
 

1 
 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST ĠSTANBUL  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJĠ FESTĠVALĠ 

ĠNSANSIZ SU ALTI SĠSTEMLERĠ YARIġMASI  

KRĠTĠK TASARIM RAPORU 

TAKIM ADI: DEU ROV TAKIMI 

YAZARLAR: Furkan ARPACI,Ġlayda Nur CEYLAN,Batuhan 

BALCIOĞLU,Onurcan KÖKEN,Eren YÜCE,Ömer Yağız 

BEKTAġ,Onur ÇAĞLAR,YaĢar Yavuz AKBAġ,Yavuz BALI 

 

 

 

 

 

      



 

2 
 

Ġçindekiler 

1.RAPOR ÖZETĠ.....................................................................................................................3 

2.TAKIM ġEMASI..................................................................................................................3 

   2.1. Takım Üyeleri.................................................................................................................3 

   2.2. Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı.....................................................................4 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ.......................................................5 

4. ARAÇ TASARIMI.............................................................................................................10 

   4.1. Sistem Tasarımı............................................................................................................10 

   4.2.Aracın Mekanik Tasarımı............................................................................................11 

     4.2.1.  Mekanik Tasarım Süreci ......................................................................................11 

     4.2.2.  Malzemeler ............................................................................................................29 

     4.2.3.  Üretim Yöntemleri.................................................................................................31 

     4.2.4   Fiziksel Özellikler...................................................................................................39 

   4.3. Elektronik Tasarım,Algoritma ve Yazılım Tasarımı................................................41 

      4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci....................................................................................41 

      4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci......................................................................................61 

      4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci.........................................................................................64 

    4.4. DıĢ Arayüzler...............................................................................................................68 

5. GÜVENLĠK........................................................................................................................69 

6. TEST....................................................................................................................................70 

7.TECRÜBE............................................................................................................................72 

8.ZAMAN,BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI....................................................................73 

9.ÖZGÜNLÜK........................................................................................................................75 

10. REFERANSLAR..............................................................................................................76 

 

 



 

3 
 

1. RAPOR ÖZETĠ  

DEU ROV TAKIMI, VATOZ projesi kapsamında, elektronik devre tasarımları ve 

üretimleri, yazılım ve yapay zeka, 3 boyutlu mekanik modelleme ve üretimleri alanlarında 

gösterdiği faaliyetlerin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Robotik Topluluğu çatısında, 

robotiğe ilgisi olan kiĢilere eğitim vermekte ve bakıĢ açısı kazandırmaktadır.Bununla birlikte 

bu raporda; dayanıklı,yüksek kapasiteli, tamamen yerli ve milli bir araç üretmeyi hedefleyen 

VATOZ projesinin; değiĢtirilmiĢ, çıkarılmıĢ veya eklenmiĢ,devam eden ve bitirilmiĢ 

elemanları detaylı Ģekilde anlatılmaktadır.   

2. TAKIM ġEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

DEU ROV Takımı üyelerini oluĢturulan isimler ve haklarındaki kısa bilgiler 

aĢağıdaki gibidir; 

Takım Lideri: Furkan ARPACI; Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

Ġlayda Nur CEYLAN: Elektronik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

Onurcan KÖKEN: Elektronik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi 

  

Rümeysa Tuba SEVEN: Elektronik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

YaĢar Yavuz AKBAġ: Elektronik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi  

 

Yavuz BALI: Elektronik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi  

 

Ömer Yağız BektaĢ: Mekanik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

Eren YÜCE: Mekanik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

Batuhan BALCIOĞLU: Mekanik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Makine Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi  

 

Onur ÇAĞLAR: Mekanik alt grup takım üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi 
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2.2. Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı  

Takımımız Elektronik Alt Grup ve Mekanik Alt Grup olmak üzere iki gruba 

ayrılmıĢ durumdadır. Elektronik Alt Grubun görevleri arasında; devre tasarımları ve 

hesaplamaları, itici motorların ve servo motorların sürülmesi, kullanıcı arayüzünün 

oluĢturulması ve VS code ortamında yazılması, openCV kütüphanesi kullanılarak 

cihaza “görüĢ” sağlanması, gyro sistemlerinin kurulması, elektriksel yalıtımın 

yapılması, güç ve enerji dönüĢümleri için sistemlerin tasarlanması ve yapay zeka 

yazılımı gibi iĢler vardır. Aynı Ģekilde Mekanik Alt grubun görevleri arasında ise; araç 

iskeleti tasarımı, analizi ve imalatı, araç kontrol ünitesi yerleĢtirme platformu tasarımı, 

motor yuvası tasarımı, sızdırmazlık için O-ring hesaplaması, gripper mekanizması 

tasarımı, analizi ve imalatı bulunmaktadır. Takımımızın görev dağılımını açıklayan 

Ģema aĢağıdaki gibidir. 

 

  

ġema 1: DEU ROV Takımı Görev Dağılımı 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 

Projenin mevcut durumu genel anlamda değerlendirilecek olduğunda, en baĢta cihazın 

Ģu an itibariyle bütün teknik detayları tamamlanmıĢ, belgelenmiĢtir ve gerçeklenme 

aĢamasındadır. Mekanik bütün bileĢenler üretilmiĢ, yerleĢtirilmiĢ ve monte edilmiĢtir. Cihaz 
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içine eklenecek olan 6 adet SRD-05VDC-SL-C model 2 kanallı röle modüllerinin[1] ve 6 adet 

EMAX12A ESC‟lerin[2] haricinde bütün elektronik komponentin entegrasyonu tamamlanmıĢ 

durumdadır. Bahsi geçen röle modülünün ve ESC‟lerin ise sipariĢleri verilmiĢ olup, en kısa 

süre içerisinde sisteme entegrasyonu sağlanacaktır. 

Daha detaylı anlatılacak olursa, VATOZ projesi kapsamında ön tasarımda verilmiĢ 

olan zaman planlaması tablosuna göre proje 10 aĢamaya ayrılmıĢ ve bu aĢamaların 9‟u 

baĢarıyla tamamlanmıĢ, ancak son adım olan 10-Hata ayıklaması aĢamasına geçilirken bir 

sürelik aksama meydana gelmiĢtir. Bu aksaklık 01.06.2019 tarihinde baĢlanılması planlanan 

aĢamaya maddi desteklerin hesaplara aktarılma tarihinin projeye etkisinin olumsuz yansıması 

nedeniyle yaĢanmıĢtır. Ancak bu duruma göre önlemler alınmıĢ ve, gerekli ders ve tecrübe 

çıkarılmıĢtır. Devam etmek gerekirse, Ģu an gelinen durumda VATOZ  15 ağustos tarihine 

kadar beklenen yüzdürme ve sızdırmazlık testi videosu için hazırlanmaktadır. Cihazın Ģu anki 

durumu aĢağıda görüldüğü gibidir. 

 

 

Figür 1.1: VATOZ insansız su altı aracının son durumu 
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Figür 1.2: VATOZ insansız su altı aracının son durumu 

 

Figür 1.3: VATOZ insansız su altı aracının son durumu 
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Figür 1.4: VATOZ insansız su altı aracının son durumu 

 Figürlerde görülen tüm malzeme ve bileĢenler, DEU ROV Takımının ön tasarımda 

raporladığı gibidir. 
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 Kendi bünyemizde oluĢturduğumuz VATOZ‟un elektronik komponentinin cihaza 

entegre Ģekilde görünmüyor olmasının sebebi daha sonra anlatılacak olan değiĢikliklerle 

alakalıdır ve bu değiĢimlerin tamamlanmasının ardından cihaza entegre edilecektir. 

Görsellerde bulunmayan ancak halihazırda elde bulunan bileĢenler ile tamamlanmıĢ 

elektronik ve dijital sistemler ise Ģu Ģekildedir; 

● Gripper mekanizmasında kullanılacak olan servo motorun[3] sürülmesi için gerekli 

algoritma oluĢturulmuĢ ve arayüze entegre edilmiĢtir. 

● Gyro sensörü[4], sisteme iliĢtirilmiĢ ve gerekli yazılım tamamlanarak kullanıma 

hazır hale getirilmiĢtir. 

● Bütün itici motorlar gerekli testlere tabi tutularak elimizde elzem olması sebebiyle 

bulunan 1 adet ESC ile ayrı ayrı kontrol edilmiĢ, yazılımları tamamlanmıĢ ve 

tamamen kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. SipariĢi verilen ESC‟lerin teslim alındığı 

anda sisteme entegresi mümkün hale gelmiĢtir. 

● VATOZ‟u rakiplerine göre eĢsiz kılan özelliklerinden birisi olan, çift yönlü 

dönebilen motor kullanımının ana elemanı, manyetik röle ise yine elzem olması 

sebebiyle maddi sebeplerden ötürü ancak 1 adet alınabilmiĢ, ancak yapılan teorik 

hesapların  doğruluğu yine de test edilmiĢ ve teyit edilmiĢtir. ESC‟ler ile aynı 

Ģekilde, verilen sipariĢin teslimi ardından sisteme entegresi hemen sağlanabilecek 

Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

● OpenCV kütüphanesi ile oluĢturulan otonomi algoritmaları neredeyse 

tamamlanmıĢtır. ġu an itibariyle yarıĢmada kullanılan benzer Ģekilde üstünde açıklık 

bulunan çemberleri algılayıp güdümlenebilecek, harf okuma görevlerini yapabilecek 

durumdadır ancak hata ayıklaması(debug) ve kodun optimizasyonu sürecine 

geçilememiĢtir. 

● Sistemde kullanılacak olan PID kontrollü düĢürücü devrenin bütün teorik 

hesaplaması yapılmıĢtır ve entegrasyona hazır haldedir. 

● VATOZ‟un eĢsiz özelliklerinden bir diğeri olan arayüz yazılımının; kodu bütün ince 

detaylar ve senaryolar düĢünülerek yazılmıĢ ve defalarca debug iĢlemine tabi 

tutularak eksiksiz bir hale getirilmiĢtir. Cihazı yöneten operatörün kullanacağı bu 

arayüz, an itibariyle “DıĢ Arayüzler” baĢlığı altında anlatıldığı gibidir. 

● Cihaz ile iletiĢimde kullanılacak olan bileĢenler Pl2303hx USB-Serial dönüĢtürücü 

üzerinden seri yolla aktarılabilecek Ģekilde ayarlanmıĢtır ve cihazın su üstü kontrol 

istasyonu ile iletiĢimi sorunsuz Ģekilde sağlanacak hale getirilmiĢtir. 

● Son olarak bu bileĢenlerin bağlantıları ve gerekli ayarlamalar, bundan sonra 

yapılacak olan iĢlemler hesaba katılarak yapılmıĢtır.  

Yukarıda anlatılanlara ek olarak; ön tasarımda planlanan ancak projenin geldiği son 

noktada değiĢtirilmiĢ, eklenmiĢ veya çıkarılmıĢ öğeler ise baĢlıca Ģu Ģekildedir; su üstü 

kontrol istasyonunda kullanılması planlanan 2 adet bilgisayar 1‟e düĢürülmüĢ, kablosuz 

çalıĢtırma yönteminden vazgeçilmiĢ, cihazın içine 1 adet sigorta eklenmiĢ, cihaz içerisindeki 3 

adet Li-Po pil çıkarılmıĢ ve besleyiciler arasında kullanılması planlanan elektronik 

anahtarlama devresi kaldırılmıĢtır. Bu değiĢiklikler ve nedenleri detaylı Ģekilde aĢağıda 

anlatıldığı gibidir. 

● Su üstü kontrol istasyonunda kullanılması amaçlanan 2 adet bilgisayar sayısının 1‟e 

düĢürülmesinin sebebi, tamamen kullanılan envanteri minimal seviyeye çekmek, 

kullanıcı kolaylığı sağlamak ve iki bilgisayar arasındaki iletiĢimde doğabilecek olan 

hız ve senkronizasyon problemlerini egale etmek maksadı taĢımaktadır. Bunun 
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yanında sayının 2‟den 1‟e düĢürülmüĢ olması bir performans eksikliği 

yaratmamaktadır. 

● Kablosuz çalıĢtırma yöntemi, VATOZ su altı aracının otonom çalıĢma durumunda 

kabloludan kablosuz hale geçmesi için planlanmıĢtır ancak anlatılacak olan 

sebeplerden dolayı vazgeçilmiĢtir. Bu sebepler Ģu Ģekildedir;  

○ Kablosuz çalıĢtırma yönteminin cihaz içinde batarya bulundurma 

yükümlülüğünü beraberinde getirmesi ve bu durumun sıcaklık problemi 

yaratması ile batarya kullanımını güvensiz hale getirmesi, 

○ Cihaz içinde pil bulunduğu zaman cihaz üstünde, su üstü kontrol 

istasyonundakine ek olarak, bir acil durum durdurma butonu daha eklenmesi 

gerektiği ve bunun su geçirmezlik önlemlerini ve güç hattını fazla kompleks 

hale getirmesi, 

○ Kullanılacak olan Li-Po bataryalarda senkron çalıĢma probleminin yaygın 

olduğunun bilinmesi ve bu sorunun motorlara zarar verebilecek olması, 

○ Kablolu durumdan kablosuz hale geçmek için kullanılacak olan su geçirmez 

konnektörlerin kablosuz duruma geçildiğinde su geçirmez özelliğini 

kaybedecek olması, 

○ Kablosuz halde iken cihazla iletiĢimin kaybolması ve bunun cihaza komut 

gönderememe durumu oluĢturması yüzünden acil durumlarda cihaz üstündeki 

buton ile cihazı durdurmanın tek seçenek haline gelmesi,  

○ Kablosuz çalıĢmanın yukarıdaki problemleri göze almaya değecek bir 

avantajının bulunmaması. 

● Cihaz içerisine 1 adet 2.5 amperlik sigorta[5] yerleĢtirilmesi, sadece güvenlik 

önlemlerini artırmak ve anakartı korumak adına atılmıĢ bir adımdır. 

● Cihaz içindeki 3 adet Li-Po pilin, sıcaklık problemi yaratıyor olması ve bu yüzden 

güvensiz hale gelmesinin yanı sıra kablosuz çalıĢtırma yönteminden vazgeçilmesiyle 

beraber bu pillere ihtiyaç duyulmaması nedeniyle bu değiĢiklik yapılmıĢtır. 

● Besleyiciler arası anahtarlama devresi, pillerin cihazdan çıkarılması ile birlikte 

elzemliğini yitirmiĢ ve ihtiyaç kalmadığı için çıkarılmıĢtır. 

