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1. RAPOR ÖZETİ 

Geçen yıl oluşturduğumuz takımla Su sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti raporu aşamasına kadar geldik. 

Videoyu çekimini son güne kalması ve 30 m USB kablomuzun çalışmaması nedeniyle video çekemeyip 

yarışmadan elendik. Takımın devamlılığı için takıma yeni arkadaşlar ekleyip bu yıl aracımızı bitirmeyi 

ve geçen yıl planladığımız aracı daha geliştirerek yarışmaya katılım sağlayacağız. 

Bu yıl yapacağımız çalışmalar ve eklemeler aşağıdaki kısımda detaylı olarak belirtilmiştir. Dış iskeleti 

cam elyaf ile üretilmiştir. Hali hazırda sızdırmazlık sağlanmamış bunun için çalışmalar devam 

etmektedir. İhtiyaç görüldüğü takdirde karbon fiberden tekrar üretilecektir. 

Ardov da kullanılacak iticiler için hazır ürün almak yerine DC Fırçasız motor seçilip suya yalıtımı 

tarafımızca sağlanmıştır. Yine aynı şekilde su pervanelerini deneme yanılma yolu ile tarafımızca 

tasarlanıp 3D printer den çıkarılmıştır. 

Manipüle kol tasarımı tüm görevlerde sorunsuz çalışması için daha sonra açıklanacak obje şekil ebat 

bilgileri ile kesinleşecek olup tarafımızca üretilecektir. 

Elektronik tasarım için jumper kablo karmaşasından kurtulmak ve temassızlık problemini ortadan 

kaldırmak için devre kartı tasarlanmaktadır ve CNC den bakır plakaya çıkarılarak kullanılacaktır. 

Aracımızın kontrolünde kullanacağımız yazılımın bizim tarafımızdan yapılmasına ayrıca hassasiyet 

göstermekteyiz. Var olan kaynaklardan yararlansak da görevler için gerekli olan yazılımı ,yazılım ile 

ilgilenen arkadaşlarımız tarafından geliştirilmektedir. 

Enerji beslemesi geçen sene şartnamede istenen şekilde sağlanacaktır. 48 VDC 15A power suplly dan 

aracın içerisindeki 12VDC dönüştürücüsüne aktarılıp buradan dağıtımı tasarladığımız güç devresi ile 

sağlanacaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

Danışman Hoca 

Dr. Öğretim Üyesi Sabri Bıçakçı Balıkesir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 

Bölüm Başkanı 
 

Abdulkadir Yıldırım Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Mert Koçak Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf 

Mert Yılmaz Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 

Fatih Elibol Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Sefa Eren Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf 

Bayram Er Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Erkin Öz Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. Sınıf 

 

 
2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Şema 1 
 

Görev dağılımını okuduğumuz ve ilgi alanlarımıza göre şema 1 de ki gibi üç ana başlık 

altında gerçekleştirdik. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Korana virüsü nedeniyle okulların 15 günlük tatil edilmesi ve bu sürecin uzaması nedeni ile Ön Tasarım 

raporundan sonra gerekli  testlerin yapılamaması nedeni ile araç üzerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

 

Süreç 15 gün ile başladığı için  ve sürecin uzayacağını  öngöremediğimiz için takım üyeleri olarak 

malzemeleri  yanımıza alamadık. Geçen sene  yarışmaya katıldığımız ve sızdırmazlık ve kabiliyet  

raporu aşamasına kadar geldiğimiz için kazanılmış bir tecrübemiz ve yol kat etmiş bir robotumuz var 

elimizde. 

 

Robotumuzun  dış iskeletini oluştururken  kalıp oluşturup cam elyaf kullanarak yapılmıştır. Kalıptan 

ayrılma sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı  aracın cam elyaf kısmı zarar görmüş bu da su 

sızdırmazlık konusunda olumsuz etki oluşturmaktaydı. Öncelikle dış yapıyı ÖTR sürecinde onararak bu 

sorunu ortadan kaldırmaya çalışılmıştır. Fakat yapılan çalışmalar sonrası su sızdırmazlık testi 

yapılmadığı için çözüm olup olmadağı bilinmemektedir. Sızdırmazlık sorunu devam ederse  kompozit 

malzemeden tekrar iskelet oluşturularak çözüm bulunacaktır. 
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4. ARAÇ ÖN TASARIMI 

 

 
4.1 Sistem Ön Tasarımı 

 

Blog Diyagramı 1 

Blog diyagramı 1 de sistemin genel tasarımı gösterilmiştir. Burada kullanılacak sensörler ve 

haberleşme protokolleri belirtilmiştir. 
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Tasarım 

3.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

3.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 
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Ardov arama kurtarma görevlerinde zor şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğayı 

inceleyerek hem dayanıklı hem uzun ömürlü harika bir canlı olan Deri Sırtlı Deniz 

Kaplumbağasından ilham alınarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım sayesinde 

Ardov’un suyun akış yönündeki direncinin azalmasını ve eğimli yapısı sayesinde üstüne gelen 

basıncı dağıtarak gövdenin derin sularda işlevselliğini korumasını planlanmıştır. Kaplumbağa 

tasarımının sağladığı estetik görüntüsünün yanı sıra büyük iç hacimi ile elektronik kısmında 

kullanacağımız kart, sensör ve kamera gibi birçok malzemeyi içerisine homojen ve düzenli bir 

şekilde yerleştirebileceğiz bir alan sunmaktadır. 

