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1. RAPOR ÖZETİ  

İnsansız su altı araçları, günümüzde su altı hareketlerinin izlenmesi, okyanus dibi sıcaklık 

haritalarının çıkarılması, gemi altı hasarlarının görüntülenmesine yönelik ekspertiz 

işlemleri, tehlikeli derinliklerde görüntü alma, batıkların incelenmesi, sahil güvenliğini 

sağlama, askeri birtakım görevleri yerine getirme, akarsuların denizlere döküldüğü alıcı su 

ortamlarının düzenli kirlilik analizi ve kirlilik haritalarının çıkarılması gibi çok geniş bir 

alanda kullanılmaktadır. Uzaktan kumandalı veya otonom olarak çalışan sualtı araçları 

belirli bir açıya yönelme, belirli bir derinliğe inme, yanaşma ve seyir gibi temel dinamik 

hareketleri yapabilmelidir. (1) 

Cerbe-Rov takımı ilk defa yarışacağı bir bölüm olan insansız su altı aracı kategorisine ismi 

Paleng-i Derya olan robot ile katılmayı planlamıştır. Bu plan doğrultusunda ön tasarım 

raporunda da belirtildiği gibi en uygun model olan kelebek tavan ve drone modelinden 

esinlenilerek tasarlanan aracımızın üretimi için gerekli çalışmalara başlamıştır ve bu 

çalışmalara devam edilmektedir. 

Mekanik tasarım hesaplamalarına göre geliştirilen su altı aracımızın dış yapısı pleksi ve 

kestamit malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Robotun hareket kabiliyetinin düzgün 

sağlanabilmesi için dış yapı üzerine üç farklı eksene göre yerleştirilmiş altı adet drone motor 

çifti bulunmaktadır. Su altında dengenin sağlanabilmesi ve hareketin kontrolü 

gerçekleşebilmesi için pixhawk oto pilot kartı kullanılmıştır. Su altı robotunda bulunan 

robotik kol sistemi, kendi tasarımımızdan oluşan ve drone motoruyla kontrol edilen bir 

sistemle oluşturulmuştur. Su altı robotunun kamerasından alınan görüntü elektronik 

sistemde işlenerek yer istasyonundaki tablete aktarılmaktadır. 

 

Su altı robotunda bulunan sensörlerle birlikte mevcut konumda ki veriler işlenerek yer 

istasyonuna aktarılmaktadır. Mekanik tasarım hesaplamalarına uygun olarak geliştirilen 

prototip su altı robotumuz, uzaktan kontrollü olarak su altında temizlik, montaj, mayın 

arama/imha, basınç ve sıcaklık ölçümü, otonom olarak ise çemberin içerisinden geçebilme, 

otonom olarak objeyi tespit ederek objeye en yakın yerde konumlanma görevlerini 

gerçekleştirebilecek kabiliyete sahiptir. 

 

Bu kritik tasarım raporu üretimi devam eden robotumuzun Teknofest 2020 İnsansız Su Altı 

Yarışması için hazırlanmıştır. Cerbe-Rov ekibinin gelecek hedeflerinden birisi de seri 

üretim kapasitesine ulaşmış yerli ve milli su altı robotu üretebilen bir takım olmaktır.  

Raporda takım üyelerine ait bilgiler ve buna ek olarak prototip üretimi devam eden Paleng-

i Derya su altı aracımıza ilişkin mekanik sistem tasarımı, elektronik tasarımı, algoritma ve 

yazılım tasarımı, güvenlik, bütçe, zaman ve risk planlamaları ÖTR raporunda ki eksiklikler 

de dikkate alınarak anlatılacaktır.  



 

 

4 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Cerbe-Rov ekibi 4 kişiden oluşmaktadır. Takım üyelerin tamamı lisans öğrencisi olup 

eğitimine devam etmektedir.  

Danışman: Doç. Dr. Nazmi EKREN. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir. 

 

1. Betül Şehnaz ÖZTÜRK-Takım Kaptanı 

Marmara Üniversitesi Elektik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisidir. 

 

2. Kerem KARAKAYA-Ekip Üyesi 

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. 

 

3. Ömer KARDAŞ-Ekip Üyesi 

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisidir. 

 

4. Furkan AÇIKGÖZ-Ekip Üyesi 

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisidir. 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

      Tablo 2.2 Takım Üyelerinin Görev Dağılımı 

 

 

     

Betül Şehnaz 

ÖZTÜRK 

Ömer KARDAŞ Furkan AÇIKGÖZ Kerem 

KARAKAYA 

Nazmi EKREN 

Elektrik-Elektronik 

Ekibi 

Malzeme alımı 

Bütçe Planlama 

Mekanik Tasarım 

Ekibi 

Elektrik -Elektronik 

Ekibi 

Yazılım Ekibi Yazılım Ekibi 

Mekanik Tasarım 

Ekibi 

Danışman 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda belirtilen Paleng-i Derya robotuna ait tüp kısmı tamamen pleksiglas 

malzemeden yapılmıştı fakat cıvata sıkma aşamasında ortaya çıkan problemler sebebiyle 

robotun tüp kısmında yer alan cıvata bölümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu bölümde 

oluşan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla daha mukavemetli malzeme olan kestamit 

kullanılmıştır. Kestamit malzemenin etrafına üç farklı kanal açarak ve bu kanallara o-ring 

yerleştirilerek sızdırmazlık güvenilirliği bir kat daha artırılmıştır. 

Ön tasarım raporunda belirtilen Paleng-i Derya robotuna ait özgün tasarımımızda 

robotumuz hareketini tek bir kamera üzerinden gerçekleştiriyordu. Bazı görevlerde tek 

kameranın yeterli olmayacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda robotumuza üçüncü şahıs 

kamerası eklenmiştir. Aracımızın tasarımına ek olarak kuyruk şeklinde bir alan 

tasarlanmıştır. Bu alana üçüncü şahıs kamerası konulmuştur ve böylece aracın tüm şasisini 

görme imkânı sağlanmıştır. 

Ön tasarım raporunda belirtiğimiz güvenlik ilkelerine bağlı olarak havuzdaki dalgıcın ve 

elektriksel bağlantıların güvenliği amacıyla şaside kıvrımlı bir yüzey ve motor etrafında 

koruma çerçevesi kısmı oluşturulmuştur. Motor koruyucu bölmesi satın almak yerine üç 

boyutlu yazıcıda takımımız tarafından basılmıştır ve maliyeti azaltılmıştır. 

Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere ESC’leri kendimiz tasarlama kararı almıştık. Fakat 

maliyetinin fazla olmasından dolayı Bidirectional Brushed ESC kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirtilen robotik kıskaç kol su geçirmez servo ile kontrol 

edilmekteydi. Fakat kullanılan servo motor su altında görevini icra edememiştir. Bunun için  

robotik kıskaç kol sisteminin drone motoruyla kontrol edilmesine karar verilmiştir. Robotik 

kıskaç kol aparatında da tamamen özgün  bir tasarım yapılmıştır ve üç boyutlu yazıcıda 

basılmıştır.  
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Robotun suya dalışı esnasında ortamdaki sıcaklık farkından dolayı pleksiglas tüpte oluşan 

yoğunlaşma sebebiyle kamera üzerindeki buğulanmayı önlemek amacıyla pleksiglas tüp 

içerisindeki hava vakumlanmaktadır. Buna ait mekanizma geliştirilmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirtilen STM32F4 Discovery kartıyla sağlanan motor kontrolü 

yerine raspberry pi ile daha uyumlu olan pixhawk kullanılmıştır. 

Ön tasarım raporunda görüntü işlemeyi uzaktan yapmayı planladığımız için web camlerden 

alınan görüntünün USB uzatma aparatı ile CAT6 kablo üzerinden aktarılması planlanmıştı. 

Bu durumu düzelterek araçta bulunan raspberry pi bilgisayarı üzerinden görüntü işlemeye 

karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda kablolu modem ile raspberry pi ye VNC veya SSH 

bağlantısı yapılmıştır. Bunun için kablolu modem kullanılmıştır. 

