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1. RAPOR ÖZETİ  

Hydrotech AUV takımı 2019 yılında kurulmuş olup insansız su altı sistemleri üzerine 

çalışmaktadır. Takım olarak geliştirmekte olduğumuz sualtı aracı Ön Tasarım Raporu 

aşamasında belirtilen kriterler ve üretim planlamaları doğrultusunda devam 

etmektedir. Haberleşme ve donanıma dair testler tamamlanmış, mekanik üretim süreci 

devam etmektedir. Bütünsel entegrasyonunun tamamlanmasının ardından otonom 

sürüş üzerine geliştirilen yazılım havuz ortamında test edilecektir. ÖTR aşamasında 

sunulan yöntem ve planlamalarda büyük değişiklilere gidilmemiştir. Yapılan 

değişiklikler ise maliyetin azalmasını veya verimliliğin artmasını sağlamıştır.  

 
Araç donanımı temelde bir otopilot kartı ve mikroişlemci kombinasyonundan 

oluşmaktadır. Mikroişlemci araç ile kontrol istasyonu arasındaki iletişimin 

sağlanmasından; otopilot kartı gerekli komutların motorlara gönderilmesinden 

sorumludur. Manuel görevler otopilot kartının dahil olduğu Ardusub yazılım paketi; 

otonom görevler ise çeşitli haberleşme, görüntü işleme ve yapay zekâ kütüphanelerini 

destekleyen Python programlama dili üzerinden geliştirilmektedir.  

 

Araç tasarımı tamamlanmıştır ve üretim aşamasına geçilmiştir.   

Ön Tasarım Raporu’nda yer alan tasarımda yapılan araştırmalar ve hesaplamalar 

sonucunda iyileştirmeye gidilmiştir. Çerçeve hacmi büyütülmüş ve kullanılacak 

malzemede değiştirilmiştir. Aracın manevra kabiliyeti yüksek, az maliyetli, işlevsel ve 

özgün olması adına bu değişikler yapılmıştır. Nihai tasarımın artı ve eksileri, seçilme 

nedeniyle birlikte “Aracın Mekanik Tasarımı” bölümüde detaylandırılmıştır. Çerçeve, 

alt sistemleri bir arada tutan yapı olması nedeniyle tasarımı üzerine dikkatle çalışılmış 

ve en uygun tasarımın seçilmiştir. 

 

Bu rapor, Teknofest 2020 İleri Seviye İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması kritik 

tasarım aşaması için yazılmıştır. Takım yapısı, üretim sürecinde kullanılan donanım 

ekipmanları, yazılımlar, kontrol algoritmaları, tasarım süreçleri ve ÖTR aşamasından 

bu yana yapılan çalışmalar açıklanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

Ayşe Sena Koçak: NUN Okulları 10. Sınıf Öğrencisi 

 

Müberra Öz: NUN Okulları 10. Sınıf Öğrencisi 

 

Selime Nur Özyurt: NUN Okulları 9. Sınıf Öğrencisi 

 

Zeynep Eylül Yağcıoğlu: NUN Okulları 9. Sınıf Öğrencisi 

 

Sueda Zeynep Karaduman: NUN Okulları Hazırlık Öğrencisi 

 
 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Görev dağılımı şemada gösterildiği gibidir. Elektronik, yazılım ve mekanik olarak üç 

farklı birim mevcuttur.  

Görev tanımları şu şekildedir: 

Ayşe Sena Koçak (Elektronik/Takım Kaptanı): Çalışmaları bir araya getirerek 

süreci kontrol etmek. Araç ve kontrol istasyonu arasındaki görüntü aktarımı ve 

haberleşmeyi sağlamak.  
Selime Nur Özyurt (Elektronik): Tüm donanım ekipmanlarının kalibrasyon ve 

entegrasyonunu sağlamak. PID kontrol için gerekli parametreleri hesaplamak. 
Sueda Zeynep Karaduman, Zeynep Eylül Yağcıoğlu (Yazılım): Otonom görevler 

için alınan görüntüyü işleyecek program yazmak. 
Müberra Öz (Mekanik): Araç tasarımını dijital ortamda modellemek ve sualtında 

dengesini sağlamak amacıyla gerekli mekanik iyileştirmeleri ayarlamak. 

 

Hydrotech 
AUV

Elektronik

Ayşe Sena 
Koçak 

Selime Nur 
Özyurt

Yazılım

Zeynep Eylül 
Yağcıoğlu

Sueda Zeynep 
Karaduman

Mekanik

Müberra Öz

Danışman: 
Eftal İnan

Şekil 1. Takım Organizasyonu 



 
 

5 
 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu aşamasından sonraki ilerleyişte plana büyük oranda sadık 

kalınmıştır. Değiştirilen kısımlar iyileştirme ve verimin arttırılmasına yöneliktir. 

ÖTR’de belirtilen kilometre taşlarının bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam 

etmektedir. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

Yazılım Alanında Yapılan Değişiklikler: 

Ön tasarım raporu sürecinde, görüntü işleme için yararlanılacak metot belirlenirken 

bilgisayar üzerinden işlenmesi planlanmıştır. Ancak sistemi geliştirmek ve ileri 

kategorinin otonom görevlerinde, görüntü işleme araçta yapıldığı taktirde verilecek 

olan 50 puanı alabilmek için görüntünün Raspberry Pi’de gerçek zamanlı olarak nesne 

tanıma yapay sinir ağlarından yararlanılarak işlenmesine karar verilmiştir ve kaynak 

taraması yapılmıştır. 

 

Bu süreç sonucunda KERAS kütüphanesinden yararlanılması planlanmıştır ancak 

sıfırdan bir model oluşturmak yerine zengin veri setleriyle ağırlık değerleri optimize 

edilmiş ve önceden eğitilmiş bir modelden yararlanılmasının eğitim sürecini daha 

verimli hale getireceği düşünüldüğü için eğitilmiş model yapıları olan YOLOv3 ve 

SSD değerlendirilmiştir. Yazılım tasarım sürecinde açıklandığı üzere SSD’nin görüntü 

işleme konusunda kendisini kanıtlamış bir hazır yapay sinir ağı olması ve görüntü 

işlemede diğer metotlara kıyasla daha az yararlanılmasıyla özgünlüğünün daha fazla 

olması bizi SSD tercih etmeye yönlendirmiştir. 

 

KERAS kütüphanesinin tercih edilmemesinin bir diğer nedeni ise KERAS 

kütüphanesinden yararlanıldığı taktirde kullanılacak olan Faster R-CNN ile SSD 

kıyaslandığında SSD’nin görev beklentimizi daha çok karşılamasıdır. Hız önemliyse 

SSD, isabet önemliyse Faster R-CNN tercih edilme durumu olduğundan gerçek 

zamanlı görüntü işlemede görüntü boyutunun 224x224 olması ile kıyasla yavaşlayacak 

görüntü işleme sürecinde hızın ön plana çıkması ve bunun yanında “single object 

detection” yapılacağı ve çember tanımlamanın daha az kompleks olmasından ötürü 

isabet beklentimizin SSD için yeterli olmasıdır. 

 

Araç Tasarımında Yapılan Değişiklikler: 

Tasarımın işleyişi bakımından ön tasarım raporuna sadık kalınmıştır. Rapora göre 

tasarım basamaklarının planlama ve tasarım aşamaları gerçekleştirilmiştir. Üretim 

aşamasının da bir bölümü gerçekleştirilmiştir. ÖTR ile KTR tasarımları arasında 

küçük çap ölçülerinin değişimleri dışında bir fark yoktur. 

 

Bütçe Karşılaştırması: ÖTR’de belirtilen bütçe 7872 TL’dir. Mevcut durumda kur 

değişimleri ve değiştirilen satın alma yöntemleri ile bütçe 6334,94 TL olmuştur. 