 

 
Ardov’da X,Y düzleminde hareket etmek üzere 2 adet, Z ekseninde hareket etmek üzere 3 

adet toplam da 5 adet motor kullanılacak. X,Y düzlemindeki motorların itiş yönü X 

doğrultusuyla 37 derece açı yapacak şekilde konumlandırılacak. Açılı durmalarının sebebi 

araç yönü değişmeksizin X ve Y yönünde hareketi sağlayacak, motorların itiş ve çekiş 

kuvvetleri farklı olduğu için dengelemek amacıyla arkadaki motorlar öndeki motorların 

simetriği şeklinde (aynı açıya sahip fakat yön X doğrultusunda zıt) yerleştirilecek. Z 

ekseninde çalışacak motorlar iki tanesi ön tarafta bir tanesi arka tarafta olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Bu dizayn sayesinde manipüle kolun görevlerde nesneleri kaldırmasında 

kolaylık sağlanacaktır. 

Kamera aerodinamik tasarımını ve gövdenin yapısını bozmamak için içerisine yerleştirilecek. 

Robot kolun ucunu görecek şekilde konumlandırılacaktır. 

Aracın farklı açılardan görselleri render 1,render 2,render 3 de ver verilmiştir. 
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Render 1 
 

Render 2 
 

Render 3 
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Manipüle kol 
 

 

 

Render 4 

 

 
                                                                       Render 5 
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Kullanacağımız manipülatör kolu (render 4, render 5) deniz tabanında bulunan objeleri daha iyi kavrayabilmesi için 

aşağı konumlandırılmıştır. 

Ortasındaki sonsuz dişliden ve tek bir motordan kuvvet almaktadır. Bu sayede aracın içine yerleştirilen motorun suyla 

temasını kesmek için oring conta kullanmak yeterli olmaktadır. Deniz tabanının daha iyi taranması için piyasa 

standartlarından farklı olarak kamerayı cihazımızın altına konumlandırılmış ve doğru kamera açısı sayesinde hareket 

rotasına da hâkim bir görüş açısı elde edilecektir. 

 

 

 
Pervane 

 

 
 

Tasarım 1 
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Tasarım 2 
 

Tasarım 3 
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Tasarım 4 

Thruster motorlar çok pahalı olduğu için kullanacağımız sualtı motorlarını kendimiz ürettik. 

Bunun için önce fırçasız dc motorları oje kullanarak suya dayanıklı hale getirdik. Bu 

motorlara uygun su pervanesi bulunmadığı için onları da kendimiz ürettik. Testler sonucunda 

en uygun pervanenin tasarım 4 olduğuna karar verdik ve tüm motorlara taktık. 
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3.2.2 Malzemeler 

 

Mekanik Tasarımda Kullanılacak Malzemeler 

 

İsim Miktar 

Kompozit  

MGS Laminasyon Epoksi Seti L135/H135 2,5 kg 

Jelkot 1 kg 

Fırça 1 adet 

Rulo Fırça 1 adet 

Cam Fiber Kumaş 25 gr/m2 6 m^2 

Kalıp Ayırıcı Sıvı PVA 1 lt 

Kalıp  

Kereste 2 deste 

Cila 1 kg 

Zımpara 5 adet 

3 Numara Fırça 1 adet 

Macun 1 adet 

Tutkal 2 lt 

Bağlantı ve Sızdırmazlık elemanları  

Sızdırmazlık Bandı 2 

O'ring (döner keçe) 5 adet 

ABS Filament 1 kg 

Spiral Kablo Hortumu 3 mt 

Kapı Bagaj Ses Önleyici Fitil 5 m 

Metrik 8 civata 50 adet 

Metrik 8 pul 50 adet 

Metrik 8 somun 50 adet 

Motorlar  

Fıçasız Motor 1000KV 5 adet 

12 V 25 mm 10 RPM DC Motor 1 adet 

Tablo 1 
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Aracın mekanik tasarımında kullanılacak malzemeler tablo 1 de verilmiştir. 

Aracımızın dayanıklı bir yapıya sahip olmasını istediğimiz için gövdeyi cam elyaf 

kompozitten üretmeye karar verilmiştir. Gövdeyi tüm parçaların montajını sağlayacak ve bir 

arada tutacak şekilde tasarlanmıştır. 

Aracımız orjinal bir tasarıma sahip olduğu için özel üretim gerektiren parçaları ABS 

filament kullanarak 3D printerdan bastırılacaktır. ABS kullanmamızın sebebi ise PLA’ya 

kıyasla daha dayanıklı ve işlenmesi daha kolay olmasıdır. 

Robot kolumuzun motor haznesi için sanayide alüminyum parça yaptırılacaktır. Basit bir 

parça olduğu için sanayide üretimi gayet kolay ve flamentle basılan parçalardan daha 

dayanıklı olacaktır. 

İtici motorlar olarak su altı hobi çalışmaları için özel üretilen T100 Thruster seçilmiştir. Fakat 

ürünün yurt dışı menşeili olması ve çok pahalı olması göz ününde bulundurularak 

vazgeçilmiştir. Yapılan hesaplar dikkate alınarak A2212 1000KV Fırçasız Motorlar 

seçilmiştir. Bu motorların sargıları oje ile tekrardan yalıtılıp suya izole hale getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

Gövde ve kapağı üretmek için tahtadan kalıp oluşturup üstüne kompozit malzemeyi ve 

reçineyi sürüp sertleşmesini beklenecektir. Sertleştikten sonra tutucu parçaların ve güç 

kablosu için gerekli olan delikleri açılacak. Tutacakları, boruları ve ayakları 3D printerdan 

basıp açılan deliklere su sızdırmazlığı sağlanacak şekilde montajını gerçekleştirecektir. Kapak 

ve gövde birleşim noktasını sızdırmaz kauçuk şerit conta ile kaplayacak ve telli gergi kilidi ile 

tutturulacak. Böylece sızdırmazlık sağlanması planlanmaktadır. 
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4.2 .4 Fiziksel Özellikler 

 
 

Aracın havadaki ağırlığını suyun kaldırma kuvvetinin, sudaki muhtemel ağırlığı 

hesaplanmıştır. 

