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1. RAPOR ÖZETİ  

          SUBÜ-Elektron olarak takımımız alanlarında çalışmalar yapmış, sektörden deneyimli 

ve önceki sene yapılan teknofest festivalinde çeşitli yarışmalarda bireysel sorumluluk olarak 

ayrı fakat proje ekibi olarak birlikte çalışmış takım arkadaşlarından oluşmaktadır. Bu sene 

düzenlenen teknofest festivalinde insansız su altı sistemleri yarışmasının ÖTR basamağında 

Yavuz adlı aracımızla 78.5 puanlık bir başarı elde etmiş bulunmaktayız. Hazırlamış 

olduğumuz kritik tasarım raporumuzda ön tasarım raporumuzda ki eksiklikler değerlendirilip, 

değerlendirme sonucunda eksik kalınan kısımlarda iyileştirilmeye gidilmiş ve geçtiğimiz 

senede ki hatalarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler ile yarışmanın KTR basamağında yüksek 

bir başarı elde etmeyi hedeflemekteyiz. 

          Hazırlamış olduğumuz kritik tasarım raporunda öncelikle takım arkadaşlarımız 

hakkında eğitim bilgileri, genel tanıtım metinleri, her bir takım arkadaşımızın fotoğrafını, 

takımda üstlendikleri sorumluluklar ve departman dağılımları hakkında bilgiler verilmiştir. 

Proje mevcut durum değerlendirmesi başlığı altında yaptığımız değişiklikler, belirlediğimiz 

alternatifler ve bütçe planlamasının değerlendirilmesi hakkında genel bilgiler verilmiştir, 

verilen bilgilerin detaylı hali uygun başlıkların altında verilmiştir. 

          Yavuz adlı aracımızın tüm teknik bilgileri araç tasarım kısmında verilmiştir.  Bu başlık 

altında aracımızın sistem tasarımı, mekanik tasarımı, elektronik-algoritma-yazılım tasarımları 

alt başlıklar altında belirtilmiştir. Aracımızın sistem tasarımında elektronik sistemimiz, 

sistemin bağlantı şeması ve gereken enerjinin araca nasıl verileceğinin tasarımı detaylarıyla 

birlikte verilmiştir. Mekanik tasarım başlığı altında aracın mekanik özellikleri hakkında görsel 

destekli detaylı bilgi, tasarım süresince kullanılacak malzemeler, malzemelerin nasıl bir 

üretim sürecinden hangi yöntemlerle işleneceği üretim yöntemlerine bağlı olarak model 

alternatif tasarımları, aracımızın fiziksel özellikleri (ağırlık, hacim, boyut, vb.) ve yapılan 

değişiklikler hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Kritik tasarım raporumuzun devamında 

elektronik sistemde kullanılacak malzemelerin nasıl entegre edileceği, malzemelerin özellik 

tanıtımları ve ÖTR devamında nasıl iyileştirmeler sonucu final tasarımına gidildiği detaylı bir 

şekilde anlatılmıştır. Elektronik tasarım başlığının aka bininde araç sisteminin kontrolü, 

otonom görev faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, aracın navigasyon biriminin açıklanması, 

algoritma tasarımları ve tasarlanan algoritmaların işleyişi algoritma tasarım süreci başlığında 

verilmiştir. Tasarlanan algoritmaların faaliyete geçebilmesi, geliştirilebilmesi ve araç 

sisteminin aktif bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan yazılım dilleri, yazılım paketleri, 

yazılım dili kütüphaneleri, kullanılacak ve alternatif olarak belirlenen yöntemler, programlar 

yazılım tasarım süreci ve dış arayüzler başlığı altında verilmiştir, keza yer istasyonu ve aracın 

haberleşmesinin nasıl gerçekleştirileceği yine dış arayüzler başlığı altında detaylıca 

belirtilmektedir. 

          Kritik tasarım raporumuzun sonlarına doğru güvenlik başlığı altında aracımızın 

tasarımsal güvenlik önlemleri, üretim ve montaj aşamalarında ki güvenlik önlemleri, test ve 

deneme aşamasında ki güvenlik önlemleri detaylıca ele alınmıştır, devamında ise malzeme 

tedarik edemediğimiz için ileride yapacağımız testler hakkında ve yapabilmiş olduğumuz 

birkaç test hakkında detaylı bilgi sunmuş olduğumuz test başlığı bulunmaktadır. Test başlığı 

aka bininde ise ekibimizin bu süreç içerisinde ki elde etmiş olduğu deneyimler ve tecrübeler 

etkili bir biçimde sunulmuştur. Projemizin zaman, bütçe ve risk planlaması yine aynı isimli 

başlık altında tüm detayları ile belirtilmiş olmaktadır. Kritik tasarım raporumuzun son 

kısımlarında ise ekibimizin ve projemizin özgünlüğü anlatılmış olup sonrasında son başlık 
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olarak tüm bu proje süresince kullandığımız kaynaklar alıntılarıyla birlikte kaynakça 

bölümünde sunulmuştur. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

 Adı Soyadı Üniversite/Bölüm Sınıf 

 

 

 

 

Tarık ÇELİK 

 

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 
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Ömer Faruk YÜMNÜ 
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Elektronik Mühendisliği 
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Muhammed Yusuf 

ERSÖZ 

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Mekatronik 

Mühendisliği 
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Mustafa TEPEÇAM 

 

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Bilgisayar 

Programcılığı 
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• Tarık ÇELİK 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. 

Sınıfta okumaktadır. 2019 yılında yapılan TEKNOFEST festivalinde savaşan İHA 

yarışmasında ve sürü İHA yarışmasında yazılım ve donanım departmanında görev almıştır. 

Python, MATLAB, C++, dillerinde temel ve orta düzeyde bilgi sahibidir. Yapay zekâ ve 

algoritma geliştirme alanlarında deneyimleri bulunmakta, görüntü işleme yöntemleri, nesne 

algılama modelleri ve derin öğrenme üzerine ise çalışmalarını sürdürmektedir. Takımda 

görüntü işleme, otonom sistemler, algoritma geliştirme, donanım entegrasyonu ve projenin 

yönetiminden sorumludur. 

 

• ÖMER FARUK YÜMNÜ 

              Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. 

Sınıfta okumaktadır. 2019 yılında yapılan TEKNOFEST festivalinde İHA yarışmasının döner 

kanat kategorisinde yazılım ve donanım departmanında görev almıştır. Python, MATLAB, 

C++ dillerinde temel ve orta düzey bilgi ve birikime sahiptir. Algoritma geliştirme alanında 

tecrübeye sahiptir. Otomasyon, otonom hareket ve görüntü işleme üzerinde ise online kurslar 

aracılığı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Takımda otonom hareket, algoritma geliştirme, 

donanım entegrasyonu, görüntü işleme çalışmalarında görev alacaktır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Burak TAŞ 

 

 

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 
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Fehmi Talha ASLAN 

 

 

 

 

Namık Kemal Üniversitesi/Makine Mühendisliği 
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• Muhammed Yusuf ERSÖZ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıfta 

okumaktadır. 2019 yılında yapılan TEKNOFEST festivalinde insansız su altı sistemleri 

yarışmasında tasarım departmanında görev almıştır. Yarışmayı 14. sırada bitirmiştir. Python, 

MATLAB dillerinde temel ve orta düzeyde bilgi sahibidir.  SolidWorks3D ve Catia 

programlarında orta düzey bilgi sahibidir. Mekanik tasarım ve görüntü işleme alanlarında 

deneyimleri bulunmakta, mekanik tasarım ve hidrodinamik etkiler ve otonom sistemler 

üzerine ise çalışmalarını sürdürmektedir. Takımda mekanik tasarım, hidrodinamik analiz, 

algoritma geliştirme, otonom sistemler, idari işler ve proje sorumludur. 

 

• Mustafa TEPEÇAM 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde bilgisayar programcılığı 2. Sınıfta okumaktadır. 

2019 yılında yapılan TEKNOFEST festivalinde insansız su altı sistemleri yarışmasında 

yazılım departmanında görev almıştır. Yarışmayı 14. sırada bitirmiştir. Python, C#, SQL VE 

Pascal dillerinde temel ve orta düzeyde bilgi sahibidir.  Nesne tabanlı yazılım ve backand web 

developer alanlarında deneyimleri bulunmakta, IOT, uzun veri ve otonom sistemler üzerine 

ise çalışmalarını sürdürmektedir. Takımda algoritma geliştirme ve otonom sistemlerden 

sorumludur. 

 

• Ahmed Burak TAŞ 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. 

Sınıfta okumaktadır. Python, C++ ve MATLAB dillerinde temel düzeyde bilgiye sahiptir. 

Görüntü işleme, otonom hareket, algoritmalar ve algoritma geliştirme alanlarında çevrimiçi 

kurslar ile çalışmalarına devam etmektedir. Takımda donanım entegrasyonu, rapor düzeni ve 

tasarımı kısımlarında görev alacaktır. 

 

 

•  Fehmi Talha Aslan 

Namık Kemal Üniversitesinde Makine Mühendisliği 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 

SolidWorks, NX12 ve Autocad programlarında orta ve üst düzeyde bilgi sahibidir. 

Hidrodinamik analiz, mekanik tasarım ve bütçe yönetimi üzerine çalışmasını sürdürmektedir. 

Takımda mekanik tasarım ve hidrodinamik analizden sorumludur. 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Tarık ÇELİK 

• Görüntü İşleme (Yazılım Departmanı) 

• Otonom Sistemler (Yazılım Departmanı) 

• Algoritma Geliştirme (Ar-Ge Departmanı) 

• Donanım Entegrasyonu (Donanım Departmanı) 

• Proje yöneticiliği (Proje Yönetimi) 

 

Ömer Faruk YÜMNÜ 

• Donanım Entegrasyonu (Donanım Departmanı) 

• Otonom Sistemler (Yazılım Departmanı) 

• Görüntü İşleme (Yazılım Departmanı) 

• Algoritma Geliştirme (Ar-Ge Departmanı) 
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Muhammed Yusuf ERSÖZ 

• Mekanik Tasarım (Tasarım Departmanı) 

• Hidrodinamik Analiz (Tasarım Departmanı) 

• Algoritma Geliştirme (Ar-Ge Departmanı) 

• Bütçe Yönetimi (Tasarım Departmanı) 

• Proje Sorumlusu 

 

Mustafa TEPEÇAM 

• Otonom Sistemler (Yazılım Departmanı) 

• Görüntü İşleme (Yazılım Departmanı) 

• Yazılım Entegrasyonu (Yazılım Departmanı) 

• Algoritma Geliştirme (Ar-Ge Departmanı) 

 

Ahmed Burak TAŞ 

• Donanım Entegrasyonu (Donanım Departmanı) 

• Rapor düzeni ve tasarımı (Rapor Sorumlusu) 

 

Fehmi Talha ASLAN 

• Mekanik Tasarım (Tasarım Departmanı) 

• Hidrodinamik Analiz (Tasarım Departmanı) 

• Bütçe yönetimi (Bütçe Sorumlusu) 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

SUBÜ-ELEKTRON olarak takımımız insansız su altı sistemlerinin ÖTR basamağında 78.5 

puanlık bir başarı elde etmiştir. Elde edilen bu başarının eksiklikleri, geliştirilmesi gereken 

yönleri ve değişikliğe gidilecek kısımlar hakkında detaylı bir beyin fırtınası ekipçe yapılmış 

ve yarışmanın hazırlanmış olduğumuz KTR basamağında daha yüksek bir başarı elde etmek 

üzere çalışmalara başlanmıştır. Aracımızın ön tasarım raporundan kritik tasarım raporuna 

geçişinde birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler uygun görülen başlıklar altında 

detaylı bir şekilde nedenleriyle birlikte belirtilmiştir. Bu değerlendirme başlığı altında kısaca 

değişikliklere yer verilmiş olup, değişikliklerin etkilediği yeni bütçe ile eski bütçe 

planlamasının karşılaştırılması ve hedeflenen verimlerin açıklanması belirtilmiştir. 

Kritik tasarım aşamasına geçişte yapmış olduğumuz değişiklikleri tasarım, donanım ve 

yazılım sırasıyla ele alabiliriz. Aracımızın mekanik tasarımında ki değişiklikler, aracın 

boyutlarında iyileştirmeye gidilmesi ve her parçanın belirli oranlarla boyutlarının 

azalmasından başlayarak üretim yöntemlerine dayanan farklı iki tip modelin tasarlanmasından 

oluşmaktadır. Boyut iyileştirilmesinin amacı daha estetik bir görünüm elde etmek ve en iyi 

boyut-performans uyumunun sağlanmasıdır. Üretim yöntemleri için oluşturulan iki farklı 

model, 3D yazıcı ile istenen tasarımın PLA ile üretimi ve sac malzemesinin yeteri kadar oval 

işlenememesinin zorluğundan dolayı alternatif bir tasarımın ortaya çıkmasından oluşmaktadır. 
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Elde edilen iki modelde tüm teknik detayları ile uygun görülen başlık altında verilmiştir. 

