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1. RAPOR ÖZETİ 

Biz Teknoraal ekibi olarak içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşadığımız 

sıkıntıları kendimize avantaja çevirmek için uğraştık. Bu süreçte evlerimizde 

kalmamız birbirimizle görüşmeyi kesmişti fakat biz çalışmalarımıza evde de devam 

ederek bu süreci en verimli şekilde değerlendirdik. Raporumuzu da hepimiz evlerinde 

iken online görüşmeler ile yine takım halinde yazdık. 

Raporumuzda aracımızın en ince ayrıntısına kadar yer verilmiştir. Takım olarak 

raporda belirttiğimiz zaman planlamamız üzerinden hareket ederek çalışmalarımızı 

düzenli olarak hareket ettiriyoruz. Raporda hazırladığımız tüm bilgiler ve tasarımlar 

için araştırmalar yaptık. Bu sayede konulara daha hakim bir şekilde raporumuzu 

hazırlayabildik. 

Raporda aracın elektronik ve mekanik kısmında kullanacağımız tüm parçaları da ne 

için ve nasıl kullanacağımızı da belirttik. Aracımızın mekanik kısmında da takım 

olarak hareket ederek hepimizin ortak kararları ve düşünceleri doğrultusunda 

yaptığımız çizimlere uygun olarak üretim yapacağız. Bu çizimlerde takım olarak 

aracın hareket kabiliyetini, dengesini ve üretebilmemizi göz önünde bulundurarak en 

uygununu seçtik. Aracın mekanik kısmındaki çizimleri tamamladıktan sonra iş 

bölümü yaparak raporun mekanik kısmını hazırlayıp tamamladık. Daha sonra 

aracımızın elektronik kısımları için çalışmalara başladık. Elektronik kısımda aracımıza 

sualtında sıkıntı yaşatmamak için en uygun sensörleri ve motorları kullandık. 

Raporumuzda da kullandığımız araçlar, sensörler ve bileşenler hakkında detaylı 

bilgilendirme yaptık. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

 

 



5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. Araç Ön Tasarım Mevcut Durum Değerlendirilmesi 

Aracın şuanda yazılımsal altyapısı hazırdır. Şuanda bu yapı sayesinde gamepad ve 

klavye    verileri alınıp uygun şekilde elektronik ortamda aksiyon alınabilmektedir (Led 

yanmaktadır). 

 Araç fiziksel olarak üretim yapılmamasına rağmen, takımın önce den yapmış olduğu 

araştırmalar sonucunda performansı artırmak ve araç ile su üstü kontrol yazılımı 

arasında kesintisiz bir iletişim sağlamak için ön tasarım raporundaki tasarımdan çok 

fazla değişiklik yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri USB( Universel Serial Bus)  

verilerinin analog veri olmasından kaynaklıdır. Böyle bir durum ortaya çıkınca araç ile 

su üstü kontrol yazılımı arasındaki iletişim Seri iletişimden HTTP ve Websocket 

protokollerine geçiş yapılmıştır. Bunun ile alakalı detaylar  tecrübe, yazılım ve 

elektronik bölümlerinde detaylıca anlatılmıştır. 

3.2. Araç Bütçesi Mevcut Durum Değerlendirilmesi 

Aracın maddi yönden en maliyetli bölümü elektronik bölümüdür. Ön tasarım raporu 

zamanındaki bütçeden çok büyük bir performans kaybı yaşamamak şartı ile maliyetli 

çok fazla olan parçalar kaldırılmış olup yerine ya kendimiz üreteceğimiz ya da 

muadillerini daha az maliyetli şekilde bulacağımız parçalar yerleştirilmiştir. 
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     Şekil 1: İlk Araç Bütçesi 

 
    Şekil 2: Son Araç Bütçesi 

Şekil 1 ve şekil 2 de görüldüğü üzere, aracın bazı parçalarının fiyatı artmasına rağmen 

bazı parçaların daha ucuza muadillerinin bulunması ile aracın önceki haline göre daha 

az maliyetli bir durum söz konusu olmuştur. Fakat her ne kadar fiyat düşse de aracın 

önceki haline göre daha fazla performans sağlanması hedeflenmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 
    Şekil 3 :Şema Ve Enerji Dağılımı   
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 
    Deneme 1: Aracın İlk Hali 

 
     Deneme 2 
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    Deneme 3 

 
   Deneme 4: Aracın Son Hali 

Aracımızın çizimlerini yaparken su altında oluşabilecek tüm olayları göz önünde 

bulundurmaya çalıştık. Çizimlerimizin ilki ön tasarım raporunda kullandığımız 

çizimimizdir. Bu çizimimizi değiştirmek istememizin nedeni aracımızın yan 

plakalarının alt kısmında boşluk fazla olması ve bu yüzden sağlamlık konusunda 

sıkıntı yaşanabileceği düşüncemizdi. 2. denememizde ise 1. çizimimizdeki 

gördüğümüz plaka sorununu düzeltmek içindi fakat burada da boyutunu 

küçülttüğümüz aracımızı geliştirmek istersek çok fazla alan kalmayacağını öngördük 
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bu yüzden bu çizimimizi de değiştirmek istedik. 3. denememizde aracımızın yan 

plakalarını sualtında giderken suyun gerilimine karşılık daha uygun olacağını 

düşündüğümüz kavisli yapı tercih ettik. Hem de aracımızın motorlarının aşağı 

kısımda daha rahat itiş gücü sağlayabilmesini düşünerek tüpümüzü üst kısma aldık. 

Fakat bu şekilde de aracımızın dengesinin bozulacağını alt tarafının çok boş 

kalacağını düşündük bu yüzden de aracımızın son halini geliştirdik. Burada 

aracımızın giderken suyun gerilimine karşı koyabilmesi için geliştirdiğimiz plakaları 

kullandık. Tüpümüzü aşağı aldık bu sayede dengesini daha rahat sağlayabilecek. Aynı 

zamanda bir de aracımıza kirli ve bulanık sularda pilotumuza görüşünde rahatlık 

sağlayabilmesi için içerisinde ışık kaynağı koyacağımız led tüpleri ekledik. Bu 

sebeplerden dolayı da aracımızın tasarımını belirttiğimiz kriterlere en uygun olan 

deneme 4’ü seçtik. 

4.2.2. Malzemeler 

Aracımızın malzemelerini suyun yoğunluğuna yakın olan maddelerden seçmeyi özen 

gösterdik. Bu yolu seçmemizin sebebi ise askıda kalma kanunu kullanarak aracımızı 

su içerisinde istediğimiz seviyede daha az motor gücü harcayarak rahat hareket 

ettirmek ve pilotumuzun aracı kullanımını kolaylaştırarak görevleri daha iyi bir 

şekilde yerine getirebileceğini düşünüyoruz. 

 Aracımızın mekaniği şase , motorlar ve tüp olmak üzere üç ana kısımdan 

oluşmaktadır.   

4.2.2.1. Şase 

Şasemiz yan plakalar , destek çubukları , robotik kol , tutamaç ve led tüplerinden 

oluşmaktadır 

4.2.2.1.1. Yan Plakalar 

 
  Görsel 1: Yan Plakalar 

Yan plakaların boyu 400 mm, eni 250 mm ve kalınlığı ise 5 mm’dir. Yan 

plakalar aracımızın temel iskeletini oluşturmaktadır. Yan plakaları sağda ve 

solda olmak üzere iki tane kullanacağız. Bu iki plakamızın üretim malzemesini 

suya yoğunluğu çok yakın olan polietilen seçtik. 
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4.2.2.1.2. Destek Çubukları 

 
  Görsel 2: Destek Çubukları 

Destek çubukları görsel 2 de görüldüğü üzere boyu 350 mm, eni 50 mm ve 

kalınlığı 5 mm’dir. Destek çubukları görsel 3 de görüldüğü üzere yan plakaları 

birleştirerek aracımızın temel iskeletini oluşturmaktadır. Bu malzememizi de 

yoğunluğu suya yakın olan polietilen maddeden seçtik. 

 
 Görsel 3: Destek Çubukları Konumu 

4.2.2.1.3. Robotik Kol 

 
  Görsel 4: Robotik Kol 

Robotik kol aracımızın ön kısmında olup herhangi bir yerde müdahale etmek 

gerekirse kullanmak üzere üretilecek parçamızdır. Robotik kol görsel 5’te 

görüldüğü üzere alttaki destek çubuğuna montajını gerçekleştireceğiz. 
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  Görsel 5: Robotik Kol Konumu 

Robotik kolumuz üzerine takılmış olan su geçirmez bir servo motor sayesinde 

açılıp kapanabilecek. Bu sayede su altında herhangi tutulması gereken ya da 

kurtarılması gereken bir şey var ise robotik kolumuz sayesinde hemen 

müdahale edilebilecektir. Pilota da kullanırken bir sıkıntı yaşatmayacaktır 

çünkü robotik kol tüpün içerisindeki kameranın net görebileceği bir konumda 

bulunduğundan kullanımı çok rahat ve kolay olacaktır. 

