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1 RAPOR ÖZETİ 

Gallipoli Rov Takımı’mız 2017 Aralık ayında Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulmuş 

olup su altı sistemleri üzerine çalışmaktadır. Takımımız kurulduğundan bu yana su altı 

projelerini takip etmekte ve katılım sağlamaktadır. Takım liderliğimizi makine 

mühendisliği öğrencisi Sefa Keskin üstlenmiştir. 

Takımımız bünyesinde makine, endüstri mühendisliği ve mekatronik tekniker öğrencileri 

bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz görev dağılımında takım üyelerinin bölümleri, çalışma 

istekleri ve yetenekleri göz önüne alınmıştır. Takım çalışmaları içinde lisans ve ön lisans 

öğrencilerinin problemleri saptama, çözme ve geliştirme becerilerini geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu çalışmalar içinde zaman ve bütçe yönetme, kısıtlı koşullar altında 

tasarım programlarını en etkili şekilde kullanma becerilerini de kazandırmak misyonumuz 

olmuştur. Su altı dünyası geniş ve her daim keşfedilmeye açık bir alandır. Ülkemizin üç 

tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olması, bu alandaki her türlü faaliyete açık olmasına 

olanak sağlamaktadır. Gallipoli Takımı olarak nihai vizyonumuz ülkemizin bu alanda 

ilerlemesini sağlayacak araç ve ekipmanların daha yaygın bir biçimde kullanılmasını 

sağlamak ve ülkemize kazandırmaktır. 

Hazırlanacak su altı aracının mekanik tasarımının belirlenmesi için önceden yapılmış 

yurtiçi/yurtdışı çalışmalar incelenerek araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen araştırma 

sonuçları takım içinde paylaşılarak ve tartışılarak değerlendirmeye sunulmuş üretimi 

kolay, maliyeti düşük, doğa dostu, yarışma şartlarını yerine getirebilecek ve hareket 

kabiliyeti oldukça geniş bir tasarıma karar kılınmıştır. Aracımız üzerinde yapılan bazı 

tasarım değişiklikleri şeffaf bir şekilde tüm takıma sunulmuş ve belirtilmiş olan kriterler 

gözetilerek tekrardan çizilmiş ve şu anki görünümüne kavuşmuştur. Takımımız şu anki 

görünüm için değerlendirme yapmış, inceleme sürecine girmiş ve aracımız üzerinde 

kullanılacak tüm parçalar bilgisayar ortamına üç boyutlu çizim paket programları 

(Solidworks, Catia) yardımı ile yapılmış olup bileşenlerin boyut ve özellikleri 

kararlaştırmıştır. Hareket kabiliyetini en verimli şekilde sağlanması için aracın 6 adet 

motora sahip olması kararlaştırılmıştır. Yapılan modelleme ve Webots yardımıyla 

simülasyon ortamına aktarılmış, aracın hareketli iki itiş motorundan kaynaklanan hareket 

kabiliyeti gözlemlenmiştir. Bu gözlemler ve sonuçlar, aracın kontrol kısmının işleyişi 

hakkında bilgiler edinilmesine, sonraki süreçlerin daha verimli geçmesine büyük katkıda 

bulunmuştur. Tüm tasarımlar ve kullanılan tüm yazılımlar ekibimiz tarafından yapılmıştır. 

Su altındaki testlerin tamamlanmasından sonra kontrol ve yarışma içerisindeki görevlere 

uygun olarak yazılımların tamamlanması hedeflenmektedir.  

Günümüzde hammadde kaynaklarımız sınırlı olması ve plastik atıkların doğada 

kaybolmasının güç olması sebeplerinden geri dönüşüm konusunda araştırmalar yapılmış 

ve tasarlanan aracın iskeletinin (polietilen) geri dönüşüm sonucu elde edilen plastiklerden 

üretilmesine karar verilmiş ve piyasa araştırması yapılmıştır. 

Görüntü işleme ve makine öğrenmesi çalışmalarımızda kullanım kolaylığı ve sürece 

müdahale kolaylığı açısından AlexNet programı kullanılmıştır. Bu yazılım ile su altında 

alınan görüntüler, eş zamanlı olarak aydınlık ve su üstü konumda alınmış görüntü 

renklerine yakınsanarak netliğinin sağlanması hedeflenmiştir.  
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2 TAKIM ŞEMASI 

 

2.1 Takım Üyeleri 

 

2.1.1 Ana Ekip 

 

Aracı yapacak olan takım üyelerine ait kişisel ve mesleki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Sefa KESKİN (04.03.1995, Ordu/TÜRKİYE) 

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği 5. Sınıf öğrencisi 

olarak lisans eğitimine devam etmektedir. Gallipoli takımını 

lideri ve kurucusudur. Aracın mekanik tasarımı ve analizleri 

üzerine çalışmakta, aynı zamanda sponsorluk ve organizasyon 

ekibinde de rol almaktadır. 2017 TUBİTAK İHA (Sabit Kanat) 

yarışmasında Kou-Storm takım üyeliği, 2018 Teknofest 

yarışmasında sualtı kategorisinde finale kalan 12 araç arasındaki 

Gallipoli Takımının takım liderliği yapmıştır. Isıl tasarım projesi 

olarak sualtı aracı yapmaktadır. 

 

Ensar KARAKAYA (26.09.1998, Kocaeli/TÜRKİYE) 

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi 

olarak lisans eğitimine devam etmektedir. Aracın tasarımı 

üzerinde çalışmaktadır. 2018 Teknofest yarışmasında su altı 

kategorisinde finale kalan 12 araç arasındaki Gallipoli Takımının 

tasarım ekibinde rol almıştır. Mekanik tasarım projesi olarak Sualtı 

araçları literatürü ve tasarımı üzerine yapmıştır. 

 

Mikail ALTAY (22.03.1998, İstanbul/TÜRKİYE) 

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 

olarak lisans eğitimine devam etmektedir. Aracın kontrol ve 

elektronik kısımları üzerine çalışmaktadır.2018 Teknofest 

yarışmasında su altı kategorisinde finale kalan 12 araç arasındaki 

Gallipoli Takımının tasarım ekibinde rol almıştır. Yıldız Teknik 

Üniversitesi Robocon Yıldız Savaşlarında savaş robotu 

yarışmasına katılmıştır. 
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Harun KURT (28.04.2000, Kocaeli/TÜRKİYE) 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik bölümü 2. Sınıf öğrencisi olarak 

önlisans eğitimine devam etmektedir. Aracın yazılımı ve 

programlaması üzerinde çalışmaktadır. Flutter ile Tensor Flow 

kullanarak nesne tespiti, Google Asistan ile akıllı ev sistemleri, 

mobil cihazlar ile robot kol kontrolü projeleri ile uğraşmıştır. 

2019 yılında Marmara Üniversitesinde Robotaksi yarışmasında 

dataset oluşturmak üzerinde çalışmıştır. 

 

Alperen GÜLTEKİN (17.05.1997, Zonguldak/ TÜRKİYE) 

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4. Sınıf 

öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. Aracın 

tasarımı üzerinde çalışmaktadır. 2018 Teknofest yarışmasında su 

altı kategorisinde finale kalan 12 araç arasındaki Gallipoli 

Takımının tasarım ekibinde rol almıştır. Mekanik tasarım projesi 

olarak sualtı sistemleri üzerine çalışmıştır.  
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2.1.2 Destek Ekip Tanıtımı 

 

Aracı yapacak olan takım üyelerine ek olarak destek ekibimiz bulunmaktadır. Destek 

ekip bizimle beraber aracın tasarım, gelişim ve üretim aşamalarında süreci gözlemlemek 

üzere aramızdadır. Sürece tam hakimiyet açısından bazı ödevlendirme ve 

görevlendirmelerimiz olmaktadır. Seneye yeni aracı çıkartacak olan ana ekibi de bu 

seneki destek ekipten oluşturmayı planlıyoruz.  