Sonuca gelindiğinde ise, ön tasarımda planlanan bütçe ile projenin son durumundaki 

bütçe arasında,masrafların azalması nedeniyle 500 ₺ lik bir fark oluĢmuĢtur ve bu fark bütçe 

yukarıda anlatılan değiĢikliklerden kaynaklıdır. Bahsi geçen miktar “Bütçe” baĢlığı altında 

daha net anlaĢılabilir. 

. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracın nihai tasarımını içeren sistem tasarımı aĢağıdaki gibidir; 

 

 
 

Figür 2:VATOZ Otonom Su Altı Aracı Sistem ġeması 
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Figür 2‟de, su üstü kontrol istasyonu dahil, sistemin bütün elektronik 

bileĢenleri ve bağlantıları detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. 12V gerilim 15A akım 

değerinde 180W ile çok düĢük sayılabilecek bir güç tüketimine sahip olmasının yanı 

sıra özgünlük baĢlığı altında daha detaylı belirtilecek olan, cihazın yoğunluğu 

sayesinde su içerisinde askıda kalıp konumunu korumak için motorları çalıĢtırmayacak 

oluĢu, enerji tasarrufu adına atılmıĢ emsalsiz bir adımdır. Bu sistem Ģemada görülen 2 

kanal röle modülleri ile tasarlanmıĢtır. Bununla beraber su üstü kontrol istasyonunda 

bulunan acil durum durdurma butonuna ek olarak cihaz içerisine yerleĢtirilmiĢ 2.5 

amperlik sigorta, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla eklenmiĢtir. Su üstü kontrol 

istasyonunda kullanılacak olan dizüstü bilgisayar, cihazın anakartı olan Raspberry Pi 3 

Model B+[6] ile seri yolla 14.06 KB/s hızında haberleĢecek olup, bilgi aktarımı 

kablolu yapılacaktır. Bu sayede gelen komutlara göre ESC kartları ve itici motorlar, 

röleler, servo motorlar ve kamera[7], operatörün komutlarıyla 16 milisaniyelik 

minimal bir gecikme ile kullanılabilecektir.    

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci       

Aracın mekanik tasarımını yaparken çeĢitli deniz canlılarından esinlenilmiĢtir. 

Literatürde bu esinlenme çalıĢmasına biyomimetik denir. Böyle bir tasarım yolu seçilmesinin 

sebebi doğadaki canlıların estetikliğinin ve enerji verimliliğinin maksimum seviyede 

olmasıdır. Tasarım planlamasındaki amaçlar modülerlik, kolay üretilebilirlik, basit montaj, 

dayanıklılık, çok fonksiyonluluk ve sızdırmazlık kabiliyetidir. Nihai tasarıma 6 aĢamada 

ulaĢılmıĢtır. 5 tasarım projesini iptal edilmesinin sebebi üretim zorluğu sebebi ile aĢırı maliyet 

oluĢumu ve modüler yapıdan olan uzaklıklarıdır. Final tasarımın seçilme nedeni sigma profil 

kullanımı ile modülerliği sağlaması, az talaĢlı imalat  gereksinimi ile kolay üretilebilir olması, 

civata somun bağlantıları ile basit montaj sağlaması, alüminyum, pleksiglas, paslanmaz çelik 

malzemeleri ile yüksek dayanıklılığa ulaĢılması, her türlü deniz ekipmanını kolayca 

taĢıyabilecek yapısı sayesinde çok fonksiyonlu olması ve oring, klinger contası, sıvı conta 

kullanımı iyi sızdırmazlık sağlamasıdır. Ön tasarım raporundaki araca 70 mm‟lik kanat 

ekleme iĢlemi ile vatoz canlısına benzerlik sağlanarak aracın manevra kabiliyeti arttırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

1-Whale Tasarımı 

 

 

Figür 3: Whale Tasarımı 
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a          Tasarımda kavisli ve etkileyici vücut yapısı ve hacimsel olanaklarından ötürü 

balinadan etkilenilmiĢtir. Araç mukavemetli iskeleti ve güçlü motorları ile ağır yükleri 

taĢıyacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Üzerindeki manipülatör ile çevresindeki cisimlere 

kolayca ulaĢabilir. Yine üzerindeki geniĢ alan sayesinde taktiksel Ġ.H.A. taĢıyabilecek 

kapasitededir. Yanındaki delikli plaka ile her türlü ekipmanı taĢıyabilir ve gerektiğinde 

torpido atıĢları yapabilir. Araç üretiminde çok fazla talaĢlı imalat iĢlemi gerektiği için 

ve paslanmaz çelik kullanımından ötürü ağır ve hantal bir yapısı olduğu için proje iptal 

edilmiĢtir. 

    2- Mclaren Red1 Tasarımı 

       

Figür 4: Mclaren Red1 Tasarımı 

  

 

   Tasarımda Mclaren P1 model aracın arka far tasarımından etkilenilmiĢtir. Araçta 

yanlardaki  tutma kolları ile taĢıma kolaylığı sağlanmıĢtır. Aracın kontrol birimi 

platformunda gereğinden fazla cıvata kullanımı sızdırmazlık problemi yarattığı için ve 

üst altta bulunan kavisli yapının üretimi zor olduğu için proje iptal edilmiĢtir. 
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3-TurtleTasarımı

 

 Figür 5: Turtle Tasarımı 

             Tasarımda gizlilik gereken görevlerde kullanılması için Ģeffaf bir görünüm 

tercih edilmiĢtir. GörüĢ açısının geniĢ olması ile araĢtırma faaliyetlerinde kullanılabilir.. 

Yanındaki tutma kolları ile taĢıma kolaylığı sağlanmıĢtır. Aracın cam ya da pleksiglas 

parçalarının üretimi zor olduğu için proje iptal edilmiĢtir. 

 4- Raja Tasarımı 

 

Figür 6: Raja Tasarımı 

     Raja familyasındaki vatozlar çoğunlukla Ege ve Akdeniz‟de yaĢayan canlılardır. 

Bu tasarımda kavisli yapı ile uygun akıĢ geometrisi oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yanındaki delikli plaka ile modüler bir yapı kazandırılmıĢtır. Kavisli yapının 

üretiminde kalıp oluĢturma iĢlemi gerektiği için üretim zorlaĢmaktadır. Bu yüzden bu 

projeden vazgeçilmiĢtir. 
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5-Vatoz 1 Tasarımı 

      

 

Figür 7: Vatoz 1 Tasarımı 

      Estetiklik ve hidrofoil akıĢ formu için Raja isimli tasarım revize edilmiĢtir. Tasarımdaki 

delikli plakalar ile modüler yapı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Kavisli yapının üretimi için 

kalıp oluĢturmak gerektiği için üretim zorluğu sebebiyle proje iptal edilmiĢitir. 

 

6- Vatoz 2 Tasarımı 

 

 Figür 8: Vatoz 2 Ön Tasarım 

        Bu tasarım ÖTR‟de belirtilen tasarımdır. Burada estetiklikten uzak bir durum olduğu 

için tasarımda yenilemeye gidilmiĢtir. Araç üretimi kolay basit montajlanabilen ve 

dayanıklıdır. Her türlü kullanım için güvenlidir. 
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Figür 9: Vatoz 2 Final Tasarım (Ġtici Kanatlarıyla) 

 

        Araca eklenen 70 mm‟lik kanatlar aracın vatoza benzemesini sağlamıĢ ve tork eĢittir 

kuvvet çarpı yük kolu hesabı ile manevra kabiliyeti artırılmıĢtır. Önceki tasarımda yatay 

eksendeki motorların akıĢ profili dikey eksen motorlar ile kesiĢtiği için araçta yavaĢlamaya 

neden olmaktadır. Bu sorun final tasarım ile aĢılmıĢtır. 
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Bunlara ek olarak cihazın tasarımında kullanılan bileĢenlerin teknik çizimleri 

aĢağıda vereildiği gibidir 

         

   

 Figür 10: Aracın Final Tasarımının Teknik Resim Montaj Görüntüsü
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Figür 11: Alüminyum Sigma Profillerin Teknik Resmi 
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Figür 12: Alüminyum Kapak Teknik Resmi 
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Figür 13: Tutma Halkası Teknik Resmi
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Figür 14: PVC Motor Yuvası Teknik Resmi
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Figür 15: Pleksiglas Kapak Teknik Resmi
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Figür 16: Pleksiglas Tüp Teknik Resmi
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Figür 17: Gripper Montaj Teknik Resmi 
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Figür 18: Vatoz PatlatılmıĢ Montaj Teknik Resim Görüntüsü 

 



 

25 
 

 

 

Figür 19: Tasarlanan 1. Gripper Görüntüsü 

 

       Figür 19‟da görülen gripper tasarımı  2 adet diĢli kol, 5 adet çift kuvvet 

elemanı, 2 adet hareketli çeneden oluĢmaktadır. Hareket MG90S metal diĢli 

servo motor ile sağlanmaktadır. Hareket, servo motora bağlı olan diĢli kolun 

diğer bir diĢli kol ile bağlantısı sayesinde elde edilir. DiĢli kol için kullanılan 

diĢli modülü 1.5 mm, diĢ sayısı 19 Ģeklindedir. Bağlantı elemanı olarak M3 

cıvata kullanılacaktır. Ġlk gripper prototipi 3 boyutlu yazıcı ile oluĢturulmuĢtur. 

3 boyutlu yazıcıdan çıkarılan parçaların istenilen ölçüler ve tolerans 

aralıklarında çıkmaması sebebiyle gripper mekanizması istenilen hareketi 

yapamamıĢtır. 

 

 

 

 

Figür 20: Tasarlanan 2. Gripper Görüntüsü 
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         Figür 20‟de görülen gripper mekanizmasında step motor ile tahrik edilen 

bir mekanizma tasarlanmıĢtır. Bu mekanizmada step motorun mili kaplin ile 

hareket vidasına bağlanarak dönme hareketini hareket vidasına iletecektir. 

Hareket vidası olarak standart gösterimi Tr12x3 olan trapez vida kullanılması 

düĢünülmüĢtür. Hareket vidası kendi ekseninde döndürüldükçe buna bağlı 

flanĢlı somun öteleme hareketi yapacaktır. FlanĢlı somuna bağlı olan parçada 

kolları hareket ettirerek çenelerin açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Ancak bu 

tasarım ekonomik ve üretim zorluğu nedenleriyle sadece tasarım aĢamasında 

kalıp üretime geçilmemiĢtir. 

 

        Araçta kullanılan gripper mekanizması ilk tasarıma benzer bir gripper 

mekanizmasıdır. Bu gripper okulumuzda daha önceden baĢka bir proje için 

kullanılmıĢ olup hazır olarak temin edilmiĢtir. 2 adet diĢli kol, bir adet diĢli, 6 

adet çift kuvvet elemanı, 2 adet hareketli çeneden oluĢmaktadır. Hareket 

MG996 metal diĢli servo motor ile sağlanmaktadır. Hareket, servo motora bağlı 

olan diĢlinin diğer bir diĢli kol ile bağlantısı sayesinde elde edilir. Bu gripper 

tercih edilme sebebi ise parçaların alüminyumdan oluĢtuğu için korozyona karĢı 

dirençli olması, hafif ve basit bir mekanizma olmasından kaynaklıdır. 

 

 

 

 

Aracın Final Tasarımının Render Görüntüsü 
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Figür 21: Aracın Mekanik Tasarım Sürecinin Nihai Montaj Görünümü 

 

 

Figür 22: Cihazın üretim süreci 
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Figür23: Cihazın üretim süreci 

 

Figür24: Cihazın üretim süreci 
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4.2.2. Malzemeler  

 

Pleksiglas: Pleksiglas Ģeffaf akrilik bir levha türüdür. Saydam ve yarı 

saydam olabilir. Kolay iĢlenebilen ve hafif bir yapısı vardır.  Bilimsel adı poli 

(metil metakrilat), PMMA olarak kısaltılıp, Ģeffaf bir termoplastik olarak 

sınıflandırılır. 115 MPa eğilme mukavemetine sahiptir. IĢık geçirgenliği yüksek 

ve darbelere karĢı dayanıklıdır. Pleksiglas‟ın ıĢık geçirgenliği cama oranla 

%92‟dir. Darbelere karĢı dayanıklılığı ise camdan 6 kat daha fazladır. Keskin 

kenarlı değildir. Yaralanmalara sebep olmaz. Isı geçirgenliği camdan %20 daha 

azdır. Saydam malzemeler arasında kullanabilecek en mukavemetli ve 

darbelere karĢı dayanıklı malzeme olması sebebiyle aracın sızdırmaz tüpü 

pleksiglas malzemeden imal edilmiĢtir. 

Aracın iskeleti: Aracımızın iskelet kısmında sigma profil yer alması 

uygun görülmüĢtür. Sigma profil alüminyum 6063 serisinden imâl edilmekte 

olup, üzeri 11 mikron eloksal kaplanarak korozyona karĢı daha dayanıklı hale 

getirilmektedir. Böylelikle su altı kullanımında korozyon görülmemektedir. 

Her ebatta sigma profile uygun bağlantı elemanları ile statik ve dinamik 

yüklemelere karĢı daha sağlam ve emin bağlantılar mümkündür. Sigma 

profillerin birbirlerine montajında köĢebent ve kendine has kanal tasarımı 

sebebiyle tırtıllı somun kullanılmıĢtır. Malzeme sarfiyatı asgaridir, çünkü 

modüler yapıya sahip olan elemanlar, daima birbirine uygun olması sebebiyle 

kullanılması çok pratiktir. Sigma profillerin araçta tercih edilmesinin en önemli 

faktörleri seri ve pratik montaj özelliği, iĢlerlik, kullanıĢlılık, dayanıklılık ve 

tasarım özelliğidir. 

Alüminyum Kapak: Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementten 

biridir ve mühendislik uygulamalarında çelikten sonra en çok kullanılan 

metaldir. Yoğunluğu (2,71 gr/cm
3
 ), çeliğin yoğunluğunun(7,83gr/cm

3
) üçte 

biri kadardır. Bazı alüminyum alaĢımlarının akma dayanımı 500 MPa değerini 

geçmektedir ki bu değer pek çok çelik türünün üzerindedir. Korozif ortamlarda 

alüminyumun yüzeyi bir oksit tabaka ile kaplanarak korozyona dirençli hale 

gelir. Dayanıklılığı, korozyona direnci, iĢlenme kabiliyeti ve hafifliği nedeniyle 

iç kapak malzemesi olarak alüminyum tercih edilmiĢtir. Aynı zamanda iskelet 

tasarımında alüminyumdan imal edilmiĢ sigma profiller kullanılmıĢtır.  

