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1.RAPOR ÖZET 

 Hendesetül Cezeri takımı tarafından proje aşamasında olan su altı robotu, yarışmalarda 

verilen görevleri hem manuel olarak hem de otonom şekilde icra edebilecek şekilde 

geliştirilecektir. Daha önceden Teknofest’in otonom araçlarla ilgili yarışmalarında başarıyla 

yer alan ekibimiz bu sene bilgi ve tecrübe birikimleriyle su altı teknolojileri yarışmasında da 

fark oluşturacaktır. 

Takım, tasarımını su altında karşılaşılacak sorunları aşmaya odaklı bütüncül bir sistem 

ortaya çıkarmak üzerine inşa etmektedir. Bahsi geçen sorunlar sırasıyla şöyledir: 

• Sızdırmazlığın sağlanması 

• Su altında yapılan manevralarda aracın kararlılığı 

• Araç ve terminal arasında veri iletiminin gerçekleştirilmesi 

• Motorların konum ve yönlerinin tayini  

• Kameranın konumu 

• Manuel görev kollarının araçtaki konumu 

• Su altında cisimlerin tanınması ve otonom seyir 

 

Yukarıda bahsi geçen bütün sorunların aşılması elzemdir fakat aralarında bulunan bazı 

sorunlara üretilen çözümler özgünlüğüyle öne çıkmaktadır. Aşağıda bu sorunlar ve çözümleri 

incelenmektedir: 

• Su altında yapılan manevralarda aracın kararlılığı 

Su altında yapılan manevralarda suyun aracın hareketine karşı bir basınç 

oluşturduğu bilinmektedir. Bu basınç ağırlık merkezine yakın noktalarda büyük bir 

sorun teşkil etmezken, ağırlık merkezine uzak noktalarda aracın seyrinde büyük ölçüde 

sapmalara neden olmaktadır. Bu tarz hidrodinamik sorunların önüne geçebilmek 

amacıyla raporda detaylarına yer verilen dairesel tasarım ortaya çıkmıştır. 

• Motorların konum ve yönlerinin tayini 

 Su altında, karada, havada veya uzayda kullanılmak amacıyla tasarlanan 

herhangi bir araçta en büyük sorunların başında enerjinin verimli kullanılması 

gelmektedir. Su altı aracında istenilen verimliliğin elde edilmesinin başlıca 

yöntemi motor veyahut pervanelerin minimum güçle görevlerini ifa etmesidir. Bu 

nedenle kullanılan 5 motorun birisi ağırlık merkezinin tam ortasında diğerleri ise 

ağırlık merkezine en uzak olan çeperde merkeze dik olarak yerleştirilmektedir. 

• Su altında cisimlerin tanınması ve otonom seyir 

Su altıda cisimlerin tanınması için her bir otonom göreve göre farklı 

algoritmalar geliştirilmiştir. Örneğin ilk otonom görev olan su altında çember 

tanıma görevinde çember üzerinden iki nokta tespit edilecek ve o noktalardan 
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geçen bir çember çizilerek, geminin çembere doğru otonom bir şekilde hareket 

gerçekleştirmesi sağlanacaktır.  İkinci görevde de su altındaki tüm çemberlerin, 

benzer bir çember bulma algoritması veya renk tespit algoritması kullanılarak 

tespit edilmesi planlanmıştır. Bu çemberlerden çapı en küçük olan çembere doğru 

otonom bir hareket gerçekleştirilecektir. Otonom seyir, tespit edilen cismin 

ekrandaki konumuna göre gerçekleştirilecektir. Mesela, ilk görevde tespit edilen 

çember ekranın sağ kısmında ise geminin sola doğru hareketi gerçekleştirecektir. 

  

2.TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 

Danışman: Prof.Dr. VASIF NABIYEV 

Burak GÜVELİOĞLU 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

•3.Sınıf 

Enes BIYIK 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

•3.Sınıf 

Necip Fazıl METE 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

•4.Sınıf 

Gürkan ŞEKER 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

•4.Sınıf 

 

Emrullah ARSEVEN 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

•4.Sınıf 
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Mehmet Emre AKDİN 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

•4.Sınıf 

Mevlüt Sefa ÖZTÜRK 

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Makine Mühendisliği Bölümü 

•3.Sınıf 

Veysel YILDIZ  

•Karadeniz Teknik Üniversitesi 

•Makine Mühendisliği Bölümü 

•4.Sınıf 

  

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 1: Organizasyon Şeması 

Proje Yöneticisi: Takım toplantılarını saat, gün ve tarihini belirler. Yarışma için gerekli telefon 

ve e-posta iletişimlerini kurar. Görev dağılımlarını belirler. Zaman yönetiminden ve iş 

akışından sorumludur. Tüm birimlerden sorumludur. 

