
 

 

1 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI 

NEU-CFD UNDERWATER 

TAKIM ID 

T3-20347-166 

YAZARLAR 

Hasan Basri Altıntaş, Tarık Ünler, Ahmet Yasin Bilici, Hüseyin 

Çağlar, Mehmet Ada, Celil Topakcı, Yaşar Dağaşan, Özgür Kaplan, 

Halit Aksoy, Bekir Can Dal 

DANIŞMAN ADI 

Dr. Mehmet Numan KAYA 



 

 

2 

 

İçindekiler 

 

1. RAPOR ÖZETİ ................................................................................................................... 3 

2. TAKIM ŞEMASI ................................................................................................................... 5 

2.1. Takım Üyeleri .................................................................................................................. 5 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ................................................................... 6 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ........................................................ 7 

4. ARAÇ TASARIMI ............................................................................................................. 8 

4.1. Sistem Tasarımı ........................................................................................................... 8 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı .............................................................................................. 10 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci ......................................................................................... 10 

4.1.2. Malzemeler ............................................................................................................. 15 

4.1.3. Üretim Yöntemleri .................................................................................................. 19 

4.1.4. Fiziksel Özellikler ................................................................................................... 20 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .................................................... 21 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ...................................................................................... 21 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ....................................................................................... 33 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci .......................................................................................... 36 

4.4. Dış Arayüzler ................................................................................................................. 43 

5. GÜVENLİK ......................................................................................................................... 43 

6. TEST ................................................................................................................................. 44 

6.1.Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD-CFD) yöntemi ile yapılan Hidrodinamik 

Analizler .......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

7. TECRÜBE ........................................................................................................................ 48 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI .................................................................. 49 

9. ÖZGÜNLÜK .................................................................................................................... 52 

10. KAYNAKÇA ................................................................................................................ 53 

 

 

 

  



 

 

3 

 

1. RAPOR ÖZETİ  

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile beraber neredeyse her alanda üretim ve 

yönetimde insan gücü kullanımı azalmıştır, insansız araç kullanımları ön plana 

çıkmıştır. Özellikle son yıllarda insansız hava araçları, robotlar ve insansız su alt 

sistemleri alanında ciddi gelişmeler olmuş, gelişmiş ülkeler gelecek yatırımlarını bu 

alanlara yönlendirmişlerdir. İnsansız su altı araçları (İSA) savunma sanayi, çevre, 

bakım, ulaşım gibi birçok sektöre kullanılabilme ihtimalleri vardır. Bu bakımdan bu 

alanda teknolojik çalışmalar yapan ülkeler, denizlerdeki hakimiyetlerini arttıracaklar, 

bahsedilen sektörlerdeki maliyetleri düşüreceklerdir. Örneğin deniz altı kablolama 

halen güncel bir konu olup, deniz üstü rüzgar türbinlerinin elektriksel hatlarının karaya 

çekilmesi, internet erişim kablolarının kıtalar arası döşenmesi gibi alanlarda insan 

gücü ciddi bir şekilde kullanılmaktadır. Bu hem tehlike yaratmakta, hem maliyetleri 

arttırmakta, hem de iş süresini arttırmaktadır.  Önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte buna 

benzer işlerin gelişmiş İSA’larla yapılacağı düşünülmektedir. Ülkemizin insansız ve 

otonom deniz altı aracı teknolojilerine erişmesine katkıda bulunmak için NEÜ-CFD 

UNDERWATER Takımı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında 

kurulmuştur. Takım liderliğini doktora öğrencisi ve enerji sistemleri mühendisliğinde 

araştırma görevlisi Hasan Basri Altıntaş yürütmektedir. Takımızın danışmanlığını 

2019 Teknofest Jet Motor Radyal Kompresör tasarım yarışmasında 1.lik ödülü ile 

dönen makine mühendisliği öğretim üresi Dr. M. Numan Kaya üstlenmektedir. 

Takımımız üyeleri ise otonom insansız su altı(İSA) aracının üretebilmesi için titizlikle 

seçilmiştir. Takımızın iki üyesi elektrik elektronik mühendisliği doktora ve yüksek 

lisans öğrencisi diğerleri ise bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliği 

öğrencilerinden oluşmaktadır.  

İSA aracının üretilebilmesi için mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç 

ana başlıkta birimler oluşturulmuştur. Pandemi sürecinde malzeme tedariğinin zorluğu 

ve uzaktan çalışma koşullarından dolayı ilgili birimlerimiz sadece aracın mekanik 

tasarım iyileştirmeleri, elektronik kart tasarımı ve görüntü işleme algoritmalarının 

yetkinliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Mekanik birim üyelerden İSA’nın özgün, 

ekonomik, modüler ve yüksek dayanımlı tasarımını oluşturulması istenmiştir. Aracın 

tasarımı Solidwors programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tasarımda özellikle 

sürükleme katsayısının düşük olmasına, modüler olmasına ve su geçirmez 

muhafazanın sızdırmazlık testinden başarı ile geçebilmesi ön planda tutulmuştur. 

Aracın üretim aşamasında beklenmedik mekanik durumlarla karşılaşılmaması için 



 

 

4 

 

ANSYS Fluent programında akış analizi ve bundan elde edilen sonuçlar kullanılarak 

yapısal analiz (FSI- Fluid-Solid Interaction) yapılmıştır. Bu sayede gerçek çalışma 

ortamına yakın veriler kullanılarak İSA’nın hidrodinamik ve yapısal özellikleri 

incelenmiş, seçilen malzemelerin etkiyen basınca dayanıp dayanamayacakları tespit 

edilmiştir. İSA’nın özellikle gövdesi ve diğer parçaları ABS plastik malzeme 

kullanılarak 3D yazıcı vasıtasıyla kolaylıkla imal edebilmesi planlanmıştır. İSA’nın 

kolay manevra kabiliyetine sahip olması için 6 motor kullanılmıştır. 

Aracın özellikle hem otonom hem de manuel görevlerde hareket edebilmesi 

için konum, yön ve derinlik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik birim üyeleri 

kontrol kartı tasarımı, görüntü işleme verilerinin taşınması, sensör (Gyro, İvme ölçer, 

basınç, sıcaklık ve ultrasonik vs.) verilerinin toplanması, motor sürücü kontrolünün 

yapılması, besleme yapılarının gerçekleştirilmesi ve kablolu haberleşme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi gibi görevleri üstlenmiştir. İSA’nın ana kartı tamamen özgün olarak 

Altium Designer Profesyonel elektronik tasarım programında çift katlı olarak çizilmiş 

ve bastırılmıştır. Aracın hem manuel hem otonom görevleri gerçekleştirebilmesi için 

iki temel birimin haberleşmesi ile İSA aracı kontrol edilecektir. Birinci birim ilgili 

sensörleri, çıkışları ve motor sürücülerin yöneten mikrodenetleyicidir. İkinci birim ise 

görüntü işlemenin yapılacağı tek katlı gömülü Raspbery pi 4 bilgisayarıdır.  

Manuel görevde araç üzerindeki kameradan alınan görüntü kontrol merkezine 

gönderilecektir. Birinci birimde sensörden alınan veriler aracın suda sabit kalabilmesi 

için gerekli komutları üretilmesi için gerekli algoritma ve yazılımlar mikro 

denetleyiciye gömülerek aracın suda stabil kalması sağlanacaktır. Özgün olarak 

tasarlanan joystick ile araç belirlenen hedefe doğru pilot tarafından hareket 

ettirilecektir. Otonom görevde ise ilk olarak hedef objenin tespit edilmesi 

planlanmıştır. Görüntü işleme aracın üzerinde yapılacaktır. Aracın üzerindeki 

kameradan alınan veriler aracın üzerinde yer alan gömülü bilgisayara gönderilecektir. 

İSA aracının hedefe doğru bir şekilde kilitlenip hareket edebilmesi için objelerin rengi, 

geometrisi ve konumu tespit edilmelidir.  Dolayısıyla İSA aracının bu işlemleri 

gerçekleştirebilmesi için görüntü işleme yazılımlarının yanı sıra ultrasonik sensör de 

kullanılmıştır.Her iki temel görevde (otonom,manuel) kameradan alınan görüntünün 

iletilmesi, işlenmesi, birinci birime işlenen görüntünün iletilmesi ilgili algoritma ve 

yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla mikro denetleyici ve gömülü bilgisayar 

(Raspberry Pi) yazılımlarının geliştirilmesi ve kontrol merkezi için Windows tabanlı 

bilgisayar yazılımlarının gerçekleştirilmesi görevi yazılım ekibi tarafından 
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• Danışman - NEÜ Makine Mühendisliği, Dr. Arş. Gör. 