Sızdırmazlık Elemanları: Sızdırmazlık problemi en genel halde ortak 

bir sınırı bulunan,iki farklı ortam arasındaki akıĢkan akıĢının kontrol 

edilebilmesi olarak tarif edilebilir. Fonksiyonel boĢluğu azaltmak sızdırmazlık 

çözümlerinden biri olarak karĢımıza çıkabilir. Bu çözüm çok hassas 

toleranslarda bir iĢleme gerektirir ve maliyeti yüksektir. Bu boĢlukları azaltmak 

için kullanılan elemanlara “sızdırmazlık elemanı” denir. Araçta sızdırmazlık 

için O-ring ve C4400 klingirit conta kullanılmıĢtır. O-ring o Ģeklinde kesite 

sahip radyal halkalardır. O-ring kesitinin radyal ve eksenel yönde 

deformasyona uğramasıyla sızdırmazlık sağlanır. Uygun malzeme seçimi ve 
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montaj tipine bağımlı olarak 1000 bar basınca kadar dayanabilirler. O-ringler 

araçta standartlar doğrultusunda alüminyum kapaklara ikiĢer adet açılan 

kanallarda kullanılmıĢtır. Klingirit contalar özellikle buhar, su sızdırmazlığı 

istenilen durumlarda kullanılır. 40 bar basınca dayanımı vardır. Klingirit conta 

alüminyum kapak ile pleksiglas kapak arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için 

kullanılmıĢtır. C4400 tipi klingirit conta kimya, gıda ve petrol sanayilerinin 

birçok alanında kullanılan yüksek basınç contasıdır. 180 ile 400 C° sıcaklıkta 

çalıĢabilirler. 

Saplama: Pleksiglas tüpün 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiĢ kelepçelerle 

birlikte dıĢ iskelete bağlanması için 304 paslanmaz çelik saplama tercih 

edilmiĢtir. 304 paslanmaz çelikler çok geniĢ bir alanda iyi korozyon 

dayanımına sahip olması nedeniyle kullanılmıĢtır. 

Bağlantı Elemanları: Parçaların birbirlerine montaj iĢlemlerinde M4, 

M5, M6‟lık cıvatalar ve somunlar kullanılmıĢtır. Motor yuvalarında cıvataların 

titreĢimle birlikte kendiliğinden çözülmemesi için fiber somunlar 

kullanılmıĢtır. 

BLDC Motor: Cihazda kullanılan motorlar A2212 modeldir ve 10T 

1400KV oranlarına sahiptir.Bu oranlar motorun 1 kutbunda 10 sarım olduğu ve 

yük üzerinde biriken gerilim baĢına 1400 devir elde edileceği anlamına 

gelir.Ayrıca çalıĢma voltajı maksimum 12.6 V olup ağırlığı 65 gramdır. 
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Malzeme Adet 

Sızdırmaz Tüp 1 

Sigma Profil 17 

Motor 6 

Gripper 1 

Alüminyum Kapak 2 

O-ring 4 

Pleksiglas Kapak 2 

Saplama M5-260mm 2 

Saplama M5-500mm 3 

Tutma Halkası 8 

Motor Yuvaları 6 

KöĢebent 22 

Klinger Contası 2 

Tablo 1: Malzeme Listesi 

      

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

  

Aracımızın üretim aĢamalarında basitlik ve estetik göz önünde bulundurularak 

minimum bütçe maksimum verimlilik elde edilmesi amaçlanmıĢtır. Bu sebepten 

ekonomik yöntemler tercih edilip üretim basamakları bu amaç doğrultusunda takip 

edilmiĢtir. Üretim basamaklarını 4 temel baĢlıkta inceleyebiliriz. 

1-)Ġskelet 

Ġskelet ana malzemesi alüminyum sigma profiller 20x20 mm Kanal-6 

boyutlarında belirlenen uzunluklar çerçevesinde tam otomatik Ģerit testere yardımıyla 

kesilmiĢtir. Akabinde universal dikey matkap tezgâhı kullanılıp delikler açılarak 

birleĢtirme noktaları belirlenmiĢtir. Profillerin merkez kanallarına uygun kılavuzlar 

yardımıyla üç aĢamada diĢ çekilmiĢtir. Sigma profillerin montajı için gerekli olan 

20x20 krom alaĢım köĢebentler temin edilip M4 bombe baĢ cıvata, M4 tırtıllı somun 

M5 cıvata (profillerin merkez kanalları için) kullanılarak iskelet montaj aĢaması 

tamamlanmıĢtır. 

2-)Pleksiglas Tüp 
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Saha araĢtırması sonucu belirlenen Ģirketlerle görüĢüp sipariĢ doğrultusunda 

pleksiglas tüp temin edilmiĢtir. ġirketten edinilen bilgiye göre üretim aĢaması lazer 

kesim yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Pleksiglas tüpün ana iskelete montajı 2 adet 

kelepçe yardımı ile yapılmıĢtır. Bu kelepçeler ise Solidworks kullanılarak yapılan 

tasarımın 3D Printer ile yazdırılmasıyla imal edilmiĢtir. 

3-)Kapaklar 

Kapaklar ve pleksiglas tüpün tasarımında sızdırmazlık ön planda tutulup 

üretimde de bu husus dikkate alınarak ilerleme kaydedilmiĢtir. Alüminyum 

malzemeden seçilen kapaklara 2 seviyeli oring yuvasının oluĢturulması kanal açma 

iĢlemi ile sağlanıp, yüzey toleransı verilmesi amacıyla üniversal torna tezgâhında dıĢ 

çap tornalama kullanılmıĢtır. Sonrasında 75 mm çapındaki deliğin açılması için 30 

mm matkap ucu gezer puntaya yerleĢtirilerek delik delme iĢlemi yapılmıĢtır. Akabinde 

içeri kalemin girebileceği delik oluĢturulduktan sonra borlama iĢlemi ile istenilen çap 

elde edilmiĢtir. 

4-) Motor Yuvaları 

PVC malzemeden seçilen motor yuvaları belirlenen ölçülere uygun olarak 

tezgâh tipi dairesel testere ile kesilmiĢtir. Kesilen borulara M4 cıvata delikleri el 

matkabı ile açılmıĢtır. Motor platformları kolay Ģekil verilebilmesi ve paslanmaya 

dayanıklı olması sebebiyle krom malzeme seçilmiĢtir. Platformalar ise lazer kesim 

yardımı ile imal edilmiĢtir. Platformların PVC boru ile montajının sağlanması için 90
0 
 

açı verilmesi tezgâh mengenede dövme iĢlemi ile sağlanmıĢtır. Dövülen parçalara M4 

delikler dikey sütun matkabı kullanılarak açılmıĢtır. 

 

 

Figür 25:Dikey Sütun Matkabı ile Delik Delme Ġçin Alüminyum Kapağa Puntalama ĠĢlemi 
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Figür 26:Aracın Montajı Sırasındaki Görüntü 
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Figür 27:Aracın Montajı Sırasındaki Görüntü 
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Figür 28:Alüminyum Kapak Ġmalatı Sırasındaki Demir Testere Kullanımı ile Kesme ĠĢlemi 
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Figür 29:Aracın Alüminyum Kapağının Hassas TalaĢ Kaldırma ĠĢlemi Görünütüsü 
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Figür 30:Aracın Alüminyum Kapağının Kaba TalaĢ Kaldırma ĠĢlemi Görüntüsü 
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Figür 31:Aracın Alüminyum Kapağı ile Pleksiglas Tüpünün Geçme Testi Görüntüsü 
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Figür 32:Aracın Alüminyum Kapağının Delik Delme ĠĢlemi Görüntüsü 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

               Aracın yaklaĢık boyutları 520×240×600 mm Ģeklindedir. Ağırlığı 5-6 kg 

aralığında olup 0,00204 m
3
‟lük hacim kaplamaktadır. Yüzerlik kontrolü için 

yapılan hesaplamalar sonucu araca 45N kaldırma kuvveti etki ettiği tespit 

edilmiĢtir. Araca ek olarak 1-1,5 kg civarında kurĢun yükler konularak  aracın 

askıda kalıp yüzerlik kontrolünün sağlanması planlanmaktadır.  

                        ĠkiĢer adet yuvarlak kesitli o-ring, aracın sızdırmazlığını sağlamak 

amacıyla pleksiglas tüpün içine geçecek olan alüminyum kapaklar ile 

kullanılacaktır.O-ring kataloglarının incelenmesi sonucu, mil ve delikler için 

geçme sistemi H8/f7 olarak belirlenmiĢtir. Pleksiglas tüp, malzeme iĢlemeye 

uygun olmadığı için ,tüpün iç çapı alt-üst tolerans değerleri ile ölçülmüĢtür. 

Geçme sistemini sağlamak için alüminyum kapağın gerekli ölçüleri belirlenip 

bu ölçüler çerçevesinde oluĢturulacaktır. Kataloglarda incelenilen bir diğer 

kısım ise o-ring çaplarına göre kapakta açılacak olan kanalın geniĢlik ve 

derinlik değerleridir. Kullanılacak olan 3 mm çaplı o-ring için geniĢlik B = 3.9 

mm , derinlik T = 2.3 mm boyutlarında olması ve kanalın alt yüzeyinin h9 

toleransıyla iĢlenmesi gerekmektedir. Bu boyutlar çerçevesinde kapaklarımızı 

iĢlenmiĢtir. Ancak yeterli boĢluklu geçme sağlanmadığı için alüminyum 

kapaktan 1 mm‟lik talaĢ alınmıĢtır. 

                        Araçta kullanılan gripper tasarımı 2 adet diĢli kol, bir adet diĢli, 6 adet 

çift kuvvet elemanı, 2 adet hareketli çeneden oluĢmaktadır. Hareket MG996 

metal diĢli servo motor ile sağlanmaktadır.Hareket, servo motora bağlı olan 

diĢlinin diğer bir diĢli kol ile bağlantısı sayesinde elde edilir. Ġlk gripper 

prototipi 3 boyutlu yazıcı ile oluĢturulmuĢtur. Ancak 3 boyutlu yazıcıda 

üretilen diĢliler yeterli mukavemet ve hassas ölçümleri sağlayamadığı için 

gripper modeli yukarıda belirtilen özelliklere sahip daha önceden okulumuzda 

kullanılan bir projeden temin edilmiĢtir. 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

DEU ROV Takımı elektronik alt grubu VATOZ projesinin sensör 

okuma,kamera ile görüntü yayını yapma ve bu akıĢ sayesinde nesne 

tanımlaması harf okuma yapma,sistemin lojik bağlantılarını , güç 

dönüĢümlerini ve bağlantılarını yapma, anakartın kullanımı ve benzeri 

sorumlulukları üstlenmiĢ ve bu konular hakkında çalıĢmalarını titizlikle 

yapmıĢtır.Bahsi geçen bu çalıĢmalar aĢağıda detaylı Ģekilde anlatıldığı gibidir.  

                      Alçaltıcı Devre 

                 YarıĢma koĢullarında sağlanan 48 Volt gerilimin mikrodenetleyici ve 

diğer elemanların beslemesini sağlamak için daha alçak gerilim değerine 

alçaltılması gerekmektedir.Alçaltılması gereken değer aracımızı oluĢturan 

elemanlardan en yüksek beslemeye ihtiyaç olan elemana göre belirlenmesi 

gerekmektedir.Vatoz‟un en yüksek gerilime ihtiyaç duyan elemanı motorlar 

olarak belirlenmiĢ ve bu besleme gerilimi 12V olarak tespit edilmiĢtir.Besleme 

giriĢinin ve çıkıĢının doğru akım olması sebebiyle bir dönüĢtürücü çeĢidi olan 

DA-DA düĢürücü buck devresi uygun görüldü.DA-DA buck  

devresi,çıkıĢında,giriĢine uygulanan gerilim değerinden daha düĢük gerilim 

değeri elde etmek için kullanılır.Bu devrenin seçilme seçme sebepleri 

aĢağıdaki belirtilmiĢtir; 

● Ġzole edilmemiĢ bu nedenle yerel dönüĢtürmenin gerekli olduğu pano 

düzeyinde devre için idealdir.Örnek;yazıcılar için yerel gerilimi 

alçaltma,telefonlarda ve elektrik araçlarında LiPo pil gerilimi alçalmak gibi 

kullanım alanlarında kullanılmaktadır. 

● DüĢük voltajlı düĢük güç uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. 

● Senkron versiyon ve rezonant türevleri geliĢtirilmiĢ dönüĢtürücü verimliliği 

sağlar. 

     

Tasarımını yaptığımız devrenin temel mantığı anahtarlama frekansının 

darbe geniĢliği modülasyonu oranıyla gerilim düĢümüdür.Anahtarlama açık 

durumunda giriĢ gerilimi devreyi besleme ve endüktörü Ģarj etmede 

kullanılır.Anahtar kapalı durumda ise devre beslemesi Ģarj edilen endüktörün 

enerjisi tarafından sağlanır.Anahtarlama frekansının darbe geniĢliği 

modülasyonu oranıyla gerilim düĢümü aĢağıdaki denklem ile ifade edilir; 
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Figür 33: Dijital sinyal periyot gösterimi 

     

Figür 34: Anahtar açık durumunda akım haritası 

   

Figür 35: Anahtar kapalı durumunda akım haritası 

Devrenin temel mantığı indüktörün ana depolama elemanı olarak 

kullanılmasıdır. Bilindiği gibi indüktör içinde enerji depolayan lineer olmayan 

bir devre elemanıdır.Anahtar devreye kapatıldığında giriĢi kaynağı, indüktörü 

Ģarj eder ve devreye açık hale geldiğinde devre gerekli enerjiyi bu indüktör 

üzerinden sağlar.Bu durum yukarıdaki Figür 34 ve Figür 35‟te anlatıldığı 

gibidir.Anahtar açık durumunda indüktörün akım formülü:  

 

          
  

  
      

  

  
 

     

 
   

                                              
  

  
 

     

 
      

                                                                      
  

  
 

     

 
                 

 

                       ,Sonuç olarak indüktör akım grafiği anahtar açık durumunda pozitif bir eğim 

alır.Anahtar kapalı durumda ise indüktör akım formülü: 
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,Sonuç olarak endüktör akım grafiği anahtar kapalı durumunda negatif bir eğim 

alır.Ġndüktör üzerinden geçen akım çıkıĢ akımına eĢit olacağı için bu  formüller  

sayesinde  minimum  ve  maksimum   akımı  bulunabilir.DA-DA  buck çevirici 

devresi için yüksüz durumda minimum akım değeri kritik değerdir ve kritik 

endüktör değeri minimum akıma göre belirlenir.Aracımızın baĢlangıçta akım 

çekmeyeceği düĢünülerek minimum değer 0 olarak hesaplanır ve buradan 

gelen kritik indüktans formülü aĢağıdaki gibi ifade edilir: 
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 Figür 36 :Endüktans Ģarj ve deĢarj zamanlamasında akım grafiği 

 

 ,Burada D değeri, 48 Volttan 12 Volta alçaltılacağı için, 0.25 

belirlenmiĢtir.     değeri 1 k  olarak seçilmiĢtir.Formülde değerler yerine 

konularak çıkan sonuçtaki endüktans değeri piyasada bulunmadığı için en 

yakın değer kritik endüktans değeri olarak belirlenir.Belirlenen değere göre 

maksimum ve minimum indüktans değerleri tekrardan hesaplanarak devrenin 

akım potansiyeli belirlenir.Vatoz için; kritik endüktans          olarak 

belirlenmiĢtir. 