Takımımız donanım sürecinin işleyişinde elektronik tasarımda kullanılacak cihazların 

birbirleri ile olan uyumunun üst safhaya çıkması için Raspberry pi 4 yardımcı bilgisayar 

kartını aynı cihazın bir model düşüğü olan Raspberry pi 3 ile değiştirerek elektronik donanım 

entegrasyonunda ki verimliliği arttırmıştır. Ar-Ge ekibimiz aracımızın dikey eksendi hareket 

kabiliyetini arttırmak ve kolaylaştırmak için aracın kabaca orta kısımda bulunan motorlarının 

sürücülerini çift yönlü ESC’ler ile değiştirmiş ve verimliliği arttırmışlardır.  

Aracımızın tasarım ve donanım süreçlerinde değişiklikler anlatıldığı gibi yazılım tasarımında 

ise alternatifler belirlenmiştir. Planlanan alternatifler görüntü işleme sisteminin tasarımındaki 

testler sonucu yetersizlik durumunda tensorflow ve Google Colab derin öğrenme metotları 

olarak belirlenmiştir. Ekibimiz yapılan değişiklikler sonucu yeniden planladığı bütçe 

planlamasını uygun başlık altında sunmuş bulunmaktadır. Eski ve yeni bütçe arasında 

yaklaşık 800 TL’lik bir artış farkı bulunmaktadır. Artış farkının sebebi bu başlık altında 

kısaca anlatılmış olup her bir artış miktarının en verimli şekilde kullanıldığı raporun ilerleyen 

kısımlarında ki başlıklarında belirtilmiştir. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Yavuz isimli aracımızın yer istasyonu ve pixhawk uçuş kontrol kartı ile olan bağlantısını 

sağlamak için Raspberry pi 3 yardımcı bilgisayarı kullanılmıştır. Aracımızın hareket 

kabiliyetini sağlayabilmek adına 6 adet Sunnysky X2814 900KV motor ve kullanılan 

motorları sürmek için 4 adet FlycolorRaptor Slim 40a 2-4 S ESC, 2 adet ise bluerobotics 

Basic ESC kullanılmıştır. Aracımız verilen görevleri yerine getirebilmek için sahip olduğu 

robot kolun kıskaçlarını bir adet servo motor yardımıyla açılır kapanır bir şekilde 

kullanabilecektir. Sahip olduğu PIRANHA 1125 aksiyon kamerası ile Raspberry pi 3 

yardımcı bilgisayarı üzerinden yer üstü kontrol istasyonuna canlı görüntü aktarımı 

yapabilmektedir. Araç içerisinde PDB programlanabilir güç dağıtım kartı bulunmakta ve 

sistemin ihtiyacı olan gücü ilgili kablolar ile dağıtmaktadır. Aracımızın güç gereksinimi yer 

üstü kontrol istasyonunda güç istasyonu ise bulunan 4 adet 40 A-12V özellikli güç 

kaynaklarının şehir şebekesinden beslenmesi ile sağlanmaktadır. Elektronik sistemde sistemin 

zarar görmemesi için gerekli yerlere ihtiyacı karşılayabilecek sigortalar konulmuştur. 
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Şekil 1: Araç İçi Elektronik Bağlantı Şeması 

 

  

3.1.1. Güç İstasyonu Tasarımı 

2 Adet 12V 40A Trafo-Adaptör paralel bir şekilde bağlanarak 1 adet güç modülü 

oluşturulmuş ve 12V 80A’lik bir çıkış elde edilmiştir. Sistemin ana enerji kaynağı birincil güç 

kaynağı ve yedek güç kaynağının paralel bağlanmasıyla oluşmaktadır. Ana Enerji kaynağı 

teoride toplam 2000W ‘lık (12V 166.6A) güç sağlayabilmektedir, bu gücün kullanılma 

tercihinde ise aşağıda belirtilen hususlar esas alınmıştır; 

 Su altı aracının 6 motoru bulunmakta ve her motor maksimum 40A akım 

çekmektedir. Aracın yatay düzleminde bulunan 4 motorun 2 si diğer 2 motorun tersine yönde 

kuvvet uygulayacağı için aynı anda maksimum 4 motor tam kapasitede çalışacağı 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamanın sonucunda 4x40A den 160A’lik bir akım aracın maksimum 

kapasitesi için yeterli olacaktır. Araç içindeki güç modülü 90A akıma kadar ölçüm 

yapılabileceğinden birincil güç kaynağının sınırına ulaşması, akımın yetersiz kalma durumu 

veya kullanılamaz hale gelmesi durumlarda yedek güç kaynağı devreye girecektir.  

 Araç, test aşamalarında %10 kapasitede çalıştırılırken yarışma tarihi yaklaştıkça %25 

kapasitede stabil olarak çalışabilmesi sağlanacaktır. Test süreci içerisinde verilen gücün 

yetersiz olduğu tespit edilirse kapasite %25’ten %50’ye kadar çıkartılması planlanmıştır. 

Aracın %50 güçte çalışması birincil güç kaynağının 80A olmasına göre değil ESC’lere 

uygulanan PWM sinyaline göre referans alınarak yapılacak ve gerek duyulduğu anda yedek 

güç kaynağı arduino kontrollü röle kartı ile devreye alınacaktır. 
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Şekil 2 AC güç girişi ve yer istasyonu Bağlantı Şeması 

 

 

Şekil 3 DC güç çıkışı ve Su altı Aracı Bağlantı Şeması 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik tasarım süreci planlamasında aracın hareket kabiliyetini maksimum seviyede 

tutmak, stabilizasyonunu sağlamak, özgün bit tasarım ortaya çıkarmak ve minimum maliyette 

aracı üretebilmek temel gereklilik olarak belirlenmiştir. Sualtı araç tasarımına karar verilirken 

detaylı literatür çalışmaları sırasıyla; 

• Suda yükselme prensipleri, 

• Dengede kalma koşulları, 

• Motorların çalışma güçleri, 

• Matematiksel modelleme, 

• Araca etki eden hidrostatik ve hidrodinamik kuvvetler, 

• Manevra kabiliyeti, 

• Ağırlık merkezi, 

• Hareket denklemleri, 

• Basınç etkisi ve güvenlik konularıdır. 

 

Şekil 1.1 Üretim yapılması planlanan su altı aracı 
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Şekil 1.2 Eski tasarım 

Ülkemizdeki sualtı araçlarının tasarımları incelendi, denizaltı canlılarının suda nasıl  hareket 

ettiği üzerinde duruldu, hidrodinamik kuvvetler ve hidrostatik etkiler düşünüldü ,alanın da 

uzman kişilerle görüşüldü  ve Solid Works3D ortamında iki  farklı geometrik tasarımlar 

yapıldı. Yapılan ikinci tasarımda fırçalı motor kullanışı planlandı. Motorlar aracın içine 

konumlandırılarak ve uzun  şaft kullanılacak ve pervaneler aracın dışına konumlandırılacak ve 

keçe ile motorlara sıvı temasının kesilmesi planlanmıştır daha sonra bu durumun yüksek risk 

taşıdığına karar verilmiştir. Saç metalden CNC ortamında basılacak olmasından dolayı araca 

hidrodinamik etkilerden az etkilenmesini sağlayacak geometrik tasarım verilemedi üretim 

yapılmasından vazgeçildi. Avantajları kolay üretilebilir olması , motor maliyetlerinin düşük 

olması daha az parçadan oluşmasıdır. Tasarım son aşamaya kadar devam ettirilmedi bu 

sebeple nozullar çizimlerine başlanmamıştır. 

Final tasarımı kolay yalıtılabilir olması , motor konumlandırmalarının daha doğru yapılması 

bu sayede motorlardan daha verimli çalışması ,kolay müdahale imkanının olması , dışardan 

gelebilecek etkilere daha  dayanıklı olması , şasiye kolay parça montajı yapılabilmesi(suda 

yapılacak testler esnasında batmaması durumunda ağrılık eklenmesi veya aracın ağırlık 

değiştirmek amacıyla yüzdürücü eklenmesi ) , simetrik olması  daha estetik durması, 

SOLİDWorks3D ortamında yapılan testlerde daha başarılı olması  ve kolay üretilebilir olması 

sebepleriyle seçilmiştir Final tasarımının teknik çizimleri şekil 1.3 , 1.4 ve 1.5bulunmaktadır. 
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Şekil 1.3 
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Şekil 1.4 

 

Şekild 1.5 
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Su altı aracı kompakt bir şekilde tasarlanmış ve tasarım sürecinde manevra kabiliyetini 

arttırmak hedeflenmiştir, bütün eksenlerde simetri oranlarının sağlanarak ağrılık merkezinin 

tam orta nokta noktaya getirilmiştir, aracın hareket kolaylığını sağlamak amacıyla yan 

yüzeylerine Radiuslar verilmiştir. Sualtı aracımızın ebatlarına karar verilirken yarışmanın 

istekleri ve donanımda  kullanılacak malzemelerin ebatları dikkate alınmıştır en boy oranı 

dengesi sağlanmış ,aracın iç parçaları minimum yer kaplayacak şekilde ayarlanmış olup  suda 

batabilmesi için hacmi en minimal ölçüde tutulmuştur. 

 

 

Şekil 1.6 

Sualtı araç tasarımı; elektronik aksamı koruyacak bir akrilik tüp gövde, onu çevreleyen 2 

plakadan oluşacak şasi, 4 bloktan oluşacaktır korumalıklar, 6 parçadan oluşan bağlantı 

aparatları ve robot koldan oluşmaktadır. İki plakadan oluşacak şasinin merkezine akrilik tüp 

gövde yerleştirilecektir. Karbon fiber aparatlar ile iki şasi plakası birbirine bağlanacak ve 

motorlar şasinin üzerine sabitlenecektir. Robot kol şasinin alt kısmına monte edilecektir. 

• Şasi Plaka ve Akrilik Tüp gövde  

Şasi plaka malzemesi  ön tasarım raporunda kestamit olarak belirtilmiş cnc router da 

işlenmesi planlanmıştır yapılan  piyasa araştırmalar sonucunda yüksek maliyetli olmasından 

dolayı vazgeçilmiş onun yerine  dayanıklılığının yüksek olması  kolay işlenebilir olması ve 

ucuz olması sebebiyle PLA+ maddesi kullanılması kararlaştırılmıştır.   

Akrilik tüp gövde Solid Works3D ortamında çizilmiştir.(şekil 1.7 gösterilmiştir).Araçta 

bulunan elektronik aksamların zarar görmemesi, dışarıdan müdahale esnasında kolaylık 

ağlanabilmesi ve sızdırmazlık probleminin giderilmesi için aracının gövdesi akrilik tüpten 
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oluşmaktadır. Akrilik tüpü gövdesini şasinin merkezine sabitlemek için 3’er adet aşağıda ve 

yukarıda 3D yazıcıdan bastırılan özel yapım bağlantı aparatları kullanılacaktır. 

 

Şekil 1.7  

 

Şekil 1.8 
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• Robot kol 

 

Robot kol bir adet robotik kıskaç ve robot kol tutamacından oluşmaktadır ve servo motor ile 

kontrolü sağlanacaktır. Robot kol tutamacı sağlam olasından dolayı karbon fiber malzemeden 

seçilmiş ve aracın  orta bölgesine monte edilmiştir.(Su altı aracının kaldırması gereken cisme 

göre robotik kıskaç ebatlarında değişiklik gösterilebilir.).Aracın cismi kaldırdıktan sonra ki 

dengesinin kaybolmaması için  uçuş kontrol kartının stabilizasyonu tam olarak 

yapılacaktır.(Araca yapılacak testler sırasında uçuş kontrol kartının stabilizasyonu 

sağlamadığı gözlemlenirse aracın arka kısmına kurşun plaka eklenecektir.) 

• Koruyucu barlar  

Koruyucu barlar Solid Works3d ortamında araca uygun olarak çizilmiştir. Aracın ön ve 

arkasında dışardan gelecek etkilere karşı koruyucu barlar bulunmaktadır koruyucu barlar 

aracın dalma işlemini yapmasını kolaylaştırması ve yüksek mukavemetli olmasından dolayı 

karbon fiber malzemeden seçilmiştir. Ön kısımda bulunan korumalıklar birbirine simetrik ve 

kameranın görme açısını engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır ve aracın batma 

hareketini yapmasında katkı sağlaması hedeflenmiştir. Su altı aracında bulunan  korumalıklar  

stabilizasyonunu bozması durumun da yüzücü eklenecektir. Yüzücü bulunmasına yapılacak 

testler sonrasında karar verilecektir. 

• İtici ve Pervaneler 

Yapılan literatür çalışmaları ve incelenen su altı araçları sonucunda 6 adet motor 

kullanılmasının hareket kabiliyeti sağlamak için yeterli olduğu kararlaştırılmıştır. Motor 

seçimi yapılırken çok sayıda motor datasheed incelenmiş suda çalışabiliyor olması , itme 

kuvvetinin araç tahriki için yeterli olması(Suda ki verim kayıpları hesaplanarak) ve 

maliyetinin su altı motorlarına göre uygun olması sebepleriyle fırçasız dc sunny sky x2814 tip 

motor seçilmiştir. Kullanılan motor 900 kv 11200 devir ile çalışmaktadır. Motor hakkında 

detaylı bilgi malzemeler kısmında verilmiştir. Kullanılacak motor temin edilmiş suda denemiş 

ve çalıştığı görülmüştür. (Su altı aracında kullanılan motorların itme hız grafiği şekil 1.9 

verilmiştir.) 

