Time = 10 aracımızın iticileri su   
ortamında ve 20m/s hızla çalışır durumda 

   

 

 

 

 
  Şekil 4.24. Time = 20 aracımızın komple suyun 
içinde ve 50m/s hızla çalışır durumda 
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  Sonuç olarak baktığımızda: 

  Basınç dağılımına bakarak akış araç bölgesine çarpmasıyla çok fazla basınç değişimi 
oluşmamaktadır. Bu da fazladan bir enerji kaybının olmadığını göstermektedir.   

  Akışın basınç dağılımında bakarak en fazla robot kol kısmına basınç farkı oluşmaktadır ama 
şöyle düşünüldüğünde bize bir sorun teşkil etmemektedir bu yüzden bu kısmı göz ardı 
edebiliriz. 

  Yaptığımız analizler sonucunda benzer problemlerin hesabında sayısal analiz yönteminin 
kullanılması ile gerçeğe yakın sonuçların elde edilebileceğini gördük. Basınç kayıplarını 
inceleyip basınç kayıp kat sayılarını da hesaplamış durumdayız. Sayısal analiz sonucunda hız 
arttıkça kayıp katsayısının azaldığı aynı Re sayısında genişlik arttıkça kayıp kat sayısının 
arttığı ve aynı debide hız azaldıkça tüp ve robot kol sebebiyle oluşan kaybın daha fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. 

4.2.1.6.  Destekler 

   Tüp içi destek parçaların teknik resimleri: 

 

                   Şekil 4.25.  Tüp Destek Parçası-1                                    Şekil 4.26.  Tüp Destek Parçası-2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.26.  Tüp Destek Parçası-3 
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4.2.2. Malzemeler  

i) Mekanik Malzemeler:  

5454 H111 Hafif Alüminyum  

 

  Seçtiğimiz hafif alüminyumun bileşenleri tabloda 
görülmektedir. Alaşım 5454 alüminyum levha, 
özellikle deniz suyu ve genel çevre koşullarına karşı 
çok iyi korozyon direncine sahiptir. Mukavemet orta 
ila yüksek ve benzer alaşım 5754 olup, 65 ila 170 
derece santigrat sıcaklık aralığında iyi bir 
mukavemete sahiptir. Yorulma mukavemeti 
yüksektir. Bu alüminyumu seçme sebebimiz 
aracımızın su içerisindeki konumunun motor 
kontrolü olmadan su yüzeyinde olmasıdır. Detaylı 
bilgi üretim yöntemleri ve mekanik tasarım         
süresince anlatılmaktadır.  

ABS Filament  

Sertlik: Yüksek 

Esneklik: Orta 

Dayanıklılık: Yüksek 

Baskı Sıcaklığı: 210°C – 250°C 

Yatak Sıcaklığı: 80°C – 110°C 

Çarpılma veya Kalkma Sorunu: Dikkat edilmeli 

Çözülebilir: Aseton ile yüzey işlemi yapılabilir 

Gıda Uyumu: Yok 

 

ii) Elektronik Malzemeler  
 

Su Geçirmez Fırçasız Motor (BLDC) 

 

       Şekil 4.28.Motorların Dış Görünüşü                                  Şekil 4.29. Motorların Teknik Resmi 

             

Kimyasal Bileşenler % Değer 

Silisyum (Si) 0,00 - 0,25 

Krom (Cr) 0,05 - 0,20 

Mangan (Mn) 0,50 - 1,00 

Magnezyum (Mg) 2,40 - 3,00 

Bakır (Cu) 0,0 - 0,10 

Titanyum (Ti) 0,00 - 0,20 

Demir (Fe) 0,00 - 0,40 

Çinko (Zn) 0,00 - 0,25 

Alüminyum (Al) Denge 

       Tablo 4.2.  Seçilen Alüminyum Bileşenleri 

Şekil 4. 27.  Filament 



 
 

22 
 

  
  

 

Şekil 4.29. Motorun Teknik Özellikleri 

 
 30A HobbyWing ESC  
  

 Çıkış: Sürekli 30A, 10 saniyeye kadar da 40A 
çekebiliyor. 
 Giriş Gücü: 2-3S Lipo, 5~9 hücre NiMH 
 BEC: 2A / 5V lineer mod BEC 
 Gaz Kolu Sinyali Yenileme Hızı: 50Hz~432Hz 
 Max Hız: 2 Kutuplu BLM için 210000 Rpm, 6 
Kutuplu BLM için 70000 Rpm, 12 Kutuplu BLM 
için 35000 Rpm (BLM=BrushLess Motor, Fırçasız 
Motor) 
 Ebatları: 68mm*25mm*8mm 
 Ağırlık: 37g. 

RaspBerry Pi 4B  

  1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit 
SoC Broadcom 2711 

 4Gb  LPDDR4 RAM 
 4kp60 HEVC video 
 VideoCore VI Grafikleri 
 5V- 3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 
 Gerçek Gigabit Ethernet 
 2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video (1 × 4K@60Hz 

veya 2 × 4K@30Hz) 
 2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 portları 
 Bluetooth 5.0 BLE 
 Boyutları: 68.63 x 94.09 x 26.63 mm  

Şekil 4.30. Esc 

Şekil 4.31. RaspBerry Pi 4B 
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 Raspberry Pi 4B kullanma sebebimiz yüksek işlemci ve RAM kapasitesiyle aracımızda görmek 
istediğimiz ani hareket kabiliyetine ve yüksek çözünürlükte görüntü işleme kabiliyetidir. 
Raspberry Pi seçiminde en dikkat ettiğimiz Ardusub uyumluluğudur ve araştırmalarımıza göre 
Raspberry Pi 4 ardusub uyumludur.  

 

PİXHAWK 4  

 Ana FMU İşlemci: STM32F765 

32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB bellek, 512KB 
RAM 

IO İşlemci: STM32F100 

32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

Yerleşik sensörler: 

Hızlanma / Cayro: ICM-20689 

Hızlanma / Cayro: BMI055 

 

Manyetometre: IST8310                                Barometre: MS5611 

Boyutlar: 44x84x12mm                                 Ağırlık: 15.8g  

Güç modülü çıkışı: 4.9 ~ 5.5V                       Maksimum giriş voltajı: 6V 

Maksimum akım algılama: 120A                   USB Güç Girişi: 4.75 ~ 5.25V 
 
Servo Ray Girişi: 0 ~ 36V                              Çalışma sıcaklığı. ~ 40 ~ 85C 
 
Saklama derecesi. -40 ~ 85C 
 
 
 
 
 
Rasberry Pi 4 Kamerası 
 
Sabit Odaklı Lens 8 megapiksel doğal çözünürlüklü sensör   
3280 x 2464 piksel fotoğraf çekebilir 
1080p30, 720p60 ve 640x480p90 video destekliyor. 
Boyut: 5mm x 23mm x 9mm 
Ağırlık: Sadece 3gram Raspberry Pi işletim sistemi 
 
 

 

 

Şekil 4.32.  Pixhawk 4 

Şekil 4.33. RasBerry Pi 4 Kamerası 
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2 Damarlı NVV Tipi Kablo 

YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE                  5000 MΩkm. 
TEST VOLTAJI / TEST VOLTAGE                                             3,5 kV. AC 
ÇALIŞMA VOLTAJI / OPERATING VOLTAGE                       0,6 kV./1 kV.  
BÜKÜLME YARIÇAPI / BENDING RADIUS                            6 x D 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE         -40°C / +90°C 
ALEV TESTİ / FLAME TEST                                IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT-A)   
DUMAN YOĞUNLUĞU / SMOKE DENSITY                           IEC 61034-2 
KOROZİF GAZ TESTİ / CORROSIVE GAS TEST                     IEC 60754-2   
HALOJENSİZLİK TESTİ / HALOGEN TEST                             IEC 60754-1 
 

 Kablomuzu marin tip kablo seçerek ıslak ve 
kuru ortamda çalışmasını istedik. Seçtiğimiz 
kablo hem yangın hem de su geçirmezlik 
açısından bize yüksek güvenlik sunmaktadır. 

 

Akrilik Tüp  

 İç Çap 90mm 

 Dış Çap 100mm 

 Tuzlu suda kullanıma uygun 

 Anodize alüminyum ve krom malzeme 

 100 – 200 metre azami derinlik* 

 Patentli aktarım teknolojisi 

 Daha az sızdırmazlık elemanı, daha 

 8 motora kadar çıkış(24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 
4 adet(8 pin) anahtarlama kanalı hattı 

Akrilik tüpümüz 300mm uzunluğunda olacaktır.  

 

Sızdırmazlık Sensörü  

Sızdırmazlık sensörümüz özgün çizimimiz olup, kendi tasarımımızdır.  

Sızdırmazlık sensörümüz 5V DC ile çalışmaktadır.  