            

            Devrenin anahtarlaması için en uygun eleman MOSFET tir.Mosfet 

seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: 

● Anahtar maximum gerilimin giriĢ gerilimine eĢit veya yüksek olmalı. 

● En az% 20 güvenlik faktörü kullanın. 

● Mosfet maksimum akımının,maksimum endüktör akımından yüksek 

olmalı 

            Vatoz için bu maksimum mosfet gerilim 48 V ve maksimum endüktör 

akımı 15 amper olarak belirlendi. 

 

             Diyot seçimi için gerekli hususlar: 

● Ġdeal anahtar ile VRRM = Vinmax 
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● En az% 20 güvenlik faktörüne izin ver 

● PIV (Tepe Ters Voltaj) veya VRRM olarak bilinen diyot boyunca 

maksimum voltajdır. 

● Maksimum diyot akımı formülü               dir 

 

             Kapasitör seçimi için kapasitör gerilimi maksimum çıkıĢ gerilimine 

dayanmalıdır.Ġdeal değer          
   

 
 ifadesinden yola çıkılarak 

bulunur.Endüktör akımının AA bileĢeni (dalgalanma) kapasitörden akar ve 

ortalama yükten akar.Kondansatör akım dalga biçimi Ģuna benzer: 

 

Figür 37: Kondansatör akımının zamana göre durumu 

Ve kritik kapasitör değeri için formül Ģu Ģekilde çıkarılır: 

      

 

Figür 38: Kondansatör akımının zamana göre durumu(detaylı) 
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Vatoz için bu değer C=6.88nF olarak tespit edilmiĢ olup, belirlenen 

koĢullarda Vatoz için elemalar hesaplandı.Belirlenen eleman değerlerinde DA-

DA buck çevirici için  MATLAB2018a&Simulink ortamında simülasyon 

yapıldı.Simülasyon sonuçlarına göre devrenin stabil bir Ģekilde çalıĢtığı tespit 

edildi.Simülasyonda kullanılan devrelerin Ģemaları ve sonuçları Ģu Ģekildedir: 
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Figür 39:  DA-DA Buck çevirici Matlab simülasyon devresi 

 

 

Figür 40:  Devrenin çıkıĢından alınan gerilim seviyesi ölçümü 

 

Figür 41: Endüktans akımının osiloskop çıktısı 



 

45 
 

          Simülasyon sonuçlarına bakarak stabil bir çıkıĢ gerilimine ve çıkıĢ 

akımına ulaĢıldığı söylenebilir. 

           DA-DA buck çeviricinin gereksinimi olan dalga geniĢlik modülasyon 

sinyali  için Timer555 devresi düĢünülebilir fakat Timer555‟in hassasiyeti ve 

kesin olmayan sinyal çıkıĢları sebebiyle DA-DA buck çevirici devresi için 

uygun değildir.Kesin olmayan sinyal çıktıları ve hassasiyet sorunları sebebiyle 

olası hata sonuçlarından Vatoz‟un etkilenebileceği için,piyasada kullanımı çok 

sık olan Timer555 devresini uygun olmadığına karar verilmiĢ.Daha hassas bir 

çalıĢma ve stabil bir çıktı için PID kontrol devresi daha uygun görülmüĢtür. 

            PID kontrol devrelerin de iki durum söz konusudur,akım modu kontrol 

devresi ve voltaj modu kontrol devresi.Voltaj modda güç katının akımı kontrol 

çevrimine dahil değildir.Daha açık bir ifadeyle,anahtarlama elemanlarından 

akan akım çıkıĢ voltajının regülasyonu amacıyla kullanılmaz.Kontrol 

çevrimine sadece çıkıĢ voltajı geri beslenir.Akım modunda kontrol çevrimine 

hem çıkıĢ voltajı hem de anahtarlama akımı geri beslenir.Voltaj modunda 

kontrol devrelerinde kontrol moduna göre daha hantal ve akım kontrolsüz 

kaldığı için DA-DA buck çevirici gibi DA-DA çeviricilerin de akım modu 

kontrol devresi daha uygundur.  

             Voltaj modu puspall,feedforward,half bridge,full bridge devreleri için 

kullanılırken,akım modu,flyback, step up ve step down tipi regülatörlerde 

kullanılır.Bu yüzden DC-DC buck çevirici devresi için akım modu PID kontrol 

devresi daha uygundur.Bu özel amaç,Akım modu PID kontrol,için UCx84x 

serisi entegreler kullanılabilir. 

         UCx84x serisi kontrol entegre devreleri, minimum sayıda harici 

bileĢenler ile çevrimdıĢı veya DC-DC sabit frekanslı akım modu kontrol 

Ģemaları uygulamak için gerekli özellikleri sunar. Dahili olarak uygulanan 

devreler, 1 mA'dan daha düĢük bir baĢlatma akımı ve bir hata amplifikatörü 

giriĢinde doğruluk için kesilmiĢ hassas bir referans içeren bir düĢük gerilim 

kilitleme (UVLO) içerir. Diğer dahili devreler, mandallı çalıĢmayı sağlamak 

için mantık, akım-sınır kontrolünü de sağlayan bir darbe geniĢlik modülasyonu 

(PWM) karĢılaĢtırıcısı ve yüksek-tepe akımını beslemek veya kesmek için 

tasarlanmıĢ bir totem-kutup çıkıĢ aĢamasını içerir. N-kanallı MOSFET'leri 

sürmek için uygun çıkıĢ aĢaması, kapalı durumdayken düĢüktür.UCx84x ailesi, 

çeĢitli paket seçenekleri, sıcaklık aralığı seçenekleri, azami iĢ çevrimi 

seçenekleri ve dönüĢ ve dönüĢ eĢik değerleri ve histerez aralığı seçenekleri 

sunar. Daha yüksek devir veya devir histerezisi olan cihazlar, çevrimdıĢı güç 

kaynakları için ideal seçimlerken, daha dar histerezis aralığı DC-DC 

uygulamaları için uygundur. UC184x cihazları -55 ° C ila 125 ° C arasında 

çalıĢma için, UC284x serisi –40 ° C ila 85 ° C arasında çalıĢma için 

belirtilmiĢtir ve UC384x serisi 0 ° C ila 70 ° C arasında çalıĢması için 

belirtilmiĢtir. 

             Entegrenin kısaca çalıĢma mantığı çıkıĢtan alınan gerilim ile bir 

referans gerilim değerini karĢılaĢtırıp bir hata voltajı üretir.Bu hata voltajı ile 

anahtarlama freaknasını karĢılaĢtırıp RT/CT oranıyla belirtilen freakansta bir 
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dalga darbe modülasyonu üretir.Vref değeri 5V ile  belirlenmiĢtir ki entegre 

içindeki mantık devrelerini ve bir takım elemanları besleme için daha sonra 2.5 

regülatör sayesinde değeri 2.5 V da düĢürülür ve Vfb ile karĢılaĢtırılıp hata 

voltajı üretilir. 

 

Figür 42: UCx842 Serisi entegre devresi, devre Ģematiği 

Entegrenin maximum çalıĢma koĢulları aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir: 

 

Tablo-2: Entegre çalıĢma koĢullları 

Entegre pinlerinin çalıĢma koĢulları  aĢağıdaki tablodaki gibidir: 

 

Tablo-3: Entegre maximum besleme koĢulları 
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            Tablodan da görüldü gibi 100kHz ile 500kHz arası bir anahtarlama 

frekansı üretir ki, bu da tasarımını yaptığımız DA-DA buck çevirici devresi 

için yeterli bir aralıktır. 

                 hata yükselticisinin ters giriĢidir. VFB, güç dönüĢtürücü voltaj geri 

besleme döngüsünü kararlılık açısından kontrol etmek için kullanılır. En iyi 

stabilite için, VFB lead uzunluğu mümkün olduğunca kısa ve VFB sokak 

kapasitansı mümkün olduğunca küçük tutulmuĢtur. 

            ISENSE pini,UCx84x akım algılama giriĢi PWM karĢılaĢtırıcısına 

bağlanır. ISENSE pini, MOSFET kaynak akımı algılama direncine bağlanır. 

Ön kenar gürültülerinden kaynaklanan yanlıĢ tetiklemeyi önlemek için, bir RC 

akım algılama filtresi gerekli olabilir. Geçerli duyu yükselticisinin kazancı 

tipik olarak 3 V / V'dir. 

            RT / CT osilatör zamanlama pimidir. Sabit frekans çalıĢması için, 

VREF'den RT / CT'ye bir direnç bağlayarak zamanlama kapasitörünün Ģarj 

akımını ayarlanmıĢtır.5 Volt ile besleme yapılır. Zamanlama kapasitörünü RT / 

CT'den GROUND'a bağlayarak frekansı ayarlanmıĢtır. En iyi performans için, 

zamanlama kapasitörü GROUND'a mümkün olduğunca kısa ve doğrudan 

tutulmuĢtur. Cihaz, osilatör frekansını belirleyen harici kapasitörün Ģarj 

akımını ayarlamak için harici bir direnç kullanır. Önerilen zamanlama direnci 

değerleri aralığı 5 kΩ ile 100 kΩ arasındadır; önerilen zamanlama kapasitör 

değerleri aralığı 1 nF ile 100 nF arasındadır.Kapasitans ve direnç değerlerinin 

frekans cevapları aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi dir. 

 

 

Figür 43: Zamanlama Direnci, RRT, vs Frekans 



 

48 
 

 

Figür 44: Ölü Zamanlar vs Zamanlama Kapasitesi, SKK 

            RT/CT değerlerini belirlemede Ģekildeki grafikler kullanılabilir.Vatoz 

için bu değerler RT= 6.88k            olarak belirlenmiĢtir.Bu elemanlar 

anahtarlama frekansını oluĢturmakta etkilidir ve Vatoz için anahtarlama 

frekansı 250kHz olarak seçilmiĢtir.Frekans ile RT/CT arasında ki bağıntı 

formülü: 

 

     
    

       
 

      

               Vref değeri üretici firma tarafından 5V olarak belirtilmiĢtir.Bu 

yüzden  DC-DC buck çevirici devresinin giriĢ gerilimine gerilim bölücü direnç 

konularak referans voltajı olan 5V kolayca elde edilmiĢtir. 

 

Figür 45:  Gerilim direnç bölücü devresi 

 

             Vfb için de üretici firma tarafından 2.5 V belirlendiğinden dolayı çıkıĢ 

geriliminden gerilim bölücü direnç sayesinde 2.5 V elde edilmiĢtir.Kaçak akım 

ve gürültüleri önlemek amacıyla Vref ve Vcc pinlerine 0.1  lık seramik 

bypass kapasitörler eklenmiĢtir. 
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            Anahtarlamadan çekilen akımı ISENSE pinine  voltaja çevirmek için 

anahtarlamadan toprağa bir Rs direnci bağlanmıstır.ISENSE gürültü 

filtrelemek için de RC devresi kurulmuĢtur. 

 

Figür 46:  ISENSE pin bağlantıları 

          Verilen değerler sonucunda Ģekilde görüldüğü üzere Proteus 8 Pro 

ortamında gerçekleĢtirilen simülasyon ve sonuçları aĢağıdaki gibidir. 

 

Figür 47: 48V-12V DüĢürücü buck devresi Ģematiği 

Simülasyon çıktılarına göre Vatoz için baĢarılı ve stabil bir Ģekilde besleme 

üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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 USB-Serial DönüĢtürücü[16] 

  Cihaz ile iletiĢimin seri yolla aktarılması için kullanılacak olan bu 

bileĢen Pl2303hx model USB-Serial dönüĢtürücü iletiĢimde ihtiyaç duyulan 

okuma ve yazma hızı ihtiyacını karĢılayabileceği için seçilmiĢtir.Bu ürünün 

teknik detayları aĢağıda verildiği gibidir. 

 

Figür 48: Bayt okuma zamanlaması diyagramı 

 

Figür 49: Seçici okuma zamanlaması diyagramı 

Bu ürün cihaz ile iletiĢimini bir takım programlar aracılığılya 

gerçekleĢtirmektedir.Bu programlar PuTTy ve VNC Viewer 

programlarıdır.Anakart ile bağlantısı aĢağıda görüldüğü gibi yapılır ve 

sonrasında , anlatılan adımlar izlenir. 

 

Figür 50: USB-Seri dönüĢtürücü deneysel bağlantı Ģematiği 
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Görülen Ģematikteki bağlantıların seçilmesinin nedeni, Raspberry Pi 3 

Model B+ GPIO pin diyagramında belirtildiği gibi BOARD metoduyla 

sayıldığında  8. ve 10. pinlerinin sırasıyla, TxD(UART), RxD(UART) pinleri 

olmasından kaynaklıdır.TxD pini transmit yani gönderim iĢlemleri için, RxD 

pini receive yani alım iĢlemleri için kullanılır.Bu bağlantının yapılmasının 

ardından bilgisayara hangi port üzerinden bağlandığı tespit edilir ve bu kanal 

üzerinden Putty aracılığıyla , bilgisayardan VATOZ‟un anakartına yönelen bir 

tünel oluĢturulur.Bu tünel SSH secure shell protokolü izler ve bilgilerin 

karĢılıklı Ģifrelendiğinden emin olur.Bu tünel açıldıktan sonra, VATOZ‟a 

atanmıĢ statik bir IP adresi üzerinden cihaza bağlanılır ve  Pl2303hx 

bilgisayardan gelen veriyi seri düzene dönüĢtürerek anakarta aktarır. Bu seriye 

dönüĢtürme iĢlemi basitçe gelen verinin, anlık olarak sadece bir biti sırayla 

yazması veya okuması demektir. Bu iĢlem birbirine paralel farklı BUS yolları 

veya kanallar kullanmaz.Yukarıda verilen Figür-48 ve Figür-49 „ da 

görülebileceği gibi Pl2303hx dönüĢtürücü; önce bağımlı birimin adresini, 

sonra yazılacak baytın adresini, en sonda da veriyi iĢleyerek iĢlemi tamamlar.  

