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1. RAPOR ÖZETİ  

Yaptığımız bu proje kapsamında öncelikle aracın mekanik tasarımını tasarım programı 

üzerinde yapıldı. PVC borular ile ana iskelet oluşturuldu ve sızdırmazlık testi yapıldı. Su 

geçirmemesi için aracın bağlantı bölgeleri reçine ile kaplandı. Tasarımı yapılan silindir 

kapsül ile sualtı aracının elektronik devreleri korunacak. Aracın kontrolü için fırçasız DC 

motorlar kullanıldı. Ayrıca sensörler ile aracın kontrolü daha verimli hale getirilecek. 

İçerisinde bulunan sualtı kontrolcüsü tasarlanıp üretilecek ve yazılımı yazılacak. İki adet 

kamera kullanılacak. Birisi otonom görev için diğeri manuel görevlerde görüntü aktarımı 

için kullanılacak. Haberleşme olarak RS4851 kullanılacak. Kumanda tasarımı, üretimi ve 

yazılımı yapılacak. Kumanda ile aracın kontrolleri sağlanacak. Yapılan arayüz ile sualtı 

aracından gelen sensör ve hız verileri görselleştirilecek. Güvenlik açısından bir sorun 

olmaması için sigortalar kullanıldı. Araç PVC borları ile yapıldığı için keskin bir bölgenin 

olmaması sağlandı ve motorlar koruyucu kılıf ile kaplanarak çevreye zarar vermemesi 

sağlanacak. 

Otonom kısımda görsel veri seti için yarışma parkuru simülasyonu yapıldı ve görsel veri 

seti oluşturuldu. Görsel veri seti Keras Kütüphanesi ile veri artırımı yapıldı. Veri seti 17 

sınıftan oluşmaktadır. Yapay zekâ modeli Tensorflow ile hazırlandı ve eğitim yapıldı. 

Dosya kaydedildi ve Open CV Kütüphanesi kullanılarak kaydedilen dosya yüklendi ve 

resimdeki objeyi kare içine alma işlemi yapıldı. Sonraki aşamada 17 sınıftan oluşan model 

seri haberleşme ile mıkrodenetleyiciye kontrol kısmı için gönderilecek. Bu işlemler 

otonom olarak çemberden geçme aşaması için yapıldı. İleri ki aşamada harf tanıma ve 

denizaltına yaklaşma kısımları için yapılacak.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Akademik Danışman 

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR: BTÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi 

Takım Üyeleri 

Abdullah Enes DORUK: BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Alper ÜZÜM: BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Anıl GÜRHAN: BTÜ Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Bahtiyar BAYRAM: BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Berk KUTLU: BTÜ Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Egemen GÜNEY: BTÜ Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Hikmet Onur AKBUDAK: BTÜ Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Soner ADIYAMAN: BTÜ Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz mekanik tasarımda bazı değişikler ve eklemeler 

yaptık; 

1. Aracın boyutlarında biraz değişiklik yapıldı. 

2. Bazı boru parçalarının üretilmemesinden uç kısımlar değiştirildi. 

3. Tüpün iki uç kısımlarında bulunan yarım kürelerden birisi çıkartılarak o kısmın 

kabloların girişi için kullanılması planlandı. 

4. Robot kol için tam tasarımı yapıldı. 

5. Araç altına yere konmak için ayaklar eklendi. 

6. Aracın üretiminin bir kısmını gerçekleştirdik. 

Şekil 1- Görev Dağılımı 
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Şekil 2- Sualtı Aracı Kafesi 

Elektronik kısımda yine birkaç değişiklik yaptık; 

1. ESC kontrolü için mikro denetleyici yerine PWM modülü kullanılarak mikro 

denetleyici üzerine binen yük azaltıldı. 

2. Kumanda kısmında ve ana kontrolcüde eksik olan robot kol içerisinde bulunacak 

olan servo motor için eklemeler yapıldı. 

3. Ana kontrolcüde bulunan ve haberleşme için kullanılan entegreye ek bir adet daha 

entegre eklenerek kumanda ve PC için ayrı haberleşme modülleri kullanılması 

sağlandı. 

4. Araç için 48V gerilimi 12V gerilime dönüştürecek bir dönüştürücü eklendi. 

5. Servo motorlar için güç ESC’lerden sağlandı. 

6. PC ile yapılacak haberleşme bölümünde kullanılan iki adet Arduino Nano 

geliştirme kartı yerine bir adet RS485-USB dönüştürücü kullanıldı. 

7. Kumanda için güç LiPo pil ile sağlandı. 

8. Kumanda için delikli plaket üzerinde prototip devresini kurduk. 
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Şekil 3- Kumanda Prototipi 

Otonom kısım için; 

Otonom kısımda çemberden geçme işleminin yapay zekâ modeli hazırlandı ve model 

eğitildi. Kontrol kısmı için mikro denetleyiciye gönderildi. Şimdiye kadar otonom 

kısmının 1. Parkuru tamamlandı. Otonom kısımda veri seti oluşturulmak için 

Blender3D programı kullanıldı böylece görsel veri seti oluşturma işlemi yapıldı. 

Ayrıca parkurdan alınan video ile test aşaması yapıldı. Test aşamasında video, değişik 

ortamlarda ve açılarla çekilmiş resimler kullanıldı. Yapay zekâ modelini zorlamak için 

Keras Kütüphanesinde veri setindeki resimler farklı filtreleme yöntemleriyle 

çoğaltıldı. Projede yapay zekâ modeli için ön tasarımda belirtilen algoritma (YOLO) 

kullanıldı. Ön tasarımda belirtilmeyen işlem olarak parkur modellemesi yapıldı ve 

Open CV ile nesne tanıma kutusu çizme işlemi yapıldı. Parkur yapılma nedeni daha 

gerçekçi veri seti oluşturmak ve modeli denemek üzere tasarlandı. Open CV kullanımı 

ise tanınan modelin dikdörtgen içine alınması ve ekranda belirtilmesi için yapıldı.   
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Şekil 4- Otonom Görev- Ana Şema 

  

Şekil 5- Otonom Görev- Açıklayıcı Şema 

  

Şekil 6- Otonom Görev- Parkur Üst Görünüm 
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Şekil 7- Otonom Görev- Parkur Çember Görevi 

  

Bütçe olarak belirlediğimiz bütçenin dışına çıkmadık. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 8- Sistem Blok Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Su altı aracı PPRC borulardan oluşan ana gövde, PVC şeffaf borudan oluşan koruyucu 

tüpten ve tutucundan olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. 4 tane ileri 

manevra kabiliyetini sağlayacak motor ve 2 tane yukarı manevra kabiliyetini 

sağlayacak motor bulunmaktadır. Burada ileri motorların yerleştirilme açısı 30 derece 

olup su altında ileri manevra hareketinin daha kolay olması amaçlanmaktadır. Ortada 

şeffaf tüpten ve sızdırmazlık için 10mm’lik kapaklardan oluşan bir koruyucu bölme 

bulunmaktadır. Aracın tasarımı geliştirilirken dikkate alınan özellikler dış görünüm, 

ağırlık ve aracın dengede olmasıydı. 
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Ön tasarımda belirlenmiş olan elektronik devre elemanlarını koruyan şeffaf tüpün 

üzerinde su geçirmezlik ve denge açısından önemli değişikliklere gidildi. İlk olarak 

tüpün iç çapı 150 mm olarak belirlenip dış kalınlığı 50 mm olacak şekilde 

tasarlanmıştı. Yapılan testler sonucu ve aracın küçültülmesi için koruyucu tüpün 

kalınlığı 5mm ye düşürüldü. Su geçirmezlik için kapakların kalınlıkları 10 mm’den 

5mm’ye düşürüldü. Ayrıca ilk tasarımda koruyucu tüpün her iki tarafı da bombeli 

olarak tasarlanmıştı. Lakin kablo giriş çıkışlarının daha kolay olması açısından arka 

tarafında düz kapak olmasında karar alındı. Elektronik malzemelere daha kolay 

müdahale açısından vida yardımıyla kolay açılıp kapanılması şeklinde tasarlanmıştır.  