• Uzmanlık: Enerji, Aerodinamik/Hidrodinamik, HAD

• 20'den fazla uluslararası yayın

• 2019 TEKNOFEST Jet Motor Tasarımı Türkiye 1.'liği

Dr. Mehmet Numan KAYA 

• Takım Kaptanı - Elek.Elektr. Müh. doktora öğrencisi 

• Araştırma Görevlisi (Neü- Enerji Sistemleri Mühendisliği)

• Uzmanlık: Motor tasarımı ve kontrolü, MAXWELL

• 10'dan fazla uluslararası yayın

Hasan Basri Altıntaş 

• Üye - Elek.ve Elektr. Müh. doktora öğrencisi

• Araştırma Görevlisi (Uydu ve Uzay Mühendisliği)

• Uzmanlık: Haberleşme, İHA tasarımı, görüntü işleme

• 10 yıllık saha tecrübesi

Tarık Ünler 

• Üye - Elek.ve Elektr. Müh. yüksek lisans öğrencisi

• Uzmanlık: Elektronik baskı devre tasarımı, kontrol

• Aketroniks Firması ARGE Merkezi Müdürü

• 3 Tübitak, 2 Kosgeb, 12 Arge Merkezi proje  tecrübesi

Ahmet Yasin Bilici

• Üye -NEÜ, Makine Mühendisliği, 4.Sınıf

• Uzmanlık: Mekanizmalar, yapısal ve akış analizi

• Tasarım, 3B çizim

Hüseyin Çağlar

• Üye -NEÜ, Makine Mühendisliği, 4.Sınıf

• Uzmanlık: Mekanizma tasarımı, yapısal analizi

• Tasarım, 3B çizim

Mehmet Ada

• Üye -NEÜ, Makine Mühendisliği, 4.Sınıf

• Uzmanlık: Mekanizma tasarımı, yapısal analizi

• Tasarım, 3B çizim

Celil Topakcı

• Üye -NEÜ, Makine Mühendisliği, 2.Sınıf

• Uzmanlık: Tasarım, 3B çizim, malzeme seçimi, sızdırmazlık 
elemanları

Yaşar Dağaşan

• Üye -NEÜ, Makine Mühendisliği, 2.Sınıf

• Uzmanlık: Tasarım, 3B çizim, malzeme seçimi, sızdırmazlık 
elemanları

Özgür Kaplan

• Üye - NEÜ, Bilgisayar Mühendisliği, 3.Sınıf

• Uzmanlık: Görüntü işleme, programlama, simülasyon

• 1 yıl saha tecrübesi

Halit Aksoy

• Üye - NEÜ, Bilgisayar Mühendisliği, 3.Sınıf

• Uzmanlık: Görüntü işleme, programlama, simülasyon

• 1 yıl saha tecrübesi

Bekir Can Dal 

gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar temel de keşif ve manipülasyon işlemlerini 

kolaylıkla yerine getirebilmek için gerekli bütün aşamalar sırasıyla özet olarak 

açıklanmıştır.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  
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İnsansız su altı robotu tasarımı disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle takım oluşturulurken 

makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği olmak üzere 

üç ayrı bilim dalında üyeler olmasına dikkat edilmiştir.  Ayrıca çoğu takım üyesinin takımda 

aldığı görev olarak tecrübesi olmasına dikkat edilmiştir. Takım üyeleri alt başlığı altında 

takım üyeleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımımızda görev dağılımı üyelerin uzmanlık alanlarına göre yapılmıştır. Neredeyse her 

bir üyenin İSA üzerinde çalıştığı konuda daha önceden tecrübesi olmuştur. Takım danışmanı 

şuana kadar birçok TEKNOFEST takımının akademik danışmanlığını yapmış, nitekim 

Teknofest 2019 jet motoru tasarımı yarışmasında takımı ile Türkiye 1.’liği elde etmiştir. 

Ayrıca takım üyelerin üçü lisansüstü eğitim almakta olup uzun yıllar tecrübeleri vardır. 

Takımımızın diğer üyeleri ise Lisans düzeyinde öğrencilerden oluşmaktadır.  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım aşamasında bütün detaylar titizlikle düşünülmesine rağmen önemli olan bazı 

şeylerin bile gözden kaçabileceği anlaşıldı. Dolayısıyla KTR aşamasında; İSA aracımızda 2 

adet değişiklik ve 1 adet ilave sensör eklenmesine karar verilmiştir.   

 İlk tasarımda aracın manipülatör motoru sızdırmazlık şartı düşünülmeden yerleştirilmişti. 

Fakat bunun temel bir hata olduğu fark edilince manipülatör kullanılacak olan servo motor 

ayrı bir sızdırmaz hazne içerisine yerleştirildi. Dolayısıyla araç üzerinde 2 ayrı modüler 

sızdırmaz hazne kullanılmasına karar verildi.    

Diğer bir değişiklik ise kamera da gerçekleştirildi. ÖTR tasarımında görüntü işleme görevi 

için 5 mp USB kamera kullanılacaktı. Fakat bu görevin başarı ile gerçekleştirilebilmesi için 

asgari 720p 30 fps görüntü kalitesine sahip sualtında da çekim yapabilecek bir aksiyon 

kamera kullanılmasına karar verildi. Ayrıca otonom modunda 2 farklı görevi başarı ile 

gerçekleştirebilmek için kameranın açısının göreve göre değiştirilmesine karar verildi. Buna 

göre 90 derece yön değiştirme kabiliyetine sahip bir tasarım yapıldı.   

İSA aracının alt sistemlerinin hayata geçirilmesi için sponsor arama faaliyetleri 

gerçekleştirildi. Takım üyesi arkadaşlarımızın birisin çalışmış olduğu AKETRONİKS 

firmasından sponsor desteği sağlanmıştır. Bu sponsorluk sayesinde kamera, Raspberry pi 4 b 

kiti, MPU 9255 sensör ve 3D printer için 2 kg pilastik malzeme alınmıştır. Pandemi 

sürecinden dolayı her bir malzeme İSA aracının sorumlu elemanlarının bulunmuş olduğu 

şehirlere kargo ile gönderilmiştir.  

Ön tasarım raporunda 9319 tl bir bütçe hesaplanmıştı. Fakat kameranın değiştirilmesi ve 

pandemi sürecinde doların yükselmesinden dolayı bütçemiz 10510 TL tutmuştur. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

Aracın genel tasarımı bileşenleri ile birlikte Şekil 1’de verilmiştir. Detayla daha sonraki 

başlıklarda anlatılacaktır. 

 

Şekil 1. Aracın genel tasarım bileşenleri 

4.1.Sistem Tasarımı 

İnsansız su altı sistemlerinin en karmaşık bileşenlerinden biri kontrol sistemidir. Kontrol 

sistemi tasarımı en fazla zaman alan işlerden biridir. Bu projede kontrol sistemi tasarımında 

en güncel teknolojik bileşenler kullanılmıştır. Şekil 2’de insansız su altı aracın genel kontrol 

şeması gösterilmektedir.  Tasarlanan İSA Microchip tabanlı özgün anakart, Raspbery pi 4 tek 

katlı gömülü bilgisayar, Joystick ve kontrol istasyonu bilgisayarı olmak üzere temel olarak 

dört yapıdan oluşmaktadır. Otonom çalışma modunda görüntü işleme Raspbery pi 4’te 

gerçekleştirildikten sonra özgün anakart üzerindeki sensörler vasıtasıyla 6 adet fırçasız 

motorun kontrolü gerçekleştirilecektir. Manuel kontrol de ise kameradan gelen verilere göre 

insansız su özgün joystick ile kontrol edilecektir.   
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Şekil 2. Sualtı aracın genel kontrol blok şeması 

 

Şekil 3’de belirtilen fırçasız motorların blok şeması verilmiştir. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus anakart tasarımının tamamen özgün olarak takım tarafından tasarlanması, 

Altium Designer adlı profesyonel elektronik devre çizim programında çizilmesi, prototipi 

bastırılması ve yazılım yapılarak tamamlanmasıdır. Şekildende görüleceği gibi özgün 

tasarım anakarttan gönderilen sinyaller ESC’de PWM kontrolü yapılarak motorlar (6 adet) 

sürülecektir. 

 
 

Şekil 3. Fırçasız motorların blok şeması 
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Takım tarafından tasarlanan ve üretilecek diğer özgün bileşen ise joysticktir. Şekil 

4’de, özgün joystick tasarımının blok şeması verilmiştir. Bu joystickte muadillerinde 

olduğu gibi ileri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı ve aç kapa butonları olacak bunlar için 

anakart ile iletişim kanalları oluşturulacaktır. Burada özgünlüğün artırılması ve farklı 

anakartlarda da kullanılması adına joystick ile anakart arasında MODBUS haberleşme 

yapılacaktır. 

 

 
 

Şekil 4. Özgün Joystick tasarımının blok şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci 

İnsansız sualtı sistemleri yarışması şartnamesinde beklenen özellikler göz önünde 

bulundurularak mekanik tasarım gerçekleştirilmiştir (Pshikhopov ve ark. 2013; Shah 2007, 

Yakut ve ark., 2015). Bu özelliklere göre mekanik tasarım süreci boyunca SOLIDWORKS 

bilgisayar destekli tasarım programları kullanılmıştır. Bu programda beş farklı araç gövdesi 

tasarımı yapılmıştır. Bu beş tasarımdan en uygun olan tasarım seçilmiştir.  

Tasarım yaparken dikkat edilen kriterler aracın sürüklenme katsayısı, kaldırma katsayısı, 

kolay sökülüp takılabilir alt sistemler (modüler olması), hareket etme kabiliyeti, elektronik 

malzemelerin muhafazasıdır. Tasarımı yapılan aracın gövde malzemesi seçimi yapılırken 

hafif ve dayanıklı olmasına ve üretim metoduna dikkat edilmiştir. Gövdenin 3D yazıcı ile 

üretilmesi planlandığı için ABS plastik malzeme kullanılması kararlaştırılmıştır. Aracın 

serbestlik derecesi belirlenmiş ve buna uygun olarak manevra kabiliyetini de arttırmak için 

altı motora sahip bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Motorların konumları belirlenirken birbirinin 

akış yönünü etkilemeyecek şekilde olmasına dikkat edilmiş, bu sayede aynı anda birkaç motor 
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çalışmasında oluşabilecek sorunların önüne geçilmiştir. Aracın xy düzleminde ki doğrusal 

hareketi ve sapma hareketinin kontrolü için 4 adet motor kullanılmıştır. Z ekseninde ki 

doğrusal hareketi ve yalpa hareketinin kontrolünü sağlamak için 2 adet motor kullanıldı.   

Elektronik malzemelerin korunması için silindirik muhafaza tasarımı yapıldı. Muhafazanın 

malzemesi belirlenirken dayanımlı, şeffaf ve kolay şekillendirilebilir olmasına dikkat edildi. 