 

 

Hançer EKMEKÇİ           Behice Özlem TAŞÇI 

Makine Mühendisliği            Makine Mühendisliği 

3. Sınıf                                                         1. Sınıf 

 

 

 

Enes Selamsız                              Esma YENER 

Makine Mühendisliği        Endüstri Mühendisliği 

2. Sınıf                                                      1. Sınıf  
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Takımımızın görev dağılımı ve organizasyon şeması aşağıda gösterildiği gibidir. Destek 

ekip takımın ihtiyacı doğrultusunda çalışmalara katılmaktadır. (Tablo 1)  

 

 

 

  

Tablo 1 
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRME 

 

Teknofest İstanbul yarışmasının İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategorisi’ne yaptığımız 

başvuru için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), uzman hakemler 

tarafından değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinden puanlanarak 89,67 almıştır. Rapor 

değerlendirme sonuçlarının yayınlanması ardından nerelerde eksiklerimizin olduğu 

belirlenmiştir. Özgünlük değerlendirme kriterinden 4,33 puan kaybetmemizin ardından 

çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı bu yönde arttırmış bulunmaktayız. Aracımızın poli-

etilen geri dönüşüm malzemelerinden üretilmesine ve aynı zamanda kendi tasarladığımız 

mekanik kolun üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Simülasyon ve görüntü işleme çalışmalarımızda var olan eksiklikler giderilerek, makine 

öğrenmesinin de eklenmesi sonucunda aldığımız görüntünün iyileştirilmeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Elektronik ve yazılımsal planlamalar ÖTR’de belirtildiği gibi devam etmiş bulunmaktadır. 

Yapılan değişiklikler açıklamalı olarak raporun devamında bulunmaktadır. 

Aracımızın mekanik tasarımı üzerinde yapılabilecek değişiklikler ve iyileştirmeler göz 

önüne alınarak iskelet, robotik kol, montaj pimleri üzerinde değerlendirmeler yapılarak 

üretilmek istenilen final tasarımının oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

değerlendirme sonuçları raporun devamında açıklanmıştır. 

 

3.1 Mekanik Kol Tasarım Karşılaştırması 

3.1.1 Mekanik Kol Tasarımı 1 

 

Avantajlar; bu tasarımda uzun ve ince bir gripper kullanılarak işlevsellik arttırılmıştır. Tek 

bir servo motor ile hareket sağlanabilmektedir. 

Dezavantajlar; tasarım olarak uygun işlevselliğe sahip olmasına rağmen üretim ve yalıtım 

konularında problem çıkartabilmektedir. 

Bu kol tasarımı tercih edilirse görevlerde etkin bir hız kazanılabilir fakat üretim sürecinde 

ve yalıtımın sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle seçilmemiştir. (Şekil 1) 

 

 

Şekil 1 
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3.1.2 Mekanik Kol Tasarımı 2 

Avantajlar; dört farklı noktadan parçayı kavrayabilen bir gripper, bu nedenle çok etkin bir 

tutma kabiliyeti ve dengeleme konusunda oldukça iyi bir tasarım oluşturmuştur. 

Dezavantajlar; motor entegrasyonu ve hassas parçaların hafif darbeler sonucunda zarar görmesi 

maliyet açışından sorun teşkil etmektedir. 

Üretim ve üretim sonrası montajlamada sık sık sorunlarla karşılaşılması gibi durumlar 

olacağından bu tasarımı kullanmamızı zorlaştırmaktadır. (Şekil 2) 

 

 

Şekil 2 

 

3.1.3 Mekanik Kol Tasarımı 3 

Avantajlar; basit bir çalışma mekanizması ve kolay montajlanıp kolay üretilmesi açısından 

avantajlıdır. 

Dezavantajlar; bazı parçalar hassas bir yapıya sahiptir ve dişliler aşınma sorunları ile 

karşılaşabilir. 

Bu tasarımı dayanıksız ve güvenlik açısından eksik olması sebebi ile tercih edilmemiştir. (Şekil 

3) 

 

 

Şekil 3 
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3.1.4 Mekanik Kol Tasarımı 4 

 

Avantajlar; tasarım dikkat çekici ve oldukça rijit bir mekanik yapıya sahiptir, kullanım 

bakımından en etkili sonucu vermektedir. Montajlama aşamasında ve sorunla karşılaşılma 

durumunda hızlı ve kolay müdahale edilebilmektedir. 

Dezavantajlar; dişli sistemli bir mekanizmaya sahip bir tasarım olması nedeniyle sistem dış 

etkenlerden kolayca etkilenmektedir ve bu da hareket sağlanırken fazladan dikkat etmemizi 

gerektirmektedir. 

Bu tasarım görevlere uygunluğu sağlamlığı ve ön tasarım raporunda kullanmayı 

düşündüğümüz tasarımdan daha güvenli olması sebebiyle tercih edilmiştir. (Şekil 4) 

 

 

Şekil 4 

 

3.2 Gövde Montaj Şekli Karşılaştırması 

 

            

 

 

Yapılan tasarım denemeleri sonucunda ÖTR raporunda yapmaya 

karar verdiğimiz çıkartılıp takılabilen ayaklı iskeletimizin olumsuz 

etkilerini değerlendirmek amacı ile çizim çalışmalarımıza devam etmiş 

bulunmaktayız. Ön gördüğümüz en önemli olumsuzluk üretimin kolay 

olmamasıdır. Fakat bunun yanı sıra boyut avantajının da olması 

değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. 

Yaptığımız tasarımların değerlendirmeleri; boyutsal , işlevsellik, rahat 

montaj gibi durumları göz önüne alarak yapılmıştır. ÖTR’de 

tasarladığımız iskeletin en ideal ve üretiminin 

  

 

Şekil 5 

Şekil 6 
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Final iskelet Şekil ĞĞ’de görüldüğü gibidir. 

 

 

Şekil 7 

 

3.3 ÖTR-KTR Bütçe Karşılaştırması 

 

Aşağıdaki tablolarda (Tablo 2) görüldüğü üzere Korona Virüs, güncel dolar kurları, güncel 

ekonomi sebebi ile maliyetler artmış bulunmaktadır.  

 

Kritik Tasarım Raporu zamanı (06.2020) üretim maliyeti; 

 

Tablo 2 

 

Ön Tasarım Raporu zamanı (03.2020) üretim maliyeti; 

 

Tablo 3 
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3.4 Elektronik Değişiklikleri 

 

Mekanik kol için kullanılması planlanan servo motor (Şekil 8) yerine yeni tasarım ile birlikte 

su geçirmez fırçasız motor (Şekil 9) kullanımına karar verilmiştir.            

                                                                                                    

 

                       

  

Şekil 9 
Şekil 8 
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4 ARAÇ TASARIMI 

 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Şekil 10’de sistemin ön tasarımı şema halinde belirtilmiştir. Sistemde bir adet Kontrol 

istasyonu, bir adet Raspberry Pi, Raspberry Pi kamerası, Logitech kamera, Arduino Mega, 

güç kaynağı, kontrol kolu, 6 adet itici motor, 6 adet motor sürücü, 1 adet Servo motor, 

kontrol kolu, Accelerometre, mesafe sensörü ve mekanik kol bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 10 

 

 

 

 

 

 

 

 Zero 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1 Malzeme Seçim Süreci 

 

Tasarım çalışmaları ardından, üretime ve görevlere en uygun malzemeler üzerine araştırma 

yapılmıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda aşağıdaki değerlendirme tablosunda 

(Tablo 4) görüldüğü gibi polietilen’in aralarında en avantajlı malzeme olduğuna karar 

verilmiştir. Polietilen’in su emmemesi, gaz ve su buharı geçirgenliğinin çoğu plastikten 

daha düşük olması; uzun ömürlülük sağladığından dolayı poli-etilen’i seçme kararı 

alınmıştır. 

 

 

Tablo 4 

 

Tasarım sürecinde farklı araç modelleri çıkartılmıştır. Tablo 5’de görünen kriterler 

açısından tasarımlar değerlendirilip güncel tasarıma karar kılınmıştır. 

 

 

Tablo 5 
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4.2.2 Mekanik Tasarım Süreci 

 

4.2.2.1 Motor Topolojisi; 

 

Aracın mekanik tasarım sürecine geçilmeden önce kullanılacak motor dizilimi üzerine 

çalışmalar yapılmıştır (Tablo 6), örnek tasarımların dinamik analizleri kullanılarak 2 adet 

dikey ve 4 adet yatay olmak üzere 6 adet iticiden oluşacak şekilde belirlenmiştir. (Şekil 11) 

[8] 

 

Şekil 11 

 

 

Tablo 6   

Toplam 
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Yatay iticilerin açılı olması sayesinde 2 iticinin aynı çalışması sonucu 

tek doğrultuda ilerleme sağlanmışken, 2 çapraz iticinin birlikte 

çalışması ile rotasyon yapması hedeflenmiştir. Dikey iticiler ise aracın 

derinlik kazanmasında rol oynamaktadır. Tasarım Şekil 12’de 

belirtildiği üzeredir. 