                            

       Şekil 4.36. Sızdırmazlık Sensörü Similasyon Çizimi            Şekil 4.37. Sızdırmazlık Sensörü Similasyon Çizimi-2 

Şekil 4.34. Marin Tip Kablo 

Şekil 4.35. Akrilik Tüp 
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Rasberry Pi 4 Kasa Soğutucu 

  

 Ürün fanları sessizdir. 
 Sıcaklığı genel olarak 30 -37 C derecede tutuyor 
 Boyut: 87 x 25 x 56 (mm) 
 3 adet termal yapıştırıcı 
 Kolayca montaj edilir 
 Düşük güç tüketimine sahiptir 
 

 

 

 Raspberry Pi soğutucu fan kullanmamızın ana sebebi FPS düşüklüğünün giderilmesi, görüntü 
kalitesinin artırılması ve hareket kabiliyetinin artırılmasıdır.  Bu şekilde daha minimalize bir 
fan kullanmamızın sebebi tüpümüzün içindeki malzemelerin, kompetentin ve kabloların 
kaplayacağı yer dolayısıyladır. 

 

Konnektör  

Body Material                                Cast Polyamide  
IP Class                                          IP68 
Operating Temperature                 -40°C ~ +100°C 
Inner Diameter                               24mm 
Sealing Ring                                   Silicone 
Outer Diameter                              32mm 
Cap nut & Gland Body                  Brass With Nickel Plated 
Clamping Insert                              PA6 V2 
Gland Sealing Ring                        TPV 
Gland O-ring                                   NBR 

  Seçtiğimiz konnektör tüp giriş çıkışında kablo bağlantısı sağlayacaktır. Su altı kullanımına 
uygun olarak seçtiğimiz için malzememizin bağlantı kısımlarına ek olarak epoksi 
kullanmamıza gerek yoktur.  

 

JOYSTİCK  

 Logitech F710 Kablosuz PC Gamepad 940-000142 
2.4 GHz kablosuz bağlantı 
Kablodan kurtulun, özgürlüğün tadını çıkarın, 
kablosuz oyun oynayın. Neredeyse hiç gecikme, 
düşme veya parazit olmadan hızlı veri iletimi için 
nano alıcıyı hızlı 2.4 GHz veri için bir USB bağlantı 
noktasına bağlayın. 
Her bir vuruş, çarpma ve patlamayla titreşim geri 
beslemesini destekleyen oyunlarda yeni bir geri 

Şekil 4.36. RaspBerry Pi 4 Kasa Soğutucu 

Şekil 4.37. Konnektör 

Şekil 4.38. JOYSTICK 
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besleme seviyesi keşfedin Konsol bağlantı noktalarını değiştirerek orjinal konsol modunda 
oyun oynayın veya PC oyunlarının tadını çıkarırken daha rahat bir konuma geçin. En sık 
kullanılan iki giriş standardı olan XInput/DirectInput ile F310'un kurulumunu yapmak ve en 
sevdiğiniz oyunlarda kullanmak kolaydır. 
F710'u Big Picture ve gezinti Steam ile eşleştirin, koltuğunuzun rahatlığında oyun oynayın ve 
daha fazlasını yapın. Steam oyunlarınızın tümünü oturma odasına taşıyın, F710'unuzu alın. 
Standart D-padler tek bir döngül nokta üzerinde durur, böylece denetim çok hassas bir hal 
alır. D-pad, daha iyi yanıt veren dokunma duygusu için dört tek düğme üzerinde kayar. 
 
  

Kamera Logitech PN: 960-001065 

Maksimum Çözünürlük: 720p/30fps 
Odak türü: sabit odak 
Objektif teknolojisi: standart 
Yerleşik mikrofon: mono 
Görüş alanı: 60° 
Evrensel klips dizüstü bilgisayarlara, LCD veya 
monitörlere uyar 
Windows® 10 veya üzeri, Windows 8, Windows 7 
 
 
 
 

Servo Motor 

 

Durma Torku (5V): 21 kg / cm 
Durma Torku (6,8 V): 24,5 kg / cm 
Hız: 0.15sn / 60 ° (5V) / 0,13 sn / 60 ° (6,8 V) 
Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 dc volt 
Ağırlık: 60 g 
Motor Tipi: DC Motor 
Dişli Türü: Bakır ve Alüminyum 
Çalışma sıklığı: 50-333Hz 
Boyut: 40 x 20 x 40,5 mm 
 

 Servo motorumuzu su geçirmez olarak seçmiş bulunmaktayız. Bu şekilde seçmemizin ana 
sebebi motoru kullanacağımız bölgenin robot kol kontrolü olmasıdır.  

 

 

 

Şekil 4.39. Kamera Logitech PN: 9600-001065 

Şekil 4.40.  Servo Motor 
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Pixhawk Power BEC Modülü  

Giriş voltajı: 6 ~ 30V (2 ~ 8S) 
Çıkış voltajı: 5.3V ± 0.1V 
Maksimum çıkış akımı: 3A 
Maksimum akım: 90A 
Maksimum voltaj: 30V 
6P kablosu doğrudan APM / Pixhawk uçuş kontrolüne bağlanabilir 
Boyutlar: 25mm x 21mm x 9mm 

 

12V-5V Regülatör  

 
Giriş Gerilimi: 7-35V 
Çıkış Gerilimi: 5V 
Çıkış Akımı: 3A 
Kart Ölçüleri: 58x20mm 
 

 

 

Basınç Sensörü  

Pressure Measurement Range: 0~1.6 Mpa 
Input Voltage: +5 VDC 
Output Voltage: 0.5~4.5 V 
Measurement Accuracy: 0.5%~1%FS (0.5%, 0~55°C) 
Threadably: G1/4 
Adapter: G1/2 to G1/4 
Waterproof level: IP68 
Operating Temperature: -20~85°C 
Response Time: <2.0 ms 
Quiescent Current: 2.8 mA 
Normal Operating Pressure: ≤2.0 Mpa 
Damaged Pressure: ≥3.0Mpa 
Service Life: 10’000’000 times 
 
Acil Stop Butonu 
  Aracımız da oluşabilecek olağandışı bir durumda aracımızın gücünü kesmek için acil durum 
butonu kullanacağız.  

 
Şekil 4.44.  Acil Stop Butonu 

Şekil 4.41. Pixhawk Power 
BEC Modülü 

Şekil 4.42. 12V-5V Regülatör 

Şekil 3.43. Basınç Sensörü 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

  Üretimimiz Covid-19 pandemisi vesilesiyle aksamış durumdadır. Bu süreçte yapacaklarımızı 
en ince ayrıntısına kadar anlatıp. KTR sürecinden sonra takım olarak Kocaeli de buluşup 
üretimimizi gerçekleştireceğiz. Üretimimizin başlangıcında aldığımız serüveni sizlerle 
paylaşmakla başlayalım. 

                                                      

i) Toz Metalurjisi: Üretim yöntemlerinden biri olan toz metalurjisi ile metaller, 
polimerler, alaşımlar, kompozitler ve seramikler üretilmektedir. Bizde bu noktada 
karbon fiber kullanarak dış gövdeyi oluşturmaya gitmiştik fakat tasarımımızın 
değişmesi ve yeni tasarımımızda kullanacağımız maddenin değişmesi bizleri karbon 
fiber kullanımından uzaklaştırdı. İlk başta karbon fiberin dayanıklılığı bizleri 
düşündürmüştü test aşamasına geldiğimizde karbon fiberden ürettiğimiz test 
aparatımızı su ortamında deneyeceğimiz sırada oluşan üniversitelerde yüz yüze 
eğitime ara verilmesiyle somut olarak test aşamasını gerçekleştiremedik. Güncel 
durumda bizim iskeletimiz için kullandığımız 5454 H111 Alüminyum maddesine 
bu maddeyi biz bir gölcük gemi üretim tesisinde üretim esnasında kullanıldığını 
gördük ve araştırmaya koyulduk. Aracımızın yoğunluğu ve oluşacak kütle 
endeksine göre bu malzemenin kullanılabilirliğine karar verdik. Kullandığımız 
maddenin özelliklerini Mekanik Tasarım Sürecinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
         Şekil 4.45. Test Aparatımız karbon fiber ( Pre-preg) 
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ii) Talaşlı İmalat: İmalat bölümüne geldiğimizde ise kullanacağımız iskelet kısmını 
bir sponsorumuzun bize sağladığı CNC tezgahında işleyip pres bölümünde de 
parçalarımızın istediğimiz büküm halini ortaya çıktı ve torna tezgahında 
malzememiz ayna ekseninde dönerken sabit kesici takımları ile kesilerek 
istediğimiz geometrinin son hallerini almasını sağladık. 
 

 
Şekil 4.46.  Aracımız Teknik Çizimleri 

iii) Hızlı Prototipleme: Bu bölümde ana gövdeye yerleşecek olan robot kol, robot kol 
destek parçası ve motorların nozul kısımlarını MJF tekniği ile ürettik. MJF 
uygulaması hazneden serilen PA12 tozun saniyede 30 milyon damlacıklar halinde 
katkı maddeleri ile eritilmesiyle ve katmanların kaynaştırılması ile oluşur. 

iv) Kaynak: Kaynak kısmına geldiğimizde ise ilk olarak ana gövdeleri perçinleme 
yolunu düşündük fakat simülasyon programımızda basınca karşı etkisini görünce 
bundan vazgeçtik ve birleşme noktalarını kaynak yoluyla birleştirme yoluna gittik.  

v) Plastik Şekil Verme: Şuan bu aşamada anlatacaklarımızı gerçekleştirip 
gerçekleştirmeyeceğimiz sponsorluğumuza bağlıdır. Şöyle ki alacağımız tüp 
karşılanmadığı takdirde biz Pleksiglas ile bir boru etrafını ısıtarak kendi tüpümüzü 
gerçekleştireceğiz. Tüpün ağız ve arka kısmını ise 3B yazıcı dan çıkartacağız. 
 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 

  Tüp içerisinde ki 
elektronik kartların ve 
malzemelerin konumlarını 
görmektesiniz. İçerisinde 
haberleşme kablolarının 
rahat şekilde koyulması için 
yerleşmeleri bu şekilde 
belirttik. 