Sızdırmazlığın sağlanması için ise çift conta kullanılacaktır.  

NEU-CFD Underwater takımı olarak mekanik tasarım sürecinde temel olarak 

çalışmalarımız sızdırmaz muhafaza tasarımı, manipülatör motorunun muhafazasının tasarımı, 

bu muhafazalardaki bileşenlerin yerleşimleri, akışkan katı etkileşimi (FSI) olarak adlandırılan 

analizlerin yapılması şeklinde olmuştur.  Ayrıca kameranın tek eksende 90 derece 

dönebilmesi için tasarım yapılmıştır. 

 

 

Şekil 5. Tasarlanan İSA’nın resimleri 
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Aracın sualtındaki taşıma ve montaj görevlerini yerine getirebilmesi için servo motor 

kontrollü manipülatör tasarımı gerçekleştirilmiştir. 12 kg’lık tork üretebilecek bir servo motor 

seçilmiştir. Yapılacak olan manipülatör sadece açma kapama görevi gerçekleştireceği için tek 

eklemli olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla hava destekli pnömatik bir sistem veya hidrolik bir 

sistem düşünülmemiştir.  Tutucu (gripper) hareketi servo motor vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

Servo motorlar; toprak, besleme ve denetim sinyali olmak üzere üç kabloya sahiptirler. 

Denetim sinyali bir kare dalgalı olup genişliği 0.9 ms ile 2.1 ms arasında değişmektedir. 

Motor milinin açısı denetim sinyali ile kontrol edilerek manipülatörün ağız açma genişliği 

ayarlanabilmektedir. Dolayısıyla istenilen açma miktarına göre tutucu kontrolü daha hasas bir 

şekilde yapılabilecektir.  

 

4.1.1.1. Sızdırmaz muhafaza tasarımı 

      Sualtı araçlarındaki en önemli problemlerden biri sızdırmazlığın sağlanamamasıdır. Sualtı 

aracımızda sızdırmazlığın sağlanması için iki adet o-ring kullanılmıştır. Silindirik kısım 

pleksiglass malzemeden 3D yazıcı ile imal edilecektir.  

 

Şekil 6. İSA üzerinde sızdırmaz muhafazanın gösterimi 

    Muhafaza, aracın sürükleme katsayısının düşük olması için silindirik bir şekilde ve uç tarafı 

konik olacak şekilde tasarlanmıştır. Muhafazanın içine elektronik bileşenlerin yerleşimi 

kabaca Solidworks programında yapılmıştır.  Şekil 7’de gösterildiği gibi elektronik 

bileşenlerin yerleştirilmesi için alüminyum levha kullanılmıştır. Kabloların rahatça 

geçebilmesi için kenarlarda boşluklar bırakılmıştır. 
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Şekil 7. Sızdırmaz muhafaza içi elektronik yerleşimi 

 

4.1.1.2. İtki kuvvetinin belirlenmesi 

Sürükleme direnç katsayısı tasarımın farklılığına ve hız gibi parametrelere bağlı olarak 

değişir. Sualtı aracının istenen şartlarda hareket edebilmesi için bu şartlarda oluşan direnci 

yenecek itkiyi sağlaması gerekir.  

 

Sürükleme katsayısı,     CD =
FD

1/2ρAV
 

 

Sürükleme kuvveti,     FD =
1

2
CDρAV 

 

Ansys programında HAD analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 1 m/s hızda gerekli 

itki kuvveti 22 N, 2 m/s hızda gerekli itki kuvveti 85 N olarak elde edilmiştir. Bununla ilgili 

detaylar 6.1. bölümünde verilmiştir.   

4.1.1.3. Manipülatör motoru muhafazası tasarımı 

     Sualtı aracımızın verilen görevleri yerine getirebilmesi için bir manipülatöre  ihtiyacımız 

vardır. Manipülatörün hareketini sağlamak için bir adet servo motor kullandık. Servo motorun 

sualtında korunması için Şekil 8’deki gibi sızdırmaz muhafaza tasarımı yapıldı. Motordan 
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verilen hareket bir mil yardımıyla manipülatöre iletildi. Sızdırmazlığın korunması için 

muhafaza kapağı ile muhafaza arasında conta,  mil çıkışında ise salmastra kullanıldı.  

 

Şekil 8. Manipülatör motoru muhafazası 

 

4.1.1.4. Kamera döndürme mekanizması ve motor muhafazası tasarımı 

     Tasarım yapılırken kameranın 90 derece dönmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu hareketin 

sağlanması için servo motor kullanılarak bir tasarım yapılmıştır. Servo motorun su ile 

temasını önlemek için Şekil 9’daki muhafaza tasarımı yapıldı. Sızdırmazlığın korunması için 

muhafaza kapağı ile muhafaza arasında conta,  mil çıkışında ise salmastra kullanılmıştır.  

 

 

 

Şekil 9. Kamera motoru muhafazası 
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4.1.2. Malzemeler  

Geliştirilen sualtı robotunun gövde yapısının dayanıklı ve hafif olması için imalatı 

Akrilonitril bütadien stiren (ABS) plastik malzeme kullanılarak gerçekleştirilecektir. Aracın 

tüp haznesi pleksiglas malzemeden imal edilecektir. Geri kalan metal kısımların ise 

uygulanabilirlik, korozyona karşı dayanımının yüksek olması, kaynak yapılabilme 

kabiliyetinin çok iyi olması, karmaşık parçalar için uygun olması ve ekonomik bir malzeme 

olması nedeniyle 6000 serisi alüminyum malzeme seçilerek imal edilecektir.  

4.1.2.1. ABS   

İSA’mızın şasisinde kullanılmak üzere ABS  ( Akrilonitril Bütadien Stiren ) plastik 

malzemesi kullanıştır. Seçilen malzemenin özellikleri şunlardır:  

• ABS sudan ve nemden kolayca etkilenmez. Kullanım alanları son derece geniştir. 

Düşük sıcaklıkta darbe dayanımı en yüksek termoplastik malzemeler arasında başta 

gelir.  

• Dış etkilere karşı direnci kırılma direnci yüksektir.  

• Hafiftir,maliyeti düşüktür, ucuzdur ve kolaylıkla ulaşılabilir. 

• Çevreye bir zararı yoktur. 

• Kolayca işlenir,boyanır. 

• Gerilme dayanımı 46 MPa’dır. 

• Eğilme dayanımı 74 MPa’dır 

• https://www.creativemechanisms.com/blog/everything-you-need-to-know-about-abs-

plastic 

4.1.2.2. Pleksiglass muhafaza 

İsa’mızın elektronik kısımlarını muhafaza etmek için Pleksiglass tüp kullanmaya karar verdik. 

Saydam olmasından dolayı montaj sırasında ve montajdan sonra elektronik ekipmanların 

durumunu gözlemlemek için saydam olması son derece önemlidir. Seçtiğimiz malzemenin 

başlıca özellikleri şunlardır: 

• Suya dayanıklıdır ve su geçirgenliği yoktur. Sıvı aktarma kaplarında kullanılır.  

• İşlenebilirliği cama göre daha iyidir.  

• Camın ağırlığının yarısı kadardır, cama göre 6 kat daha dayanıklıdır ve cam kadar 

kırılgan değildir. Kırılma meydana gelirse cam gibi keskin uçlar oluşturmaz,keskinliği 

yoktur.  

• Piyasada belirli kalıplarda hazır ölçüleri bulunur istenilen ölçülerde üretim yapmak 

için sıcak halde vakum ile şekillendirilebilir.  

https://www.creativemechanisms.com/blog/everything-you-need-to-know-about-abs-plastic
https://www.creativemechanisms.com/blog/everything-you-need-to-know-about-abs-plastic
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• Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.  

• İklim şartlarına karşı dirençlidir.  

• Pleksiglass bakır sertliğindedir ve çizilebilir.  

• UV ışınlarına karşı dirençlidir.  

http://www.gritekplastik.com/urun-detay.asp?ID=27 

http://yapiinfo.blogspot.com/2013/06/pleksi-nedir-ozellikleri-nedir.html 

 

4.1.2.3. Boru Kelepçe  

 

İsa’mızda sızdırmazlık için koruyucu muhafazamızda kullanılacak olan  boru kelepçemiz 

6000 serisi alüminyum alaşımından imal edilmiştir. 6000 serisi alüminyum seçilmesinin 

başlıca nedenleri:  

• Uygulanabilirlik, korozyona karşı dayanımının yüksek olması,  

• Kaynak yapılabilme kabiliyetinin çok iyi olması,  

• Yorulma dayanımının yüksek olması,  

• Karmaşık parçalar için uygun olması, 

• Ekonomik ve hafif bir malzeme olması nedeniyle 6000 serisi alüminyum malzeme 

seçilmiştir.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_alloy#6000_series 

https://www.metaluzmani.com/malzeme-menusu/aluminyum/ 

 

Ağırlık Barı 

       İsa’mızda kurşun ağırlık kullanmamızın başlıca sebepleri: 

İsa’mızı tasarlarken en çok dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi de ağırlık merkezidir. 

Ağırlık merkezi denge balansı iyi yapılmamış araçlar kullanım esnasında sorunlar çıkartır. 

Bizde bu sorunu en aza indirmek ve sorun yaşamamak için ağırlık merkezini dengelemek için 

kurşun tabaka kullandık. Bir başka kullanım amacı da dalgıçlar suyun altına daha hızlı 

dalmak, suyun kaldırma kuvvetini yenmek ve kendilerini suyun altına daha iyi batırmak için 

kemerlerine kurşun ağırlıklar takarlar. 