Yazılımsal olarak  ön tasarım raporunda belirtilen programlarla açık kaynak kodlardan 

yardım alınarak ilerlenmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirlettiğimiz bütçemiz 20.03.2020 tarihli dolar kuru baz alınarak 

oluşturulmuştur. Kritik tasarım raporu sürecinde belirlediğimiz bütçemiz ise 21.05.2020 

tarihli dolar kuru baz alınarak oluşturulmuştur. Bu iki bütçe arasındaki süreçte dolar kurunda 

kur artışı meydana gelmiştir. Buna rağmen oluşturduğumuz nihai bütçemizde maliyet 

azaltılması sağlanmıştır. Nihai bütçemizde belirsizliklerden uzak net bir tutar elde 

edilmiştir. Bütçede minimum harcama bize  destek veren yerli ve milli sponsorlar sayesinde 

gerçekleştirilmiştir. 
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        Ön tasarım raporunda üretimi planlanan aracımız için düşünülen bütçe: 

 

              Tablo 3.1 Ön Tasarım Raporunda Planlanan Bütçe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÜRÜN ADET FİYAT 
TOPLAM 

FİYAT 

Ana Gövde 1 ₺30 ₺60 

Pleksiglas Tüp 1   ₺500 ₺500 

DC/DC Çevirici 1 ₺398,84 ₺398,84 

Joystick 1 ₺270 ₺270 

Kontrol Birimi 1 ₺400 ₺400 

Motor Sürücü-Elektronik 

Hız Kontrol Birimi 
8 ₺86,45 ₺691,6 

Motorlar 8 ₺90,86 ₺726,88 

Elektrik Kablosu 1 ₺77 ₺77 

Kamera 1 ₺40 ₺40 

Ekran 1 ₺70 ₺70 

Sensör 2 ₺42 ₺84 

Sensör 1 ₺42,31 ₺42,31 

Sensör 1 ₺31 ₺31 

Su Geçirmez Led Lamba 3 ₺50 ₺150 

50 Metre İnternet Kablosu 1 ₺50 ₺50 

USB Uzatma Aparatı 1 ₺22 ₺22 

Pixhawk 1 ₺632 ₺632 

Konnektör 8 ₺19 ₺152 

Kontrol Birimi 1 ₺254 ₺254 

Kamera Pan Tilt İki Eksen 1 ₺7 ₺7 

Banana Jak 2 ₺1,50 ₺3 

Stop Buton 1 ₺14 ₺14 

Çanta 1 ₺290 ₺290 

Sigorta Yuvası 1 ₺1,20 ₺1,2 

Kamera 1 ₺350 ₺350 
     TOPLAM ₺5.316,83 
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Kritik tasarım sürecinde yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkartılan bütçe: 

               Tablo 3.2 Kritik Tasarım Raporunda Planlanan Nihai Bütçe 

                                           

  ÜRÜN ADET FİYAT 

TOPLAM 

FİYAT 

Ana Gövde 2 ₺30 ₺60 

Pleksiglas Tüp 1 ₺500 ₺500 

Joystick 1 ₺270 ₺270 

Kontrol Birimi 1 ₺400 ₺400 

Motor Sürücü-Elektronik Hız 

Kontrol Birimi 4 ₺86,45 ₺345,80 

Motorlar 4 ₺90,86 ₺363,44 

Elektrik Kablosu 1 ₺77 ₺77 

Sensör 2 ₺42 ₺84 

Sensör 1 ₺42,31 ₺42,31 

Sensör 1 ₺31 ₺31 

Su Geçirmez Led Lamba 3 ₺50 ₺150 

25 Metre Ethernet Kablosu 1 ₺25 ₺25 

Webcam 1 ₺150 ₺150 

Modem 1 ₺149 ₺149 

Pixhawk 1 ₺632 ₺632 

Konnektör 8 ₺19 ₺152 

Kamera Pan Tilt İki Eksen 1 ₺7 ₺7 

Stop Buton 1 ₺14 ₺14 

Çanta 1 ₺290 ₺290 

Sigorta Yuvası 1 ₺1,20 ₺1,20 

  TOPLAM 

               

₺3.743,75 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Cerbe-Rov ekibi tarafından üretilen Paleng-i Derya aracına ait  sistem tasarımı: 

  

Şekil 4.1 Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

Cerbe-Rov ekibi tarafından ilk aşama olarak Paleng-i Derya su altı aracının mekanik 

tasarımı yapılmıştır. Bu aşamada öncelikle TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI 

SİSTEMLERİ YARIŞMASI şartnamesindeki sınırlara uymasına ve kurallara uygun 

olmasına dikkat edilerek başlanmıştır. Boy, kilo, strateji, akışkanlık ve montaj tipleri gibi 

unsurlar dikkate alınarak basit, verimli ve maliyet açısından en uygun bir tasarım 

geliştirmek üzere kelebek ve drone tasarımı üzerinde çalışma kararı alınmıştır ve bu 

unsurlara göre aracımız SolidWorks programı ile  tasarlanmıştır. 

Mekanik tasarım olarak birçok tasarım ortaya çıkartılmıştır aralarından su altında ki 

görevleri kolaylıkla yapabilen ve manevra kabiliyeti en hızlı olan araç tasarımı seçilmiştir. 

Tasarımımızda maksimum verimlilik elde edebilmek adına kullanmakta olduğumuz 

malzeme seçiminde de büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. Motorların konumu, açıları 

hesaplanarak yerleşimi yapılmıştır. 

Ortak karar vererek oluşturduğumuz ve ön tasarım raporunda belirttiğimiz tasarımımızda 

tamamen kelebek tavan ve drone modelinden esinlenilmiştir. Motor konfigürasyonu 

açısından altı adet motor kullanılmıştır. Pleksiglas tüp  aracın dengesinin sağlanması için 

yapılan hesaplamalar sonucu aracın içerisine orta kısma yerleştirilmiştir. 

Aracımızın su altında ki görevini kolaylıkla ve en hızlı gerçekleştirmesini sağlamak için 

hidrodinamik etkenlere uygun simetrik bir tasarımı oluşturulmuştur. 

Tamamen takımımıza özgün yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz nihai tasarımımız ön 

tasarım raporunda belirttiğimiz tasarımımızın üzerinde birkaç değişiklik yapılarak 

oluşturulmuştur.  

Yapılan değişiklikler: Robotumuzun hareket kabiliyetini daha iyi kontrol edebilmek ve 

şasiyi daha iyi görebilmek için aracımızın kuyruk kısmına kamera eklenmiştir. Kendi 

tasarımımız olan robotik kıskaç kolun nesneleri daha rahat alabilmesini sağlayacak şekilde 

aracımızın ön kısımına yerleştirilmesi yapılmıştır ve büyük bir avantaj sağlanmıştır. 
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• Ön tasarım raporunda belirtilen tasarım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 İlk Tasarım 
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• Nihai tasarım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 Son Tasarım 
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Nihai olarak karar verilen araç tasarımında üretimi gerçekleşen şasiye ait görsel Şekil 

4.4’teki gibidir. Pleksiglas tüpe ait görsel ise Şekil 4.5’te görülmektedir. Şasi kısmına ait 

görsel (Şekil 4.4) pandemi sürecinden önce çekilmiş olup okul içerisindeki atölyemize giriş 

izini verilmediği için güncellenememiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.4 Paleng-i Derya Robotunun Şasi Bölümü Şekil 4.5 Paleng-i Derya 

Robotunun Pleksiglas Tüp 

Bölümü 
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4.2.2. Malzemeler 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.6 Aracın Donanım Alt Parçaları 
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4.2.2.1. Su Altı Aracında Kullanılan Mekanik Malzemelerin Teknik 

Özellikleri 

Paleng-i Derya su altı aracında kullanılan mekanik parçalar Tablo 4.1’de görülmektedir. 

Bu parçalara ait detaylı bilgi açıklaması bölüm 4.2.2.2’de yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN GÖRSELİ 

 

1 

 

Aracın İskeleti 

Dayanıklı ve hafif malzeme 

olan pleksiden üretilmiştir. 

 

 

2 

 

Pleksiglas Tüp 

Dayanıklı su geçirmez ve 

hafif olması için gövde 

kısımı pleksiglas 

malzemeden, birleşme 

kısımları ise kestamit 

malzemeden  üretilmiştir. 

 

 

3 

 

Fırçasız Motor 

2212 920KV Motor 

Tipi: 22*12 

KV: 920 rpm 

Voltaj: DC 7-12 V 

Ağırlık: 53g 

 

 

 

 

4 

 

Motor Pervanesi 

3D yazıdan üretilmiştir. 