Elektronik Tasarım: Elektronik devre kartlarının yapılması için araştırma ve geliştirmeler 

yapan birim.  

Elektronik Yazılım: Aracın hareketi için gerekli donanımsal yazılımı geliştiren birim.  

Yazılım Birimi

Mekanik Birimi

Elektronik Birimi

Takım Kaptanı

Takım Danışmanı Prof.Dr. Vasıf NABIYEV

Burak 
GÜVELİOĞLU

Necip Fazıl 
METE                

Veysel YILDIZ

Emrullah 
ARSEVEN

Gürkan 
ŞEKER

Enes BIYIK

Mehmet 
Emre AKDİN

Mevlüt Sefa 
ÖZTÜRK
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Görüntü İşleme: Görevlerin başarıyla yerine getirilmesinde gerekli görüntü işlemeden 

sorumlu birim.  

Dış Arayüz: Kontrol istasyonunun yazılımı ve görüntü aktarımı gibi konulardan sorumludur.  

Mekanik Tasarım: Aracın gerekli tüm mekanik tasarım ve üretiminden sorumlu birim.  

Malzeme: Projenin yapılması için gerekli olan tüm malzemelerin seçilmesinden, bu 

malzemelerin sistem uyumluluklarının araştırılmasından ve seçilen malzemelerin bütçesi ile 

temin edilmesinden sorumlu olan birim. 

 

Görev Tanımları Sorumlu Üyeler 

Proje Yöneticisi Burak GÜVELİOĞLU 

Elektronik Tasarım Necip Fazıl METE 

Elektronik Yazılım Enes BIYIK 

Burak GÜVELİOĞLU 

Görüntü İşleme Gürkan ŞEKER 

Emrullah ARSEVEN 

Dış Arayüz Mehmet Emre AKDİN 

Mekanik Tasarım Veysel YILDIZ 

Mevlüt Sefa ÖZTÜRK 

Malzeme Necip Fazıl METE 

 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Ön tasarım raporundan sonra, ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı tüm takım 

olarak çalışmalarımıza evlerimizden devam ettik. Bu süreçte takım üyelerinin farklı şehirlerde 

olmasından kaynaklı toplantılarımızı uzaktan gerçekleştirdik. Evde yapılan çalışmalar daha 

çok ar-ge ve algoritma çalışmalarından oluşmaktadır. Bu süreçte herkesin yapacağı iş 

netleşmiş oldu. Sahada beraber çalışmaya başladığımız anın planlaması yapıldı. Aracın hızlı 

bir şekilde hazır hale gelmesi için parça çizimleri gerçekleştirildi. Aracın hareketi için gerekli 

kod kabataslak yazıldı. Tecrübeli kişiler ile görüşmeler sonucunda aracın mekanik 

tasarımında olan eksiklikler göz önüne alındı. Genel tasarımdan sapılmayacak şekilde 

oluşabilecek sorunlar için yeni mekanik tasarımlar hazırlandı. Bu süreçte planladığımız zaman 

planlaması da değişmiş oldu. Bu değişiklikleri zaman planlaması kısmında daha ayrıntılı 

belittik.    
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4.ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

Şekil 2: Elektrik hattı blok şeması 

Şekil 2. de elektrik hattı ile ilgili blok şema görülmektedir. Su altı aracına ait şema sağ 

bölümdedir. Araç 18.5 V gerilim ile beslenecektir. Kaçak akıma karşı sigorta ile 

korunmaktadır. 

 

Şekil 3: Kontrol istasyon şeması 
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Yukarda görülen şekilde aracın kontrol sistemleri görülmektedir. Manuel sürüşte kumandadan 

alınan komutlar araç içerisinde bulunan Stm32f4 işlemcisine aktarılarak kontrol sağlanacaktır. 