Yedek malzemeler için bütçede 500 TL pay bırakılmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Şekil 2. Elektronik ve Haberleşme Sistemi 

           Şekil 3. Pnömatik Kol Sistemi 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Ön tasarım raporunda sayılan tasarım aşamaları dikkate alınarak aracın tasarım 

aşamaları tamamlanmıştır. Aracın sızdırmaz tüpünün çapında 10mm büyümeye 

gidilmiştir. Buna bağlı olarak çerçeve ve kelepçeler de küçük çaplı ölçü değişiklikleri 

meydana gelmiştir. Kelepçe şekli ÖTR’de simetrik iken KTR’de alt kısmının daha 

geniş olmasına ve bu sayede tüpün çerçevenin daha aşağısında kalmasına karar 

verilmiştir. Normalde aracın büyümesi manevra kabiliyetini güçleştirse de elektronik 

aksanın tüpün içerisine rahatça konumlandırılması için bu revizyonlar gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 4. Aracın Üstten Görünümü   Şekil 5. Aracın Arkadan Görünümü 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Aracın Önden Görünümü            Şekil 7. Aracın Çapraz Görünümü 

 

 

 

 

    

 

Şekil 8. Aracın Ön Çapraz Görünümü 
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Şekil 10. Kelepçe 

Çerçeve 

Aracın parçalarını bir bütün olarak tutmayı, darbelere karşı 

korumayı sağlar. Çerçevenin ana şekli dikdörtgendir. 

Dikdörtgensel şekil manevra kabiliyetini yükseltmek için tercih 

edilmiştir. Bu bölüm araca olabildiğince fazla parça çıkarıp 

takmak için elverişli tasarlanmıştır. Ayrıca simetrik olması aracın 

dengede durması ve ağırlığının her yöne dağılmasını sağlar. 

Ağırlığın araç üzerinde eşit dağıtılması aracın dengede tutulması 

için önemlidir. 

Çerçeve görüldüğü üzere 3 ana parçadan oluşmuştur. Her iki yanında 

konumlandırılmış yatay parçalar tüpün ve iticilerin monte edilmesi 

içindir. Levhalar sayesinde tüpe bağlanan kelepçeler sızdırmaz tüpe 

erişimi kolaylaştırmıştır. 4 adet dikey motor bu levhalara montelenmiştir. Ayrıca yanlarda 

bulunan iki dikey dikdörtgensel levha sayesinde tüpün ve motorların darbelere karşı 

korunması hedeflenmiştir.  

En altta bulunan yatay büyük levha aracın parçalarının bir arada tutulması ve suyun dibine 

oturabilmesi için tasarlanmıştır.  Ayrıca öne doğru çıkıntısı sayesinde aracın mekanik kolu 

buraya sabitlenmiştir. Çerçeve potansiyal parçaların konumlanmasına uygun alan sağlarken 

aracın büyütülmemesine dikkat edilmiştir. Parçalar birbirlerine L bağlantı aracıyla 

bağlanmaktadır. Düzlemlerde bulunan simetrik boşluklar ağırlık tasarrufu sağlamıştır.   

Çerçevede HDPE malzeme kullanılmıştır. HDPE uzun vadede kullanımı amaçlanan araç için 

idealdir. Çünkü bir su altı aracı inşa ederken dikkat edilmesi gereken ana özellikleri 

karşılamaktadır. Bu özellikler başlıca paslanmazlık, suya yakın yoğunluk ve yüksek darbe 

dayanımı olarak gösterilebilir.  

Kelepçe 

Kelepçeler, sızdırmaz tüpün çerçevenin iki tarafında bulunan yatay 

levhalara montelenmesi için yarım daire şeklinde tasarlanmıştır.   

Sızdırmaz tüpü kelepçelere yerleştirmek ve montelemek bakımından 

kolaylık sağlaması için iki parça şeklinde tasarlanmıştır.  Bir parça 

tüpü alttan diğeri ise üstten kavrayarak çerçeveye hizalı hale 

getirmektedir. Alt kısımdaki kelepçeler nispeten daha geniş 

olduğundan dolayı tüpün yatay levhalardan daha aşağıda kalmasına 

ve ağırlık merkezinin ortalanmasını sağlamaktadır.  

Kelepçeler iki parçadan oluştuğu için herhangi bir problem 

durumunda ekipmanlara kolayca ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Sızdırmaz Tüp  

Elektronik aksanın sudan korunarak muhafaza edildiği ve 

aracın yönetildiği bölümdür. Silindirik şekilde tasarlanmıştır. 

Bunun sebebi suyun altında su direncine nispeten daha az 

maruz kalmasının hedeflenmesidir.  

Tüpün ön kısmının kubbe şeklinde olması kameradan gelen 

Şekil 9. Çerçeve 

Şekil 11. Sızdırmaz Tüp 
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görüntünün temiz ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayrıca bu parçanın sızdırmazlığı elektronik 

ekipmanların sorunsuz çalışabilmesi için çok önemlidir. 

 

Sızdırmaz Kapaklar  

Tüpün sızdırmazlığı flanş adı verilen kapakların tüpün arkasına ve 

önüne yerleştirilmesiyle sağlanacaktır. Bu kapaklar içerisindeki o-ring 

mekanizması sayesinde tüpe sıkışarak su sızmasını engellemektedir. 

Kapaklardan yer istasyonuna giden kablolar çıkmaktadır. Kabloların su 

geçirmezliği ise rakorlar yardımıyla sağlanmıştır.   

 

 

İticiler 

Araca 4 eksende manevra verebilecek 6 adet Bluerobotics T100 motor çerçevenin yatay ve 

dikey eksenlerine konumlandırılmıştır. Dikey eksenlere bağlı motorlar 45 derecelik açılar ile 

içe dönük konumlandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Raylı Sistem 

Ray sistemi sızdırmaz tüpün içerisinde konumlandırılmış elektronik 

ekipmanların düzenli bir şekilde durmasını sağlar. Elektronik sistemin 

kolaylıkla müdahale edilebilir olması sorun dahilinde aracın çalışmaya 

devam edebilmesi için hayati önem taşır. Sistem herhangi bir problem 

durumunda elektroniklerin tüpün içerisinden sorunsuz çıkabilmesi ve 

kolaylıkla müdahale edilebilmesi için tasarlanmıştır. 

Baştaki ve sondaki daireler aracılığıyla ray sistemi tüpün içerisine tam 

olarak oturabilir. Yatay olarak konumlandırılmıştır orta kısım elektronik 

aksanın kolayca montelenmesine ve gözlemlenmesine imkân sağlar.  

 

Bağlantı Elemanları 

Bağlantı ekipmanlarının uzun vadede sorun çıkarmaması için suyun içerisinde tepkimeye 

girmemesi, korozyona uğramaması ve paslanmaması önem arz eder. Bu bağlamda paslanmaz 

cıvata, vida, rakor ve L bağlantısı seçimleri yapılmıştır.  

 

Şekil 12. Sızdırmaz Kapak 

Şekil 15.  Ray

Kelepçe 

Şekil 13. Motorların 

Konumlandırılması

Kelepçe 

Şekil 14. Motorların Üstten 

Görünümü

Kelepçe 
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Pnömatik Kol 

Kol yapımı için üç yöntem belirlenmiştir. Bunlar pnömatik 

sistem, hidrolik sistem veya motorlu çark sistemidir. 

Pnömatik sistemde sistemin strok gücünü tamamlamaya 

çalıştığı için cisimleri daha sıkı ve sağlam tutulacağı 

düşünülmüş, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında pnömatik 

sisteme karar verilmiştir. Pnömatik sistemi çalıştırmak için 

gerekli olan akışkana (basınçlı hava) ulaşım hidrolik 

sisteme nazaran daha kolaydır.  

Kolun objeleri daha rahat kaldırabilmesi, gerektiğinde 

dikey ya da yatay kullanılabilmesi için bir döner silindir 

kullanılacaktır. Döner silindir, kolu 90o derece açıyla 

döndürebilmektedir. Kolu açıp kapatmak için de ayrıca 

180o derece açılı bir tutucu kullanılacaktır. Böylelikle taşınması gereken objeler daha iyi 

kavranmaktadır. Dışarıdan temin edilen bu tutucunun uçları bir objeyi yakalamak için çok 

kısa olduğundan modelleme ekibi tarafından bir tutucu tasarlanmıştır. Tasarlanan tutucunun 

ortasına boru ve kablo gibi nesnelerin daha rahat tutulabilmesi için hilal şeklinde bir delik 

açılmıştır. Obje ile kol arasındaki sürtünmeyi arttırmak için tutucuda pürüzlü bir yüzey 

oluşturulmuştur. Bu sayede objelerin havuzdayken manipülatörden kayması daha zor hale 

gelmektedir Tutucunun üzerindeki vida delikleri sayesinde, tasarlanan tutucu, metriği 4 olan 2 

cm uzunluğundaki civatalar ile birleştirilmiştir.   