 Şekil 4.47. Tüpün içinde ki Malzemelerin Konumlanması 
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            Tablo 4.3.  Malzeme Ağırlıkları 

 

 

  Şekil 4.48. Aracımızın İskeletinin Kütle, Hacim, Yüzey Alanı ve Kütle Merkezi Hesapları 

 

  İskelet kısmının kütle, hacim, yüzey alanı ve kütle merkezi değerlerini görüyorsunuz. 
Hesaplarımızı atalet momenti hesabı ile de değerlendirdik.  
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Şekil 4.50. Aracımız Tüp İçindeki Malzemeler Harici Kütle, Yüzey Alanı ve Kütle Merkezi Hesabı 

  Tasarımımızın tüp içi malzemeler haricinde ki kütle, hacim, yüzey alanı ve kütle merkezi 
değerlerini görüyorsunuz. Hesaplarımızı atalet momenti hesabı ile de değerlendirdik.  

  Sonuç olarak yarışma şartnamesine göre ebat puanlamasında en, boy, yükseklik arasında en 
uzun ayrıtı esas alırsak 47,89 cm ile araç tasarımımızı minimum da tutmaya çalıştık. Ağırlık 
konusunda kullanacağımız alüminyum olsun 6 motor ve destek parçalarının ağırlıkları bizleri 
toplamda 10 kg gibi bir yükle karşı karşıya bıraktı.  

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

  Elektronik tasarımımız haberleşme, görüntü 
işleme ve motor kontrolü olarak 3 ana unsura 
ayrılmıştır. Görüntü işleme ve kontrol 
istasyonu ile haberleşmeyi Raspberry Pi, motor 
kontrolünü ise Pixhawk yapmaktadır.  

  Tasarımımızda seçtiğimiz Raspberry Pi 4 
modelidir. Raspberry Pi 4 seçmemizin ana 
sebebi 4GB RAM hafızasına sahip olmasıdır. 
RAM hafızasının yüksek olması haberleşmeyi 
ve görüntü işleme kodlarının hızlı çalışmasına 
böylece araç hareket kabiliyetinin yüksek 
olmasına sebep olacaktır. Raspberry Pi 4 
ardusub uyumludur. Raspberry Pi nin kontrol 
istasyonundan aldığı komutları Pixhawk a 
“PyMavlink” komutu ile gönderir.  

  Kullanacağımız Pixhawk yeni sürüm olan 
Pixhawk 4’tür. Pixhawk içerisinde birçok 

özellik bulunduran bir karttır. Bu özellikler motor kontrolü, basınç sensörü, stabilizasyon, 
konum bilgileri gibi kullanacağımız özelliklerdir. Basınç ve ıslaklık sensörümüz pixhawk a 
bağlıdır.  

Şekil 4.51. TM-TALAY'ın Elektronik Şeması 
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  Final tasarımımızı belirlerken birçok aşamadan geçtik. İlk olarak otonom motor kontrolü için 
Pixhawk kartını tercih ettik. Bunun ana sebebi stabilizasyonunun diğer kartlara göre daha iyi 
olmasıdır. Haberleşme için Raspberry pi tercih ettik. Bunun ana sebebi ise Pixhawk ile 
Raspberry Pi arasındaki hazır kütüphanelerin(PyMavlink…) bulunmasıdır. Motorlarımızı 
tercih ederken T200 performans açısından daha iyi olduğu halde yapmış olduğumuz ağırlık 
testleri ve bütçe hesabımıza karşılık türk bir şirketten motor almaya karar kıldık. Robot kol 
için kullanacağımız motoru seçerken servo motor olarak tercih ettik. Bu servo motoru 
seçerken yarışma görevlerinde kaldıracağımız nesnelerin yaklaşık kütlelerine göre yüksek 
torklu servo motor almayı tercih ettik. Daha sonra bu sisteme uygun olarak sensörleri, 
kamerayı ve kabloları belirledik. Sistemi bütünleştirmek için de güç dağıtım kartlarını 
tasarladık.  

Malzeme Seçimi ve Malzemelerimizin Özellikleri:  

Pixhawk içerisinde aracımızın motor konumlarına göre motor kontrol algoritmaları vardır. 
Bizim tasarımımıza göre motor konumlarımız şu şekildedir:  

 

 

  Bu motor konumlaması, bizim tasarımımıza ve yarışma 
görevleri için yazdığımız yazılıma göre aracımızın yunuslama 
methodu ile yüzmesi için seçilmiştir.  

 

 

  Aracımızın motorlarını tasarımımıza ve yazılımlarımıza göre seçtik. Alacak olduğumuz 
motorlar Türk bir şirkete ait olmaktadır. Motorlarımızın özellikleri Blue Robotics T200 motor 
özelliklerine benzemektedir. Motorlarımız suya yalıtımlı olup herhangi bir kaçak söz konusu 
değildir.  

 

Tablo 4.4. Motorumuzun Özellik Tablosu 

  

 

Şekil 4.52. Aracımız Motor Yönleri 
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 Pixhawk’ı, Raspberry Pi, aydınlatma, kamera gibi malzemelerimizin akım ve voltaj 
değerlerini ayarlamak için güç dağıtım kartı kullanacağız. Bu güç dağıtım kartını kendimiz 
tasarlamış bulunmaktayız.  

 
Şekil 4.53. Güç Dağıtım Kartı 

  Tasarlamış olduğumuz güç dağıtım kartı farklı malzemelere gidecek farklı akım ve 
voltajların ayarlanmasını sağlar. Bu ürünümüzün özellikleri şu şekildedir.  

Giriş voltajı: 4.5-40V DC 

Çıkış voltajı: 1.25-37V DC 

Çıkış gücü 15W (20W kullanımı için alüminyum soğutucu kullanılacak) 

Çıkış akımı: 3A (2A üzeri kullanımı için alüminyum soğutucu kullanılacak) 

  Aracımızın içindeki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutmak için araç içerisinde 
otomobillerde kullanılan bıçak sigorta kullanılacaktır. Bu sigorta akım ve voltajlarda ani artışı 
engelleyecektir.  

                        
Şekil 4.54. Bıçak Sigorta 
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    Kablo Seçim Süreci: 

  Aracımızın güç kaynağı ve haberleşmesi için kullanılacak kabloların marin tipi ya da ıslak 
ortamlara uygun kullanım olmasına çok dikkat ettik. Kullanacağımız haberleşme ve güç 
kaynağı kablosu 30mt olacaktır. Kablolarımızın en boy hesabı yaparken kullandığımız formül 
şu şekildedir: 

∗ ∗

∗ ∗
    

  Bu formüldeki bileşenleri açıklayalım ve hesaplamamızı yapalım. 

P= Güç  

L= Kablo Uzunluğu  

k= İletkenlik Katsayısı  

%e= Gerilim Düşümü  

U= Gerilim  

S= İletkenlik Kesiti  

  Seçtiğimiz 2 damarlı tek fazlı kablomuzun bilgilerini yerine yazdığımız zaman kablo 
kesitimiz S= 12 𝑚𝑚   olacaktır.  

  Aracımızın haberleşmesi için kullanacağımız haberleşme kablosu Cat6 kablosu olacaktır. 
Bunun sebebi haberleşme için gönderilecek veri kapasitesini arttırmak istememizdir. 
Seçtiğimiz haberleşme kablosunun bir diğer özelliği SF/UTP kablo olmasıdır. Bu özellik 
kablonun hem folyo hem de örgü ile kaplandığını göstermektedir. Kablomuz böylece hem 
daha dayanıklı olacaktır hem de veri iletimi sağlarken içerisine ultraviyole ışın girmesini 
engelleyerek kaliteli bir iletim sağlayacaktır. 

 
Tablo 4.5. Kablo Özellikleri 

                             
Şekil 4.55.  Marin Kablo 
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Sensörler ve Aydınlatma: 

  Islaklık sensörümüz özgün tasarımımızdır.  

  Sızdırmazlık sensörümüz 5V DC ile çalışmaktadır.  

  Proteus üzerinden yapmış olduğumuz çizimiz ilk olarak PNP kâğıt üzerine basılmaktadır. 
Daha sonra bu çizimi elektronik bakır levha üzerine aktarırız. Daha sonra bakır levhamızı 3 e 1 
oranın da yapılan Perhidrol ve Tuz Ruhu içerisine bırakırız, çizimimizin bakır levha üzerinde 
oluşması ile kartımızı alırız.  

                    

                                                                         Şekil 4.56. Sızdırmazlık Sensörü PCB Çizimi 

  Aracımız için seçtiğimiz aydınlatmalar led aydınlatmadır. Özelliklerinden en önemli olanı 
güvenlik açısından su altında çalışabilir olmasıdır.  