PLA malzemeden 

oluşmuştur. 

 

 

 

5 

 

 

Robotik Kıskaç 

Kol 

Kıskaç maksimum açık 

uzunluğu: 55mm 

Kıskaç toplam uzunluk: 

108mm 

Kıskaç toplam 

genişlik(açık): 98mm 

 

Tablo 4.1 Paleng-i Derya Su Altı Robotuna Ait Mekanik Parçalar 
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4.2.2.2. Su Altı Aracında Kullanılan Mekanik Malzemelerin Detaylı 

Açıklamaları 

 

• Aracın İskeleti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirdiğimiz su altı robotumuza ait gövde yapısında dayanıklı ve hafif bir malzeme olan 

pleksi kullanılmıştır. Üretimi CNC lazer kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pleksi sert bir 

yapıya sahiptir bundan dolayı darbelere karşı dirençli ve dayanıklıdır. Maliyeti düşüktür ve 

hafiftir. Tüm bu özelliklerinden dolayı aracın iskeleti pleksi malzeme kullanılarak 

üretilmiştir. 

• Pleksiglas Tüp 

 

 

 

 

 

 

Elektronik bileşenlerin korunması için 500 mm uzunluğunda, kalınlığı 2 mm ve yarıçapı 50 

mm olarak tasarlanan ve üretimi pleksiglas malzeme kullanılarak yapılan tüp kullanılmıştır. 

Tüpün üretiminde kullanılan pleksiglas malzeme sayesinde darbelere karşı dayanıklı, su 

geçirmez, kırılma ve çatlamaya karşı gerekli mukavemette sahip olması sağlanmıştır. 

Pleksiglas tüpte dome kısmının ve silindir kısmının birleştirmesinde kestamit aparat 

kullanılmıştır. Kestamit aparat sayesinde kullanılan cıvatalarla sağlam bir birleştirme 

sağlanmıştır.  

Şekil 4.7 Aracın İskeletinin 3 Boyutlu 

Görüntüsü 

Şekil 4.9 Üretimi Tamamlanan Pleksiglas 

Tüp 

Şekil 4.8 Pleksiglass Tüpün 

Teknik Çizimi 
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• Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJI 2212 920KV Brushless Motor fırçasız bir elektrik motoru olup dronelarda, ROV ve 

AUV gibi robotik araçlarda kullanılmaktadır. Motorun çekirdek kısımı suya karşı dayanıklı 

olan epoksi ile korunmaktadır. Aracımızın su altındaki manevra kabiliyetini en hızlı ve 

dengeli sağlamak amacıyla altı adet DJI 2212 920 KV Brushless fırçasız  motor 

kullanılmıştır. 

 

 

• Motor Pervanesi 

 

 

 

 

 

Kullandığımız DJI 2212 920KV Brushless motorlar için gerekli olan pervanenin üç boyutlu 

tasarımı Şekil 4.11’de görüldüğü gibi Cerbe-Rov ekibi tarafından yapılmıştır. Hem 

dayanıklı hem de hafif bir malzeme olan PLA filament kullanılarak 3D yazılarda üretimi 

sağlanmıştır. 

  

Şekil 4.10   920 KV Brushless Fırçasız Motor 

Şekil 4.11 Motor Pervanesi Teknik 

Çizim 
Şekil 4.12 Motor Pervanesinin 

Üretim Aşaması 

Şekil 4.13 Motor Pervanesinin 

Nihai Hali 
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• Robotik Kıskaç Kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her türlü cisim ve yüzeyi rahatlıkla tutabilen herhangi bir kaymaya sebep olmayan robotik 

kıskaç kolun üç boyutlu tasarımı Şekil 4.14’te görüldüğü gibi Cerbe-Rov ekibi tarafından 

yapılmıştır. Aracımızın verilen görevleri en rahat ve hızlı şekilde yerine getirmesini 

sağlamak amacıyla ölçülerinin Şekil 4.14’teki gibi olmasına karar verilmişir.Üretimi 3D 

yazıcıdan yapılmıştır. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençli olduğu için üretiminde PLA 

filament kullanılmıştır. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Paleng-i Derya aracı yapılırken kullanılan üretim yöntemleri; 

Dış iskelet için: CNC lazer kesim kullanılmıştır. 

3D Yazıcı: Motor pervanelerinin ve kıskaç robotik kolun üretimi için kullanılmıştır. 

Delik Delme: Aracın iskeletine ait parçaların birleşimi yapılırken kullanılmıştır. 

Kullanılan tüm üretim yöntemleri istenilen sonucu elde etmek için en uygun olan ve maliyeti 

ucuz olan yöntemlerdir. 

  

Şekil 4.15 Robotik Kıskaç Üretim 

Aşaması 

Şekil 4.14 Robotik Kıskaç Kol Teknik 

Çizim 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

4.2.4.1. Paleng-i Derya Robotuna Ait Ölçüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.16 Robotun Ölçüleri 
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4.2.4.2. Paleng-i Derya Robotunun Ağırlığı ve Hacmi 

 

Cerbe-Rov ekibi olarak aracımızın ağırlığı Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışma 

Şartnamesinde belirtildiği gibi 10 kg sınırlamasına uygun olacak şekilde belirlenmiştir. 

Aracımızın iskeletin ağırlığı (dış gövde, pleksiglas tüp, robotik kıskaç kol, motor 

pervaneleri) Şekil 4.17’de görüldüğü gibi SolidWorks CAD programı üzerinden öngörülen 

kütle özelliğine göre 3.746 kg olarak hesaplanmıştır.Elektronik malzemeler ise Tablo 4.2’de 

görüldüğü gibi 956 gram olarak hesaplanmıştır. Aracımızın toplam ağırlığı 4.702 kg’dır.  

Paleng-i Derya robotunun hacmi Şekil 4.17’de görüldüğü gibi SolidWorks CAD programı 

üzerinden hesaplanmış ve 7,44 m³ olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 4.2 Robotta Kullanılan Malzemelerin Ağırlığı 

MALZEME ADET 

BİRİM 

AĞIRLIK 

(gr) 

TOPLAM 

AĞIRLIK 

(gr) 

Fırçasız Motor 6 56 336 

Ultrasonik Sensör 1 10 10 

Manyetometre 

Sensörü 1 5 5 

Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 1 5 5 

Pixhawk 1 50 50 

Raspberry Pi Model 

3 1 45 45 

Motor Sürücü (ESC) 6 50 300 

Raspberry Pi Kamera 1 15 15 

Kamera 1 30 30 

Kamera Pan Tilt İki 

Eksen 1 40 40 

Su Geçirmez Led 

Şerit 1 50 50 

Konnektör 6 10 60 

Sigorta Yuvası 1 10 10 

  TOPLAM 956 
Şekil 4.17 Robotun Şasisinin Kütlesel Özelliği 
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4.2.4.3. Yüzerlik ve Denge Merkezi 

 

Su altı robotlarında dengenin sağlanabilmesi için suyun kaldırma kuvvetinin ve ağırlık 

merkezinin aynı eksende olması gerekir. Bu durum sağlanmadığında su altı robotu sürekli 

dengeye gelmeye çalışmaktadır ve sürekli  sarsılma yaşamaktadır. 

Su altı robotunun hareketsiz bir şekilde dengede kalmasını sağlayan diğer bir  etkense kullanılan 

malzemelerin yoğunluğudur. Yaptığımız hesaplamalar ve incelemeler doğrultusunda bu 

yoğunluğu ve dengeyi sağlayabilmek için ilk aşamadan itibaren düşük yoğunluğa sahip pleksi 

malzeme kullanılmıştır. 

Robotumuzun kütle merkezi SolidWorks’de hesaplanmıştır. Aracımızın motor 

konumlandırmaları ise kütle merkezi baz alınarak, gerekli hesaplamalar yapılarak 

yerleştirilmiştir. Bu sayede robotun dengeye gelmesi için motorlara daha az ihtiyaç duyulacak 

böylece daha az elektrik harcanacaktır. 