 

Şekil 1.9 
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Motor konfigürasyonu şekil 1.10 da gösterilmiştir. İki adet itici aracın orta kısmında 

bulunmakta aracın z ekseninde hareketini gerçekleştirmektedir. Aracı çevreleyen ve 45 

derecelik açıyla konumlandırılan dört itici x ve y eksenlerinde hareketleri sağlayacaktır. 

Motorlar ve pervaneler şasi plakanın içine yerleştirilecektir. Motorlara dışardan gelecek 

darbelere karşı  koruma altına alınmış olup  pervanelerin etrafı kapatılması sağlanacaktır 

Aracın hareket kolaylığı arttırmak  amacıyla 2 adet motor çift yönlü çalışacak şekilde 

seçilmiştir. 

 

Şekil 1.10 

Su altı tasarımları incelenen  ve literatür taramaları sonucunda stabilizasyonu sağlayacak en 

uygun  pervane üç pallı , pitch değeri yüksek 4,25 inç karbon fiber pervane seçilmesine karar 

verilmiştir. Pervane ebatlarına karar verilirken motor performansı optimum düzeyde kalacak 

şekilde belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda istenilen kriterler de  pervane 

bulunamaması durumunda pervane tasarlanacak CNC’de bastırılacaktır. 

Yalıtım Planlaması; 

• Şasi plaka, PLA+ maddesinden basılmış olup PLA+ maddesi emen bir plastik türü 

olduğundan üzerine fatihlerin boya sürülecektir. Motor ve  güç kablolarının sıvı 

temasını kesmek için su geçirmez konnektör kullanılacaktır. 

• Akrilik borunun ön ve arka kısımlarına flanş yerleştirilecek sonra o-ring halkalar 

atılacak daha sonra ön ve arka kapakları takılacak metrik1 lik alyan başlı cıvata ve 

somunlar ile sabitlenecektir ve sıvı teması kesilecektir. Toplamda 8 adet alyan baş 

metrik 1 cıvata kullanılacaktır. Güç kablosu ve diğer kablolar için akrilik tüp 

gövdesinin arka kapağında  delikler açılacak , oluşan boşlulara hava delikleri 
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yerleştirilecek kablolar takıldıktan sonra akvaryum silikonu sıkılacak ve sıvı teması 

kesilecektir. 

 

Montaj 
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4.2.2. Malzemeler 

Tanıtılan malzemeler; akrilik tüp, kestamit (şasi) ve karbon fiber (korumalıklar), 

yüzdürücüler, oring, flanş , motorlar, ve robot koldan oluşmaktadır. 

• PLA+ Türü Filament 

 

PLA+ malzemesin seçilmesinin sebebi, ABS flamenti gibi sert ve PLA flamentinden  daha 

esnek olması ve 3D yazıcıda kolay basılabilmesi , yüksek maliyette olmaması  sebebiyle 

seçildi. 

PLA+ Teknik Özellikler: Çap ： 

• 1.75mm  Yarıçap Tolerans ： ±0.02MM  

• Basım Sıcaklığı ： 190-220 ℃  

• Basım Hızı ： 40-100mm/s   

• Platform Sıcaklığı ： gerek yok  

• Kabarcık ： 100% kabarcık yok  

• Makarasız Net Ağırlık ： 1 kg/Rulo  

• Makara ile Ağırlığı ： 1.3 kg/Rulo   

• Uzunluk ： 1.75mm(1KG)=330M  

• PLA+ yoğunluk: 1.25 g/cm^3 PLA+ birim ağırlığının hacmi: 0.80 cm^3/g veya 800 

cm^3/kg   

• 1.75 mm_ 1kg makaradaki filament uzunluğu: ~ 330 metre / ~ 1080 feet            

• 3.00 mm_ 1kg makaradaki filament uzunluğu: ~ 110 metre / ~ 360 feet   
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O-RİNG 

Sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine elemanlarıdır. Üst üste binmiş olan 

makine parçalarının birbirine sıkı geçmesini sağlar. Bu iki parça arasından dışarıya sıvı vegaz 

çıkışını engeller. O-ringlerin kullanım amacı, kullanıldıkları yerde conta oluşturmaktır Akrilik 

tüptün su ile temasını kesmek için için takılacaktır.Yapılan piyasa araştırmaları kullanılması 

kolay ve sızdırmazlık sorununu önlemeye yeterli olacağından tercih edilmiştir. 

 

 

Flanş 

 

Flanş İki parçayı bir birine bağlamak için veya bir tesisat elemanını tesisata bağlamak için 

kullanılan, standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Yüksek basınça 

dayanabilmektedir. Tek başına kullanılması sızdırmazlığı sağlamaya yeterli oring bile 

kullanılacaktır. 

 

Robot Kol 

Robot kol kıskacı hazır olarak alınacaktır ve servo motorla tam uyumlu olacak şekilde 

seçilmiştir. Aracın kaldıracağı cismine göre boyutları belirlenecektir. 
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Karbonfiber (Korumalıklar) 

Karbon elyaf, diğer adıyla karbon fiber ipliksi, teknoloji ürünü olan bir maddedir.  

Katran, naylon ve orlondan oluşan fiber malzeme çelik malzemeden 4.5 kat daha hafif olup 3 

kat daha dayanıklı olması kullanım alanlarını arttırmaktadır. Yüksek mukavemetli olması ve 

hafif olmasından dolayı araca dışardan gelecek darbeleri engellemesi için tercih edilmiştir. 

• Karbon Fiber'in Ayırt Edici Özellikleri; 

• Hafif olması, 

• Düşük yoğunluğa sahip olması, 

• Yüksek dayanıklılık ve 

• Düşük sürtünme katsayısına sahip olması gibi özellikleri uzay ve havacılık gibi 

önemli sanayi alanlarında kullanılmasını sağlamıştır. Ayıca çelikten 4.5 kat hafif 

olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. 

 

Yüzdürücüler 

 

Polietilen son derece dayanıklı, kimyasallara karşı dirençli ve çok çeşitli ürünlerde kullanılan 

bir mühendislik plastiğidir.  

Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE (POLİETİLEN) olarak kullanılır. Etilen 

molekülü C2H4 , çift bağ ile bağlanmış iki CH2’den oluşur. (CH2=CH2) Polietilenin üretim 

şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polietilen plastik, düşük yoğunluklu veya yüksek 

yoğunluklu olabilir, kalıplanabilir, ekstrüde edilebilir ve çeşitli şekillerdeki kalıplara 

dökülebilir. 

Aracın ağırlık dengesini sağlaması amacıyla Düşük yoğunluklu polietilen kullanılmasına 

karar verilmiştir. Polietilen yoğunluğu 0,90 gr/cm3’dür. Gerekli olduğu durumlarda 

eklenecektir. 
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Akrilik Tüp 

 

Akrilik polimetilmetakrilat esaslı termoplastik bir malzemedir. Döküm tekniği ile 2 mm den 

40 mm kalınlığa kadar, çeşitli ebatlarda renksiz, şeffaf renkli, renkli ve opak olarak üretilir. 

Yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. Normal cama göre darbelere 6 kat daha dayanıklıdır. 

Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir. Pleksi kolaylıkla işlenebilir, Pleksi şeffaf ve renkli 

bütün formlarında parlak bir görünüme sahiptir. Cama göre darbelere karşı dayanıklı ve şeffaf 

olmasından elektronik aksama kolay müdahale imkanı sağlamasından dolayı seçilmiştir. 

 

 

Akvaryum Silikonu 

 

 

Akvaryum silikonu solvent ve canlılara zararlı kimyasal içermeyen bir silikon mastiktir.   

 



 
 

25 
 

Ürün Özellikleri ; 

• %100 silikon.   

• Çok iyi yapışma gücüne ve fiziksel mukavemete sahiptir.   

• Çabuk kurur.   

• Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez.   

• Tek komponentlidir, havadaki nem ile kürleşir.  

• Devamlı suya maruz kalabilir. 

 

Vida ve Conta 

Sızdırmaz vidalar hava, su, yağlar ve diğer sıvı veya gaz halindeki akışkanlar için dizayn  

edilmiştir. İstenilen çelik konstrüksiyonlarda veya özel imalatlarda da kullanılabilir. İç ve dış  

basınç olarak 137.895 kPa basınca dayanıklıdır. 

 

        
 

XTC-3D: 

 

XTC-3D, 3D baskılı parçaları pürüzsüz hale getirmeye ve cilalamaya yarayan, koruyucu bir 

kaplamadır. İki sıvı birbirine karıştırılır ve herhangi bir 3D baskı üzerine fırça yardımıyla 
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uygulanır. Kaplama; kendi seviyesini bulur ve fırça izi bırakmadan pürüzsüz bir şekilde kurur. 

Kütle ve sıcaklığa bağlı olarak; çalışma süresi 10 dakika ve kürleşme süresi yaklaşık 4 saattir. 

XTC-3D; kürleştikten sonra zımparalanabilen, astarlanabilen ve boyanabilen sert, darbeye 

dayanıklı bir kaplama haline gelir. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Su altı aracının şasi plakaları SolidWorks3D ortamında çizilmiş olup 3D yazıcı ile basılacaktır 

seçilme sebebi 3D yazıcının istenilen parçaları cnc routera göre  daha az hata ile basması   ve 

daha  düşük maliyetli olmasıdır PLA+ malzemesinden basılacak şasi plakalar suyu emmesi 

için  3D printer epoksi maddesi kullanılması kararlaştırılmıştır. Kullanılacak madde PLA+ 

için özel üretilmiş olup test edilmiş PLA’nın suyu emmediği gözlemlenmiştir. Bu yöntem ile 

PLA+ maddesinin su ile teması kesilmiş olacaktır. 

Su altı aracının 3 parçadan oluşan akrilik gövdesi SolidWorks3D ortamında çizilmiş olup cnc 

router da baskı alınacaktır. Akrilik borunun ön ve arka kısımlarına flanş yerleştirilecek sonra 

o-ring halkalar atılacak daha sonra ön ve arka kapakları takılacak metrik1 lik alyanbaşlı cıvata 

ve somunlar ile sabitlenecektir ve sıvı teması kesilecektir. Toplamda 8 adet alyan baş metrik 1 

cıvata kullanılacaktır. Güç kablosu ve diğer kablolar için akrilik tüp gövdesinin arka 

kapağında  delikler açılacak , oluşan boşlulara hava delikleri yerleştirilecek kablolar 

takıldıktan sonra akvaryum silikonu sıkılacak ve sıvı teması kesilecektir. Akrilik tüp gövde 

yapılan piyasa araştırmaları sonucun da hazır temin edilmesinin yüksek maliyet oluşturacağı 

için üretim yapılması tercih edilmiştir. Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Akrilik tüpü gövdeyi şasiye sabitlemek için üçer adet aşağıda ve yukarıda olacak karbonfiber 

bağlantı aparatlarının montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlemle akrilik tüp gövdeye 

sabitlenmiş olacak ve şasinin 2 parçası birbirine bağlanacaktır. Montaj işlemi için koruma 

barlar  şasinin ön tarafına metrik 1 lik  alyanbaş civata ile sabitlenecektir. 2 adet civata 

atılacaktır akrilik tüpü şasinin merkezine sabitlemek için 6 adet bağlantı aparatı bulunmakta 

ve her bağlantı aparatı 2 adet metrik 1 civata ile sabitlenmektedir. Karbonfiber seçilmesinin 

sebebi mukavemeti yüksek olduğundan dolayıdır. Su altı aracının korumalıkları cnc routerda 
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üretilecek aracın ön ve arka kısımlarına montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Cnc routerda 

üretilmesi ücret ödenmeyeceğinden dolayı tercih edilmiştir. Yüzdürücüler araca ihtiyaç 

duyulması halinde kelepçe ile sabitlenecektir. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

• Aracın ebatları 480 * 395,9 * 150 milimetredir. İlgili başlıkta tüm ölçüler teknik 

resimleriyle gösterilmiştir. Robot kolun uzunluğu 173,4 mm olup kıskaç 102 mm dir. 

• Aracın ağırlığı ve hacmi NX12 ile hesaplanmıştır. NX12 yapılan ağırlık hesabında 

elektronik aksam, motorlar ve pervanelerin ağırlığı dahil edilmemiştir. 

• Motorların birim ağırlığı 106g olup 6 adet kullanılacaktır. Pervaneler birim ağırlığı 8 

gram olup 6 adet kullanılacaktır. Elektronik aksamın ağırlığı 643 gramdır. Toplam 

ağırlık 8.95  kg olacaktır. 

• Su altı aracının hacmi 9011363.0543 milimetre küptür. Aracın yoğunluğu 993 kg/ m3 

dür. Aracın suda yüzer konumda kalmaktadır. Araca eklenecek ağırlıklar ve motor 

itişleri ile su altında ki dikey eksen hareketi sağlanacaktır. 