 

Suyun kaldırma kuvveti 

F=V x d x g (1.1) 

 
Cismin ağırlı 

G= m x g (1.2) 

 

İtme Kuvveti (Thruster ) 

T= F-G (1.3) 

 

Motor gücü aşağıdaki formülden yararlanılarak bulunmuştur. 

P T = kt x I x W (2.1) 

 

Yukarıdaki formüller kullanılarak aracın hacmi , yüzerliği ve araca uygulanacak kaldırma 

kuvveti hesaplanmıştır. Bu hesaplar dikkate alınarak motor seçimi yapılmıştır. 

 

Aracın en uzun kesiti: 

708,66 mm / Genişliği: 522,03 mm / Yüksekliği: 235,93 mm’dir. 

Ağırlığı: yaklaşık 88,29 N dur. ( 9 kg * g) 

Hacmi: 0.0226 m^3’dür 

 

Kaldırma kuvveti: yaklaşık 200 N dur. 

 

Yüzerliği: 200 - 88,29 = 111,71 N kuvvetiyle yüzeceği hesaplanmıştır. 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Ön Tasarım Süreci 
 

 

 

Render 4 

Raspberry pi 3, röle, motor sürücü, ısı sensörü, mesafe sensörü ve gyro sensörü içi hepsi tek 

bir baskı devrede toplanacaktır. Böylece kablo karabalıklılığından kurtularak daha düzenli bir 

elektronik devre kurulacaktır. DC regülatöre gelen 12V çıkışta 5V’da dönüştürülerek 

raspberry ve diğer sensörler için tasarlanan baskı devreye (Render 4) bağlanacaktır. Baskı 

devrenin üzerinde Raspberry ve sensörler’in yerleri (Render 4) gösterilmiştir. 
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Render 5 

Render 5 de sistemin güç dağılımı için devre kartı tasarlanmıştır. 48 V 15 A DC power suply 

dan enerji beslemesi yapılan aracımız içerisinde regülatör yardımıyla 48VDC 12VDC 

dönüşümünü gerçekleştirecektir. 12VDC enerji dağıtım kartı ile motorlar ,LED ve diğer devre 

elemanların beslenecektir. 

 

 
 

ESC 

 
T100 Thruster su altı motorlarımızı kontrol edebilmek için motor sürücülere ihtiyacımız 

bulunmaktadır. Motorların hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanacağımız ESC leri 

seçerken motorun maksimum kaç amper ile çalıştığına , çalışma voltaj değerleri dikkate 

alınmıştır. Bu doğrultuda Su altı aracımız için seçtiğimiz ESC lerimizin normal akım değeri 

30A olup 10 sn den az bir süreliğine de olsa Max akım değeri 40 Ampere kadar 

çıkabilmektedir. Motor sürücümüzün çıkış değerleri 5V’a 2A dir. Motorlarımızın Max 12.5 A 

çektiğini gözönünde bulundurduğumuzda maksimum akım değeri bizim için yeterlidir 

.Motorlarımız 12 V ile çalışmaktadır. Motorları daha kolay kontrol edebilmek için Su altı 

aracımızda her bir motor için ayrı ESC kullanılacaktır. 
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RASPBERRY Pİ 4 

Raspberry pi 4 işletim kartı genişletilmiş 40 pinli GPIO başlığı ile bize esnek bir çalışma alanı 

sunmaktadır. Raspberry pi 4 kullanarak motorların, sensörlerin kontrolü ve aracın hareketi 

işlemci karta yüklediğimiz kod ile sağlanmaktadır. Özel olarak Raspberry pi seçmemizin 

sebebi Phyton ile programlanabilir olması, görüntü işleme konusunda daha hızlı olması ve 

kullanacağımız sensörlerimizin haberleşme protokolüne sahip olmasıdır. İşletimci kartımızın 

teknik özelliklerine gelecek olursak 1.4 Ghz dört çekirdekli 64-Bit ARM Cortex A53 

işlemciye ve 4 GB RAM, HD video oynatma yetenekli 400 Mhz grafik bağdaştırıcısı 

sayesinde görüntü aktarımı ve otonom görevleri için gerekli olan görüntü işleme için yeterli 

donanıma sahiptir. 

JSN-SR04T SU GEÇİRMEZ ULTRASONİC MESAFE ÖLÇER SENSÖRÜ 

(TRANSDUCER) 

Su altı aracımızın otonom kısımda olabilecek engelleri görüp kaçması ve havuz içerisinde 

kenarlara çarpmadan rahat hareket edebilmesi için görüntü işlemenin yanında ultrasonik 

sensörlerin kullanılmasının en doğrusu olacağına karar verilmiştir. Biri önde diğeri arkada 

olmak üzere 2 adet ultrasonik mesafe ölçer sensör kullanılacaktır. Diğer ultrasonik 

sensörlerden özel olarak su geçirmez olması bizim seçmemiz açısından ayırt edici bir 

özelliktir. Kullanacağımız sensör ile elde ettiğimiz verileri Raspberry pi işletim kartına 

aktararak kullanacağımız yazılım ile aracımız bu verilere göre hareketini sağlamaktadır. 

WATERPROOF(DS18B20) 

DS18S20 Su Geçirmez tek hatlı dijital sıcaklık sensörü su altı aracımızın çalışma sıcaklık 

aralığının dışına çıkma durumunda acil durum pozisyonuna geçmesine neden olacaktır. Bu 

sebeple sıcak su akıntısı olması durumunda herhangi bir hasar durumu görülmeyecektir. 

Sensörümüzün ölçüm aralığı -55°C ile +125°C dir. Su ile teması çok olacağı için hasar 

durumu olmaması açısından paslanmaz çelikten yapılma kapsüle sahiptir. 