Robotta 6 adet itici kullanılması planlanmıştır. 2 adet itici Z ekseninde 4 adet itici ise 

x-y düzleminde konumlandırılacaktır. Su altı aracına etki eden kuvvetler sırasıyla yerçekimi 

http://www.gritekplastik.com/urun-detay.asp?ID=27
http://yapiinfo.blogspot.com/2013/06/pleksi-nedir-ozellikleri-nedir.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_alloy#6000_series
https://www.metaluzmani.com/malzeme-menusu/aluminyum/
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kuvveti nedeniyle oluşan ağırlık (W), kaldırma kuvveti (𝐹𝑘) ve itki kuvvetidir (𝑇𝑖) (Aguirre-

Castro ve ark., 2019, Gonzalez, 2004).  

Sualtı aracının su içerisinde dengede kalabilmesi için gerekli itki kuvveti Denklem 1, 2, 3 ve 4 

kullanılarak hesaplanmıştır (Gonzalez, 2004, Hyakudome, 2011). Sualtı aracının üzerine 

etkiyen kuvvetler yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu denklemlerde ρa  akışkanın yoğunluğu 

(1000 kg/m3), mcisim sualtı aracının kütlesi (5.8 kg), g  yerçekimi ivmesidir (9.81 m/s2). 

Fk = ρa . g . Vbatan           (1) 

W = mcisim . g           (2) 

Vbatan = 0.014 m3 

∑Fz = 0 ;           (3) 

W  + 2Ti – Fk = 0          (4) 

Denklem 3’te belirtilen Newton’un 1. Yasası, Denklem 4’te detaylı olarak açılırsa bir 

motorun itmesi gereken kuvvet hesaplanır. 

Mcisim . g + 2Ti  – ρa . g . Vbatan = 0 

5.8 x 9.81 + 2Ti – 1000 x 9.81 x 0.014 = 0  

2Ti = 80.442 N 

Ti = 40.221 N 

Ti = 4.1 kgf 

Dolayısıyla seçilen motorun minimum 4.1 kgf’luk bir itki üretmesi gerekmektedir. Bir 

başka deyişle eğer motorlar çalışmayacak olursa kaldırma kuvveti Fk değeri, W yerçekimi 

kuvvetinden büyük olduğu için araç doğrudan suyun yüzeyinde batmadan dengede kalacaktır. 

Tasarlanan sualtı aracın yüksek hıza ve itki gücüne sahip olabilmesi için M080 marka 6,5 kgf 

itme değerine sahip bir fırçasız üç fazlı motor seçilmiş ve özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Bu motor 30 A’lik ESC ile sürülecek olup özellikleri ise Tablo 2 ‘de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Fırçasız motor özellikleri  

Ürün adı M080 sualtı pervanesi 

Voltaj DC 12 V-24 V 

Maksimum akım 26A 

Anma gücü 360 W 

Max çalışma sualtı derinliği 200 m 

Çalışma koşulları Tatlı su ve deniz suyunda çalışabilir 

Ağırlığı 290 g/adet 

Anma itme 6.5 kg 

Maksimum itme 9 kg 
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Tablo 2. Fırçasız motor sürücüsünün özellikleri 

  

Voltaj 3-6S Lipo 

Sürekli akım 30 A 

Ani akım 40 A 

 

 

Sinyal  

PWM 

Max ters sönme 1150 us 

Durma 1500 us 

Max dönme 1185 us  

Ölü band 1485-1535 us 

Boyutlar 35*16*6 mm 

 

İSA tasarımında kullanılacak malzemelerin listesi Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Malzeme Listesi 

M
E

K
A

N
İK

 

A
L

T
 S

İS
T

E
M

 

MALZEME ADET 

Boru Kelepçe 2 

Koruyucu Muhafaza 1 

Gripper (Tutucu) 1 

Ağırlık Barı 4 

E
L

E
K

T
R

İK
-E

L
E

K
T

R
O

N
İK

 A
L

T
 

S
İS

T
E

M
 

Haberleşme Kablosu 1 

Kamera 1 

Servomotor 1 

Servomotor Rölesi 1 

Kamera Alıcısı 1 

Kamera Vericisi 1 

Lamba 2 

Aydınlatma Rölesi 1 

Raspberry pi 4 1 

24 VDC/15 A Güç Kaynağı 1 

DC-DC Converter 12 VDC 1 

DC-DC Converter 3,3 VDC 1 

DC-DC Converter 5 VDC 1 

K
O

N
T

R
O

L
 Ü

N
İT

E
S

İ 
A

L
T

 

S
İS

T
E

M
 M

P
U

 S
er

is
i 

İvme Sensörü 

Basınç Sensörü 

Sıcaklık Sensörü 

Jiroskop 
1 

 

Mikro çip 1 

Fırçasız Motor 6 

Özgün Joystick  1 

Motor Sürücüsü(ESC) 6 

Özgün Anakart 1 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

  

Günümüzde ki en önemli gelişmelerden bir tanesi katmanlı imalat yöntemlerinin gelişmesidir. 

Katmanlı imalat, bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımların eritilmiş  birçok tabakayı üst 

üste sererek malzeme ekleme yoluyla imal edilmesidir.Katmanlı imalat genellikle 3 boyutlu 

baskı olarak adlandırılır.  

 

Şekil 10. 3B yazıcı çalışma prensibi 

 

 

 Aracın ana iskeletini 3D yazıcı baskılama yöntemi kullanılarak oluşturulacaktır. 3D yazıcıyı 

kullanmamızın sebepleri: 

⮚ Bilgisayar ortamında çizimi yapılmış her çeşitten ürünün modeli somut nesnelere 

dönüştürüp incelenebilir hale getirir. 

⮚ Karmaşık yüzey geometrisine sahip tasarımları rahatlıkla gerçek nesnelere 

dönüştürülebilir. 

⮚ 3 boyutlu yazıcılar Katmanlı Üretim sınıfında olup hızlı prototipleme aşamasının gelişmiş 

ve endüstriyel anlamda işlevselleşmiş hali olarak düşünülebilir. 

 

● Aracın orta tüpü ve ön kapağının üretimi, vakum ile pleksiglass şekillendirme yöntemi ile 

yapılacaktır. 
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⮚ Vakum yöntemi ile ön kapak kısmı ve orta tüp kısmı sızdırmazlık kuralına göre su 

geçirmeyecek bir şekilde birleştirilir. 

⮚ Pleksiglass yöntemi ile ince detaylı şekillendirmeler yapılabildiğinden orta tüpü 

oluştururken bu yöntemi seçtik. Bu sayede orta tüpümüz daha düzenli bir şekle gelip, 

hassas bir şekilde birleştirildi. 

 

● Manipülatör sisteminde kullanılacak alt malzemeler 3D yazıcı ile oluşturulacaktır.  

● Ayrılmaması gereken bütün metalik parçalar kaynak veya lehim yöntemi kullanılarak 

birleştirildikten sonra tek parça haline getirilecektir.  

⮚ Kaynak yapılacak malzemeler titizlikle seçildiği için her bir malzemenin kaynak 

edilebilirlik özelliği yüksektir. Dolayısıyla kaynak esnasında ve sonrasında kontrolümüz 

dışında istenmeyen bir durum meydana gelmeyecektir.  

⮚ Kaynaklı birleşimlerde, birleştirilen elemanlar direkt olarak birbirleriyle birleştiği için 

kaynaklı yapılar diğer birleşimlere göre daha rijitir. 

⮚ Kaynak ile birleştirme yönteminin bir avantajı da diğer yöntemlere göre sızdırmazlık 

sorununun olmamasıdır. 

 

 

4.1.4. Fiziksel Özellikler 

Yarışma şartlarındaki ideal olarak kabul edilen uzunluklar göz önünde bulundurularak 

tasarlanan su altı aracın muhtemel ölçüleri aşağıdaki şekilde detayı olarak verilmiştir. Aracın 

ebatları Şekil 11’de görüldüğü gibi tutucu hariç 48x42,6x30 cm, tutucu dahil 54.7x42,6x30 

cm ‘dir. 

 

Şekil 11. Tasarlanan Sualtı aracının ebatları 
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Tablo 4: Tahmini İSA ağırlığı 

  Adet Ağırlık(gr) 

Toplam 

ağırlık(gr) 

Kelepçe 2 98,38 196,76 

Orta tutucu şasi 1 447,55 447,55 

Yan tutucu şasi 2 552,7 1105,4 

Şasi plaka 4 105,02 420,08 

Şasi plaka kapak 4 91,62 366,48 

Elektronik muhafaza 1 524,53 524,53 

Elektronik muhafaza kapak 1 60,4 60,4 

Gripper tutucu ara eleman 1 55 55 

Gripper 1 200 200 

Fırçasız motor 6 290 1740 

Servo motor 3 40 120 

ESC30A 6 50 300 

Raspberry Pi 4 1 100 100 

Micro Chip 1 200 200 

Kamera  1 50 50 

Motor muhafaza 2 82.50 165 

Kamera kolu 1 102 102 

Elektronik muhafaza levha ve 

kapak 1 700 700 

   Toplam 6853,2 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

İstasyonda 230VAC şebeke gerilimiyle çalışan Meanwell 24VDC 15A güç kaynağı 

kullanılacaktır. Şekil 12’de gösterildiği gibi bu güç kaynağından çıkan gerilim ana kartı 

besleyecek ve DC-DC konvertör kullanılarak 12VDC, 5VDC, 3,3VDC gerilimleri elde 

edilecektir. 12VDC gerilimi ile motorlar, sürücüler, joystick ve lambalar beslenecektir. 5VDC 

gerilimi ile tek katlı gömülü bilgisayar olan Raspbery Pi 4 ve dolayısıyla kamera 

beslenecektir. 3,3VDC ise ana kartta bulunan sensörler, ICler ve mikroişlemciyi 

besleyecektir. 
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Şekil 12. Tasarlanan Sualtı aracının besleme şeması 

 

Şekil 13. Sualtı aracın özgün anakartından yer alacak devre ekipmanları 

 Aracımızın ana kartı (PCB) tamamen özgün tasarım olup Altium Designer profesyonel 

elektronik tasarım programı tarafından çizilip 1.6mm FR4 Plaket üzerine bastırılacaktır. PCB 

çift katlı olacaktır. Kartın içerisinde Şekil 13’de belirtilen modüller olacaktır. Bu modüllerin 

şematik tasarımları yapılacak ardından mini devrelerle test edilecektir. Test sonuçlarıyla 

doğrulanan modüllerin şeması birleştirilerek çift katlı PCB çizilecektir. Tüm giriş, çıkış ve 

soketler ayarlanacaktır. 