Robota uygulanacak döndürme momenti Şekil 4.18’deki gibi hesaplanmıştır. Paleng-i Derya 

aracının su altındaki dengesini sağlaması ve düzgün hareket edebilmesi için Şekil 4.19’da 

gösterildiği gibi kaldırma kuvveti ve ağırlık merkezi arasındaki ilişki baz alınmıştır. Robota ait 

tüm yoğunluklar ve kütle merkezi hesaplamaları sonucu robotun su içerisinde dengeli hareketi 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.18 Araca Döndürme Momenti Etkisi 

Şekil 4.19 Ağırlık Merkezi ve Kaldırma Kuvveti 

Etkisi 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Bu kısımda Paleng-i Derya insansız su altı aracında kullanılan elektronik malzemelerden 

bahsedilmiştir. Kullanım nedenleri hakkında detaylıca bilgi verilmiştir. 

Cerbe-Rov ekibi tarafından üretilen Paleng-i Derya robotunda bulunan ana kart sistemi 

raspberry pi 3 olup motor kontrolcüsü olarak pixhawk seçilmiştir. Raspberry pi 3’ün 

seçilmesinin sebebi üzerinde görüntü işleme araçları barındırması ve hızlı bir işlemciye 

sahip olmasıdır. Motor kontrolcüsü olarak pixhawk seçmemizin sebebi ise Python ile ilişkili 

olan mavlink protokolü sayesinde kolay kontrol gerçekleştirilebilme ve ayrıca üzerinde PID  

kontrolcüsü ile kumpass sensörlerini dahili olarak barındırmasıdır. 

Su altı aracımızın içerisinde manyometre sensörü, DHT 22 sıcaklık ve nem sensörü, 

ultrasonik mesafe ölçer sensörü kullanılmıştır. Mikro denetleyici ve bu sensörler güç 

tüketimi olan elemanlardır. Bu elemanların kullandıkları beslenme gerilimleri birbirinden 

farklıdır. Tüm elektronik sistemlerin çalışması 5V ve 12V’a dayanmaktadır. Bunun 

sağlanması için DC-DC 5V-2,5V konvertör kullanılmıştır.  

Görüntü işleme için iki kamera kullanılmıştır. Birinci kamera raspberry pi kamerasıdır. Bu 

kamera pleksiglas tüpün dome kısmında bulunmaktadır. Bu kamera ile yazı ve nesnelerin 

tanınması sağlanmaktadır.  

İkinci kamera web cam kamerasıdır. Bu kamera aracın tüm şasisini görecek konumda 

bulunan kuyruk üzerine monte edilmiştir. Bu kamerayla aracın sağa sola yukarı aşağı kayma 

hareketleri görüntü işleme üzerinden kontrol edilmektedir. Ultrasonik sensörlerden de 

destek alarak aracın temassız geçişi bu kamera sayesinde sağlanmaktadır. 

Uzaktan kontrol görevinde ve otonom görevlerde harici 12 Volt 60 Amper güç kaynağı 

kullanılmaktadır. Tüm elektronik sistemlerin güç gerilimi bu kaynak üzerinden 

sağlanmıştır. Ayrıca güvenlik amacı ile kontrol ünitesinde sistemin çekebileceği maksimum 

akımın aşımı halinde sigorta ve acil durum için emergency butonu kullanılmıştır. 

Robot üzerinden yapılan görüntü işleminin sürecini takip etmek için kontrol ünitesine 25 

metreye kadar CAT6 kablo görüntü aktarıcısı kullanılmıştır. 

Ana kartımıza kontrol sistemi üzerinden VNC veya SSH ile bağlanmak için kablolu modem 

kullanılmıştır. 
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Aracımızda bulunan 6 adet motorun kontrolü ise elektronik hız kontrolcüsü ile (ESC) ile 

sağlanmıştır. 

Bütün elektronik aksamlar aracının denge merkezini bozmamak ve su sızmasını önlemek 

amacıyla pleksiglas tüp içerisinde bulunan kendimizin tasarladığı alana sabitlenmiştir. Su 

altı aracının elektronik bağlantı şeması Şekil 4.20’de görüldüğü gibidir.  

 

Şekil 4.20 Aracın Elektronik Bağlantı Şeması 
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4.3.1.1. Aracın Elektronik Tasarımında Kullanılan Malzemeler 

 

i. Pleksiglas Tüp 

 

Elektronik aksamların yerleştirildiği pleksiglas malzemeden oluşan aracın orta kısmında 

bulunan tüp bölümdür. 500 mm uzunluğunda, kalınlığı 2 mm ve yarıçapı 50 mm olarak 

üretilmiştir. Bu tüpün içerisine elektronik aksamın zarar görmesini engellemek ve sabit 

kalmasını sağlamak için Şekil 4.21’de görüldüğü gibi sabit bir bölme tasarlanmıştır. 

Pleksiglas tüpün uç kapaklarında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla o-ring flanşlar 

bulunmaktadır. Bu tüpün arka kapak kısmında Şekil 4.22’de görüldüğü gibi 7 adet 

konnektör girişi bulunmaktadır. Kullanılan konnektörler denizcilik sektöründe elektronik 

ekipmanların bağlantısında kullanılan çift taraflı sızdırmazlık özelliğine sahiptirler. Bu 

özellik sayesinde konnektör girişlerinde sızdırmazlık sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.21 Pleksiglass Tüp 

İçerisindeki Sabit Bölme 
Şekil 4.22 Konnektör Girişi 
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ii. Su altı Aracında Kullanılan Sensörler ve Elektronik Bileşenlerin Teknik 

Özellikleri 

 

Elektronik tasarımda kullanılan sensörler ve elektronik bileşenler Tablo 4.3 ,Tablo 4.4 ve 

Tablo 4.5‘teki gibidir. Kullanılan malzemelerin aracımızda tercih edilmesine ilişkin detaylı 

bilgi paylaşımına Tablo 4.3,Tablo 4.4 ve Tablo 4.5’ten sonra yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO MALZEME ADI TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN GÖRSELİ 

 

1 

 

Ultrasonik Sensör 

Su geçirmez özelliklidir. 

Mesafe ölçümünde kullanılır. 

Düşük voltajda çalıştığı için 

düşük güç tüketir. 

 

 

 

2 

 

Manyetometre 

Sensörü 

 

MPU-9250 modülü 3-5 Volt 

aralığında çalışır.3 eksenli 

İvme, 3 eksen Gyro ve 3 

eksen Manyetometre ölçümü 

yapar. 
 

 

 

3 

 

 

Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 

3-3.5 Volt çalışma gerilimine 

sahiptir. 8 bit mikroişlemci 

içerir. -40 ile 80°C arasında 

sıcaklık ölçer. 

 

Tablo 4.3 Su Altı Aracında Kullanılan Sensörler ve Özellikleri 
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SIRA 

NO 

MALZEME 

ADI 

TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN GÖRSELİ 

 

1 

 

Pixhawk 

 

Pixhawk, açık kaynak kodlu 

STM32 mikro denetleyiciye 

sahip, ArduSub yazılım tabanlı 

bir kontrol kartıdır. 

 

 

 

2 

 

 

Raspberry Pi 

Model 3 

 

Raspberry pi model 3, robotun 

ana beynini oluşturan 

bilgisayardır.  ARMv8 64-bit 

mimarisine sahip 4 çekirdekli 

işlemcisi, 1.2GHz frekansında 

çalışmaktadır ve 1GB RAM 

belleğe sahiptir. 

 

 

3 

 

Motor Sürücü 

(ESC) 

ESC, fırçasız bir DC motor hız 

kontrol cihazıdır. Düşük çıkış 

direnci, güç dengesini büyük 

ölçüde artırır ve bu da batarya 

ömrünü uzatır ESC, fırçasız DC 

motoru çalıştırmak için 

programlanmıştır. 

 

 

4 

 

AC/DC Çevirici 

12 Volt 60 Amper Smps 

ızgaralı adaptör. 

 

 

5 

 

Raspberry Pi 

Kamera 

Yüksek kaliteli görüntü 

algılama. 

15-pin şerit kablo. 1080p, 

720p60 ve VGA90 özelliğe 

sahiptir. 

 

 

 

6 

 

Kamera 

HD görüntülü arama, HD 

görüntü yakalama, 1280x720 

piksel özelliğe sahip web 

kamerasıdır. 

 

Tablo 4.4 Su Altı Aracında Kullanılan Elektronik Bileşenler 
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Tablo 4.5 Su Altı Aracında Kullanılan Elektronik Bileşenler 

 

SIRA NO MALZEME ADI TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN GÖRSELİ 

7 
Kamera Pan Tilt 

İki Eksen 

Kameraya yatay eksende 180 

derece, dikey eksende ise 150 

derece dönüş kabiliyeti 

kazandıran Mikro Pan Tilt 

ünitesidir. 