RJ25 ADAPTÖR KARTI 

DS18B20 su geçirmez sıcaklık sensörünün Raspberry pi 3 e bağlantısında 

kullanılacaktır. I2C haberleşme protokolüne sahiptir. 

MPU 9250 9 EKSEN GYRO, İVME ve MANYETOMETRE SENSÖR MODÜLÜ 

Üzerinde 3 eksenli açısal İvme, 3 eksen Gyro ve 3 eksen Manyetometre bulunduran 9 

eksenli bir IMU kartıdır. Bu sensör sayesinde aracın su içerisindeki denge durumunu 

hareketlerini veya yüksekliğini takip etmekteyiz. Çalışma gerilimi 3-5 V arasındadır. Gyro 

aralığı: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000 dps dir. Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, 

+/-16G’dir.Manyetometre aralığı: +/-4800 uF’dır. MPU 9250 9 Eksen sensörümüzün sahip 

olduğu çalışma aralıkları bizin aracımızın yapacağı görevler için uygundur. 



20 
 

 

ANALOG SU BASINÇ SENSÖRÜ 

 
Aracımız için seçtiğimiz Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile çalışmaktadır. Analog çıkış 

sunan bu sensör 0,5 ila 4.5V arasında çıkış voltajı sağlamaktadır.. Temelde steteskop 

mantığıyla çalışan bu sensör suyun varlığı ve basıncını hassas şekilde ölçmemizi sağlar. Bu 

sensörle suyun basıncını ölçerek Raspberry pi den aracımızın derinliğini hesaplanacaktır. 

Böylelikle aracımızın derinlik bilgisini öğrenilecektir. Yarışma için gerekli bir özellik 

olmasa da açık denizlerde gerekli bir özelliktir. 

LED 

Suyun altında ışığın yetersiz olduğu yerlerde daha net bir görüntü elde edebilmek için 3W 

,60 derecelik, 295 LM IP65 koruma sınıfına sahip beyaz ışık epistar LED lambalar 

kullanılacaktır. 12VDC gerilime çalışmaktadır. 

 

Nem Sensörü Kontrollü Röle Modülü 

Aracın Yarışma esnasında su sızdırma durumunda elektronik malzemenin zarar görmesini 

minimuma indirmek için Nem sörsörü kontrollü role modüllü kullanılacaktır. Su sızdırma 

durumunda sistemin enerjisini kesip uyarı verilecek ve dışarıdan müdahale ile araç su üstüne 

çıkarılacaktır. 

 

 
48V DC 12V DC VOLTAJ DÜŞÜRÜCÜ 

 
Geçen yıl yarışa komitesi tarafından 48VDC 15A sağlanacağı için aracımızda kullanılacak 

motorların voltaj değerlerine uygun dönüştürücü temin edilmiştir. Bu yıl aynı ürün tekrar 

kullanılacaktır. Ürünü teknik özellikleri tablo 2 de verilmiştir. 

Ürün Özellikleri 

Çıkış Gücü: 480 W 

Giriş Voltajı: 19 V-72 V 

Çıkış Voltajı-Kanal 1: 12 V 

Çıkış Akımı-Kanal 1: 40 A 

İzolasyon Gerilimi: 2 Kv 

Uzunluk: 214,884 mm 

Genişlik: 115,062 mm 

Yükseklik: 50,038 mm 

Seri: SD-500 

Birim Ağırlığı: 1 kg 

Tablo 2 
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DC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (L298N) 
 

Manipüle kol motorunda kullanılacaktır. DC motor sürücüsünün teknik özellikleri aşağıda 

listelenmiştir.12V 2A sürekli akım değerine sahip motor sürücüsü iki kanallı olduğundan 

motorun ileri geri hareketi kolaylıkla sağlanacaktır. 

500W 48 Vdc Metal Kasa Smps Adaptör 

 

Geçen yıl yarışma komitesi tarafından 48VDC 15 A güç verildiği için sistemimiz buna göre 

tasarlamıştır. Bu yıl verilmeyeceği için tarafımızca tedarik edilecektir. Ürünün teknik 

özellikleri Tablo 3 de verilmiştir. 
 

Çıkış Voltajı 48 V 

Çıkış Akımı 10 A 

Çıkış Gücü 500 W 

Giriş Gerilimi 100-240V AC 

Çalışma Frekansı 43-67 Hz 

Tablo 3 

DC VOLTAJ DÜŞÜRÜCÜ 

Bize verilen 48V gerilimini DC kıyıcılar yardımı ile 12V a düşürdükten sonra bu değer bazı 

cihazlarımız için yeterli olmaktadır fakat 3.3 V ve 5V ile çalışan cihazlarımızda olduğu için 

onlarıda tekrarda başka bir DC DC dönüştürücü ile 12VDC den 3.3 V ve 5V gerilim 

değerlerine düşürmemiz gerekmektedir. Bunun için iki adet Voltaj düşürücü redüktör 

kullanılacaktır. 

DC Acil Stop Butonu 

Proseste bir şeylerin yanlış gitmesi veya bir tehlikenin oluşması durumunda, bir operatörün 

makineyi kolayca durdurabilmesini sağlayabilecek şekilde tasarlanmış bir ürünüdür. 

Yarışma kuralları gereği güvenlik önlemi olarak kullanılacaktır 
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Raspberry Pi Kamera 

Aracımızın kontrolü ve görüntü işlemede kullanılmak üzere kamera kullanılacaktır. 