Tutucu ve döner silindirin kontrolü için iki farklı yön kontrol valfi kullanılmaktadır. Bir tanesi 

el kumandalı valf, diğeri ise kol kumandalı valftir. İki valfi de aynı anda çalıştırmak 

mümkündür. Valflerin R ile S çıkışlarına birer tane plastik susturucular takılmaktadır. Tüm bu 

sistemi birbirine bağlamak ve sisteme hava akışını sağlamak amacıyla 4x6 mm olan 30 metre 

uzunluğunda poliüretan hortum kullanılacaktır. Pnömatik sistemlerde akışkan cinsi olan hava, 

9L hava kompresörü ile temin edilecektir. Yarışma kuralları ve güvenlik nedeniyle en fazla 3 

bar kullanılacaktır. Kompresör dışında tüm devre elemanları Kinetic Şirketi tarafından 

karşılanmıştır. 

 

4.1.2. Malzemeler  

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 

Polietilenin özellikleri sualtında kullanmak için oldukça idealdir. Suyun altında herhangi bir 

bozulma yaşanmaması, dayanıklı olması ve paslanmaması seçilmesinin önemli 

sebeplerindendir. Çerçeve sualtının en büyük bölümü olduğundan dolayı herhangi bir şekilde 

paslanma, korozyon, aşınma gibi sorunlarda tekrardan inşa etmek için çok vakit ve bütçe 

alacağından ötürü çerçeve malzemesinin de uzun süre dayanıklı ve özellikle suda herhangi 

olumsuz bir tepkimeye girmeyen bir madde olması önemlidir.  

Aracın ekstra ekipmanlara ihtiyacı olmadan rahatlıkla yüzdürülebilmesi ve batırılabilmesi de 

en önemli beklentilerden biridir. Bunun için de polietilenin yoğunluğu seçilmesinin bir diğer 

sebebidir. Aracın kolaylıkla batması ve yüzmesi için suyun yoğunluğu olan 1g/cm^3’e yakın 

olan malzemeler seçilmelidir. Polietilenin de yoğunluğu 0,96gr/cm3’tür. Bu değer aracın 

ekstra yüzdürücü olmadan gerekli ağırlıkla batabilmesi için yeterlidir.  

Şekil 16. Tutucu ve Döner Silindir

Kelepçe 
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Plastik alt tabanlı olan polietilen üretimi ve elde etmesi de diğer ürünlere göre kolay bir 

malzemedir. Herhangi bir kenar yumuşatma işleminin gerekli olmaması, CNC ile kolaylıkla 

şekil verilebiliyor olması ve tüm bu kolaylıkların yanında fiyatının da uygun olması 

seçilmesinin başlıca nedenlerindendir.  

Pleksi  

Sızdırmaz tüp için kullanılan pleksi özellikle saydam ve sızdırmazlık elemanlarıyla birleşimi 

kolay olduğu için tercih edilmiştir. Yapısı sayesinde basınca karşı dayanıklı olması sualtında 

verimliliği arttıran bir özelliktir. Saydam bir madde seçilmesinin amacı tüpün ön tarafına 

konumlandırılan kameradan olabildiğince temiz bir görüntü alınmasının amaçlanmasıdır. 

Saydamlık aynı zamanda tüpün içerisine ray sistemi ile dizilmiş elektronik bileşenlerin 

rahatlıkla gözlemlenebilmesi için önemli bir yere sahiptir. Pleksi elde edilmesi ve işlenmesi 

oldukça kolay ve ucuz bir maddedir. Özellikle kubbe şeklindeki ön kapağın daha rahat 

üretilebilmesi için de pleksi elverişlidir. Tasarımsal açıdan da saydam ve renksiz olması araca 

estetik görünüş katmaktadır.  

PLA 

Sızdırmaz tüpü çerçeveye sabitlemek için kullanılan kelepçelerde PLA maddesi seçilmiştir. 

PLA maddesi hem esnek hem de dayanıklı olduğu için kelepçe gibi oynayabilir bölümlerde 

kullanılması elverişlidir. Ayrıca PLA maddesi tüpün içerisine konumlandırılacak ray sistemi 

için de elverişlidir.   

PLA üretimi kolay ve fiyatı ucuz olan bir maddedir. 3B yazıcı ile kolaylıkla üretilebilir. 

Üretimdeki kolaylığı ve ucuzluğu da parçaların prototiplerinin kolayca üretilebilmesi ve 

mükemmel sonuca ulaşılabilmesi açısından rahatlık sunmaktadır. Tüm bu sebepler göz önüne 

alınarak PLA maddesi seçilmiştir. 

Strafor 

Strafor maddesinin maliyetinin az olması ve çok hafif olup suyun yüzeyine çıkma eğiliminde 

olması bakımından yüzdürücü olarak kullanılması idealdir.  

Alüminyum 

Yapısında bulunan o-ringler ile tüpü kavrayarak su sızmasını engelleyen ve kabloların 

çıkmasına imkân sağlayan kapaklar alüminyumdan üretilecektir. Alüminyum seçilmesinin 

sebebi ağırlık desteği sağlayıp aracın yüzerliğinin olması gereken aralıkta olmasını 

sağlamaktır. Ayrıca alüminyum ulaşması kolay bir malzemedir. Fiyatı ucuz ve üretimi 

kolaylıkla sağlanabilir. 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Çerçeve 

UHMW Polietilen malzemesi CNC ile kolayca üretilebilir olduğundan çerçeve üretiminde 

CNC Router yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem hatasız ve hızlı bir üretim sağlar.  

 

 

 

 



 
 

12 
 

Sızdırmaz Tüp 

Fabrikasyon üretimi tüpler ince ölçülere daha uyumlu bir şekilde üretilir ve uzun vadede 

kullanıma elverişlidir. Uzun vadede sürekli değişime gidilmemesi için fabrikasyon üretim 

tercih edilmiştir. Satın alınan fabrikasyon üretimi tüp testere ile kesilip istenilen ölçüye 

ulaştırılmıştır.    

Ön kapak 

Kameradan daha net bir görüntü alması amacıyla ön kapak kubbe şeklinde tasarlanmıştır. 

Kuruyemiş kutu üreticisinde üretilmiş ve tüpe sabitlenmiştir. Üretim metodu sıcak pleksinin 

kalıplara dökülerek şekillendirilmesidir.  

Kelepçe 

Tüpü çerçeveye sabitleyen kelepçeler esnek ve dayanıklı olmalıdır bu yüzden PLA maddesi 

kullanılmıştır. 3B yazıcı ile üretilmesi planlanmıştır. Daha az maliyetli olması sebebiyle 3B 

yazıcı tercih edilmiştir.  

Motorlar 

Fabrikasyon ürünler güç ve sızdırmazlık bakımından daha verimlidir. Bu sebeple motorlar 

tarafımızca imal edilmeyip fabrikasyon ürünler kullanılmaktadır. ROV piyasasında en iyi 

ürünlerden biri olarak gösterilen Bluerobotics T100 motorlarının kullanılması planlanmıştır.  

Ray 

Şekli sayesinde tüpe tam uyum gösteren rayların üretimi 3B yazıcılar sayesinde 

gerçekleştirilecektir. Uygun fiyatlı ve özgün üretim hedeflerimiz açısından 3B yazıcılar ideal 

bir üretim türüdür. Ayrıca 3B yazıcı tasarımların birden çok kez denenmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması için uygun bir üretim şeklidir. Ray malzemesi flamenttir.  