 

 

8 Modem 

ADSL2+ Modem, NAT Router, 

4-Port Switch ve Kablosuz N 

Access Point içerir. 

 

9 Güç Kablosu 

1.5mm kalınlığında 30 m 

uzunluğa sahiptir. 

 

10 Ethernet Kablosu 

50 metre internet kablosu 

olarak kullanılan CAT6 Kablo 

modem ve bilgisayarlarda 

kullanılmaktadır 

 

11 
Su Geçirmez Led 

Şerit 

IP 66 Su geçirmez kaplama ve 

72 Watt gücünde sarı ışıklı led 

şeride sahiptir. 

 

12 Joystick 

Logitech Extreme 3D Joystick 

12 Adet programlanabilir tuş ve 

8 yönlü hareket özelliğine sahip 
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iii. Kullanılan Elektronik Bileşenlerin ve Sensörlerin Detaylı Açıklamaları 

 

• Pixhawk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotun kontrol kartı olan pixhawk, açık kaynak kodlu STM32 mikro denetleyiciye sahip, 

ArduSub yazılım tabanlı bir kontrol kartıdır. ArduSub firmware sayesinde, 

QGroundControl kontrol programı üzerinden pwm sinyalini kullanarak motorları kontrol 

etmemizi sağlamaktadır. Aracımızda otonom görevler için raspberry pi 3 kullanılmaktadır. 

Raspberry pi 3’den alınan verilerle pixhawk koordineli olarak çalışmaktadır ve böylece 

otonom görevlerin yerine getilmesi sağlanmaktadır. 

 

• Raspberry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debian tabanlı GNU/Linux işletim sistemine sahip raspberry pi 3 robotumuzun ana beynini 

oluşturan bilgisayardır. WiFi/Bluetooth desteği sunabilmesi, Broadcom 1.2GHz Quad-Core 

ARM Cortex A53 işlemciye sahip olması,64-bit bir işlemci gücünden ve görüntü işleme 

özelliğinden dolayı kullanılmasına karar verilmiştir. Otonom görevler raspberry pi 3 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

 

 

Şekil 4.23 Pixhawk Kontrol Cihazı 

Şekil 4.24 Raspberry Pi 3 
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• Motor Sürücü (ESC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emax BLHeli Serisi 30A ESC, fırçasız bir DC motor hız kontrol cihazıdır. Düşük çıkış 

direnci, güç dengesini büyük ölçüde artırır ve bu da batarya ömrünü uzatır. Emax BLHeli 

Serisi 30A ESC, fırçasız dc motoru çalıştırmak için programlanmıştır. Kullandığımız 920 

KV brushless motorun özellikleri tablodaki gibidir. Tablodan elde edilen bilgilere göre 

kullandığımız motora uygun ESC seçimi yapılmıştır.  

 

• Konvertör 

 

 

 

 

 

 

Robot için gerekli enerjiyi sağlayacak 220V – 12V  60 A gerilim dönüştürücü özelliğine 

sahip elektronik bir komponenttir. Bu kompanent sayesinde  kontrol merkezinde ve su altı 

robotunda 12V destekle çalışan ekipmanlara gerekli enerjinin sağlanması 

gerçekleştirilmektedir. 

  

Şekil 4.27 AC/DC Çevirici 

Şekil 4.25 Emax BLHeli Serisi 30A ESC 

Şekil 4.26   920 KV Brushless Motor Özellikleri 
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• Ultrasonik Sensör 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su geçirmez ultrasonik modül JSN-SR04T ürünü mesafe ölçümünde ve nesne 

algılanmasında kullanılmaktadır. Nesneyi algıladığında buzzer ile ses uyarısı vermektedir. 

              JSN-SR04T modülünün ; 

Çalışma Voltajı: 5V DC, Bekleme akımı: 5mA, Çalışma akımı: 30mA 

Akustik emisyon frekansı: 40kHz, Maksimum mesafe: 4.5m, Minimum mesafe: 25cm, 

Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, gnd 

Hassasiyet: ~0.5cm, Görüş açısı: <50° 

Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ 70 derece  

Saklama sıcaklığı: -20 ~ 80 derece  

vb. gibi özelliklerinden dolayı elektronik sistemimizde kullanılmıştır.        

  

•      Manyometre Sensörü 

 

 

 

 

 

 

MPU9250 modülü üzerinde 3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 3 eksen Manyetometre 

barındırır. Çalışma gerilimi 3-5 Volttur. MPU9250 modülü robotun dengesinin 

sağlanmasına, barometre ile basınç değerlerinin ölçülmesine, altimetre yükseklik sensörü 

ile rakım ölçülmesine ve eksenlerde hareketin koordineli olarak sağlanmasına yardımcı 

olduğu için aracımızda harici olarak kullanılmıştır. Dahili olarak aracımızın dengesi pixhawk 

içerisindeki sensör sayesinde sağlanmıştır.   

Şekil 4.28 JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik 

Sensör 

Şekil 4.29 MPU9250 Manyometre 

Sensörü 
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• Sıcaklık ve Nem Sensörü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT22 sıcaklık ve nem algılayıcı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren gelişmiş bir 

sensör birimidir. Yüksek güvenilirliktedir ve uzun dönem çalışmalarda dengelidir. 8 bit 

mikroişlemci içerir, hızlı ve kaliteli tepki verir. DHT22 sensörü  Nem: 0-100%  RH Sıcaklık: 

-40 - 80 °C aralığında hassasiyete sahip bir ölçüm yapar. Aracımızda meydana gelebilecek 

ani sıcaklık farklarını ölçmek için bu özelliklere sahip sensör kullanılmıştır. Ayrıca aracın 

içeresinde meydana gelebilecek buğulanmayı önlemek için nem değerleri bu sensör 

sayesinde sabit tutulmaktadır. 

 

 

 

• Raspberry Pi Kamera  

Raspberry Pi ’ye görüntü aktarıp, otonom görevleri sağlayabilmemiz için gerekli olan 

özelliklere sahip, 8 mega piksel sabit odak noktalı 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli, 

yüksek kaliteli görüntü algılama büyük veri işleme kapasitesi, kamera modülü üzerinde 

yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı 15 

pin şerit kablosu gibi özellikleri bulundurmaktadır. Paleng-i Derya su altı aracımızın 

gerçekleştireceği otonom görevlerde görüntü aktarımına uygun olduğu için tercih edilmiştir. 

  

 

Şekil 4.30 DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü 

Şekil 4.31 Raspberry 

Kamera 
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• Webcam Kamera 

 

Robotumuzun kuyruk kısmına yerleştirilen bu kamera 3. Şahıs kamerası olarak görev 

yapmaktadır. Aynı zamanda raspberry pi’ye görüntü aktarıp otonom görevleri yerine 

getirmemize yardımcı olmaktadır. HD görüntülü arama, HD görüntü yakalama, 1280x720 

piksel özelliğe sahip olduğundan tercih edilmiştir. 

 

• Kamera Pan Tilt  

 

 

 

 

 

 

 

Pleksiglas tüp içerisinde bulunan raspberry pi kamerayı sabit tutmaya yarayan, kamerayı 

yatay eksende 180 derece, dikey eksende ise 150 derece dönüş kabiliyeti kazandırmaktadır. 

Robotumuzun görevleri yerine getirmesinde görüş açımızı değiştirmemizi kolaylaştırdığı 

için kullanılmıştır. 

• Güç Kablosu 

 

 

 

 

 

 

Yer istasyonuna ve sistemimize kesintisiz enerji verebilmemiz için  1.5 mm kalınlığında 

etrafı teflon bant ve poliüretan kılıf ile kaplanmış bu sayede su geçirme riski ortadan 

kaldırılmış olan 30 m kablo kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 4.32 Webcam Kamera 

Şekil 4.33 Kamera Pan Tilt İki 

Eksen 

Şekil 4.34 Güç Kablosu 
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• Ethernet Kablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Yer istasyonu ve robotun data haberleşmesini sağlamak için 25 metre CAT6  internet 

modem, bilgisayar kablosu kullanılmıştır. Bu kablo hem robottan verileri düşük bir gecikme 

payı ile almamıza hem de daha uzun mesafelerde kullanıldığında iletişim kopukluğunu 

önlemede yardımcı olmuştur. 