4.2.2.1.4. Tutamaç 

 
  Görsel 6: Tutamaç 

Tutamacı aracımızda tüpümüzün yerinden hareket etmemesini sağlamak için 

tasarladık. Bu parçamızdan iki adet kullanacağız. Görsel 7 de görüldüğü gibi 

üstteki destek çubuklarımıza montalayacağız ve arasına da tüpümüz gelecek. 
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  Görsel 7: Tutamaçların Konumu 

4.2.2.1.5. Led Tüpleri 

 
   Görsel 8: LED Tüpü 

LED tüpünü aracımızda bulanık sularda pilotun önünü görüp rahat hareket 

edebilmesi için kullanacağımız LED’leri içerisinde muhafaza edebilmek için 

kullanıyoruz. Bu tüp görsel 9’daki gibi sağda ve solda olmak üzere iki tane 

kullanılacaktır. Tüpler yan plakalara montalı olacaktır. İçerisindeki ışıklara su 

geçirmeyecektir. Saydam olacaktır. Bu sayede ışığı tam anlamıyla dışarı 

yansıtacaktır. Pilotumuz görüş açısının azaldığı yerlerde isteğine göre bu 

ışıkları açabilecektir. Ölçüleri ise 20 mm çaplı ve 50 mm uzunluğunda 

olacaktır. Aşağıdaki görselde de konumu gösterilmiştir. 
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  Görsel 9: LED Tüplerin Konumu 

4.2.2.2. Tüp 

 
   Görsel 1: Tüp 

Aracımızın suda gitmesini sağlayan bütün elektronik aksamları içerisinde 

barındıracaktır. Tüpün ağız kısımlarında bulunan contalı kapaklar sayesinde 

içerisine su girişi olmayacak ve elektronik aksama zarar vermeyecektir. Tüpü hazır 

temin edeceğiz. Görsel 1 görüldüğü gibi tüp saydam madde olacağından içerisine 

koyduğumuz kameranın görüş açısına bir engeli olmayacaktır. Tüp aracımızın tam 

orta kısmında yer alacaktır. Bu sayede aracımız dengesini daha kolay 

sağlayacaktır. 

Tüpümüz üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; contalı kapak, kapak ve ana haznedir. 

Görsel 2 de tüpün kapaklarla montajlı hali ve görsel 3 de de araçtaki konumu 

gösterilmiştir. 
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  Görsel 2: Tüpün Kapaklı Hali 

 
  Görsel 3: Tüpün Araçtaki Konumu 

4.2.2.2.1. Contalı Kapak 

 
  Görsel 4: Contalı Kapak 

Görsel 4 de görülen contalı kapak sayesinde tüpün içerisine su girişi olmayacak 

ve elektronik sistemlerimiz korunmuş olacaktır. Contalı kapak çoklu hava 

kanalı sayesinde eğer bir aksilik olurda birinci kanala su girerse hemen 

arkasındaki ikinci kanal sayesinde içeriye kesinlikle su sızdırmayacaktır. 
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4.2.2.2.2. Kapaklar 

 
  Görsel 5: Ön Kapak 

 
  Görsel 6: Arka Kapak 

Kapaklar tüpün önünde ve arkasında olmak üzere iki adettir. Öndeki kapak 

Görsel 5 de ki gibi olup arkadaki kapak Görsel 6 de ki gibi olacaktır. Arka 

kapağın farkı ise üzerindeki 8 adet delikten araç ile haberleşmeyi ortasındaki iki 

delik ise aracın güç giriş-çıkışlarıdır. Bu delikler kabloların çıkması ile su 

geçirmemesi için contalar kullanılacaktır. Bu sayede elektronik kısma su 

geçirmemiş olacağız. Kapaklar 100mm çapında ve 5mm kalınlıkta olacaklar. 

4.2.2.2.3. Ana Hazne 

 
  Görsel 7: Tüpün Ana Gövdesi 
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Tüpümüz saydam olan ana haznesinin içerisinde tüm elektronik aksamı 

barındıracaktır. Saydam olması ile de içerisindeki kamera dışarıyı rahat 

görecektir. Bu sayede pilotumuz aracı kontrol ederken görüş de sıkıntı 

yaşamayacaktır. Tüpün ölçüleri 100 mm çapında 300 mm uzunluğunda bir 

silindir olacak. 

4.2.2.3. Motorlar 

 
  Görsel 1: Motorlar 

Görsel 1 de görülen motorlarımız aracımızda 6 tanedir. Motorlar üç pervanelidir. 

Aracımızda kullandığımız motorları su geçirmez seçtik bu sayede su altında 

bozulma su sızdırma gibi aksaklıklar yaşanmayacaktır. Bir motor üstündeki 

silindirin dışında bulunan üç adet pervane sayesinde hareketlerimizi sağlayan 

motorlarımız dışındaki koruma iskeleti sayesinde dönüş esnasında etrafa bir zarar 

vermeyecektir. Aynı zamanda da sualtında bulun herhangi bir canlı ya da 

maddenin pervaneye takılıp hem onların zarar görmesi hem de aracımızın 

pervanesinin zarar görmesi engellenmiş olacaktır. Motorlarımızın montajı görsel 2 

de görüldüğü üzere 4 adeti üstteki destek çubuklarına diğer iki tanesi ise sağ 

soldaki destek çubuklarına montalı olacaktır. 
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  Görsel 2: Motorların Konumu 

 
  Görsel 3: Motorların Önden Görünüşü 
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Aracın motorlarla hareket kombinasyonu; 

 
 Görsel 4: Motorların Konumu Üstten Görünüşü 

Aracımızda motorların konumu görsel 4 de görüldüğü üzere olacaktır. Görsel 4 de 

ki isimlendirmelere göre z motorları aracın yukarı aşağı inip çıkmasını 

sağlayacaktır. X ve y motorları ise sağa sola dönme ve ileri geri gitme hareketlerini 

sağlayacaktır. Aşağıda hareket kombinasyonları belirtilmiştir. 

İleri-geri hareketi için; 

x1 , x2 , y1 ve y2 motorlarının hepsi aynı anda ileri yönde dönerek aracın ileriye 

gitmesini , aynı anda hepsinin geriye doğru dönmesi de aracın geriye gitmesini 

sağlayacaktır. 

Sağa-sola dönmek için; 

Aracımızın sola dönmesi için x1 motorunun ileriye, x2 motorunun da geriye doğru 

aynı anda dönmesi ile aracımızın sola doğru dönmesi sağlanacaktır. 

Aracımızı sağa döndürmek içinse y1 motorunun ileriye, y2 motorunun geriye aynı 

anda dönmesi ile aracımız sağa dönecektir. 

Yukarı-aşağı hareket için; 

Aracımızı suyun derinine indirmek için ya da yüzeye çıkarmak için z1 ve z2 

motorlarını kullanacağız. Aracımızı yukarı çıkarmak için iki motoru da aynı anda 

ileri yönde hareket ettireceğiz. Aşağı inmek içinse iki motoru da aynı anda geriye 

doğru hareket ettireceğiz.  

Aracımız bu sayede istenilen her hareketi sıkıntısız bir şekilde yapabilmiş olacak.   

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımızı üretiminde parçalarımızı 3d yazıcı ve CNC işleme makinelerinde 

üreteceğiz. Aracımızın yan plakalarını ve destek çubuklarını polietilen maddeden 

üreteceğiz üretiminde de CNC işleme makinesini kullanacağız. Aracımızın robotik 

kolunu parçalar halinde 3d yazıcıdan basacağız. Tutamaç isimli parçamızı 

alüminyumdan üreteceğiz. Tüpümüzü, contalı kapakları ve kapakların üretiminde 

şeffaf pleksiglas malzeme gerektiği için hem maliyeti fazla hem de üretimi zor 

olduğundan bunları hazır temin edeceğiz. Üretimde polietilen madde seçmemizin 

sebebi yoğunluğunun suya çok yakın olup askıda kalabilme özelliğinin olmasıdır. 
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Alüminyum malzeme seçmemizin sebebi sağlam olmasıdır. Şeffaf pleksiglas madde 

seçmemizin sebebi ise tüpün içerisindeki kameranın dışarıyı rahat görebilmesidir. 

4.2.3.1. 3d Yazıcı 

 
Katkısal üretim olarak da bilinen 3 boyutlu üretim “additive manufacturing”, 

bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli 

malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde, ekstra bir kalıp ya da fikstüre ihtiyaç 

duymadan üreten bir cihazdır. 

3D yazıcıların kullanım amaçlarından en önemlisi kuşkusuz maliyettir. Özellikle 

makine mühendisleri için büyük avantaj sağlayan 3D yazıcılar, parçaların tek 

partiden oluşan küçük hacimlerde dahi düşük maliyetli üretilebilmesinden bu 

makine bizim için vazgeçilmez oluyor. 

Bizde 3 boyutlu yazıcılar hem uygun maliyetli olduklarından hem de çizimlerimizi 

hızlı bir şekilde üretebilmek için kullanmak istedik. 

4.2.3.2. CNC İşleme 

 
CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Sayılımlı Yönetim olarak 

adlandırılmıştır. CNC makineleri (tezgahlar), üzerine monte edilmiş bilgisayar 

aracılığıyla programlama yapılarak otomatik işlem yapan bir sistemdir. CNC 

makineleri, Torna veya CNC Freze olarak örnek verilebilir. 

CNC’nin amacı ise insan gücünü arka plana atarak, işi makinelere devretmek ve 

seri imalatın yolunu açmaktır. Örneğin; Torna tezgahında operatörün 1 saatte 

işlediği ve birkaç adet imal edebildiği parçaları, CNC tezgahları sayesinde 

dakikalar içinde onlarca hatta yüzlerce adet imal edebiliriz. 
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Bizde üretimimizde hem sağlamlık hem de kolaylık olması açısından kullanmayı 

tercih ettik. 