Sızdırmaz Kapaklar  

Kapakların asıl amacı sızdırmazlık ve ağırlık olduğundan dolayı CNC 2024 serisi alüminyum 

kullanılarak CNC ile üretilmiştir. Alüminyum suya dayanıklı, kolay üretilebilir ve gerekli 

ağırlık seviyesi içinde olduğu için tercih edilmiştir. Tüm bu sebepler incelenerek üretilen 

kapaklar istemleri karşılayacaktır.  

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

Fiziksel Özellikler  

En Boy En Uzun Ayrıt Kütle 

240mm 360mm 489,3mm 9.500kg 

 

 
Tablo 1. Fiziksel Özellikler 
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Çerçeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Aracın Önden Ölçüleri 

Şekil 19. Aracın Üstten Ölçüleri 

Şekil 18. Aracın Yandan Ölçüleri 
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Şekil 20. Pixhawk ve Raspberry Pi 

Şekil 21. Logitech C920 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik ve haberleşme sistemi 4.1 Sistem Tasarımı 

bölümünde gösterildiği gibidir. Otonom aracımızda ana 

işlemci olarak Raspberry Pi 3B kartı ve otopilot kartı olan 

Pixhawk kullanılacaktır.  İki kart birbirleriyle USB üzerinden 

iletişim kurmaktadır. İşlemci seviyeleri, boyutları ve güç 

harcama oranları seçilmelerinde etkili olmuştur. Raspberry Pi 

3B kartı içerisinde oluşturacağımız derin öğrenme algoritması, 

karta USB ile bağlı olan dijital kameradan gelen görüntüyü 

işleyecek ve nesne tespitini sağlayacaktır. Nesne tespiti ile elde edilen verilerle aracın 

hareketine karar verilecek ve verilen kararlar Pixhawk kartına gönderilecektir. Pixhawk’a 

bağlı derinlik sensörü ve kartın dahili jiroskop ve ivmeölçer sensörü sayesinde PID kontrol 

sağlanmaktadır. Bu iki kartın beraber seçilmesinin temel sebebi birlikte koordineli bir şekilde 

çalışabilmeleridir. 

Manuel modda kumanda kolundan gönderilen komutlar kontrol bilgisayarından ethernet 

vasıtasıyla Raspberry Pi’ye aktarılmakta; Raspberry Pi gelen komutları Pixhawk’a 

iletmektedir. Pixhawk motor sürücü devrelerine gerekli pwm sinyallerini göndermekte ve 

böylece motor hareketi sağlanmaktadır. 

Kamera Seçimi: Raspberry Pi 3B kartına bağlı olarak kullanacağımız 

kamera farklı ışık koşullarına iyi uyum sağlayabilen ve loş ortamlarda 

bile parlak ve kontrastlı görüntü sağlayabilen Logitech C920 web 

kamerasıdır. 1080P çözünürlüğe sahiptir. Fotoğraflar USB bağlantısı ile 

Raspberry Pi 3B kartına gönderilecek ve modelimiz tarafından 

işlenecektir.  

Motor ve Sürücü Seçimi: Motor olarak Bluerobotics T100 Thruster tercih edilmiştir. Sualtı 

uygulamalarına yönelik tasarlanması ile beraber pervane ve koruyuculara sahip olması tercih 

nedenimiz olmuştur. Performans açısından güçlüdür.  

Maximum İleri İtme Gücü    2.36 kg f 

Maximum Geri İtme Gücü    1.85 kg f  

Minimum İtiş Gücü     0.01 kg f  

Dönme Hızı                    300-4200 rev/min 

https://market.samm.com/raspberry-pi-3
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Şekil 22. Motor ve Sürücü Bağlantıları 

 Şekil 23. Elektronik Hız 

Devresi 

 Şekil 24. Derinlik Sensörü 

 Şekil 25. Elektrik Sistemi 

 

Motorları sürmek için elektronik hız devresi (esc) kullanılmıştır. Çift 

yönlü olması sebebiyle ileri ve geri hareket sağlanabilmektedir. 

Motorlara komut sinyallerini göndermekte ve yeterli amper çıkışı 

sağlayabilmektedir. Olası anlık fazla güç çekiminde 30 ampere kadar 

dayanıklıdır. Ayrıca kullandığımız motorlar ile aynı firma tarafından 

üretilmesi tercih sebeplerimizden birisi olmuştur. Sürücü ve motorları 

daha önceki çalışmalarımızda kullandığımızdan dolayı tekrardan bir 

maliyeti olmamıştır.  

Derinlik Sensörü Seçimi 

Aracın hassas denge ayarının sağlanması için konum bilgisine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özellik operatörün olmadığı otonom 

görevler için önemlidir Bu nedenle hem eksen ve derinlik verisine 

ihtiyaç vardır. Eksen verisi otopilot kartındaki dahili sensörler ile 

sağlanmaktadır. Suyun içerisinde derinliğin sabit kalabilmesi  için 

30 Bar’a kadar ölçüm yapabilen bir derinlik sensörü 

kullanılmaktadır. Sensör I2C protokolü üzerinden Pixhawk ile 

haberleşmektedir.  

Elektrik Sistemi 

Araçta bulunan farklı elektronik ekipmanlara kaynak gücü dağıtmak için güç dağıtım devresi 

kullanılmaktadır. Robot içerisinde farklı gerilim değerlerini sağlamak için voltaj düşürücü devreler 

kullanılmıştır. Ekipmanların güç ihtiyaçları şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 26. SSD Çalışma 

Algoritması 

 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

SSD Çalışma Algoritması 

SSD modeli yandaki diyagramda gösterilmiştir.  

 

1. Engel Geçiş Görev Algoritması   

Bu görevde araçlardan çemberin içinden otonom olarak 

temassız geçmesi beklenmektedir. Bu nedenle 

oluşturduğumuz algoritmada görüntü elde edildikten sonra 

ilk olarak çemberin algılanması gerekmektedir. 

Çemberin algılanması için genellikle Hough Transform 

teoremine dayanan algoritma kullanılmaktadır. Bir derin 

öğrenme ile görüntü işleme içermeyen bu metodun tercih 

edilmemesinin iki nedeni bulunmaktadır. İlk neden; su altı 

aracının özgünlüğünü, bu görev için görüntü işleme 

kullanarak arttırmaktır. İkinci neden ise su altı aracımız 

yarışmanın fiziki şartları dışında kullanıldığı taktirde fazla 

nesne bulunan ortamlarda ve/veya görüntü kirliliği 

bulunduğunda çember tanımlamadaki başarı ve doğruluk 

oranının azalma ihtimalini en aza indirgemektir. Benzer 

minvalde, havuz içerisinde su altı aracının yapay sinir ağı 

modeliyle eğitilmesi sonucu görüntüyü işleyerek çemberi 

tanımlayacak olmasının hem hız hem de doğruluk oranı 

açısından avantajlı olduğu düşünülmektedir. 

Çemberin algılanması sürecinde derin öğrenme ile görüntü 

işlenecektir. “Yazılım Tasarımı” bölümünde belirttiğimiz 

sebeplerden dolayı SSD (Single Shot Detection) 

kullanılacaktır. Görüntü işleme ve karar verme süreci 

Raspberry Pi’de gerçekleştirilecektir. 

SSD modeli ile yarışma öncesinde havuzumuzda 

üreteceğimiz datasetiyle çemberi algılamak için yapay sinir 

ağımızda kullanacağımız gerekli ağırlıklar oluşturulacaktır. 

Eğitim sürecinde daha önceden üretilmiş referans ağırlıklar 

başlangıç olarak kullanılacaktır. Böylelikle eğitim süresi en 

aza indirgenmeye çalışılacaktır. 

Yarışma esnasında SSD modeli ve görevdeki nesneyi 

tanımak için yapay sinir ağına gerekli olan ağırlıkları 

Raspberry Pi içerisine aktarılacaktır. Gerçek zamanlı nesne 

tespiti yapılırken bu ağırlıklar ve model kullanılacaktır.    
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                                                                              Şekil 27. Engel Geçiş Görevi Algoritması 

Araç havuza konduktan sonra araç havuzda keşif yapacaktır ve halkayı algılamak için araç 

belirleyeceğimiz komutlarla hareket ediyor olacaktır. Olası çember algılandıktan sonra sistem 

“accuracy” yani doğruluk oranını hesaplayacak ve eğer bu oran yaklaşık olarak en az 80 ise 

sistem çember için belirlediği çerçevenin niceliklerine göre aşağıda açıklanmakta olan 

değişkenlerin değerlerini atayacaktır. Eğer doğruluk oranı yaklaşık olarak en az 80 değil ise 

araç çember algılamak için çemberi algılamak üzere hareketine devam edecektir.  