 

 

• Led Şerit 

 

 

 

IP 66 su geçirmez kaplama özellikli 72 Watt gücünde sarı ışıklı led robotumuzu su altında 

aydınlık olmayan alanlarda aydınlatma sağlayarak yer istasyonundan tam olarak 

görebilmemizi sağlamaktadır. Bu led şerit robotumuzun etrafına monte edilerek 

kullanılmıştır.  

  

Şekil 4.35  CAT6 Ethernet Kablosu 

Şekil 4.36 Su Geçirmez Led Şerit 
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• Joystick 

 

 

 

 

 

 

 

Robotumuzun manuel olarak gerçekleştireceği görevlerde yer istasyonundan manuel olarak 

robotumuzu kontrol etmek için 12 adet programlanabilir tuş ve 8 yönlü hareket özelliğine 

sahip Logitech Extreme 3D Joystick kullanılmıştır. 

 

• Modem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleng-i Derya robotunun görevleri gerçekleştirmesi için raspberry pi kullanılmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda VNC veya SSH bağlantısı yapılarak raspberry pi’ye bağlantı için 

kablolu modem tercih edilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.37 Logitech  Joystick  

Şekil 4.38 Modem 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Paleng-i Derya insansız su altı aracının otonom görevlerini yerine getirebilmesi için  bir 

mini bilgisayara  ihtiyaç vardı. Yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda Linux 

tabanlı olarak çalışan Python, Java, C ve C++ gibi yazılım dillerini rahatlıkla çalıştırabilen 

boyut olarak cep telefonu büyüklüğüne sahip olan raspberry pi 3 kullanılmasına karar 

verilmiştir. Mobil ve mini platformlara uygun olan yazılım kütüphanelerinin raspberry pi 3 

üzerinde verimli çalışacağı  öngörülmüştür. Raspberry pi 3 ile çalışacak otonom görevler 

için derin öğrenme kütüphanelerinden Tensorflow, Keras ve Yolo kullanılmıştır. Robot 

kontrolü için tamamen açık kaynak olan ArduSUB Firmwall’ı kullanılmaktadır. Kontrol 

QGroundControl yazılımı ile sağlanmaktadır. Aracımıza ait algoritma tasarım süreci 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

  

Şekil 4.39 Algoritma Tasarım Süreci 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Paleng-i Derya insansız su altı aracının otonom olarak gerçekleştireceği görevler; 

çemberden temassız geçme, Dumlupınar denizaltına en yakın konumda konumlanmadır. Bu 

görevlerin sağlanabilmesi için raspberry pi 3 kartımız üzerinden görüntü aktarımının, 

haberleşmenin ve sensörlerden alınan bilgilerin aktarımının doğru şekilde sağlanması 

gerekmektedir. Tüm bunların sağlanması için yüksek seviyeli olan Python dili kullanımı 

tercih edilmiş ve Python kütüphaneleri kullanılmıştır. Görüntü işlemek için OpenCV, matris 

işlemleri için NumPY ve görüntü boyutlandırma için Imutils kütüphanesi kullanılmıştır. 

4.4. Dış Arayüzler 

Görüntü aktarımında raspberry pi kamerayla alınan görüntünün raspberry pi 3’de işlenerek 

kontrol merkezinde bulunan bilgisayara aktarımı gerçekleştirilmiştir ve bu bilgisayarla takip 

edilmesi sağlanmıştır. Aracımızın gerçekleştireceği görevlerde raspberry pi 3 mini 

bilgisayar ile aracımızın kontrolünü sağlayan pixhawk arasındaki bağlantı raspberry pi 

üzerindeki USB portla sağlanmıştır. Kontrol masası ile pixhawk arasında ki bağlantı ise 

ethernet kablosu ile gerçekleştirlmiştir.Pixhawk raspberry pi üzerinden aldığı verileri 

mavlink protokolüne göre işlemektedir ayrıca QGroundControl programı ile sensör 

verilerinin okunması ve motorların konfigürasyonu sağlanmaktadır. Görevler için yazılan 

tüm programlar Python dilinde yazılmıştır. Görüntü aktarımı sırasında aktarımı daha 

optimize hale getirmek ve görüntüdeki gürültüleri temizlemek için Phyton dilinde OpenCV 

kullanılmıştır. Bu işlem istasyon üzerinde gerçekleştirilmektedir. Tüm yazılan kodlar 

raspberry pi 3 içerisindeki klasöre yüklenmektedir. Bu klasöre kontrol istasyonundaki 

bilgisayar üzerinden erişim sağlanmaktadır. Tüm bu adımlar doğrultusunda aracımız ve 

kontrol istasyonu arasında veri takibi ve kontrolü gerçekleştirilmektedir.    

 

Şekil 4.11 QGroundControl Sistemi Seçilen Motor Konfigürasyonu 

Şekil 4.40 QGroundControl Sistemi Main Out Parametreler 
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Şekil 4.41 QGroundControl Sisteminde Seçilen Motor Konfigürasyonu  

Şekil 4.42  Raspberry Pi-Mavlink Protokol Haberleşme Terminali 
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5. GÜVENLİK 

Cerbe-Rov takımı için güvenlik en önemli ilkemizdir. Bu ilkemiz doğrultusunda takım 

üyelerimiz çalışılan ortamda iş güvenliği protokollerini büyük bir hassasiyetle 

uygulamaktadır. Takımımızın çalıştığı atölyemizde her türlü iş güvenlik şartları 

sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamına acil durumda ihtiyacı karşılayabilmek 

için atölyemizde tam teçhizatlı ilk yardım dolabı bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 

pandemi sürecinde evlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da takımımızın üyeleri her 

türlü iş sağlığı kurallarını dikkat ederek çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Atölyemizin kullanılan alanlarına uyarı levhaları ve ekipmanların üzerine uyarı çıkartmalar 

yapıştırılmıştır. Gerekli olan yerlere uyarı yazıları asılmıştır. Robot üzerinde gerekli uyarı 

etiketleri ve çıkartmalar kullanılmıştır. Kaza riskleri en aza indirilmek için gerekli iş 

güvenliği önlemleri takımımız tarafından en ince ayrıntısına kadar analiz edilerek 

uygulanmıştır. Tüm bu önlemlere ek olarak Cerbe-Rov takımı araç tasarımından suya 

indirilmesine kadar her kademede güvenlik işlemlerini yarışma şartnamesinde istenildiği 

gibi uygulamıştır. Bunlar: 

 

• Takım üyeleri çalışmaya başlamadan önce kişisel koruyucu ekipmanlarını (Gözlük, 

maske, koruma eldiveni, kulak tıkacı vb.) mutlaka kullanır. 

• Paleng-i Derya aracının tasarımında yarışma şartnamesinde istenildiği gibi keskin ve 

sivri uçlar bulunmamaktadır.  

• Her bir motordan önce kısa devre korumasına karşı bir 30 A’lik sigorta kullanılmıştır. 

• İçerisindeki nem ve sıcaklığın kontrolü DHT22 sıcaklık ve nem sensörüyle sürekli 

olarak kontrole tabidir. 

• Motorların su ile temasını azaltıcı motor koruma kapları kullanılmıştır. 

• Kablo dolaşmasını önlemek için suda fazla kalacak kablolar ve halatları toplayacak 

yaylı makara sistemi kullanılmıştır. 

• Elektronik devre koruma kabında oluşabilecek sızıntı sıvı seviye sensörü kullanarak 

önlenilmiştir. 

• Tüm kabloların elektrik yalıtımı sağlanmaktadır. 

• Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durum butonu bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

  

Şekil 5.1 Atölyede Kullanılan 

Uyarı Levhaları Örnekleri 

Şekil 5.3 Atölyemizde Bulunan İlk 

Yardım Dolabı 

Şekil 5.2 Malzeme Üzerine 

Yapıştırılmış Uyarı Etiketi 
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6. TEST 

Cerbe-Rov ekibi Paleng-i Derya robotunun üretimini gerçekleştirmeden önce her bir parça 

için gerekli analizleri yapmıştır ve her bir parçanın uygunluğu sağlandıktan sonra üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Dijital ortamda yapılan bu analizlere ilişkin veriler aşağıda detaylı 

olarak belirtilmiştir. Tüm bunlara ek olarak içinde bulunduğumuz pandemi döneminden 

dolayı uygulayamadığımız fakat bu süreç bitince uygulamayı planladığımız testler 

mevcuttur. Bunlar; 

1) Dijital ortamda test ettiğimiz robotumuzun malzemelerinin dayanıklılığı fiziksel olarak 

da teste tabi tutulacaktır.  