 

Tablo 4.6. Kullanacağımız Led'in Özellikleri 
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Şekil 4.57. Led'imizin Teknik Çizimi 

  Yapısı narin ve montajı özel bir titizlik gerektiren COB LED sızdırmaz yapıya sahip 
gövdenin içerisinde son derece iyi korunur. Özel silikon conta içerisinde yüzen cam lens ısıl 
farklarının oluşturduğu çekme ve uzama güçlerinden etkilenmeden yıllarca yapısını muhafaza 
eder. 
  
  Işık geçirgenliği yüksek borosilikat camdan üretilmiş lenslerin hassas montajı ile 
merkezleme ve odaklama optimum noktada yakalanır. 

 
 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

  Pixhawk ile Raspberry Pi USB-TLL ile birbirlerine bağlanıp usart haberleşmesi üzerinden 
birbirleri ile haberleşmektedir. Bu cihazların bilgisayar(kontrol istasyonu) ile haberleşmesi ise 
Raspberry Pi ile olmaktadır. Raspberry Pi’nin bilgisayar ile bağlantısı ethernet kablosu ile 
gerçekleştirilmektedir. Ethernet kablosu bağlanması Raspberry Pi 4B’nin özellikleri içerisinde 
bulunmaktadır. Raspberry Pi’nin bir diğer özelliği ise kendi kamerası olmasıdır. Bu 
kameradan ve araç kolunun yanına koyduğumuz kameradan alacağımız görüntüler kendi 
tasarladığımız arayüzümüze gelecektir.  

  Kendimizin tasarladığı PyQt5 arayüzü üzerinden hem robot kol kontrolü hem de python 
üzerinden yazılmış otonom kodlar çağırılıp otonom görevin başlatılması ve otonom göreve 
geçiş sağlanacaktır. Acil veya olası olmayan bir durumda (araç tüpüne su sızması vb.) ise acil 
adlı butona basılıp aracın su üstüne çıkması sağlanacaktır. 
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Şekil 4.58. Yazılımımızın Ana Algoritma Şeması 

  Algoritmamızı tasarlarken arayüzden kod seçilmesini belirttik bunun ana sebebi tüm 
görevlerin aynı yazılım içerisinde çalıştırıldığı zaman araç içerisinde görüntüyü işleyen ve 
bilgisayar arayüzüne bilgi gönderen Raspberry Pi’nin çok fazla ısınması ve yanmasıdır.  

            Çember Otonom Görevi Algoritma Süreci:  

 
Şekil 4.59. Otonom Çemberden Geçme Algoritma Şeması 
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Denizaltı Tespit Ve Konumlama Görevi Algoritma Süreci:  

 

Şekil 4.60. Denizaltı Tespit ve Konumlama Görevi Algoritma Şeması 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

  Aracımızın algoritmasını tasarlarken kullanacağımız malzemelerin özelliklerinden ve 
gerçekleştireceğimiz görevlerden yararlandık. Algoritmamıza en uygun yazılım dilinin python 
olduğuna karar verdik. Python yazılım dilini kullanma sebebimiz;  

 Yapay zeka ve makine öğrenmesinde geliştirildiği için.  
 Birçok platform üzerinden kullanılabildiği için. (Pycharm, Visual Studio, Anaconda..) 
 Görüntü işleme kod kütüphanesinde geniş bir yelpazesi olduğu için.  
 Farklı işletim sistemlerinde çalışabildiği için.  
 Arayüz geliştirmek ve tasarlamak için QtDesignera ve PyQt5 kütüphanesine sahip 

olduğu içindir.  

  Aracımızın manuel görevleri için kod yazarken motor kontrolüne önem verdik. Çünkü 
aracımızı yönlendirecek joystick kontrol istasyonuna(bilgisayara) wireless olarak bağlıdır. 
Bilgisayar joystickten komutları alır ve Raspberry Pi ile haberleşir. Raspberry Pi “Pymavlink” 
kütüphanesi ile pixhawk’a komutları iletir. Pixhawk motor kontrolü yapar ve araç harekete 
geçer.  
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  Manuel araç kontrolü kodları:  

def set_rc_channel_pwm(id, pwm=1500): 

    if id < 1: 

        print("Channel does not exist.") 

        return 

    if id < 9: # ardusubla iletisim 

        rc_channel_values = [65535 for _ in range(8)] 

        rc_channel_values[id - 1] = pwm 

        master.mav.rc_channels_override_send( 

            master.target_system, 

            master.target_component, 

            *rc_channel_values) 

#aracin haraketleri 

def ileri(): 

    set_rc_channel_pwm(5, 1650) # ileri git 

def geri(): 

    set_rc_channel_pwm(5, 1400) # geri git 

def sol(): 

    set_rc_channel_pwm(6, 1400) 

def sag(): 

    set_rc_channel_pwm(6, 1600) 

def alcal(): 

    set_rc_channel_pwm(3, 1400) 

def yuksel(): 

    set_rc_channel_pwm(3, 1600) 

def don(): 

    set_rc_channel_pwm(4, 1400) 

  Araç otonom kodları tasarlanırken python yazılım dili kullanılmıştır. Kullandıgımız python 
son Python 3.7 sürümüdür. Python yazılım dilinin seçilme sebebi yukarıda verilmiştir. Python 
yazılım dilinin OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV kütüphanesi görüntü işleme 
kütüphanesidir. Bu kütüphaneyi yazılımımıza eklemek için import cv2 yazarız. Görüntü işleme 
aracın otonom görevlerde çember ve denizaltı tespiti için kullanılacaktır.  
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Yazdığımız çember tespiti kodu: 

 

Şekil 4.61. Çember Tespiti Kodu 

Yazdığımız renk tespiti kodları:  

 

Şekil 4.62. Renk Tespiti Kodları-1 
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Şekil 4.63. Renk Tespiti Kodları-2 

 

Şekil 4.64. Renk Tespiti Kodları-3 
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Şekil 4.65. Renk Tespiti Kodları-4 

 

Şekil 4.65. Renk Tespiti Kodları-5 
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  İmport sys olarak yazdığımız kütüphane python yazılım dilinde bir çok fonksiyon ve niteliğin 
çalışmasını sağlar. Python dili içerisinde yazdığımız kodların kaydedilip aynı dosya içerisinde 
başka bir kodda çalıştırmak için from …. İmport ….kavramını kullanırız. Yazdığımız arayüz 
kodlarımız bu şekilde eklenmiştir 

 Yazdığımız çember ve renk tespit kodlarının arayüzümüze eklenme kodları: 

 

Şekil 4.66 Çember ve Renk Tespit Kodlarının Arayüze Eklenme Kodları-1 
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Şekil 4.67 Çember ve Renk Tespit Kodlarının Arayüze Eklenme Kodları-2 

 

Şekil 4.68 Çember ve Renk Tespit Kodlarının Arayüze Eklenme Kodları-3 
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  QtDesigner da tasarlanmış olan arayüzümüz PyQt5 arayüz kütüphanesiyle Python yazılım 
diliyle yazılmıştır. QtDesigner arayüz tasarlamakta sürükle bırak methoduyla çalışmaktadır. Bu 
tasarımı python kodlarına dönüştürmek için “pyuic5  …….ui  -o …...py” kodları kullanılmıştır. 
PyQt5 kütüphanesi import edildiği zaman QWidgets bize kullanılan kavramların niteliklerini 
sağlar. Arayüz kodlarımız bir sınıf oluşturularak başlar arayüz içerisindeki tüm nesneler bu 
sınıfın ögeleridir. Sınıf oluşturduktan son “__init__(self)” komudu ile bir fonksiyon oluşturulur 
ve bu fonksiyon bizim arayüz kodlarını çağırmamızı sağlar. Arayüzümüzde dinamik bir pencere 
oluşturmak için layout lavramını kullandık. Her ögeye layout komudunu yazarak pencere 
büyütüldüğü zaman büyüyen nesneler elde ettik. Nesnelerimize isim vermek için 
.setObjectName komutunu kullandık. Nesnelerimizin boyutlarını ayarlamak için 
.setMaximumSize komutunu kullandık.  

Yazdığımız arayüz kodları: 

 

 

Şekil 4.69. Arayüz Kodları-1 



 
 

46 
 

 

Şekil 4.70. Arayüz Kodları-2 

 

Şekil 4.71. Arayüz Kodları-3 
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Şekil 4.72. Arayüz Kodları-4 

 

 

Şekil 4.73. Arayüz Kodları-5 

 

 



 
 

48 
 

  Aracımızın manuel kontrol için gerekli joystick yönergesi şu şekildedir:  

 

Şekil 4.74. Joyistik Yönergesi 

  Arayüzümüzü ve yarışma görevleri için yazdığımız kodları pandemi dolayısıyla birebir havuz 
ortamında tecrübe edinemediğimiz için kendi simülasyon programımızı oluşturduk. 
Simülasyonumuzu oluşturken Visual Studio üzerinden C# yazılım dilini kullandık. Bu yazılım 
dilini kullanma sebebimiz Simülasyonu oluşturduğumuz Unity programının bu yazılım dili ile 
çalışmaya uygun olmasıdır. Kullandığımız programda farklı komutlara göre farklı yazılımlar 
kullanılmaktadır.  