Kullanılacak kameranın teknik özelikleri şu şekildedir ; 

• Objektif Tipi: 1/4 5 M 

• Diyafram (F): 1.8 

• Odak Uzunluğu: 3.6 mm (Ayarlanabilinir) 

• Görüş açısı: 75.7 derece 

• Optimum sensör çözünürlüğü: 1080p 

• Boyut: 31mm x 32mm 

• 4 vida deliği 

• Yüksek 3W güçlü 2 adet 850 kızılötesi LED'i destekler 

• 5 megapiksel OV5647 sensör 
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3.3.1 Algoritma Ön Tasarım Süreci 

 
 

Birinci Aşama (Uzaktan Kontrollü Görevler) 

 

 
A) Sualtı Temizlik Görevi: 

Havuzun herhangi bir bölümünde konumlandırılmış Ardov uzaktan kontrol kumandası 

ile motorların çalıştırarak havuzu gezerek tarayacaktır. Kamera yardımı ile suyun 

altına yerleştirilmiş nesnelerin renkleri sınıflandırılacak ve aynı renkteki sepete 

yerleştirecektir. Kameranın açısı engellerin varlığını ve renklerini görecek şekilde 

Ardov ’a konumlandırılacaktır. 

B) Sualtı Montaj Görevi: 

Havuzun herhangi bir bölümünde konumlandırılmış Ardov uzaktan kontrol kumandası 

ile yönlendirilecektir. Ardov’daki kamera aracılığı ile tespit edilen yapının eksik 

parçaları manipüle kol ile tespit edilen yapıya montajı sağlanacaktır. 

İkinci Aşama (Otonom Görevler) 

A) Engel Geçiş Görevi: 

Engel tanımlama algoritması yüklü olan sualtı aracı engel tanımlama algoritması ile 

çemberin merkezine konumlanacak. Konumlanma görüntü işleme ile kontrol edilerek 

doğru konumlanma olana kadar ince ayar devam edilecek. Konumun doğru olduğu 

anda aracın ileri hareketini sağlayacak olan motorlara güç giderek Ardov’un 

çemberden geçmesi sağlanacak. Şekil 3.2 de algoritma şeması verilmiştir. 

 
B) Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: 

Engel tanımlama algoritması çalışır vaziyette iken sualtı aracı varsayılan modda 

havuz taranacak. Engel bulunduğunda ilk olarak engelin şeklinin bir çember olup 

olmadığı kontrol edilecek. Rastlanan engelin çember olmadığı durumda engelden 

kaçış algoritması ile varsayılan mod algoritması çalışarak havuz taranmaya devam 

edecek. Engel bir çemberse ve içerisinde bir cisim algılanıyor ise mesafe olarak cisme 

olan uzaklık doğrultusunda optimum noktaya konumlanmaya daha sonrada zemindeki 

dairelerin içerisine konumlanmaya programlanmış olacaktır. Sualtı aracı konumunu 

sonlandırdıktan sonra görevin bittiğine dair bilgi vererek görevi sonlandıracaktır. Şekil 

3.1 de algoritma şeması verilimiştir. 
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Şekil 3.1 



25 
 

 

 
 

Şema 3.2 
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3.3.3 Yazılım Ön Tasarım Süreci 

1. Engel Tanımlama Algoritması: Bu algoritma görüntü işleme yardımı ile engel 

tanımlamaları yapacak havuzu bir kamera yardımıyla tarayacak önceden taratılmış 

olan engellerimizin değerlerine yakın veya aynı değerler algılaması durumunda gerekli 

algoritmanın harekete geçmesini sağlayacak. Programlama dili olarak görüntü 

işlemede Python kullanılacak ve görüntü işleme noktasında ise Opencv 

kütüphanesinden faydalanılacak. 

2. Engelden Kaçış Algoritması: Engel tanımlama algoritmasının algıladığı engellerin 

aradığımız engeller olmadığı durumda robotun hareketi belli bir açı değiştirilerek 

devam etmelidir. Daha sonrasında ilgili hareket algoritması çağrılarak hareketin 

devamlılığı sağlanacaktır. 

3. Varsayılan Hareket Algoritması: Ardov herhangi bir engel tanımlamadığı 

durumlarda veya tanımladığı engelin aradığı engel ya da obje olmadığı durumlarda 

default olarak kullanması gereken bir hareket algoritması olmalıdır (Şekil 3.4). 
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3.4 Dış Arayüzler 

 

Microsoft Company tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Yüzde yüz nesne 

yönelimli bir dil olduğundan ve anlaşılabilirlik açısından oldukça verimli olduğundan C# 

kullanılmıştır. Araç bir bilgisayar ara yüzünden değil ilk etapta kumanda ile ikinci etapta ise 

otonom kontrol ile yönetilecektir. Sensörlerin durumunu görüntüleyebilmek için C# ile 

yapılan arayüz kullanılacaktır. Genel olarak Ardov’un fiziksel özelliklerini ve bileşenlerini 

takip etmemizi sağlayacak bir ara yüz olarak planlandı. 
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5.GÜVENLİK 
 

• Çalışmalara başlanmadan önce grup üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında 

bilgilendirilme eğitimi yapılacaktır. 

• Yarışma şartnamesinde istendiği üzere acil bir durum ile karşı karşıya gelindiğinde 

sistemin tüm enerjisini kesmek için kontrol istasyonunda acil stop butonu 

kullanılacaktır. 

• Araç sualtında çalışacağı için robotun içinde gömülü olarak bulunan kablolar su 

sızmasına karşı suya yalıtımlı hale getirilmiştir. 

• Tasarımdaki ve motordaki keskin yüzeyler dışarıya zarar vermemesi amacıyla yok 

edilmiştir. 

• Motorların yalıtımını oje ile sağlayarak motorun suya dayanıklılığı artırılmıştır. 

• Üretim sürecinde kimyasal madde kullanılacağından çalışmalarda maske ve eldiven 

kullanılacaktır. 

• Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere DC 16A Kesme değeri olan Kaçak Akım 

Rölesi kullanılacaktır. 

• Aracın su alması durumunda elektronik kısımların zarar görmemesi için araç 

içerindeki nem sensörü sayesinde araç otonom olarak su yüzeyine çıkacaktır. 