 

 

23 

 

- DC-DC konvertörler için 1800W 12 VDC, 5VDC VE 3,3 VDC kullanılacaktır ve 

beslemeler sağlanacaktır.  

- Mikroişlemci olarak 32 bit PIC32MX470512L kullanılacaktır. 

- Sıcaklık sensörü için 0603 kılıfında PCB tip NTC (NCP18XH103F03RB) kullanılacaktır. 

İşlemcinin ADC’sinden sıcaklık okunacaktır. 

- Diğer sensörler için modül halinde MPU9255 kullanılacaktır. Bu sensör işlemci ile I2C 

haberleşme ile veri aktarımı yapacaktır. Mikroişlemciye I2C driver’ı tarafımızdan 

yazılacaktır.  

- Seri haberleşmeleri yapabilmek için işlemcide 2 adet UART kullanılacaktır. İstasyondaki 

bilgisayar ve tek katlı gömülü bilgisayarla (Raspbery Pi 4) TTL seviyesinde haberleşme 

yapılacaktır. 

- ESCleri sürmek için işlemciden PWM sinyalleri oluşturulacaktır. 

- Aydınlatma ve Servo motor için Panasonic 12V 5A lik röleler kullanılacktır. 

- Özgün Joystick devresi tasarlanacaktır. Yine kendi tasarımımız olacak olan Joystickde 

bulunan potansiyometre ve kuru kontaklardan veri alarak işleyecek devre tasarımı 

yapılacak ve işlemcinin okuması sağlanacaktır. 

- Sürpriz modül çıkmasına karşın yedek giriş çıkış devreleri yapılacaktır. İhtiyaç olmadığı 

durumda karta yedek giriş çıkış için SMD ve DIP malzemeleri dizilmeyecektir 

Sualtı aracımızı manuel yönetecek olan joystick Şekil 15’da görüldüğü gibi takımımız 

tarafından özgün olarak tasarlanacaktır. Kumandanın plastiği Solidworks programında 

çizilecek ve 3D yazıcı tarafından bastırılacaktır. İçerisinde potansiyometre ve kuru kontak 

butonların bulunduğu devre olacaktır. Butonlar ve potansiyometlerin bağlı olduğu joystick 

modülleri tasarımın uygun noktalarına yerleştirilecektir. İç kablolamaları yapılarak ana kartla 

bağlantısı yapılacaktır. İç devre kartı PCB yine takımımız tarafından Altium Designer 

profesyonel elektronik programında çizilip bastırılacaktır. 

 



 

 

24 

 

 

Şekil 14. Tek Kartlı Gömülü Bilgisayar 

Şekil 14’de tek katlı gömülü bilgisayarda yer alacak devre ekipmanları gösterilmiştir. 

Sualtı aracımızda otonom çalışmasını yapmak üzere görüntü işleme yapacak ve işlenen 

görüntüye göre dataları ana karta gönderecek tek kartlı bilgisayar Raspbery Pi 4 

kullanılacaktır. Kamera modülü USB aracılığıyla Raspbery pi 4 e bağlanacaktır. Kameradan 

gelen görüntüler işlenerek gerekli datalar oluşturulacaktır. Bu datalar TTL seviyesinde seri 

haberleşme yaparak ana karta gönderilecektir. 

 Kontrol İstasyonu 

 İstasyonda bulunan bilgisayar ile ana kart TTL seviyesinde seri haberleşecektir. 

Ana karttan sıcaklık, basınç, ivme, eksen, konum, joystick hareketleri, motorların hareketleri, 

rölelerin durumu bilgileri bilgisayara gelecektir.  C# programında hazırlanacak bir arayüzde 

bu bilgiler takip edilecektir. (Monitoring) 

  Kullanılacak Malzemelerin Sınıflandırılması 

  Sualtı insansız aracımızın tüm alt sistemleri geometrik silindir fanusa sığacak 

şekilde konacaktır. Besleme kabloları 2.5mm NYAF olarak kullanılacaktır. Besleme kabloları 

için kırmızı, toprak (GND) için kahve renk kullanılacaktır. Haberleşme kabloları için ise 

CAT-6 kullanılacaktır.  

 



 

 

25 

 

4.3.1.1. Besleme 

 

Sistem 220VAC şebeke gerilimi ile çalışan 24V 50A güç kaynağı ile beslenecektir. 

Daha sonra DC-DC konverter ile 12V dönüşümü yapılacaktır. DC-DC konverter aracın 

dışında düşünülmektedir. Motorları satın almadığımız için aldıktan sonra deneme yaparken 

yüksek akım, kablo kesitlerinin büyük olmak zorunda kalması vb sorunlarla karşılaşılırsa araç 

içine alınacaktır. 

12V ile beslenen anakart içerisindeki gerekli regülatör devreleriyle raspbery pi 4 için 

5V, anakart işemcisi olan PIC32MX470F512L için 3,3 volta düşürülecektir. Röle beslemeleri 

yine 12V ile sağlanacaktır. 

Şekil 15’te İSA aracının besleme şeması ve devre elemanlarıyla çizimi ile birlikte 

açıklanmıştır. Devre şeması Altium Designer profesyonel elektronik devre çizim programı ile 

çizilmiştir. Baskı devre yapılarak test edilmiştir. 

 
 

Şekil 15. İSA aracının besleme şeması ve devre elemanlarıyla çizimi 
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Şekil 16. Tasarlanan regülatör devresinin baskı devresi 

 

Şekil 16’da tasarlanan Altium Designer profesyonel programında tasarlanan regülatör 

devresi baskı devresi gerçekleştirilmiş ve test edilmiştir.  

 

4.3.1.2. İşlemci seçimi 

 

Projemizde 3 tip işlemci kullanılacaktır. Anakart (PCB) de PIC32MX470F512L serisi 

işlemci kullanılacaktır. Joystick devremizde ise PIC32MX120F064H serisi işlemci 

kullanılacaktır.  Bu işlemcileri tercih etme nedenimiz daha önce bu işlemci ile birçok proje 

yapmamız ve işlemciyi iyi tanıyor olmamız. Timer, interrupt, USART, Watchdog, ADC, 
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PWM, I2C vb tüm modülleri bu işlemcide daha önce kullanmış olmamızdan dolayı tercih 

edilmiştir. Ayrıca anakartta kullanılacak olan işlemcinin 512kblık hafızası ekstra eproma 

ihtiyaç olmadan kayıtlarımızı yapabilecek değerdedir. 

Görüntü işleme ve kamera bağlantılarının olduğu diğer kartımız ise Raspbery Pi 4 tür. 

Tek kartlı bilgisayar olan bu modül hazır olarak alınacak üzerine yazılım yapılacaktır. Şekil 

17’de anakartta kullanılacak olan microchipin devre şeması ve pin uçları gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 17. Microchip’ in işlemcinin devre şeması ve pin uçları 

4.3.1.2  Joystick 

Bölüm 4.1 deki sistem tasarımında da belirtildiği gibi aracı kumanda edecek  joystick 

ekibimiz tarafından tasarlanacaktır. Elektronik devre kartında PIC32MX120F064H işlemci, 1 

adet joystick, 3 adet button kullanılacaktır.  



 

 

28 

 

Burada joystick potansiyometre görevi görerek sinyali belli bir omajda parçalayacaktır. 

İşlemcinin ADC modülü ile bu sinyal okunacaktır.  Butonlar filtre devresiyle birlikte on-off 

şeklinde işlemcinin I/O pininden okunacaktır. Joystickdeki komutlar MODBUS haberleşme 

ile anakarta gönderilecektir. Bu kısım haberleşme bölümünde ayrıntılı anlatılacaktır. Dış 

tasarım bitmediğinden dolayı parçalar halinde bu sistem devreleri basılmış olup denemeleri 

yapılmıştır. Joystickden ana karta veri aktarımı yazılım bölümünde anlatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. Joystick tasarımın 3D görünümü 

4.3.1.3.  Sensörler 

 

 

Projemizde sıcaklık, ivme, gyro, pusula, basınç değerleri ölçülecektir. Sıcaklık 0603 

kılıflı PCB tipi NTC ile ADC modülü ile okunacaktır. İvme, gyro, pusula ve basınç değerleri 

mp9255 entegresi ile ölçülecektir. I2C haberleşme protokolü ile işlemciye veri aktarımı 

sağlanacaktır. 