Simülasyon kodları: 

 

Şekil 4.75. Simülasyon Kodu-1:Mause ile Eksen Belirleme 

  Burada kullandığımız yazılımımız aracın eksenlerde yönünü belirlemek için Mouse kullanım 
kodlarıdır.  
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Şekil 4.76. Simülasyon Kodu-2:Obje ile Etkileşime Geçme Kodu 

  Bu kodların ana amacı obje ile etkileşime geçmektir. Simülasyona yerleştirdiğimiz nesnelerin 
robot kol ile tutulmasını sağlar. Robot kolun nesneyi tutması için aracın nesneye yaklaşıp 
Mouse sağ tuşuna tıklanmalıdır. İf komutu ile girdi sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Burada 
yazılmış olan GameObject komutu unity uygulaması üzerinden seçilen nesneleri belirtir.  

 

 

Şekil 4.77. Simülasyon Kodu-3: Yön Tuşları ile Araç Kontrolü 

  Aracımızın motor kontrolü yani hareket kabiliyeti için w, a, s ve d tuşları tayin edilmiştir. Bu 
tuşların yön algoritması kodlarımızda bulunmaktadır.  Burada CharacterController komutu 
kullanılarak unity uygulaması üzerinden tuş tayini edilir.  
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Kullandığımız simülasyon özellikleri: 

 

Şekil 4.78. Kullanılan Simülasyon Özelliği-1:Colour Seçeneği 

  Unity programı üzerinden seçtiğimiz nesnelerin renklerini belirlemek için colour seçeneğini 
kullandık.  

 

 

Şekil 4.79. Kullanılan Simülasyon Özelliği-2:Platform Özellikleri 

  Seçtiğimiz objelerin boyutunu sağ üst köşede bulunan platform üzerinden ayarladık. 
Yarışmaya katılacağımız ilk yıl olduğu için nesne boyutlarını izlediğimiz videolar ve geçmiş 
yıllarda yayınlanan bilgilere göre ayarladık.  
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Şekil 4.80. Kullanılan Simülasyon Özelliği-3:Mavi Işıklandırma 

  Ortamımızın su altı deneyimini daha gerçekçi bir şekilde yansıtması için mavi ışıklandırma 
kullandık.  

 

 

Şekil 4.81. Kullanılan Simülasyon Özelliği-4:Unity Kütüphanesi 

  Bazı objelerimizi kendimiz oluşturmak yerine Unity programının kütüphanesinden kullandık.  

Simülasyonumuzda arayüz ve görev kodlarının test edilme videosu ve ayrıntılı bilgi:  

https://www.youtube.com/watch?v=jT8Z-Hop_ew&t=79s 
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4.4.  Dış Arayüzler 

 Aracın dış arayüzünü tasarlarken Python yazılım dilinin grafiksel arayüz geliştirme 
kütüphanesi PyQt5 kullanılmıştır. Arayüz tasarımı QtDesigner’da yapılmıştır. Arayüz 
penceresi olarak MainWindow seçilmiştir çünkü girdi çıktı almak ve genel bir arayüz tasarımı 
için uygundur. Aracın kamera görüntüsü pencerede Text Label’larda gözükmektedir. Arayüze 
konulan basınç, derinlik, süre ve konum bilgisi yazı bölümleri Text Labellara yazılmıştır. 
Bunların değerlerinin arayüz ekranında okunacağı kısımlar Text Editlere yazılacaktır. 
Yazdırma işlemi Pixhawk’tan gelen bilgiler Text Label isimlerine göre Signal-Slot kavramı 
ile yapılacaktır. Aracın manuel kullanımı sırasında joystick üzerinde sağ-sol-alt-üst tuşlarının 
aktif edilmesi arayüzde kullanılan Push Buttonların hangi kavram aktif edildiyse dış 
çerçevesinin Bold olmasını sağlayacaktır. Kodlar bu şekilde ayarlanacaktır. MainWindow’un 
dinamik olması için Form Layout kullanılmıştır. Ayrıca arayüzümüzde başla, bitir ve otonom 
sürüş butonları vardır. Başla butonuna tıklandığı zaman arayüzde kod seçme paneli gelecektir. 
Seçilen göreve göre kodlar işlenecektir bunun ana sebebi kodların tamamı çalıştığı zaman 
aracın çok yavaş ilerlemesidir ve araçta işlenen görüntü kalitesinin bozulmasıdır. Bitir butonu 
kodların bitirilmesini ve interrupt olayının gerçekleştirilmesini sağlar. Otonom sürüş butonu 
aracın otonom sürüşe geçmesini sağlar. Buttonlara ve MainWindow arkaplanına fotograf 
yüklemek için QtDesigner Resource Browser kutusu kullanılır. Kullanılacak fotoğraf ilk 
olarak Resource Browser kutusuna eklenir ve fotografın kullanış amacı seçilir ve fotograf 
eklenir. 

 Arayüz üzerinde bulunan 4 Text Label’dan 3 tanesi kamera görüntüsü içindir. Bu kamera 
görüntülerinden büyük olan Ana kamera görüntüsüdür. Bu görüntü aracın tüp içerisindeki 
kameradan gelmektedir. Sağ alt kaşedeki diğer görüntü yardımcı kameradan yani robot 
koldaki kamera görüntüsüdür. Son olarak sağ ortadaki kamera görüntüsü Hvs kodlarıyla ile 
oluşturulan siyah-beyaz görüntüdür. Bu görüntü kamera görüntüsüne yabancı bir cisim 
geldiğinde onu taramaktadır. Sağ üstteki Text Label’a araç pixhawk bağlantısı yapıldıktan 
sonra oradan alınan stabilizasyon bilgileri ile stabilizasyon görüntüsü gelecektir.  

 QtDesigner’ya yaptığımız tasarımı Python kodlarına dönüştürmek için “pyuic5  TMAUV.ui  
-o TMAUV.py” kodları yazılır ve çalıştırılır. Bu kodlar Qtdesigner tasarımının Python 
kodlarına dönüştürülmesini sağlar. Kodlar açılan arayüz dosya ismi ile bir sınıf oluşturulması 
ve arayüz de kullanılan her bir aracın bu sınıfın elemanı ve bu elemanların özellikleri ile 
oluşmuştur. Arayüz python kodlarını araç görev kodlarıyla birleştirmek için görev kod 
sayfasının başlangıcında bizim arayüz kod sınıfımızın ismini kullanarak arayüz kodlarını 
çağırırız. Böylece görev kodları ve arayüz aynı kodlarda çalıştırılmış olur.  

 

Şekil 4.82 Kendi Arayüzümüz 
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Ek olarak kullanacağımız arayüz Pixhawk içerisinde bulunan QGround arayüzüdür. Bu arayüzü 
kullanma sebebimimiz kendi özgün arayüzümüze veri çekmektir. QGround arayüzü bize motor 
kontrolleri, servo kontrolü, ışık seviye ayarını, stabilizasyon, basınç sensörü ve ıslaklık sensörü 
gibi parametreleri sunmaktadır.  

 

Şekil 4.83. Pixhawk Arayüzü 

5. GÜVENLİK 

  TürkMekatronik Takımı olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği bizim için her şeyden önde 
gelmektedir.  

  Ön Tasarım Raporunda belirttiğimiz üzere güvenlik konusunda 3 ana unsuru ele aldık; Ekip 
arkadaşları sağlığı ve güvenliği, Araç içi güvenliği ve Çalışma ortamı güvenliği. Bu şekilde 3 
ana unsur birbirinden bağımsız olarak görünse de bu unsurlar birbirine bağlıdır. Çünkü eğer 
ekip arkadaşlarımızdan bir tanesinin güvenliği tehlikeye girerse bunun sebebi araç içi 
güvenliğinin sağlanmaması ya da çalışma ortamı güvenlik eksikliğinden kaynaklanabilir.  

  Aynı zamanda Araç içi güvenliği tehlikeye girerse çalışma ortamı güvenliği de tehlikeye 
girer. Bu yüzden unsurlarımız döngü şeklindedir. 

  Takımımızda bulunan öğrencilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği belgesi bulunmaktadır. 
Okulumuzun sunmuş olduğu mekatronik mühendisliği laboratuvar derslerine katılım 
sağlamadan önce her öğrencinin İş Sağlığı Ve Güvenliği derslerini görmesi gerekmektedir. 
Takımdaki arkadaşlarımız laboratuvar koşullarına alışmış ve uygulama koşullarını 
bilmektedirler. 

o Ekip arkadaşlarımızın sağlığı için çalışma planlarımızı onların uyku, yemek vb. 
saatlerine uygun olarak düzenleriz.  

o Herhangi bir yaralanma söz konusu olduğu zaman çalışma ortamımızda acil yardım 
çantası bulunmaktadır.  

o Çalışma ortamlarımızda koruyucu gözlük, çalışma önlüğü vb. ürünleri bulunmaktadır. 
o Elektronik bağlantılarımızı yapacağımız kulüp odamızda ve okulumuzun elektronik 

laboratuvarında önlemler bulunmaktadır. 
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o Araç içinde ya da kablo bağlantılarında beklenmedik bir durum gerçekleştiği zaman 
kontrol masasında bulunan acil durdurma butonu kullanılır.  

o Araç çizimleri yapılırken sivri uçlar kullanılmamıştır. Araç kenarları yuvarlatılmıştır. 
o Araç üretimi sırasında keskin malzemeler kullanılmamıştır.  
o Araçta bulunan tüm kablolar elektrik kaçağına karşı yalıtılmıştır ve araca giden güç 

kaynağı kablosu marine usulü kablolardan kullanılmıştır.  
o Motor seçimi yaparken fırçasız su altı motoru kullandık.   
o Araç içinde malzemelerin kullanım voltaj ve akım değerlerine göre kullanım için 

regülatörler vardır. Böylece araç içinde patlama, malzemelerde yanma olmayacaktır. 
o Kulüp odamızda yangın ihtimaline karşın yangın söndürücü sistemi bulunmaktadır. 
o Havuz ortamında çalışırken havuz ortamına ekip arkadaşlarımızdan birisi girecekse, 

yüzme bilen bir arkadaşımız tercih edilir. Ve havuz çevresinde cankurtaran 
ekipmanlarının bulunmaktadır. 