4.2.3.3. Lehimleme 

 
Lehimleme iki ya da daha fazla sayıda metal parçanın, görece düşük erime 

sıcaklığına sahip bir dolgu metali eritilip bağlantı yerine akıtılarak, tutturulması 

işlemidir. Biz bu işlemi elektronik kısımdaki kablolarımızın birbirine veya 

kullandığımız parçalara bağlantısını yaparken kullanacağız. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Uzunluk: 400 mm 
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Genişlik: 360 mm 

 
Yükseklik: 250 mm 

 
Hacim: 3.600.000 cm3 

Kütle: 4-6 kg arası 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Araç tasarımın da aynı takım misyonunda olduğu gibi yerli, milli ve maliyeti az 

parçalar kullanılmıştır. Seçilen elektronik parçaların neden seçildikleri her parçanın 

kendine ait bölümünde anlatılmıştır. Araç tasarımında şekil 3 de görüldüğü üzere 

Pixhawk gibi hazır çözümlere gidilmemiş olup birinci katman elektronik donanım 

tasarımı ve yazılımı takımımız tarafından yapılmıştır. 

4.3.1.1. Mevcut Elektronik Üretim Değerlendirmesi 

Pandemi süreci ile fiziksel üretim yapılamadığından takım bu süreçte elinden 

geldiğince elektronik ve yazılıma altyapı çalışması yapmaktadır. Elektronik açıdan 

bu aşamada parça tedariki zor olduğundan elektronik olarak çıkış sağlayacak olan 

ledler kullanılmıştır. Üretim aşamasında bu ledlerin yerine ufak ayarlamalar 

sonucunda motorlar kullanılacaktır. 
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 Şekil 4: Üretilmiş Olan Devrenin Şeması 

 
Şekil 5: Üretilmiş Olan Devrenin Fiziksel Resmi 

Araçta 5 adet led kullanılmıştır. Araçta 6 adet motor kullanılmasına rağmen led 

olarak 5 tane kullanılmasının sebebi ise Z1 ve Z2 motorlarını ayrı ayrı kontrol 

edilmeyeceğinden dolayıdır. Yani hiçbir zaman Z1 motoru çalışıp Z2 motorunun 

çalışmaması gibi bir durum olmaması istenmektedir. Bu durum aracın takla atması 

durumunu gerçekleştirecektir. Bu durum her ne kadar akrobasi olarak sayılabilse 

de şimdilik böyle bir durum istenmemektedir. 5 adet motoru temsil eden 5 adet led 

kullanılmıştır. Bu ledler Arduinoya bağlanmıştır. Arduino ise USB ile Raspberrypi 

kartına bağlanmıştır. RaspberryPi ise WIFI yolu ile Ev modemine bağlanmıştır. 

Geliştirme yapılacak olan bilgisayarda Ev modemine (yerel ağ) bağlı olduğundan 

kablosuz olarak haberleşilmiştir. 
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4.3.1.2. Elektronik Tasarım Özeti 

 
  Şekil 4: Elektronik Şema Gösterimi 

Araçta bulunan çoğu elektronik parçanın yönetimini Arduino yapmaktadır. Şekil 3 

de görüldüğü üzere tüm sensörler, servo motor, Işık kaynakları, Motor sürücüsü ve 

esc nin pwm girişleri, Raspberrypinin Rx ve Tx girişleri ve çıkışları Arduinoya 

bağlanmıştır. Şekil 3 de görüldüğü üzere Ac Dc dönüştürücü ye verilen 220V AC 

akım dönüştürücü tarafından 12V 30A e dönüştürülmüştür. Bunlar Direkt olarak 

Motor sürücüsü ve Esc lere verilmiştir. Bu verdiğimiz gerilim ve akım değerleri 

motor sürücüsü, esc ve motorların desteklediği gerilim ve akım değerleri olup, 

maksimum verimlilik için bu enerji türleri seçilmiştir. Zira, mikro denetleyici den 

her ne kadar motora maksimum pwm çıkışı verilse de motora az akım verildiğinde 

motordan istenildiği devir elde e edilememektedir. Bu yüzden motorlar için 

maksimum verimlilik alınacağı düşünüldüğü 12V 30A elektrik enerji miktarı 

seçilmiştir. Güç kabloları ile araca giden 12V 30A elektrik enerji miktarı 

kullanılmakta olan raspberrypi ve arduino geliştirme kartına uygun gerilim ve 

akım değerleri değildir. Bu yüzden araya düşürücü (pulldown) bir voltaj regülatör 

kartı katılması kararı verildi. Voltaj regülatörün giriş değeri (in) 24V 20A olup 

çıkış değeri ise 5V 3.5A olarak ayarlanacaktır. 5V 3.5A VIN (voltage in) bacağına 

bağlanacaktır. Raspberrypi kameradan gelen verileri stream etmek ve Lan 

kablosundan gelen HTTP paketlerini gerekli bir filtreden geçirip arduinoya iletmek 

ile sorumlu olup, raspberrypinin rx bacağı arduinonun tx bacağına, raspberrypinin 

tx bacağı arduinonun rx bacağına ve GND (ground) bacakları ise birbirine 

bağlanacaktır. Bu sayede arduino ya ekstra bir voltaj regülatör kartına ihtiyaç 

olmamış olacak. Arduino ise seri iletişim protokolü ile hem sensör verilerini 

göndermiş olacak hem de raspberrypi den gelen veriler doğrultusunda aksiyon 

almış (Motorları sürmek, ledleri açmak vb.) olacak.    

4.3.1.3. Elektronik Parçalar 

Bu bölümde aracın elektronik parçaları, teknik özellikleri neden seçildikleri gibi 

konulara değinilmiştir. 
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4.3.1.3.1. Motor 

 
Şekil 5: Su Altı Aracında Kullanılması Planlanan Motor 

Motorun uzun model numarası DXW brf2838 olup, 350 kv değerindedir. 12v – 

22v gerilim aralığına sahip olup, sürekli akımı 11a, zirve (peak) ise 40 a 

değerindedir. Bu değerler neticesinde motor sürücü, esc ve ac dc converter lar 

seçilmiştir. Sızdırmazlık için su geçirmezdir. İnsansız su altı araçlarda, genelde 

fırçasız motorlar kullanılır. Genelde 50 kv ve 1000 kv değeri arasındadır. 

Bunun nedeni, şayet uygun pervane(propeller) tasarımı yapılmadığında 

kontrolsüz bir devir gittiğinden suda kaynama gibi etkiler oluşturmasındandır. 

Su altı araçlarda çok fazla kullanılan t100 ve t200 motorları seçilmemiştir. 

Bunun nedeni ise çok fazla bir maliyete sahip olmasındandır. Yaptığımız 

araştırmalar ve analizler sonucunda hazır iticiler (thruster) kullanılmamasının 

performans açısından herhangi sorun teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir.    

4.3.1.3.2. Arduino 

 
   Şekil 6: Arduino 

Kullandığımız Arduino modeli Arduino Mega dır. Arduino mega da 54 adet 

dijital girş çıkış pinine sahip olup, bunlardan 15 tanesi pwm desteklidir. 16 adet 

analog girişi ve 4 UART köprüsü bulundurmaktadır. Araçta ledleri motorları ve 

sensörleri sürmek Arduino seçilmesinin nedeni ise, takımızın Pixhawk ve 

Ardusub gibi hazır çözümlere gitmemesinden dolayıdır. Bu gibi çözümler hem 

çok maliyetli hem de takım misyonuna uymamaktadır. Bu yüzden hazır 

çözümlerden ziyade maliyeti az ve PCB tasarımına uygun sistemler seçilmiştir. 

Araçta halihazır da GPIO giriş ve çıkışlarına sahip bir mini bir bilgisayar olan 

Raspberrypi kullanılsa da bu gibi mini bilgisayarlar (Jetson Nano, Lattepanda, 

OrangePi, Asus tinkerboard vb.) bünyesinde ADC (Anolog Digital Converter) 

ve gerekli sayıda giriş çıkış pinleri bulundurmadıkları için su altı araçlar gibi 

çok fazla elektronik parça kontrol edilmesi gereken yerlerde 
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kullanılmamaktadır. Arduino modellerinden Mega modelini seçilmesinin sebebi 

ise araçta ledleri ve motorları sürmek için kullanılan PWM pinlerinin diğer 

Arduino modellerine kıyasla daha fazla bulunmasıdır. Yaptığımız analizler 

sonucunda gerekli sayıda PWM pinleri, piyasada çok fazla bulunması, 

kendisinde bulunan Atmel tabanlı işlemcinin ısınmaması ve gerekli mecralarda 

fazla sayıda kaynak bulunmasından dolayı Arduino Mega seçilmiştir. 

4.3.1.3.3. Raspberry pi 

 
  Şekil 7: Raspberrypi Model 4 4 GB 

Raspberrypi Arduino gibi kartlardan ziyade çok fazla işlem yükü gerektiren 

yerlerde (kullanıcı arayüzüne sahip olmak, görüntü işleme, kamera sürme vb.) 

kullanılır. Ön tasarım aşamasında bulunmayıp kritik tasarım raporunda 

bulunmasının nedeni ise, USB kablolarından geçen verilerin analog olduğundan 

verilerin taşınırken parazitlenme gibi olayların olmasından dolayı, verileri 

taşırken dijital bir yapı kullanan LAN teknolojisine geçilmesinden dolayıdır. 