Bu devre elemanları tarafımızca sağlanarak devresi çizilmiş, prototip devresi baskı 

devre yapılarak basılmış ve işlemci yazılımları yapılarak test edilmiştir. Test sonuçları 

başarılıdır.  Şekil 19’da sensörlerin yer almış olduğu baskı devre gösterilmiştir.  
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Şekil 19. Sensörlerin devre çizimi, baskı devresi ve testi 

 

 

4.3.1.4  Haberleşme 

 

Bölüm 4.1 deki sistem tasarımında da belirtildiği gibi anakart joystick, kontrol 

istasyonu ve raspbery pi 4 tek kartlı bilgisayar ile haberleşecektir. 3 adet haberleşme olacağı 

için işlemcinin UART1,UART2 ve UART3 modülleri kullanılacaktır. Burada kontrol 

istasyonu ile anakart ve raspbery pi ile anakart arasında TTL seviyede haberleşme 

yapılacaktır. Yani Transmitter ve Reciever pinleri çarpraz bağlanacaktır. Joystick ile anakart 

arasında ise ADM3485EARZ haberleşme entegresi kullanılarak MODBUS haberleşme 

sağlanacaktır. Burada TTL değil de modbus kullanımını tercih etme sebebimiz tasarlamış 

olduğumuz joystick özgün olacakğı için modbus adreslerini kullanarak başka anakartlarla da 

haberleşmesini sağlayabilmek hem de özgünlüğü yakayalabilmektir. Modbus haberleşme 

sistemin baskı devresi şekil 20’de  görüldüğü gibi prototip devresi basılmış yazılımı yapılmış 

ve test edilmiştir. 
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Şekil 20. Modbus haberleşme testi prototip devresi (ön ve arka yüz) 
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4.3.1.5. Genel Tasarım 

 

  

 Projemizde bahsedilen başlıklar dışında motor yönlerini değiştirmek için faz değişimi 

bağlantısını sağlamak adına röleler kullanılacaktır. Ayrıca manüpülator tutucu servo motor 

için ve aydınlatma için röleler kullanılacaktır. Röleler 10A PANASONIC olarak seçilecek 

olup 6 adet BLDC motor için, 1 adet servo motor için ve 1 adet de aydınlatma olmak üzere 8 

adet olacaktır. 

 Ayrıca devrede sonradan çıkabilecek durumlara karşı yedek kuru kontak imput devresi 

ve kuru kotak röle konacaktır. Genel olarak besleme, giriş, çıkış, haberleşme, buton ve tüm 

entegre beslemelerinde bolca filtrasyon devresi çizilmiştir.  

 Tek kartlı bilgisayar Raspvery pi kartında 16mp aksiyon kameradan alınan veriler 

işlenecek olup doğrudan anakarta gönderilecektir. Ayrıca Raspbery pi4 kartının beslemesi 

anakart tarafından sağlanacaktır. 

 Test modüllerinin toplandığı ve sistemin komple anakartı olan devre Altium Designer 

proessyonel devre çizim programında aşağıdaki gibi çizilmiş ama profesyonel prototip 

baskıya gönderilmemiştir. Şekil 21’de kontrol ana kartı tasarımı ve çizimi gösterilmiştir. Turu 

geçmemiz ile birlikte ilk iş olarak baskıya gönderilecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. Nihai kontrol ana kartı tasarımı ve çizimi (3D) 
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Şekil 22. Nihai olması planlanan kontrol ana kartı tasarımı ve çizimi çizilmiş devre (Top 

Layer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. Nihai olması planlanan kontrol ana kartı tasarımının çizilmiş devresi 

(Şematik) 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma tasarım sürecinde araç üzerinde bulunan bütün birimler için geliştirilecek 

yazılımların algoritmaları anlatılmıştır. Kontrol algoritması araç üzerindeki 6 adet motoru eş 

zamanlı kontrol için tasarlanmıştır. Kontrol ve navigasyon algoritmalarının daha hızlı 

çalışabilmesi düşünülerek araç üzerine 2 farklı işlem birimi yerleştirilmiştir. İlk birim PIC 

mikrodenetleyicisi olmakla beraber motorların kontrolü bu mikroişlemciye bırakılacaktır. 

İkinci birim ise Raspberry Pi 4 Model B kullanılacaktır. Kontrol algoritması PIC üzerinde 

çalışacaktır. 

 

 

Şekil 24. Kullanılan PIC mikrodenetleyicisi. 

 

Kontrol algoritması tasarlanırken aracın güvenliği göz önüne alınmıştır. İstenmeyen 

durumlara (Motor arızası, aracın dengesinin bozulması vb.) karşı kontrol algoritması 

tasarlanmıştır. 

Verilen otonom görevlerin gerçekleştirilebilmesi için tasarlanan güdüm ve navigasyon 

sistemimiz Raspberry Pi üzerinde çalışacak olup PIC mikrodenetleyicisi ile anlık olarak seri 

haberleşme ile haberleşecektir. Haberleşme sırasında iki cihazı da yormamak üzere en küçük 

veri birimleri kullanılarak veriler paketlenmiştir. 

Kontrol istasyonu ile araç haberleşmesi Ethernet Portu üzerinden gerçekleşecektir. Araç 

üzerinde kullanılan Raspberry Pi cihazın RJ45 portuna sahip olması ve yapılacak 

haberleşmenin aracın su altında olduğunda da kesintisiz gerçekleşmesi göz önüne alınarak 

bağlantının Ethernet Portu ile yapılmasına karar verilmiştir. Kontrol istasyonu ve araç ile 

iletişim arasında kullanılacak bir WebSocket sunucusu Raspberry Pi üzerinde çalışacaktır. 

Denizaltı konumlanma algoritmasından çemberlerin tespiti için havuz içinde iki gezinme 
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algoritması tasarlanmıştır. Rastgele havuz tarama algoritması (Şekil 19) ile havuzun 

geometrik şekli ve aracın havuza bırakıldığı konum bağımsız olarak havuzun her noktasına 

rastgele ilerlemeler yaparak ulaşılabilir. Fakat bu işlem uzun olabilir ve havuzun şekli ve 

aracın başlangıç konumu işlemin uzun sürmesine sebep olabilir. 

 

 

 

Şekil 25. Rastgele havuz tarama algoritması. 

 

Doğrusal arama algoritması ile dikdörtgen şekle sahip bir havuz daha hızlı bir şekilde   

taranabilir. Araç konulduğu konumdan itibaren önüne engel çıkana kadar tarar ve engel ile 

karşılaşırsa dönme komutu verilir.  Görevin en hızlı şekilde tamamlanabilmesi için doğrusal 

arama algoritması kullanılacaktır (Şekil 25). Tasarlanan genel haberleşme ve kontrol yapısı 

Şekil 26’ da anlatılmıştır. 
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Şekil 26. Araç iletişim ve kontrol şeması. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Yazılım Tasarım Sürecinde kullanılacak olan programlama dilleri geliştirme kolaylığı, 

kullanım oranı, framework ve kütüphane sayısı gibi kriterlere bakılarak seçilmiştir. 

 

4.3.3.1. Kontrol İstasyonu Yazılım Süreci 

 

Kontrol istasyonunu için geliştirilecek yazılım C# programlama dilinde .Net Framework 

kullanılarak geliştirilecektir. Bu noktada birçok programlama dili göz önünde 

bulundurulmuştur. Electron.js, Java Swing ve Qt gibi kütüphane ve frameworklerin 

değerlendirilmesi sonucunda tecrübe, kolaylık ve yaygınlık gibi faktörleri göz önünde 

bulundurarak C# programlama dilinin kullanılmasına karar verilmiştir. Kontrol istasyonu 

yazılımında araçtan gelen görüntü ve sensör bilgileri görüntülenebilecektir aynı zamanda 

da araç buradan bağlanılmış bir joystick veya klavye üzerinden de kontrol edilebilecektir. 

İstenildiği zamanda manuel ve otomatik moda geçiş rahatlıkla sağlanabilecektir. 

 

● Kullanılan yazılım dili: C# 

● Kullanılan kütüphaneler: 

○ .Net Framework (Masaüstü programı geliştirmek için) 

○ OpenCV (Görüntü düzenleme ve gösterim için) 

○ SlimDX (Joystick okumak için) 

● Kullanılabilecek platformlar: Windows. 

 

 

4.3.3.2. Raspberry Pi Yazılım Süreci 

 

Raspberry Pi kartı genel olarak 2 görevde kullanılacaktır. 

● Görüntü işleme 

● Kontrol istasyonu ile iletişim. 

 

Bu görevleri gerçekleştirmek için geliştirme kolaylığı, dökümantasyon ve görüntü işleme 

ve diğer işlemlerde kullanılacak kütüphanelerin sayısı göz önünde bulundurularak Python 

programlama dilinin kullanılmasına karar verilmiştir 
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Şekil 27. Kullanılacak olan Raspberry Pi 4 Model B Kart 

 

Raspberry Pi 4 Model B Kartı Özellikleri: 

● Broadcom BCM 2711,  4 Çekirdek 1.5 GHz Cortex-A72 64-bit işlemci 

● 4 GB LPDDR4-3200 SDRAM 

● Gigabit Ethernet 

● 2.4 GHz ve 5.0 GHz kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.0 

● 2 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0 

● 40 Adet GPIO Pin 

● 2 Adet Micro HDMI çıkışı 

● OpenGL ES 3.0 Grafik Desteği 

 

 

Kontrol istasyonu ile iletişim Ethernet Port (RJ45) kullanılarak yapılacaktır. Kolaylığı,  

sunduğu hız bakımından (1 Gigabit’ e kadar) ve kullanılacağı ortam göz önüne alınarak 

seçilmiştir. 

Bilgi aktarımı sırasında WebSocket kullanılarak haberleşme sağlanacaktır. WebSocket çift 

taraflı, hızlı ve güvenilir (veri güvenilirliği ve sağlamlığı) bir bağlantı kurmamıza 

yarayacaktır. 

 

Otonom görevler için görüntü işleme algoritmalarında kullanılacak ana kütüphanemiz 

OpenCV’ dir. Tüm kullanılan bileşenler aşağıdadır: 

 

● OpenCV 
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● YOLO Obje Tespit Algoritması 

● Tensorflow Obje Tespiti 

 

OpenCV’ ye destek olarak da Yolo-Neural Network ve Tensorflow algoritmaları 

kullanılarak en yüksek doğrulukta obje tespiti yapılacaktır. 

 

 

Şekil 28. YOLO Neural Network ile obje tespiti. 