SRD-05VDC-SL-C 2 Kanallı manyetik röle 

  Bu röleler daha önce de anlatıldığı gibi ESC‟lerimizde yön pini 

bulunmamasına rağmen BLDC motorların çift yönlü dönebilmesini sağlamak 

maksadıyla kullanılmıĢtır.Gerekli teknik dökümanların incelenmesi sonucunda 

bu ürünün ; lojik voltaj seviyelerinde çalıĢabilmesi ve 10000 tahmini 

anahtarlama ömrünün bulunması nedeniyle seçilmiĢtir.Modülün teknik 

cizimleri ve Ģematikleri aĢağıda verildiği gibidir. 

 

 

Tablo 4: Ürünün Model tanıtımı. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi röle sınıfı içinde; model SRD, bobin 

voltajı 5V DC , yapısı S(sızdırmaz contalı), bobin hassaslığı L(düĢük) ve 

bağlantı formu C form olarak seçilmiĢtir. 
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Figür 51: Manyetik rölenin teknik çizimi ve devre Ģematiği 

 

 

 

Raspberry Pi 3 Model B+ 

Raspberry Pi 3 Model B+ , piyasasında fiyat/performans oranına 

bakıldığında en yüksek özelliği kullanıcıya sunan bir geliĢtirici kartıdır. Bu 

kartın genel özelliklerine bakıldığında aĢağıdaki sistemlere sahip olduğu 

görülür; 

SoC(çip üzerinde sistem): Broadcom BCM2837 

CPU(merkezi iĢlemci): 4× ARM Cortex-A53, 1.4GHz 

GPU(grafik iĢlemci): Broadcom VideoCore IV 

RAM(random access memory): 1GB LPDDR2 (900 MHz) 

Networking(Ağ sistemleri): 10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n         

wireless 

Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy 

Depolama: microSD 

GPIO: 40-pin baĢlık, çoklu 

Bağlantı noktları: HDMI, 3.5mm analog ses-vidyo jak, 4× USB 2.0, 

Ethernet, Kamera Seri Arayüzü (CSI), Görüntüleme/Ekran Seri Arayüzü (DSI) 

Yukarıda anlatılan özellikler , VATOZ insansız sualtı aracının otonom 

komuta veya manuel komuta fark etmeksizin, bütün iĢlemleri yeterince hızlı ve 

sorunsuz Ģekilde yerine getirebilmesi için yeterlidir. Bu noktada, 

CPU,RAM,Ağ sistemleri ve GPIO proje için kritik önem 
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taĢımaktadır.CPU,RAM ve Ağ sistemleri için teknik belgeler paylaĢıma açık 

olmaması sebebiyle bu raporda iĢlenememektedir ancak GPIO sistemleri 

takımımızca kurulduğundan, aĢağıda detaylı Ģekilde aktarılmıĢtır. 

GPIO, anakart üzerinde general purpose input/output açılımıyla; genel 

amaçlı girdi/çıktı baĢlıklarını oluĢturan birimdir.Bu IO baĢlıkların kullanımı 

“Sistem Tasarımı” baĢlığı altında verilmiĢ olan Ģematikte takip 

edilebilmektedir.Ancak daha detaylı tanıtılacak olursa bu bağlantılar Ģu Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur; 

 

Figür 52: Raspberry Pi Model B GPIO pin diyagramı 

 

Yukarıda verilen pin diyagramına göre pin baĢlıkları iki yönteme göre 

numaralandırılır.Bu yöntemlere göre BOARD metodu; pin baĢlıklarını sırasıyla 

numaralandırırken , BCM metodu kart içindeki registerların(kaydedici) numaralarını 

kullanır.Anlatılacak olan sistemde numaralandırma iĢlemi , okuyucuya kolaylık 

sağlaması açısından BOARD metodu ile yapılmıĢtır ve BCM numaralandırması 

parantez içinde belirtilmiĢtir.Bu sistem Ģu Ģekildedir; 

BOARD 3(GPIO2):Bu pin MPU 6050 gyro sensörünün “serial data” yani seri 

veri pinine iliĢtirilmiĢtir ve bilgi aktarımı için yapılmıĢtır.Aynı zamanda I²C 

pinidir.Inter-Integrated Circuit anlamına gelen bu düzen birden fazla bağımlı birim 

oluĢturabilecek bir protokol izler. 

BOARD 5(GPIO3):Bu pin yine aynı Ģekilde MPU6050 gyro sensörüne 

bağlanmıĢtır ve serial clock pininde ölçüm iĢlemleri için kullanılır.I²C pinidir. 

BOARD 8(GPIO14):Bu pin aynı zamanda TXD0 pinidir ve Pl2303hx seri 

dönüĢtürücünün Rx pinine iliĢtirilmiĢtir.ĠletiĢim sağlanması için elzem bir bağlantıdır. 

BOARD 9(GPIO15):Bu pin aynı zamanda RXD0 pinidir ve Pl2303hx seri 

döüüĢtürücünün Tx pinine iliĢtirilmiĢtir.Yine iletiĢimi sağlamak amaçlıdır. 

BOARD 12(GPIO18):Bu pin Raspberry Pi GPIO baĢlık setinin PWM(darbe 

geniĢliği modülasyonu) üretebilen nadir 6 pininden birisidir ve, ön sağ ve ön sol olmak 

üzere iki motoru kontrol eden esclerin kontrol pini olarak kullanılmıĢtır.Bahsedilen 

motorların devir hızı bu pin üzerinden belirlenir. 



 

54 
 

BOARD 13(GPIO27):Bu pin öndeki iki motorun yönünü değiĢtirmek için 

kullanılan manyetik röle modüllerinin yönetimi için sağlanmıĢtır. Ön sağ ve ön sol 

motorun rölelerinin ikisinde de ayrı ayrı bulunan In1 ve In2 giriĢlerinin, hepsini aynı 

anda kontrol etmek maksadıyla kısa devre edilmesi ile oluĢturulmuĢtur. 

BOARD 15(GPIO22):Bu baĢlık ise sol motorun dönüĢ yönünü değiĢtirecek 

olan rölenin yönetimi için kullanılmıĢtır. 

BOARD 16(GPIO23):Sol motorun hız kontrolünü yapacak olan ESC ye 

PWM gönderecek olan pindir. 

BOARD 18(GPIO24):Sağ motorun hız kontrolünü yapacak olan ESC ye 

PWM gönderecek olan pindir. 

BOARD 19(GPIO10):Bu baĢlık ise sağ motorun dönüĢ yönünü değiĢtirecek 

olan rölenin yönetimi için kullanılmıĢtır. 

BOARD 22(GPIO25):Sağ arka ve sol arka olmak üzere iki motoru kontrol 

eden esclerin kontrol pini olarak kullanılmıĢtır.Bahsedilen motorların devir hızı bu pin 

üzerinden belirlenir. 

BOARD 23(GPIO11):Bu pin arkadaki iki motorun yönünü değiĢtirmek için 

kullanılan manyetik röle modüllerinin yönetimi için sağlanmıĢtır.Sağ arka ve sol arka 

motor rölelerinin ikisinde de ayrı ayrı bulunan In1 ve In2 giriĢlerinin, hepsini aynı 

anda kontrol etmek maksadıyla kısa devre edilmesi ile oluĢturulmuĢtur. 

BOARD 32(GPIO12):Bu pin cihaz önündeki gripper mekanizmasının yatay 

eksen etrafında dönebilmesi için yerleĢtirilen servo motorun yönetimi için kullanılacak 

olup PWM çıktısı alınan bir baĢlıktır. 

BOARD 33(GPIO13):Bu pin cihaz önündeki tutucunun , tutma veya bırakma 

mekanizmalarını kontrol edebilmek maksadıyla yerleĢtirilen servo motorun yönetimi 

için kullanılacak olup PWM çıktısı alınan bir baĢlıktır. 

Anakart üzerinde GPIO çıkıĢı veya giriĢi olarak kullanılmıĢ pinler ve amaçları 

yukarıda anlatıldığı gibidir ancak bu karttan alınan çıktılar bununla sınırlı 

değildir.Bunlara ek olarak Kameranın bağlantısının kurulduğu AWM 20341 yassı 

kablo uyumlu ,CSI bağlantısına da kamera iliĢtirilmiĢ vaziyettedir. 
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OV5647 Kamera Modülü 

              

Figür 53: OV5647 Kamera Modülü 

 

                Aracın yarıĢma koĢullarında  belirtilen yazı okuma ve oto kontrol modunda 

engel algılamak için sensör gerekmektedir.Bu amaçlar için kullandığımız anakart 

Raspberry Pi ile modelleri ile uyumlu 5 megapiksel OV5647 kamera modülü 

kullanılması uygun olduğu görülüyor.Ayarlanabilir odaklı kameranın çalıĢma gerilimi 

optimum düzeyde ve 3-5 Voltdur.Diyafram (F):2.0,odak uzaklığı 6mm ve 

ayarlanabilir durumdadır.GörüĢ açısı:75.7 derece olarak verilmiĢtir.Maksimum 1080 

piksel çözünürlüğe kadar desteklemektedir.32x32 mm‟lik boyutu ile  denizaltı drone 

uygulaması için optimum seviyededir.OV5647 kamera modülü fonksiyon blok 

diyagramı aĢağıdaki Ģekilde belirtildiği gibidir. 
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Figür 54: Fonksiyon blok diyagramı. 

 

                     Raspberry Pi ile OV5647 kamera modülü bağlantısı için Raspberry Pi 

üzerinde bulunan jak giriĢi ile kamera arasında awm 20341 yassı kablo ile bağlantı 

kurulumu sağlanabilir. 

              

Figür 55: Awm 20341 yassı kablo 

                     OV5647 Kamera modülünü programlamamız ve kameradan görüntü 

bilgisi alabilmemiz için raspberry pi üzerinden python programı kullanılabilir.Python 
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kamera modülünü projeleriniz de kullanmak için geliĢtirilmiĢ python-picamera 

kütüphanesi mevcuttur. 

 

            EMAX 12A Simonk ESC  

 

Figür 56: EMAX 12A Simonk ESC elemanı 

 

             Araçta kullanılan motorlar  BLDC (brushless direct current) çeĢit 

motordur.Fırçasız motor özellikleri: 

● ÇalıĢma gerilimi 7.2V-12V aralığındadır. 

● Yüksüz akımı 0.5Amper‟dir. 

● Maksimum akım 60 saniye için 13 amperdir. 

● Maksimum güç 150 Wattır. 

● Üç fazlı bağlantı nedeniyle tam hız kontrolü sağlar. 

             

            A2212 model motor kullanılmaktadır ve 1400KV oranlıdır.Bu  KV 

değeri yükseldikçe motorun volt baĢına vereceği rpm artar.BLDC motorları 

sürmek için kullanılan ESC(electronic speed controller) 3 fazlı çıkıĢ üretmek 

maksadıyla kullanılır ve giriĢ olarak 50Hz PWM(pulse width modulation) 

alır.PWM mantığı Ģekilde de gösterildiği gibi, bir kare dalga atım serisinin, 

lojik seviyede 1 veya 0 olarak ne kadar süreyle kaldığıyla alakalıdır ve bununla 

iĢlem yapar.Lojik 1 seviyesinde kalınan sürenin, bütün periyota oranı çalıĢma 

döngüsü (duty cycle) olarak adlandırılır.  
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Figür 57: %50 duty cycle , %75 duty cycle ve %25 duty cycle PWM.  

 

           Aracın sahip olduğu motorların hız kontrolü ve motorların anakart 

üzerinden kontrolünü sağlamak için kullanılacak esc olarak EMAX 12A 

Simonk ESC belirlendi.ESC olarak kullandığımız EMAX 12A modülü giriĢ 

olarak minimum %5 duty cycle için maksimum %10 duty cycle için cevap 

üretir. Bu PWM dalgasının üretimi için Raspberry Pi anakart ile EMAX 12A 

Simonk ESC bağlantısı yapılması gerekir.Raspberry Pi nin GPIO pinlerinden 

BCM 12-13-18-23-24-25 (veya sırayla 32-33-12-16-18-22 BOARD) PWM 

üretebildiği için kullanıma uygundur.  

             Araçta kullandığımız bağlantılar Elektronik Tasarım, Algoritma ve 

Yazılım Tasarımı baĢlığı altında bölüm 4.1.1 Elektronik Tasarım süreci baĢlığı 

altında Raspberry Pi 3 Model B+ konusu altında da anlatıldığı gibidir. 

 

Devre Ģemada örneklediği gibi kurulduktan sonra aĢağıdaki adımlar sırasıyla 

yerine getirilmelidir: 

1. Motor bağlantıları tekrar kontrol edilmeli ve yanlıĢ bağlantı olması 

durumunda düzeltilmeli, motorun Ģaftını tutacak , takılmasına neden olacak bir durum 

varsa bu durum ortadan kaldırılmalıdır.Aksi takdirde motor teoride sonsuz akım 

çekmeye çalıĢacak ve yanacaktır.  

2. Motor kontrolü için gerekli kod baĢlatılmalı ve zaten hali hazırda kodda 

bulunan, kalibrasyon iĢlemleri için yaklaĢık 1 saniye beklenmelidir.Bu sırada 2 ayrı 

tonda bip sesi duyulacaktır.Eğer sürekli olarak kesik kesik bip sesi duyuluyorsa 

program baĢtan baĢlatılmalıdır.  