• Aracın havuz içerisinde yapılacak testlerde elektrik arızası oluşmaması için gerekli 

tedbirler alınacaktır. 
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6.TEST 

MPU9265, 3-eksen jiroskop ve 3-eksen ivmeölçere sahip bir IMU sensörüdür. Cisimlerin hareket ve 

ivmelerini ölçmek için kullanılır. Hava araçları, denge robotları, kamera stabilizasyon aletleri gibi cihazlarda 

da kullanılırlar. 

Su altı aracında da MPU265 sensörü kullanılacağından test çalışmaları bu sensörle gerçekleşmiştir. 

Sensörden gelen verileri Raspberry pi mikrobilgisayarı sayesinde su altı aracımızın konum durumunu 3 

eksenli (X,Y,Z) bir şekilde dönüştürdü. Elde edilen konum bilgilerinin stabilizasyonu konusunda bir takım 

sıkıtılar yaşandı. Bu sorunu yazdığımız yazılım kodunda düzenlemeler ile  daha hassas ölçüm yapılması ve 

bu dataların daha doğru bir şekilde işlenmesi sağlandı. 

 

 

                                                              Görsel 1 
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                                                             Görsel 2 

DS18B20 dijital bir sıcaklık sensörüdür. Su altı aracında DS18B20 sıcaklık sensörü tercih edildiğinden 

çalışmalarda kullanılmıştır. İlk denemelerde sıcaklık ölçümü gerçekleşmemiştir. Araştırmalar sonucunda 

DS18B20 sensörü one-wire isimli bir protokol kullanmaktadır. Bu protokolü Raspberry Pi’mizde kullanmak 

için öncelikle gerekli ayarlamalar yapılmıştır 
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.  

 

                                                            Görsel 3 
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                                                       Görsel 4 

 

Bu protokol ayarlamalarından sonra yapılan çalışmalarda sıcaklık verileri elde ettik. Ancak verilerin 

doğruluğunu test edeceğimiz Fluke sıcaklık ölçer tarzında cihazımız olmadığından verilerin doğruluğunu net 

şekilde belirleyemedik. 

 

 

 

                                                         Görsel 5 



33 
 

                   

Görsel 55465 Racımızın motorun hız ve yön kontrol testlerinden  bir görseldir. Aracımızın motorları röle 

kullanılarak ileri yönde ve geri yönde hareketi sağlanacaktır. Aracımız joystick ile uzaktan kontrollü 

görevleri sağlayacaktır.   

 

 

Robotumuzun  dış iskeletini oluştururken  kalıp oluşturup cam elyaf kullanarak yapılmıştır. Kalıptan ayrılma 

sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı  aracın cam elyaf kısmı zarar görmüş bu da su sızdırmazlık konusunda 

olumsuz etki oluşturmaktaydı. Öncelikle dış yapıyı ÖTR sürecinde onararak bu sorunu ortadan kaldırmaya 

çalışılmıştır. Fakat yapılan çalışmalar sonrası su sızdırmazlık testi yapılmadığı için çözüm olup olmadağı 

bilinmemektedir. Sızdırmazlık sorunu devam ederse  kompozit malzemeden tekrar iskelet oluşturularak 

çözüm bulunacaktır. 

 

 

 

 

 

                           

  7. TECRÜBE 

Yarışma sürecinde ikinci yılımız bu süreçte daha önce hiç bilmediğimiz bir alanda birçok tecrübe 

kazanmamıza sebep olmuştur.  

 

T100 thruster  motorların pahalı olması ve sponsor bulamamız nedeni ile DC fırçasız motoru oje ile yalıtarak 

kullanılmıştır ve pervane tasarımı tarafımızca yapılıp 3D printer dan çıkarılmıştır. Bu süreçte motor yalıtımı 

ve pervane tasarımı konusundan tecrübe kazanılmıştır. 

 

Aracımızı  deri sırtlı kaplumbağalardan ilham alarak tasarlanmış ve üretimi tarafımızca sağlanmıştır. Bu 

süreçte kalıp oluşturma cam elyaf kaplama gibi konularda tecrübe kazanılmıştır. 

 

Fırçasız motor yön kontrolü için röle kullanımı gerekliliğini öğrenmemizi 1 aylık bir araştırma  ve deneme 

sürecimiz sonucunda öğrenilmiştir.  

 

Sıcaklık sensörümüzü  ilk denemelerde sıcaklık ölçümü gerçekleşmemiştir. Araştırmalar sonucunda 

DS18B20 sensörü one-wire isimli bir protokol kullanmaktadır. Bu protokolü Raspberry Pi’mizde kullanmak 

için öncelikle gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 

 

Zaman planlaması tablo 5 gösterilmektedir. Bu zaman planlaması yapılırken pandemi 

süreci göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

 

İş Paketlerinin Açıklaması 
 

1. ÖTR Hazırlanması 

Bu zaman diliminde tüm ekip ön tasarım raporunda yer alan bölümlerden kendi alanı ile ilgili 

kısımları açıklayacaktır. Daha sonra bu açıklama ekipçe değerlendirilip birleştirecektir. Bu 

süre için 3 hafta ayrılmıştır. 

2. Eksik Malzemelerin Tedariği 
Bu zaman diliminde aracımızın eksik malzemeleri tedarik edilecektir. 

 

 
3. Devre Kartının Çizimi ve Üretimi 

Bu zaman diliminde işletim devre kartı ve güz devre kartı tasarlanıp CNC den çıkarılacaktır. 

4. Gyro ve Diğer Sensörlerden Verilerin Okunması 

Gyro, mesafe sensörü , ısı sensörü, ve basınç sensölerden okunana veriler ile motorların 

hareketi sağlanacaktır. Bu işlem için 4 hafta süre ayrılmıştır. 