 

 

Aracın kütle ölçümü 
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Aracın hacim ölçümü 

 

Aracın Dış Görünüşü-1 
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Aracın Dış Görünüşü-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın Ağırlık Merkezi 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Final sistem tasarımı 

Takımımız İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasının ön tasarım basamağında birçok kaynak 

incelemesi ve geçmişe dayalı tecrübelerinden de yararlanarak elektronik tasarım sürecini 

başarılı bir şekilde rapora tüm teknik detayları ile sunmuştur. Yarışmanın KTR basamağında 

ise sistem entegrasyonu ve yazılım entegrasyonunu daha da güçlendirmek için Raspberry pi 4 

yardımcı bilgisayarı yerine Raspberry pi 3 yardımcı bilgisayarı değişikliğine gidilmiştir. 

Yavuz isimli aracımızın yukarı aşağı yönünde ki hareketleri ÖTR basamağında ağırlık, suyun 

kaldırma kuvvetinden yararlanarak tek yönlü ESC’lerin sürdüğü (FlycolorRaptor Slim 40a 2-

4 S ESC) 2 adet motorla gerçekleştirmeyi planlamıştık fakat bu tercihi zaman tasarrufu ve 

hareket kolaylıkları sebebi ile motor sürücüleri olan tek yönlü ESC’leri çift yönlü ESC’ler 

(bluerobotics Basic ESC) ile değiştirme kararı aldık. Aracımızın elektronik sisteminin işleyişi 

aşağıda anlatılmıştır; 

İnsansız su altı aracının elektronik tasarım sürecinin ilk basamağı, güç alternatifi olarak 

kablolu güç iletimini tercih edildiği için yarışmanın takımlara tesis ettiği 220 V’luk şehir 

şebekesini ihtiyaç duyulan 12 V’a indirgemektir. Buna ilişkin çözüm yolu olarak trafo 

kullanılması uygun görülmüştür ve motorların çekeceği güç orantısında 2 ana- 2 yedek trafo 

olarak sisteme arduino kontrollü röle kartı ile eklenmiştir. 

Aracımızda otopilot kartı olan Pixhawk PX4 uçuş kontrol kartı bulunmaktadır. Uçuş kontrol 

kartı verilerini, kameradan alınan görüntüleri ve sensör verilerini yer istasyonuna iletebilmek 

için Raspberry pi 3 kullanılmıştır. Ağırlık, denge ve hareket kolaylığı hesaba alınarak aracın 

yatay eksende ki hareketleri için 4 adet (2 adet ön kısım, 2 adet arka kısım) Sunnysky X2814 

900KV fırçasız motor ve motorların hız kontrolünü sağlayabilmek için 4 adet FlycolorRaptor 

Slim 40a 2-4 S ESC kullanılmıştır. Aracımızın dikey eksendeki hareketlerini kolaylıkla 

sağlaması için 2 adet Sunnysky X2814 900KV fırçasız motor, hız ve yön kontrollerini 

sağlayabilmek için ise 2 adet bluerobotics Basic ESC kullanılmıştır 

Su altında kaliteli bir görüntü alabilmek için minimum maliyet ve maksimum performans göz 

önüne alınarak Piranha 1125 aksiyon kamerası kullanılması tercih edilmiştir. Aracımız su 

altında olduğu için herhangi bir sızdırma tehlikesine karşın araç dışında akrilik tüp koruması 

ve araç içinde su geçirmez konnektörler kullanılması uygun görülmüştür. Su yüzeyinden 

aracımıza iletilen güç ve haberleşme kabloları su geçirmez spiral bir boru ile korunacak ve 

yüzdürücüler ile su yüzeyinde durması sağlanacaktır. 
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Kullanacağımız Malzeme ve Ekipmanlar 

 

Raspberry pi 3: 

Raspberry Pi, kredi kartı boyutlarında, dahili RAM ve mikroişlemcisi bulunan küçük bir 

bilgisayardır. USB portu ve microSD kart desteği bulunan Raspberry pi kodlama ve proje 

geliştirmede sıklıkla kullanılır. Biz bu projemizde Raspberry Pi 3 modelini tercih ettik. Bunun 

nedeni güçlü 64 bit mimarili işlemcisi, dahili Bluetooth ve Wi-Fi desteği olmasıdır. 

 

• Raspberry Pi 3 Teknik Özellikleri: 

• Broadcom BCM2837 Çipset 

• 1.2 GHz 4 çekirdekli 64-bit ARM Cortex-A53 işlemci 

• 2 çekirdekli Videocore IV® Multimedya işlemcisi 

• 1 GB LPDDR2 bellek 

• Dahili 802.11b/g/n  destekliWi-Fi 

• Bluetooth 4.1, low-energy desteği 

• 10/100 Mbit destekli Ethernet portu 

• HDMI portu (HDMI 1.4 destekli) 

• Kompozit video ve ses çıkışı için 3.5mm TRRS (4 uçlu) konektör 

• 4 adet USB2.0 portu 

• 40 adet GPIO pini, önceki Raspberry Pi modelleri ile uyumluluk 

• WiFi/Bluetooth için dahili çip anteni 

• CSI (kamera) ve DSI (ekran) konektörleri 

• Mikro SD kart yuvası 

• Tüm Raspberry Pi uyumlu Linux dağıtımlarını ve Windows 10 IoT Core işletim 

sistemi desteği 

• Boyutları: 85 x 56 x 17 mm 
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Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Seti: 

 

Pixhawk, araçlara otonom hareket kabiliyeti kazandırmada kullanılan oldukça gelişmiş bir 

otopilot sistemidir. Multirotor, uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yanı sıra, uzaktan 

kumandalı model araçlarla da uyumlu çalışır. 32 bit işlemcisi bulunmaktadır. 

Bu uçuş kontrol kartı setinin bazı teknik özellikleri de 

şunlardır; 

• FMU İşlemci: SMT32f407 (32bit Cortx-M7 

168Mhz Kol)      

• Jiroskop: ICM-20689 

• İvmeölçer: ICM-20689 

• Barometre: MS5607 

• Pusula: IST8310 

• GPS UART X2 (Dual GPS için destek) 

• UART Telemetri X2 

• I2C X1 (genişletilmiş destek) 

• PWM X6 

• PPM / SBUS sinyal girişinde RC 

• Akım Giriş Voltajı X1 

• BEC Servo Giriş X1 

• USB X1 

• M8N Yüksek Hassasiyetli Isyon GPS Dahili Pusula 

• USB voltajı 5 V + -0,4 V 

 

 

 

Piranha 1125 Aksiyon Kamerası: 

Piranha 1125 model aksiyon kamerası 12 megapiksel ve 

1080p HD video kaydı yapabilen, aksiyon sırasında 

kullanılmak üzere eklenmiş özellikleri sayesinde yüksek 

kaliteli video ve fotoğraf kaydı alma imkanı sağlayan bir 

cihazdır. Su geçirmez kılıfı ile kullanıldığında 10m 

derinliğe kadar su geçirmeden dayanabildiği ve 2 saat pil 

ömrü gibi özellikleri ve fiyat/performans ürünü olmasıyla 

su altı aracımıza uygundur. Kameranın ölçüleri 27 x 26 x 

26 mm ve ağırlığı 60 gr’ dır. 
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Sunnysky X2814 900KV Fırçasız  DC Motor: 

Fırçasız motor nedir ve nerelerde kullanılır ? Fırçasız DC motorlarda fırça ve kollektör 

bulunmaz . Bunun yerine stator ve rotordan oluşur. Rotor, iki kutuplu bir sabit mıknatıstır. 

Stator ise rotoru çevreleyen  bobinlerden oluşur. Bobinlere akım uygulandığı zaman manyetik 

alan oluşur ve rotorda dönme hareketi oluşur. 

Fırçasız motorlar bu prensiple çalışır. 

Kullanacağımız motorlar 30 A gibi yüksek akım 

değerlerine dayanıklı olması ve kompaktlığı 

açısından bu projeye uygundur. 

Motorunteknik  özellikleri :  

     

• KV (rpm/v): 900 

• Yük akımı: 10 V/1.1A 

• Ağırlık: 106g 

• Stator Çapı: 28mm 

•  Dış Çap: 35mm 

• Uzunluk: 52.1mm/34mm (ile mil/motor mil 

olmadan) 

• Motor Mili Çapı (mm): 4 

• Prop adaptör çıkış mili çapı: 6mm 

• Desteklenen ESC : 40A 

• Maksimum Güç: 570W 

 

 

BlueRobotics Basic 30A ESC :  

Su altı aracının yüzdürmeye ve batmayı sağlayan 

motorlarında kullanacağımız bu ESC, motorları 

çift yönde sürmeye olanak sağlıyor. 

Teknik özellikler : 

• Çalışma gerilimi : 7-26 V 

• Maksimum akım : 30A 

• Ağırlık : 16.3 Gr 

• Sinyal gerilimi : 3-3.5 V 

• Sinyal bağlantısı : 3-pin servo konektör.  

 

 



 
 

34 
 

 

 

FlycolorRaptor Slim  40a 2-4 S ESC: 

Elektronik hız kontrolü veya ESC, elektrik motorunun hızını kontrol etmeye ve düzenlemeye 

yarayan bir elektronik devredir. 

Bizim kullanacağımız cihaz 50 MHz maksimum çalışma frekansı ile 8 bit C8051 çekirdeğe 

sahiptir. 

Özel yüksek frekanslı sürücü, başlangıcı daha düzgün 

hale getirir.  ESC’ nin desteklediği maksimum hız 

500k eRPM'dir. 

 

Teknik özellikler : 

• Modeli: Raptor SLINM-40A 

• Sürekli akım: 40A 

• Anlık akım (10 S): 50A 

• BEC: hayır 

• Lipo hücre sayısı : 2-4 S 

• Ağırlık: 9.1g 

• Boyut: 35*10*7mm 

• Tipik uygulama: 170-330 çok rotorlu 

 

Cat 6 Rj45 Ethernet Kablosu : 

 

Cat 6 kablolar CCTV güvenlik sistemleri, ofislerdeki IP telefon sistemleri, ethernet 

bağlantıları gibi haberleşme alanında yaygın olarak kullanılır ve ses ile görüntü sinyallerinin 

iletilmesinde görevlidirler. Bu kablolar 250 MHz’lik frekans geçişine elverişli olup 

1Gbit/sn’lik veri taşıma özelliğine sahiptir. Cat6 kablo için izin verilen maksimum uzunluk 

100 m’dir. 8 telli olan Cat6 kablolarının bağlantısı Cat5’te olduğu gibi genellikle RJ45 

konnektörleri olarak anılan 8P8C konnektörleri ile yapılır. Biz cat 6 kabloyu Raspberry Pi3 ile 

yer istasyonu arasındaki iletişimi kurmak için kullanacağız. 
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Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo Motor: 

 Servo motorlar kapalı devre bir motor sistemidir.  Robot teknolojilerinde en çok kullanılan 

motor çeşidi olmakla birlikte, RC uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. Servo motorlar 

içerisinde bulunan parçalar sayesinde normal bir motorum sahip olmadığı belirli bir açıya, 

konuma ve hıza sahip olmaktadır. Motor, şaftın son 

komut pozisyonunu temsil eden hareket miktarını 

belirleyen, analog veya dijital bir elektrik sinyali ile 

kontrol edilir. Bir kodlayıcı türü, hız ve konum geri 

bildirimi sağlayan bir sensör işlevi görür.  

Su altı aracımızda robot kolun kontrolünü sağlamak için 

yeterli özelliklere ve suya dayanıklılığa sahip olan Emax 

ES3005DE model servo motor tercih ettik. 

Servo motorun özellikleri : 

• Çalışma gerilimi : 4.8-6 V 

• Zorlanma torku : 10 kg.cm 

• Çalışma hızı : 0.16 sn/60° 

• Boyutları : 38.6 x 18.8 x 34.9 mm 

• Ağırlık : 42 gr 

• Bağlantı Kablosu : Futaba ve RJ tipi 

• Maksimum dönüş açısı : 180°  

 

 2x6 mm Yer Altı Kablosu:  

12V 40A’ lik güç kaynağından su altı 

aracımıza gereken gücü sağlamak için 2x6 

mm NYY türü yer altı kablosu kullanacağız. 

6 mm² kesit alanına sahip 2 damardan oluşan 

kablo, şebeke aydınlatmaları, elektrik 

tesisatları ve toprak altı güç aktarmada 

kullanılır. 

 

• Kablonun özellikleri : 

• Normal kesit : 2 x 6 mm                              

• Kablo dış çapı : 15 mm 

• Net ağırlık : 378 gr/ m 

• Akım taşıma kapasitesi : 60 A 
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 MS5803-14BA Basınç Sensörü: 

 

Kullanacağımız bu  sensör I2C ve SPI bağlantısına sahip MS5803-14BA basınç sensörünü 

taşıyan kart modülüdür. Bu MEMS sensör, etrafındaki akışkanın (sıvı veya gaz olabilir) 

mutlak basıncını ölçer. Böylelikle kullanım alanına göre sıvı derinliklerini veya açık hava 

basıncı aracılığıyla irtifayı hassas bir şekilde ölçebilirsiniz. Jel membranı sayesinde 30 bar 

basınca kadar sıvı basıncına dayanabilir.  