Her ne kadar Arduino ya LAN modülleri takılsa, LAN kablosu üzerinden 

kamera aktarımı yapılsada bu gibi çözümler İnternet üzerinden yapılan testler 

sonucunda ve ayrıca Raspberrypi kartı üzerinden ilerleyen dönemlerde 

istenilirse görüntü işleme gibi aksiyonların alınması için Raspberrypi kartı 

kullanılmıştır. Araçtaki görevi ise bünyesinde bulunan RJ45 ethernet portu ile 

araçtan gelen HTTP paketlerini yorumlayıp Arduino kartı üzerine seri iletişim 

yöntemi kullanarak iletmesi, Arduino dan gelen verilerin (sensör dataları vb.) 

uygun biçimler ile Kontrol ünitesine iletilmesi ve kamera görüntülerinin 

Websocket yöntemi ile Kontrol ünitesine iletilmesi konuları ile ilgilenmektedir. 

Raspberrypi modellerinden Model 4 4gb kullanılmasının sebebi ise ısı 

optimizasyonu, performans ve 1 Gigabit ethernet portuna sahip olmasından 

dolayıdır. Raspberrypi en önemli teknik özellikleri ise 1.5 GHz dört çekirdekli 

ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 işlemciye sahip olması ve 

4Gb LPDDR4 RAM bir ram türüne sahip olması. 
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4.3.1.3.4. Kamera 

 
   Şekil 8: Pi Cam V2 

Aracın yarışma bünyesinde düzenlenen görevleri yerine getirmesi için Pilotun 

aracın durumu (önünde çember bulunup bulunması gibi) ile ilgili daha net 

bilgiler almak için kullanılmıştır. Kamera Raspberry pi kartına bağlanmıştır 

buradan ise kontrol ünitesine gitmektedir. Kamera modeli olarak Web cam veya 

Pi cam kullanılması konusunda henüz net bir karara varılmamıştır. Bunun 

nedeni ise Picam in görüş açısının düşük olması ev Webcam modeline göre 

daha pahalı olması, boyutunun küçük olması, Raspberry pi kartı ile arasındaki 

entegrasyonun çok iyi olması, Web camin ise maliyeti az, boyutunun büyük ve 

Raspberry pi kartı ile arasındaki entegrasyonun kötü olmasından dolayıdır. 

Bunun kararını ise gerçek ortamlarda yapılacak olan testler sonucunda 

verilecektir. 

4.3.1.3.5. Motor Sürücü 

 
   Şekil 9: Motor Sürücü 

Kullanılan motor sürücünün model numarası Racestar REV35A 4 in 1 ESC dir. 

8V ile 20V gerilim aralığına sahip olup maksimumum akım değeri 35A’dir. 4 

tane fırçasız DC motor sürebilir. Araca motorları beslememiz için verilen 

elektrik enerjisi miktarı 12V 30A şeklindedir. Bu motor sürücüyü tercih 

edilmesinin sebebi ise Şekil 9 da görüldüğü üzere boyutunun çok küçük olması 

ve 4 motoru sürmek için kullanacağımız 4 tane ESC nin fiyatına göre oldukça 

düşük olmasıdır.  Motor sürücüde 4 adet PWM giriş pini bulunmaktadır. Bu 
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pinler sayesinde Arduinodan yazılımsal olarak hız kontrolü yapılmış 

olunacaktır. 

4.3.1.3.6. ESC 

 
   Şekil 10: ESC Sürücüsü 

Araçta 6 adet motor bulunduğu için halihazırda kullanılan dörtlü motor sürücü 

yetersiz kalacağından 2 adet ESC kullanılacaktır. ESC ler genelde RC araçlarda 

(İHA vb.) fırçasız DC motorları sürmek için kullanılır. Araçta fırçasız DC 

motorlar kullanıldığından dolayı ESC kullanılmıştır. Araçta kullanılan ESC 

modeli RC araçlarda kendini kanıtlamış olan Racestar markasının RS40A 

modelidir. Bu ESC ler motorumuza uygun olup yeterli performansı sağlanması 

hedeflenmiştir. 

4.3.1.3.7. Jiroskop ve İvme ölçer 

 
Şekil 11: Mpu6050 Jiroskop ve İvme Ölçer 

Pilotun aracı daha iyi kontrol etmesi için kullanıcı arayüzünde bulunan bir yapı 

(bkz. 24) için aracın derece cinsinden pozisyon bilgisine erişilmesi lazımdır. Bu 

iş için piyasada çok fazla bulunan ve kullanılan MPU6050 Jiroskop ve İvme 

ölçer kullanılmıştır. Bu sensörün şimdilik sadece Jiroskop özelliği 

kullanılacaktır. MPU6050 bize “0 => x => 360” cinsinden açı değeri 

vermektedir. Bu sayede bilgiler kontrol ünitesinde gösterilerek pilot tarafından 

uygun aksiyonlar alınabilecektir. 
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4.3.1.3.8. Basınç ve Yükseklik Ölçer 

 
Şekil 12: Bmp180 Yükseklik ve Nem ölçer 

Pilotun aracı daha iyi kontrol etmesi için kullanıcı arayüzünde bulunan bir yapı 

(bkz. 24) için aracın su altındaki yükseklik verisine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun 

için BMP80 sensörü seçilmiştir. Bu sensör basınç verileri ile çeşitli 

matematiksel fonksiyonlar kullanılarak yükseklik hesaplamaları yapamaktadır. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda BMP180 su altında basınç(yükseklik) 

ölçmek için oldukça yeterli olduğu kararına varılmıştır. Sensörden gelen veriler 

çeşitli yöntemler ile su üstü kontrol yazılımına iletilerek çeşitli aksiyonlar 

alınmış. 

4.3.1.3.9. Işık Kaynağı 

 
   Şekil 13: 5Mm LED 

Araçta bulunan kameranın, bütün ortamlarda görüş açısını artırmak için bir ışık 

kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için ikisi sağda ikisi solda olmak üzere 4 

adet 5Mm led kullanılmıştır. 5Mm normal şartlarda ledin sağlığı açısından 

dirençler ile arduinoya bağlanır fakat biz araçta daha fazla ışık alabilmek için 

direkt olarak toprak (ground) hattına bağlanacaktır. Takım kullanılan ışık 

kaynaklarının su altında bulanık ortamlarda işe yarayıp yaramayacağı 

konusunda endişelidir. 5Mm ledin son tasarımda kullanılıp kullanılmayacağı 

konusu ise fiziksel ortamlarda yapılan testler nihayetine göre belirlenecektir. 
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4.3.1.3.10. SERVO Motor 

 
  Şekil 14: Servo Motor 

Servo motor, her ne kadar bünyesinde bir DC motor bulundursa da DC motorun 

aksine yazılımsal sinyaller ile açısını belirlenebilmektedir. Araçta çeşitli 

görevleri yerine getirmek için kullanılan manipülatör kol için kullanılmıştır. 

Araçta Arduinonun analog giriş çıkış pinlerine bağlanacktır. Tasarlanmış olan 

manipülatör kol ile uyumludur. Servo motorlar 180 derece dönebilirler. 

Kullanılan Servo motor Emax ES3005DE modeli olup, Sızdırmazlık için su 

geçirmezdir. Analog bir Servodur. Çalışma gerilimi 4.8V ile 6.0 arasındadır. 

4.3.1.3.11. AC DC dönüştürücü 

 
  Şekil 15: AC DC Dönüştürücü 

Aracın enerji kaynağıdır. Yarışma bünyesinde verilecek olan 220V AC akım 

araç için çok fazla bir enerji olduğundan aracın elektronik parçalarının yanması 

gibi olaylar oluşabileceğinden AC DC dönüştürücü ye ihtiyaç duyulmuştur. 

Kullanılması planlanan dönüştürücü de bir adet fan bulunmaktadır. Bu sayede 

entegrenin ısınma sorunu ortadan kalkmıştır. Kullanılması planlanan 

dönüştürücünün çıkış gerilimi ise 12V 30A olarak seçilmiştir. Bu kullanılan 

motorlar, motor sürücüler ve ESC ler için oldukça yeterli bir gerilimdir. 
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4.3.1.3.12. Lan Kablosu 

 
  Şekil 16: Lan Kablosu 

Kontrol ünitesi ve araç arasındaki iletişim için kullanılacaktır. Lan kablosu 

olarak Su altı araçlarda oldukça fazla kullanılan CAT6 kablosu kullanılacaktır. 

CAT6 kablosu 1 gigabit hızı desteklemektedir. Kendisinden yalıtkan olduğu 

için ekstra su ile izolasyonuna sağlanmasına gerk yoktur. Kablonun araca 

dolanabileceğinden kullanılması planlanan kablo uzunluğu 25 metredir. Bu 

uzunluk yarışma için oldukça yeterli bir uzunluk olduğuna karar verilmiştir. 

4.3.1.3.13. Güç Kablosu 

 
   Şekil 17: Güç Kablosu 

AC DC dönüştürücüden gelen enerjiyi araca aktarılması ile sorumludur. 

Kablonun araca dolanması sorununu ortadan kaldırmak için süngerli yapılar ile 

kullanılacaktır. Kablonun toplam uzunluğu 30 M olması planlanmaktadır. 

Kabloda 4 katlı bir sarım sistemi olduğundan dolayı ekstra izolasyon söz 

konusu olmayacaktır. Bu kablolar verdiğimiz akımı oldukça yeterli düzeyde 

araca iletebilecektir. Bu sayede maliyeti fazla ve daha çok daha ve fazla akım 

geçmesi gereken kablolar kullanılmamış olacağından maliyeti de daha az 

olacaktır. 
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4.3.1.3.14. Su Geçirmez Konnektör 

 
  Şekil 18: Su Geçirmez Konnektör 

Lan ve güç kablolarında kullanılacaktır. Bunun nedeni ise sızdırmazlığı 

sağlamak açısındandır. Motorların çıkışında kullanılmayıp sadece Lan ve güç 

kablolarında kullanılmasının sebebi ise diğer çıkışlarda epoksi maddesinin 

kullanılmasından dolayıdır. Her ne kadar su geçirmeseler de boyutları büyük ve 

maliyetli parçalardır. Kullanılacak olan Konnektör IP68 su geçirmezlik 

sertifikasına sahiptir. 6 pinlidir ve 16 Mm uzunluğundadır. 