Şekil 11- Şeffaf Tüp- Yandan Görünüm 

Şekil 10- Şeffaf Tüp- Arka Görünüm 

Şekil 9- Şeffaf Tüp- Çapraz Görünüm 
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Motoru koruyacak motor koruyucu kısmında ilk olarak dış çap 98mm ve dış çap 

78mm olarak düşünülmüştü. Ancak kalınlığın fazla olduğu ve ağırlık olarak dezavantaj 

getirdiği için motor koruyucunun kalınlığını yarıya düşürüldü ve son olarak şekil 3. 

Deki final tasarımına karar verildi.  

Arka motorların yönü değiştirilip 4 tane itki gücünü sağlayacak motor kullanılacaktır. 2 

tane motorun üreteceği gücün aracın ağırlığından dolayı yeterli gelmeyeceği 

düşünülüp yönleri değiştirildi.  

Tutucu 

Su altı aracın final tasarımı şekil 4.deki gibi kararlaştırılmıştır. Su altı aracı PPRC 

borulardan oluşan ana gövde, PVC şeffaf borudan oluşan koruyucu tüpten ve 

tutucundan olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. 4 tane ileri manevra 

kabiliyetini sağlayacak motor ve 2 tane yukarı-aşağı manevra kabiliyetini sağlayacak 

motor bulunmaktadır. Burada motorların yerleştirilme açısı 30 derece olup su altında 

ileri manevra hareketinin daha kolay olması amaçlanmaktadır. 

  

Şekil 12- Motor Tutucu 

Şekil 13- Robot Kol (Tutucu) 



 
 

12 
 

4.2.2. Malzemeler  

PPRC Borular: Aracın tasarımına uygun boyutlarda kesilerek dış iskeletine şekil 

verilmiştir. 

Koruyucu Bölme: Aracın elektronik malzemelerinin koruma kısmı 150mm çapında 

440mm uzunluğundadır. 

140mm çapında şeffaf yarım küre: Koruyucu bölmenin ön kapağını oluşturan ve 

kameranın görme açısını arttıran koruyucu kapak. 

Motor: Emax Xa 2212 820 KV fırçasız motorlar kullanılacak. 7V - 13V aralığında 

çalışan motor yaklaşık 50 g ağırlığındadır. Maksimum itiş 830 g‘dır. Motor çapı 28.5 

mm‘dir.  

Pervane: Tasarlanıp, 3B yazıcı ile çıkarılacak. 

Motor Koruyucu: İtki kuvvetini sağlayacak olan motorlar için motor koruyucu 84mm 

iç çap ve 94mm dış çaptan oluşmaktadır. Yukarı aşağı hareketini sağlayacak olan 

motorlar için motor koruyucu 106mm iç çap ve 116mm dış çaptan oluşmaktadır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın dış iskeletini oluşturan PVC borular ve şeffaf tüp hazır alınacak. PVC 

borular özel ölçülerde kestirilip eklem borular ile birleştirilecek. Şeffaf tüp 

aracın alt kısmına PVC boru üzerine sabitlenecek. Aracın ağırlık merkezi kafesin 

alt kısmında tutulmaya çalışılacak ve sualtında aracın sarsılması en aza 

indirilecek, kafes yapısı bu nedenle dörtgenseldir. Motor parçaları, pervaneler 

3B baskı yöntemiyle yapılacak. 120 mm çapında iki adet şeffaf küre ve 120 mm 

çapında ve yaklaşık 300 mm boyunda bir adet silindirik tüp alınacak bu şeffaf 

tüp bölümde devre kartları ve kamera bulunacak. Devre kartlarının korunması 

ve araç kumandasının dış koruma parçaları yine 3B baskı yöntemiyle yapılacak. 

Aracın bağlantı noktaları, birbirine geçmeli parçaları, su alımını önlemek için 

epoksi reçine, silikon, oje gibi kimyasallar kullanılacak. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracın kafes boyu 370mm x 480mm x 370,12 mm şeklindedir. Hacmi 

3099815.94mm3. Aracın en uzun kısmı boy kısmı olup tutucunun dışta kalan 

kısmı dahil edildiğinde uzunluk 487mm olmaktadır. Toplam ağırlık bilgisayar 

ortamında yapılan analizler sonucu 3423.08 gramdır. Aracın boyutları ve 
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ayrıntıları şekil.5’te detaylı olarak verilmiştir. 

 

Şekil 15- Araç - Yandan Görünüm 

Şekil 14- Araç- Genel Görünüm 
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Şekil 16- Araç- Üstten Görünüm 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

{Bu kısımda aracın elektronik tasarım süreçleri anlatılır. Final tasarımın neden 

seçildiği açıklanır. Aracın son tasarımına gelinene kadar yapılmış olan 

tasarımlara ait görsellere (Blok şema, teknik resim, prototip fotoğrafları vb.) yer 

verilir. Kullanılan malzemeler (Sensörler, kameralar, kablolar, anakart, motor 

sürücüler, güç kartları vb. ) hakkında bilgi verilir ve neden seçildiği veya nasıl 

tasarlandığı açıklanır. Malzemelerin özellikleri ve neden seçildiği açıklanır.} 

Sualtı aracında kullanılacak olan devre kartlarından ana kontrol kartı tasarımı 

yapıldı. Kumandanın ise tasarımı ve üretimi yapıldı. Motor kontrolü için gerekli 

olan ESC’ler 20A seçildi ve motorlar ile birlikte testi yapıldı. Devre kartlarının 

tasarımı için KiCAD ve kartlarda bulunan mikro denetleyicilerin yazılımları için 

MPLABX IDE yazılımı kullanıldı.  Yazılım dili ise XC8 olacaktır. 

Kumanda Devre Kartı 
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Sualtı aracının ışık, motor, servo (kamera ve robot kola bağlı olacak) ve özel 

kontrollerin (otonom derinlik ayarı, 180º geri dönme, hassas yön kontrolü) 

yapılacağı devre kartıdır. Bunun için içerisinde butonlar, anahtarlar, joystickler 

ve ayarlı direnç bulunuyor. Sualtı aracı ile RS485 haberleşmesi kullanılarak 

iletişim kurulacak. Kurulan bu iletişim ile kumandada joystick, buton ve 

anahtar devre elemanlarından elde edilen veriler sualtı aracı kontrolcüsüne 

aktarılacak. 

Mikro denetleyici: 

Kumandanın kontrolünü sağlayacak olan mikro denetleyici PIC18F45K222 

mikro denetleyicisi kullanıldı. Bu mikro denetleyici ile joystick, anahtar ve 

butondan gelen veriler işlenip sualtı aracı kontrolcüsüne MAX485 entegresi 

kullanılarak RS485 üzerinden 

gönderilecek. 

Motor Kontrolü:  

Kumanda üzerinde 2 adet 

joystick bulunacaktır. Joystick 

A sualtı aracının sağa, sola ve 

hareketinin kontrolü için 

kullanılacak. Joystick B ise 

aracın aşağı hareketinin 

kontrolünü sağlayacak. 

Joysticklerin bağlı olduğu 

analog pinler ile 0ile 1023 arası bir değer alınacak ve bu değer -100 ile 100 

arasına dönüştürülüp sualtı aracına gönderilecek. Bu değerler daha sonra 0-100 

arası için robotun ileri hareketi için kullanılacak. 0-(-100) arası ise şimdilik bir 

fonksiyona sahip olmayacak. 