 3. Motora komut vermeden önce maksimum bir değer atanmalıdır.(örn. %12 

duty cycle).ESC den 2 kere bip sesi gelmesi durumunda motor kullanıma hazır halde 

demektir. 
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Mpu6050 Gyro Sensörü 

 

Figür 58: MPU 6050 gyro sensörü elemanı 

 

           MPU6050 sensörünün tekli yonga üzerinde birçok iĢlevi vardır. Bir 

MEMS ivmeölçer, bir MEMS jiroskop ve sıcaklık sensöründen oluĢur. Bu 

modül, analog değerleri dijitale dönüĢtürürken çok hassastır, çünkü her kanal 

için 16 bit analog - dijital dönüĢtürücü donanımı vardır. Bu modül aynı anda x, 

y ve z kanallarını yakalayabiliyor. Ana bilgisayar denetleyicisiyle iletiĢim 

kurmak için I2C arabirimine sahiptir. Bu MPU6050 modülü hem 

akselerometreye hem de jiroskopa sahip kompakt bir yongadır. Bu dron, robot, 

hareket sensörleri gibi birçok uygulama için çok kullanıĢlı bir cihazdır. Ayrıca 

Jiroskop veya Üçlü eksenli ivmeölçer olarak da adlandırılır..Pinler arası boĢluk 

standart olarak ayarlandığı için breadboard veya farklı devre kartlarında 

rahatlıkla kullanılabilir.Bu yüzden Raspberry Pi Model B+ anakart ile 

çalıĢmaya uygundur.Bu sebeple Vatoz için uygun bir sensördür. 

  

           MPU-6050 gyro sensörü teknik özellikleri: 

● ÇalıĢma gerilimi: 3-5V 

● Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

● Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı:  ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

● ĠletiĢim: Standart I²C 

 

           MPU-6050 gyro sensörü Raspberry Pi model B+ ile bağlantı durumları 

Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı baĢlığı altında bölüm 4.1.1 

Elektronik Tasarım süreci baĢlığı altında Raspberry Pi 3 Model B+ konusu 

altında da anlatıldığı gibidir: 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

DEU ROV Takımı bünyesinde tasarlanmakta olan aracımız belirtilen 

görevleri yerine getirebilecek Ģekilde bir algoritma ile donatılmıĢtır. Öncelikle 

aracın otonomi durumunda iken sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde hareket 

edebilmesi adına gyro sensörü kullanılarak algoritma süreci baĢlatılmıĢtır. 

Aracın hareket kabiliyetini sağlayacak fırçasız motorlar ile senkron bir Ģekilde 

çalıĢacak olan sensörün çıkıĢ verileri motor verilerinin de içinde bulunduğu 

arayüz kodunda iĢlenerek iki veri tipinin de kullanıldığı bir algoritma ile aracın 

denge yönetimi sağlanmaktadır. Ayrıca otonomi görevlerinde kontrol ve 

hedefe kitlenme kabiliyetlerinin oluĢturduğu ihtiyaçlardan dolayı OpenCV açık 

kaynak kütüphanesi kullanılarak aracın kamerası aracılığı ile çalıĢacak arayüz 

algoritması incelikle tasarlanmaktadır. Bu süreçte aracın beyni olarak 

kullanılacak Raspberry Pi 3 Model  B+, su üstü istasyonu ile kablolu iletiĢim 

halinde olacak ve aracı otonomi dıĢında, kullanan kiĢi ile sorunsuz haberleĢme 

sağlayarak aracın su içerisindeki konum ve koordinatlarını iletecektir. Mekanik 

ve elektronik ekibin senkron Ģekilde çalıĢması ile oluĢturulan VATOZ su altı 

robotunun sahip olduğu dıĢ iskelet, yazılım yolu ile oluĢturulan genel 

algoritmayla uyumlu olarak su içerisinde hareket kabiliyetine kavuĢacaktır. 

VATOZ robotunun algoritması özetle aĢağıdaki gibi iĢler. 

● VATOZ otonom su altı aracı arayüzünün çağrılmasıyla baĢlatılmıĢ 

olur. 

● Sistem tanılaması baĢlar, uyarı gerekliyse kullanıcı uyarılır bunun 

dıĢında devam edilir. 

● Gyro sistemleri baĢlatılır, kamera yayın akıĢına hazır hale gelir, itici 

ve servo motorlar kullanıma hazırlanır. 

● VATOZ‟a otonom yönetim yetkisi kullanıcı tarafından her zaman 

verilebilir, her seferinde onay ister ve acil bir durum oluĢmasına 

karĢılık anında durdurulup manuel yönetime geçilebilir. Otonom 

yetkisi verilmemiĢ ise sistem varsayılan yönetim olarak operatör 

kumandasını seçer. 

● Otonom yetkisi verildikten sonra VATOZ kendine yüklenilen komut 

takımı yönerge kümesi içinden, bulunduğu duruma göre kendine 

uygun olanı seçer(çemberden geç, harf oku, maket geminin yanına 

konumlan vs.) ve buna göre titizlikle ve incelikle, OpenCV 

kütüphanesi kullanılarak yazılmıĢ yönergeleri izlemeye baĢlar. 

     

Figür 59 : VATOZ arayüz mesajları.  

Otonom yetkisi teyidi(solda) ve otonom yetkisi verilmiĢ durum(sağda). 
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● Sistem kullanıcıya elde edilen verileri iletmeye baĢlar. 

● Manuel komuta seçilmiĢ olsa dahi, kameranın açılması ve motorların 

kontrolünün aktifleĢtirilmesi için kullanıcıdan komut bekler. Bunun 

dıĢında kamera ve motorlar hazırda bekletilir. 

● Aktif hale getirildiğinde girilen komutlara cevabını verir ve yenisini 

bekler. 

 

     

Figür 60: Motor seçenekleri. EtkinleĢtirmeye hazır ancak komut beklemeyen motorlar 

durumu(solda), etkinleĢtirilmiĢ ve komut bekleyen motorlar durumu(sağda). 

● Motorlar aktif hale geldikten sonra cihaz motor kontrollerinin 

yetkisini tamamen kullanıcıya bırakmıĢ hale gelir.Kullanıcı atanmıĢ 

11 klavye tuĢu ile motorları yönetebilecek komutları Ģu andan itibaren 

girebilecek durumdadır.Bahsi geçen 11 adet tuĢ atanması aĢağıda 

gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 5: Motor fonksiyonları klavye tuĢ atamaları 

 

Yukarıda anlatılan algoritmanın seçilme nedeni öncelikle görevlerin 

yüksek oranda olumlu neticelenmesini sağlamaktır. Ayrıca kullanıcı 

kolaylığını, ergonomiyi, cihazın ve çevresindekilerin güvenliğini üst düzeye 

taĢıyor olmasıdır. Son olarak cihaza yüklenecek algoritmanın akıĢ diyagramı 

aĢağıda detaylı Ģekilde verilmiĢtir. 
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Figür 61 : Algoritma AkıĢ Diyagramı 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Tasarlamakta olduğumuz otonom sualtı aracı VATOZ‟un eklenen 

ekipmanlarını kontrol edeceği algoritmanın tamamı özgün olup DEU-ROV 

takımına aittir.  Bu aracın yazılımı; otonomi yazılımları ve manuel komuta 

yazılımları olarak iki ana baĢlık altında ayrılabilir. Bunlardan birincisi olan 

Elle Kumanda Modu‟nda araç üzerindeki kameradan arayüze görüntü 

aktarılarak kontrol kullanıcıya verilir. Bu modda aracın ne kadar yükseleceği, 

alçalacağı, hızlanacağı yada bir cismi kavrayıp kavramayacağı gibi kararları ve 

kontrolleri kullanıcıya bırakılmıĢtır. Kullanıcı bu parametreleri VATOZ‟un 

arayüz ekranındaki araçtan gelen geri besleme pencerelerini takip ederek 

rahatlıkla değiĢtirebilir/kontrol edebilir. 

Daha detaylı anlatılacak olursa , elle kumanda edilebilmesi için 

tamamen kullanıcı tarafından gelecek olan girdilere bağlı bir yazılım 

oluĢturulmuĢtur.Bu yazılım, operatörün kullanacağı arayüze entegre edilmiĢ 

bir halde yazılımın “ana” bloğunu oluĢturur. Bu ana blokta , “Algoritma 

Tasarım Süreci” baĢlığı altında belirtildiği gibi sınıflar oluĢturulmuĢ , itici 

motorlar, servo motorlar,kamera ve GYRO tanımları yapılmıĢtır.Bunlarla 

beraber kendi tanımladığımız Ģuanki sayısıyla 10 adet fonksiyon 

bulunmaktadır.Bu fonksiyonlar detaylı Ģekilde aĢağıda anlatıldığı gibidir; 

● Manual(): VATOZ un varsayılan yönetim biçimini(elle 

kumanda) çağırır ve ekrana durumla ilgili bilgilendirme mesajı 

göndedir.True değer döndürür. 

● AUTONOMOUS(): VATOZ‟un otonom çalıĢması için gerekli 

olan komut takımı yönerge kümelerini içeren kemik 

fonksiyondur.Bu fonksiyon içerisinde, yönerge kümelerini 

bulundurduğu gibi, kullanıcıya otonomi yetkisi verdiğinde 

bunun teyidini yapmak için mesaj kutusu gönderir ve cihaz 

otonom duruma geçtiğinde uyarı mesajı verir.Ġçinde 

“KeyboardInterrupt” istisnası bulundurur ve bu durum 

kullanıcının otonomiyi iptal etmek istediği durumda Ctrl+C 

kombinasyonuyla otonomiden çıkabilmesini sağlar.Değer 

döndürmez.Bu fonksiyon daha sonra detaylı olarak 

anlatılacaktır. 

● baslat_kamera(): Adından da anlaĢılabileceği gibi kameranın 

yayın akıĢını baĢlatır.Sadece önizleme görüntüsünü aktarır. 

● kapat_kamera(): Yayının durdurulması için eklenmiĢtir. 

● fotograf_çek():Kullanıcının belirttiği dosya içine hafızada yer 

olduğu sürece istenilen sayıda fotoğraf çekip kaydedebilmesini 

sağlar.Ġçinde tanımlı global değiĢken sayesinde piyasada 

bulunan basit algoritmaların aksine çekilen yeni fotoğrafı 

öncekinin üstüne kaydetmez.Yeni bir imaj dosyası oluĢturur. 

● key(event):Bu fonksiyon kullanıcının girdiği klavye ve fare 

girdilerini takip eder.Parametre olarak arayüzdeki ana çerçeve 

üzerindeki olayları alır.Kendi içinde 11 dala  ayrılır ve bunlara 
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göre motorlara gönderilen PWM dalgalarının çalıĢma döngüsü 

yüzdesini manipüle eder.Aynı Ģekilde motorların ters yöne 

dönebilmesini sağlamak için önceden tanımlanmıĢ manyetik 

rölelerin kontrolünü yapar ve bir de motor dönüyorken bu 

iĢlemin yapılmasını önlemek maksadıyla eklenmiĢ kontrol 

mekanizmasına sahiptir.Bu fonksiyon “DıĢ Arayüzler” baĢlığı 

altında bahsi geçen motor göstergelerini de kontrol eder.Değer 

döndürmez. 

● callback(event): Bu fonksiyon parametre olarak arayüzdeki ana 

çerçeve üzerindeki olayları alır.Bu parametreyle kullanıcının 

arayüzdeki ilgili bölgeye tıklayıp tıklamadığını kontrol eder ve 

eğer tıkladıysa “key(event)” fonksiyonunun klavye tuĢ 

atamalarını ana çerçeveye iliĢtirir. 

● releaseMotorControls(event):Bu fonksiyon arayüzdeki ana 

çerçevenin ilgili bölümüne sağ tıklanmasıyla çağrılır ve 

key(event) fonksiyonundaki tuĢ atamalarının bağını ana 

çerçeveden kopartarak motor kontrollerini bıraktırmıĢ olur. 

Daha sonra “callback” fonksiyonu çağrılarak bu durum geri 

alınabilir. 

● x_y_position(event):Arayüzün ana çerçevesinde nereye 

tıklanıldığını anlamak için yazılmıĢ yardımcı bir fonksiyondur. 

● GYRO():Cihazın gyro modülünden gelen bilgileri bitsel 

iĢleyip,bunların dönüĢümünü sağlayan kemik bir 

fonksiyondur.Bu fonksiyon arayüzde kullanıcıya pozisyon ve 

ivmelenme bilgilerini yansıtılacak olan 7 segment göstergeleri 

manipüle ettiği gibi, motorlara da denge konusunda teyit 

yapması için bilgi gönderir.Teknik tabiriyle “recursive” yani 

özyineli bir fonksiyondur.Bu durum, fonksiyonun kendi kendini 

tekrar tekrar çağırması durumudur.    

           Yukarıda anlatılan fonksiyonlar,hali hazırda kütüphanelerde bulunan ve 

yazılımda kullanılmıĢ bütün fonksiyonlar ile; cihazı kullanacak olan operatörün 

cihaz üzerindeki hakimiyetini ve çevresel farkındalığın en üst düzeye 

çıkarılmasını garanti eder ve cihazın sahip olduğu bütün yetilerin istenildiği 

gibi kullanılması için kafi ve yeterince etkilidir.Yine de daha etkili olunması 

maksadıyla bu fonksiyonlara yenileri eklenebilir. Aracımızın ikinci çalıĢma 

modu olan Otonom Mod‟da ise VATOZ kendi kontrol  kararlarını kendi 

almaktadır. Bu kararları alırken Gyro Sensörü ve Kameradan gelen bilgiler 

Raspberry Pi iĢlemcimizde iĢlenerek anlamlandırılır ve motorlara komut olarak 

geri döner. Bu döngü sonucunda da VATOZ bulunduğu durum ve konuma 

göre hareket kararlarını kendisi almıĢ bulunur. 

            

                        Ayrıntılı Ģekilde anlatıldığında, bu otonomi yukarıda bahsi geçen 

AUTONOMOUS() fonksiyonunun çağrılması sonuncu, cihazın yönerge 

kümelerini okuması baĢlatılır.Bu andan itibaren iĢlemlere edilebilecek tek 

müdahale, otonomiyi “Ctrl+C” kombinasyonunu tuĢlayarak kapatmaktır.Bunun 
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dıĢında, bu fonksiyon kullanıcıdan hiçbir girdi almaz.  Otonom mod içerisinde 

çalıĢan, verilen harf/yazı okuma ve çember içinden geçme görevleri için 

Computer Vision(CV) sistemleri aktif hale gelir ve hedef, kamera yardımıyla 

aracın hareketi süresince aranır. Hedef bulunmaması durumunda VATOZ 

olağan Ģekilde hedefini aramaya devam eder. Hedef bulunması 

durumunda,otonom gerçekleĢtirilecek görevler arasından hangisini yapacağına 

karar vermek için görüntü iĢleme kütüphanelerinden olan OpenCV kütüphane 

fonksiyonlarını kullanır.Bu kütüphaneden çemberlerin saptanmasında önemli 

rol oynayan HoughCircles fonksiyonu temelde giriĢi yapılan görseli 

matrislerine ayırarak bu matrislerle fonksiyon içerisinde bulunan çember 

görselleri matrisleri arasında benzerlik yakalamayı amaçlar. HoughCircles 

fonksiyonuna girilen parametreler bulunacak çemberin yarıçapının min ve max 

değerlerine kısıtlama getirebilir. Ayrıca aranacak olan çember Ģeklinin bir 

çember ile sahip olması gereken benzerliği de ayarlayabileceğimiz bir 

parametresi bulunmaktadır. Bu parametre sayesinde gürültü olusturabilecek, 

fonksiyonun çembere benzetebileceği istenmeyen durumlar ekarte edilir.  