 

Kart üzerinde gerekli haberleşme protokolleri ve 3.3V besleme gerilimi için tüm pinler yer 

almaktadır. Sensör 1 / 0.6 / 0.4 / 0.3 / 0.2 mbar çözünürlük aralıklarını seçilebilir olarak 

sunmaktadır. I2C ve SPI haberleşme protokolleri arasında geçiş için ufak bir lehim işlemi 

yapmanız gereklidir, bağlantı rehberinde 

yer almaktadır. 

 

Sensörün teknik özellikleri: 

 

• Çalışma Gerilimi : 1.8 - 3.6 V 

• Maksimum Akım : 1.4 mA 

• Ölçme Aralığı : 0- 14 mBar 

• Hassasiyet : 1/0.6/0.4/0.3/0.2 

Olarak seçilebilir. 

• Haberleşme : I2C veya SPI 

 

 

Sigorta:  

   Elektrik sigortası, devreden geçen akım belli bir değerin üstüne çıktığında devreden akan 

akımı keserek devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen bir 

koruma elemanıdır. Farklı kullanım alanları için birçok tipte sigorta bulunmaktadır. Sigorta 

seçiminde çekilecek olan akım miktarının üzerinde sigorta kullanmak gerekir. Biz 40, 60 ve 

80 amperlik sigorta tercih ettik. 
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MXK Güç Dağıtım Kartı: 

Güç dağıtım kartı, araç üzerine monte edilen pillerin, 

ESC’ lerin  vb güç bağlantılarını organize eden ve 

karmaşıklığı azaltan devre kartıdır. 

 Kullanacağımız MXK güç dağıtım kartı, ESC' lere güç 

dağıtımı sağlamanın yanı sıra, üzerinde bulunan 5V ve 

12V regülatörler sayesinde FPV ekipmanı gibi ekstra 

donanımlar için de gerekli besleme gerilimini sağlar. 

Teknik Özellikler : 

• Giriş gerilimi: 2-6S LiPo uyumlu 

• Montaj delikleri: 30.5mm (Naze32, CC3D, SP3 

gibi kartlara uyumlu) 

• 5V ve 12V anahtarlamalı regülatör (BEC), 3A 

maksimum çıkış 

• Video bağlantısı için parazit önleyici dahili LC 

filtre 

• KVteam ve MWOSD destekli OSD çiipi ve USB 

üzerinden programlama için FTDI çipi 

• 30A maksimum akım (ESC başına) 

 

Su Geçirmez Plastik Konnektör: 

Su geçirmez konnektörler, su altı elektrik bağlantılarının yapılmasında güvenlik amaçlı 

kullanılır. IP68 sızdırmazlık sertifikası  bulunan konnektörler elektrik kaçağı riski  olmadan su 

altı elektrik  bağlantısı yapmaya olanak tanır. 

 Kullanacağımız  su geçirmez konektör termoplastik PA66 maddeden üretilmiştir. IP68 

sızdırmazlık kalite testinden geçmiştir. -25/+110 derece sıcaklık aralığında sorunsuz çalışır. 
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MicroSD Hafıza Kartı : 

Raspberry Pi 3 ile kullanacağımız hafıza 

kartını, uygun fiyatlı, kaliteli ve yeterli 

özellikleri olması bakımından Samsung EVO 

Plus 32GB 95 MB/s microSDHC  olarak 

belirledik.  

 

Kartın Teknik özellikleri : 

• Kapasite : 32 GB 

• Okuma hızı : 95 mb/sn 

• Yazma hızı : 20 mb/sn 

• Çalışma sıcaklığı : -25°C / 85 °C 

• Boyutları : 15x11x1 mm 

• Çalışma gerilimi : 2.7- 3.6 V 

• Hız sınıfı : Class 10 

 

Trafo Güç Kaynağı : 

Bir DC güç kaynağı genel olarak yapısında bir 

transformatör ve doğrultma, filtreleme, regülasyon 

görevlerini yerine getiren bir devreden oluşur. 

Şebekeden gelen elektriğin geçtiği ilk yer 

transformatörlerdir. Transformatörler, üzerine gelen 

220V’luk AC gerilimi trafo değerine göre daha düşük 

bir AC gerilime dönüştürür. AC gerilimin DC gerilime 

dönüştüğü yer köprü diyottan oluşan doğrultma 

devresidir. Bu kısımda DC gerilim sağlansa da sabit 

bir voltaj değeri sağlamak için filtreleme yapılması 

gerekir. Güç kaynağı devrelerinde filtreleme görevini 

kondansatörler üstlenir. Son kısımda voltaj regüle 

edilerek istenilen değerde gerilim elde edilmiş olur. 

Doğrultmadan sonra gerilim: 
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Filtreleme ve regülasyon  sonrası gerilim :                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projede kullanacağımız güç  kaynağı , 40 A akım çıkışı verebilen bir 12 V adaptördür. 

 

Adaptörün Özellikleri :  

• Ürün Boyutu: 241x125x65 

• Koruma Sınıfı: IP30 

•  Giriş gerilimi : 220/110V AC  

• Güç: 500W 

• Çıkış gerilimi : 12 Volt DC 

• Maksimum Çıkış akımı : 40  
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4.3.1. Algoritma Tasarım Süreci 

Sistem Kontrol Algoritması 
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Otonom Görev Algortiması 

Algoritma Özeti: 

Takımımız yarışmanın ÖTR basamağında birçok kaynak değerlendirmesi, alternatif rota-

sistem-yöntem planlamaları ve geçmişe dayanan tecrübelerinden yararlanarak sistem kontrol 

ve otonom görev algoritmaları tasarlamıştı. Yarışmanın KTR basamağında ise tasarlanmış 

olan algoritma tasarımları gözden geçirilerek yeterli düzeyde gereksinimleri karşıladığı 

kararına varılmış ve herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Aracımızın su altındaki yön ve 

konumunu kameradan aldığımız veriler tespit edebileceğimiz için ve çarpmaması için mesafe 

sensörleri bulundurduğu için ayrı bir navigasyon sistemi gerek görülmemiştir. Sistem kontrol 

algortiması ve otonom görev algoritmasının işleyişi aşağıda anlatılmıştır; 

İnsansız su altı aracı, sistem başlatıldığında sistemin arıza analizini yapmakta, 

herhangi bir yazılımsal veya donanımsal hata bulunduğunda ise listeleyip kullanıcıya 

bildirmektedir. Herhangi bir hata yok ise sensör verilerini alınır, elde edilen sensör verileri ile 

araç dengesini sağlar. Denge sağlandığında sistem kullanıcıya kumanda kontrolü mü, yoksa 

otonom hareket mi seçeneklerinde bulunur. Kullanıcı kumanda kontrolü seçtiğinde, araç 

sisteme bağlı olan kumandadan eksen verilerini çekmeye başlar, hizasını, motor güçlerini ve 

sahip olduğu robot kol artık kumandadan gelen verilerin kontrolüne bırakılır. Kamerasından 
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aldığı görüntüleri, izlediği rotayı ve sistem anlık durumunu sürekli olarak veri tabanına 

kaydeder. Kullanıcı otonom hareketi seçtiği vakit ise sistem kullanıcıya önceden gerekli 

veriler ve istenilen amaçlar doğrultusunda tasarlanmış olan görevleri seçenekler halinde 

kullanıcıya sunar, eğer kumanda kontrolü veya otonom hareket seçeneklerinden herhangi biri 

seçilmediyse sistem kullanıcıya hata bildirisinde bulunur. 

Seçenek halinde sunulan görevler; 

- Seçenek halinde sunulan görevlerden 1.si olan engel geçiş görevi seçildiyse sistem görevin 

süresi olan 5 dakikalık süre dolayısıyla döngü oluşturur. Döngü oluşturulduktan sonra ise 

aracın sahip olduğu kameradan elde edilen görüntüler yer istasyonuna iletilir ve elde edilen 

veriler ile istenen obje olan çember tespit edilemediyse sistem tasarlanmış olan bir for 

döngüsü ile 70’er derecelik açılarla adım adım etrafında döner ve her adımda elde edilen 

görüntü yer istasyonunda işlenir, eğer su altı aracı çemberi hala tespit edemediyse 

yüksekliğini değiştirir ve tekrar 70’er derecelik açılarla elde ettiği görüntüler yer istasyonunda 

işlenir. İstenilen obje(çember) bulunduğu an, sistem çemberin merkezini hesaplar ve 

yakınlaşarak çember merkezinden geçer sonrasında döngü hala devam ediyor ise döngüyü 

sonlandırır ve su yüzeyine çıkar.  

- Seçenek halinde sunulan görevlerden 2.si olan denizaltının tespiti ve su aracının 

konumlanması görevi seçildiyse sistem görevin süresi olan 5 dakikalık süre dolayısıyla döngü 

oluşturur. Döngü oluşturulduktan sonra ise aracın sahip olduğu kameradan elde edilen 

görüntüler yer istasyonuna iletilir ve elde edilen veriler ile obje(denizaltı maketi) tespit 

edilemediyse sistem, tasarlanmış olan 1. for döngüsüne girer ve mesafe sensöleri ile döngüde 

belirtilen ölçü kadar havuz kenarları ile arasında mesafe bırakır, ikinci for döngüsüne 

girildiğinde ise araç belirtilen adım ölçüsünde havuzda daire çizmeye başlar ve her adımda 

elde edilen görüntüler yer istasyonunda işlenir. Obje tespit edildiğinde ise araç objeye doğru 

yakınlaşır iniş yapar bir süre bekledikten sonra görevi başarılı bir şekilde yaptığını sayar ve su 

yüzeyine çıkar. 

 

4.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracımızın kullanıcı kontrol, veri takibi, sistem müdahalesi vb. kısımları için tasarlanmış olan 

sistem dış arayüzler başlığı altında detaylı bir şekilde verilmiştir. Yazılım tasarım süreci 

başlığında ise aracımızın PIRANHA 1125 kamerasından alacağı görüntüyü nasıl ve hangi 

yöntemlerle işleyeceği sonrasında ise elde edilen veriler ile otonom görevleri nasıl ve hangi 

yöntemler ile yerine getireceği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

 Görüntü İşleme sistem tasarımı: 

Görüntü işleme kısaca istenilen görüntüde dikkat çekilmesi gereken yeri veya yerleri 

belirleme olarak tanımlanabilir. Takımımız bu işlem için python dili kullanmayı tercih 

etmiştir, bu tercihin sebebi otonom görev gerçekleştirme sistem tasarımı başlığı altında 

belirtilmiştir. Görüntü işlemeyi gerçekleştirmek için python dillerinde paket yönetimlerini 

kolaylaştırmaya yarayan anaconda açık kaynaklı dağıtım sistemi kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Python dilinin open cv kütüphanesi sisteme verilen görüntüde istenilen 
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çıktıyı elde etmek için gerekli fonksiyonlara sahip olmakla beraber temel görüntü işlemlerinde 

kullanılması gerekli olan numpy kütüphanesinin kullanımı da gerekli görülmüştür.  

Yarışma da aracımızdan suyun altında elde ettiği veriler ile çember ve denizaltı maketlerinin 

saptanması istenmiştir. Takımımız kamera ile canlı görüntü alacağından bu elde edilen 

görüntü de istenilen nesneleri tanımlayabilmek için eski bir yöntem olan haar cascade dosyası 

ile nesne tanımayı seçmiştir. Dış arayüzler başlığı altında örnek bir kod parçası 

bulunmaktadır. Haar cascade dosyası dışında istenilen nesneleri tanımlayabilmek için 

tensorflow ve Google colab alternatifleri belirlenmiştir. Belirlenen alternatifler derin öğrenme 

yöntemi ile sisteme girişi yapılmış veri setlerini etiketleme-sınıflandırma metotlarını uygular. 

Bu sayede derin öğrenmeden elde edilmiş yapay sinir ağı ile  sisteme farklı bir görüntü 

girildiğinde istenen nesnenin tanımı yapılır ve isim-doğruluk oranı verileri tanımlanan 

çevrenin yanında belirtilir. Takımımız aşağıda belirtilen resimde şu an ki yeterlilik 

seviyesinde kendince bir çember algılama çıktısı elde etmiştir, kullanılan kod parçası dış 

arayüzlerde belirtilmiş ve işlem sonucu olarak .avi dosyası elde etmiştir; 

 

Otonom görev gerçekleştirme sistem tasarımı: 

Manuel ve otonom görevlerde yer istasyonu ile araç üstünde bulunan pixhawk uçuş kontrol 

kartının haberleşmesi için Raspberry Pi 3 ve buna ilişkin Mavlink protokolü kullanılacaktır. 