Şekil 17- Kumanda - Mikrodenetleyici 

Şekil 18- Kumanda - BLDC Motor Kontrolü 
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Kamera ve Robot Kol Yön Kontrolü: 

Kumanda da bulunacak olan iki adet ayarlı 

dirençler ile sualtı aracında kameraya bağlı 

olan ve robot kola bağlı olan servo motorlar 

kontrol edilecek. Ayarlı dirençlerin mikro 

denetleyiciye bağlı olduğu analog pinler ile 0 

ile 1023 arası bir değer alınacak ve bu değerler 

0 ile 100 arasına dönüştürülüp sualtı aracına 

gönderilecek. Kamera için kullanılacak veride 

0 iken tam yukarı, 100 iken tam aşağı 

konumunda bulunacak. Robot kol için 0 iken 

tam kapalı, 100 iken tam açık konumunda 

bulunacak. 

Güç: 

Kumanda devresinin çalışması için 5V gerilime ihtiyaç var. Fakat 

kullanacağımız LiPo pil 5V gerilimden daha fazla gerilim sağlamaktadır bu 

gerilim ile mikro denetleyici yanar. Bunun için 5V gerilimi sağlamak için 

LM78053 voltaj regülatörü kullanıldı. Akım korumasına karşı Şekil 20’te 

belirtildiği gibi 1A sigorta eklendi. Güç göstergesi için 1 adet LED eklendi. 

 

Şekil 20- Kumanda- Güç 

  Haberleşme: 

Kumanda ile sualtı aracı kontrolcüsünün RS485 ile haberleşebilmesi için 

MAX4854 entegresi kullanıldı. Haberleşme protokolü kısmında belirtilen 

Şekil 19: Kumanda - Servo Motor 
Kontrolü 
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protokol ile veri gönderilip alınacak. Bir klemens ile kablo bağlantısı 

yapılacak. 

 

Şekil 21- Kumanda- Haberleşme 

  Özel Kontroller: 

1) Derinlik Ayarı 

Sualtı aracının derinliğini daha hassas bir 

şekilde kontrol edebilmek için kullanılacak. 

Aşağı 15cm hareket edebilmek için 1 adet 

buton ve otonom derinlik (sualtı aracının sabit 

derinlikte kalması) için 1 adet anahtar 

kullanılacak.  

Not: Fırçasız motorların tek yönlü 

çalışmasından dolayı yukarı butonu 

kullanılmayacak.  

2)  Yön Kontrolü 

Aracın sağa, sola ve ileriye daha hassas 

hareket etmesi için kullanılacak. Bunun için 

kumanda içinde 4 adet buton (geri butonu 

kullanılmayacak) bulunacak. Sağa ve sola 

dönmek için butona basıldığında araç 15º 

dönecek. İleri hareket etmek için butona 

basıldığında ise araç 15cm (testler ile aracın 

15cm hareket etmesi için motorların ne kadar 

süre çalışması gerektiği hesaplanacak) 

hareket edecek. 

3) 180º Geri Dönme 

Sualtı aracın 180º geri dönmesi gerektiği 

durumlarda kullanılacak. Bunun için bir buton kullanılacak. Her butona 

basıldığında aracın bulunduğu konuma göre 180º dönecek. Bu dönmeyi 

sağlamak için eğim sensöründen veri alınacak ve o veriye göre araca 

dönme işlemi uygulanacak. 

 

Şekil 24- Kumanda- Geri Dönme Devresi 

  Sualtı Aracı Kontrolcüsü 

Manuel görevlerde kumandadan gelen verileri, otonom görevlerde Jetson 

Nano’dan gelen verileri işleyip ışıkları, motorları harekete geçecek ve 

Şekil 22- Kumanda – Derinlik 
Ayar Devresi 

Şekil 23- Kumanda - Yön Kontrol 
Devresi 
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sensörlerden gelen verileri arayüz için bilgisayara gönderecek. İçerisinde 2 adet 

mikro denetleyici, 1 adet 9 eksen MEMS sensörü, 1 adet basınç sensörü, 3 adet 

sonar, ESC için konnektörler, MAX485 entegresi ve gerilim regülatörleri 

bulunacak. 

Ana Mikro denetleyici: 

Sualtı aracının iletişimini sağlayacak ve elde ettiği bilgilere göre aracın 

motorlarını kontrol edecek. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de 

belirtilen Sualtı Aracı Kontrol Algoritmasına göre hareket edecek. Yardımcı 

mikro denetleyici ve Jetson Nano ile I2C haberleşmesi yaparak iletişim 

kuracak. Kumanda ve bilgisayar ile RS485 haberleşmesi kuracak. 

 

Şekil 25- Sualtı Kontrolcüsü- Ana Mikro denetleyici 

 Yardımcı Mikro denetleyici: 

Sualtı aracında bulunan 3 adet sonar ve basın sensöründen gelen veriler işlenecek 

ve işlenen veriler ana mikro denetleyiciye gönderilecek. Sonarların hesaplama 

süreleri ses hızında olduğundan yardımcı mikro denetleyici kullanılacak. 
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Şekil 26- Sualtı Kontrolcüsü- Yardımcı Mikro denetleyici 

  Motor Kontrolü İçin Alt Şematik: 

Tasarım yaparken şematik sayfasında yer 

kalmadığından ek olarak bir şematik daha eklendi 

ve bu ana şematikte belirtildi. 

ESC Konnektörler: 

Motorların kontrolü için kullanılacak olan ESC’ler 

için konnektörler kullanılacak. Gerektiği takdirde ESC’lerden gelen gerilim 

kullanılacak. 

MEMS Sensörü: 

Accelometer, gyrometer ve magnetometer 

sensörlerini bulunduran MPU92505 çoklu 

yonga modülü için pin header kullanılacak. 

Bu sensör ile aracın eğimi, ivmesi ve yönü 

bilinecek. 

Basınç Sensörü: 

Şekil 28- Sualtı Kontrolcüsü - ESC Konnektörler 

Şekil 29- Sualtı Kontrolcüsü - MEMS Sensörü 

Şekil 27- Sualtı Kontrolcüsü - Alt 
Şematik 
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Suyun araca uyguladığı basınca göre aracın 

bulunduğu derinlik hesaplanacak. Bunun için 

MS5803-14BA6 sensörü kullanılacak. Sensör suyla 

temas ederek suyun uyguladığı basınç alınacak. 

Basınç sensöründen veriyi okumak ve derinliği 

hesaplamak için yardımcı mikro denetleyici 

kullanılacak. 

Ultrasonik Sensörler: 

Aracın otonom görevlerde veya manuel görevlerde 

altındaki ve önündeki engeller algılanacak ve engel ile arasındaki mesafe 

hesaplanacak. Bu işlem için JSN-SR04T7 su geçirmez ultrasonik sensörler 

kullanılacak. Sensör kısımlar su ile temas edecek. Engel algılamak için yardımcı 

mikro denetleyici kullanılacak. 

 

Servo Kontrolü: 

Sualtı aracında bulunan kameraların aşağı-yukarı kontrolü için servo motor 

kullanılacak. Servo motor için ESC’den gelen güç kullanılacak. Servonun 

kontrolü için yardımcı mikro denetleyici kullanılacak. 

I2C Haberleşmesi: 

Otonom görevde sualtı kontrolcüsü ile Jetson Nano’un iletişim 

kurması için kullanılacaktır. Jetson Nano motorların hangi hızda 

ve ne kadar hareket etmesi gerektiğini hesapladıktan sonra hız 

verilerini sualtı kontrolcüsüne gönderecek. Sualtı kontrolcüsü ise 

sensörlerden okuduğu verileri Jetson Nano’ya gönderecek. 

RS485 Haberleşmesi: 

Sualtı kontrolcüsünün sensörden aldığı verileri bilgisayara 

gönderecek ve kumandadan elde edilen verileri alarak motorları kontrol edecek. 