Otonom görevlerde ise kumanda görevini, Raspberry Pi üstlenecektir. 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

 

Şekil 4: Robotun Üstten Görünümü 

 

Şekil 5: Robotun Önden Görünümü 
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Şekil 6: Robotun Alttan Görünümü 

 

Şekil 7: Robotun Yandan Görünümü 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  
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4.2.1.1. Gövde 

Araç iki ana gövdeden oluşmaktadır. Üst gövde pla flament olurken alt gövde ise akrilik 

malzemeden oluşmaktadır. Üst kısım için pla flament seçmemizin nedenleri sertliğinin yüksek 

dayanıklılığının iyi kullanımının rahat sertliğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca pla flament çarpılmalara ve kalkma gibi sorunlara karşı oldukça dayanıklı olmasının 

yanında su içinde de herhangi bir deforme sorununu teşkil etmemektedir. Alt gövde için 

seçtiğimiz akrilik ise çok iyi optik netlik ve şeffaflık sağlayan cama oranla darbe direnci çok 

daha yüksek olan bir malzemedir. Kamera donanımı akrilik malzeme içine yerleştirileceği için 

bu parçanın saydam olması netliğinin oldukça yüksek olması tasarım için önem taşımaktadır 

4.2.1.2. İticilerin Konumlandırılması 

Motorlar ve iticiler aracın su altında hareketlerini stabil bir şekilde gerçekleştirmesi ve 

gerekli görevleri sağlayabilmesi açısından tasarımın hareketini sağlayan en önemli 

ekipmanıdır. Tasarım ve maliyet açısından en uygun model ve sayıdan belirlenen motorlar ve 

iticiler stabiliteyi sağlamak için belirlenen konumlarına hassasiyetle yerleştirilmişlerdir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi aracımızda 5 adet itici olacaktır. 3 itici aşağı yukarı hareketi 

sağlarken diğer 2 itici ise sağa sola dönüş hareketleri sağlayacaktır. Sağa ve sola dönmeyi 

sağlayan motorlar aşağı ve yukarı hareketin zor olduğu durumlarda gerekirse aşağı yukarı inip 

çıkma hareketlerini gerçekleştirebilecektir. İticilerin konumlandırılması işlemi şu şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımın bu kısmı çok dikkat ve hassasiyet isteyen bir bölümüdür. 

Belirlenen ağırlık merkezi ekseninde bileşke kuvvetin oluşması aracın su içerisinde stabil 

olarak savrulmadan hareketini sağlaması için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Bu dengeyi 

sağlamak amacıyla cihazın su altında en uygun şekilde hareket edebilmesi için en az 5 adet itici 

kullanılması gerektiği kararlaştırılmıştır. Ortadaki 3 iticiler, aracın dikey olarak öne ve arkaya 

eğilmesini ve dalıp çıkmasını sağlamaktadır. Diğer iki itici aracın yan taraflarında 

konumlandırılmıştır, aracın ilerlemesini ve sağa ve sola dönüşünü sağlamaktadır. 

4.2.1.3. Dış form 

Dış form hidrodinamik, direnç karakteri ve iç hacim bakımından hesaplanarak 

tasarlanmıştır. Direnç karekteristiğini minimuma indirmek için araca hidrodinamik bir form 

dizayn edilmiştir. Bu hidrodinamik form su içerisinde daha stabil ilerlemesini sağlamaktadır. 

Bu sayede aracın su altında geçirdiği sürenin artırılması amaçlanmıştır. Dış form dizayn 

edilirken alt ve üst form birbirine orantılı bir yapıda tasarlanmıştır.  Bu sayede kalıp 

maliyetinden ve işçilik süresinden tasarruf sağlanacaktır. Dış form pla malzemeden 3d yazıcı 

ile üretilecektir. Sağlamlığı yoğunluğu orantılı olarak tasarlanmıştır. 

4.2.1.4. Kol Tasarımı 

Araçta kol sisteminin tahriki için fırçasız DC motor kullanılması düşünülmektedir. Bu 

fırçasız DC motor bir adet sonsuz vidayı tahrik etmesi ile mekanik kol açılıp kapanacaktır. 

Tutucu kolun mekanik kısımları 3 boyutlu yazıcı ile üretilecektir. 

4.2.2.  Malzemeler   
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Ekip, yerlilik üzerine geliştirmeler yapmayı hedeflediğinden, elinde olan tüm imkanlar, 

aracın gelişimine yönelik ürünler meydana getirmek için kullanılacaktır. 

Araç 2 farklı gövdeden oluşacağı için kullanılacak malzemelerde ayrı ayrı olcaktır. Üst 

gövde pla flament malzemeden alt gövde akrilik malzemeden saydam bir şekilde yapılcaktır. 