                         

6. TEST 
 

  Covid19 pandemi dolayısıyla aracımızın üretim ve test uygulama kısımları aksamaya 
uğramıştır. Biz de bu test sürecini senaryo halinde yazmaya karar verdik.  

 

Senaryo 1: Aracımızın elektronik aksamında meydana gelen akım ve voltaj aralığının 
değişmesi ve elektronik malzemelerin zarara uğraması.  

Elektronik aksam akım-voltaj testi: 17-23 Haziran 2020  

 Elektronik aksam birleştirilirken çıkabilecek ana sorun akım ve voltaj ayarlanmasıdır. 
Elektronik tasarım sürecinde yaptığımız hesaplamalarda akım voltaj değerlerini ayarlamak 
için ve ani artışları engellemek için sigorta ve regülatörler kullanacağız.  

 

Senaryo 2: Aracımızın ön kısmında bulunan robot kolumuzun (manüpilatör) çalışmaması 
durumu.  

Robot kol çalışma testi: 20-26 Haziran 2020  

  Robot kolumuzun çalışma prensibi araç nesneye yeterince yaklaştığı zaman servo motorun 
çalışması ile robot kolun nesneyi tutması ve bırakmasıdır. Bu şekilde çalıştığı için servo 
motorun sızdırmazlığı çok önemlidir. Daha sonra robot kolun çalışmama sebebi yazılım 
kaynaklı olabilir. Bu testi uygularken ilk olarak elektronik bağlantılarını laboratuvar 

Araç içi 
güvenliği

Çalışma 
ortamı 

güvenliği

Ekip 
arkadaşları 
sağlığı ve 
güvenliği
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ortamında kontrol ederiz. Servo motora akım vermeden önce kullanacağımız motorun ne 
kadar akım çektiğini ve voltaj değerlerini ölçeriz. En iyi sonucu gözlemlediğimiz değeri araç 
kolu üzerinde test ederiz. Daha sonra araç bağlantısını yaparız ve havuz ortamında test etmeye 
başlarız. Bu test süresince ilk dikkat edeceğimiz alanın servo motor sızdırmazlığı olacaktır. 
Bunu test ettikten sonra aracımızda kod denemeleri ile test yaparız. Robot kol, araç nesneye 
yeterince yaklaştığı zaman servo motor çalışarak nesneyi tutuyorsa test sürecimiz başarılı 
geçmiş demektir.  

  Havuz ortamında test sürecimiz başarısız sonuçlanmışsa bunun sebepleri yazılımsal ve servo 
motor sızıntısı olabilir. İlk olarak servo motor sızdırmazlığını ele alalım. Servo motorumuzu 
su geçirmez olarak satın aldığımız için bu ihtimalin düşük olduğunu düşünüyoruz. Ama su 
geçirmez olmasına rağmen eğer sızıntı gerçekleşirse ilk olarak kablo kısımlarına ısı ile 
daralan makaron kaplama yapacağız daha sonra bağlantı kısımlarına epoksi ile sızdırmazlık 
yöntemini deneyeceğiz. Sonra tekrar test aşamasına dönüş yapacağız. Test aşamasında servo 
motor su kaçağı sebebiyle başarısız olursak yeni bir su geçirmez servo motor alacağız.                 
Havuz ortamında test sürecimiz yazılım kaynaklı başarısız sonuçlanırsa servo motor kontrolü 
ve görüntü işleme kodları üzerinde daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız.  

 

Senaryo 3: Elektronik malzemelerin ısı testi. 

Elektronik Malzemelerin ısı testi: 17-30 Haziran  

  Araca elektrik vereceğimiz güç kaynağı, ısındığı zaman aracın hareket kabiliyetinde ve kod 
işleme sürecinde aksamalar yaşarız. Güç kaynağı olması gereken ısısının üstüne çıktığı zaman 
aracın mevcut durumunu daha iyi hale getirmek için güç kaynağını soğutma yoluna gideceğiz. 
Güç kaynağının ısınmasına karşın fan takarak bu sorunu çözeceğiz.  

  Aracın görüntü işleme uygulaması araç içinde yapılacağı için Raspberry Pi işletim merkezi 
çok ısınacaktır. Bunun ana sebebi görüntü işleme kodlarının çalıştırma merkezinin işletim 
merkezi olmasıdır. Raspberry Pi ısı testi yapmadan önce görüntü işleme kodlarımızı 
bilgisayarlarımız da simülasyonumuz üzerinden test ettik. Simülasyon üzerinden test ederken 
bilgisayarımızın soğutma sistemimizin üst düzeyde çalıştığını farkettik ve CPU değerlerine 
baktık.  

Renk Tespit Kodları İçin CPU Değeri: %83,2 

 

Şekil 6.1. Renk Tespiti için CPU Testi 
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Çember Tespit Kodları İçin CPU Değeri: %93 

 

Şekil 6.2. Çember Tespiti için CPU Testi 

       CPU değerlerimiz çok yüksek olduğu için mini bilgisayar olarak adlandırılan Raspberry 
Pi kartının işletim merkezinde ısı çok fazla olacaktır. Bu konuda araştırma yaptık ve termal 
kamera ile çekilen bir ısınma grafiği ile karşılaştık.  

 

Şekil 6.3. RaspBerry Pİ Kartının Bölgesel Isınma Testi 

  Bu grafikten anlayacağımız üzere kodları çalıştırdığımız zaman Raspberry Pi kartımız çok 
fazla ısınacaktır. Bu ısınmanın bize etkileri hem donanımsal hem de yazılımsal olarak zarar 
verecektir. Bu tecrübeye dayanarak test aşamasında yapacaklarımıza karar verdik.  
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  Raspberry Pi’ın donanımsal olarak fps değerinin düşmesini sağlayacaktı. Fps değerinin 
düşmesi araç kamerasının nesneleri algılamasını zorlaştıracak, aracın hareket kabiliyetini 
azaltacak ve görevleri tamamlamamızı zorlaştıracaktır.  

  Raspberry Pi ısınma testini gerçekleştirirken ilk olarak kodları yükleyeceğiz ve çalıştırmaya 
başladığımız süreçte ne kadar ısındığını ölçeceğiz. Daha sonra termal macun ve fan 
kullanarak ölçümlerimize devam edeceğiz ve en iyi sonuca ulaştığımız zaman test sürecimizi 
bitireceğiz.  

 

Senaryo 4: Tüp’ün Elektronik Malzemeler İle Testi.  

Tüp teknik testi: 19-21 Haziran 2020  

  Tüp teknik testi iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım tüpümüzün içine elektronik malzemeler 
yerleştirildiği zaman tüp içerideki sıcaklık ve havuz ortamının sıcaklık farkından ortaya 
çıkacak buğulanmadır. Tüpün iç kısmındaki buğulanmayı öncelemek için buğu giderici sprey 
kullanacağız.  

  Tüp teknik testi ikinci kısım tüp havuza ilk indirildiği zaman kaynaklanır. Tüp havuza hava 
ortamından aniden su ortamına geçeceği için tüpün dış kenarlarında hava kabarcıkları 
olacaktır. Bu kabarcıkların oluşumu bizim kodlarımız çalışırken kamera görüntüsünün 
yanılmasına ve kodlarımızın karar mekanizmasının çalışmasına engel olacaktır. Bu 
kabarcıkları engellemek için tüp dış kenarlarına kabarcık engelleyici yüzey tutucu sprey 
sıkacağız.  

 

Senaryo 5: Tüp’te oluşabilecek çatlak testi.  

Tüp çalışma koşulları testi: 19-  Haziran 2020  

  Tüp’ü kullanmadan önce kullanım koşullarına dikkat edeceğiz. Tüp sızdırmazlığını 
önlediğimiz zaman tüp’ü içinde elektronik malzemeler ve araca bağlantılı şekilde havuz 
ortamına indirdiğimiz zaman tüp’ün basınç koşulları altında değişimi gözlemleyeceğiz. Bu 
test süresince bakacağımız kısım tüpümüzün kapak kısımlarında ve gövdesinde çatlak, kırılma 
ve çiziklerdir. Tüp üzerinde çatlak meydana gelirse bant kullanacağız, çiziklerin araca 
verebileceği zarara göre sınıflandırıp, çizikler derinse tüpe zarar vermeyecek onaracak şekilde 
kapatacak spreylerden kullanacağız. Eğer tüpümüzde büyük bir çatlak ya da kırılma meydana 
gelirse sponsorluk süreçlerimizi başlatacağız ve yeni bir tüp alacağız.  