Şekil 30- Sualtı Kontrolcüsü - 
Basınç Sensörü 

Şekil 31- Sualtı Kontrolcüsü - Ultrasonik Sensör 

Şekil 32- Sualtı Kontrolcüsü  - Servo Kontrolü 

Şekil 33- Sualtı 
Kontrolcüsü - I 2C 
Haberleşmesi 
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Bunun için MAX485 entegresi kullanılarak RS485 haberleşmesi ile veriler 

gönderilip alınacak. 

 

Şekil 34- Sualtı Kontrolcüsü- RS485 Haberleşmesi 

Güç Devresi: 

Sualtı kontrolcüsüne, Jetson Nano’ya ve Raspberry Pi’ye 5V gerilim gerekiyor. 

Bunun için 2 adet 5V 5A gerilim verebilen LM3388 gerilim regülatörü 

kullanılacak. Her iki regülatör için 5A sigorta takılacak. Bunlardan birisi sualtı 

kontrolcüsü ve Raspberry Pi’ye güç verirken diğeri Jetson Nano’ya güç verecek. 

Ayrıca basınç sensörü için gerekli olan 3.3V gerilim için AMS1117-3.3 gerilim 

regülatörü kullanılacak. Devrenin bu kısmında akımlar yüksek olacağından PCB 

tasarımında yollar geniş çizilecek. 

 

Şekil 35- Sualtı Kontrolcüsü- Güç Devresi 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

{Bu kısımda aracın kontrol/navigasyon/güdüm algoritma süreçleri anlatılır. 

Final tasarımın neden seçildiği açıklanır. Final tasarıma yönelik algoritma akış 

diyagramları verilir.} 
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Sualtı Aracı Kontrol Algoritması 

Kumandadan gelen veriler belli algoritmalar ile aracı kontrol edecek. 

Yön Kontrolü: Kumanda da bulunan Joystick A ile aracın sualtı aracında 

bulunan yandaki 4 adet motorlar kontrol edilecek. Joystick A’daki X ve Y 

verileri -100 ile +100 arasına dönüştürüldükten sonra araca gönderilecek. Araç 

Şekil 36’de gözüktüğü gibi Joystick A’nın;  

Tablo 1: Araç Yön Algoritması 

X değeri Y Değeri Yön 

0 0 Dur 

0 En Büyük İleri 

0 En Küçük Dur 

En Büyük 0 Sağa 

En Küçük 0 Sola 

En Büyük En Büyük İleri-Sağa 

En Küçük En Büyük İleri-Sola 

En Büyük En Küçük Dur 

En Küçük En Küçük Dur 

 

Olacak. X ve Y’lerin değerlerine göre araç yavaş veya hızlı hareket edecek.  

 

Şekil 36: Yön Kontrol Algoritması 

 Derinlik Kontrolü: 

Sualtı aracının yoğunluğu suyun yoğunluğundan biraz fazla olacak bunun için 

aracım motorları çalışmazken yavaşça derine batacak. Bunun için sualtı 

aracının üstünde bulunan 2 motor sürekli aracı yukarı yönde çıkarmak için 

Joystick B’nin Y değerini pozitif yaparak aracın hangi derinlikte olacağı kontrol 

edilecek. Joystick B’nin Y değeri 0 olduğunda araç suya batacak. Joystick B’nin 

X değeri şu an için kullanılmayacak. 

Otonom Derinlik: 

Sualtı aracının derinliğini sürekli ayarlamak yerine kumanda da bulunan 

otonom derinlik anahtarını aktif ederek aracın otonom olarak aynı derinlikte 

kalması sağlanacak. Bunun için basınç sensöründen basınç değeri alınacak ve 

bir değişkene atanacak. Daha sonra tekrar basınç değeri alınarak eski değerle 

karşılaştırılacak. Eğer yeni değer <eski değer ise yeni değer = eski değer olana 

kadar aracın motorları durarak aşağı batması sağlanacak, yeni değer> eski 
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değer olduğunda ise yeni değer = eski değer olana dek aracın üst motorları 

çalıştırılarak aracın üste çıkması sağlanacak. 

Joystick B’nin Y değeri pozitif olduğunda araç yukarı, negatif olduğunda ise 

araç aşağı hareket edecek. 

180º Geri Dönme: 

Kumanda da bulunan ilgili buton basıldığında araç otonom derinlik moduna 

girecek, MEMS sensöründen aracın Z eksenindeki açısı belirlenecek ve 

aşağıdaki işlemler yapılacak; 

Z <180 ise aracın sağ motorları Z = Z + 180 olana dek çalışacak, 

 Z> 180 ise aracın sol motorları Z = Z – 180 olana dek çalışacak. 

 Hassas Kontroller: 

Aracın küçük hareketleri için kumanda da bulunan hassas kontrol butonları 

kullanılacak. Sağa, sola ve ileri butonlarına basıldığında araç çok az bir mesafe 

(testler ile hesaplanacak) istenilen yönde ilerleyecek. 

Haberleşme Protokolü Algoritması: 

Veri Alma Protokolü 

Arayüze gelen veriler için bir protokol oluşturuldu. Bu protokol ile seri 

haberleşme üzerinden gelen veriler ayıklanarak gerekli değişkenlere atanacak. 

Daha sonra bu değişkenler grafiklerle görselleştirilerek ekranda gösterilecek. 

Protokol 

$+MODE+#+DATA1+DATA2+...+$$ 

Açıklamalar: 

$: Bu komut ile yeni bir veri bloğunun geleceği belirtilir. 

MODE: Bu veri ile gelecek olan verilerin hangi modda (sıcaklı, jiroskop, 

ivmeölçer, ...) olacağı belirtilir. 

#: Bu komut ile mod verisinin bittiği işaret edilir. 

DATAX: Bu komutlar ile asıl veriler alınır. 

$$: Veri bloğunun bittiği gösterilir. 

Modlar: 

  TMP : Sıcaklık modu : 1 Veri (Temp) 

  GYR : Jiroskop modu : 3 Veri (Gx, Gy, Gz) 

  ACC: İvmeölçer modu : 3 Veri (Ax, Ay, Az) 

  SPD: Hız modu: 4 Veri (Sağ Motorlar, Sol Motorlar, Üst 1. Motor, Üst 2. 

Motor) 
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  SON: Sonar modu: 1 Veri (Sonar) 

Not: Gelen her veri veya komut sonunda satır sonu karakteri (\n) 

gönderilecektir. 

Veri Gönderme Protokolü 

Arayüzden Su Altı Sistemi'ne kontrol verisi göndermek için veri alma 

protokolüne benzer bir protokol oluşturuldu. 

Protokol 

$+CTRL+#+DATA1+DATA2+...+$$ 

Açıklamalar: 

$: Bu komut ile yeni bir veri bloğunun gideceği belirtilir. 

CTRL: Bu veri ile gidecek olan verilerin hangi kontrol komutu (hız, görev 

modu, ışık kontrolü, ...) olacağı belirtilir. 

#: Bu komut ile kontrol verisinin bittiği işaret edilir. 

DATAX: Bu komutlar ile asıl veriler gönderilir. 

$$: Veri bloğunun bittiği gösterilir. 

Kontroller: 

  SPD: Hız kontrolü (4 Veri). Kumandada üretilen Joystick verileri -100 ile 

+100 arasına dönüştürülecek. 

  MIS: Görev Kontrolü (1 veri). Aracın otonom veya manuel görevde 

olduğunu belirtecek. 

  LED: Işık Kontrolü (1 veri). Aracın aydınlatma ışıklarının kontrolü için 

kullanılacak. 

  SER: Servo Motor Kontrolü (1 veri). Kumanda da bulunan potansiyometre 

ile 0 ile 100 arasında bir değer alınacak ve bu değer ile servo motora bağlı 

kameralar aşağı-yukarı hareket ettirilecek. 