 

VATOZ bahsedilen HoughCircles fonksiyonunu kullanarak saptadığı 

çembersel bölgenin koordinatlarını belirler. Ġlerleme doğrultusunun merkezi ile 

çembersel bölgenin merkezi birbiri ile eĢleĢecek Ģekilde motorlara geri dönüĢ 

sağlanır. Koordinatlar eĢleĢene kadar motorlar kontrollü Ģekilde çalıĢtırıldıktan 

sonra,takip edilmesi için,cihazın bulunduğu konumdan çemberin merkezine  

doğru bir yön vektörü oluĢturulur ve çember görüĢten çıkana kadar çemberin 

merkezi ve ilerleme doğrultusu eĢmerkezli tutulur. Çember görüĢten çıktıktan 

sonra(ki bu durumdan cihazın çemberin içine girdiği çıkarımı yapılabilir ancak 

cihazın çemberden çıktığı kesin değildir.) bir süre daha ilerlemeye devam edip, 

görevi baĢarı ile tamamlamıĢ olur. 

            Deneme sürecinde VATOZ yazılımının saptadığı bir çember örneği 

aĢağıda Figür 62‟de gösterilmiĢtir. 

 

Figür 62: Cihazın çember görüntüsü algılaması 

Hedefler arasından çember bulunamadığı ve verilen ölçülerde küp nesneleri 

yakaladığı andaki durumda izlemesi için yazılan kod bloğunda ise tekrar görüntü 

iĢleme kütüphanelerinden olan OpenCV kullanılmıĢtır. Harf/yazı okuma görevini 
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VATOZ kameradan alınan görüntüyü sürekli olarak iĢleyerek bir harf/yazı saptanması 

durumunda kullanıcı arayüzüne geri dönüt olarak döndürür. Bu yazılım için OpenCV 

kütüphanesi ile birlikte Python yazılım dili için kullanılan text recognition modülü  

pytesseract birlikte kullanılmıĢtır. Bu yazılımın geliĢtirilme sürecinde uyguladığımız 

testlerden bir örnek aĢağıda Figür 63‟te gösterilmiĢtir. 

 

Figür 63: Harf Okuma ĠĢlemi 

 

Görevler yerine getirilirken tüm bu komut ve kontroller uygulanırken aracı 

daha güvenli ve stabil bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak için Gyro sensörümüz 

eĢzamanlı olarak yazılım modüllerimizle iletiĢim içinde bulunarak VATOZ‟un dengeli 

ve isabetli bir Ģekilde hareket etmesini sağlamaktadır. 

Yazılım ve algoritma geliĢtirme sürecinde Python yazılım dili kullanmamızın 

sebepleri Raspberry Pi 3 Model B+ anakartın GPIO ( General Purpose Input Output) 

pinlerini kullanımında yarattığı uyumluluk ve kolaylıktır.Python nesne yönelimli 

“object oriented” bir dildir ve cihazın alt bileĢenlerinin sınıflandırılarak,yazılımsal 

olarak tanımlarının yapılmasına olanak sunar. Sınıflandırılan bu nesneler kolayca 

birbirlerinin ebeveyn yapılarında toplanabilir, örneğin bir yapı altında motor bir kere 

tanıtıldığında, o motoru (derleyiciye göre motor nesnesini) manipüle eden bütün 

fonksiyonlar, daha sonra tekrar tanımlamaya ihtiyaç duyulmadan sınıftan edinilmiĢ 

“taklit”  motor_1,motor_2, … ,motor_n vs. nesneleri için yine geçerli olacaktır.Bu 

durum ve kapsamlı modülleri Python dilinin tercihinde büyük önem taĢır. Bununla 

birlikte kullandığımız Computer Vision kütüphaneleri ile entegre edilebilirliğinin 

yüksek oluĢu ve  Python yazılım diline olan hakimiyetimiz bu dili seçmemizle 

sonuçlanmıĢtır. 
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4.4. DıĢ Arayüzler 

VATOZ insansız su altı aracı otonom çalıĢabileceği gibi, uzaktan kontrollü 

biçimde  de çalıĢabilmektedir. Bu sebeple uzaktan kontrolü sağlayacak olan 

operatörün çevresel farkındalığını azami düzeye çıkaran, bunun yanında kullanımı 

kolay ve güvenliği ön planda tutan bir arayüze ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu ihtiyacın 

karĢılanması maksadıyla Figür 64‟te görülen arayüz tasarlanmıĢtır. Bu arayüzün 

yazılımı %100 takımımıza aittir ve tamamen eĢsiz, piyasada bulunamayacak bir 

programdır. Bu kullanıcı arayüzünün alt bileĢenleri Ģu Ģekildedir; 1 adet 1520x720 

piksel ana çerçeve, bu ana çerçevede motorlar etkinleĢtirildikten sonra kullanılabilecek 

11 adet, otonom komutadan çıkabilmek maksadıyla atanmıĢ 1 adet toplamda 12 adet 

tuĢ ataması, komuta yöntemi seçmek maksadıyla oluĢturulmuĢ 2 adet radyo butonu, 

hangi komutada çalıĢtığını bildirmek ve otonomi yetkisini teyit etmek maksadıyla 

eklenmiĢ 2 adet uyarı mesajı ve 1 adet soru mesajı kutusu, motorları etkinleĢtirmek 

veya etkisiz hale getirmek maksadıyla 1 adet 96x54 piksel çerçeve, motor devirlerini 

kullanıcıya yansıtabilmek için kullanılan 6 adet gösterge, kamera kontrolleri için 

kullanılacak olan 3 adet buton, 1 adet 320x240 kamera çerçevesi, cihazın konumu ve 

ivmelenme bilgilerini kullanıcıya yansıtmak amacıyla yerleĢtirilmiĢ 6 adet 4 haneli 7 

segment gösterge bulunmaktadır. 

 

Figür 64 : VATOZ insansız su altı aracı kullanıcı arayüzü 

Genel bir özetle kullanıcı bu arayüzle; cihazın otonom komutada mı yoksa elle 

kumanda yöntemi ile mi çalıĢacağını seçebilir, cihaza teknik tabiriyle roll, pitch ve 

yaw hareketlerini rahatlıkla yaptırabilir, motorları etkinleĢtirebilir, ters yöne dönmesini 

sağlayabilir, sıfırlayabilir veya kapatabilir, gripper mekanizmasına tut veya bırak 

komutlarını gönderebilir, kamera görüntüsü baĢlatabilir, kapatabilir ve/veya anlık 

fotoğraf çekip kaydedebilir, motorların yüzde olarak kaç duty cycle ile çalıĢtırıldığı 

bilgisini görebilir ve x-y-z eksenlerindeki konumunu ve ivmelenme bilgilerini 
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edinebilir. Bu program Python 3.5(ve üzeri sürümler) programlama dilinde tkinter, 

time, tk_tools, pynput, multiprocessing, cv2 ve picamera kütüphaneleri kullanılarak 

yazılmıĢtır ve yaklaĢık 1100 satırdan oluĢmaktadır. Ancak arayüz elemanları sadece 

bu programla sınırlı değildir. 

Yukarıda anlatılan program arayüz bileĢenlerinin kullanıcıya aktarılan 

kısmıdır. Buna ek olarak arka planda PuTTy ve VNC Viewer programları kullanılarak, 

daha önceden anakarta atanmıĢ statik bir IP adresi üzerinden 1 kanal arayüz daha 

oluĢturulmakta olup bu arayüz SSH secure shell protokolü izlemekte ve aktarılan 

bilgilerin karĢılıklı Ģifrelendiğinden emin olmaktadır. Açılan bu kanaldan “Virtual 

Network Computing” yolu ile VATOZ insansız su altı aracına bağlanılmıĢ olur. Bu 

bilgiler sistem tasarımında da görülebileceği gibi seri yolla aktarılmaktadır. 

5. GÜVENLĠK 

 

Aracımızın tasarım ve üretim aĢamalarında, cihazın güvenli olmasını sağlamak 

amacıyla çeĢitli çözüm yolları oluĢturulmuĢ ve uygulanmıĢtır. Aracın mekanik tasarımı 

oluĢturulur iken etrafa zarar vermeyecek bir araç ortaya koymak, öncelikli tutulmuĢtur. Aracın 

ilk aĢamada sigma profillerin yapısı nedeniyle keskin olan köĢe noktaları oval bir Ģekilde 

tekrar tasarlanarak olası bir çarpma durumunda oluĢabilecek zarar en aza indirilmiĢ ve ortada 

açık, keskin bir uç bırakılmamıĢtır. Geçtiğimiz sene düzenlenen Teknofest 2018 Ġnsansız Su 

Altı Sistemleri YarıĢması‟nda rakip takımların motor pervanelerinin yerinden çıktığı 

gözlemlenmiĢ ve böyle bir olayı tecrübe etmemiĢ olmamıza rağmen bu durumun önlemi 

titizlikle ele alınmıĢtır. Yine de motor pervanelerinin bir tehlike oluĢturmaması adına motor 

yuvaları tasarlanmıĢ ve üretilmiĢtir. Tasarladığımız motor yuvaları sayesinde pervanelerin 

etrafta herhangi bir zarara yol açması da önlenmiĢtir. Araç içerisinde bulunacak olan 

elektronik ekipmanların en iyi Ģekilde korunması için sızdırmazlık üzerine geniĢ kapsamlı bir 

çalıĢma ve araĢtırma yapılmıĢ ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çeĢitli çözümler 

üretilmiĢtir. Cihazın sızdırmazlığını sağlamak için silikon, epoksi reçine[17], klinger contası, 

o-ring ve su geçirmez konnektörler kullanılmıĢtır. VATOZ‟un elektriksel açıdan da çeĢitli 

güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Öncelikle 48V 15A güç kaynağından aracımıza giden 

enerjiyi gerekli görüldüğünde kesmek için bir adet acil durum butonu[18] ve yüksek akım 

çekmesine karĢı bir adet sigorta[19] bulunmaktadır. Kullanacak olduğumuz akım ve gerilim 

değerlerine uygun bir Ģekilde seçilmiĢ olan acil durum butonu ve sigortanın kontrol masasında 

olması planlanmıĢtır ve esasen bu durum yarıĢma Ģartnamesinde zorunlu kılınmıĢ bir 

gerekliliktir. Ayrıca cihazın anakartı olan Raspberry Pi 3 Model B+‟ın korumasını sağlamak 

amacıyla, karta gelen güç kablosu üzerinde bir adet 2.5 amperlik sigorta bulunmaktadır. Araç 

ile kontrol masası arasındaki kablonun gergin olmaması ve esneklik sağlayabilmesi açısından 

25 metrelik kablo[20] yarıĢmada cihazın hareket kabiliyetini sınırlandırmaması maksadıyla 

cihaza iliĢtirilmiĢtir. Seçilen bu kablonun  ve sızdırmaz tüp içerisine girecek diğer bütün 

kabloların araca giriĢinde yüksek bir sızdırmazlık seviyesi elde etmek maksadıyla ısıyla 

daralan makaronlar[21] ve penetratörler[22] kullnılacaktır. Bunun dıĢında aracımızda 

bulunacak olan fırçasız motorların sudan yalıtımını sağlamak amacıyla epoksi reçinesi 

kullanılacak, bu Ģekilde motorların suda çalıĢma ömrü de uzatılmıĢ olacaktır. Yazılımsal 

olarak ise otonomiyi durdurabilmek için klavye tuĢu atamaları yapılmıĢtır. Yine aynı Ģekilde, 

yazılımsal olarak motorlara giden 3 fazlı akımın motor dönerken faz değiĢtirmesi durumunda 
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motorların büyük hasar alabileceği göz önünde bulundurulmuĢtur ve dönen motorun yön 

değiĢtirmesine izin vermeyen bir algoritma yazılıma eklenmiĢtir. Bunlara ek olarak cihazın 

özellikle; havuzun duvarlarına çarpması, ters dönmesi, yönlenme kabiliyetini kaybetmesi gibi 

problemlerle karĢılaĢmamak amacıyla sensörler yardımıyla aracın mümkün olduğunca 

otonom bir Ģekilde dengede ve güvenli bir Ģekilde çalıĢması sağlanmıĢtır. Devam eden süreçte 

ise motorların zorlanması, duvara veya herhangi bir engele çok yaklaĢılması, cihazın 

dengesini kaybetmesi, fazla ivmelenmesi ve benzeri durumlarda operatörü uyaracak, hatta 

operatöre destek verecek bir algoritma oluĢturulması planlanmaktadır.  

 

6. TEST 

 VATOZ projesi kapsamında uygulanan testler ve analiz sonuçları aĢağıdaki gibidir; 

 Farklı PWM Frekanslarına ve ÇalıĢma döngüsü düzeyine göre ESC ve BLDC 

motorların tepkisi 

Bu test, laboratuvar ortamında ESC kartlarına gelen PWM sinyalinin motorlardan 

nasıl bir reaksiyona yol açtığını gözlemlemek için yapılmıĢtır.  

Kullanılan ekipmanlar:Osiloskop,avometre,Raspberry Pi 3Model B+, ESC,BLDC 

motor . 

Prosedür; 

● Raspberry, ESC ve motorlar uygun Ģekilde bağlanır 

● 12V 30A  güç kaynağının anot ucu ampermetreye seri bağlanır ve buradan 

ESC‟ye çekilir. 

● Motorlar baĢlatıldıktan sonra , ESC nin teknik dökümanında belirtilen 8 KHz 

ve 22KHz frekanslarında,%0-20 aralığında çalıĢma döngüsüne sahip PWM 

dalgaları gönderilir. 