 

Senaryo 6: Araç hareket ve kabiliyet testi. 

Araç hareket ve kabiliyet testi: 2-25 Temmuz 2020  

  Araç, elektronik ve mekanik parçalarını birleştireceğiz. Malzemeler birleştirilirken oluşacak 
sorunlar ve kazaları başarılı bir şekilde çözdükten sonra aracımızı kontrol arayüzü ve kontrol 
algoritması ile birleştireceğiz. Aracımıza kodlar çalıştırıldığı zaman ilk olarak motor 
kontrolünü inceleyeceğiz. Motor akım ve voltaj değerlerini laboratuvarda ölçeceğimiz için 
voltaj ve akım değerleri doğru bir şekilde kullanılacaktır. Ani akım ve voltaj değer 
yükselmelerini ayarlamak için sigorta kullanılacaktır. Aracımızın mekanik kısmında 
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yaptığımız basınç, akışkanlık vb. testleri ile aracımızın su içinde hareketinin nasıl 
olabileceğini biliyoruz. Aracımıza manuel kontrol kodlarını yüklediğimiz zaman aracımızın 
joystick ile uyumuna ve tepki süresine bakacağız. Seneye kendi joystick üretimimizi 
gerçekleştireceğiz bu sebeple joystick kontrol ve motor kontrolünü en iyi şekilde 
araştırıyoruz.       

Senaryo 7: Sızdırmazlık testi. 

Sızdırmazlık testi: 20 Haziran-25 Temmuz 2020  

  Araç elektronik, mekanik ve hareket kabiliyetinin en önem arz eden kısmı sızdırmazlıktır. 
Çünkü aracın elektronik kısımlarına sızabilecek su ve nem kaçağı elektronik malzemelerin 
çalışma koşullarına ters düşecektir ve aracın çalışmayıp, elektronik malzemelerin 
bozulmasına sebep olacaktır. Araç tüpünün içine su sızması aracı mekanik olarak da 
etkileyecektir. Araç tüpünün içerisine büyük ölçüde su sızması araç hareketinde sapmalara 
sebep olacaktır ki böylece araç hem mekanik olarak hem de hareket kabiliyeti etkilenecektir.  

  Sızdırmazlık testinde sorunları belirledik. Bu sorunları test süresinde ilk olarak elektronik 
olarak ele aldık ve kendi özgün ıslaklık sensörümüzü tasarladık. Bu sensör 5V gerilim ile 
çalışmaktadır. Sensörümüzün ana elektronik çizimi aşağıda gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.4. Islaklık Sensörü Çizimi-1 

     

                      

Şekil 6.5. Islaklık Sensörü Çizimi-2 
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  Bu çizimler Proteus programı üzerinden yapılmıştır. Bu çizimlerde de gözüktüğü üzere 
devremiz çalışmaktadır. Fakat elimizde şuan Pixhawk olmadığı için biz sensörün Pixhawk’a 
bilgi göndereceği bölüme mavi led ekleyerek sensörümüzün çalıştığını göstermek istedik. 
Burada R3 ve 5V gerilimin + ucundan çıkan birleşimde gözüktüğü üzere kesilmiş bakır tel 
yoktur. Biz sensörü oluştururken  “havuz suyunun elektrik iletkenliği” özelliğini kullandık. 

 

 Yapacağımız şema şu şekildedir: 

 

 

Şekil 6.6. Islaklık Sensörü Şablonu 

  Bu şekilde oluşturacağız. Sadece bakır düzenegigini olduğu kart sızıntı da ki suyu algılayıp 
elektriği ileterek Pixhawk’a iletim gönderir. Pixhawk bu iletimi algılayarak aracın interrupt 
yapmasını sağlar ve araç su yüzeyine çıkar. Şemada da görüldüğü üzere tek bir kartla 
tüpümüze su sızıntı ihtimali yüksek yerlere, minimalize ve yüksek kalitede çalışan bir sensör 
elde etmiş olacağız.   

  Tüpte su sızıntısının elektronik aksama zarar verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü tüp 
içerisindeki elektronik malzemelerin çalışırken yayacağı ısı ile sızıntı nem oluşturacaktır. Bu 
nem elektronik malzemelerimize zarar verecektir. Bu zararı önlemek için güç bordumuzu 
epoksi ile kaplayacağız.   

Senaryo 8: Aracın su içerisindeki konum testi.  

Aracın su içerisindeki konumu testi: 25 Haziran 2020  

  Aracımızın yoğunluk, hacim ve kilo hesabını yapmış bulunmaktayız. Bu hesabımıza göre 
aracımızın motor kontrolü olmadan su yüzeyinde konumlanması gerekmektedir. Yaptığımız 
hesaba göre aracımız test ortamında başarısız olursa, araç güç kaynağına bağlantısı 
yapılmadan su yüzeyinde konumlanmazsa aracımızın motor kabiliyetine ve mekanik 
kısımlardaki hareket kabiliyetine zarar vermeyecek şekilde araç üzerine yüzme köpük 
eklemesi yapacağız. 
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7. TECRÜBE 

Tecrübe 1: Otonom Engel Geçme Görevi 

  Otonom engel geçiş görevi için uzun zamandır kod yazıyorduk. İlk olarak yazdığımız kodlar 
havuz ortamının beyaz fon yapılıp aracımızın kamera ekranına düşen nesnelerin siyah 
olmasıydı. Fakat simülasyonda gördüğümüz üzere bu kodlar havuz içerisindeki motor yağları, 
havuz dalgalanması vb. koşullarda birçok görüntü yakalayacaktı ve böylece çemberi tespit 
edemeyecekti. Bu kodları arayüz üzerinde renk tespitinde kullanmaya karar verdik.  

   Yazdığımız bir diğer kod aracımızın kamera görüntüsüne gelecek olan nesnenin köşelerini 
algılayarak üç köşe algıladığı zaman üçgen, dört köşe algıladığı zaman boyutuna göre dörtgen 
(kare, dikdörtgen vb.), sonsuz köşe bulduğu zaman görüntünün çember olarak işlenmesidir. Bu 
kodları bilgisayar kamerası ve işlemcisinde denediğimiz zaman %100 başarı verse de 
simülasyon üzerinde denediğimiz zaman sonuç vermemektedir. Araç simülasyonda çembere 
yakınlaştığı zaman başarı vermiştir.  

 

Şekil 7.1.  Havuz Ortamının Beyaz Fon Nesnelerin Siyah Yapıldığı Kodların Bilgisayar Ortamında Test Edilmesi 

 

 

Şekil 7.2.   Nesne Köşesi Esas Alınarak Yazılmış Kod Simülasyonu  
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  Nesne köşesini esas alınarak yazılmış kodumuz da başarısız olduğu için Python kod 
kütüphanesinden daha kesin sonuç verecek komutlar araştırdık. Ve Hough Circle komutunu 
bulduk. Bu komut otonom Engel Geçme görevindeki çemberi direkt olarak algılamamızı 
sağlayan bir komuttur. Bu komutla yazdığımız kodları bilgisayar kamerası ve işlemcisi ile 
çalıştırdığımız zaman 4mt. ileri de ki 100cm çaplı çemberi algılamıştır. Hough Circle komutu 
ile yazdığımız kodları Unity ile hazırladığımız simülasyonda denedik. Ve araç başlangıç 
noktasından düz bir şekilde ilerleyerek çemberi kamera görüntüsü karşısına geldiği zaman 
algıladı. Böylece Hough Circle komutuyla yazılmış kodlarımız otonom engel geçiş görevi için 
tamamlanmış oldu.  

 

Şekil 7.3.  Hough Circle İle Yazılmış Çember Kodları Ve Bilgisayar Kamerası İle Test Edilmesi 

 

                         Şekil 7.4.  Hough Circle İle Yazılmış Kodlarımızın Simülasyonumuzda Test Edilmesi 
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Tecrübe 2:  Otonom Denizaltı tespiti ve Konumlanma  

  Bu görev kodlarını yazarken ilk olarak çember tespitinde kullandığımız havuz ortamını siyah 
kamera görüntüsüne düşen nesneyi siyah yapma kodlarını denedik. Fakat bu kodlarda da 
hassasiyeti düşürmekte çok fazla zorlandığımız için daha fazla araştırma ve yeni kod yazma 
sürecine başladık.  

 

Şekil 7.5.   Arka fon renginin siyah kamera görüntüsündeki nesnenin beyaz olduğu kodların bilgisayar              
ortamında test edilmesi 

  Güncel durumda yazdığımız kodlar aracın havuzu taraması ve denizaltının içinde olduğu 
çemberi algılaması ile başlar. Aracımızın çemberleri algılaması ile çemberlere yaklaşmaya 
başlar. Denizaltının içinde bulundugu en büyük çaplı çemberini algıladıktan sonra orta çaplı 
merkeze yaklaşır, daha sonra en küçük çaplı merkeze yaklaştığı zaman araç artık denizaltına 
çok yakındır bu sebeple denizaltının gövde bölümünde bulunan kırmızı rengi algılayarak 
denizaltına yaklaşmayı sonlandırır. Araç itiş motorlarını sabitleyerek bulunduğu bölgeye 
konumlanır. Bu yazılımı kendi simülasyonumuzda çalıştırdığımız zaman başarılı olduğunu 
gözlemlemiş bulunmaktayız. 