  SPC: Özel Kontroller (7 Veri). Kumanda da bulunan özel kontrol buton ve 

anahtarlarından elde edilen veriler gönderilecek. 

Not: Gönderilen her veri veya komut sonunda satır sonu karakteri (\n) 

gönderilmelidir. 

Görüntü İşleme Algoritması 

Görüntü işleme bölümünde, otonom kısmında istenilen görevler için nesne 

tespiti yapılacak. Görevlerde harf tanıma, çemberden geçme, deniz altının 

tanınması için görsel etiketli veri setleri oluşturulacak. Bu veri setleri çizim 

programlarında çizilen nesnelerin çekilmiş resimlerinden oluşacak.  Veri setinin 

büyüklüğü ile başarı oranı doğru orantılı olduğu için çekilen resimler Keras 
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Kütüphanesi ile çoğaltılacak. Bu çoğaltma çekilmiş resimlerin filtre ayarları ile 

oynanıp çoğaltılması prensibine dayanmaktadır9. 

Veri seti oluşturulurken tespit edilecek nesnenin farklı açılardan çekilmiş 

resimleri elde edilecek. Bu şekilde kontrol mekanizmasının karar verme işlemi 

kolaylaşacak. 

Veri önişleme kısmında çekilen resimler aynı boyuta getirilecek ve filtreleme 

işlemleri yapılacak. Buradaki filtreleme işlemleri resmi siyah beyaza çevirme, 

normalleştirme gibi metotlar kullanılacak.  Konvolüsyonel işlemler yaptığımız 

için modelin eğitimini hızlandırmak ve başarı oranını artırmak için veri önişleme 

algoritmaları uygulanacak10. 

Resimlerden özellik çıkarımı ile veri setinde önişleme tabi tutulan resimlerin 

özelliklerini sinir ağları ile model eğitmek daha yavaş olmasına karşın yüksek 

başarı oranları elde edilmektedir. Bu çıkartılan özellikler resimlerin kimliğini 

oluşturmaktadır. Bu işlem derin öğrenme kütüphaneleri tarafından 

yapılmaktadır11. 

 

Şekil 37: Görüntü İşleme Aşamaları 

Model eğitim kısmında ise derin sinir ağları kullanılacak. Derin öğrenmede 

olmasından dolayı derin sinir ağları kullanılacak. Derin sinir ağları 

kullanıldığından dolayı çok katmanlı bir model oluşturulacak. Her katmanda 

fazlaca nöron kullanılacak. Parametrelerin seçimi konusunda teorik olarak kesin 

yargılar bulunmadığından model değişik parametreler ile eğitilip test edilecek12. 

Model eğitiminde kullanılacak algoritma ise YOLO (You Only Look Once) 

algoritması kullanılacaktır. YOLO algoritması hızlı nesne tespiti yapabildiği için 

kullanılacak. 
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Şekil 38: YOLO Algoritmasının Mimarisi13 

YOLO algoritmasının diğer algoritmalardan en ayırt edici özelliği Şekil 38‘de de 

görüldüğü üzere gerçek zamanlı nesne tespitini hızlı bir şekilde yapabiliyor 

olmasıdır. YOLO algoritmasının bu kadar hızlı olmasının sebebi resmi tek bir 

seferde sinir ağdan geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını 

tahmin edebiliyor olmasıdır. Özetle YOLO algoritması resmi parçalara bölüyor 

ve tek seferde parçalarda nesnenin olup olmadığına ya da hangi parçalarda 

olabileceğine karar veriyor ve güven puanı belirliyor. Bu puana göre diğer sinir 

ağdan geçirdiğinde güven puanı az olan resim parçalarını sinir ağından 

geçirmiyor ve böylece hızlı ve etkili olması sağlanıyor14. 

Bu kısımda model eğitilirken Tensorboard Kütüphanesi yardımıyla, model 

eğitildiği aşamada görsel analizi yapılacak böylece model eğitim aşamasında 

analiz edilebilecek. 

Model eğitim aşamasını bitirdikten sonra oluşturulan veri setinin üçte bir kısmını 

test için kullanılacak. Sisteme test verilerini aktarıp sonuçlar alınacak. Sonuçlar, 

görselleştirme kütüphaneleri yardımıyla görselleştirilip analiz edilecek. 

Model eğitilirken modelin ezberleme sorunu ortaya çıkması çok karşılaşılan bir 

problemdir. Bu sorunu engellemek için veri setine değişik etiketlerde resim 

koyup veri setindeki resimleri ezberlenmesi engellenmiş olacak ve diğer 

aşamada modelde ki bazı katmanlardaki nöronları etkisizleştirmek gibi 

çözümlere başvurulacaktır. 

Nesnenin Aranması 

Nesnenin aranma işlemi sürerken araç nesnenin ön yüzüne denk gelemeyebilir, 

nesne değişik açılardan kameraya girebilir. Bu sebepten dolayı Görüntü İşleme 

Algoritması bölümünde belirtildiği üzere değişik açılardan veri setleri 

oluşturulacak ve açılara göre makina kontrol merkezi harekete geçecek. Bu 

açılar sol çapraz, sağ çapraz, üstten, alttan, önden ve arkadan olmak üzere 

oluşturulacak. Nesne tespitinin daha hızlı ve kaliteli olması istendiğinden dolayı 

her açıdan çekilen resimler ile veri seti hazırlanacak. 
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Şekil 43: Nesnenin Aranma Algoritması 

Araç bulunduğu konumdan çalışmaya başlayacak. Kameranın açısı 120 derece 

olduğundan ilk anda görüntü işleme ile 120 derecelik yatay eksende arama 

yapacaktır. Sonraki aşamada servo motor yardımı ile dikey eksende yukarı-aşağı 

hareketi ile tarama yapacak. Bu şekilde hem dikey eksende hem yatay eksende 

geniş açılı bir tarama yapılacak. Nesnenin tam tespitini yapmak için 360 

derecelik bir tarama yapılması gerekmektedir. Bu yüzden araç bulunduğu 

konumda 120 derecelik dikey ve yatay eksende tarama yapacak sonra aracın 

merkez konumu aynı olmak üzere 120 derecelik dönüş yapacaktır ve aynı 

işlemleri tekrar edecektir. Bu işlemleri 3 defa yapacak ve 360 derecelik bir 

tarama yapmış olacaktır. Eğer aracın önünde engel varsa, araç 90 derece sağa 

dönecek ve aynı işlemleri tekrarlayacak. 

Şekil 40: Engelin Üstten 
Görünümü: Sualtı aracı 
aşağı hareket ettirilecek. 

Şekil 39: Engelin Çaprazdan 
Görünümü: Sualtı aracı sağa 
veya sola hareket ettirilecek. 

Şekil 41: Engelin Alttan 
Görünümü: Sualtı aracı 
yukarı hareket ettirilecek. 

Şekil 42: Engelin Önden 
Görünümü: Sualtı aracı 
ileri hareket ettirilecek. 
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Şekil 44: Aracın Dikey ve Yatay Eksende Tarama Yapması 

Yukarıdaki işlemlerden sonra nesne bulunamadı ise araç hareket etmeye 

başlayacak. Aracın ön tarafında bulunan ultrasonik mesafe sensörü ile araç ileri 

yönde hareket edecek. Engele (duvar veya nesne) belirli bir mesafeye kadar 

yaklaştığında araç 90 derece sağ tarafa hareket edecek. Bu hareketleri esnasında 

görüntü işleme, etrafı tarama ve kameranın yeni görüş açısı elde edebilmesi için 

araç 1 saniye veya 1 metre (deneme ile bu süre hesaplanacak) ilerleyecek ve 

durup yukarıdaki işlemleri tekrar edecektir. Bu işlemleri yapmadaki amaç 

parkuru hem yatay eksende hem de dikey eksende tarayıp nesneyi harekete 

geçirmektir. 