● Rapor sonuçlanır 

 Bu testin ardından çıkarılan sonuç düĢük görev döngüsü yüzdelerinde çalıĢmak için 

daha düĢük frekanslara ihtiyaç duyulduğudur ve bunun için optimum bir frekans 

belirlenmiĢtir. DüĢük görev döngüsü yüzdelerine ihtiyaç duyulmasının nedeni düĢük enerji 

tüketiminin amaçlanmasıdır.Ayrıca bu testte %0 duty cycle ın ESC için kalibrasyon seviyesi 

olduğu teyit edilmiĢ ve düĢük voltaj korumasının çalıĢıp çalıĢmadığı da denenmiĢ ve 

çalıĢtıkları gözlemlenmiĢtir 
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Figür 65: Aracın AkıĢ Analizi Görüntüsü 

Aracın mekanik olarak akıĢ analizi Ansys Fluent programı kullanılarak yapılmıĢtır. Sonuçlara 

göre araç su içinde hareket ettiği sürece basınç farkından ötürü linear bir değiĢim yoktur, fakat 

suyun sürekliliği zaman içerisinde az miktar da olsa  azalacaktır. 

 

Figür 66: Aracın Hidrostatik Analizi 

Vatoz‟un mekanik analiz kısmında Ansys Workbench static structural kısmı kullanılmıĢtır. 

Bu bölümde Vatoz aracının su yüzeyinden maksimum 2 m derinliğinde olacağı düĢünülerek 

hidrostatik basınç hesabı yapılmıĢtır. Bu yapılan analize göre; Minimum basıncın 0,0183875 

MPa olarak , Max basıncın ise 0,0207349 Mpa olarak hesaplandığı görülmüĢtür. 

Bu hidrostatik analiz kısmının yapılma amacı su basıncına göre aracın iskelet ve pleksiglas 

parçalarının bu derinlikte hasar alıp almayacağı analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınması 

amacıyla incelenmiĢtir. 
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Analizde de görüldüğü gibi max basıncın olduğu yer iskelet sistemini pek etkilemeyeceğinden 

dolayı tasarım basınç açısından düzenlidir. 

 

Figür 67: Aracın Hidrostatik Analizi için Parametreler 

 

7. TECRÜBE 

Araç iskeleti montaj aĢamasında sigma profil kanalları için gerekli metrik 

ölçüler çıkarıldı. Civata, somun, rondela gibi baĢlıca bağlantı elemanları baĢta olmak 

üzere diğer montaj elemanları hakkında gerek yazılı gerekse saha araĢtırması yapılıp 

bilgiler edinildi. Seçilen M6 bombe baĢ civataların profiller için uygun olmadığı 

montaj sırasında öğrenildi. Maliyet açısından fuzuli harcama olmaması için gerekli 

güvenlik araĢtırması yapılarak civata baĢlarını traĢlandı. Bunun haricinde belirli 

bağlantı noktalarında altı köĢe somunların gevĢeme yaptığı gözlemlendi ve fiberli 

somunlarla değiĢtirildi. Ana bağlantı elemanları açısından edinilen bu tecrübeler 

doğrultusunda iskelet montajı gerçekleĢtirildi. 3D printer baskı makinasında üretilen 

pleksiglas tutamaçları tasarımda da görüleceği gibi halkasal üretildi. Yeterli 

hassaslıkta basım gerçekleĢmediği gözlemlenince kelepçelerin iç yüzeyleri zımpara 

yardımıyla töleranslara uygun biçimde traĢlandı. Bu kapsamda basımı gerçekleĢen 

parçaların iç lif sistemi gözlemlendi. Motor yuvalarında motor bağlantı yerleri için 

alınan krom levhaların imali sonrasında belirlenen noktalardan akbant tezgahıyla 

büküldü. Hassas bir Ģekillendirme tezgahı olmadığı tecrübe edildi. Gereken açılara 

bükülme esnasında istenmeyen boyutlarda radyuslar oluĢtu. Sabit masa mengenesi 

yardımıyla istenmeyen radyus büyüklükleri soğuk Ģekillendirme yöntemiyle azaltıldı. 

O-ring hesabı için yapılacak olan hesaplamalar pleksiglas tüpün iç delik çapına 

bağımlıydı. Ancak pleksiglas tüpün iç çap değeri yüksek toleranslara sahip olduğu 

ölçüldü. Ġlk olarak yapılan hesaba göre pleksiglas tüpün içine geçecek olan alüminyum 
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kapak üniversal torna tezgahında iĢlendi. Sonrasında tüp ile kapak arasındaki geçiĢin 

çok sıkı olduğu ve O-ringlerin sıkıĢması için yeterli boĢluğun olmadığı tespit edildi. 

Bunun sonucu olarak pleksiglas tüpte çatlak baĢlangıcı gözlemlendi. Bu sorunlara  

çözüm olarak pleksiglas tüp tezgah tipi daire testere ile çatlak kısmı kesildi. Ayrıca 

kapaklara hassas talaĢ kaldırma iĢlemi uygulandı ve O-ringlerin sıkıĢması için yeterli 

boĢluk sağlanıldı. Bütün bu adımlar esnasında gerek pleksiglas malzeme gerek torna 

tezgahı açısından tecrübeler oldu. Bunlara ek olarak Raspberry Pi 3 Model B+ ın , 

algoritmada kurulum aĢamasında herhangi bir pininin PWM pini olarak kurulması, bu 

dalganın elde edilebileceği anlamına gelmemektedir ve bu tecrübe bu proje esnasında 

edinilmiĢ, hangi pin baĢlıklarından PWM dalgası alınabildiği araĢtırılıp, tespit 

edilmiĢtir.Yine proje esnasında, piyasada ve uygulamada örneğine rastlanmadığından 

dolayı,hocalarımızın dahi olmaz gözüyle baktığı, manyetik röleler ile kurduğumuz çift 

yönlü dönebilen motor Ģaftı sisteminin BLDC motorlarda iĢe yaradığı ve yapılan 

bütün teorik hesaplamaların doğru olduğu yapılan testlerle birinci elden tecrübe 

edilmiĢtir. 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI 

Projenin tasarım aĢamasında kullanılacağını öngördüğümüz ekipman ve fiyat listesi 

aĢağıda verilmiĢtir; Tablo-6‟da ifade edilen giderlere istinaden takımımız üyeleri ile sadece 

elzem malzemeleri almaya yetebilecek 515 TL‟lik bir bütçe oluĢturulmuĢtur.Diğer 

ekipmanların baĢta T3 vakfı olmak üzere çeĢitli birimlerden alınan yardımlarla edinilmesi 

planlanmaktadır.Esasen bu liste, Ön Tasarım Raporu‟nda sunulan  listeden daha kısadur 

çünkü gereksiz ve maliyeti yüksek birkaç malzeme “Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi” 

baĢlığı altında anlatıldığı gibi çıkartılmıĢtır. 

 

Tablo-6: Malzeme listesi ve Gider Hesaplamaları  
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 ÖTR‟de verilen zaman planlaması aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo-7 : Ön tasarım raporunda verilen zaman çizelgesi 

 Yukarıdaki tabloda projenin 10 adımdan ve bu adımların da tahmini bitiĢ sürelerinden 

oluĢtuğu görülmektedir.Bu tabloda verilen zamana göre 9 adım tamamlanmıĢ , fakat 

9.Entegrasyon ve cihaz gerçeklemesi adımında maddi nedenlerden dolayı gecikme yaĢanması 

nedeniyle 10.Hata ayıklaması adımına  ancak geçilecektir.ġu anki mevcut durumda cihaz, 15 

Ağustos tarihinde istenilen yüzdürme ve sızdırmazlık testi videosu için hazırlanmaktadır. Bu 

hazırlanma süreci boyunca, VATOZ projesi, projenin son adımına geçmiĢ sayılacak ve 

yarıĢma tarihine kadar bu adımda kalınacaktır. 

 

Risk Planlaması 

VATOZ hem otonom Ģekilde hem de operator aracılığıyla kullanılmaya hazır 

tasarlandığı için; en üst düzeyde performans sağlamasının yanı sıra, kullanıcı kolaylığını, ve 

tutarlılığı özellikleri arasında bulundurması; DEU ROV Takımı için yüksek derecede önem 

arz etmektedir. Bu yüzden devam eden süreçte yarıĢma gününe kadar, hata ayıklaması ve 

düzeltmeler yapılması planlanmaktadır. Bu süreç içerisinde izleyeceğimiz yollar arasında 

ekstrem koĢullarda cihazın çalıĢmasını sınamak, çeĢitli zorlu senaryolarda cihazın vereceği 

tepkileri görmek gibi iki temel baĢlık altında kendi yöntemlerimizce cihazımızı 

sınayacağımız;  derine dalma testleri, ters dönme testleri, geçersiz girdi testi, debug gibi hata 

ayıklama yöntemlerini kullanarak, cihazın istenilenin dıĢında çalıĢma ihtimalini ve aynı 

zamanda riski minimuma indirmeyi planlamaktayız. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

DEU ROV Takımı tarafından tasarlanan VATOZ projesinin kendine özgü tarafları 

arasında aracın otonomi, ölçüm, hareket ve güdüm kabiliyetlerin gerçekleĢebilmesi adına 

oluĢturulan yazılım ve algoritma tabanlarının tamamen yerli ve milli olması baĢta 

gelmektedir. Aracımız elektronik alt ekibi tarafından tamamen eĢsiz bir algoritma ile 

kodlanarak donatılmıĢtır. Bu eĢsizliğin sebebi; cihazda kullanılan, otonomi, arayüz, analog-

seri okuma yazdırma iĢlemleri, motor kontrolleri baĢta olmak üzere bütün yazılımın 

takımımıza ait olması ve hiç bir Ģekilde dıĢarıdan destek alınmamıĢ, hazır kod kullanılmamıĢ 

olmasıdır.  Bunun yanında mekanik alt ekip tarafından yapılan ölçüm ve hesaplamalar 

sonucunda aracın yoğunluğu 1 gr/   olacak Ģekilde ayarlanmıĢ ve final tasarımı bu yönde 

ilerletilmiĢtir. Bu durumun araca sağlayacağı baĢlıca avantaj su içerisinde ekstra güç 

harcamadan kolayca askıda kalabilme, yön değiĢtirme, hedefe yol alma, yükselme ve alçalma 

gibi kabiliyetlerinin gerçekleĢtirilecek olmasıdır. Ancak bunun beraberinde motorların çift 

yönlü dönebilmesi ihtiyacı doğmuĢ, enerji dönüĢümleri ve lojik sistemler konularındaki 

tecrübe ve bilgimiz ıĢığında manyetik röleler ile tasarladığımız sistem ile çözüme ulaĢmıĢtır.   

Aracın su içerisinde  hareketini sağlayacak olan motorlar  elektronik röle yardımı ile çift 

yönde dönme ve ilerleme iĢlemini gerçekleĢtirebilecek olup, üzerinde terse dönme pini olan 

motorlara göre özgünlük taĢımaktadır. VATOZ, takımımız tarafından tasarlanmıĢ bu sistem 

sayesinde sadece emsallerine fark atmakla kalmamıĢ, BLDC motor kullanılan cihazlarda(sabit 

kanat maket uçak, drone vs.) eĢi benzerine rastlanmamıĢ bir kabiliyet elde etmiĢtir. Tüm 

bunların yanında 1.4GHz iĢlemciye, 1080p çözünürlükte bir adet kameraya, dakikada 10400 

devir dönme yetisine sahip güçlü motorlar bulundurmasına rağmen sadece 180W(örn. 

ortalama bir elektrik süpürgesi 1500W güçle çalıĢır.) gibi düĢük bir enerji tüketimine sahip 

olması, yine cihaz içinde; emsallerinde kullanımına rastlanmayan ve kendi tasarımımız olan 

PID kontrollü düĢürücü devresi sayesinde gerçekleĢmiĢtir. 

VATOZ‟un eĢsiz yanları sadece elektronik alanda sınırlı kalmamaktadır. Mekanik 

özgünlüklerinin baĢında,doğadan esinlenilmiĢ bir tasarıma sahip olması gelmektedir. Esasen 

doğadaki canlıların fizyolojik yapıları günümüzdeki birçok tasarım için ilham kaynağı 

olmaktadır. Bu tasarımda vatozlardan esinlenerek, kanat uzunluğu geniĢ tutulup manevra 

kabiliyeti artırılmıĢtır.Cihazın tutucu kol tasarımı, piyasadaki örnekler incelenerek 

iyileĢtirilmiĢ bir Ģekilde revize edilip üretilmiĢtir. Aynı Ģekilde daha önce yukarıda anlatılmıĢ 

olan yoğunluk meselesi üzerine takımımız yoğun çalıĢmalar ve hesaplamalar yapmıĢ,cihazın 

su içinde askıda kalabilmesi için optimum bir hacim ve ağırlık oranına ulaĢmıĢtır. Ayrıca 

VATOZ‟un sızdırmazlık seviyesinin yükseltilmesi için alınan önlemler emsalleri 

incelendiğinde ortalamanın çok çok üzerindedir. Bu ayrıcalığın nedeni, araçta en önem verilen 

konulardan olan sızdırmazlık kısmı için birçok literatür araĢtırılması yapılmıĢ olması, 

uygulamada ise tesisat iĢlemlerinde kullanılan sızdırmazlık elemanlarının araĢtırılması ve bu 

araĢtırmalar sonucu O-ring, klingirit conta, doğalgaz teflonları ve endüstriyel yapıĢtırıcılar 

arasından O-ring ve klingirit conta elemanlarının tercih edilmiĢ olmasıdır. Aracın iskeletinde 

kullanılan sigma profiller sayesinde araç yüksek oranda modülerlik kazanmıĢtır.Bu 

modülerlik sayesinde ,rakiplerinin çoğundan farklı olarak; sadece bu yarıĢmada kullanılıp rafa 

kaldırılacak bir robot olmanın ötesine geçmiĢ, askeri veya bilimsel alanlarda kullanımı için 

gerekli modifikasyonların ve ekipmanların cihaza iliĢtirilmesi kolaylaĢtırılmıĢtır. Bu durum 

VATOZ‟u ihtiyaca göre istenilen alanda kullanılabilecek bir robot haline getirmiĢtir.  

Sonuç olarak yüksek kapasiteli, tamamen yerli ve milli bir proje gerçeklemeyi kendine 

en büyük motivasyon olarak gören DEU ROV Takımının ortaya çıkardığı bu robot maalesef 
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ki üretimi için yeterince hassas donanıma sahip olmamızdan dolayı; anakart, kamera, motor 

ve benzeri elektronik donanım dıĢında tamamen yerli kaynaklar kullanılarak  üretilmiĢtir. 
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