Çerçeve oluşturulduktan sonra çerçevenin kenar uzunlukları hesaplanacak ve kenar uzunluk 

değerleri (k, u) değişkenlerine atanacaktır. Çerçevenin yani içerisinden geçilmesi hedeflenen 

çemberin araca göre konumunun belirlenmesi ve hesaplanmada yararlanılabilmesi için 

çerçevenin sol köşesinin görüntü içerisindeki koordinatları (x, y) değişkenlerine atanacaktır. 

Son olarak çerçevenin görüntüye göre boyutunun oranlanması ile araç ile hedef çember 

arasındaki mesafe belirlenecek ve sayısal değer (mesafe) değişkenine atanacaktır.(Şekil 29) 

 

Şekil 28.  Aracın Çembere Doğru İlerleme Değişkenlerinin Gösterilmesi 
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 Şekil 29. Denizaltının Tespiti 

Bu sayısal değerler aracın çemberin içinden temassız olarak geçebilmesinin sağlanması için 

önemlidir. İlk olarak araç, (x, y) değerlerine göre yatay ve dikey olarak kendini çembere göre 

hizalayacaktır. Çizilen çerçevenin merkezi ile kameranın merkezinin aynı olup olmadığı, 

k=~u eşitliğinin kontrol edilmesiyle belirlenecektir. Yukarıda açıklanan metot sonucu araç 

değişkenlere (k, u, x, y) göre konumlandırılmasının ardından eğer çizilen çerçevenin merkezi 

ile kameranın merkezi aynı ise araç (mesafe) değişkeninin değerini referans alarak 

belirlenecek sürat/hız ile doğrusal olarak hareket edecek, yani algoritmada belirtildiği üzere 

araç çembere doğru ilerleyecektir. Eğer çizilen çerçevenin merkezi ile kameranın merkezi 

k=~u eşitliğinin kontrol edilmesi sonucu aynı/yakın değil ise araç değişkenlere (k, u, x, y, 

mesafe) göre yeniden konumlanacaktır. 

2) Denizaltı Aracının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

Bu görevde beklenen, otonom aracın havuz içerisinde dolaşarak yerde bulunan denizaltıyı 

tespit etmesi ve yanına konumlanmasıdır. Aracımızın denizaltıyı tespit etmesi için görüntü 

işleme algoritması kullanılacaktır. İlk olarak yarışma tarafından belirtilen denizaltının 

fotoğrafları ve bizim ürettiğimiz resimler, Labellmg aracı ile çerçevelenerek modelin 

eğitiminde kullanılacaktır. Eğitim bittikten sonra deneme testleri ile öğrenme oranı 

ölçülecektir.  
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Görev esnasında Raspberry Pi 3B kartına web kamera ile çekilen anlık fotoğrafları 

gönderilecektir ve üzerlerinde yapılan işlemler sonucunda çıkarılan doğruluk oranına göre 

kendisine bağlı olan pixhawk kartına bilgi gönderecektir. Gönderilen bilgiye göre Pixhawk 

kartı aracın motorlarına hareket emri göndererek hareket etmesini sağlayacaktır. Motor 

hareketleri ile aracımız denizaltını yanına konumlanacaktır. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom sürüş ve görüntü işleme için yüksek seviyeli ve çeşitli bilimsel araştırmalarda tercih 

edilen ve bu yüzden çokça avantaj sağlayan Python yazılım dili kullanılmıştır. Ayrıca yazılım 

sürecinde yüzeyleri ve nesneleri algılama ve tanımlama gibi alanlarda kullanılan OpenCv; 

matematiksel işlemlerin yapımını kolaylaştıran Math; görüntü işleme, yapay zekâ, makine 

öğrenmesi alanlarında kullanılan ve bilimsel hesaplamaların yapımını hızlandıran Numpy; 

karmaşık modelleri esnek bir şekilde tasarlama imkanı sunan ve derin öğrenme alanlarında 

kullanılan TensorFlow gibi kütüphaneler kullanılmıştır.  

Aracın görüntü işleme sürecinden gelecek verilere göre otonom hareketlerini sağlamak için 

pixhawk kartı ile olan iletişimde pymavlink kütüphanesi kullanılacaktır.  

Görüntü işleme için yararlanılacak metot belirlenirken ilk önce bilgisayar üzerinden işlenmesi 

planlandı. Ardından sistemi geliştirmek ve ileri kategorideki otonom görevlerde bonus puanı 

almak için görüntü işlemenin araçta yapılması için Raspberry Pi da gerçek zamanlı olarak 

nesne tanıma algoritmalarında araştırma yapılmıştır.  

Genellikle yaptığımız araştırmalar 1. görev için Hough Teoremi ve 2. görev için ise görüntü 

işleme yapıldığını göstermiştir. Ancak biz otonom görevler için CNN yapısında oluşturulan 

SSD ve YOLOv3 önceden eğitilmiş modelleri kullanmayı değerlendirdik. Bunun sebeplerine 

“Algoritma Tasarım” başlığı altında detaylı olarak yer verdik. YOLO ve SSD arasındaki 

tercihi aşağıdaki araştırma sonuçları doğrultusunda gerçekleştirdik.  

YOLO ve SSD Performans ve Algoritma Karşılaştırılması: 

YOLO ve SSD açık kaynaklı, fotoğraf veya videolarda gerçek zamanlı nesne tanımla 

modelleridir. Görsel verileri bir kereliğine evrişimsel sinir ağlarına sokarak sonuca 

ulaşmaktadır. Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere SSD gerçek zamanlı nesne algılama 

çalışmalarında daha yüksek performans sergilemiştir. Ayrıca SSD her katmanda konvolüsyon 

yaptıktan sonra nesne tespiti yapmaya çalışmaktadır; böylelikle küçük nesneleri tespit 

edebilir. YOLO tüm katmanlarında konvolüsyon ve pooling işlemlerini tamamladıktan sonra 

en son katmanında nesne tespiti gerçekleştirmektedir. Nesne tespitinde SSD avantajlı 

olmasıyla birlikte filtreleme yapısı sayesinde daha hızlı çalıştığı görülmüştür. 

Ayrıca iki algoritma da elindeki görüntüyü tek bir seferde evrişimsel sinir ağından geçirerek 

resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını hızlıca tahmin edebilmesi, yani nesne 

tespitini tek bir regresyon (one stage detector strategy) olarak ele alması nedeniyle de çift 

regresyonlu sistemlere göre hız açısından oldukça avantaj sağlamaktadır. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Arayüz programı operatör tarafından aracın manuel kontrolünü sağlar. Manuel görevlerde 

Ardusub hazır yazılımı ve QGroundControl programı kullanılmıştır. Programa Ardusub 

firmware’inin kurulmasının ardından işleve başlayabilmektedir. Arayüz ve araç arasındaki 

iletişimin sağlanması için kontrol bilgisayarının ve Raspberryi pi kartının aynı ağ üzerinde 

bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle cihazlara statik IP atanarak aynı ağda buluşmaları 

sağlanmaktadır. 
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Kumanda kolu tarafından üretilen motor komutları Mavlink protokolü ile robota 

gönderilmektedir. Manuel görevlerde Ardusub hazır yazılımı kullanılmıştır. Araç kontrolü 

QGroundControl arayüzü üzerinden sağlanmaktadır. Arayüz üzerinden sensör verileri, 

görüntü aktarımı, eksen ve saat bilgisi görüntülenmektedir.  