4.3.1.3.15. Gamepad 

 
   Şekil 19: Gamepad 

Gamepad pilotun aracı daha iyi kontrol etmesi için kullanılacaktır. Takımın 

hazırlamış olduğu yazılım üzerinden gamepad verileri alınıp yorumlandıktan 

sonra araca iletilecektir. Şekil 19 da belirtildiği gamepad hali hazırda yazılım 

testlerimizde kullanılmaktadır. Kendi yaptığımız simülasyonlardan çıkışla her 

ne kadar ucuz bir gamepad olsa da tepkime süresi ve tuş hassasiyeti yeterli 

düzeyde bulunmuştur. Kullanılan gamepad Platoon markasının 2580 modelidir. 

6 adet eksene sahiptir. İki farklı tuş kombinasyonu vardır. Araçta ikinci mod 

üzerinden kullanım yapılacaktır. 

 



34 
 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Aracın yazılımsal algoritması anlatılmıştır. Takımımız her ne kadar Su Altındaki 

konseptlere yeni tanışsa da ardusub gibi çözümlere gitmeyip aracın algoritma 

tasarımının %90 bölümünü kendisi yapmıştır. %10 bölümünü ise video sunucusu ve 

istemcisi oluşturmaktadır.  Kendimizin yazması sonucunda ise performans kaybı 

oluşacağından (ayrıca tecrübe bölümünde anlatılmıştır) açık kaynak kodlu yazılımlar 

kullanılmıştır. Kod sahibine mail yoluyla (her ne kadar ticari amaçla olmasa da) kod 

da değişiklik yapma ve kullanma izini alınmıştır. KTR aşamasında olunsa dahi araçta 

yaklaşık olarak 1000 satır kod yazılmıştır. 

4.3.2.1. Temel Algoritma 

 
   Şekil 20: Araç Yazılım Dağılımı 

Araç çok farklı yazılım dalları ile çalışmaktadır. Araçta UI tasarımı, sunucu 

programcılığı, elektronik programlama, frontend geliştiriciliği, dinamik 

programlama ve sunucu istemci senkronizasyonu gibi birçok dal ile kullanılmıştır. 

Şu anda bu yapı teknoraal github hesabında (https://github.com/teknoraal) private 

olarak yayına alınmıştır. Bunun nedeni ise Kodun tam olarak hazırlanmamasından 

dolayıdır. Tüm yapılar bölümlerince detaylıca anlatılmıştır. 

4.3.2.2. Yazılım Algoritmaları Tanıtımı  

Bu kısımda Aracın yazılımsal yapılarından ve algoritmalarından bahsedilmiştir. 

4.3.2.2.1. Su Üstü Kontrol Yazılımı 

Aracın yönetilebilmesi, Dışarıdan gelen verilerin toplanıp çeşitli aksiyonlar için 

kullanılması gibi görevler için kullanılmaktadır. Araç ile bağlantısı ise Güç için 

güç kablosu, İletişim için ise CAT6 lan kablo kullanılacaktır. 
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4.3.2.2.1.1. Video İstemcisi  

 
   Şekil 21: Video İstemcisi Akış Şeması 

Öncelikle değişkenler dosyasından video sunucusunun adresi 

beklenmektedir. Bu varsayılan olarak 192.168.1.22:8080 adresidir. Sonra 

adresin doğruluğu headerlar yardımıyla belirlenmektedir. Şayet sunucu 

Doğru ise Sunucudan gelen HTTP STATUS 200 (succsessful) ise sunucuya 

WS (websocket) kullanarak resimin adresi istenmektedir. Sunucu adresi 

yollar ve HTML img elementinin src değeri sunucudan gelen değere eşit 

olur. Bu sırada Sunucu FPS değerini yollar ve FPS değeri de ekrana basılmış 

olur. Bu işlem kullanıcı sayfadan çıkana kadar veya sunucu durdurulana 

kadar devam eder. 

4.3.2.2.1.2. Kullanıcı Ara yüzü 

Aracın yönetildiği bölümdür. Takımın en fazla zaman harcadığı bölümdür.  

Bu bilgi ile görüntüler Dış Ara yüzler bölümüne eklenmiştir. Bu bölüme 

ayrıca dinamizm eklenmiştir. Yani manuel bölümünden X1 motorunu 

harekete geçirdiğinizde hem X1 LED’i yanmakta hem de fiziksel ortamda 

olduğu gibi çapraz hareket etmektedir. Yani şayet klavyeden gelen ASCII 

kodu 119 ise (w tuşu) program X2 ve Y2 motorları aktive olmuş olacaktır. 

Bu bölümünde pilotun gamepad ve klavye verileri alınmış değerlendirilmiş 

ona göre aksiyon alınmıştır. Ana UI komponentleri, simülasyon ekranı ve 

RaalROVCONTROLIB olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan ana UI 

komponentleri motor durum ekranı ve aracın açısını ve yüksekliğini gösteren 

yapı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunlar bölümlerince incelenmiştir. 
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4.3.2.2.1.2.1. Ana UI komponentleri  

Kullanıcı ara yüzü bölümünde 2 ayrı UI (user interface) komponenti 

bulunmaktadır. Diğer yapıların çalışma mantığı anlatıldığı takdirde 

gereksiz yere rapor uzayacağından bu raporda anlatılmamıştır. 

4.3.2.2.1.2.1.1. Motor Durum Ekranı  

Aracın motorlarının durumunu göstermektedir. 

RaalROVCONTROLIB yapısının içerisinde tanımlanmıştır. 

 
  Şekil 22: Örnek Bir Motor Değiştirme Fonksiyonu 

Şekil 22 de görüldüğü üzere örnek bir motor renk değiştirme 

fonksiyonu ele alınmıştır. Diğer 3 renk de bu şekilde olup sadece 

isimleri ve kaynak resimleri değişmiştir. 

 
  Şekil 23: Motor Durum Ekranı Akış Şeması 
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Şekil 23 de görüldüğü üzere motor durum ekranının On (açık) off 

(kapalı) back (geri) olmak üzere 3 farklı durumu mevcuttur. 

Bahsedildiği üzere bunun hangi durumda hangi aksiyonu alacağı 

RaalROVCONRTOLIB de bir nesnenin içine tanımlanmıştır. Şayet 

temel olarak Şekil 23 de gösterildiği gibidir. Şayet gelen değer on 

olursa parametre olarak verilen motoru yeşil yapar. Şayet gelen değer 

off olursa parametre olarak verilen motoru varsayılan (default) hale 

getirir. Şayet gelen değer back olursa parametre olarak verilen motoru 

kırmızı yapar. Yani diğer bir deyişle motor durum ekranındaki 

motorların herhangi birisi, yeşil ise ileri, normal ise durduğu ve kırmızı 

ise geri istikamette olduğunu gösterir. 

4.3.2.2.1.2.1.2. Aracın Açısını ve Yüksekliğini Gösteren Yapı (Tutum 

Göstergesi) 

 
Şekil 24: Tutum Göstergesi (tg) 

Bu yapı uçaklarda ve bazı araçlarda halihazırda kullanılan bir yapıdır. 

(bkz. Şekil 24).  Genelde su altı araçlarını kontrol etmek için kullanılan 

ardusub yazılımı içerisinde olduğundan yapılmasına karar verilmiştir. 

Sıfırdan takım tarafından tasarlanmıştır. Bu sayede aracın pozisyonu 

hakkında daha fazla bilgi edinilmiş olunacaktır. 
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  Şekil 25: Araç Tutum Göstergesi Akış Şeması 

Öncelikle varsayılan (default) olarak gelen sunucu adresi, açı (axis) ve 

derinlik (depth) olmak üzere 3 farklı değer görülmektedir. Bunlar 

config.js dosyasından diğer varsayılan değerler gibi 

değiştirilebilmektedir. Öncelikle sunucunun HTTP STATUS ve HTTP 

HEADER değerlerine göre sunucunun istenilen sunucu olduğu ve 

sunucunun çalışıp çalışmaması kanaatine varılmıştır. Şayet bu değerler 

hayır ise evet olasıya kadar devam eder. Bunun sebebi arayüzün 

gerçek zamanlı (real time) çalışmasının istenmesinden dolayıdır. Yani 

aracın gücü kesilse bile arayüzün yenilenmesine gerek kalmayacaktır. 

Sorgu evet ise yükseklik değeri dışarıdan alınsın tuşu (arayüzler 

bölümünde anlatılmıştır) işaretlendiyse Sunucuya HTTP GET 

isteğinde bulun gelen değerin axis değerini Tutum Göstergesinin 

yükseklik değeriyle (depthAX) eşitle. Gelen değerin axis değerini 

Tutum Göstergesinin açı değeriyle(axisAX) değeri ile eşitle. Diğer 

aksiyonlar aynı kalmak şartıyla sadece Z değerini (simülasyon 
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ortamındaki aracın koordinatının derinlik değeri) DepthAX değeri ile 

eşitle. 