Motorlar ve iticiler hazır uygun fiyatlı fırçasız motorlar kullanılarak geliştirilecektir. Kullanılan 

1200kv çift rulmanlı 16A motor, çeşitli kaplama işlemleriyle ve rulman değişiklikleri ile suda 

kullanıma uygun hale getirilerek sızdırmazlığı önlenecektir. Tasarımda 5 adet itici kullanılması 

planlanmaktadır. Bunlarn 3 adeti aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlamakta diğer 2 adet ise 

sağ ve sol yönlerine hareket etmesini sağlamaktadır. İticiler ağırlık merkezi düzlemine oldukça 

yakın bir şekilde monte edilecektir.  

4.2.3. Üretim Yöntemleri   

Üretim aşaması maliyetin düşük olması göz önüne alınarak tasarlanmış olup hassas ve 

gerekli hesaplar doğrultusunda üretim hedeflenmiştir. Cihazın ana haznesi, 5mm kalınlığında 

150mm çapında akrilik tüp kullanılarak imal edilecektir. Otonom görevlerde kullanılması 

hedeflenen raspberry, cihazın ana hareketini belirleyen mikroişlemci ve motor sürücüler de bu 

hazne içerisinde bulundurulacaktır. Akrilik tüpün kapakları torna tezgahında O-Ring ve bazı 

elemanları taşıyacak şekilde kestirilecek ve hazne, bu sayede su geçirmez hale getirilecektir. 

Burada parça üzerinde oluşan yüzey pürüzlülükleri aracın su altında hareketini zorlayabilecek 

ve dengesizleştirebilecek hareket yaptırabileceği için taşlama işlemi kullanılarak minimum 

seviyeye indirilmiştir. Gerekli görülen yerler ovalleştirilerek güzel bir görünüm ve yer tasarrufu 

sağlamıştır. Kapak malzemesi olarak ilk aşamada kestamit materyal, daha sonra ise alüminyum 

materyal kullanılacaktır. İlk aşamada plastik türevi malzemeler kullanılmasının sebebi, işleme 

ve hammadde maliyetlerinin düşük tutularak ar-ge masraflarının azaltılabilmesidir. Parçanın 

montajlanan kısımları içerisinde düz olan yani birleştirilmesi kolay olan yerler direkt olarak 

yapıştırıcı ile birleştirilirken daha zor ve sızdırmazlığın önemli olduğu yerler ise ısı ile 

şekillendirilmiştir. Sızdırma tehlikesine karşın montaj işlemleri ciddi bir titizlikle yapılmıştır 

ve gerekli yerlere sızdırmazlık contaları atılarak sızdırma engellenmiştir. Tasarımın ana 

gövdeleri tamamlandıktan sonra belirlenen elektronik donanımlar önceden planlanan yerlere 

yerleştirilerek tasarım son halini almıştır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler  

Aracın toplam ağırlığı 7 kg olacak şekilde  tasarımı oluşturulurken, mümkün olduğu 

kadar küçük, güçlü ve aynı zamanda hareket kabiliyetini ve yapması gereken görevleri doğru 

bir şekilde yerine getirecek bir tasarım hedeflenmiştir. Bunun için araç simetrik bir şekilde ve 

ağırlık merkezi orta düzlemde olacak şekilde tasarlanmıştır. İtki motorları ağırlık merkezine 

eksenine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. Su altı araç sistemlerinde suyun araca 

uyguladığı kaldırma kuvveti aracın ağırlığı ile aynı eksende olmaz iste denge bozulacaktır. Bu 

durumu önlemek amacıyla ağırlık merkezi ve büyüklüğüne eşit olan yüzdürücü sistemlerin 

ortaya çıkardığı kuvvet sayesinde araç dengede kalacaktır. Robotun yoğunluğu 1 kg/m3 ’ten 

düşük olduğundan suyun içinde askıda kaldığı görülecektir. Bu özellik tasarımda seçilen düşük 

yoğunluklu malzemeler ile sağlanmaktadır. Dengeyi sağlamamızı sağlayacak en önemi 

ekipmanlardan birisi pervane olmaktadır. Pervane tasarımında en uygun kanat alanının 
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oluşması için; 3 boyutlu yazıcı ile çıkarılan, farklı yapılarda üretilen pervaneler oluşturduğumuz 

test alanında basit seviyede test edilmektedir. Tasarımdaki temel esas; pervane kanat alanı 

olabildiğince büyük tutarak en iyi itme gücüne ulaşmak, bunu yaparken de oluşabilecek 

kavitasyondan kaçınmaktır. Bu bakış açısı ile en uygun yapısal değerler meydana getirilerek 

araçta kullanılacaktır. Ayrıca emniyet açısından pervaneler korunan bir düzeneğin içerisine 

yerleştirilecektir.  