İş Paketleri 

  

Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Eksik malzemelerin tedariği           X X X             

Devre kartının çizimi ve üretilmesi             X X X           

GYRİO ve diğer sensörleriden 
verilerin okunması  işlenmesi     X X X X                  

Sızdırmazlığın Sağlanması             X X X          
 

Görüntü işlemenin yapılması               X X X X X     
 

Manipüle kolun tasarım ve üretimi         X X X X             
 

Yarışma görevlerinin demosunun 
yapılması     

        

X X X X X   X X 

 

         

H.Kabiliyeti ve Sızdırmazlık  videosu                 X X         
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5. Sızdırmazlığın Sağlanması 

Aracının üretimi bu zaman dilimde bitirilecektir ve sızdırmazlık testleri yapılacaktır. 3 haftada 

sızdırmazlığın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

6. Görüntü İşlemenin Yapılması 

Aracımızın otonom hareketi görüntü işleme ile sağlanacaktır. Rarpberry ve kamera aracılığı 

ile görüntü işleme sağlanacaktır. Görevler doğrultusunda aracın otonom şekilde hareket 

etmesini sağlayacak görüntü işleme için ayırmayı planladığımız süre 5 haftadır. 

7. Manipüle Kol Üretimi 

Bu zaman diliminde tasarlanan manipüle kolun üretimin gerçekleştirilecektir. 

8. KTR Hazırlanması 

KTR hazırlanmasının planlandığı zaman dilimidir. 

9. Yarışma Görevlerinin Demosunun Yapılması 

Bu süre zarfında okulun olimpik havuzunda oluşturacağımız parkur ile Şartnamede verilen 

görevlerin simülasyonu yapılacaktır. Burada demolar da fark edilen eksiklikler mekaniksel ve 

yazılımsal eksiklikler giderilecektir. İşler planladığımız şekilde gerçekleşirse bu iş paketi için 

yeterli zamanımız olacaktır. 

10. Hareket Kabiliyeti ve Su Sızdırmazlık Videosu 

Son raporlama lan hareket kabiliyeti ve su sızdırmazlık videosu için yaşanabilecek bir 

aksiliğin sorun teşkil etmemesi için 2 hafta zaman ayrılası planlanmaktadır. 
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Malzeme Tanımı 

 
Durumu 

Adet 

Metre 

kg 

 
Birim Fiyat 

 

Toplam 
Fiyat 

 
Raspberry pi 4 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
405,00 ₺ 

 
405,00 ₺ 

 
A2212 1000KV Fırçasız Motor 

Tekrar 

kullanılacak 

 
5 

 
57,70 ₺ 

 
288,50 ₺ 

 
ESC 

Tekrar 
kullanılacak 

 
5 

 
44,70 ₺ 

 
223,50 ₺ 

 
Raspberry Pi 4 Kasa Soğutucu 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
166,60 ₺ 

 
166,60 ₺ 

 
500W 48 Vdc Metal Kasa Adaptör 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
398,25 ₺ 

 
398,25 ₺ 

 
MGS Laminasyon Epoksi Seti 

 
Kullanıldı 

 
2 

 
302,00 ₺ 

 
604,00 ₺ 

 
Cam Fiber Kumaş 

 
Kullanıldı 

 
8m^2 

 
35,00 ₺ 

 
280,00 ₺ 

 
O'ring 

 
Tedarik edilecek 

 
10 

 
2,00 ₺ 

 
20,00 ₺ 

 
Sızdırmazlık Bandı 

 
Tedarik edilecek 

 
2 

 
30,00 ₺ 

 
60,00 ₺ 

 
Sonsuz vida 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
20,00 ₺ 

 
20,00 ₺ 

 
ABS Filament 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
93,00 ₺ 

 
93,00 ₺ 

 
Kamera 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
270,00 ₺ 

 
370,00 ₺ 

 
Kalıp Ayırıcı Sıvı PVA 1lt 

 
Kullanıldı 

 
1 

 
76,00 ₺ 

 
76,00 ₺ 

 
Dc motor L298N 

Tekrar 
kullanılacak 

 
1 

 
11,61 ₺ 

 
11,61 ₺ 

 
Suya Dayanıklı Sıcaklık Sensörü 

Tekrar 

kullanılacak 

 
1 

 
9,82 ₺ 

 
9,82 ₺ 

Nem Sensörü Kontrollü Röle 
Modülü 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
33,90 ₺ 

 
33,90 ₺ 

IDC 40'lı Erkek 90 Derece 
 
Tedarik edilecek 

 
3 

 
1,34 ₺ 

 
4,02 ₺ 

 
Bakır Plaket 

 
Tedarik edilecek 

 
2 

 
27,13 ₺ 

 
54,26 ₺ 

 
Erkek headar 2.54mm 

 
Tedarik edilecek 

 
65 

 
0,45 ₺ 

 
29,25 ₺ 

 
Flat kablo 

 
Tedarik edilecek 

 
1 

 
11,40 ₺ 

 
11,40 ₺ 
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Klemens Tedarik edilecek 12 0,52 ₺ 6,24 ₺ 