Nesneye Doğru Hareket Etmek 

Yukarıdaki işlemleri yapan araç nesneyi bulduktan sonra otonom kısmında 

istenen görevler için belirli hareketler yapması gerekmektedir. Bunlar çemberin 

içinden geçmek, harfleri tanımak ve sualtı nesnesini tanıyıp yaklaşmaktır. 

 

Şekil 45: Aracın Nesneyi Tespit Etmesi 
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Görüntü işleme modelinde çıkarılan nesnenin özellikleri kameradan gelen 

görüntüler ile sürekli karşılaştırılıp tespit yapmaktadır. Bu tespiti yaparken 

tespit ettiği nesnenin kenarlarına göre bir dikdörtgen içerisine alıp o nesneyi 

görüntüde etiketlemektedir. Görüntüler matrislerden ve sayılardan oluştuğu 

için burada görüntü ekranının orta noktası ile tespit edilen nesnenin orta 

noktası işaretlenecek. Bu işaretlemeye göre makine nesnenin orta noktasına 

göre hareket edecek ve çemberden geçme, harf tanıma, denizaltına yaklaşma 

işlemleri daha kesin ve net şekilde gerçekleştirilecek15. 

Sualtı aracı kamera görüntüsünün orta noktası ve nesnenin orta noktası 

arasındaki uzaklığı yatay ve dikey eksen olarak ölçecek ve buna göre hareket 

edecek. Eğer ekranın merkez işareti nesnenin merkez işaretine göre sol atta ise 

araç sağ üst tarafa doğru hareket edecek ve merkezine doğru yaklaşacak. Burada 

hareketlerin yavaş ve keskin dönüşler ile olması gerektiği için motorlar daha 

yavaş hareket edecek.  

Sualtı aracının nesnenin merkezine göre 

hareket ettirilme konusunda servo motor 

dikkate alınacak. Örneğin; servo motor 

yatay ekseninde 30 derece döndükten 

sonra nesneyi tespit etmesi halinde 

arabanın gövdesi ile servo motorların 

açısı aynı konuma getirilecek.  

Bu işlemler Şekil 46‘deki gibi kamera 

Jetson Nano kartına,  motorlar ise 

mikrodenetleyiciye bağlı olacak ve 

Jetson Nano, mikrodenetleyici ile I2C (seri haberleşme) haberleşmesi yapıp 

aracın hareket ettirilecektir. 

4.3.3. Yazılım Ön Tasarım Süreci 

 

Görüntü İşleme Yazılımı 

Görüntü işlemede veri seti hazırlamak için Keras Kütüphanesi kullanılacak. 

Keras Kütüphanesi’nde ImageDataGenerator fonksiyonu kullanıp belirli sayıda 

resmi filtreleyerek veri seti çoğaltılacak16. 

Görüntü işleme için Python dili kullanılacak. Python dilinin seçilmesinin sebebi, 

yüksek diller ailesinden olması ve görüntü işleme ile alakalı fonksiyonlar ve 

kütüphaneler bulundurmasıdır. 

Veri ön işlem için ScikitLearn Kütüphanesi kullanılacak. Veri ön işlemede veri 

setindeki resimlerin normalizasyonu yapılacak. Ayrıca veri setindeki resimler 

belirli bir boyuta getirilecek ve matematiksel işlemleri azaltmak için renkli 

resimler siyah-beyaza dönüştürülecek. 

Görüntü işlemede ana kütüphane olarak pytorch kullanılacak. Pytorch 

seçilmesinin nedeni daha fazla dokümantasyona sahip olması ve kendi 

fonksiyonlarının fazla ve etkili olmasıdır17. 

Şekil 46: Kontrol Merkezi Algoritması 
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Model eğitiminde ise YOLO (You Only Look Once) algoritması kullanılacak. 

YOLO algoritması hızlı nesne tespiti yapabildiği için kullanılacak. YOLO 

algoritmasının kullanılmasının sebebi Şekil 47‘de görüldüğü üzere gerçek 

zamanda yüksek başarı oranı ile nesne tespiti yapabilmesidir18. 

Şekil 47: YOLO Algoritmasının Hızı19 

Tahminleri analiz etmek ve sonuçları gözlemlemek için Tensorflow 

Kütüphanesi’ndeki Tensorboard kullanılacak. Tensorboard sayesinde model 

eğitimi sırasında kayıp değerleri, maliyet değerleri gibi değerler 

gözlemlenebilecek20. 

Sonuçları gözlemlemek için, yani tahmin edilen değerler ile gerçek değerleri 

görselleştirmek içim Matplotlib kütüphanesi kullanılacak. Matplotlib 

kütüphanesi Python dilinde kullanılabilmesi ve birçok görsel şemaları 

barındırmasından dolayı seçilmiştir21.  

Görüntü işleme alanında konvolüsyonel işlemler yapılmasından ve kullanılan 

derin ağların çok katmanlı olmasından dolayı model eğitimi uzun zaman 

almaktadır. Bu sebepten dolayı GPU kullanılacak. GPU kullanımı için NVIDIA 

CUDA yazılımı kullanılacak.  Bu durumda model eğitimi kısalıp daha kaliteli 

modeller elde edilmekle beraber kısa zamanda elde edilecek. 

Kontrol Yazılımları 

Görüntü işleme için kamera kullanılacak. Kameranın yatay ve dikey ekseni geniş 

açılarda görebilmesi için servo motor kullanılacak. Servo motor ve kamera 

Jetson Nano geliştirme kartına bağlanılacak ve kullanılacak.  

Jetson Nano kartında kontrol için Python Kütüphanesi kullanılacaktır. Bu 

komutlar ana komut merkezine (mikrodenetleyiciye) gönderilecek. Bu işlemler 

seri haberleşme ile yapılacak. 

4.3.4. Dış Arayüzler 

Görüntü ve sensör verilerinin aktarımı için iki arayüz kullanılacak. Sensörlerden 

gelen verileri görüntüleyebilmek için Javascript tabanlı bir programlama dili 

olan NodeJS ile oluşturulmuş ElectronJS platformu kullanılacak. Yapılacak olan 

yazılım birçok platformda (Linux, Windows, MacOS) çalışabilecek. Serialport 

paketi ile seri port üzerinden haberleşme yapılacak ve ChartJS ile gelen veriler 

görselleştirilecek. Su Altı Sistemi'nden gelecek olan harf tanıma gibi veriler de 

bu arayüzde gösterilecek. 
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İkinci arayüz ile Su Altı Sistemi'nden gelecek olan görüntü gösterilecek. 

Arayüz 1 

Bu arayüz içerisinde sualtı aracından gelen sensör ve aracın hız verileri 

gösterilecek. Bunlar; sıcaklık, eğim, basınç ve ultrasonik sensörleri ile birlikte 

aracın motorlarının hız verileridir. Şekil 49’de gözüktüğü gibi bir tasarım yaptık. 

Arduino geliştirme platformu kullanılarak test verileri aldık. Sualtı aracı 

bulunacak olan mikrodenetleyiciden Arduino platformuna verileri gönderip 

bilgisayara göndereceğiz. 

ElectronJS 

JavaScript, HTML ve CSS ile platformlar arası masaüstü uygulamaları 

geliştirmemizi sağlar. Bizde bu platformu kullanarak sualtı aracı için bir arayüz 

oluşturacağız. 

NodeJS 

Chrome'un V8 JavaScript motorunda yerleşik bir JavaScript Runtime 

platformudur. ElectronJS platformu ile birlikte kullanılacaktır. Bu platform ile 

yüzbinlerce açık kaynak paketten oluşan NPM (Node Package Manager)  

ekosisteminden küçük büyük istediğimiz modülleri karıştırıp kullanabiliriz.  

Bize ihtiyaç olan seri port haberleşmesi (serial-port) ve grafik oluşturma paketini 

(Chart.js) kullanacağız. 