 

 

 

4.2.2.1.1 ARAÇ SERBESTLİK DERECELERİ VE HAREKET KAPASİTESİ 

 

Aracın hareket kapasitesi ve mümkün hareket imkanları Şekil 13-14’lerinde 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 13 

 

Şekil 14 

 

Şekil 12 
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Şekil 15 

 

 

Şekil 16 
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4.2.2.2 Araç Eleman Şeması; 

Tasarımın elemanlarının açıklayıcı görselleri ve araçta konumlandırılması şemada 

gözükmektedir. (Şekil 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 

 

9. Motor Montaj Elemanı 

7. Takılıp Çıkarılabilir     

Şase Ayağı 

1. T100 İtici Motor 

3. Saklama Tüpü ve İç Haznesi 

4. Tüp Tutucu ve Kauçuk 
Darbe Önleyici 

5. Şase Montaj Elemanı 

6. Raspberry-Pi  Kamera 

8.  Mekanik Kol 

2. Şase Kapağı 

Şekil 17 
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Aracın şase parçaları birbirlerine, pimler yardımı ile, takılıp çıkarılabilir şekilde 

tasarlanmıştır. Bir hasar durumunda değiştirilmesi veya tamir edilmesini kolaylaştıran 

tasarım aynı zamanda üretimi kolaylaştırmaktadır. (Şekil 19) 

 

4.2.2.3 Mekanik Kol Tasarımı; 

 

 

Şekil 19 

 

Aracın mekanik kol tasarımı da Şekil 19’de gösterildiği gibi yarışma kapsamında belirlenen 

görevlere uygun ve ileriki aşamalarda geliştirilmeye müsait bir şekilde tasarlanmıştır. Bu 

mekanik kol sayesinde su altında belirli nesnelerin toplanması ve taşınması gibi görevlerin 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

4.2.2.4 Araç Kapak Tasarımı; 

Şekil 20’de göründüğü gibi, araç şasesinin (Şekil 17) yan yüzeylerine sponsorlarımızın ve 

takımımızın logolarını eklemek ve aracın taşınmasında şasenin hasar görmemesini 

sağlamak adına dış kapak tasarlanmıştır. Yarışma esnasında çıkartılması ve ağırlık 

azaltılması planlanmaktadır. 

 

 

Şekil 20 

 

+ 
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4.2.2.5 Şase Ayak Tasarımı; 

Aracın yere koyulduğu durumda motorların zemine değmemesi ve aracın ayakta kalması 

için Şekil 21’de görünen tasarım yapılmıştır. Ayağın sıkı geçme yapılarak, kızak şeklinde 

takılıp çıkarılması planlanmıştır. 

 

    

Şekil 21 

 

4.2.2.6 Motor Montaj Elemanı; 

Motorların şaseye bağlanmasını kolaylaştırması ve montajın hatasız gerçekleşmesini 

sağlamak adına, şasede açılan oyuklara oturacak biçimde bir montaj ara elemanı (Şekil 22) 

tasarlanmıştır.  

 

       

 

 

 

 

4.2.2.7 Şase Montaj Elemanı; 

Orta plaka ile yan plakaların bir arada durması adına pim şeklinde, şase montaj elemanı 

(Şekil 23) görüldüğü gibi tasarlanmıştır. 

 

Şekil 23 

 

Şekil 22 
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4.2.2.8 Tüp Sabitleyici Tasarımı; 

Tüpün şaseye monte edilmesini sağlayan keslamit eleman ve tüpün hasar görmesini, 

kaymasını engelleyen, darbe önleyici kauçuk eleman aşağıdaki (Şekil 24) gibi 

tasarlanmıştır. 

 

   

Şekil 24 

                   

4.2.2.9 Tüp İç Düzenleyici; 

Tüpün içerisindeki elektroniklerin karmaşıklığını gidermek ve sıcaklığı dağıtmak adına 

tasarlanan düzenleyici aynı zamanda sızdırmazlık konusunda avantaj sağlamaktadır. (Şekil 

25) 

 

 

Şekil 25 

 

 

4.2.3 Malzemeler 

 

Tablo 7 de araç malzeme listesi bulunmaktadır. Bu bölümde araç malzemelerinin 

incelemesi yapılacaktır. Ötr sonrasında mevcut durum (Korona Virüs) ve döviz kurları 

sebebi ile fiyatlar güncellenmiştir. (Dolar kuru: 1$ = 6,76 TL olarak hesaplanmıştır.) 
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Tablo 7 

 

4.2.3.1 Polimetil Metakrilat (PMMA) 

Tüp tasarımında kullanmış olduğumuz PMMA malzemesinin özellikleri; 

• Rijitlik ve boyutsal sağlamlık, 

• Düşük geçirgenlik, 

• Sertlik ve çizilmeye karşı dayanıklılık, 

• Güneş ışınlarına ve hava etkisiyle aşınmaya karşı yüksek direnç, 

• Yüksek yüzey sertliği, 

• %100 geri dönüştürülebilirlik, şeklindedir.  

 

4.2.3.2 Polietilen 

Şase tasarımında kullanmış olduğumuz Polietilen malzemesinin özellikleri; 

• İyi kaynak kabiliyeti, 

• Elektrik izolasyon kabiliyeti, 

• Talaşlı imalata uygunluk, 

• Düşük aşınma, 

• Düşük maliyet, 

• Yüksek mukavemet, 

• Neme karşı iyi direnç, 

• Esneklik, 

• Düşük sürtünme katsayı özellikleri, şeklindedir. 
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4.2.3.3 Kestamid  

Tüp kapağında kullanmış olduğumuz kestamid malzemesinin özellikleri; 

 

• Özgül ağırlığı 1.15 gr/cm3, 

• Isıya yüksek dayanıklılık, 

• Hafif, 

• Kullanılan sıcaklık 120 C, 

• Darbeye dayanımı yüksek, 

• Aşınma ve basmaya karşı dayanıklılık, 

• Sürtünme katsayısı düşük, 

• Sessiz çalışabilen bir yapı, 

• Yağsız çalışma özelliği, 

• Ekonomik, 

• Enerji tasarrufu sağlayan yapı, 

• Mekanik işlemede kolaylık, 

• Yüksek çekme dayanımı, şeklindedir. 
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4.2.4 Üretim Yöntemleri 

 

Su altı Aracımız iskelet sistemi, üretimi ve işlenmesi kolay olan ve aynı zamanda sualtı 

çalışma şartlarına uygun yoğunluk gösteren polietilen malzemesinden oluşturmaktadır. 

Araç içerisinde elektronik kartların, kameraların korunması için çeşitli muhafazalar 

kullanılacaktır. Bu tüpümüz akrilik malzemesinden oluşmaktadır. Araç üretiminde çeşitli 

yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır. Bunlar; Lazer kesim cnc, üç boyutlu yazıcılar, 

Zımparalama işlemi, frezeleme, epoksi uygulama ve plastik kaynağı (sıcak eleman 

kaynağı)’dır. 

 

4.2.4.1 Lazer Kesim / CNC; 

Polietilen malzememizin kesimi için lazer kesim / CNC kullanılması planlanmaktadır.  

Araç gövde iskeletinin tasarımı Şekil 14’de gösterildiği gibi detaylı olduğundan lazer kesim 

/ CNC tercih edilmiştir. Diğer metal kesim teknolojileri ile karşılaştırıldığında lazer kesim 

polietilen için oldukça hızlı ve verimli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Kesim sonrası 

oldukça temiz ve pürüzsüz yan yüzeyler ve düzgün köşeler sunarak, kesim işleminin 

ardından gerek duyulabilecek işlemleri oldukça azaltır.  

 

 

 

Şekil 26 

   

4.2.4.2 3 Boyutlu (3D) Baskı;      

Akrilik tüpümüzün Şekil 27 gösterildiği gibi  iç kısım düzenleyicisi  ve aracın sağ ve sol 

koruma kapakları için üç boyutlu baskı ile yapılması planlanmaktadır. Çizim programları 

ile 3 boyutlu çizimleri gerçekleştirilir ve  yazıcının kendi özel programı varsa genellikle 

STL (STereoLithography)  formatına çevirilir   boyutları  yoğunluk ve sağlamlık gibi 

ayarlar yapılır. 3 Boyutlu yazıcılarda genellikle ABS, PLA ve benzeri termoplastik 
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malzemeler kullanılır. Üretim başlangıcından sonra termoplastik malzemenin tabla üzerine 

yığılması ile üretim başlamış bulunmaktadır. 

3 boyutlu Kesim için kullanılacak malzeme olarak, yüksek sertlik kabiliyeti, yüksek 

dayanıklılık ve hafif olması sebebi ile ABS flament kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 27 

 

4.2.4.3 Zımparalama İşlemi;  

Şekil 28’da gösterilen kapak malzemesi için kullandığımız kestamitin üretimi için freze 

işleminden sonra zımparalama işlemine sokulmuştur. Yüzey pürüzsüzlüğüne dikkat 

edilerek sivri kısımlarının  tehlike teşkil etmemesine önem verilmiştir. 