                                                        

 

Görüntü aktarımı UDP protokolü üzerinden sağlanmaktadır. Otonom görevlerde kontrol 

programı Python dilinde yazılmıştır. Görüntünün işlenmesinin ardından gerekli motor 

parametreleri Mavlink ile Pixhawk’a iletilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30. QGroundControl Arayüzü 

Şekil 31. Haberleşme 
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5. GÜVENLİK 

Yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için alınan 

önlemler ve çözüm yöntemleri şu şekildedir: 

 

• Acil Durdurma Butonu ve Sigortalar: Araç görev halindeyken sualtında 

gerçekleşebilecek herhangi bir tehlikeli arıza durumunda araca giden tüm elektriği 

kesmek amacıyla kontrol istasyonuna acil durdurma butonu ve sigorta eklenmiştir. 

 

• Su Sızdırmazlığı: Elektronik aksanı taşıyan tüpün tasarımı, suyun altında içerisine su 

sızmasını engelleyecek önlemler dikkate alınarak planlanmıştır. 

 

• Kapak tasarımı: Aracın içerisinde yer alan elektronik 

sistemde çıkabilecek herhangi bir arıza durumunda 

hızlı müdahale edebilmek için arka kapak açılıp 

kapanabilen bir yapıya sahiptir. Kapağın ana gövdeye 

giren bir parçası bulunmaktadır. Bu parçanın üzerinde 

üç tane o-ring (yuvarlak plastik parça) yerleştirilmiştir. 

Böylece kapak gövdeye tutunmakta ve suyun 

sızabileceği tüm boşluklar kapatılmaktadır.  

 

• Kablo çıkışları: Kablo çıkışlarından su 

sızmaması için rakor kullanılmıştır. Rakorların içinde o-ring 

bulunmaktadır. Kablolar rakorlardan geçirildikten sonra sıkılır 

ve içeride bulunan o-ring kabloyu sıkıca sarar. Bu şekilde su 

sızması engellenir. 

 

• Keskin kenar ve köşeler: Araç elle taşınırken veya 

havuzda iken köşe ve kenarların kesici olması hem 

aracı taşıyan kişi için hem de havuz içerisinde güvenlik 

tehdidi oluşturmaktadır. Bu nedenle aracın tasarımında 

kavisli çizimler yapılarak keskin köşe ve kenarlar 

oluşmamasına dikkat edilmiştir.  

 

• Emniyet valfi: Pnömatik kol sistemine hava veren 

kompresör çalışırken yaşanabilecek herhangi bir tutarsız durumda 

emniyet valfi kompresörü durdurmaktadır.  

 

 

Genel güvenlik önlemleri: Takım üyeleri üretimde çalışırken (örneğin lehim, kesim 

işlemi) herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için eldiven ve gözlük 

kullanmaktadır. Elektronik ekipmanlar çalıştırılmadan önce verilecek güç değeri 

kontrol edilmektedir. Ayrıca pandemi sebebiyle atölye çalışmalarında mesafe 

korunmakta ve maske kullanılmaktadır. 

 

Şekil 34. Keskin Kenar ve Köşeler 

Şekil 33. Rakor 

Şekil 32. Kapak Tasarımı 

Şekil 35.  Emniyet Valfi 
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6. TEST 

Tamamlanan ve planlanan testler tabloda gösterilmiştir. 

Test Tarihi Testin Adı Testin Amacı Beklenen 

Sonuç/Sonuç 

Test Ortamı 

Yapıldı Motor Tepki 

Testi 

Motora farklı sinyaller 

göndererek suyun 

altındaki tepki süresini 

değerlendirmek. 

Olumlu 

performans 

sağlanmıştır. 

Okul Havuzu, 

ESC, Motor 

Yapıldı Görüntü 

Aktarımı ve 

Haberleşme 

Testi 

Kamera görüntüsünün 

kalitesini 

değerlendirmek, 

haberleşmenin 

sürekliliğinden emin 

olmak 

Görüntü 

kalitesi yeterli 

seviyededir. 

Haberleşmede 

bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. 

Kamera, PC, 

Raspberry pi 

Yapıldı SSD Gerçek 

Zamanlı Test 

Performans 

Gerçek zamanlı olarak 

görüntü işleme hız 

performansını 

gözlemlemek 

Yeterli 

performans 

sağlanmıştır. 

Raspberry pi 3B,   

COCO ile 

eğitilmiş ağ  

20 Haziran SSD Gerçek 

Zamanlı Test – 

Özelleştirilmiş 

Veri, PC 

Özelleştirilmiş veri 

setiyle SSD 

performansı 

224x224 – 

15fps 

PC, 200-400 adet 

fotoğraf 

15 Temmuz SSD Gerçek 

Zamanlı Test – 

Özelleştirilmiş 

Veri, Raspi 

Özelleştirilmiş veri 

setiyle SSD 

performansı 

224x224 – 1fps Raspberry Pi 3B, 

200-400 adet 

fotoğraf 

26 Temmuz SSD Gerçek 

Zamanlı Test – 

Özelleştirilmiş 

Veri, Raspi 

Özelleştirilmiş veri 

setiyle SSD 

performansı 

224x224 – 1fps Raspberry Pi, 

Okul havuzunda 

oluşturduğumuz 

parkur 

ortamından 

üretilen 200-500 

adet fotoğraf 

Ağustos Ayı Otonom test 

sürüş 

Görüntü işleme ile elde 

edilen verilerle 

MavProxy üzerinden 

aracın kontrol edilmesi 

Aracın elde 

edilen verilere 

göre hareket 

etmesi 

Raspberry Pi, 

Aracımız, 

25mx12mx150cm 

havuz ve muadil 

yarışma parkuru 

Ağustos Ayı Sızdırmazlık 

Testi 

Gövde tüpünün su 

sızdırmadığının kontrol 

edilmesi 

Tasarımda su 

sızıntısına 

neden olacak 

hiçbir etkenin 

olmaması 

Araç, Okul 

havuzu 

 

 

 

Tablo 2. Tamamlanan ve Planlanan Testler 
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7. TECRÜBE 

Proje takım üyelerinin birçoğunun Teknofest’e katılmak için yaptıkları ilk çalışma 

olmuştur. Yapılan çalışmayı bilimsel şekilde raporlandırma; şablon, akış diyagramı gibi 

görsel açıklama yöntemlerinin hazırlanması öğrenilmiştir. 

 

Araç için yazılan algoritmaya yönelik araştırmalar yapılırken ilk defa karşılaşılan terim ve 

metotlar zaman zaman kafa karışıklığı oluşturmuş; ancak bireysel ve takım seviyesinde 

atılan adımlar araştırma yapma, problemlere karşı çözüm üretme ve takım halinde 

çalışabilme becerilerimizi geliştirmiştir. Tasarım/modelleme yeni tecrübe edildiği için 

çizimlerin ölçülerinin birbirlerine uyması konusunda problemler yaşanmıştır. Ayrıca 

tüpün ölçülerinin elektronik aksan için yeterli olup olmayacağının kararı verilirken 

zorlanılmıştır. Yapılan istişareler ve farklı takımlardan alınan yardımlar ile süreç doğru bir 

şekilde planlanmıştır.  

 

Yapılan zaman planlamalarına olabildiğince uyulmuştur. Bu hususta bir problem 

yaşanmamıştır. Ancak pandemi sebebiyle uzaktan çalışmaları birleştirme konusunda 

zorlanılmıştır. Bu nedenle her hafta salı ve cuma günleri online platformlar üzerinden 

düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. İki toplantı arası görevlendirmeler sayesinde rapor 

yazımı hızlanmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Maliyet tablosu aşağıdaki gibidir. Pnömatik ekipmanlar için sponsor çalışması yapılmıştır. 

Kinetic şirketi ile anlaşılmış ve ekipman desteği alınmıştır. Nihai bütçe 6334,94 TL olarak 

belirlenmiştir. Bütçe hesaplanırken 500 TL ekstra masraf payı düşünülmüştür. Maliyetin 

maksimum 6850 TL’ye ulaşacağını düşünüyoruz. 