Ekibimizin çeşitli makale ve kaynak araştırmalarından sonra ArduSub yazılımının 

kullanılmasına karar kılınmıştır. ArduSub yazılımı, uzaktan işletilen sualtı araçları ve otonom 

sualtı araçları için tam özellikli bir açık kaynak çözümüdür. Geri bildirim kararlılığı kontrolü, 

derinlik, yön tutma ve otonom navigasyon dahil olmak üzere kapsamlı özelliklere sahiptir.  

ArduSub, araç telemetrisini izleyebilen ve güçlü görev planlama faaliyetleri gerçekleştirebilen 

Yer Kontrol İstasyonu yazılımı ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Aynı zamanda ArduPilot 

platformunun simülatörleri, log analiz araçları ve araç yönetimi ve kontrolü için daha yüksek 

seviye API'leri de dahil olmak üzere diğer bölümlerinden de yararlanır. ArduSub yazılımı 

üzerinde sanal olarak oluşturduğumuz insansız su altı aracının simülasyonu; 
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Pixhawk kontrol kartıyla uyumlu çalışan QgroundControl programı ile su altı aracımızda 

bulunan MS5803-14BA basınç sensörü vasıtasıyla derinlik ölçümünden alınan veriler kontrol 

istasyonuna aktarılmaktadır. Pixhawk kontrol kartı üzerinde bulunan çıkışlarla itici motorlar 

QgroundControl programından kumanda vasıtasıyla manuel olarak kontrol edilebilecektir. 

QGroundContro,l Pixhawk 4 tabanlı bir otopilot yapılandırması ve kontrolü için bir 

uygulamadır. Çapraz bir platformdur ve tüm büyük işletim sistemlerini desteklemektedir. 

QGroundControl, içinde çok araçlı sistemlere yeni görev planlama yöntemlerini devreye 

sokmak için bir entegrasyon yaklaşımı sunmaktadır. Yeni görev planlama arayüzünü ve yol 

planlama algoritmasını doğrulamak için bir test senaryosu sunulmaktadır. Ayrıca, 

QGroundControl bağlantılarının varsayılan sınırlamasını artırmak için döngü ve yüzme 

testindeki yazılımla test edilir ve doğrulanır. 

QGroundControl programı ile manuel motor kontrol arayüzü: 
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Algoritmaların programlanacağı yazılım dili Python olarak belirlenmiştir. 

Python üst düzey basit sözdizimine sahip, öğrenmesi oldukça kolay, modülerliği, 

okunabilirliği desktekeyen, platform bağımsız nesne yönelimli yorumlanabilir bir script 

dilidir. Python, ayrıca yorumlanabilir, interaktif ve nesne odaklı bir programlama dilidir. Bu 

dil modüler, olağandışı durumlar, dinamik yazım, oldukça yüksek dinamik veri türleri ve 

sınıfları ile birlikte çalışmaktadır. Python, oldukça temiz ve sade satırlarla kombine 

edebilmektedir. Birçok sistem çağrısına ve kütüphanesine uygun olan birden fazla arayüze 

sahiptir ve C ya da C++ ortamında geliştirilebilir. Bu dil ayrıca programlanabilir arayüz 

ihtiyacı gibi uygulamalarda genişletilmiş dil olarak kullanılabilmektedir. Son olarak Python 

oldukça portatiftir. Bu dil birçok Unix işletim sisteminde, Mac'de ve MS-DOS, Windows, 

Windows NT ve OS/2 işletim sistemleriyle çalışan bilgisayarlarda çalışabilmektedir. 

 

4.4  Dış Arayüzler 

 

Arayüz olarak yer istasyonunda QGroundControl ve cmd 

ekranı yer alacaktır. Yazılım dili olarak Python, ihtiyaç 

duyulması durumunda gerekli arayüz ihtiyaca uygun olarak 

DELPHİ veya C# Form kullanılacaktır. Yer istasyonu ve 

aracın haberleşmesi tek bir porttan yapılacaktır. 

QGroundControl ve Python bağlantısı için yer 

istasyonunda mavproxy kullanılacaktır. Python üzerinde 

veri aktarımı mavlink ile yapılacaktır. 

Mavproxy tamamlayıcı bilgi işlemdir ve ArduSub ile 

birden çok veri bağlantısı kullanımını sağlamak 

için geliştirilmiştir. 

Özellikleri; 

• Bir komut satırı, konsol tabanlı bir 

uygulamadır.  

• Ağa bağlanabilir ve çok sayıda bilgisayar 

üzerinden çalıştırılabilir. 

• Linux, OS X, Windows ve diğerleri anlamına 

gelen python, pyserial ve işlev çağrıları 

olan herhangi bir POSIX işletim sisteminde 

çalışmalıdır. 

• Yüklenebilir modülleri ve konsolları destekler.  
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MAVlink, asıl olarak insansız hava araçları ile iletişim kurmak amacıyla 2009 yılında 

piyasaya sürülmüştür. Publish-subscribe ve point-to-point tasarım dizaynına sahip basit bir 

mesajlaşma protokolüdür. 

Mesajlar XML dosyalarında tanımlanır. Her XML dosyası, "dialect" olarak da adlandırılan 

belirli bir MAVLink sistemi tarafından desteklenen mesaj kümesini tanımlar. Çoğu yer 

kontrol istasyonu ve otomatik pilot tarafından uygulanan referans mesaj 

kümesi common.xml dosyasında tanımlanır. 

 MAVLink 1 oldukça verimli bir protokoldür. Başlangıç işareti ve paket düşüşü algılama 

dahil paket başına sadece 8 bayt ek yüke sahiptir. MAVLink 2 de  sadece 14 bayt ek yüke 

sahiptir (ancak çok daha güvenli ve genişletilebilir bir protokoldür).  MAVLink herhangi 

bir ek çerçeve gerektirmediğinden, çok sınırlı iletişim bant genişliğine sahip uygulamalar 

için çok uygundur. 

Python yazılım dili ile kodlanmış görüntü işlemeye dair ekran çıktısı; 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://mavlink.io/en/messages/&usg=ALkJrhh2_sblfQyqwcZTxIXfCUnlIwfGFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://mavlink.io/en/messages/common.html&usg=ALkJrhhJP3aaRHoWQtgxmnPqk9GKl9XFiw
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Yazılım burada gerçek zamanlı olarak çemberi algılıyor, işlem bittikten sonra da video 

kaydını avi formatında çıkarıyor. 

Gösterilmiş olan görüntü işleme kodunda uygulanan yöntem hakkında ön bilgi yazılım süreci 

başlığı altında detaylı bir şekilde verilmiş olup uygulama süreçlerinde alternatif görüntü 

işleme yöntemleri hakkında da ön bilgi verilmiştir. 

 

5. GÜVENLİK 

5.1 Tasarımsal Güvenlik Önlemleri: 

 

• Aracın ön ve arka kısımlarına, aracı darbelerden koruyacak yüksek mukavemetli 

karbon fiber koruma blokları tasarlanmıştır. 

 

• Aracımızda iletimi sağlayacak olan kablo ve aracın içerisinde bulunan diğer 

cihazlar tasarladığımız su geçirmeyen gövdede bulunmaktadır. 

 

• Elektik kabloları yalıtımlı olacak şekilde seçilmiştir, yer istasyonu ve araç içinde 

sigortalar bulunmaktadır. Aracın elektrik aksanına zarar vermeyecek akım 

hesaplaması yapılarak gerekli sigorta seçimi yapılmış ve uygun başlık altında 

belirtilmiştir. 
 

• Aracımızın gövdesi dışında bulunan yani su ile temas eden bölgedeki kablo ve 

cihazlar, bulunduğu ortamdaki su temasından zarar görmeyecek şekilde araca 

monte edilecektir. 
 

• Aracımızın uç ve köşelerinde bulunan çıkıntılar test deneme ve yarışma sırasında 

dışarıya zarar vermemesi için mümkün olduğunca oval olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

• Su altı aracının pervaneleri şasinin içine konumlandırılmış, pervanelerin dışarıya 

zarar verme ihtimali ortadan kaldırılmıştır. 

 

• Aracın motorları şasi içine konumlandırılmış ve darbelere karşı koruma 

sağlanmıştır. 

 

• Acil durumlarda gücü kesmek için kontrol istasyonu üzerinde acil durum butonu 

bulunmaktadır. 
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5.2 Üretim ve Montaj aşamalarındaki güvenlik önlemleri: 

 

• Araca yapılan montaj esnasında görevli kişi harici müdahale olmayacak, görevli 

kişi eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanacaktır.  

• Üretimin gerçekleştiği alana yiyecek ve içecek ile girilmeyecektir.  

• Bu alanda dikkatli ve disiplinli davranılacaktır. 

 

• Montaj işlemleri yapılırken ortam optimum seviyede ışıklandırılacak net bir görüş 

sağlanacaktır. 

 

• Montaj esnasında görevli kişinin yakınında bulunulmayacak ve iletişim 

kurulmayacaktır.  

 
 

5.3 Test ve Deneme Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri: 

 

• Araca havuz testlerinden önce kova içerisinde çeşitli testler uygulanacaktır. Araç 

önce kısmi olarak batırılıp bir süre beklenecek, sızdırmazlık sağlandığı takdirde 

araç tamamen batırılacak ve tekrar sızdırmazlık sağlandığında elektronik aksam 

aracın içerisine yerleştirilecek ve bu şekilde elektronik aksamın güvenliği 

sağlanacaktır. 

 

• Aracın teste tabi tutulduğu havuza görevli harici giriş olmayacaktır. Görevli kişi 

bir süre bekleyecek, problem olmadığı gözlemlendiğinde havuza girecektir.  

• Havuza araç haricinde başka bir cihaz ve elektrikli alet temas ettirilmeyecektir. 

 

• Pervanelerin motora montaj işlemi dikkatli bir şekilde yapılacak, suya sokulmadan 

önce test edilecek ve test sırasında motorun etrafında kimse bulunmayacaktır. 

(Deneyimler sonucu bir belirlenmiş bir önlemdir) 

 

• Aracın suya sokulduğu sırada olası bir arıza durumuna karşı görevlendirilen kişi 

güç kablosunu hemen çekilebilmesi durumunda hazır bekleyecek, sistemde 

sigortalar ve Arduino kontrollü röle kartı olmasına rağmen bu şekilde bir önlem 

gerekli görülmüştür. 

 

 

 



 
 

49 
 

 

6.  TEST 

 

• Aracımızın görüntü işleme yazılımı ile ilgili çember algılama kodu ve bu kodun çıktısı 

ilgili başlıklarda verilmiştir. Test başlığı altında ise tekrar bir alternatif olarak python 

dilinde görüntü işleme ile renk filtreleyerek bir test sunmuş bulunmaktayız.  
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Renk filtreleme testimizin çıktısı ve farklı çıktı modelleri ile denenmiş kod ekran görüntüsü 

göründüğü gibidir. Yazılım ve donanım testlerinin ilerleyen aşamalarda ki test senaryoları şu 

şekilde planlanmaktadır; 

• Sistemin gereksinimi olan güç istasyonu tasarımında istenen V-A değerlerinin 

alınabilme denemeleri ve iyileştirilmeleri 

• Motorların alınan sürücüler ile çalışma veriminin testi 

• Sistem parçaları birleştirilerek donanım-yazılım entegrasyon testi 

• Kameradan görüntü işleme mesafe testi 

• Aracın su dışında motor uzaktan kontrol testi 

• Araç-yer istasyonu haberleşme ve veri takibi testleri 

• Güç dağıtım modülünün doğru değerler ile dağıtım yapmasının kontrol testi 

• Motor-pervane uyumluluk testi 

• Çift yönlü motorların sürülme testi 

• Yer istasyonuna canlı görüntü aktarım hız testi 

• Robot kolun servo motorlarla kontrol ve sağlamlık testi 

• Aracın sistem kalibrasyonu testi 

• Aracın su üstünde, altında denge ve motor güç dağılımları testi (Senkron ve asenkron 

kontrol) 

• Aracın su altında nesne algılama testi 

• Aracın su altında hareket kabiliyeti testi 

• Aracın su altında otonom şekilde hareket edilebilirlik testi 

• Güç ve data aktarım kablolarında verimlilik testi 

• Acil durum butonu kontrol testi 

• Kısa devreye karşı sigortaların kontrol testi 

• Yazılım-donanım testleri güvenlik başlığı altındaki önlemler ve risk planlaması 

başlığında belirtilen ihtimaller dahilinde dikkatlice yapılacaktır. 

Planlanan süreçte Yavuz adlı insansız su altı sistemi aracımızın tasarımsal testlerinin bir kısmı 

aracın mekanik tasarımlarından bahsedildiği başlık altında solidworks programı içerisinde 

yapılmış analizler ile sunulmakta, aracın üretim aşamasından sonra elde edilen prototip ile 

aşağıda belirtilen testlerin yapılması planlanmaktadır; 

• Tasarlanan parçaların montaj testi ve hata var ise giderilmesi 

• Aracın içi boş bir şekilde sudaki durumunun kontrol testi (batma, yüzme vb) 

• Aracın sızdırmazlık testi (Boş halde iken sızdırmazlık sağlanamaz ise tasarım 

kısmında belirtilen yöntemler doğrultusunca müdahaleler yapılır.) 