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik ön tasarım sürecinde, yarışma kapsamında verilen görevlerin tamamlanabilmesi için 

seçilmiş olan elemanların (kamera, denetleyici kart, motor vb.) gerek duydukları enerjilendirme 

ve data bağlantılarının tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu noktada yapılan tasarımın aşağıda 

verilen maddeler ve şema göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Şekil 8: Elektronik Şema 

 

 

Sistemin Enerjilendirilmesi: Enerjilendirme kısmında iki seçenek ile karşı karşıya 

kalınmaktadır. Bunlar enerjinin 220V AC şebekeden sağlanması veya 4S LI-PO batarya 

kullanılmasıdır. İki seçeneğinde bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Enerji 

şebekeden alındığında, enerjinin tükenmesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmamaktadır. 
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Fakat bunun yanı sıra enerjinin verileceği kablonun sahip olduğu manyetik alan kontrol 

ünitesiyle gerçekleştirilicek veri alışverişinde bozulmalara neden olmaktadır ki bu da 

istenmeyen bir durumdur. Enerjinin bataryadan alınması durumunda ise bu bozucu etki ortadan 

kalkmaktadır. Fakat bunun yanısıra cihazın ağırlığında kayda değer bir artışa ve ağırlık 

merkezinin istenilen noktada tutulmasında bazı zorluklara neden olmaktadır. Batarya 

kullanımında karşılaşılan bu zorluklar mekanik tasarımla ortadan kaldırıldığından 4S LI-PO 

batarya kullanımında karar kılınmıştır. Komponentlerin ayrı ayrı enerjilendirilmesi güç dağıtım 

kartı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Motor ve Motor Sürücüsü Seçimi: Mekanik tasarımda belirlendiği üzere 5 adet DC fırçasız 

motor kullanılmıştır. Motorların fırçasız olarak seçilmesindeki etken suyun neden olacağı 

paslanma, yanma gibi arızaların önüne geçebilmenin yanı sıra  istenilen itiş gücünü ve manevra 

kabiliyetini ufak boyutlarda da sağlayabilmesidir. Motorların kontrolü için ESC 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 9: Elektronik Devre Şeması 

Aracın kontrolü STM32F4 Discovery kartı ile sağlanmaktadır. Ayrıca otonom sürüş için 

görüntü işleme Raspberry Pi üzerinde gerçekleştirilmektedir. STM32F4 Discovery kartı 

otonom görevde Raspberry Pi’den, manuel görevde ise yer istasyonundan aldığı komutlara göre  

motorları sürmektedir. Aynı zamanda MPU6050 ve BMP180 sensörlerini kullanarak jiroskop, 
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ivme ve basınç okumaktadır. Aracın görevleri icra ederken kullanacağı kolun hareketleri servo 

motorlar ile sağlanmaktadır. Servo motorlar da STM32F4 Discovery ile kontrol edilmektedir. 

Raspberry Pi 4: Sahip olduğu donanımsal özellikler göz önüne alındığında proje kapsamında 

görüntü işlemede kullanılacaktır. İşlenen görüntü sonucunda STM32F4 ile haberleşmesi 

sağlanarak aracın tam kontrolü gerçekleştirilecektir. 

STM32F4: ARM tabanlı bir mikrodenetleyici kartıdır. STM32F4 ile fırçasız DC motorların, 

sensörlerin ve servoların kontrolü, programlanmasının yapılması düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 10: Stm32f4 çıkış-giriş pinleri 

 Şekil-10’da proje için işlemcide kullanılacak olan giriş-çıkış pinleri görülmektedir. 

İşlemcinin bilgisayar ile iletişimi için usart1 hattı aktif edildi. 2 kablolu iletişim hattı olan 

Usart haberleşmesi asenkron modda kullanılacaktır. Haberleşme esnasında kesmeye gidilmesi 
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gerektiği için “NVIC“ aktif hale getirildi. Fırçasız dc motorların sürülebilmesi için ise TIM_2 

ve TIM_3 hatları kesmelerle beraber aktif edildi. Analog sensörlerden veri okumak için ADc1 

kanalı aktif edildi. I2C iletişim protokolü ile haberleşen sensörler için bu hat da aktif edildi.     