4.3.2.2.1.2.2. Simülasyon Ortamı  

Aracın havuzdaki yerinin yaklaşık olarak gösterildiği bölümdür. Yandan 

ve yukardan görünüş olmak iki adet 2D yapı bulunmaktadır. Bunların 

fizik motoru tamamen takım tarafından, Newton hareket yasasına uygun 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstelik pilotun alıştırma yapacağı bir yapı 

haline gelmiştir. Üstelik bu yapı tamamen Teknofest yarışma kurallarına 

(örneğin havuz büyüklüğü simülasyonun 2 kat küçültülmüş hali vb.) 

uyumludur. Şu anlık temel kategoride olan su altı çember görevi simüle 

edilmeye çalışılmış olup, ileride diğer görevleri de eklenmeye 

çalışılacaktır. Bunun için elma toplama gibide düşünülebilir. Şöyle ki 

Yazılım rastgele olmak şartı ile küçük bir kutu ekrana basmaktadır. 

Pilotun bunların üstüne gelmesi beklenmektedir. Üstüne geldiği takdirde 

puanı artmaktadır. Şayet araç dışarıya çıkmaya çalışırsa ekrana çaptın 

mesajı basmakta olup, başlangıç noktasına geri götürmektedir. Şu anlık 

perspektif anlamında çokta iyi olunduğu söylenemez. Yani aracın Y 

değeri artığında Z değerindeki araç küçülmemektedir. Bunun sebebi 

simülasyonun %100 takım tarafından yapıldığından bazı eksiklerinin 

olmasından kaynaklıdır. Takım bu faaliyet de çalışmalarına devam 

etmektedir. Simülasyon ekranı karmaşık bir yapı olduğundan ve çok 

farklı algoritmalar kullanıldığından dolayı temel yapısı anlatılmıştır. 

Hepsinin anlatılması takdirde rapor çok fazla uzayacaktır. 
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  Şekil 26: 2D Simülasyon Ortamı Akış Şeması 

Bu yapı html canvas elementi ile yapılmıştır. Context olarak 2D seçilmiş 

olup, kullanıcı istese arka plan rengini ve canvas boyutlarını dinamik 

olarak değiştirebilmektedir. Ve bu işlemden sonrada dinamizm 

bozulmamaktadır. Öncelikle simülasyon 30 FPS olarak çalışmaktadır. Bu 

şema simülasyonun kuş bakışı görünüşünü anlatmaktadır. Öncelikle 30 

FPS çalıştığından saniyede 30 kez işlem yapılmaktadır. Öncelikle Ekran 

temizlenmektedir. Daha sonra aracın X, Y değerleri ekrana basılmaktadır. 

Bu sayede akıcı görüntü elde edilmektedir. Daha sonra kontrol yapılarına 

geçiş yapılmaktadır. Buradan “is “yapısı İngilizcedeki sorgulama 

yapısından gelmektedir. “si” yapısı ise “is” yapısının tersi olduğundan 

ters anlamına gelmektedir (gerçekte böyle değil fakat kodun 

anlaşılabilmesi için böyle bir çözüme gidilmiştir). Yani diğer bir deyişle 

“isX” ibaresi x düzleminde ileri yönde mi hareket etmekte, “siX” ibaresi 

ise X düzleminde geriye yönde mi hareket etmekte anlamına gelmektedir. 

Şayet bu değerlerin 1 olması durumunda akış şemasında anlatılmıştır. 

Fakat önek için isX değeri 1 olması durumunda X değerine speed değeri 

kadar eklenmektedir. Yani araç ileri yönde hız değeri kadar hareket 

etmektedir. Hız artırma işlemi yapılmak istenildiğinde sadece speed 

değeri arttırılacaktır. Aracın çapraz gitmesi için çok farklı ve karmaşık bir 

algoritma kullanılmıştır. Örneğin simülasyona bir özellik eklendiğinde 

veya bir sorun çözülmeye çalışıldığında takımın birbiri ile iletişimi 

algoritmanın karmaşıklığından dolayı zorlaşabilmektedir. 

4.3.2.2.1.2.3. RaalROVCONTROLIB 

RaalROVCONTROLIB isminin anlamı, RAALROV aracının ara 

yüzünün paylaşımlı kütüphanesi anlamına gelmektedir. Bu yapının 

kullanılmasının karmaşıklığını azaltmak ve takım üyeleri arası iletişimin 

daha iyi olabilmesi için geliştirilmiştir. Bu yapı bünyesinde sadece 

fonksiyon ve global değişkenler (örneğin aracın simülasyon ekranındaki 

pozisyonu) bulunmaktadır. 
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   Şekil 27: RaalROVCONTROLIB Akış Şeması 

Öncelikle motorlar bölünde ki yapı ile nesne ve fonksiyon yapısı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Her bir nesnenin içindeki fonksiyonlarda 3 

farklı işlem bulunmaktadır. Bunlar motor durum ekranı değişimi 

elektronik ortama veri gönderme ve simülasyon ekranında nasıl bir 

hareket edileceği şeklindedir. Örnek olarak X1 on aksiyonu ele alınsın. 

X1 on (motors.x1.on() )aksiyonunda motor durum ekranında motorun 

ileri yönde gittiğini göstermek için X1 motoru yeşil yapılmıştır. Daha 

sonra araca “a” harfi gönderilmiştir. Neden a gönderildiği ise elektronik 

yazılım bölümünde anlatılmıştır. Daha sonra algoritması çok karmaşık 

olan “caprazhareketet” fonksiyonu (gerçekte ismi İngilizcedir) x de +  

yönde y yönündede + yönde hareket etmektedir.   

4.3.2.2.2. Araç İçi Yazılım 

Aracın içindeki yazılımdır. Kontrol ünitesinden gelen yazılım sal verilerin 

alınması ve bunu elektronik ortama aktarmak ile sorumludur.  Araç yazılımı 

sunucu ve elektronik yazılım olmak üzere olarak iki farklı bölüm 

bulunmaktadır. 

4.3.2.2.2.1. Sunucu 

Fiziksel olarak USB verilerinin 5 metreden fazla uzağa gitmemesinden 

dolayı takımlar ya CAN BUS gibi ya da UDP gibi çözümlere gidecektir. Her 

ikisinde de sunucu gibi çözümlere gerek yoktur. Fakat aracın ilkelerinden 

biri olan “her şeyden kontrol” (control from anything) ilkesi için bir API 

kullanılması daha hoş olacaktır. 
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4.3.2.2.2.1.1. İşlem Sunucusu  

Tamamen aracın ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Geliştirilebilirdir. 

Komut alan bölüm ve veri yayınlayan bölüm olmak üzere 2 farklı bölüme 

sahiptir. 

4.3.2.2.2.1.1.1. Komut Alan Bölüm 

Motorların, ışık kaynaklarının ve robotik kolun kontrolü için 

kullanılacaktır. Bu alanın görevi komutu alıp elektronik karta iletmek 

ile sorumludur. 

 
  Şekil 28: Komut Sunucusu Akış Şeması 

Öncelikle kullanılan harfler dizi (array) olarak tanımlanmıştır. Bu 

örnekte 3 adet harf kullanılmıştır. Bu harflerin algoritması elektronik 

bölümde anlatılmıştır. Öncelikle sunucuya yapılan istek foreach 

döngüsü ile dizinin içerisinde olup olmadığına bakılmaktadır. Şayet 

dizinin içerisinde değil ise HTTP STATUS değeri olarak 400 (bad 

request) gönderir şayet veri dizinin içerisinde ise HTTP STATUS 

değeri olarak 200 (successfull) değer gönderir ve gelen değeri seri 

iletişim ile elektronik karta aktarır. 

4.3.2.2.2.1.1.2. Veri Yayınlayan Bölüm 

Bu bölümde aracın sensör değerleri yayınlanmaktadır. İstemci bu 

veriler doğrultusunda bazı aksiyonlar almaktadır (tutum göstergesi 

vb.). 
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  Şekil 29: Sensör Bölümünün Akış Şeması 

Öncelikle, Windows ve Linux işletim sistemlerinin port adlandırması 

değişiklik gösterdiğinden ufak bir algoritma kullanılmıştır. Bu 

algoritmaya göre “Port ya COM0 dan ya da /dev/ttyusb0 dan 

bağlanacaktır” şeklindedir. Bu söyleşim yanlış olup, kullanıcılar 

istediği takdirde port ismini değiştirebilmektedir. Öncelikle Gelen 

değerin istenilen bir değerde olup olmadığına bakılmaktadır. Şayet 

istenilen veri ise sensor route na bir istekte bulunulduğu takdirde veri 

yayınlanmış olacaktır. 
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Şekil 30: Şu anda Halihazırda Kullanılan Sensör Bölümü 

Algoritması 

Pandemi süreci nedeniyle elektronik parça tedariki konusunda sıkıntı 

yaşanılmaktadır. Hal böyle olunca sensör verileri bir sunucuda 

tutulacak ve isteğe göre değişeceği bir yapı tasarlanmıştır. Öncelikle 

varsayılan olarak derinlik ve açı değerleri 0 olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra iki ayrı temel yapının kontrol denetimi yapılmaktadır. Bunlardan 

ilki sensör verilerinin HTTP POST isteği ile dinamik olarak 

güncellenmesi sağlanmıştır. Bu sensör verilerini geliştirme ortamında 

CURL istek yaparak değiştirebilmemiz anlamına gelmektedir. Veri 

alındıktan sonra ufak bir filtrelemeden geçirilmektedir. Bu 

filtrelemeden geçtikten sonra ise POST değerinden gelen sensör 

verileri sunucudaki sensör verileri ile eşitlenmektedir. Şayet sensör 

verilerini görmek istenilirse sunucudaki değerler gönderilmektedir. 