MPU 9250 9 Eksen Gyro İvme Tekrar kullanılacak 1 36,47 ₺ 36,47 ₺ 

JSN-SR04T Su Geçirmez Tekrar kullanılacak 2 67,26 ₺ 134,52 ₺ 

48VDC-12VDC Regülatör Tekrar kullanılacak 1 816,37 ₺ 816,37 ₺ 

USB Kablo Tekrar kullanılacak 25 7,40 ₺ 185,00 ₺ 

HDMI Kablo Tekrar kullanılacak 25 7,00 ₺ 175,00 ₺ 

Sigorta Tekrar kullanılacak 1 35,00 ₺ 35,00 ₺ 

Acil Stop Butonu Tedarik edilecek 1 20,00 ₺ 20,00 ₺ 

Güç Kablosu Tedarik edilecek 25 5,30 ₺ 132,50 ₺ 

Analog su Basınç sensörü Tekrar kullanılacak 1 104,96 ₺ 104,96 ₺ 

Led Tedarik edilecek 2 17,00 ₺ 34,00 ₺ 

Jelkot Kullanıldı 1 103,30 ₺ 103,30 ₺ 

Tutkal Kullanıldı 2,50 30,00 ₺ 75,00 ₺ 

Vernik Tedarik edilecek 1 30,68 ₺ 30,68 ₺ 

Zımpara Tedarik edilecek 7 2,50 ₺ 17,50 ₺ 

Rulo Fırça Kullanıldı 1 7,50 ₺ 7,50 ₺ 

Macun 1 Kullanıldı 1 1,50 ₺ 1,50 ₺ 

Metrik 8 civata Tedarik edilecek 50 0,65 ₺ 32,50 ₺ 

Metrik 8 pul Tedarik edilecek 50 0,50 ₺ 25,00 ₺ 

Metrik 8 somun 1 Tedarik edilecek 50 0,50 ₺ 25,00 ₺ 

Karbon Fiber Kumaş Tedarik edilecek 3 263,5 ₺ 790,50 ₺ 

Laminasyon Epoksi Seti  Tedarik edilecek 1,4 345,5 ₺ 345,5 ₺ 

Kalıp ayırıcı Tedarik edilecek 1 50,0 ₺ 50,00 ₺ 

Toplam    6.343,15 ₺ 
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Risk Planlaması 

Risk planlaması için iki farklı yol izlenmiştir. Geniş bir değerlendirme yapılarak SWOT 

analizi yapılmıştır. Bunun dışında Tablo7 de görüleceği üzere yarışma esnasında oluşabilecek 

riskler için planlanmış ve bunlar için eylem planları oluşturulmuştur. 
 

 
 

RİSK EYLEM PLANI 

 

Kontrol joystickin bozulması 

 

Bu durumda yedek joystick kullanılır. 

 

Aracın su almaya başlaması 

Aracın içinde bulunan nem sensörü 

kontrollü röle sayesinde araç su aldığında 

bilgi yollar ve aracın enerjisini keser. 

Dışardan müdahale ile araç su üstüne 

çıkarılır. 

 

 

Kablo temassızlığı ve kopması 

 

Güç kablosu kopma durumunda kaçak 

akım rölesi devreye girecek ve sistemin 

enerjisi kesilecektir. Sinyal kablolarının 

kopma durumunda sinyal alınmadığı 

anlaşılacak ve araç su yüzeyine çıkarılıp 

tamiri gerçekleştirilecektir. 

 

Raspberry pi arızalanması 

Yazılımın yüklü olduğu yedek raspberry 

pi arızalanan raspberry ile 

değiştirilecektir. 

 

Motor Arızalanması 

Yedek motor arızalanan motor ile 

değişimi sağlanacaktır. 
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SWOT Analizi 

Güçlü Yönler(S) 

• Geçen sene yarışmaya aynı kategoriden katılım sağlandığından grup üyelerinin 

tecrübeli olması. 

• Grup üyelerinin Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik 

Mühendisliği bölümlerinden oluşması. 

• Grup üyelerinin daha önce farklı projelerde çalışmış olmasından dolayı edinilmiş 

tecrübe ve teknik bilgi birikiminin olması. 

• Üniversite hocalarının projemize destek ve ilgi duymaları. 

 
Zayıf Yönler(W) 

• Üniversitemizin konumundan dolayı sponsorluk sağlayabileceğimiz firmaların 

yetersizliği 

• Üniversitemizin teknik ve laboratuvar yetersizliği. 

Fırsatlar(O) 

• Grup üyelerinin üçünün aynı evde yaşıyor olmasından dolayı sürekli çalışabilecek 

ortamın olması. 

• Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak sponsor bulma imkanı. 

 
Tehditler(T) 

• Kullanacağımız malzemelerin yurtdışı menşeili olması ve COVİD-19 virüsü nedeniyle 

kargolarda yaşanılacak sorunlar. 
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9. ÖZGÜNLÜK 
 

•  Aracımız deri sırtlığı deniz kaplumbağalarından ilham alınarak ekibimiz tarafından 

tasarlanmıştır. 

• Elektronik devre kartı ekibimiz tarafında tasarlanıp CNC ‘den çıkarılacaktır. 

• Aracımızın yazılımı ekibimiz tarafından geliştirilmiştir. 

• Manipüle Kol tasarımı geçmişteki yarışmalar izlenip görevler için en opsiyonel bir 

tasarım yapılmıştır. 

• Aracın pervane tasarımları yapılan hesaplamalar ve denemeler sonucunda ekibimiz 

tarafından tasarlanıp 3D Printerdan basılmıştır. 

• Deniz altında su sıcaklığı ve basıncın istediğimiz değerlerin üstüne yada altına 

düşmesi durumunda sistemimiz acil durum mesajı göndererek su üzerine çıkması 

sağlanacaktır. Böylelikle aracın zarar görmesini engellemiş olacaktır. 

Aracımızın otonom olması sebebiyle sürücüye ihtiyaç duyulmadan görevleri yerine 

getirebilmektedir. İleriki safhalarda ROV’ların kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayıp 

daha kompleks görevler için kullanım uygunluğu sağlanacaktır. Aracımıza yine ileriki safhada 

geliştirerek PID kontrol sistemi uygulanacaktır. Dışarıdan gelen bozucu etkilere sistemimiz 

otomatik olarak düzenleme yapacak ve aracımız daha optimize ve düzgün şekilde çalışacaktır. 
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