Lipo Pil: Yapısında Lityum ve Polimer kimyasallarını barındıran pillere LiPO pil denir. Lipo 

piller birim zamanda çok fazla akım sağlayabildiklerinden dolayı elektronik model tasarımında 

çokça kullanılır. Lipo piller 3.7V’luk hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin bağlanma şekli seri ve 

paralelliğine göre 3S1P, 1S2P… gibi belirtilir. Bu projede kullanılacak 4S Lipo Pil 14.8V 

gerilim değeri sağlamaktadır. 

Fırçasız Dc Motor: Dc elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren 

mekanik parçalardır. Aracın hareketi fırçasız DC motorar ile sağlanmaktadır. Aracın fiziksel 

özelliklerine göre araca rahat hareket kabiliyeti sağlayacak DC motorlar seçilmiştir. 

ESC: Motor sürücüler mikrokontrolcülerden alınan komutlara göre motorun hareketini 

sağlayan devre kartlarıdır. Motor sürücülerin seçiminde motor sayısı, motorun ihtiyacı olan 

akım ve gerilim çıkışına sahip olması gibi kriterler göz önüne alınmaktadır. Bu projede de 

motorun ihtiyacına göre seçilen anlık akım değeri 30A’lik motor sürücü kullanılmıştır. 

Servo Motor : Mikrodenetleyiciden gelen PWM sinyali ile istenilen pozisyonu alan ve yeni bir 

komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu koruyan motorlara servo motor denir. 4.8-

6Vgerilim aralığında çalışmakta ve 180 dereceye kadar dönebilmektedir. 

Kamera: Görüntü işleme ve manuel sürüş için 2 adet kamera kullanılacaktır. Araca 

yerleştirilen kameralar kablo bağlantısı ile manuel sürüş için yer istasyonuna, otonom sürüş için 

Rspberry Pi’ye görüntü aktaracaktır. 

İvme ve Jiroskop Sensör Kartı: MPU6050 üzerinde 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli  açısal 

ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir çoklu sensör kartıdır. Jiroskop üzerinden gelen veriler 

normalde gürültü içereceğinden Kalman Filtresi uygulanacaktır. 

Dijital Barometrik Sensör: MD-PS002 basınç sensörü ortamdaki basıncı ölçerek derinliğin 

hesaplanmasını sağlayan sensördür. Bu sensör mutlak basınç ile 150 kPa arasındaki basınç 

değerini ölçebilmektedir. % 0.25 FS kadar hassas derinlik ölçümü yapabilen sensör 5V gerilim 

değerinde çalışır. 

Güç Dağıtım Kartı: Malzemelerin ihtiyacına göre gücü dağıtan kartlara güç dağıtım kartı 

denir.  Projede kullanılan malzemelerin farklı güç ihtiyaçlarını farklı bataryalardan sağlamak 

yerine tek bataryadan ihtiyaca göre dağıtan kartlardır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Şekil 11, Şekil-12 ve Şekil 13’de algoritma şemaları görülmektedir. 

 

Şekil 11: Algoritma Şeması 
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Şekil 12: Algoritma Şeması 



18 

 

 

Şekil 13: Algoritma Şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

Robotun kontrol kartı olarak STM32 mikro denetleyici kullanılacak, görüntü işleme ve otonom 

sürüş kısımlarında ise rasbpperry pi kullanılacaktır.  

Motorların sürüşü için gerekli kodlar ve yöntemler, sensörlerden(basınç, sıcaklık vb.) veri alış 

verişi STM32 ile gerçeklenecek ve bu kodların kontrolü rasbppery pi ile sağlanacaktır.    

Sensörlerden alınan veriler STM32’den  rasbppery’e aktarılacak ve Rasbppery Pi de PID kapalı 

çevrim kontrol sistemi ile değerlendirilerek, gerekli işlemlerle aracın stabil hareketi 

sağlanacaktır.  

Robota yerleştirilen kameralardan alınan veriler manuel görevlerde,  yer istasyonuna 

aktarılacak ve buradaki arayüz ile kullanıcıya sunulacaktır. Otonom görevlerde alınan 

görüntüler araç içerisinde ki rasbppery pi ile işlenecektir. 