4.3.2.2.2.1.2.  Video Sunucusu 

Yarışma bünyesinde gerçekleştirilen görevlerin uzaktan kontrollü olarak 

gerçekleştirilebilmesi için bir şekilde video yayını yapılması 

gerekmektedir.  UDP ve TCP protokolleri peer to peer oldukları için 

herhangi bir sunucuya ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat araçta peer to peer 

yapı dan ziyade sunucu istemci yapısı bulunduğundan dolayı bir video 

sunucusuna ihtiyaç duyulmuştur. Video sunucusu kameradan aldığı 

verileri 60 FPS den küçük olması şartı ile kameradan aldığı görüntüleri 

istemcinin yayınlaması beklemektedir. 
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Şekil 31: Video Sunucusun Akış Şeması 

Öncelikle kameranın hangi port da takılı olduğu sorulur. Daha sonra bu 

port da kamera olup olmadığına bakılır. Şayet kamera takılı değil ise 

tekrar sorar ve algoritma devam eder. Kamera başlatılır ve kameranın 

başlatıldığına dair bir yazı yazıldıktan sonra Websocket portu açılır. Daha 
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sonra Websocket den veri gelesiye kadar Websocket den veri gelip 

gelmediğine bakılır. Sonra Websocket den gelen verinin istenilen türde 

olasıya kadar istenilen türde olup olmadığına bakılır. Sonra bağlanmış 

olan kameradan bir fotoğraf çekilir. Sonra akışta bir fonksiyon olduğunu 

ve fonksiyondan dönen veri “route” değişkenine atıldığı görülür. Bu 

fonksiyon karmaşık olduğundan şema da anlatılmamıştır. Fakat en temel 

anlamda bahsedilmek gerekirse şöyledir. Bir dizi (Array) vardır ve bu 

diziye rastgele olarak 5 haneli sayıların ve harflerin kombinasyonu olacak 

şekilde string veri türünde harfler ve yazılar kombinasyonu eklenir. Fakat 

diziye yeni eleman eklenmek istenilirse dizinin içinde olmaması gerekir. 

Yani bu fonksiyon sunucu çalıştığından beri eşsiz (uniq) bir 5 haneli 

sayıların ve harflerin kombinasyonu döndürmektedir. Akışa gelinecek 

olunursa, fonksiyondan dönen değer “route” değişkenine aktarıldıktan 

sonra “route” değerinde bir end pointde (route) çekilmiş olan görüntüyü 

yayınlamaktadır. Sonra route değerini websocket kullanarak istemciye 

iletmektedir. 

4.3.2.2.2.2. Elektronik Yazılım 

Elektronikte seri iletişim kullanıldığı için ve seri iletişimde sadece tek 

karakter desteklediği için yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmada 

for döngüleri ve if kontrol yapıları çok karmaşık bir yapı oluşturduğundan 

sadece nasıl mantığı anlatılmıştır. 

 
   Şekil 32: Elektronik Yazılım Seri İletişim Yapısı 

Şekil 32 de görüldüğü üzere bu örnekte 6 adet harf kullanılmıştır. Bu harfler        

kontrol edilecek olan elektronik bileşenlerin aksiyon sayılarına göre 

değişiklik gösterebilmektedir. 6 adet Harf 3’e bölünmüş şekildedir. 

Bunlardan ilk 3’ü X1 motorunu diğer ilk 3 ü ise X2 motorunu temsil 

etmektedir. Harfler sırasıyla yeşil, siyah ve kırmızı şeklinde karelere 

alınmıştır. Üst de ise bu renklerin ne anlama geldiği yazmaktadır. Yani 

buradan şu anlama gelinmektedir. Bu örnekte olduğu gibi 3 aksiyonlu bir 

örnekte, her üçer gidişimde bir elektronik parça temsil edilmektedir. Bu 

parçaların en başından en sonuna kadar gidildiğinde de aksiyon türü elde 

edilmektedir.   

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın temel yazılımı hazırdır. Aracın algoritması belirlendikten bu algoritmaların 

hangi teknolojiler ile yazılacağı belirlenmiştir. Hangi teknolojiler ve neden 

kullanıldığı bölümlerince anlatılmıştır. 
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4.3.3.1. Su Üstü Kontrol Yazılımı 

Su üstü kontrol yazılımı bir tarayıcıda çalışmaktadır. Hal böyle olunca önyüz 

olarak HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır.CSS Geliştirmelerini daha hızlı yapabilmek 

için Bootstrap frameworkü kullanılmıştır. Simülasyon ekranında canvas yapısı 

kullanılmıştır. Klavye verilerini almak için “keydown event listener” kullanılmış 

olup, joystick verilerinin alınması “gamepad api” kullanılmıştır. Bunlar web 

geliştirme de standart olup geliştiricinin seçeceği yapılar değillerdir. Canvas 

yapısında 2 tane 2D yerine 1 tane 3D kullanılmamasının sebebi ise performans ve 

özelleştirilemiyor olmasından dolayıdır. 3D yapısında işin içine girdiğinde daha 

farklı konseptler girdiğinden dolayı, 2 tane 2D yapı kullanılmıştır. Şu anlık arayüz 

de video yayınını yapamamamızın sebebi RaspberryPi 3b kartının performansı 

dolayısıyladır. İleride daha yüksek modellere geçildiğinde ise video istemcisi ve 

kullanıcı arayüzü arasındaki bağlantı “IFRAME” adı verilen yapı kullanılacaktır. 

IFRAME kullanılmamasının sebebi ise normal şartlarda aryüze entegre edilmesi 

takdirde sayfaya çok fazla yük bineceğinden “IFRAME” kullanılmasına karar 

verilmiştir. Sayfayı “live server” haline getimek için ise NODE JS kullanılmıştır. 

NODE JS V8 motoru kullandığı için “apache” gibi çözümlere kıyasla daha 

hızlıdır.   

4.3.3.2. Araç İçi Yazılım 

Araçta elektronik kart olarak Arduino seçilmiştir. Arduinonun kendi programlama 

altyapısı kullanılacaktır. Fırçasız DC motorları sürmek için “servo” kütüphanesi 

kullanılacaktır. Sunucu kısmında ise komut sunucusu olarak NODE JS seçilmiştir. 

Bunun sebebi bahsedildiği üzere NODE JS V8 motoru kullandığı için çok daha 

performanslıdır. NODE JS de Express, Body-parser, serial-comminaction-node, 

kütüphaneleri kullanılmıştır. Bunlar NODE JS geliştirmede oldukça popüler 

olduğundan herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamız durumunda rahatlıkla sorunlar 

çözülebileceklerdir. Video sunucusu olarak Python Tornado kullanılmıştır. Bu 

kullandığımız açık kaynaklı yazılımda geldiği ve çok performanslı olduğundan 

dolayı bu sunucu kullanılmıştır. 

4.4. Dış Arayüzler 

Araçta haberleşme ve kullanıcı arayüzü olmak üzere iki farklı arayüz bulunmaktadır.  

Bunlar gerekli bölümlerce incelenmiştir. 

4.4.1. Haberleşme Arayüzü 

 
  Şekil 34: Haberleşme Arayüzü Şeması 

Kullanıcı arayüzü ve işlem sunucusu arasındaki iletişim HTTP protokolü ile 

sağlanmıştır. HTTP metotlarından GET ve POST metotları kullanılmıştır. İşlem 

sunucu ile Elektronik kart arasındaki iletişim ise seri iletişim ile sağlanmıştır. Video 
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istemcisi ile Video sunucusu arasındaki iletişim ise Websocket bağlantıları ile 

sağlanmaktadır. 

4.4.2. Kullanıcı Arayüzü 

 
Şekil 35: Kullanıcı Arayüzü (Görselin durumu işletim sistemi kaynaklıdır.) 

 
   Şekil 36: Simülasyon Ekranı 

Şekil 35 ve Şekil 36 da görüldüğü üzere kullanıcı arayüzünde Motor durum 

göstergesi, araç tutum göstergesi, Kontrol Bölümü ve simülasyon ekranı olmak üzere 

4 ana yapıdan oluşmaktadır. Bu arayüzler CSS ile yazılmıştır. CSS de Bootstrap 

yazılımı da kullanılmıştır. Motor durum göstergesi algoritma bölümünde bahsedildiği 

üzere, yeşil ileri normal hareketsiz, kırmızı ise geri olduğunu göstermektedir. Araç 

tutum göstergesi her ne kadar alışagelmiş tutum göstergelerinden biraz farklı olsa da 

pilot tarafından gerekli düzeyde görülmüştür. Kontrol bölümünde ise manuel, ayarlar, 

restart, rastgele nokta hız değeri ve derinlik dışarıdan alınsın komponentleri 

bulunmaktadır. Şekil 36 da görüldüğü üzere aracın hem kuş bakışı görünüşü hem de 

yandan görünüşü görülmektedir. Bu yapılarda perspektif bulunmamaktadır. Bu ekran 

Teknofest yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan havuz ölçüleri ile orantılı olup araç 

büyüklüğü ile de orantılıdır. Bu yapının yarışmada kullanılıp kullanılmayacağı ise 
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fiziksel olarak yapılacak testler sonucunda belirlenecektir. Simülasyon ekranının 

kırmızı seçilmesinin sebebi ise diğer renklerden ayrıt etmesi oldukça kolay 

olmasından dolaydır. Kullanıcı isterse bu rengi değiştirebilmektedir. 