Aynı zamanda araç iskeletinin Polietilen malzemesinin dış yüzeyleri ile birlikte köşe 

kısımları da zımparalanarak akışa engel olacak ve tehlikeli kısımlarının ovalleştirilmesine 

önem verilmiştir. 

 

Şekil 28 

 

4.2.4.4 Frezeleme yöntemi; 

Aracımızın iskelet ve kapak kısımlarının delikleri frezeleme yöntemi ile açılarak 

gerçekleştirilmiştir , freze işlemi için matkap kullanılmıştır.  
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4.2.4.5 Epoksi Uygulaması;  

Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye 

direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Çatlağa doldurulmuş epoksi 

yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her 

iki yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler. 

Sualtı aracımızın  sızdırmazlık işlemi için akrilik tüpününe epoksi işlemi uygulanmıştır. 

 

4.2.4.6 Plastik kaynağı (sıcak hava kaynağı); 

Elektronik kartların ve kameranın korunması için kullanılan Termoplastik akrilik reçineler 

ısıyla yumuşayabilen reçinelerdir. Akrilik tüpünün  (PMMA) alt kısmının kapatılması  için 

ultrasonik, sıcak hava kaynak yöntemi ile kaynaklanmıştır. (Şekil 29) 

 

 

Şekil 29 
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4.2.5 Araç Fiziksel Özellikleri 

 

Aracın fiziksel özellikleri, maksimum çap; uzunluk genişlik, kalınlık; hacim; ağırlık; 

yüzerlik bilgileri Şekil 30 ve Tablo 8’da görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 8 

 

 

Şekil 30 

486.63 [mm] 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Sualtı aracının içerisinde temel olarak 6 thruster motor, motor sürücüleri, anakart, kontrol 

kartı, güç kartları, kameralar, sensörler gibi elektronik malzemelerden oluşmaktadır. Bu 

bölüm içerisinde, bu parçaların tanıtılması ve açıklamalı bir şekilde ayrıntılı bilgilerinin 

verilmesi amaçlanmaktadır. SID (Sistem Ara Bağlantı Şeması) Şekil 31’de görüldüğü 

üzeredir. 

 

Şekil 31 

 

4.3.1.1 T100 Thruster (Fırçasız) Motor 

Motorlar, sualtı aracımızda bulunan elektrik enerjisini mekanik 

enerjisine çevrilmesini sağlar ve bu enerji sualtındaki hareketini 

gerçekleştirmesini yardımcı olur. Motor olarak Bluerobotics 

T100 Thruster motor kullanılmasına karar verilmiştir.  Verimi 

yüksek fırçasız motordur. Her türlü projede kullanıma uygun bir 

tasarıma sahiptir. İçinde hava veya yağ olmadığı için yüksek su 

altı basıncına dayanıklı ve sistem komple su içinde. Sağlam ve 

UV ışınlarına dayanaklı plastik gövde. Korozyona dayanaklı bir 

tasarıma sahiptir. Fiyat olarak uygun olması da seçmemizde 

büyük bir etken olmuştur. [14] 

Şekil 32 

Tablo 9 
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4.3.1.2 ESC BlueRobotics Basic ESC 7-26V 30 Amp 

ESC (Şekil 33) (elektronik hız kontrolü), elektronik araçlarda 

kullanılan en önemli bileşenlerden biridir. ESC’ler pilden motora 

enerji aktarımını sağlar. Kumanda merkezinden gelen komutları 

motora ileterek aracı hareket ettirir ya da durdurur. Motora gidecek 

olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması sağlar. ESC sayesinde 

araç, kumandadan gelen komuta göre az veya çok tepki vererek 

hızlanma, yavaşlama, durma ve geri gitme işlevlerini yerine 

getirebilir. Sürücü seçimi yapılırken motorun maksimum çekeceği 

akım ve volt değerleri dikkate alınmıştır. Sürücü seçimi motorun 

doğru kontrol edilmesi ve motorun yanmaması için önemlidir. 

Ayrıca motor sürücüleri kartı ile esc’ler bir arada tüp içine 

yerleştirilmesi sağlanmıştır. (Şekil 34) [14] 

 

4.3.1.3 Raspberry Pi Kamera 

 

Araçta iki adet kamera kullanılacaktır. Bu kameralardan biri Raspberry 

Pi‘dır. Bu kameranın görevi, araçta bulunan robot kolun kontrolünü 

sağlamaktır. Kontrol kamerasının Raspberry pi kamera modülü olarak 

seçilmesindeki en önemli sebep kolay tedarik edilebilmesidir. (Şekil 

35) 

 

4.3.1.4 Webcam (Logitech C170) 

Diğer kamera ise, aracın sualtındaki konumunun gözlemlenmesini 

ayrıca görevleri yaparken aracı izlemek adına konumlandırılıp 

kullanılacaktır. (Şekil 36) 

 

4.3.1.5 Araç İletişim Kablosu 

Aracın kontrol istasyonu ile haberleşmesi ve araca dışardan enerji 

aktarımı kablo ile sağlanmaktadır. Kablo seçiminde en önemli 

etkenlerden biri kablonun yoğunluğudur. Yoğunluğu fazla olan kablo 

aracı batırmaya yönelik, az olan kablo ise aracı yüzdürmeye yönelik 

davranış gösterir. Bu nedenlerden ötürü kablo seçiminde suda askıda 

kalan kablo seçilmiştir. Veri aktarımında kullanılmak üzere ise 

Ethernet (Cat6) kablosu kullanılmaktadır. (Şekil 37) 

Şekil 34 

Şekil 35 

Şekil 36 

Şekil 37 

Şekil 33 
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4.3.1.6 Su Geçirmez Fırçasız Motor 

4 Kutuplu 12 yuvalı ve yüksek torklu motor tasarımı olan su 

geçirmez fırçasız motor, mekanizmalardaki rotasyonal hareketi ve 

bu hareketin çevrilmesi ile lineer hareketi sağlar. Projemizde 

mekanik kolun kontrolü için kullanılması planlanmaktadır. (Şekil 

38) 

 

 

4.3.1.7 LED 

Kartal göz LED, aydınlatma olarak 2-4 adet 12 V kartal göz LED 

kullanılmıştır. Bu LED’in seçilmesinde en önemli faktör su geçirmez 

oluşu ve kolay tedarik edilebilir olmasıdır. Su altı aracı ışık seviyesi 

düşük ve karanlık ortamlarda çalışacağı için iyi bir kamera görüntüsü 

elde etmek için aydınlatmaya ihtiyaç duyulmuştur. (Şekil 39) 

 

4.3.1.8 LM2596 DC-DC Dönüştürücü Modülü 

Güç modülü olarak DC/DC dönüştürücüler kullanılmaktadır. 

DC/DC dönüştürücüler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı 

gerilimi yükseltip düşürerek veya çoğaltarak sabit veya değişken 

DC gerilimler elde etmek için kullanılır. Gerilimin aydınlatma, 

sensörler, ana kart, kontrol kartı, kamera gibi birimlerde uygun 

gerilim seviyesinde kullanılması için dönüştürülmesi gerekir. Bu 

sebeple DC/DC dönüştürücü kullanılmıştır. Kullanılan modülde 

4V DC - 40V DC arası giriş gerilimlerini 1.25V DC - 37 VDC 

aralığında çıkış gerilimine dönüştüren DC/DC dönüştürücü 

kullanılacaktır. (Şekil 40) 

 

4.3.1.9 Görüntü İşleme Kartı Raspberry Pi 3 

Projede ana kart olarak Raspberry Pi 3 kullanılmıştır. Araçtaki 

tüm alt veriler toplanıp değerlendirildiği bölümdür. Ana kartta 

işlenen veriler tekrar alt birimlere ve kullanıcı ara yüzüne 

aktarılır. (Şekil 41) 

 

4.3.1.10 Kontrol Kartı  (Arduino Mega 2560 R3) 

Projede kontrol kartı olarak Arduino Mega 2560 R3 kullanılmıştır. 

Arduino Mega Atmega2560 tabanlı bir mikro denetleyici kartıdır. 

Üzerinde 54 dijital giriş / çıkış pini bulunmaktadır ve bunlardan 15'i 

Şekil 38 

Şekil 39 

Şekil 40 

Şekil 41 

Şekil 42 

+ 
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PWM çıkışı olarak kullanılabilir. 16 analog giriş, bir 16 MHz kristal osilatör, bir USB 

bağlantısı, bir güç girişi, bir ICSP bağlantısı ve bir reset butonu bulunmaktadır. Arduino 

Mega, UNO için tasarlanmış pek çok genişletme kartı ile uyumludur. (Şekil 42) 

 

4.3.1.11 Accelerometre (Mpu6050) 

Sualtı aracı, görev anında, sudaki dalgalanmalardan dolayı aracın 

ekseninde kaymalar gerçekleşebilir. Accelerometre ile bu eksen 

kaymasını engelleyerek daha stabil bir sürüş konforu sağlanmıştır. 