2) Elektronik ve elektriksel aksan robotumuz üzerine tamamen yerleştirildikten sonra 

havuzda testler uygulanacaktır. Havuzda uygulanacak testlere geçmeden önce her bir 

parçanın sızdırmazlığı test edilecektir. 

Havuzda uygulanacak test için aşamalar:  

1) Havuzu görmeyecek şekilde kontrol merkezinin kurulması 

2) Paleng-i Derya robotunun son kontrollerinin yapılması 

3) Havuz içerine Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri yarışma şartnamesinde belirtilen 

özelliklere uygun parkurların oluşturulması 

4) Paleng-i Derya robotunun havuz içerisine bırakılması 

5) Havuz içerindeki görevlerin gerçekleştirilmesi 

6) Robotun havuz içerisinden alınması ve kontrollerinin yapılması 

7) Kontrol merkezinin ve havuz içerisindeki parkurların toplanması 

 

Dijital ortamda yapılan testler; 

Aracımızın dijital ortamdaki analizleri için Anasys programı kullanılmıştır. Bu programda 

aracımız için iki analiz yapılmıştır. Birinci analiz aracımızın deformasyon ve gerilim analizi, 

ikinci analiz ise aracımızın akış testidir. 

Aracımıza uygulanan deformasyon ve gerilim analizi aracımızın konumunun sabit olduğu 

ve aracımızın belli bir hızda hareket ettiği durumlarda analiz edilmiştir. Geometride bizim 

öngördüğümüz şekilde basıncın en fazla etkileyeceği yüzeyler seçilmiş ve geometride buna 

göre sadeleştirmeler yapılmıştır. Kelebek gövdede kullanılan malzeme pleksi, tüp kısmında 

kullanılan malzeme ise pleksiglas olarak seçilmiştir.Tedrahedral mesh elemanı 

kullanılmıştır.Skewness kalitesi 0,90’larda kabul edilebilir. Bu kalitenin iyi bir düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Geliştirilen model 207.785 düğüm ve 131.120 elemandan 

oluşmaktadır.  

 Şekil 6.1 Mesh Analiz Değerleri 
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Yapılan deformasyon gerilim analizlerden birincisi Static Structural analizdir.Bu analizde 

Paleng-i Derya su altı aracının konumu sabittir. Aracımız üç metre derinlikte 

bulunmaktadır. Bu koşullar altında aracımızın üzerindeki hidrostatik basınç Şekil 6.2‘da 

görüldüğü gibi hesaplanmış ve 29331,54 Pa olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sınır şartları, yüklemeler ve tüm bu veriler ışığında  oluşan max deformasyon analizi 

Şekil 6.3’te görüldüğü gibidir. Oluşan maksimum gerilim analizi ise Şekil 6.4‘te görüldüğü 

gibi elde edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda Şekil 6.4’te de görüldüğü gibi aracımızın 

gerilim miktarı minimum değerde olup aracımız gerilime dayanıklıdır. 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 6.2 Aracın Hidrostatik Basınç Hesabı 

Şekil 6.3 Sabit Konumda Aracımız Üzerinde Oluşan Deformasyon 

Dağılımları 

Şekil 6.4 Sabit Konumda Aracımız Üzerinde Oluşan Gerilim 

Dağılımları 
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Yapılan ikinci deformasyon gerilim analizi ise Transient analizdir. Bu analizde Paleng-i 

Derya su altı aracımız havuzun en dip noktası olan üç metrede, 3m/s hızla hareket 

etmektedir. Burada hidrostatik basınç, Drag force, Lift force olmak üzere üç yük 

oluşmaktadır. Bu yüklerin oluşturduğu analizleri incelersek aracımız üzerinde oluşan 

maksimum deformasyon Şekil 6.5’te görüldüğü gibi analiz edilmiştir. Oluşan maksimum 

gerilim analizi ise Şekil 6.6‘da görüldüğü gibi elde  edilmiştir. Yapılan analizler 

doğrultusunda aracımız 3m/s hızla hareket ederken 3 metre derinlikte oluşan gerilime 

dayanıklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.5 Aracımız 3 m/s Hızla Hareket Ederken Üzerinde Oluşan Deformasyon 

Dağılımları 

Şekil 6.6 Aracımız 3m/s Hızla Hareket Ederken Üzerinde Oluşan Gerilim 

Dağılımları 
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Aracımıza uygulanan ikinci analiz ise akış analizidir. Burada CFD analizi uygulanmıştır. 

Uygulanan bu analizde aracımızın dış gövdesinin simetrik özelliğinden faydalanılarak 

geometri ikiye bölünmüştür. Dış kısımına mesh yaparken multizone mesh uygulanmıştır. 

Bunun uygulanmasının sebebi basit bir geometriye sahip olmasıdır. Bu sayede yüksek 

hassasiyetli sonuçlara ulaşılmıştır. Tüp kısmına ise sizing mesh uygulanmıştır.Böylece daha 

iyi bir mesh kalitesi elde edilmiştir. Gövde için akış hızı çoğunlukla laminar olsada çözüm 

için K-epsilon türbülans modeli uygulanmış ve iyileştirme sağlanmıştır. 

Şekil 6.7’de 3m/s hızla hareket eden aracımızın pleksi  kelebek şasi ve pleksiglas tüpüne 

uygulanan  akış testine ait bilgiler yer almaktadır. 

3m/s hızla hareket eden aracımıza ait sadece pleksiglas tüp kısmına uygulanan akış analizi 

ise Şekil 6.8’deki gibidir. Burada oluşan maksimum basınç pleksiglas dome kısmında 

meydana gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 6.7 Pleksi Şasi ve Pleksiglas Tüp İçin Uygulanan Akış Testi Dağılımları 

Şekil 6.8 Araca Ait Pleksiglas Tüp 

İçin Uygulanan Akış Testi 

Dağılımları 
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Aracımıza uygulanan türbülans kinetik enerji testinde kelebekler arasında negatif basınç 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi aracın şeklinden dolayı oluşan sirkülasyondur. Bu 

sirkülasyondan dolayı türbülansta akış oluşmaktadır. Akışın kinetik enerji dağılımı Şekil 

6.9 ‘da görüldüğü gibidir. Yapılan analiz sonucu enerji dağılımının sıfır olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Bunun sebebi ise robotumuzun türbülans enerjisini absorbe etmesidir. 

 

 

Tüm bu yapılan analizlere ek olarak aracın pleksiglas tüp kısmına içeriden 30 bar’a kadar 

basınç uygulanmıştır ve sızdırmazlığı test edilmiştir. Uygulanan 30 bar basınçtan sonra o-

ringlerde hava sızdırdığı gözlemlenmiştir. Bu sayede yaptığımız basınç testine göre Paleng-

i Derya su altı aracın maksimum 300 metre derinliğe kadar sızdırmazlığını koruduğu test 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6.9 Araç Üzerinde Oluşan Türbülans Kinetik Enerjisinin Düzlemsel ve 

Vektörel Olarak Dağılımları 
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7. TECRÜBE 

 

İlk etapta su altı aracının şasisinin üretiminin 3D yazıcı ile yapılması planlandı. Fakat 

kırılma ve kopmaların çok fazla olması ve maliyeti arttırmasından dolayı 3D yazıcıyla 

üretim yerine ekibimiz tarafından alüminyum veya pleksiglas şasi üzerine araştırmalara 

yoğunlaşıldı. Alüminyum şasinin maliyetinin daha fazla olması ve mukavemetinin daha 

düşük olmasından dolayı Cerbe-Rov ekibi tarafından pleksiglas malzeme kullanımına karar 

verildi. Aracın pleksiglas tüp kısmında cıvataları sıkma aşamasında çatlamaların meydana 

geldiği gözlemlendi. Bunu önlemek için araştırmalar yapılarak bu kısımlarda kestamit 

malzeme kullanımı gerçekleştirilerek sorun çözüme kavuşturuldu. Mevcut olan 

BlueRobotics T100 motor şasisi üzerinde değişiklikler yaparak kendi motorumuzun thruster 

ve motor tutucu gövdesi 3D olarak SolidWorks’de tasarlandı. Tasarlanan motor tutucu ve 

koruyucu ekipmanın 3D yazıcı ile basımı gerçekleştirildi. Bu aşamada 3D yazıcının 

nozzle’ın tıkanması, dilimleme ayarlarının doğru yapılamamasından kaynaklı bazı sorunlar 

yaşandı. Gerekli nozzle değişimi yapılarak ve kalibrasyon ayarlarında değişikliğe gidilerek 

bu sorun da çözüldü. 