 
   Şekil 37: Manuel Motor Kontrol Ekranı 

Şekil 37 de görüldüğü üzere öncelikle kontrol edilmek istenilen motor (X1, X2, Y1, 

Y2, Z) seçilmektedir.    Daha sonra seçilmiş olan motorun hangi aksiyonu almak 

(ileri, geri, durdur) istenildiği sorulur. Bunun karşılığı hem simülasyon ekranın da, 

hem elektronik ortamda hem tutum göstergesinde, hem motor durum ekranında hem 

de simülasyon ekranında gözükmektedir. 

 
    Şekil 38: Ayarlar Bölümü 

5. GÜVENLİK 

5.1. Kablonun Su Geçirgenliği  

Kastedilen kablolar kontrol ünitesine gidecek olan LAN ve güç kablolarıdır. Kabloları 

elektrik kaçaklarını önlemek için kabloları içinde sarılmış olan CAT6 kablo ve yine su 

geçirmezlik için 3 kat kablo ile sarılmış kablolar kullanılacaktır. Bu sayede kontrol 

ünitesine gidecek olan LAN ve güç kablolarının su geçirmezliği sağlanmış olacaktır. 

5.2. Tüpten Kontrol İstasyonuna Gidecek Olan Kablolarının Çıkması  

Tüpten kontrol istasyonuna gidecek olan kablolarının çıkışında, su altı araçlarının su 

geçirmezliği için popüler olarak kullanılan IP68 su geçirmez sertifikaya sahip 

konnektörler kullanılacaktır. Bu sayede kontrol istasyonuna gidecek olan kablolarının 

tüpten çıkarken su geçirmezliği sağlanmış olacaktır. 

5.3. Tüpten Elektronik Parçaların Kablolarının Çıkması 

Tüpten kontrol istasyonuna gidecek olan kablolarının çıkışında her ne kadar konnektör 

kullanılsa da konnektörler çok fazla kullanımda fiyatları önemli bir yer olmakla birlikte 

boyutları büyük olduğundan diğer çıkışların çıkışlarını engelleyebilmektedir. Bu yüzden 

hacmi küçük kablolar için epoksi malzemesi kullanılacaktır. 

5.4. Motorların Su Geçirmezliği 

Bunun için hazır su geçirmez motorlar kullanılmıştır. Motor olarak Fırçasız DC motor 

ve servo kullanıldığı için bunların su geçirmez versiyonları tedarik edilmeye 

çalışılacaktır. 
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5.5. Aracın Esnek Parçalarının Bulunması Durumu  

Aracın robotik kolu gibi dışarıda olan parçaların esnek olmaması için kaynatma metodu 

ile birbirine bağlanarak esnek olmasının (sallanması vb.) önüne geçilmiştir.   

5.6. Tüpün Su Geçirmesi Durumu 

Su geçirmezliğin en önemli bölümlerinden olup, bunu sağlamak oldukça zordur. Üstelik 

diğer takımların zorlandığı bölüm olduğundan dolayı KTR ve final arasındaki fark 

oluşabilmektedir. Bunun için takımımız hiç risk almayarak yerli bir firma olan 

“Deringezen” firmasının patentli tüpleri kullanılacaktır. Bu sayede sızdırmazlığın en 

önemli noktası çözülmüş olacaktır. 

5.7. Araca Giden Voltaj Miktarı 

Yarışma şartnamesinde giden voltaj en fazla 50VDC olacağı söylenmiştir. Direkt 220 

VAC verilmesi yasak olduğundan dolayı AC DC dönüştürücüler kullanılacaktır. Bu 

sayede güvenli olarak araca enerji aktarımı yapılabilecektir. 

6. TEST 

6.1. Uygulanan Testler 

6.1.1. Araç Yazılımının Diğer Platformlarda Test Edilmesi  

Araç yazılım geliştirmesi Linux işletim sistemi üzerinde yapılmaktadır. Ve uygulama 

Linux işletim sistemi koşullarında yapıldığından dolayı risk planlaması açısından da 

(örneğin kontrol edilmesi planlanan bilgisayara erişilememesi durumu gibi) bütün (en 

azından çoğu) bilgisayara uygun bir yazılım geliştirmek amaçlanmıştır. Yapılan diğer 

işletim sistemlerindeki testler sonucunda yazılımın çoklu platform desteğinin olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

6.1.2. HTTP GET Metodunun Gecikme Süresi 

 
  Şekil 39: HTTP Websocket Karşılaştırması   

Şekil 39 da görüldüğü üzere Websocket HTTP ye göre daha hızlıdır. Yaklaşık olarak 

aralarında 15 MS lik bir fark vardır. Bu farkın sonucunda Komut sunucusu ve arayüz 

arasındaki iletişim HTTP protokolü ile sağlanmasına karar verilmiştir. Websocket 

http ye göre daha hızlı olmasına rağmen HTTP kullanılmasının sebebi ise Websocket 

başka yazılımların bağlanması konusunda geliştiricilere zorluklar yaşatabilmesinden 

dolayıdır. Aracın amaçlarından biri “3.taraf yazılımlara açık olmak” olduğundan 

dolayı bu yapı kullanılmıştır. Her ne kadar komut gibi aksiyonlarda 15 MS küçük bir 

rakam olsa da video yayını konusunda oldukça önemli bir gecikme oranına sahiptir. 

Bu yüzden ise video yayını konusunda Websocket kullanılmıştır. 
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6.2. Uygulanması Planlanan Testler 

6.2.1. Simülasyon Yapısının Fiziksel Dünyada Doğruluğu  

Takımın geliştirdiği simülasyon yazılımı pilotun aracın konumunu bilmesi konusunda 

oldukça fazla destek olacağı düşünülmektedir. Şu anlık simülasyona havuzun pH 

değeri yoğunluğu gibi etkenler eklenmediğinden dolayı fiziksel ortamda doğruluğu 

test edilmek istenmektedir. 

7. TECRÜBE 

7.1. RTMP ve RTSP Protokollerinin Gecikme Değeri 

Normal şartlarda video yayını için teknoloji olarak ya NGNIX RTMP sunucu ya da 

Raspivid gibi çözümlere gidilmesi planlanmıştır. Fakat gerçek olarak denemelerimizde 

5 ve 10 saniye aralarında bekleme süreleri alınmış olup, işlemcide oldukça fazla 

ısınmakta olduğundan bu çözümlere gidilmemiştir. Bunun yerine Websocket bağlantısı 

kullanarak Tornado web sunucusuna bağlanılmıştır. 

7.2. USB Verilerin 5 Metreden Fazla Gitmemesi 

Normal şartlarda araç ile yazılım arasındaki iletişim seri iletişim olarak planlamakta idi. 

Fakat araştırmalarımıza göre analog veri kullanan ve bilgisayara bağlanan (diğer bir 

değişle USB) veri türlerinin 5 metreden fazla gitmemesinden dolayı bir işlem 

sunucusuna ihtiyaç duyulmuştur. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Risk Planlaması 

Senaryo1: Yarışma sırasında kritik parçaların (kamera, motor AC DC dönüştürücü vb.) 

bozulması  

Çözüm1: Bu parçaların yedeklerinin götürülmesi 

Senaryo 2: Aracı havuzda test ederken gerçekleşebilecek kazalar (boğulma, havuza 

düşme) 

Çözüm2: Havuz testlerinin bir uzman eşliğinde gerçekleştirmek  

Senaryo 3: Aracın kamerasının bozulması  

Çözüm3: Simülasyon ortamının devreye katılması  

Senaryo 4: Geliştirme yapılan bilgisayara final anında erişeme  

Çözüm4: Yazılımın çoklu platform olarak tasarlanması 

Senaryo 5: Elektronik parçaların stoku tükenmesi  

Çözüm5: Seçilen parçaların muadillerinin olması şartı ile seçilmesi ve seçilen parçanın 

özel kitleden ziyade genel kitleye hitap edecek şekilde seçilmesi. 

Senaryo 6: Pandemi sürecinin ülkemizde devam etmesi 

Çözüm6: Takımın uzaktan çalışma modeline uygun olması ve bazı kritik parçaların 

evden çözümlenmesi (lehim vb.)   

Senaryo7: Kameranın ve yedeğinin bozulması 

Çözüm7: Bu durumda simülasyon ortamı devreye katılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

8.2. Bütçe Planı 

 
8.3. Zaman Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

• Aracın elektronik tasarımı PCB tasarımına uygundur. 

• Elektronik altyapı açıdan Pixhawk gibi hazır çözümlere gidilmeyip özgün altyapı 

çalışmasına gidilmiştir 

• T200 gibi hazır thrusterlara gidilmeyip iticiler takım tarafından tasarlanmıştır.  

• Hazır robotik kol kullanılmayıp takım tarafından tasarlanmıştır.  

• Aracın yazılımı takım tarafından yapılmıştır.  

• Araç üçüncü taraf yazılımlara açıktır.  

• Araca uygulama çok basittir. MIT App Invertor gibi çözümlerle yapılmış yazılımlarla 

bile araç kontrol edilebilmektedir.  

• Araca uygulama geliştirmek çok basit olduğundan kodlama ile yeni tanışmış çocuklara 

eğitim konusunda destek olabilmektedir. 

• Araç sürü olarak yönetilebilecektir. Bu sayede su altı güvenlik ve çok fazla alana 

yayılmış alanda yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde önemli rol oynayabilecektir.   

• Simülasyon ortamı tamamen arayüze entegre şekildedir. 

• Simülasyon ortamının fizik motoru ve dinamik yapısı tamamen takım tarafından 

geliştirilmiştir.  

• Simülasyon ortamı ile maksimum aksiyon alınacak bölge alanı seçilip daha konforlu 

bir sürüş deneyimi elde edilebilmektedir 
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