 

Şekil 7.6. Aracımızın Havuzu Tarama Planı 
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                                                            Şekil 7.8.  Simülasyonumuzda Denizaltı Konumlama Görevi  

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.3.1. Zaman Planlanması (ÖTR Açıklanma- KTR Teslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8.1.  Zaman Planlaması (ÖTR Açıklanma-KTR Teslim) 
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8.3.2. Zaman Planlanması  

 

Şekil 8.2.  Zaman Planlanması 

 

Şekil Tablo 8.1. Proje Ayrıntıları 

8.4.  Bütçe Planlaması  

 

Şekil 8.3.  Bütçe Planlaması-1 
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Şekil 8.4.  Bütçe Planlaması-2 
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8.5.  Risk Planlaması  

 

 

Yazılımsal Riskler:  

Araç otonom görev halindeyken kod işleyişinde hata çıkarsa?  

- Algoritmamızda bulunan İnterrupt kodları devreye girecektir.  

Elektronik Ve Haberleşmede Oluşabilecek Riskler: 

Araç tüpü sızdırma yaptı ve tüp içindeki malzemeler yandı bu durumda ne yapmalıyız?  

- Aracımızın içerisindeki sensörün alarm vermesi sonucunda aracımızdaki tüm gücü 
kontrol masasında bulunan butonla keseriz. Aracımız su yüzeyine çıktığı zaman 
aracımızı su ortamından çıkarıp araç içindeki parçaları çıkarırız. Ve akım kontrolü ile 
malzemelerin kontrolünü yaparız.  

Kabloda herhangi bir parçalanma, ezilme vb. durumu olduğunda ne yapmalıyız? 

- Kablomuzun hasar almış noktasını bulunur. Kablonun hasar almış bölgesi kesilir ve 
hasar almış bölge yerine cable jointer eklenerek iki kablonun birbirine devamı 
sağlanır.  

Raspberry Pi kartının görüntü işleme kodlarını çalıştırma aşamasında görüntünün araçta 
işlenecek olmasından dolayı Raspberry Pi kartının çok ısınması ve görüntü kalitesinin 
düşmesi durumunda ne yapacağız? 

- Raspberry Pi kartına fan eklemek ve soğumasını sağlarız.  

 

 

 

Riskler Araçta Oluşabilecek Riskler
1. Yazılımsal Riskler

2. Elektronik Ve Haberleşmede Oluşabilecek Riskler

3. Mekanik Riskler  

Çevresel Riskler
1. Yangın

2. Elektrik Kaçağı 

Takım Arkadaşlarımıza Ve Çevredeki İnsanları Etkileyebilecek Riskler
1. Havuzda Başımıza Gelebilecek Riskler 

2. Fiziksel Yaralanmalar 

3. Elektrik Çarpması 

Sponsorluk Riskleri 
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Aracın Mekanik Kısmında Oluşabilecek Riskler: 

Aracın yarışmaya götürülürken hasar alma durumunda ne yapmalıyız?  

- Aracın bir ortamdan diğer ortama götürülmesi durumunda aracı ambalaj köpükleriyle 
en iyi şekilde paketlemesi yapılarak götürülür.  

Aracın havuz kenarlarına çarpması durumunda ne yapmalıyız?  

- Aracımızın güç iletimini keserek aracın su yüzeyine çıkmasını sağlarız. Aracımızın 
hasar durumunu belirleriz ve buna göre bir yönerge belirleriz. Yaptığımız analizler 
sonucu aracımızın ne gibi dayanımları olduğunu görebilirsiniz.  

Yangın Ve Elektrik Kaçağı Gibi Çevresel Riskler: 

Aracı test ettiğimiz ortamda çıkabilecek yangın durumunda ne yapmalıyız? 

- Yangın ihtimaline karşı çalışma yaptığımız ortamda yangın tüpü bulundurmak.  

Aracı test yaptığımız ortamda elektrik kaçağı olması durumunda ne yapmalıyız?  

- Mekatronik mühendisliği öğrencileri olarak okulumuzun İş Sağlığı Ve Güvenliği 
dersinde gördüğümüz üzere böyle bir durumla karşılaştığımız zaman yapacağımız ve 
alacağımız tüm önlemleri takım olarak bilmekteyiz. Ve aracımızda kullandığımız su 
ile temas eden tüm kablolar marine kabloları olarak geçen hem karada hem de suda 
kullanıma uygun kablolardır.  

Havuzda Başımıza Gelebilecek Riskler: 

Havuz etrafında bir arkadaşımızın suya düşmesi durumunda ne yapmalıyız?  

- Arkadaşımızın sakin olmasını söyleyerek, can kurtarma görevlisini çağırırız. 
Bulunduğumuz ortamda can kurtarma görevlisi yok ise arkadaşımıza can kurtarma 
ekipmanları kullanarak yardım ederiz.  

Havuz etrafında bir arkadaşımızın ayağı kayıp yaralanırsa ne yapmalıyız?  

- Bulunduğumuz ortamda ilk yardım çantası bulundururuz ve daha dikkatli hareket 
ederiz. Havuz yetkililerini çağırıp arkadaşımız için yardım isteriz. 

Fiziksel Yaralanma Riskleri: 

Aracı hazırlama ve üretim aşamasında arkadaşlarımızın başına gelebilecek iş kazaları (cilt 
yaralanmaları, göz yaralanması vb.) durumlarında ne yapmalıyız?  

- Böyle yaralanmaların başımıza gelmemesi için koruyucu gözlük, laboratuvar önlüğü, 
kontrol kalemi vb. eşyalar kullanırız. Eğer başımıza böyle bir olay gelirse iş kazası 
derecelendirmesine göre hareket ederiz.  
1) Hafif Yaralanmalar → İlk Yardım Çantası Bulundurmak  
2) Orta Dereceli Yaralanmalar Ve Yüksek Dereceli Yaralanmalar → Sakin Olup 

Ambulansı Aramalıyız, İş Kazasına Uygun İlk Yardım Uygularız  
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Elektrik Çarpma Riski: 

Araç kablolarından kaynaklanan elektrik kaçağı durumunda ne yapmalıyız?  

- Bu riski ortadan kaldırmak için marine usulü kablo kullanmayı düşünüyoruz. Ek 
olarak bağlantı yapacağımız yerlerde ısı ile daralan makaron kablo kullanacağız.  

Araç üzerinde veya içerisinde elektrik kaçağı olma riskine karşı ne yapmalıyız?  

- Elektronik bağlantıları tamamladıktan sonra kontrol kalemi ile kontrol edeceğiz. 
Bütün bağlantıların doğru olduğuna emin olmadan güç sağlamayacağız ve Acil durum 
butonu ile olağan dışı bir durumda elektriği keseceğiz.  

Sponsorluk Riskleri  

Sponsorumuz olağan dışı bir durumla sponsor olacağı malzemeyi temin edememesi riskinde 
ne yapacağız?  

- Yeni sponsorluk çalışmalarına başlarız. Bu sürede kendi elimizde olan malzemelerle 
eksik olan parçayı üretmeye çalışırız. En kötü durumda (elimizdeki malzemelerle 
üretememe durumu, sponsor bulamama durumu vb.) takım olarak gücümüzün yettiği 
kadar maddi havuz oluşturup o kaynaktan parçayı temin etmeye çalışırız.  
 

9. ÖZGÜNLÜK 

 Covid19 pandemisi dolayısıyla aracımız üretiminde, elektronik aksam ve kod 
deneyimlemede eksik kaldığımız için kendi simülasyonumuzu yaptık. 
Simülasyonumuzda aracımızın bire bir görüntüsü, farklı kamera açıları vardır. Bu 
simülasyonda çember, renk tanıma, su altı temizlik görevi ve su altı montaj görevi 
bulunmaktadır.  

 Aracımızın arayüzünü kendimiz tasarlamış bulunmaktayız. 
 Aracımızın ıslaklık sensörü kendi çizimimizdir. Böylece daha az maliyetle daha kesin 

bir sonuç elde ederiz. 
 Araç tüpünün içerisinde bulunan elektronik aksamın akım ve voltaj dağıtımını yapan 

güç dağıtım kartı ekip arkadaşlarımız tarafından tasarlanmıştır.  
 Araç tasarımımız kendimize özgü olup bulunduğumuz durumda üretilmesi olanakları 

en iyi olan tasarımdır.  
 Aracımızın tüp kısmına su sızması halinde aracımızdaki sensörler bunu algılayarak 

kontrol sistemine haber gönderir ve araç kendini tamamen kapatarak su yüzeyine 
çıkmasını sağlar. 

 Aracımızın iki adet kamera bulunmaktadır. Kameralardan ilki ana kamera olarak 
kullanılırken 2. kamera robot kol yakınında bulunarak yakın mesafede robot kolun 
nesneye neredeyse tam isabet tutuş yapmasını sağlar. 

 Aracımızda bulunan robot kol kendi tasarımımız ve üretimimizdir. Bu nedenle daha 
düşük maliyet ve aracımıza en uygun tasarımı üretmiş olduk. 

 Araç kablomuzu marin tipi kullanarak hem yangın ihtimaline hem de elektrik 
kaçaklarına önlem almış bulunmaktayız.  
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