Robotun otonom görevlerde kullanacağı görüntü işleme Python Dilinde ve OpenCV 

kütüphanesindeki bazı fonksiyonlar  kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Otonom sürüşte hareket kabiliyeti STM32  ile sağlanacak ve STM32 mikro denetleyicisi ile 

rasbppery pi arasında haberleşme gerçekleştirilecektir.  Motorların sürülmesi temelde STM32 

ile ancak yönetim olarak Rasbppery pi ile yapılacaktır. 

4.4. Dış Arayüzler  

Robotun hareket kontrolü fiziksel fonksiyonel bir kumandayla gerçekleştirilecek olup 

bu kumanda dışında yer istasyonu olarak belirlediğimiz bir bilgisayarda, Serial Porttan alınan 

verileri oluşturulan arayüz ile sürücüye gösterilecek ve sürücüye kolaylık sağlanacaktır. 

Kontrol istasyon ara yüzünde suyun netliğini arttırmak için filtreleme algoritmaları, 

jireskop verileri, derinlik bilgileri vs. bulunmaktadır. 
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5. GÜVENLİK 

İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması kapsamında alınması gereken bazı güvenlik önlemleri 

alınması gerekmektedir. Proje çerçevesinde alınmış olan önlemler aşağıda verilen maddelerde 

bahsedildiği şekildedir. 

Araç bataryalı olacağından acil durumlar için araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil 

durdurma butonları bulunmaktadır. 

Projenin aerodinamik yapısının korunması göz önüne alınarak gerçekleştirilen mekanik tasarım 

oval bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu oval yapı nedeniyle piyasada bulunan hazır ürünlerle 

gerçekleştirilmesi zor bir hal almaktadır. Bu nedenle gerek elektronik elemanların muhafazası 

için kullanılan alan gerekse motor takımlarının bulunduğu çeper simidi 3D baskı yöntemiyle 

elde edilmektedir. Gerekli sızdırmazlığın sağlanabilmesi için sıkı ve kaliteli baskı yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

Elektronik izolasyon kısmında montaj noktalarından oluşacak olası sızmalar, çeper simidinde 

bulunan motorlara enerji iletimi ve yer istasyonuna bağlı olan data kablosunun sızdırmasıyla 

güvenlik sorunu olarak karşılaşılmaktadır. Montaj noktalarında sızdırmazlık için oring halkaları 

kullanılmaktadır. Motorlara enerji iletimi bataryanın bulunduğu muhafaza kısmından motor 

nozüllerine uzanan birer karbon fiber boru ile gerçekleştirilmektedir. Yer istasyonu ile su altı 

aracı arasında bulunan data kablosu ise su geçirmez bir kablo olduğundan herhangi bir tehlike 

arz etmemektedir.  

Motorların muhafazası için kendi tasarımımız olan nozüller kullanılmaktadır. Motor muhafaza 

nozülleri hem motorların sızdırmazlığını hem de pervane uçlarının saklanmasını 

gerçekleştirmektedir. 

6.TEST 

 Aracın fiziksel testleri içinde bulunduğumuz durumdan dolayı gerçekleştirilemedi. 

Bunun yerine yapılan ar-ge çalışmalarıyla karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde çalışmalar 

yapıldı. 

7.TECRÜBE 

 Ekibin beraber olmamasından kaynaklı uzaktan çalışma sistemi tecrübe edildi. 

Takımın her üyesi kendi alanlarında yazılımlarını, imkanlar çerçevesinde test ederek 

karşılarına çıkacak problemleri indirgemeye çalıştı. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

8.1. Zaman Planlaması 

  Ön tasarımda planlanan zaman planlaması aşağıda görülmektedir. Bu planın dışında 

gelişen olaylar neticesinde Robotun mekanik parçalarının birleştirilmesi, su geçirmezlik 

testlerinin yapılması, robotun donanımsal olarak tamamlanması ve hareket testlerinin temmuz 

ayı ve sonrasına kaydırılması dışında bir farklılık olmamaktadır. Kaydırılan yerler garfikte 

sarı ile işaretlenmiştir. 
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1 Şubat -