    

Adet Ekipman Fiyat Toplam Maliyet Durum 

4 Motor 0 0 

Tekrar 

Kullanılacak 

2 T200 Thruster 412 $ 2.784,78 Alınacak 

6 ESC 0 0 

Tekrar 

Kullanılacak 

1 Pixhawk 775,26 775,26 Alınacak 

1 Derinlik Sensörü 510,42 510,42 Alınacak 

2 CNC Kesim 250 500 Alınacak 

2 3B Baskılar 200 400 Alınacak 

1 Raspberry Pi 368,48 368,48 Alınacak 

2 12.0/11.4*90 cm Pileksi Boru 90 180 Alınacak 

2 8*13 cm 6000 serisi Alüminyum 83 166 Alınacak 

1 USB Kamera 0 0 

Tekrar 

Kullanılacak 

1 Kablo 150 150 Alınacak 

2 100*50 cm PVC Levha 75 150 Alınacak 

1 

Elektrik Devreleri  

(PDB, Güç Kaynağı, Regülatör) 300 300 Alınacak 

1 Pnömatik Ekipmanlar 0 0 Sponsorluk 

2 Kubbe Tipi Pileksi Kapak 25 50 Alınacak 

  TOPLAM 6334,94 TL  
 

Risk Planlaması 

Aracın temel fonksiyonlarında bir sıkıntı yaşanmaması en kritik noktadır. Bu temel 

fonksiyonlar aşağıdaki gibidir: 

1. Elektronik ekipmanların çalışmasını etkileyecek herhangi bir sorun olmaması  
2. Aracın sızdırmazlığını etkileyecek bir problem olmaması 
3. Haberleşme ve görüntü aktarımının kesintisiz işlemesi 
4. Aracı tamamlamak için ihtiyacımız olan toplam bütçenin temin edilmesi 

Otonom görevlerde başarı sağlamayı hedefleyen ekibimizin yaptığı risk planlamaları belirtilen 

zaman planlamasında oluşabilecek aksaklıklar doğrultusunda şekillenmektedir. Her ay sonuna 

gelindiğinde kilometre taşlarında hedeflenen tamamlama yüzdesinin %70’in altında kalınması 

durumda, süreci gözden geçirmek için toplantılar 

düzenlenmektedir. Bu toplantılarda belirtilen soruların 

cevapları aranmaktadır; 

1. İşleyişi gerileten kilometre taşı nedir? 
2. Sorun hangi birimleri etkilemektedir? 
3. Problemi çözmek için neler yapılabilir? 

• Kimlerden destek alabiliriz? 

Tablo 3. Maliyet Tablosu 

Şekil 37. Risk Metodu 
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• Destek alacaksak cevabını aradığımız sorun net olarak nedir? 
• Sorunu çözmek için ne kadar zamana ihtiyacımız var? İhtiyacımız olan süre temel 

fonksiyonların işleyişinde bir aksaklığa sebep olacak mı? Olacaksa neleri gözden 

çıkarabiliriz?  

Gelinen aşamada pandemi dolayısıyla zaman planlamasında birtakım aksamalar yaşanmış 

olsa da performansımızı büyük oranda etkileyen bir durum gözükmemektedir. Aracın temel 

fonksiyonlarını olumsuz yönden etkileyecek bir faktör bulunmamaktadır. Kritik elemanlar 

(güç kartları, motor sürücü, sızdırmaz rakor vb.)  arıza vb. durumlar hesaba katılarak 

yedekleriyle beraber alınmaktadır. Bu nedenle bütçede 500 TL pay bırakılmıştır. Ayriyeten 

çeşitli test planları oluşturulmuştur. Böylece yarışmanın demosu yapılabilecektir. Su sızma ve 

dengesizlik riskini en aza indirmek için araç üretimi erken bir tarihte yapılmakta ve test 

edilmektedir. Aşağıda zaman planlaması gösterilmiştir. 

Zaman Planlaması 

GÖREV  BAŞLANGIÇ  TAHMİNİ BİTİŞ 

Ar-Ge Takım Organizasyonu 10.02.2020 11.02.2020 

Elektronik Sistemin Belirlenmesi 12.02.2020 20.02.2020 

Tasarımın Kararlaştırılması ve Modellenmesi 12.02.2020 25.02.2020 

Otonom Görevler için Metodların Belirlenmesi 15.02.2020 20.03.2020 

Görev Yazılımının Geliştirilmesi 15.02.2020 30.08.2020 

Elektronik Sistemin Kurulması 3.04.2020 16.04.2020 

Gövdenin Üretilmesi 3.06.2020 15.06.2020 

KTR Teslimi 5.06.2020 5.06.2020 

Parkur İnşa Edilmesi 7.06.2020 13.06.2020 

Donanımın Entegre Seviyesinde Kontrolü 9.06.2020 13.06.2020 

Aracın Denge ve Ağırlık Ayarlamalarının Yapılması 10.06.2020 14.06.2020 

SSD Gerçek Zamanlı Test  20.06.2020 22.06.2020 

Manuel Modda Sürüş Testleri 22.06.2020 1.07.2020 

SSD Gerçek Zamanlı Test  15.07.2020 26.07.2020 

Otonom Test Sürüşü 14.08.2020 31.08.2020 

 
Tablo 4. Zaman Planlaması 
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Gelinen aşamada pandemi dolayısıyla zaman planlamasında birtakım aksamalar yaşanmış 

olsa da performansımızı büyük oranda etkileyen bir durum gözükmemektedir. Aracın temel 

fonksiyonlarını olumsuz yönden etkileyecek bir faktör bulunmamaktadır. Kritik elemanlar 

(güç kartları, motor sürücü, sızdırmaz rakor vb.)  bozulma, arıza gibi durumlar hesaba 

katılarak yedekleriyle beraber alınmaktadır. Normalleşme süreci ile birlikte üretim faaliyetleri 

başlamıştır.  
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9. ÖZGÜNLÜK 

Kol yapımında klasik olarak servo ile yapılan kol yerine pnömatik kol tercih 

edilmiştir.  Üretilmesi planlanan bu kolda piston kullanılmamış bunun yerine farklı 

olarak 90o açılı döner silindir ve 180o açılı tutucu olmak üzere iki farklı ürünün 

birleştirilmesine karar verilmiştir. Temin edilen tutucunun uç kısımlarının kısa olması 

nedeniyle modelleme ekibi tarafından objeleri rahat kavrayabilecek şekilde ayriyeten 

bir tutucu tasarlanmıştır.  Manipülatörde iki farklı ürün birleştirmesi sayesinde farklı 

görevleri aynı anda yapabilmektedir.  

 

Mekanik tasarımda ray sistemi takım tasarımcısı tarafından tasarlanmış olup, 

sızdırmaz tüpe tam oturacak şekilde üretilecektir. Ayrıca kelepçeler simetrik değil, alt 

tarafı daha geniş şekilde tasarlanmıştır çünkü ağırlık merkezinin aşağı gelmesi 

amaçlanmıştır. Çerçeve maddesi polietilen olup takım tasarımcısının kendi tasarımı 

olan şekiller mekanik açıdan ağırlık tasarrufu yapmaktadır. Alüminyum kapak 

tasarımları özel olarak tasarlanmış ve üretilecektir. 

 

Şu zamana kadar karşılaştığımız çoğu projede genellikle çemberin algılanması ve 

dijital görüntü işleme için Hough Transform teoremi kullanılmakta olduğunu gördük. 

Bu teoremi kullanmama sebebimiz sadece yarışma şartlarında bulunan havuz ortamına 

göre eğitilmesini istemememizdir. Böylelikle aracımızın görüntü işleme ile otonom 

sürüş kabiliyetini daha kirli ve içerisinde daha fazla nesne bulunduran deniz ortamında 

da kolaylıkla ve kaliteli bir şekilde kullanılabileceğiz. Hough teoremi yerine SSD 

(Single Shot Detection) hazır modeli kullanılacaktır. 

 

Görüntümüzü bilgisayar yerine araç içerisinde bulunan Raspberry Pi 3B kartında 

işleyeceğiz. Böyle bir yöntemi tercih etme sebebimiz yarışma şartnamesinde 

görüntünün kartta işlenmesinin bonus 50 puana sahip olmasıdır. 