Raspberry Pi 4 işletim sistemi olarak Linux tabanlı Raspbian kullanılacaktır. 

● Kullanılan yazılım dili: Python 

● Kullanılan kütüphaneler: 

○ OpenCV (Görüntü işleme için) 

○ Numpy (Çeşitli dizi işlemlerini gerçekleştirmek için) 

○ websockets (WebSocket bağlantıları yapmak için) 

● Kullanılabilecek platformlar: Windows, MacOS, Linux 

 

Görüntü işleme üzerinde yapılan çalışmalar Şekil 7-8-9 da görülmektedir. Yapılan 

çalışmalarda çember ve geometrik şekillerin tespit edildiği görülmektedir. 
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Şekil 29. Çemberlerin Tespit Edilmesi 

 

 

Şekil 30. Çemberlerin Tespit Edilmesi 

 

Şekil 31. Geometrik Şekillerin Tespit Edilmesi 

 Otonom görevlerde kullanılacak algoritmalar Şekil 33 ve 34’de anlatılmıştır. 
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Şekil 33. Engel Geçiş Görevi Algoritması. 

 

Engel geçiş algoritması çalışma adımları: 

1. Kamera ve araç ekseni düzeltilir. 

2. Kameradan gelen görüntülerde çember tespiti yapılır. 

3. Çember tespit edildi ise ilerlenilir. 

4. Bir engel ile karşılaşırsa durulur. 

5. Çember tespit edilmedi ise çember için tarama yapılmaya başlanmalı. 

6. Tarama sonucunda çember bulunmadıysa ilerlenilir. 

7. İlerlerken bir engel ile karşılaşırsa dönülür. 

 



 

 

41 

 

 

Şekil 34. Denizaltı konumlanma algoritma süreci. 

Denizaltı konumlanma algoritması çalışma adımları: 

1. Kamera ve araç konumları hazırlanır. 
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2. Kameradan gelen görüntüler incelenir. Çemberler tespit edildiyse. 

3. Çember tespit edilirse iç çemberin merkezine doğru in. 

4. Araç iç çemberin içerisinde kalana kadar ilerle. 

5. Çemberler tespit edilmedi ise çemberi aramak için algoritma devreye girer. 

6. Çember aranana kadar havuz içinde gezilir. 

7. Bir engel ile karşılaşırsa yön değiştirilir. 

 

4.3.3.3. PIC Mikrodenetleyici Yazılım Süreci 

 

PIC mikrodenetleyicisi üzerinde çalışacak program 6 motoru eşzamanlı yönetmekle 

beraber gerçek zamanlı olarak da Raspberry Pi ile haberleşecektir. Haberleşme Seri 

haberleşme ile gerçekleşecektir. Haberleşmenin en yüksek hızda gerçekleşmesi için Baud 

Oranı Da uygun şekilde ayarlanacaktır. Motor kontrol süreci Şekil 29’da anlatılmıştır. 

 

 

Şekil 35. Motor Kontrol Süreci 
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 Mikrodenetleyici gelen mesajlar parçalanarak anlamlı hale getirilir ve komutlar 

motorlara  uygulanır. Uygulama sürecinde istenilen komutlar uygulanmadıysa tekrar 

tekrar           komut uygulanmaya çalışılır. 

 

● Kullanılan Model: Pic32mx470f512L 

● Kullanılabilecek Platformlar: PIC mikrodenetleyicileri. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Kontrol istasyonunu için geliştirilecek yazılım C# programlama dilinde .Net Framework 

kullanılarak geliştirilecektir. Kullanıcı otonom görevlerin başlatılmasını, otonom olmayan 

görevlerin kontrolünü gamepad veya fare/klavye kullanarak gerçekleştirebilecektir. 

Araç üzerindeki kameradan alınan görüntüler WebSocket kullanılarak anlık olarak kontrol 

istasyonuna aktarılacaktır. Verilerin daha düşük gecikme ile aktarılabilmesi  sebebiyle 

HTTP protokolü yerine WebSocket tercih edilmiştir. Geliştirme kolaylığı düşünülerek 

Socket.IO ve websockets kütüphaneleri kullanılacaktır.  

Raspberry ile Pic arasındaki iletişim seri haberleşme üzerinden yapılacaktır. Sensörlerden 

gelen verilerin okunması ve motor sürücülere gerekli komutların iletilmesi bu haberleşme 

üzerinden gerçekleştirilecektir. 

5. GÜVENLİK 

Teknofest ekibi tarafından paylaşılan yarışma şartnamesinin güvenlik ihtiyaçları kısmı 

detaylıca okunup gerekli önlemler alınmıştır.  

• Öncelikle grubumuzda yeterli tecrübesi olmayan grup üyelerine güvenlik konusunda 

temel eğitim sağlanmıştır. Örneğin; Üretim yapma aşamasında herhangi bir sorunlara 

karşı nasıl davranılacağını, üretim esnasında yaşanacak sıkıntılara karşı atölye ve 

makine ekipman kullanımı, gözlük, maske, iş elbisesi kullanımı gibi kişisel koruyucu 

donanım kullanımı konularında bilinç düzeyi artırılmıştır. 

• Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durdurma butonu bulunacak şekilde 

tasarım yapıldı. Araçta herhangi bir istisnai durum olduğu zaman kullanıcı tarafından 
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etkinleştirilebilecektir. Ayrıca acil durum butonuna basıldığında sigortayı pasif hale 

getirecektir. 

• Elektronik ekipmanların korunması için silindirik muhafaza tasarımı yapıldı. Silindirik 

muhafazanın sızdırmazlığının sağlanması için çift contalı bir tasarım yapıldı. Ayrıca 

orta tüp kısmına pleksiglass malzemesi kullanarak çatlamaya karşı önlem alındı. 

• Araç üzerinde bulunacak olan kabloların yalıtımı tam ve uygun bir biçimde 

sağlanacaktır. 

• Sualtı aracının üzerinde herhangi bir sivri uç, keskin kenar vb. olmayacak şekilde 

tasarımı yapıldı.  

• Araç üzerinde bulunan motorların suya karşı izolasyonu yapılacaktır. 

• Araç üzerinde tehlike arz eden bütün noktalara özellikle uyarı çıkartmaları 

konulacaktır. 

• Ortam sıcaklığının çok artması durumunda sıcaklık sensörü mikrodenetleyiciye 

aşamalı uyarı gönderip, gerektiğinde kesme ile acil durum moduna geçecektir. 

• Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılmıştır, herhangi bir kod 

kopyalanmamıştır. Bu nedenle kod kaynaklı bir arıza gerçekleştiğinde müdahale daha 

etkin olacaktır. Müdahale kolaylığı için kodlarda kullanılan sayısal veriler kolay 

erişilebilen değişkenlere atanmıştır. 

• Açıkta bulunacak olan motorlara su kaçma ihtimaline karşı motorların su geçirgen 

kesimleri epoksi ile kaplanmıştır ve test edilmiştir. 

 

6. TEST 

Pandemi sürecinden dolayı sadece bilgisayar ortamında testler yapılabilmiştir. 

Algoritma testleri ile ilgili bilgiler algoritma başlığı altında verilmiştir. Bu başlık 

altından sadece akış analizi ve yapısal analiz testleri verilecektir.  

 

6.1. Akış (HAD) ve yapısal analizler - FSI  

Araç tasarımında gerçek koşullara en uygun tasarımı yapabilmek için Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği-HAD (Computational Fluid Dynamics-CFD) yöntemi ile hidrodinamik 

akış analizleri yapılmıştır. Akış analizleri için ANSYS Fluent Programı kullanılmıştır. Şekil 

11’de akış simülasyonu için İSA’nın konduğu akış alanı gösterilmiştir. Akış alanı sınırları 

İSA’yı etkilemeyecek şekilde akış alanı ayarlanmıştır.  
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   Şekil 36. Akış alanı 

 

Simulasyolar 1 ve 2 m/s akış hızında yapılmıştır. Buna göre bu hızlarda sürüklenme 

kuvvetleri (FD) sırasıyla 22 N ve 85 N çıkmıştır. Şekil 37’de 2 m/s saniye hızda araç 

etrafındaki hız konturu (üst), hız vektörü (orta), akım çizgileri (alt) verilmiştir. Görüldüğü gibi 

aracın hidrodinamiği bir İSA için uygundur. İstenmeyen akış hareketleri yok denecek kadar 

azdır.  
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Şekil 37. 2 m/s hızda tasarlanan İSA etrafındaki hız konturu (üst), hız vektörü 

(orta) ve akım çizgileri (alt) 
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Şekil 38. Yapısal analize aktarılan basınç dağılımı 

 

 
Şekil 39. FSI analiz gösterimi 

 

FSI analizi ile kritik bileşenlerin yapısal analizleri yapılmış, tüm bileşenlerin hesaplanan 

maksimum gerilimleri akma dayanımlarından çok daha düşük çıkmıştır. Buda kullanılan 

malzemelerin güvenli bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.  
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7. TECRÜBE 

NEÜ-CFD UNDERWATER takımı bu sene ilk defa İSA yarışması kategorisine 

katılıyor. Fakat başta danışmanımızın 2019 Teknofest Jet Motor Radyal Kompresör tasarım 

yarışmasından 1.lik ile dönmesi ve diğer takım üyelerimizin geçmiş yıllarda kosgeb, tübitak 

projeleri ve arge çalışmalarında bulunması aslında bu takıma büyük bir bilgi birikimi ve 

tecrübe katmaktadır. 

Pandemi sürecinden dolayı İSA aracının alt bileşenleri birleştirerek aracı yüzer hale 

getiremedik. Fakat beklediğimiz temel problemleri şu şekilde sıralayabiliriz.  