1 Mart

•Proje ekibinin eksiklerini tamamlama

•Yarışma şartnamesinin analiz edilmesi 

•Yapılacak robot için fikir alışverişinde bulunma 

1 Mart

-

20 Mart

•Robot tasarımının seçilmesi 

•Gerekli donanım bileşenlerinin seçilmesi

•Algoritmanın belirlenmesi 

20 Mart 

-

25 Mart 

•Ön Tasarım Raporunun Yazılması

25 Mart 

-

30 Nisan

•Robotun mekanik çizimlerinin bitirilmesi

•Robot parçalarının baskıya hazır hale getirilmesi

•Elektronik donanımın ve yazılımın ar-ge çalışmaları

1 Mayıs

-

31 Mayıs

•Robot parçalarının birleştirilmesi

•Su geçirmezlik testlerinin yapılması

•Görüntü işleme üzerine ar-ge çalışmaları 

1 Haziran 

-

30 Haziran 

•Robotun donanımsal olarak tamamlanması 

•Tüm donanımlarla beraber hareket testlerinin yapılması 

•Teorilere ters düşen durumların tespiti ve düzeltilmesi 

1 Temmuz

-

22 Eylül

•Test havuzunun kurulması 

•Şartnamede verilen parkurun birebir benzerinin kurulması ve robot testlerinin yapılması

•Manuel kontrol için antrenmanlara başlanması

22 Eylül 

-

27 Eylül 

•Yarışma haftası 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Malzeme Fotoğrafı Malzeme          Birim 

Fiyat 

Gerekli 

Adet 

Yedek 

Adet 

Toplam 

Fiyat 

 

 

 

Raspberry Pi 4 

 

 

494,7 ₺ 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

494,7 ₺ 

 

 

 

Stm32f407vg 

 

 

251,1 ₺ 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

251,1 ₺ 

  

 

Analog 

Kamera 

 

 

150 ₺ 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

150 ₺ 

 

 

 

Dijital Kamera 

 

 

350 ₺ 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

350 ₺ 

 

 

 

Fırçasız Motor 

 

 

55 ₺ 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

385 ₺ 

 

 

Servo motor 

 

173 ₺ 

 

2 

 

1 

 

519 ₺ 

 

 

ESC 

 

84,4 ₺ 

 

5 

 

1 

 

506,4 ₺ 

 

 

Basınç sensörü 

 

20,6 ₺ 

 

1 

 

1 

 

41,2 ₺ 
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Pusula 

 

8,4 ₺ 

 

1 

 

1 

 

16,8 ₺ 

 

 

 

Li-po pil 

 

 

500 ₺ 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1000 ₺ 

 

 

BEC 

 

52,6 ₺ 

 

1 

 

1 

 

105,2 ₺ 

 

 

PLA 

 

122,8 ₺ 

 

2 

 

- 

 

245,6 ₺ 

Görsel Yok. Üretim Masrafı 500 ₺       -      - 500 ₺ 

Görsel Yok. Havuz masrafı 500 ₺       -      - 500 ₺ 

Yedek Malzemesiz Toplam Masraf 4616 ₺ 

Genel Toplam Masraf 5065 ₺ 

     

8.3. Risk Planlaması 

Zaman planlaması, yapılacak işler uzun bir zaman dilimine yayılmış olduğundan 

dolayı herhangi bir aksaklıkta diğer planlar etkilenmeyecek şekilde yapılmıştır. Robotun bir 

yandan mekanik işleri yapılırken diğer yandan ar-ge süreci işlediğinden dolayı bir bölümde 

aksaklık çıkması diğer bölümleri etkilemeyecektir. Büyük bir sorun olduğu takdirde, oldukça 

uzun belirlenen test sürecinden kısılarak aksayan işler o zamana doğru kaydırılarak 

yapılacaktır. 

Bütçe planlaması, alınacak olan desteğe ve yapılacak olan sponsorluğa göre 

genişletilebilir şekilde belirlenmiştir. Yetersiz olan bir donanım olduğu takdirde daha iyi 

malzemelerle değiştirilebilmesi planlanmıştır. Bunun için testler olabildiğince erken 

yapılacaktır.  

9. ÖZGÜNLÜK  

 Aracımız için kullanılacak olan kodların tamamı kendimiz tarafından yazılacaktır. 

Aracın çizimleri ve tasarımı tamamen bize aittir. Diğer araçların görünüşünden farklı 

olmasına özen gösterilmiştir. Minimum motor sayısıyla hem enerji tasarrufu sağlanmış olacak 

hem de hareket kabiliyeti en iyi şekilde olacaktır. Ayrıca aracın yazılımında kesme 

programları, zamanlayıcı algoritmaları ve DMA(Direct Memory Access) kullanılarak 

haberleşmenin daha verimli ve bunun sonucu olarak hareketlerin daha zamanlı olması 

amaçlanmıştır.        
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