(Şekil 43) 

 

4.3.1.12 Mesafe Sensörü 

Mesafe sensörü sualtında ki görevlere yönelik, aracın zemine olan 

uzaklığını ölçerek konumunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

(Şekil 44) 

 

4.3.1.13 Kontrolcü işlemci (Atmel Atmega328p) 

Kontrolcü işlemci aracın beyin ve kontrol kısmıdır. PCB kartın 

üstüne yapılan devre şeması sayesinde Raspbbery Pi 3 kartı ile 

Arduino Mega R3 kartının ortak bir merkezde bağlanılarak tüp 

içindeki düzenin sağlanmasında yardımcı olmaktadır.  

(Şekil 45)  

 

4.3.1.14 ESC bağlantı kartı 

Aracımızı motorlarını Escler ile kontrol etmekteyiz.Escler ile aracımızın hız kontrol gibi 

işlevlerini yaptırmaktayız. Aracımızın motor güç kontrol kartını esclerin bir arada 

bulunabileceği şekilde tasarlanarak herhangi bir arıza durumunda esclerin kontrol 

edilmesini sağlanmıştır böylelikle aracımızın esclerinin bir arada bulunarak daha temiz bir 

işçilik sağlanmıştır. 

 

Şekil 46 

Şekil 43 

Şekil 44 

Şekil 45 

+ 
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Elektronik kartların teknik detayları Şekil 47’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 47 

 

Anakart baskı görüntüsü Şekil 48 de görüldüğü gibidir.  

 

 

 Şekil 48 

+ 
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4.3.2 Algoritma Tasarımı 

 

Şekil 49 

Aracımızın Şekil 50de görülmekte olan aracımızın sisteminin tasarımı bulunmaktadır. 48-

12V ile besleme yapmaktayız. Bu besleme ile Modem, Rov ve Kontrol istasyonunun 

enerjisini beslemekteyiz. Raspberry pi ile aracımızın mikrodenetleyicisini kontrol 

etmekteyiz. 

Aracımızın mikrodenetleyici ile gyro sensöründen aldığımız veriler ile aracımızın 

dengesini kurmasını motorlarımızı sürerek sağlamaktayız. 

 

 

Şekil 50 
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Su altı aracının tüm olası hareketini tüm muhtemel düzlemlerde sentezleyerek ve son 

olarak basitleştirilmiş birleşik hareket kontrol algoritmasına ulaşarak belirlenen modelle 

kontrol algoritmaları farklı koordinat düzlemlerine göre hareketleri dikkate alınarak 

sentezlenir. 

Su altı araçlarının hareketlerini kontrol etmek için, PID, LQG, SMC, sinir ağları, bulanık 

mantık, SM bulanık mantık kontrolörleri vb. gibi çeşitli kontrol stratejileri geliştirilmiştir. 

Bu algoritmalardan yola çıkılarak aracın performansını maksimuma çıkartacak algoritma 

tasarlanacaktır.  

 

Şekil 51  
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın ön tasarımında da görüldüğü gibi hareket kontrol, sensör verilerinin toplanıp 

filtrelenmesi gibi işler kontrol kartı olan Arduino Nano v3 üzerindedir. Arduino Nano v3, 

Arduino IDE vasıtasıyla C dili ile programlanacaktır. Kontrol kartı ve yazılım, istenilen 

performansı ve algoritmaları yazma kolaylığı sebebiyle seçilmiştir. 

Arduino Nano v3 ile servo(aracın hareketini sağlayan fırçasız dc motorlar) sürücü kartı 

arasında I2C protokolü ile haberleşme sağlanacaktır. Bu kart, sürücüden sensör verilerini 

alarak motor konum bilgilerini geri yollayacaktır. 

Arduino Nano v3, Raspberry pi 3 ile rs485 protokolü ile iletişim kuracaktır. Bu iki kart 

arasında Arduino Nano v3. Raspberry pi 3’a sensör datalarını aktarılırken, Raspberry pi 3’ 

dan Arduino Nano v3‘e aracın nasıl hareket edeceğiyle ilgili verileri aktaracaktır. 

Raspberry Pi 3 içerisinde yarışma görevleri de göz önüne alındığında 3 mod olması 

planlanmaktadır. (Manuel, otonom, izci). Raspberry de python dili kullanılacaktır. Görüntü 

işleme ve otonom algoritmaları bu kart üzerinde koşacağı için bu dilin daha efektif 

olacağına karar verilmiştir. Raspberry pi 3 ile yer kontrol istasyonu arasında Ethernet 

protokolü kullanılacaktır, hızlı ve mesafe olarak yeterli olduğu için bu protokol seçilmiştir. 

Yer kontrol istasyonu Python veya Dart dili ile arayüz oluşturulması planlanmaktadır. 

Yazılım kodlarımızın doğruluğunu test etmek için devre simülasyonu Şekil 52’de 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 52 
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4.3.3.1 Kontrol İstasyonu ile Rov Haberleşmesi 

 

Şekil 53 

Aracımız ile kontrol istasyonu arasında modem bulunmaktadır. Raspberry pi CAT6 

kablosu ile bağlantı yaptırılarak modem üzerinden Wi-Fi ile kontrol istasyonu arasında 

bağlantı kurularak aracımızı kontrol edebilmekteyiz. 

 

4.3.3.1.1 Kontrol İstasyonu ile Rov un kontrol edilmesinde kullanılan method 

 

 

Şekil 54 

 Resim X.X de Wi-Fi üzerinden Socket ile verilerimizin aktarımı gösterilmiştir. 

 

4.3.3.2 Otonom Yazılım Süreci 

Otonom görevlerdeki görüntü işmele için yapay zeka modelleri; 

• LeNet-5 

• AlexNet 

• VGG-16 

şeklindedir. 



 

35 
 

4.3.3.2.1 LeNet-5 

 

LeNet-5 1998 yılında yayınlanmış olan ve ilk başarılı sonucu veren evrişimli sinir ağı 

modelidir. Yann LeCun ve ekibi tarafından posta numaraları, banka çekleri üzerindeki 

sayıların okunması için geliştirilmiştir. MNIST (Modified National Institute of Standards 

and Technology) veri seti üzerinde deneyler gösterilmiştir. Bu modelde sonradan 

geliştirilecek diğer modellerden farklı olarak boyut azalma adımlarında max-pooling 

yerine average (ortalama) pooling işlemi yapılmaktadır. Ayrıca aktivasyon fonksiyonu 

olarak ta sigmoid ve hiperbolik tanjant kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 55 

4.3.3.2.2 VGG-16 

Basit bir ağ modeli olup öncesindeki modellerden en önemli farkı evrişim katmanlarının 

2’li ya da 3’lü kullanılmasıdır. Tam bağlantı (FC) katmanında 7x7x512=4096 nöronlu bir 

öznitelik vektörüne dönüştürülür. İki FC katmanı çıkışında 1000 sınıflı softmax başarımı 

hesaplanır. Yaklaşık 138 milyon parametre hesabı yapılmaktadır. Diğer modellerde 

olduğu gibi girişten çıkışa doğru matrislerin yükseklik ve genişlik boyutları azalırken 

derinlik değeri (kanal sayısı) artmaktadır. 

 

 

Şekil 56 
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4.3.3.2.3 AlexNet 

 

2012 yılında evrişimli sinir ağ modellerini ve derin öğrenmenin tekrar popüler hale 

gelmesini sağlayan ilk çalışmadır. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever and Geoffrey Hinton 

tarafından geliştirilmiştir. Temel olarak LeNet modeline, birbirini takip eden evrişim ve 

pooling katmanları bulunmasından dolayı, çok benzemektedir. Aktivasyon fonksiyonu 

olarak ReLU (Rectified Linear Unit), pooling katmanlarında da max-pooling 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 57 

 

4.3.3.2.3.1 Neden AlexNet seçiyoruz? 

 

AlexNet kullanım kolaylığından, aynı zamanda modelimizi eğitirken CPU’yu 

zorlamadığından ötürü ve istediğimiz ‘layer’lara müdahale ederek üzerinde değişiklikler 

yaparak bu model üzerinden daha iyi sonuçlara ulaşabilmekteyiz. 

 

AlexNet yapay zeka modelinin eğitilmesi veri sonuçları şekil 58 de görüldüğü gibidir. 