Elektronik alanında yaşadığımız tecrübeler ise; 

Motorları iki yönde kontrol edebilmek için yapılan araştırmalar sonucunda çift kontak röle 

kullanılmasına karar verildi. İlk etapta kendi ESC devre tasarımımızın yapılması planlandı 

fakat maliyet ve pandemi sürecinden dolayı kartların geç basılması zaman kaybı 

oluşturacağından bu adımdan vazgeçildi.  Aşırı kablo ve temassızlık sebebiyle bu sorunun 

önüne geçmek için çift yönlü kontrol edilebilir ESC araştırıldı. Bu süreçte ise ESC’ lerin 

indirect, reverse ve bidirectional olarak 3 kategoriye ayrıldığı öğrenildi. Fakat doğru ESC’yi 

bulana kadar her kategori üzerinde çalışma denemelerimiz oldu. Bu durum bize  maliyet ve 

zaman kaybı oluştursa da tecrübe anlamında büyük bir katkı sağladı. Su geçirmez servo 

olarak satılan servoyu su altında test ettiğimizde çalışmadığı gözlemlendi ve bunun 

sonucunda robotik kıskaç kol SolidWorks programı ile tasarlanarak fırçasız motorla su 

altında çalışabilir şekilde uyumlu hale getirildi. Tüm bu çalışmaları pandemi sürecinden 

dolayı uzaktan yaptığımız toplantılar ile gerçekleştirerek takımca bu zorluğun üstesinden 

gelindi. Bu süreçte takımımızın üyeleri rapor, makale gibi doküman araştırma ve yazma 

konusunda, programlama ve mekanik işlerde ise birçok paket programının kullanımının 

öğrenilmesinde kendilerine büyük bir katkı sağladı.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Zaman planlaması kesin olmayıp değiştirilebilir esnekliktedir. Zaman planlaması aşağıda ki 

tabloda belirtildiği gibidir. Mevcut çalışmalarımız zaman planlamasında belirtildiği şekilde 

devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLÜLAĞUSTOS

Mekanik Tasarımın Revize Edilmesi

Yazılım ve Algoritmaların Geliştirilmesi

ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Sızdırmazlık Testi

Manevra Kabiliyet Testi

Denge Testi

Final Raporu ve Yarışma

Kritik Tasarım Raporu Çalışması

Elektronik Tasarımın Revize Edilmesi

Kritik Tasarım Raporu Hazırlama

Test Aşaması

Yarışma Başvurusu

Yarışma Kuralları Analizi

Malzeme Araştırma

Üretim Yöntemlerini Araştırma

Ön Tasarım Raporu Hazırlama

Tablo 8.1 Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Bütçe planlaması küresel ekonomimizdeki değişen kurdan dolayı sabit olmayıp 21/05/2020 

tarihindeki kur baz alınarak hesaplanmıştır. Nihai bütçemiz Tablo 8.2 ‘de belirtildiği gibidir. 

      Tablo 8.2 Nihai Bütçe 

 

 

SPONSORLAR: “Ata Teknik Havacılık Derneği” sponsor olarak robotumuzun temel 

malzemelerinden olan ESC,Motorlar ve Adaptörü takımımıza tedarik etmiştir. 

“Rhino3dprinter“ sponsor olarak robotumuzun parçalarının 3D  basımını ve PLA filament 

malzeme tedariğini sağlamıştır. 

ÜRÜN ADET FİYAT TOPLAM FİYAT 

Ana Gövde 2 ₺30 ₺60 

Pleksiglas Tüp 1 ₺500 ₺500 

Joystick 1 ₺270 ₺270 

Kontrol Birimi 1 ₺400 ₺400 

Motor Sürücü-ESC 4 ₺86,45 ₺345,80 

Motorlar 4 ₺90,86 ₺363,44 

Elektrik Kablosu 1 ₺77 ₺77 

Sensör 2 ₺42 ₺84 

Sensör 1 ₺42,31 ₺42,31 

Sensör 1 ₺31 ₺31 

Su Geçirmez Led Lamba 3 ₺50 ₺150 

25 Metre İnternet Kablosu 1 ₺25 ₺25 

Webcam 1 ₺150 ₺150 

Modem 1 ₺149 ₺149 

Pixhawk 1 ₺632 ₺632 

Konnektör 8 ₺19 ₺152 

Kamera Pan Tilt İki Eksen 1 ₺7 ₺7 

Stop Buton 1 ₺14 ₺14 

Çanta 1 ₺290 ₺290 

Sigorta Yuvası 1 ₺1,20 ₺1,20 

  NİHAİ TUTAR ₺3.743,75 

Tablo 8.3 Sponsorlar Tarafından Tedarik Edilen Ürünler ve Tutarları 
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8.3. Risk Planlaması 

Risk planlaması çalışılan atölye ortamı ve test ortamı dikkate alınarak oluşturulmuştur ve 

aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 

 

 

 

Takım Görevlileri İçin Kişisel Ekipmanlar  

•Maske 

•Koruma Eldiveni 

•Koruma Gözlü 

•Can Yeleği 

• Kulak Tıkacı 

 

Kullanılacağı Çalışma 

Ortamı 

Oluşabilecek Tehlike Alınan Önlemler 
 

Atölye Elektrik Çarpması Çalışılan ortamda topraklama 

hattının olması  

Atölye Fiziksel Hasar Her üye için kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanmak  

Atölye Kimyasal Hasar Bulunulan ortamda havalandırma 

olması  

Atölye Yangın Yangın tüpünün bulunması 
 

Test Ortamı Fiziksel Hasar Her üye için kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanmak  

Test Ortamı Havuza 

düşme,kayma,boğulma 

vs. 

Ortamda can yeleğinin bulunması 

 

Test Ortamı Elektrik Çarpması Akıma maruz kalın tüm kabloların 

yalıtılması  

Test Ortamı Araç Devresinde veya 

Kullanılan 

Malzemelerde Sorun 

Yaşanması 

İşlem yapılmadan önce gerekli 

devre ve ekipman şemalarının 

kontrol edilmesi 

 

 

Tablo 8.4 Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Cerbe-Rov Ekibi geliştirdiği Paleng-i Derya insansız su altı aracının her aşamasında 

özgünlüğü en önemli kriter olarak görmüştür. Bu doğrultuda ilk olarak tasarımı ve üretimi 

gerçekleştirilen Paleng-i Derya su altı aracının tüm alt sistemleri( fiziksel, 

elektrik/elektronik, kontrol/yazılım) Cerbe-Rov ekibine aittir.  

Ekibimiz tarafından oluşturulan insansız su altı aracında en dikkat edilen hususlardan birisi 

de üretilen aracın malzemelerinin ve donanımının yerli ve milli olmasıdır. Bu doğrultuda 

aracımızın gövde kısmının su altında daha hızlı manevra kabiliyetine sahip olabilmesi için 

drone modelinden esinlenerek tasarımı ekibimiz tarafından SolidWorks programında  

yapılmış ve üretimi CNC lazer kesim kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aracımızda 

kullanılan pleksiglas tüp kısmı yurtdışından tedarik edilmek yerine ekibimiz tarafından 

tasarlanmış ve kendi imkânlarımızla üretimi sağlanmıştır. Elektronik donanımın su altında 

sabit kalması ve olası su sızıntısına karşı korunması için  tüp içerisinde özel bir bölme 

tasarlanmıştır. Aracın robotik kıskaç kolunun tasarımı ve pervanelerin tasarımı SolidWorks 

programında Cerbe-Rov ekibi tarafından yapılmıştır. Üretimleri ise sahip olduğumuz 3D 

yazıcıda gerçekleştirilmiştir. Kendi imkân ve öz kaynaklarımız kullanılarak maliyetti en aza 

indirme hedefi de sağlanmıştır. 
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