Serial Port Paketi 

Bu paket ile NodeJS kullanılarak seri porttan veri alınıp gönderilebilir. Sualtı 

aracından gelen verileri seri porttan alıp kullanmamız gerektiğinden bu paketi 

kullanacağız. 

ChartJS Paketi 

Şekil 48: Arayüz 1'in Genel Görünümü 
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Bu paket kullanılarak seri porttan gelen verileri işleyip arayüzde grafik şeklinde 

göstereceğiz. Böylece gelen verileri grafiklerle görselleştirip anlayacağımız hale 

getireceğiz. 

 

Sıcaklık: Aracın içerisinde bulunan sıcaklık sensöründen gelen veriler 

gösterilecek. Zamana bağlı olarak her 1 saniyede bir veri gösterilecek ve son 10 

değer grafikte gösterilecek. 

Motor Hızları:  Araçta bulunan 4 adet 

motorun hızları bu grafikte gösterilecek. 

Derinlik ve Ultrasonik: Sualtı aracının 

önünde 1 adet ve altında iki adet bulunan 

ultrasonik sensörlerin verileri bu grafikte 

gösterilecek. Ayrıca basınç sensörü ile 

ölçülüp hesaplanan derinlikte bu grafikte 

gösterilecek. 

İvme: Sualtı aracındaki MPU9250 çoklu yonga modülünde bulunan 

Accelerometer sensörünün verileri bu grafikte gösterilecek. Böylece aracın nasıl 

ve hangi yönde ne kadar ivmelendiğini görebileceğiz. Şekil 54’te gözüktüğü gibi 

sualtı aracının sadece x ve y eksenlerinin ivme verisi gösterilecektir. Bu veriye 

göre araç –x ve +y eksenleri yönünde hızlandığı anlaşılacaktır. 

Açısal Hız: Sualtı aracındaki MPU9250 çoklu yonga modülünde bulunan 

Gyroscope sensörünün verileri bu grafikte gösterilecek. Bu grafik sayesinde x 

Şekil 49: Arayüz 1 - Sıcaklık Grafiği Şekil 50: Arayüz 1 - Motor Hızları 

Şekil 53: Arayüz 1 - Açısal 
Hız Grafiği 

Şekil 52: Arayüz 1 - Eğim ve 
Yön Grafiği 

Şekil 54: Arayüz 1 - İvme 
Grafiği 

Şekil 51: Arayüz 1 - Derinlik ve Ultrasonik Grafiği 
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ve y eksenlerindeki açısal hızlarını görebileceğiz. Şekil 53’da gözüktüğü gibi 

sualtı aracının ivmede olduğu gibi sadece x ve y eksenlerindeki veriler 

gösterilecektir. 

Eğim ve Yön:  Accelerometer ve Gyroscope sensörlerini tek başına kullanarak 

hassas açı hesaplamada kullanmamız bize güvenli bilgi vermez. O yüzden bu iki 

sensör verilerini birleştirerek eğim ve yön açılarını elde edeceğiz. Buna ek olarak 

Kalman filtresini kullanarak hata oranının en aza indirmeye çalışacağız. Elde 

edilen veriler bu grafikte gösterilecek. Bu grafik ile aracın hangi yön ve hangi 

eğimde olduğunu görebileceğiz. Şekil 52’de eğim ve yön için bir örnek 

verilmiştir. Buna göre araç –x ve +y yönüne yönelmiştir. 

Arayüz 2 

Bu arayüzde ise Raspberry Pi kullanarak çekilen görüntüleri göstermek için 

kullanılacak. Bunun için Raspberry Pi Cat5, kablosu kullanarak Ethernet 

üzerinden bilgisayara bağlanacak. Hazır bir yazılım kullanılarak görüntü bu 

arayüzde gösterilecek. 

 

5. GÜVENLİK 

Sualtı aracının güvenliği için yapılacaklar altta listelenmiştir: 

• Araçta, olası olmayan durumlarda yüksek akım çekebilecek olan devre 

elemanları sigortalar ile koruma altına alınacaktır.  

• Araçtaki tüm kabloların elektrik yalıtımı kontrol edilecek ve hem estetik hem de 

kontrol açısından herhangi bir gerilme olmadan araca sabitlenecektir.  

• Kullanılacak motorlar araca monte edilmeden öncede su içerisinde sızdırmazlık 

ve maksimum akım testlerine tabi tutulacaktır.  

• Kamera gibi gevşek parçaların su veya başka bir cisim ile teması olmayacaktır.  

• Aracın mekanik kısmında sivri olan parçalar düzleştirilecek. 

• Motorlar ve pervaneler çevreye ve kendisine herhangi bir zarar vermemesi için 

çevresi koruyucu kılıf ile kaplanacak. 

6. TEST 

İnternet üzerinden yapılan araştırmamızda pervane tiplerine bakılarak yapılan ilk 

tasarımı üç boyutlu yazıcıyla oluşturduk. Prototipi uygun bulmayıp varyasyonları 

ürettik ve test ettik. Beşinci deneme ve dayanım testlerinden ve sarsılmazlık testleri 

sonucunda maksimum hız ve dayanım minimum sarsılmazlık ile ortaya koyduğumuz 

tasarımı geliştirip neticeye ulaştık. İlk 3 prototipte ölçüler 45mm olup sonradan yapılan 

çalışmalar neticesinde yatay motorların pervaneleri i 75mm, dikey motor pervanelerini 

ise 95mm uygun görüp tasarımı bu yönde değiştirdik. Tasarım olarak ise aşağıda 

gözüken görselde ortada bulunan pervane tasarımına yakın bir tasarım seçildi. 
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Şekil 55: Pervaneler (Soldan sağa doğru yapılmıştır) 

Test işlemi için motor tutucu tasarlandı ve test için kullanılacaktı fakat tasarımda ypılan yanlış 

hesaplama yüzünden 9 saat 3D yazıcıdan çıkarılan parça kullanılamadı. 

 

Şekil 56: Motor Tutucu (Hatalı) 

Fırçasız motorların su geçirmemesi için epoksi reçine ile telleri kaplandı ve su içerisinde testi 

yapıldı. Su geçirmediği görüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonom kısmında test için ilk önce veri setini ve Keras kütüphanesini kullanarak farklı 

filtreleme yöntemlerinden elde edilen resimler kullanıldı ve Tensorboard uygulaması 

Şekil 57- Epoksi Reçine Sürülmüş Motor 
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ile görselleştirme işlemleri yapıldı. İkinci test aşaması olarak parkur oluşturulduktan 

sonra değişik açılarla video kayıt alındı ve eğitilen model üzerinde test edildi. Modelin 

başarısını ve ani tepkilerini ölçmek için video kayıt hızlandırıldı ve test edildi. 

Testlerden alınan sonuçlara göre resimler üzerinde yüksek başarı seviyesi elde edildi. 

Video kayıt testinde daha düşük başarı elde edildi. Sonuçlara göre modelin 

geliştirilmesi işlemine başlandı ve parametrelerin yeniden düzenlenmesi sağlandı ve 

yeniden test edildi. Test sonuçlarına göre video kayıttan oluşan test ve resimden 

oluşan testler arasında yakın başarı sonuçları bulundu. 

 

Şekil 58- Otonom Testi 

7. TECRÜBE 

Motor için yaptığımız test işlemi sırasında kabloların su geçirmezliğini 

sağlamadığımızdan kullandığımız ESC yandı. Bunu tecrübe ederek daha sonraki 

testlerimizde su geçirmezlik için önlemler aldık. 

PVC boruları birbirlerine birleştirirken belli yöntemlerle birleştirmemiz geretiğini 

tecrübe ettik. Aksi durumda birleştirme sırasında sorunlar oluşabildiğini gördük. 