• Sızdırmazlık  

• Suda dengede hava da asılı kalma 

• Objelere yaklaştıkça kamera açısına bağlı olarak görüntü işlemenin zorluğu 

• Motorların yön değiştirmesi esnasında ESC’lerin yanabilmesi 

• Haberleşme hızının yavaş olabilmesi ve olabilecek kısa devreler  

ÖTR aşamasında gözümüzden kaçan teknik eksiklikler giderildi. Manipülatörün 

sızdırmazlık testinden geçmesi için tasarımın değiştirilmesi, görüntü işleme yetkinliği için 

kameranın değiştirilmesi, ultrasonik sensör kullanılması gibi bazı değişiklikler yapılarak daha 

gerçekçi bir tasarım elde edildi.  

Bunun haricinde farklı birimlere sahip bir takımı sürekli diri tutmak, iş takibi yapmak, 

ani gelişen problemlere çözüm üretmek, mali destek bulmak gibi pek çok zorlukla baş etmeyi 

öğrenmiş olduk.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Tablo 5. Zaman çizelgesi ve planlaması 

 

Bir projeyi hayata geçirmek için hayal etmenin yanı sıra uygulanabilir ve zamanında 

yapılması oldukça önemlidir. Dolayısıyla İSA aracının yarışma aşamasına gelinceye kadar ki 

bütün planlamaları Tablo x’te belirtilmiştir. Şimdiye kadar bütün proje süreci oluşturulan 

zaman planlamasına göre yürütülmeye çalışılmıştır. 

 

Tarihler 
Mekanik  

Birimi 
Elektronik Birimi Yazılım Birimi Yönetim 

Önemli 

Görev 

15-25 Mart 

Daha önce yapılan 

İSA tasarımlarının 

incelenmesi ve 

çizilmesi, Malzeme 

seçimi 

İSA için gerekli 

elektronik devrelerin ve 

elemanların araştırılması, 

sensörlerin belirlenmesi 

İSA kontrol ve 

görüntü işleme 

algoritmalarının 

araştırılması 

Bütün birim 

elemanlarının 

tanıştırılması 

Ön tasarım 

raporunun 

hazırlanması  

ve teslimi 

25 Mart  

23 Nisan  

Mekanik çizimlerde 

iyileştirmelerin 

yapılması 

Kart tasarımlarının 

gerçekleştirilmesi, ilave 

sensörlerin eklenmesi  

Görüntü işleme 

algoritmalarının 

denenmesi 

Sponsor 

araştırması 

Aracın 

ihtiyaçlarının 

sürekli 

tartışılması 

23 Nisan  

5 Haziran 

İSA’da bazı 

tasarımsal 

değişikliklerin 

yapılması, mekanik 

parça üretimi için 

ABS plastik 

malzeme temini 

Kontrol kartı çizimi ve 

baskı devresinin 

yapılması, ana kartın 

alınması, PCB 

malzemelerin tedarik 

edilmesi  

Kontrol ve görüntü 

işleme 

yazılımlarının 

denenmesi, 

Raspberry Pi 4 ve 

kameranın temini  

Bütün birimler 

arası 

koordinasyonun 

sağlanması 

Kritik tasarım 

raporunun 

hazırlanması 

ve teslimi 

 

5 Haziran  

26 Haziran 

 

Mekanik parçaların 

temini, Araç 

iskeletinin imalatı  

Elektronik sensörlerin ve 

motorların testleri, 

elektronik baskı 

devresinin kontrolleri 

Gerçek zamanlı 

görüntü işleme 

testlerinin 

gerçekleştirilmesi 

Sponsorluk 

araştırması 

Malzeme 

Teminleri 

26 Haziran  

14 Ağustos 

İSA iskeletinin 

montajı, Sızdırmaz 

muhafazanın test 

edilmesi 

Elektronik devrelerin, 

sensör, kamera ve 

motorların montajlanması, 

Kalibrasyonların 

güncellenmesi 

Su altında görüntü 

işleme yazılımının 

denenmesi 

Testlerin 

gerçekleştirileceğ

i yerin 

belirlenmesi  

Su altı 

sızdırmazlık 

testi ve 

hareket 

kabiliyeti 

videolarının 

çekilmesi   

14 Haziran  

21 Ağustos  

Yarışmadan önce 

test düzeneğinin 

oluşturulması  

Oluşabilecek arızaların 

giderilmesi 

Yazılım 

iyileştirilmelerinin 

yapılması 

Pilotun eğitilmesi 
Testlerin sık 

sık yapılması 

21 Ağustos  

22 Eylül  

Son kontrollerin yapılması, yedek malzemelerin hazırlanması ve Proje 

teslim dökümanının hazılanması 

Ulaşım, 

konaklama gibi 

görevlerin 

ayarlanması 

Yarışma 

hazırlıkları ve 

proje teslim 

dokümanı 

hazırlanması 
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Tablo 6. Bütçe Planlaması 

Malzemeler Adet Adet fiyatı 

(TL) Toplam fiyat (TL) 

25.03.2020 

Güncel Fiyat 

(TL) 

05.06.2020 

Boru kelepçe 2 20 40 40 

Koruyucu muhafaza 1 160 160 170 

Gripper 1 100 100 115 

Ağırlık barı 4 10 40 52  

Haberleşme kablosu 1 41 41 48 (30 mt) 

Kamera 1  200 200 350 

Servomotor 1 55 55 83 

Servomotor rölesi 1 10 10 14 

Kamera alıcısı 1 60 60 60 

Kamera vericisi 1 60 60 60 

Lamba  2 75 150 170 

Aydınlatma rölesi 1 60 60 80 

Raspberry pi 4  1 495 495 540 

48 VDC/50 A Güç Kaynağı 1 500 500 660 

DC-DC Converter 12 

VDC(1800W) 

3 500 1500 1700 

DC-DC Converter 3,3 VDC 1 5 5 8 

DC-DC Converter 5 VDC 1 20 20 30 

İvme sensörü 

Jiroskop  

Basınç sensörü 

 

1 

 

130 

 

130 

185 

Sıcaklık sensörü 1 5 5 9 

Ultrasonik sensör 1 7 - 7 

Mikroçip 1 80 80 99 

Fırçasız motor 6 678 4068 725*6=4350 

Joystick 1 300 300 350 

Motor sürücüsü(ESC) 6 140 840 155*6=930 

Anakart (PCB,SMD ve DIP 

malzemeler) 

1 400 400 400 

Toplam  9319 TL 10510 TL 

 

Tablo 6’ya göre İSA aracı projesinin toplam bütçesi 10510 TL tutatcağı tahmin 

edilmiştir. Bu miktarın ÖTR raporuna kıyasla yüksek olmasının temel nedeni dolar kurunun 

yükselmesidir.  

Risk planlaması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar sırasıyla aşağıda 

açıklanmıştır. 

Pandemi sürecinde üretim ve montaj 

  

• Her bir takım üyesi araç üretimi esnasında koruma gözlüğü, koruma eldiveni, 

maske ve kulak tıkacı bulunduracaktır. Özellikle hastalık bulaşma riski her 

daim göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat 

edilecektir.   
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Maddi destek bulamamaktan dolayı malzeme siparişi verilememesi 

 

• Böyle bir problemle karşı karşıya gelinmemesi için sponsorluk arayışlarına 

sürekli devam edilecektir.  

 

Malzeme stoklarının az olması durumunda; 

  

• Hızlı malzeme tedariği için takım üyeleri destek almadan önce kritik 

malzemelerde stok sıkıntısı yaşamamak için sponsorluklar üzerinden bu 

malzemeleri almaya çalışacaktır.  

 

Üretim Atölyesinde; 

 

• Yangın tüpü bulundurulacak, atölye ortamı aralıklarla havalandırılacak ve 

özellikle elektrik kaçağına karşı topraklama hattının bağlı bulunmasına dikkat 

edilecektir.  

• Araç tasarımında belirtildiği gibi motor pervanelerinin kapalı ve araç ana 

iskeleti içinde olması dışardan müdahale ile olabilecek kaza riskini en aza 

indirmektedir.  

 

Test aşamasında; 

 

• Kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra can yeleği giyilecek, aracın bütün 

kablolarının yalıtılmış olmasına dikkat edilecek aynı zamanda kısa devre olup 

olmadığı göz önünde bulundurulduktan sonra sigortalar kontrol edilecektir.  
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

Tasarlanan İSA’yı özgün kılan 6 temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurların detayları 

rapor içinde verildiği için burada tekrar verilmemiştir. 

1) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak yapılmış özgün 

hidrodinamik yapı sayesinde aracın motorlarının ne kadar itki gücüne sahip olması 

gerektiği belirlenmiştir.  

2) Yapısal analize dayalı olarak aracın maruz kaldığı basınçlar hesaplanarak malzeme 

seçimi ve özgün tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

3) Aracımızın kontrol şemasına göre ana kartı tamamen özgün olup çift katlı olarak 

tasarlanıp basılmıştır. Özellikle sızdırmaz kapsülün boyunlarına göre imal edilmiştir. 

4) Aracın beyni konumunda olan gerekli bütün özgün kontrol ve görüntü işleme 

yazılımları yazılım birimiz tarafından gerçekleştirilip simülasyon ortamında 

denenmiştir. 

5) Görüntü işleme yazılımlarının başarı ile çalışabilmesi için 90 derece dönme hareketi 

yapabilen kamera haznesi tasarlanmıştır.  

6) Hassas manevra kabiliyetini daha da iyi gerçekleştirebilmek için joystick kumanda 

sistemi özgün olarak tasarlanmıştır. Joystick ile anakart arasında MODBUS 

haberleşme yapılacaktır. 

7) Mekanik parçalar hazır bir şekilde temin edilmemiştir; üç boyutlu yazıcı üzerinden 

takım tarafından tasarlanmış, çizilmiş ve bastırılmıştır. 

8) Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılmış olup, kodlar bize aittir. 
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