 

Aracımızın görevlerde nesneleri algılayabilmesi için kullanacağımız gerçek zamanlı 

görüntü işleme algoritmasında YOLOv3 hazır modeli yerine SSD hazır modeline 

karar verilmiştir. SSD hazır modelini kullanmaya karar vermemizin sebebi YOLOv3 

modeline kıyasla kurulum aşamasıyla ve çalışma metoduyla ilgili daha az makaleye ve 

araştırmaya sahiptir. Aynı zamanda SSD modelini YOLOv3 modeline tercih etme 

sebebimiz daha hızlı görüntüyü işleyebilmesidir. Böylelikle daha özgün bir görüntü 

işleme çalışması yapacağımızı düşünüyoruz. 

 

Modelimizin eğitiminde ve test aşamasında yarışma tarafından verilen resimlerin yanı 

sıra kendi havuzumuzda çektiğimiz özgün resimler kullanılacaktır. Böylelikle aracımız 

her türlü ortama ve ışık seviyesine aşina hale getirilecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

10. KAYNAKÇA 

• Allibhai, Eijaz. Building a Convolutional Neural Network (CNN) in Keras. 

https://towardsdatascience.com/building-a-convolutional-neural-network-cnn-in-

keras-329fbbadc5f5 

• Tsang, Sik-Ho. Review: SSD — Single Shot Detector (Object Detection). 

https://towardsdatascience.com/review-ssd-single-shot-detector-object-detection-

851a94607d11 

• Gunnarsson, Adam. Real time object detection on a Raspberry Pi. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1361039/FULLTEXT01.pdf 

• Oberhauser, Pablo. Getting your machine ready to use Yolov3 Object Detector on 

Ubuntu 18.04. https://towardsdatascience.com/getting-your-machine-ready-to-use-

yolov3-object-detector-on-ubuntu-18-04-185799ebc18d 

• Patel, Khush. Custom Object Detection using TensorFlow from Scratch. 

https://towardsdatascience.com/custom-object-detection-using-tensorflow-from-

scratch-e61da2e10087 

• Object detection using a Raspberry Pi with Yolo and SSD Mobilenet. 

https://cristianpb.github.io/blog/ssd-yolo#opencv-dnn-module 

• Hui, Jonathan. SSD object detection: Single Shot MultiBox Detector for real-time 

processing. https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-

multibox-detector-for-real-time-processing-

9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20

to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,fu

rther%20pushes%20the%20speed%20higher. 

• Shao, Cecelia. Approach pre-trained deep learning models with caution. 

https://medium.com/comet-ml/approach-pre-trained-deep-learning-models-with-

caution-9f0ff739010c 

• Sinjab, Alaa. Step by Step: Build Your Custom Real-Time Object Detector. 

https://towardsdatascience.com/detailed-tutorial-build-your-custom-real-time-object-

detector-5ade1017fd2d 

• Training Custom Object Detector. https://tensorflow-object-detection-api-

tutorial.readthedocs.io/en/latest/training.html 

• Convolutional Neural Network Architecture: Forging Pathways to the Future. 

https://missinglink.ai/guides/convolutional-neural-networks/convolutional-neural-

network-architecture-forging-pathways-future/ 

• Kömeçoğlu, Yavuz. YOLOv2 ile Kendi Özel Kişi ya da Nesnemizin Algılanmasını 

Nasıl Sağlarız? — Bölüm 2. https://medium.com/yavuzkomecoglu/yolov2-ile-kendi-

%C3%B6zel-ki%C5%9Fi-yada-nesnemizin-alg%C4%B1lanmas%C4%B1n%C4%B1-

nas%C4%B1l-sa%C4%9Flar%C4%B1z-b%C3%B6l%C3%BCm-2-c717f5231e46 

• Object detection with Raspberry Pi and Python. 

https://medium.com/datadriveninvestor/object-detection-with-raspberry-pi-and-

python-bc6b3a1d4972 

• Brownlee, Jason. How to Train an Object Detection Model with Keras. 

https://machinelearningmastery.com/how-to-train-an-object-detection-model-with-

keras/ 

 

https://towardsdatascience.com/building-a-convolutional-neural-network-cnn-in-keras-329fbbadc5f5
https://towardsdatascience.com/building-a-convolutional-neural-network-cnn-in-keras-329fbbadc5f5
https://towardsdatascience.com/review-ssd-single-shot-detector-object-detection-851a94607d11
https://towardsdatascience.com/review-ssd-single-shot-detector-object-detection-851a94607d11
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1361039/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1361039/FULLTEXT01.pdf
https://towardsdatascience.com/getting-your-machine-ready-to-use-yolov3-object-detector-on-ubuntu-18-04-185799ebc18d
https://towardsdatascience.com/getting-your-machine-ready-to-use-yolov3-object-detector-on-ubuntu-18-04-185799ebc18d
https://towardsdatascience.com/custom-object-detection-using-tensorflow-from-scratch-e61da2e10087
https://towardsdatascience.com/custom-object-detection-using-tensorflow-from-scratch-e61da2e10087
https://cristianpb.github.io/blog/ssd-yolo#opencv-dnn-module
https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,further%20pushes%20the%20speed%20higher.
https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,further%20pushes%20the%20speed%20higher.
https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,further%20pushes%20the%20speed%20higher.
https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,further%20pushes%20the%20speed%20higher.
https://medium.com/@jonathan_hui/ssd-object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06#:~:text=SSD%20is%20designed%20for%20object,those%20boxes%20to%20classify%20objects.&text=These%20improvements%20allow%20SSD%20to,further%20pushes%20the%20speed%20higher.
https://medium.com/comet-ml/approach-pre-trained-deep-learning-models-with-caution-9f0ff739010c
https://medium.com/comet-ml/approach-pre-trained-deep-learning-models-with-caution-9f0ff739010c
https://towardsdatascience.com/detailed-tutorial-build-your-custom-real-time-object-detector-5ade1017fd2d
https://towardsdatascience.com/detailed-tutorial-build-your-custom-real-time-object-detector-5ade1017fd2d
https://tensorflow-object-detection-api-tutorial.readthedocs.io/en/latest/training.html
https://tensorflow-object-detection-api-tutorial.readthedocs.io/en/latest/training.html
https://missinglink.ai/guides/convolutional-neural-networks/convolutional-neural-network-architecture-forging-pathways-future/
https://missinglink.ai/guides/convolutional-neural-networks/convolutional-neural-network-architecture-forging-pathways-future/
https://medium.com/yavuzkomecoglu/yolov2-ile-kendi-%C3%B6zel-ki%C5%9Fi-yada-nesnemizin-alg%C4%B1lanmas%C4%B1n%C4%B1-nas%C4%B1l-sa%C4%9Flar%C4%B1z-b%C3%B6l%C3%BCm-2-c717f5231e46
https://medium.com/yavuzkomecoglu/yolov2-ile-kendi-%C3%B6zel-ki%C5%9Fi-yada-nesnemizin-alg%C4%B1lanmas%C4%B1n%C4%B1-nas%C4%B1l-sa%C4%9Flar%C4%B1z-b%C3%B6l%C3%BCm-2-c717f5231e46
https://medium.com/yavuzkomecoglu/yolov2-ile-kendi-%C3%B6zel-ki%C5%9Fi-yada-nesnemizin-alg%C4%B1lanmas%C4%B1n%C4%B1-nas%C4%B1l-sa%C4%9Flar%C4%B1z-b%C3%B6l%C3%BCm-2-c717f5231e46
https://medium.com/datadriveninvestor/object-detection-with-raspberry-pi-and-python-bc6b3a1d4972
https://medium.com/datadriveninvestor/object-detection-with-raspberry-pi-and-python-bc6b3a1d4972
https://machinelearningmastery.com/how-to-train-an-object-detection-model-with-keras/
https://machinelearningmastery.com/how-to-train-an-object-detection-model-with-keras/


 
 

29 
 

• https://www.ardusub.com/ 

• Üçüncü, Kemal. “HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER“. Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Orman Fakültesi. Trabzon, 2016. 

• “Pneumatic Systems“.resources.hkedcity.net. Web. 20 Mart 2020. 

https://resources.hkedcity.net/res_files/201101/20110128101153_259037.pdf 
 

 

https://www.ardusub.com/
https://resources.hkedcity.net/res_files/201101/20110128101153_259037.pdf