• Aracın sistem yüklü- enerji kesik durumunda sudaki durumunun kontrol testi (batma, 

yüzme vb.) 

• Aracın ağırlığı istenen görevleri yerine getirmeye pratikte uygun olmazsa belirtildiği 

gibi ağırlık eklenecektir 

• Aracın sistem yüklü-enerji kesik durumunda ki sızdırmazlık testi (Sistem yüklü-enerji 

kesik durumunda iken sızdırmazlık sağlanamaz ise tasarım kısmında belirtilen 

yöntemler doğrultusunca müdahaleler yapılır.) 

• Prototip aracına sonradan eklenen robot kolun verimlilik testi ve iyileştirilme süreci 
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6. TECRÜBE 

Yavuz adlı insansız su altı sistemi olan aracımızın ön tasarım kısmından kritik tasarım 

raporuna kadar birçok kaynak değerlendirmesi ve geçmişe dayalı tecrübelerimizden 

yararlanarak ortaya mekanik tasarımını, elektronik tasarımını ve yazılım tasarımını çıkardık. 

Tecrübelerimize her gün yeni bir deneyim eklenirken takım olarak bazı eksik yönlerimizi her 

geçen gün tamamlamaya özen gösterdik. Amacımız yaptığımız tasarımın olabildiğince özgün 

olması ve yerli yazılımla çalışabilmesi olarak söyleyebiliriz. Ön tasarım raporu sürecinden 

kritik tasarım raporu sürecinin son demlerine kadar, geçmişe dayalı tecrübemiz olsa da bazı 

kısımlarda yetersiz kaldığımızı inkar edemeyiz ekibimizin genel olarak eksik ve yetersiz 

kaldığı yönleri ; 

• Aracın otonom kontrol yazılım süreci 

• Aracın donanım-yazılım entegrasyonu 

• Aracın tasarım analizleri 

• Aracın optimum boyut-performans uyumu 

• Aracın hidrostatik ve hidrodinamik etkiler sonucu davranışlarının olasılık hesapları 

• Araç motor yuvalarının tasarım çözümleri 

• Faydalı yük hesabında değe stabilizasyon çözümü 

olarak sıralayabiliriz. Sorunlarımızın üstesinden yerli ve yabancı kaynaklı makale 

incelemeleri, internet tabanlı eğitim videoları, piyasada görüşme imkanı bulduğumuz 

mühendislerin tavsiyeleri ve tanıştığımız hocalarımızdan aldığımız ipuçları sayesinde 

sorunlarımızın büyük bir çoğunluğunun üstesinde gelmiş bulunmaktayız. İleride oluşabilecek 

sorunlarımız için tedbirler almış olup, oluşabilecek risklere karşı ise raporda belirttiğimiz 

üzere çözüm yolları belirlenmiştir. 

 Aracımızın farklı iki tip modelleri bulunmaktadır, modellerin çizilme sebebi piyasada üretim 

için araştırma yaparken elde ettiğimiz sacdan üretim ve PLA’ dan 3D yazıcı ile üretiminden 

kaynaklı ortaya çıkmıştır. Aşağıda belirtilmiş olan ilk tasarım sac üretim metodu sebebiyle 

estetik duruşu az fakat sağlamlık ve geçirmezlik olarak yüksek verimlilik içeren bir 

tasarımdır. 
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Aracımızın ikinci tip modeli ise estetikliği ile göz hitap eden ve her negatif yönde olasılığı 

hesaplanmış tedbirleri alınmış bir şekilde tasarlanmış olan PLA malzemesinden 3D yazıcı ile 

üretimi yapılması planlanmış olup, gövdesi özel tasarımlı parçalarla bir araya gelen akrilik 

tüpten oluşmaktadır. Detaylı bilgi tasarımla ilgili kısımlarda verilmiştir. 
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SUBÜ-ELEKTRON olarak ekibimiz piyasada aktif zaman geçirip üretim ve tasarım ile ilgili 

ekstra tecrübeler kazanmanın yanında donanım, yazılım kısımlarında da ekstra tecrübe 

kazanmıştır. Ortaya çıkmış sorunların çözülmesinde makine gibi basit düşünmek sorunları 

çözmemizde büyük etken olmuştur. Makineler aynı bir bebek gibi olduğundan sorunları en 

basite indirgemeyi ve çözümleri de en basitten detaylandırmayı seçmemiz günlük hayatın 

makine öğrenmesi ile olan benzerliklerini anlamamızda ve yaklaşımımızı pozitif yönde 

değiştirmemize neden olmuştur. Elektronik entegrasyon alternatifleri belirleme sürecinde 

cihazlar arası uyumunun verimliliğinin arttırılmasını, yazılım entegrasyon süreci ile 

birbirlerini ne kadar bağlı olduklarını tecrübe etmiş olduk.  

Yarışmada istenen görevler için aracımızın mekanik, elektronik ve yazılım  sürecinde ki 

kazanımlara yönelik; 

• yazılım dil ve dil alternatiflerinin,  

• yazılım kütüphanelerinin cihazlar arası ve araç-yer üstü kontrol istasyonu arası 

haberleşme için yazılım programları,  

• veri paketlerinin analizi,  

• veri aktarımı için uygun kablolar,  

• güç istasyonu tasarımı,  

• güç iletimi ve kontrolünün sağlanması adına tasarlanan güç istasyonu tasarımı,  

• üretimde kullanılacak malzemelerin piyasada ki işlenebilme durumu, 

• tasarım ve üretim yöntemi ikilisinin seçim önemi, 

• tasarımsal güvenlik problemlerine nasıl yaklaşmamız gerektiğini,  

• tasarımın üretime geçmeden önceki analiz örneklerinin önemini, 

• fiyat-performans dengesinde kaliteyi yakalamanın zorluğunu, 

• oluşabilecek hatalar ve senaryolar hakkında takımca beyin fırtınası  yapmanın 

önemini, 

• derin öğrenme ile makine görüşü elde etmeyi, 

• otonom hareketler ile detayların önemi, 

•  ve takım çalışmasının önemi hakkında birçok bilgi ve birikimin kazanarak yarışma 

öncesinde bulunduğumuz mental hal ve tecrübe seviyesi olarak çok üstünde 

olduğumuzu söyleyebiliriz. 
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7. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

7.1 Zaman Planlaması: 
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7.2 Bütçe Planlaması: 

 

 

7.3 Risk Planlaması: 
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Öncelikle çalışma alanımızı güvenli hale getireceğiz. Bunun için yapacağımız ilk adım olası 

yangın, elektrik kaçağı ve bunun gibi durumlar için çalışma alanımıza gerekli ekipmanları 

temin etmeliyiz. Bunun yanında laboratuvar kurallarına dikkat etmeli, çalıştığımız alana 

yiyecek içecek ve sıvı gıdaları sokmamalıyız. Bu kurallara tüm ekip üyeleri uymalıdır.  

Ekip üyeleri her zaman dikkatli hareket edecek, kişisel olarak önlük, laboratuvar eldiveni ve 

laboratuvar gözlüğü kullanacak. Çalışma esnasında bilinçli hareket edecek, kendi görev 

bölgesi ve görevi dışında diğer işlere müdahale etmeyecek. Tehlike anında sakin kalarak 

gerekli uygulamayı doğru şekilde yapacaktır. 

Tehlike anında ekip üyeleri kendi sağlığını garantiye aldıktan sonra tehlikeli durumu yangın 

tüpü ve bunun gibi çalışma alanında önceden temin edilen aletleri kullanarak ortadan 

kaldıracak. Sonrasında hasar tespiti yaparak kullanılamayacak durumda olan cihaz, parça, 

aletler yedekleri ile değişilerek iş planından kopma olmadan uygulamalara devam edilecek. 

Senaryo 1: 

Araçta kullanacağımız bir motor yarışmaya hazırlanırken yandı ve yedek motorumuz 

bulunmamakta bu durumda nasıl hareket ederiz? 

Öncelikle yanan motoru hızlı ve sakin bir şekilde söndürmeliyiz ve dikkatli davranarak yanan 

motoru araçtan sökeriz. Yine de yeni motor temin edemeyebileceğimizi düşünerek elimizdeki 

imkânlarla yanan motoru onararak kullanılabilir hale getirmeye çalışırız. Eğer bunu 

başaramazsak bütçemizi tekrar düzenleyerek gerekli olan motoru temin ederiz.  

Senaryo 2: 

Su altı aracının ani bir durum sonucu su almaya başlaması durumunda nasıl hareket ederiz? 

 Aracımızın içinde bulunan basınç sensörleri sayesinde aracın iç basınç değişiminden yola 

çıkarak kontrol ekranına bildirim yollar. Böylece araca sıvı girişi olduğunu anlarız. Bu 

durumun sonucu olarak takım su altı aracının gücünü acil durdurma butonu yardımı ile keser 

ve sistemi su üstüne çıkararak sıvı sızdırmaz bant sayesinde sıvı kaçıran alan tamir edilir.  

Senaryo 3: 

Tasarlanan pervanelerin üretim aşamasında beklenen şekilde basılmaması durumunda ne 

yapacağız? 

Piyasa araştırması yapılarak kullanılan motor performansını optimum seviyede tutacak 

pervaneleri hazır temin edeceğiz, araç içerisine sığabilecek ölçülerde bulunamaması 

durumunda hazır alınan pervane kısaltılıp araca uygun hale getirip kullanılacaktır. 

Senaryo 4: 

Aracın cıvata deliklerinden su sızdırdığı tespit edilirse ne yapacağız? 

Cıvata deliklerine akvaryum silikonu sıkılarak sızdırmazlık problemi ortadan kaldırılacaktır. 
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Senaryo 5:  

 Yarışmaya az bir süre kala bağlantı aparatlarının beklenmeyen bir durumda kırılmasına karşı 

ne yapacağız? 

Su altı aracının bağlantı aparatları ve koruma blokları üretim esnasında fazla sayıda üretilecek 

zaman kaybetmeden yedek parçaları kullanabileceğiz. 

Senaryo 6: 

Motorlardan herhangi birinin düşük verimde çalıştığı tespit edildi ne yapacağız? 

Motorları süren ESC’ leri gerekli testlerden geçirdikten sonra Pixhawk uçuş kontrol kartı ve 

QgroundControl programı üzerinden motorların stabilizasyonu yapılır, verim düşüklüğü 

devam ediyor ise alınan firma ile görüşme sağlanır ve yeni motor temin edilir. 

Senaryo 7  

Aracın motorlarının yanması ve akrilik tüpün kırılması durumunda ne yapacağız? 

Elimizde her ihtimale karşı farklı tasarım alternatifleri bulundurduğumuz için planlı bir 

şekilde alternatif olan diğer tasarım ve üretim yöntemine geçiş sağlayacağız. 

8. ÖZGÜNLÜK 

SUBÜ-ELEKTRON olarak takımımız deneyimli ve araştırmacı ekip arkadaşlarından 

oluşmaktadır, yarışmanın  ÖTR basamağında birçok kaynak değerlendirmesi yapıp 

sunduğumuz aracın elektronik sistem tasarımı , yazılım sistem tasarımı ve aracımızın mekanik 

tasarımı yüksek oranla KTR basamağında da benzerlik göstermektedir, bunun sebebi ÖTR 

basamağında da işimizi en iyi şekilde yapmış olmamızdan kaynaklanmaktadır. İnsansız su altı 

aracımızın özgünlüğünün elektronik sistemin detaylıca araştırılmasından, yazılım sisteminde 

birçok alternatifi el altında hazır olarak bekletip istenilen verim alınamadığında alternatif 

sisteme geçiş yapılabilmesinden ve üretim süreçlerinin değerlendirilip, bu değerlendirmeler 

ele alınarak farklı tip araç tasarımı modellerinin  tasarlanmış olmasından geldiğini belirtmek 

isteriz. 

İnsansız su altı aracımızın gövdesi elektronik aksamı korumak, sızdırmazlığı sağlamak ve bir 

arıza esnasında hızlıca müdahale edebilme amacıyla akrilik tüpten oluşmaktadır. Akrilik 

tüpten oluşan gövde yüksek olasılıkla hazır alınabileceği gibi bir aksilik durumunda 

takımımız tarafından da üretilebilecektir. Akrilik tüp gövdesinin ön ve arka kısmından ki 

boşluklar ise takımımız tarafından hazırlanan kapakçıklar ile kapanacak olup arka kapakçık 

bir müdahale esnasından kolaylıkla malzemelerin dışarı çıkarabilmesi için özel olarak 

tasarlanmıştır. Aracımızın tasarımı akrilik tüp gövdesinin montajına son derece pratik bir 

çözüm olarak açılır kapanır kıskaçlar bulunmaktadır, bu sayede güvenli  ve hızlı bir şekilde 

gövde sökülüp takılabilecektir. Tasarımda önceliklerimizin en başında arıza esnasında hızlı 

müdahale prensibini göz önünde bulundurduğumuz için aracın motor yuvaları motorların hızlı 

ve kolay bir şekilde sökülüp takılmasına müsait bir şekilde tasarlanmıştır, ilerleyen süreçte 

üretim yönteminin değişmesi durumunda motorların gerekli güvenlik önlemleri ile gövdeden 

çıkan motor yuvalarının olduğu bir tasarımda gerekli başlık altında belirtilmiştir. 