 

 

Şekil 58 
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Görüntü işlerken kullandığımız AlexNet Yapay Zeka modelinden faydalanılarak 

oluşturulan resimler üzerinden veriler ile yapay zekamıza eğitim başlatarak eğitim 

yapılmaktadır. Eğitimlerimizin sonucunda %90+ üzere başarı oranı sağlıyoruz. Resim 

58’de görüldüğü üzere verilerimiz üzerinden eğitimdeki başarı oranı gözükmektedir. 

Eğitimlerimizin sonucunda ise %5 ‘ten düşük bir hata payını sağlamış oluyoruz. Resim 58 

ise eğitim yaptığımız modelin hata oranı eğitim sürecinin sonuna doğru azalmakta olduğu 

görülmektedir. 

 

4.3.3.3 Araç Yazılım Dillerinin Amacı 

 

• Python 

• C 

• Dart 

 

Aracımızdaki işlemci “Python” dili ile kodlanacaktır. Python dilinin kolaylığından ve 

esnekliğinden faydalanılmaktadır, makine öğrenmesi gibi kavramları “Python” dili ile 

yazılarak daha fazla kütüphane ile istediğimiz yapay siniri ağları oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

 

Aracın denetleyici işlemlerini C dili ile kodlanmaktadır C dilinin gömülü sistemler deki 

kolaylıklarından ve aynı zamanda esnek bir kütüphane yapılarından dolaylı olarak C dili 

seçilerek daha fazla işlemlerin yapılması hedeflenmiştir. 

 

Aracımızda ki Sunucu “Python” dili ile kodlanmıştır “Python” dilinin “Flask Kütüphanesi” 

sayesinde ufak bir sunucu mantığı kurularak görüntü ve web sayfası üzerinden kontrol 

edilmesi hedeflenmiştir. 

 

Aracımızın kontrol ara yüzü “Dart” dili kodlanmıştır. Web, Mobil ve Desktop çıktısı 

almamızı sağladığından ötürü bu dilin araç üzerinde ki kontrollerinde kullanıcıya daha 

rahat bir kullanım ara yüzü tasarlanması hedeflenmiştir. 

 

Aracımızın kontrol ara yüzü “Dart” dili ile yazılmaktadır. “Dart” dilinin “WebSocket 

kütüphanesi” ile Araç üzerinde oluşturduğumuz sunucu sayesinde “Websocket” bağlantısı 

ile araç üzerine veri aktarımı yapabilmekteyiz. 

 

Araç işlemcisinde “Python” dili ile “WebSockets Kütüphanesi” ile sunucu kurularak gelen 

cihazlardan hızlıca gelen verilere göre aracın harekete ettirilmesi hedeflenmiştir. 
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4.3.3.4 SU ALTI GÖRÜŞ SİSTEMİ     

 

Generatif Adversarial Network (GAN) dayanan yeni yöntem, görüntü kalitesini ve yapısal 

benzerliği korurken sualtı net görüntülerini uçtan uca yeniden makine öğrenmesi sayesinde 

yeniden yapılandırabilir.  

 

 

Şekil 59 

Generatif Adversarial Network, hava görüntüleri ve derinlik haritalarından gerçekçi, 

sentetik sualtı görüntüleri oluşturmak için kullanılır. Daha sonra, bu sentetik veriler gerçek 

renk restorasyonu ve deinhazg işleminin nasıl yapılacağını öğrenen bir U-Net makine 

öğrenmesi modeli ile resimlerdeki nesneleri tespit edebilmeyi hedeflemektedir. 

 

 

 

Şekil 60 

 

GAN modeli, “sualtı GAN” ya da UWGAN, NYU-Derinlik Veri Kümesi kullanılarak 

sualtı tarzı görüntüler üretmek üzere eğitilmektedir. 
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Aracımız da bu işlemden faydalanılarak yeşil rengin derinlik haritası çıkarılarak sualtı 

görüşünde resmin belirli piksellerindeki yeşil rengin derinlik rengi ile aynı değerlere sahip 

olduğunda bu renklerin HSV renk uzayında tersi alınarak Resim 61 gözüken gibi 

resimlerin elde edilmesini sağlıyoruz.  

 

 

Şekil 61 
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4.3.3.5 Araç Simülasyonu 

 

Resim 62’te aracımızın yazılımsal kontrollerini simülasyon ortamında test edebilmek için 

aracımızı Blender programı kullanarak fizik kuralları çerçevesinde aracımıza belirli 

hareketler ile simülasyon yaptırarak su altında aracımızın neler yapacağını görmüş 

oluyoruz. 

 

 

Şekil 62 

 

Resim 63’te görülen aracımızın Webots programında yazılımsal anlamda test etmekteyiz. 

 

 

 

Şekil 63  
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4.4 Dış Arayüzler ; 

 

Su altı aracının verilen görevleri ve aracı kullanan kişinin verdiği komutları yerine 

getirmesini sağlayan bazı bileşenler vardır. Bunlar donanımsal ve yazılımsal olarak 

gerçekleşmektedir. Donanımsal dediğimiz kısım, kontrol masasındaki gerçekleşen 

kullanıcının direkt bir şekilde ulaşabildiği bölümlerdir. Yazılımsal kısım ise istasyon 

içerisindeki kullanılacak olan tüm uygulamalar ve ara yüzlerden oluşmaktadır. 

 

Kontrol istasyonunda donanımsal olarak içeriğinde yazılımsal uygulamaları 

çalıştırabilecek bir bilgisayar ve kullanıcının kontrol için kullandığı bir konsoldan 

oluşmaktadır. Görevler sırasında sualtı aracı ile kontrol istasyonu arasında gerçekleşecek 

olan haberleşmeyi ve veri aktarımını sağlayacak olan kablo 2 kanal enerjiyi aktarmaya 

sağlayan, sızdırmazlığı iyi ve su içerisinde nötr karakterlidir.  Sualtı aracının enerji tedariği 

için max 50V DC ve 220 VAC güç istasyonu yarışma sırasında Teknofest tarafından 

verilecektir. 

 

       

Şekil 64 

 

Kontrol ekranımızda güç ve ivme değişimini gösteren kısımların arayüz ve tanıtımı Şekil 

65’de gösterildiği gibi yapılmıştır. 

 

    

Şekil 65      

Aynı zamanda yön komutlarının kontrol ekranında görüntülememizi sağlayan bir  

arayüzümüz de bulunmaktadır. [10] (Şekil 65) 

 



 

42 
 

4.4.1 Arayüz Tasarımı 

 

Araç arayüzü şekilde gösterildiği gibi yapılması planlanmıştır. 

 

Şekil 66 

 

Arayüz’ün içeriği ve işlevleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanik Kol Kamerası 

Radar 

Görüntü işleme 

sonucu görüntü 

Açı Geri Bildirimi 

Denge 

Göstergesi 

Işıkların 

Göstergesi 

Bağlantı Göstergesi 

Araç Batarya Göstergesi 

Sıcaklık Göstergesi 

Derinlik Göstergesi 

Araç Durum Göstergesi 

Açma-Kapama 

Ayarlar 

Ekran Değişimi 

Konsolu 

Şekil 67 
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4.4.1.1 Araç Denge Stabilizatör Ekranı 

 

Aracımızın su altında dengede durabilmesini sağlayabilmek için, Gyro (Mpu6050) 

sensöründen faydalanılarak aracımızın anlık dengesini sağlamaktayız. 

 

Resim 68’te haberleşme şeması gözükmektedir. 

 

 

           Şekil 68 

 

Mpu6050 Gyro sensör bilgilerini I2C haberleşme protokolü ile okuduktan sonra 

mikrodenetleyici ile Trigonometrik hesaplar sonucu işleyip Raspberry pi ile 

haberleştirdikten sonra  Raspberry pi içerisinde Opencv kütüphanesi ile belirli açılar 

oluştuğunda ilgili eksende açısal bilgilerini ekranda bastırmaktayız. 

 

Resim 69 te kendi eksenleri arasında aracımız sabit durmaktadır. 

 

 

Şekil 69 

 

Aracımızı X ekseninde Trigonometrik cetvele göre + yönünde 75 derece ve Z ekseninde 

Trigonometrik cetvele göre - yönde 40 derece çevrildiğinde Resim 70 resimde 

görülmektedir.  

 

Şekil 70 



 

44 
 

 

5 GÜVENLİK 

 

Yaptığımız araç optimum şartlarda görevleri yerine getiren bir araç olmasına karşılık 

yarışma ve üretim esnasında güvenliğin önemine dikkat edilerek önlemler alınmıştır. 

 

 

Şekil 71 

 

Şekil 71’de görüldüğü gibi üretim sürecinde elimize batabilecek herhangi bir yabancı 

malzeme veya zımparalama , matkapla delme işlemlerinde iş eldiveni kullanılmasına 

dikkat edilmiştir. Aynı zamanda epoksi işleminde ve diğer yapıştırıcı türlerinin 

kullanımında da eldiven kullanılmıştır.  