Bir veriyi çok fazla mikro denetliyiciden geçirmemiz sorunlara ve gecikmelere yol 

açtığını gördük. Bu durumu tecrübe ederek haberleşme için kullandığımız iki adet 

Arduino Nano yerine bir adet RS485-USB dönüştürücü kullandık. Böylece veriyi mikro 

denetleyiciden arada sadece bir entegre ile bilgisayara aktarmış olduk. 

Tasarladığımız bütün PVC parçalarının piyasada olmadığını tecrübe ettik. Buna bağlı 

olarak üretim yaparken tasarımın bazı kısımlarını değiştirmek mecburiyetinde kaldık. 

Bu tecrübe ile bir dahaki PVC tasarımlarımızda bu parçaları dikkate alarak 

tasarlayacağız. 

Veri seti oluşturmada kullanılacak yöntemler ve gerçekçi olması konusundaki metotlar 

öğrenildi ve blender3D programı ile parkur hazırlandı. Hazırlanan parkurdan veri seti 

oluşturuldu veri seti oluşturulurken kaç sınıf olacağı belirlendi ve görüntü işleme 

modeli yapay sinir ağları ile oluşturuldu. Oluşturulan model eğitildi. Sonuçlar 

incelendi ve sorunlar tespit edildi. Başarı oranını yükseltecek metotlar bulundu. 

Modelin ezberleme sorununu yok etmek için veri seti ve model düzenlendi. Test 

sonuçlarını daha kesin ve güvenilir olabilmesi için modeli zorlayacak testler seçildi. 

Otonom kısmında veri seti oluşturulurken yapılan hatalar incelendi ve komut sırasında 

yapılacak işlemler ile uyulması için düzenleme yapıldı. Model eğitildikten sonra 
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Jetson Nano geliştirme kartına yüklendi ve test edildi. Kullandığımız bilgisayarların 

Jetson Nano geliştirme kartından daha yüksek performanslı olması açısından model 

eğitimi Jetson Nano geliştirme kartı ile değil bilgisayar ile yapıldı ve model 

kaydedildikten sonra Jetson Nano geliştirme kartına atıldı. Diğer bileşenlerden olan 

kamera modülü ile ilgili işlemler yapıldı. Görme açısı göz önüne alındı ve algoritma 

düzenlendi. Sonuç olarak projeyi oluşturan yazılımsal ve donanımsal olarak bir çok 

bileşen olduğu ve bu bileşenlerin birbiri ile optimizasyon sağlaması için farklı 

seçimler yapılması gerektiği öğrenildi. Algoritmalar kullanılırken teorik olarak en iyi 

algoritma değil diğer bileşenlerle çalışabilecek en iyi algoritmalar kullanıldı. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

 

Şekil 59- Zaman Planlaması 

 

Mekanik kısımda aracın pervanesinin tasarımı ve testleri yapıldı, motor tutucunun tasarımı 

ve test üretimi yapıldı, motorlar için su geçirmezlik çözümü bulundu, aracın büyük kısmı 

üretildi. 

Elektronik için kumanda ve ana kontrolcü tasarımları yapılarak kumanda prototipi yapıldı. 

Yazılımsal geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor. 

Otonom kısımda çemberden otonom olarak geçilmesi aşaması tamamlanmıştır. İlk kısım 

oluşturulurken proje için şablon, algoritmalar, parkur oluşturulduğu için diğer aşamalar 

daha hızlı yapılacaktır.  

Bütçe Planlaması: 

Tablo 2: Bütçe 

MALZEME ADET ADET FİYAT (TL) FİYAT (TL) 

NVIDIA Jetson Nano Developer 

Kit 
1 899 899 
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MPU9250 9-Axis 2 65,47 130,94 

Emax Xa2212 820KV 

Multirotor Fırçasız Motor 
8 96,48 771,84 

PIC18F45K22 I/P PDIP-40 8-

Bit 64 MHz Mikrodenetleyici 
10 27,22 272,2 

Orijinal Pickit3 2 399,69 799,38 

3W Beyaz Power Led - 110/120 

Lümen 
20 5,17 103,4 

Epakem Epoksi Reçine + 

Sertleştirici 200Gr + 100Gr 
3 34 102 

Power HD Micro Servo HD-

1800A 
3 26,49 79,47 

Esun 1.75 mm Siyah PLA+ Plus 

Filament - Black 
2 126,67 253,34 

Esun 1.75 mm Kırmızı PLA+ 

Plus Filament - Red 
2 126,67 253,34 

Esun 1.75 mm Mavi PLA+ Plus 

Filament - Blue 
2 126,67 253,34 

12x12 Delikli Plaket 10 5,17 51,7 

ALZ11B05 Panasonic Röle 5V 

16A 
4 15,51 62,04 

Ramtech Ethernet Kablosu 

Cat5 50 Metre 
2 54,67 109,34 

İdora Şeffaf Küre 120Mm 5 7,75 38,75 

LM338K Orijinal ST Regülatör 5 50,65 253,25 

LM 7805 - TO220 5 1,23 6,15 

SparkFun Çoklu Basınç 

Sensörü - MS5803-14BA 
3 457,38 1372,14 

Raspberry Pi 3 B+ 2 300,51 601,02 

Raspberry Kamera Modülü V2  2 240,77 481,54 

20A ESC - Sky Walker Fırçasız 

Motor Sürücü 
8 96,48 771,84 

2x1,5 TTR Çok Telli Kablo 

100m 
2 84,99 169,98 

JSN-SR04T Su Geçirmez 

Ultrasonik Sensör 
6 60,64 363,84 

Öznur 2x0,75mm TTR Kablo 

(100m) 
2 160 320 

Toplam Fiyat: 8519,84 

 

Risk Planlaması: 

Tablo 3: Risk Planlaması 

 Risk Çözüm 

1. Sualtı aracının su geçirmesi. Aracı çalıştırmadan önce suya sokarak su 

sızdırmazlığı test edilecek. 
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2. Motorların su geçirmesi. Motorlardaki bakır tellerin üzeri su geçirmez 

kimyasallar ile kaplanacak. 

3. Elektronik kartların 

çalışmaması. 

Kartların çalışmaması durumunda veya sorun 

çıkması durumunda yedek kartlar kullanılacak. 

Bunun için sualtı aracı modüler olacak. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

• Sualtı aracının mekanik tasarımı ve üretimi. 

• Sualtı aracı kontrolcüsünün kendimiz tarafından tasarlanacak, üretilecek ve yazılımı 

yazılacak. 

• Sualtı aracından gelen sensör ve hız verileri için özgün bir arayüz oluşturulacak. 

• Sualtı aracını kontrol etmek için kullanacağımız kumandanın tasarımı, üretimi ve 

yazılımı kendimiz tarafından yapılacak ve özgün olacak. 

• Ek olarak kumanda da bulunacak olan özel kontroller ile aracın kontrolleri özgün 

olacak. 

• Otonom kısmında kullanılacak olan yazılım özgün olacak. 

• Veri seti için parkur oluşturulması ve parkurdan görsel veriler alınması ve etiket çeşit 

sayısı takım tarafından belirlenmiş ve oluşturulmuştur. Model sırasında modelin daha 

hızlı eğitilmesi için veri önişleme yapılması takıma özgü olmuştur. Modelin test 

edilmesi kısmında projeye özgü metotlar geliştirilmiştir; farklı filtreleme ile elde 

edilen resimler, video kayıtları, hızlandırılmış video kayıtları gibi. Model test 

edildikten sonra parametrelerin geliştirilmesi modele ve projeye özgü yapıldı. Diğer 

taraftan, donanımsal komponentlerin birbiriyle ve mekanik kısımla uyumlu olması için 

takım tarafından belirlenmiştir. Projede hazır algoritmalar kullanıldı fakat projeye ve 

parkura uyumlu olması için farklı algortimalar uygulandı. 
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