Yarışmanın ÖTR basamağında aracımızın yapımında kestamit kullanmanın uygun görüldüğü 

açıklanmıştı fakat kestamit malzemesinin işlenebilirliği zor ve işçiliği yüksek maliyetli 

olduğundan vazgeçilmiş, 2 yeni üretim alternatifi yoluna gidilmiştir. Aracımızın gövdesi 
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estetik olarak tasarlanmış bir şekilde 3D yazıcıdan PLA ile basılabileceği gibi bir diğer 

alternatif üretim yöntemi olan estetikten çok az bir dün verilerek 1mm’lik sac malzemesinden 

de aracımızın gövdesini üretebileceğimiz alternatifler arasından bulunmaktadır. Üretim 

yöntemlerinin kendi çabalarımız ve deneyimlerimizle gerçekleşecek olması aracımızın 

özgünlüğüne değer katmaktadır. 

Aracımızda bulunan elektronik sistemde ufak değişikliklere gidilmiştir bu değişikliğe 

gidilmesinin sebebi ise aracın donanım-yazılım entegrasyonu ve hareket kabiliyetini arttırma 

olarak söyleyebiliriz. Donanım-yazılım entegrasyonunda değişikliğimiz Raspberry 4 yardımcı 

bilgisayarını Raspberry 3 yardımcı bilgisayarı ile değiştirerek sistem entegrasyonunun 

veriminin artmasını hedefledik. Hareket kabiliyetinde ki değişikliğimiz ise donanım 

entegrasyonuna da hitap eden bir değişiklik olmakla beraber araç gövdesinin orta kısmında 

bulunan ve dikey eksenden hareket kabiliyetini sağlayan motor sürücülerinin çift yönlü 

ESC’ler ile değiştirilip hareket kabiliyetinde verime gidilmesi hedeflenmiştir. 

İnsansız su altı aracımızın elektronik ve yazılım sistemi kısaca şu şekildedir; 

Aracımızın uçuş kontrol kartı olarak PİXHAWK PX4 uçuş kontrol kartını belirledik ve 

belirlediğimiz uçuş kontrol kartının yer üstü kontrol istasyonu ile haberleşebilmesi için 

Raspberry pi 3 yardımcı bilgisayarını kullanmayı tercih ettik. Bu tercihin sebebi anlattığımız 

üzere donanım-yazılım entegrasyonu ve ArduSub yazılımında kullanım kolaylığı sağladığı 

içindir. Akrilik tüp ile korunan elektronik sistemimizin içerisinde kolay değiştirilebilir ve su 

geçirmez özelliği sayesinde özel konnektörler kullanılmıştır.  İnsansız su altı sistemimizin güç 

beslemesi ise maksimum güç üzerinden hesaplanmış olup, güç iletimi en güvenli ve sorunsuz 

olan kablolu güç iletimi tercih edilmiştir. Yarışma tarafından bize verilen 220 V’luk şehir 

şebekesini ihtiyaç duyulan gerilime indirgemek için trafo kullanılması planlanmış ve motor 

güçleri hesaba katılarak 2 ana-2 yedek trafonun arduino kontrollü röle kart ile devreye entegre 

edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Aracımızın kameradan elde ettiği görüntülerin işlenmesi için python dili ve gerekli 

kütüphaneleri belirlenmiş olup yazılım tasarım sürecinde ayrıntılı olarak alternatifleri ile 

birlikte belirtilmiştir. Otonom hareket kontrolü, gerekli program ve yazılım paketleri, yazılım 

sisteminin entegrasyonu takımımız tarafından tasarlanmıştır, elde edilen tasarım işlemlerini 

gerçekleştirmek üzere yazılmış ve yazılacak olan kodlar takımımız tarafından 

oluşturulmaktadır. 
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9. KAYNAKÇA 

Makaleler: 

• Derinlik ve Yön Kontrol Uygulamaları İçin Sualtı Aracı Tasarımı 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsc/issue/7466/98258   

http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1060001580/5000102127.pdf? 

• Dünyada ve Ülkemizde İnsansız Sualtı Araçları (isaa-auv & rov) Tasarım ve 

Uygulamaları 

https://gidbdergi.itu.edu.tr/sayilar/04/0404.pdf 

Otonom Sualtı Aracı Modellemesi, Denetimi ve Hareket Planlama Tasarımı 

http://web.firat.edu.tr/feeb/kitap/C12/72.pdf 

• Endüstri 4.0 ve Otonom Robotlar 

http://www.emo.org.tr/ekler/91f2bb2a057879e_ek.pdf?dergi=1069 

• Görüntü İşleme  

 

http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur/12_13_Spring/CI/ImageProcessing.pdf 

 

https://ab.org.tr/ab12/sunum/21-goruntu_isleme-Karakoc.pdf 

• Araca Etkiyen Kuvvetlerin Araştırılması 

https://teknolojiprojeleri.com/teknik/hidrostatik-basinc-nedir/ 

https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html 

http://www.beren.sakarya.edu.tr/sites/beren.sakarya.edu.tr/file/1-Hidrolik- 

Sunum_3.pdf 

• Otonom Hareket ve ArduSub Araştırmaları : 

https://mavlink.io/en/ 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/MAVLink 
 

https://ardupilot.org/dev/docs/raspberry-pi-via-mavlink.html 
 

https://uavturkey.tubitak.gov.tr/egitim2019.html 

https://www.google.com/amp/s/www.raspi-tr.com/2014/10/12/raspberry-piye-ag-

kablosu-ile-dogrudan-baglanma/amp/ 
 

https://www.robotistan.com/mxk-guc-dagitim-karti-cc3c-naze32-f3 
 

https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart-tutorial 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsc/issue/7466/98258
http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1060001580/5000102127.pdf
https://gidbdergi.itu.edu.tr/sayilar/04/0404.pdf
http://web.firat.edu.tr/feeb/kitap/C12/72.pdf
http://www.emo.org.tr/ekler/91f2bb2a057879e_ek.pdf?dergi=1069
http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur/12_13_Spring/CI/ImageProcessing.pdf
https://ab.org.tr/ab12/sunum/21-goruntu_isleme-Karakoc.pdf
https://teknolojiprojeleri.com/teknik/hidrostatik-basinc-nedir/
https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html
http://www.beren.sakarya.edu.tr/sites/beren.sakarya.edu.tr/file/1-Hidrolik-Sunum_3.pdf
https://mavlink.io/en/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MAVLink
https://ardupilot.org/dev/docs/raspberry-pi-via-mavlink.html
https://uavturkey.tubitak.gov.tr/egitim2019.html
https://www.google.com/amp/s/www.raspi-tr.com/2014/10/12/raspberry-piye-ag-kablosu-ile-dogrudan-baglanma/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.raspi-tr.com/2014/10/12/raspberry-piye-ag-kablosu-ile-dogrudan-baglanma/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.raspi-tr.com/2014/10/12/raspberry-piye-ag-kablosu-ile-dogrudan-baglanma/amp/
https://www.robotistan.com/mxk-guc-dagitim-karti-cc3c-naze32-f3
https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart-tutorial
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https://www.ardusub.com/developers/pymavlink.html/ 
 

http://qgroundcontrol.com/ 

 

Malzeme Seçiminde Yararlanılan Kaynaklar: 

• Kompozit malzeme seçimi 

https://www.firdavat.com/kategori/cam-elyafli-kompozit-plastik  

 

• Pervane İncelemesi 

http://www.hobbyrc.com/forum/threads/74405-pervane-se%C3%A7imi-ve-pitch-

hesaplama 

 

• Sızdırmazlık Malzemesi İncelemesi 

http://www.egeconta.com/o-ring.html 

 

• Yüzdürücü Seçimi  

https://www.chemieuro.com/tr/polimer-katalogu/poliolefinler/dusuk-yogunluklu-

polietilen- •  
ldpe/  

 

• Motor ve ESC İncelemeleri 

http://www.piribot.com/2014/08/t100-thruster-su-alti-motoru-ve-pervanesi/ 

https://www.rckolik.com/forum/konu/ucaklarda-pervane-motor-esc-pil-secimi.1297/ 

• Motor Kol karşılaştırması 

https://www.turksanayimarket.com/pnoematik/valfler-tr/elektrik-kontrollu-valfler-tr/ 

 

• Robot Kol İncelemesi: 

https://www.turksanayimarket.com/pnoematik/silindirler-tr/gripper-pnoematik-

tutucular/ 

 

• Güç Kablosu Seçimi : 

https://www.kablopiyasa.com/Hes-1x6-NYY-YVV-Alcak-Gerilim-Enerji-Kablosu-1-

Metre,PR-731.html 

 

• Conta ve Cıvata Seçimi 

http://www.gunvida.com.tr/index.html 

 

 

 

 

 

http://qgroundcontrol.com/
https://www.firdavat.com/kategori/cam-elyafli-kompozit-plastik
http://www.hobbyrc.com/forum/threads/74405-pervane-se%C3%A7imi-ve-pitch-hesaplama
http://www.hobbyrc.com/forum/threads/74405-pervane-se%C3%A7imi-ve-pitch-hesaplama
http://www.egeconta.com/o-ring.html
https://www.chemieuro.com/tr/polimer-katalogu/poliolefinler/dusuk-yogunluklu-polietilen-ldpe/
https://www.chemieuro.com/tr/polimer-katalogu/poliolefinler/dusuk-yogunluklu-polietilen-ldpe/
https://www.chemieuro.com/tr/polimer-katalogu/poliolefinler/dusuk-yogunluklu-polietilen-ldpe/
http://www.piribot.com/2014/08/t100-thruster-su-alti-motoru-ve-pervanesi/
https://www.rckolik.com/forum/konu/ucaklarda-pervane-motor-esc-pil-secimi.1297/
https://www.turksanayimarket.com/pnoematik/valfler-tr/elektrik-kontrollu-valfler-tr/
https://www.turksanayimarket.com/pnoematik/silindirler-tr/gripper-pnoematik-tutucular/
https://www.turksanayimarket.com/pnoematik/silindirler-tr/gripper-pnoematik-tutucular/
https://www.kablopiyasa.com/Hes-1x6-NYY-YVV-Alcak-Gerilim-Enerji-Kablosu-1-Metre,PR-731.html
https://www.kablopiyasa.com/Hes-1x6-NYY-YVV-Alcak-Gerilim-Enerji-Kablosu-1-Metre,PR-731.html
https://www.kablopiyasa.com/Hes-1x6-NYY-YVV-Alcak-Gerilim-Enerji-Kablosu-1-Metre,PR-731.html
http://www.gunvida.com.tr/index.html
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Tasarımsal Kaynaklar : 

 

Malzeme Seçimleri 

• https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/ 

 

• http://www.boatbuilderturkiye.com/yayin/276/pervaneler_8529.html#.XSjzVOgzaUl 

 

 

• http://www.denizrehberim.com/pervane-secimiozellikleri-ve-bakimi-t2299.0.html 

 

• https://www.elektrikport.com/makale-detay/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-

teknigi-nedir/11717#ad-image-1 

 

 

• https://www.alacam.com.tr/urun-gruplarimiz/1047/sizdirmazlik_teknolojisi.aspx 

 

 

Hidrodinamik ve Hidrostatik Etkilerin Araştırılması 

 

• https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html 

 

• https://www.coursehero.com/file/p7gmf1e9/ℎ-ℎ-Yan-Yüzeyleri-Etkiyen-Hidrostatik-

Kuvvet-Düzgün-bir-kap-içine-sıvı-konursa/ 

 

 

• https://teknolojiprojeleri.com/teknik/hidrostatik-basinc-nedir 

 

• https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html 

 

Tasarım Araştırmaları  

• http://www.ne-nasil.net/uzaktan-kumandali-sualti-robot-yapimi/ 

 

• https://www.fizik.net.tr/site/agirlik-merkezi/ 

 

 

• http://kisi.deu.edu.tr/burak.felekoglu/statik7.pdf 

 

• https://bluerobotics.com 

https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/
http://www.boatbuilderturkiye.com/yayin/276/pervaneler_8529.html#.XSjzVOgzaUl
http://www.denizrehberim.com/pervane-secimiozellikleri-ve-bakimi-t2299.0.html
https://www.elektrikport.com/makale-detay/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-1
https://www.elektrikport.com/makale-detay/pwm-(sinyal-genislik-modulasyonu)-teknigi-nedir/11717#ad-image-1
https://www.alacam.com.tr/urun-gruplarimiz/1047/sizdirmazlik_teknolojisi.aspx
https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html
https://teknolojiprojeleri.com/teknik/hidrostatik-basinc-nedir
https://docplayer.biz.tr/26253940-2-basinc-ve-akiskanlarin-statigi.html
http://www.ne-nasil.net/uzaktan-kumandali-sualti-robot-yapimi/
https://www.fizik.net.tr/site/agirlik-merkezi/
http://kisi.deu.edu.tr/burak.felekoglu/statik7.pdf
https://bluerobotics.com/