Göz koruma ekipmanlarında (iş gözlükleri) koruyucu lens ve çerçeveden istenen temel 

özellikler hafif, darbeye dayanıklı, net bir görüntü sağlamasıdır. Üretim aşamasında 

fırlayan partiküllerin gözümüze kaçmasını önlemek ve aynı zamanda sanayide iskelet 

üretimi gibi tehlikeli olabilecek durumlarda Şekil 72’daki baret ve gözlük kullanılmasına 

dikkat edilmiştir. 

 

 

Şekil 72 

 

Araç için alınan güvenlik önlemlerini elektriksel ve mekanik güvenlik önlemleri olarak 

irdeleyebiliriz. Aracımızda enerji olarak, elektrik enerjisini kullanmaktadır. İnsan hayatı 

açısından 42 Volt ve 30mA üstü gerilim ve akımlar hayatı tehlike arz etmektedir. Bu 

sebepten dolayı ,  fazla akım geçişinin önlenmesi için aracımıza sigorta bağlanmıştır. 
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Aynı zamanda Şekil 73’de görüldüğü gibi bir acil durum butonumuz bulunmaktadır ve 

basıldığında bütün elektrik devresinin durmasının sağlamaktadır. 

 

Şekil 73 

 

Tasarımımızın sağ ve sol kısımlarında kapak bulunmaktadır ve motorlara temasın 

önlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

5.1 Araç Üretimi Sırası Güvenlik Önlemleri 

 

Araç üretim çalışmalarında güvenlik önlemleri kontrolü için hazırlanmış tablo aşağıda 

(Tablo 10) görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 10 
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5.1.1 Çalışma Alan Uyarıları 

 

Çalışma yerlerine gerekli tabela resim ve işaretçiler konularak iş güvenliğinin akılda 

kalıcılığının sağlanması planlanmıştır. 

        

Şekil 74 
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5.2 Yarışma Esnası Güvenlik Önlemleri 

 

Yarışma esnasında kontrol edilmek üzere hazırlanan güvenlik kontrol anteti Tablo 11 ve 

temsili Şekil 75’de gözüktüğü gibidir. 

 

Tablo 11 

 

Şekil 75 
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6 TEST 

 

6.1 Gerçekleştirilen Testler  

6.1.1 Motor Performans Testi 

 

Senaryo; Motorlar güç ünitesine bağlanılarak çalıştırılır. Bu işlem yardımıyla motorların 

rotasyon performansı fiziksel olarak kontrol edilir. Gerekli yağlama işlemleri 

tamamlanarak motorların montajı tekrar sağlanır ve motorların testi yinelenir böylece 

olası arızalar belirlenir. 

Sonuç; Motor performans testleri yapılmıştır ve yağlama bakımları yapılmıştır.  

 

 

Şekil 76 

 

6.1.2 Esc Kontrol Testi 

 

Senaryo; Mevcut Esc’lerin çalışma durumları motorlara bağlanır. Motorlar güç ünitesi 

yardımı ile çalıştırılarak esclerin güç aktarımı test edilir. Aynı zamanda frekans 

değişiklikleri ile motorların çift yönlü çalışmaları da test edilir. 

Sonuç; Yukarıda belirtilen testler sonucu arızalı escler belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 77 
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6.1.3 Araç Kontrol Yazılım Testleri 

 

Senaryo; Aracın kontrolü için yazılan kodlar arayüz yardımı ile test edilir. Verilen 

komutların araç üzerinde işlenmesi gözlemlenir. 

Sonuç; Yazılım testleri gereken koşullar sağlanılarak başarı ile tamamlanmıştır. 

 

 

Şekil 78 

 

6.1.4 Tüp Kapak O-Ring Sızdırmazlık Testi 

 

Senaryo; çift O-Ring yerleştirilen kapak tüpe monte edilir. Su ile doldurulmuş kap 

içerisine bağlantı kısmı kadar daldırılır ve bir süre beklenilir. Bu işlem sonrasında tüp 

kaptan çıkartılarak sızdırmazlık durumu kontrol edilir.  

Sonuç; O-Ringler yardımıyla tüp kapak montajı arası sızdırmazlık başarılı 

sonuçlanmıştır.  

 

 

Şekil 79 
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6.2 Yapılması Planlanan Testler 

 

6.2.1 Sızdırmazlık Testleri; 

 

Araç saklama tüpü, akrilik malzemesinden üretilmiş olup uzunluğu 23 cm olmakla 

birlikte çapı 15 cm’dir. Araç tüpü akrilik malzemeden yapılmış olmakla birlikte 2 O-Ring 

ile yalıtım sağlamaktadır. Tüp içerisinde bulunan elektronikler ile güç kaynağı arasındaki 

bağlantıyı sağlayan kablolar, penetratorler yardımı ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda 

bağlantıları epoksi yardımıyla yalıtılarak güvenlik tedbirlerini arttırılmıştır. Bütün 

sistemin sızdırmazlık testi yapılarak oluşabilecek sızıntıları önceden önlemek 

amaçlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Sistem İletişim Testi 

 

Kontrol masası ile araç arasında görüntü işleme için kullanılan Raspberry Pi ile hareket 

komutu için Arduino Mega’nın iletişiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin 

gerçekleşmesi için testler yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda aracımız 20m 

Ethernet kablosu ile bağlı olmaktadır.  

 

6.2.3 Yüzerlilik Testi 

 

Senaryo; Üretimi tamamlanılan araç, içerisindeki hava boşaltılarak havuza bırakılır. 

İhtiyaç duyulması halinde araç üzerinde ağırlık ve benzeri değişiklikler yapılarak nötr 

yüzerlilik sağlanır. 

 

Şekil 80 
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6.2.4 Mekanik Kol Testi 

 

Senaryo; Fırçasız motor ile çalışan mekanik kol araca monte edilir. Kontrol arayüzü 

üzerinden komut verilerek kolun, açma kapama hareketleri test edilir.  

 

6.2.5 Otonom ve Görüntü İşleme Testi 

 

Senaryo; Havuz bilgileri otonom sürüş için araca işlenir. Havuzun belirli bölgelerine 

cisimler konulur. Araç havuza bırakılarak otonom ve görüntü işleme fonksiyonları test 

edilir. 

 

6.2.6 Kamera Fonksiyon Testi 

 

Senaryo; Araçta iki kamera bulunmaktadır. Birinci kamera, yön bulma işlevli; ikinci 

kamera, mekanik kol izleme işlevli olarak yerleştirilir. Araç havuza koyulur ve ışık 

yeterliliği, kamera konum işlevselliği ve FPS (Frame per Second) kontrolü sağlanır. Bu 

işlem sırasında aynı zamanda alınan görüntünün netliği test edilir. 
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7 TECRÜBE 

 

Bu dönemin en önemli tecrübesi yapılan zaman planlamasının “Korona Virüs dönemi” 

sebebi ile aksaması ve yapılmak istenilen üretimin ileri tarihlere ertelenmesi olmuştur. 

Uzaktan tamamlanabilecek birçok şey halledilmiş olsa da mevcut durum, ekibin 

toplanması ve istenilen üretimin gecikmesine yol açmıştır. Bu problemin çözümü; Ekibin 

belirli aralıklar ile çevrimiçi olarak bir araya gelerek, araç üzerindeki gelişmeleri 

konuşularak uzaktan çalışmaları artırmak ile gerçekleşmiştir. Aynı zamanda yeni bir 

üretim planlaması ile geriye kalan vaktimizi en verimli bir şekilde geçirmek 

amaçlanmaktadır. 

 

Solidworks üzerinden tasarımı yapılmış bir aracın “urdf” dosya biçimine çevirebilmek için 

oynar noktaları ve bağlantı noktalarının programa tanıtılarak “Python” yazılım dili 

üzerinden “proto” formatına çevrilmesi “Webots” programı üzerinden simülasyon 

yapılması tecrübe edinilmiştir. 

 

Aracın motorlarının uzun süre çalışmadan bekletilmesi halinde paslanmaya yol açacağını 

gördük. Motorların içi açılarak yağlanması sağlandı. 

 

Yurtdışından aldığımız motorların gümrükten geçirmek için yaşadığımız aksilikler ile 23 

gün gecikmeli olarak elimize geçmesi, aynı zamanda gerekli evrakların toplanması ve bu 

işlemlerin hepsinin takibi yapılmıştır. 

 

Araç kapağımızın kestamit malzemesi penetratör kullanılmadan kablo çaplarında delikler 

açılarak kullanılmıştır fakat düzen ve çalışma kolaylığı açısından penetratör’ün 

gerekliliğine karar verilmiştir. 

 

Tüp haznesinin karışık olması ve kabloların birbiri ile temas halinde olması durumları 

sebebiyle ESC’lerin yanması sorunu gözlemlenmiştir ve tüp içi düzenleyici yapılmasına 

karar verilmiştir. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1 Zaman Planlaması 

 

Sualtı araç projemizde kullanmakta olduğumuz zaman planlaması Tablo 12’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12 

 

 

 

Korona Virüs Süreç Planlaması 



 

54 
 

 

 

Tablo 13 

 

 

 

 

Tablo 14 

 

Korona Virüs süreci boyunca, uzaktan çalışmaya adaptasyon, iş takibi ve ekip çalışmaları 

çevrimiçi toplantılar sayesinde sağlanmıştır. 

  

Planlanılan Süre 

Rapor Süreci 

Rapor Sonucu 

Sınav Dönemleri 

Çevrimiçi Toplantılar 

Korona Virüs dolayısıyla planlamalar da değişikliğe uğramıştır. Yeni zaman planlama tablosu Tablo 

13’de görüldüğü gibidir. 

Şekil 81 
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8.2 Bütçe Planlaması 

 

Takımımızın gider bütçe planlaması Tablo 15’de görüldüğü gibidir. Bu maliyetin çıkışı 

malzeme fiyatlarıyla eştir (Tablo 15) 

 

 

Tablo 15 

 

Takımımızın oluşturulan bütçesi Tablo 16’de görüldüğü gibidir. 

 

 

Tablo 16 

 

Takımımızın bütçe açığı Tablo 17’de görüldüğü gibidir. 

 

 

Tablo 17 
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8.3 Risk Planlaması 

 

Aracımızın risk planlama tablosu (Tablo 18) aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 18 
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9 ÖZGÜNLÜK 

 

Geçen senelerden edindiğimiz tecrübelerle bu sene tasarım konusunda özgünlüğümüze 

daha da önem vererek, taşınabilirliğe uygun, kolay kurulum yapılabilen, gelişime açık 

günümüz teknolojilerinden yararlanılmış inovatif bir tasarım üzerinde çalışmaktayız. 

 

9.1 Şase Montajı 

Öncelikle aracımızın iskeleti poli-etilen malzemesinden olup 

parçaların rahat çıkarılıp takılabilen yapıları sayesinde, kolay 

taşınılabilir ve saklanılabilir bir şekilde tasarlanmıştır. Aracımızın orta 

ve yan plakaları yüzen kısımda bulunmaktadır. (Şekil 82) 

                                                                                                                   

9.2 Araç Ayağı 

Aracın ayakları taşıma esnasında motora ve yüzen kısma gelebilecek 

olan darbelere karşı korunum sağlar aynı zamanda yarışma esnasında 

ayakların çıkartılıp daha hafif ve görevlere daha uygun bir tasarım 

amaçlanmıştır. Aracın ayakları, yerde tutulabilmesini ve motorların 

yere temas etmemesini sağlar. Böylece aracın zarar görmesi 

engellenmektedir. (Şekil 83) 

      

9.3 Araç Kapağı 

Yan kapaklar, aracın taşınma sırasında alabileceği darbelere karşı 

korunmasını sağlar. Ayrıca  sponsorlarımızın logoları bu parça 

üstünde belirtilmektedir. Araç kapağımız 3D printer dan üretilmiş 

olup kolaylıkla çıkartılıp takılabilmektedir. Aynı zamanda araç 

kapağı motorla teması engellemek için bir güvenlik     

oluşturmaktadır. 

(Şekil 84)                                                                                          

                                                                                  

9.4 Tüp İçi Düzenleyici 

Tüp içindeki elektronik aksamların yerleştirilmesinin kolaylaştırılması 

için 3D printer sistemi ile üretilecek bir mekanizma tasarlanmıştır. 

Amacımız, tüp içindeki boşluktan verimli bir şekilde yararlanıp, 

herhangi bir sorunla karşılaşıldığında parçalara rahatlıkla ulaşılabilmesi 

ve tüp içerisindeki karışıklığın düzenlenmesidir. (Şekil 85) 

 

Şekil 82 

Şekil 83 

Şekil 84 

Şekil 85 
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9.5 Motor Montaj Elemanı 

Motor montajlarının doğru yönde ve hızlı bir şekilde takılabilmesi için 

motor ve şase arasına belirli bir şekilde parça eklenmiştir. Bu parça alt 

şase plakasının içinde bulunan oyuğa tek yönde girmektedir. Böylelikle 

motor montajında merkezleme yapılması kolaylaştırılmış, hatalı montaja 

engel olunmuştur. (Şekil 86) 

 

9.6 Tüp Sabitleyici 

Tüp sabitlemek için kullanılan kelepçeler ile tüp arasına 

yerleştirilecek olan kauçuk parça, tüpün hasar almadan şaseye 

sabitlenmesini ve sürüş esnasında hareket etmesini engellemektedir. 

Bu parça kolaylıkla çıkartılabilir ve bütün aracın sökülmesine engel 

olmamaktadır. (Şekil 87) 

 

 

9.7 İki Kamera Aparatı 

 

Aracımızda bulunan bir webcam ve bir raspberry-pi 3 kamera modülünün tek parça üzerine 

yerleştirerek araca montajını sağlayan tasarım Şekil 88’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 88 

  

 Şekil 86 

Şekil 87 



 

59 
 

9.8 Sualtı Renk İşleme 

 

Şekil 89’de gösterildiği üzere aracımızın su altında oluşturacağı görüntüler makine 

öğrenmesi yardımıyla eş zamanlı olarak aydınlık durumda su altında çekilmiş bir görsel 

biçimine çevrilmektedir.  

 

 

Şekil 89 

 

 

                                

                  

 

 

 

 

                    

           Su altı normal görüntü (Şekil 90)                İşlenmiş Görüntü (Şekil 91) 

  

Şekil 90 Şekil 91 
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9.9 Kontrol Platform Çalışması 

 

Yarışma için olmamakla birlikte, endüstriyel ve geleceğe yönelik teknolojilerin takibi 

adına aracımız kontrol kumandası haricinde telefon, tablet, bilgisayar gibi internet 

tarayıcısı bağlantısı olan cihazlar ile izlenip kontrol edilebilir şekilde tasarlanmaktadır.  

 

 

Şekil 92 

 

 

Şekil 93 

 

Raspberry-Pi üzerinde sunucu oluşturarak (Şekil 93), aldığımız kamera bilgilerini işleyip, 

oluşturduğumuz sunucudan yayınlayarak yukarıda kutucuk içerisinde temsili olarak 

belirtildiği gibi IP adresinin girilmesi sonucu aracın kontrolü sağlanabilecektir. İnternet 

tarayıcısı açabilen bir cihazdan araca bağlantı yapılması sağlanarak aracı kontrol edilmesi 

hedeflenmiştir.  
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(Yarışma amacı dışında, endüstriyel alanlarda ve araç sunumunun etkinliğini ve 

etkileşimini arttırmak adına bu yazılım üretilmiştir.)* 

 

 

Şekil 94 

 

 

9.10 Konsol Ekranı 

 

Kontrol kumandasından araç yönetimini kolaylaştırmak adına 3 boyutlu ile yazdırılacak 

tasarım sayesinde ekran kumandaya monte edilir böylece sürüş ve kullanıcı için hareket 

kolaylığı sağlanır. 

 

 

Şekil 95 
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9.11 Araç Malzeme Geri Dönüşümü 

 

Günümüzde hammadde kaynaklarımızın sınırlı olması ve plastik atıkların doğada zor 

kaybolması sebebiyle geri dönüşüme önem her geçen gün artmaktadır. Yapılan her bir 

aracın yeni bir atık olmasının önüne geçmek adına geri dönüşüm çalışmaları yapmaya 

karar verilmiştir. Plastik atıkların daha fazla oluşmaması için elimizde var olan polietilen 

malzemesini değerlendirerek, aracımızın iskeletini geri dönüştürerek üretilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu şekilde iskelet malzeme maliyeti azalmıştır. 

 

 

Şekil 96 

 

9.12 Diğer Özgünlükler 

 

• Araç yazılımlarının tamamı takım tarafından yapılmaktadır.  

 

• Mekanik kol tasarımı ve üretimi takım tarafından gerçekleşmektedir. 
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10 EK 

 

Rapor boyunca kullanılmış olan mavi noktalı çerçeve Ön Tasarım Raporu sonrası Kritik 

Tasarım adımına kadar eklenmiş veya değiştirilmiş olan mekanik ve yazılımsal 

yenilikleri belirtir.  

+ 
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