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1. RAPOR ÖZETİ  

Günümüzde sualtı sistemlerinde askeri sivil ve arama kurtarma faaliyetleri için insansız sualtı robotlarının 

önemi teknolojinin gelişmesiyle birlikte paralel olarak artmaktadır.bu alanlardaki sualtı çalışmalarından 

bazıları ; 

 - Balıkçılık teknolojileri,  

- Açık deniz petrol arama, 

- Sualtı gözlem ve veri toplama,  

- Arama ve kurtarma çalışmaları, 

- Tarihi eser arama ve arkeoloji çalışmaları,  

- Batık araç tespiti,  

- Gemi ve diğer birçok deniz araçlarının taban kontrollerinin yapılmasında şeklinde sıralanabilir 

Sualtı uygulamalarında keşif ve operasyonel görevler için su altında bazen oldukça derin yerlerde görevler icra 

edilebilmektedir.Bu görevler için insanlı araçların kullanımı insan hayatı söz konusu olduğu için fazlasıyla 

risklidir .özellikle son yirmi yıldır yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların büyük bir kısmı, insan 

hayatının riske atılmaması amacıyla insansız platformların kullanılması üzerine odaklanmıştır.Bu sebeple 

askeri ve sivil alanlarda hem riski hem de maaliyeti azaltabilmek amacıyla insansız su altı robotlarının 

kullanımı yaygınlaşmıştır.Ülkemizde de  bu alandaki çalışmaların geliştirilmesinde ve kalifiyeli(yeterli bilgi 

birikimine sahip) Türk mühendis adaylarının yetiştirilmesinde   teşvik amacıyla yarışma ve hibe programları 

düzenlenmektedir.  

Bu projede; Teknofest yarışması etkinliğinde düzenlenen İnsansız Sualtı Araçları kategorisinde yarışacak 

aracımızın kontrol istasyonu tüm elektronik ve yazılım tasarımlarıyla beraber mekanik tasarımı da  detaylıca 

anlatılmıştır.Raporun sonuç kısmında  insansız sualtı aracı projesi kapsamında geliştirdiğimiz robotun sonraki 

çalışmalara savunma sanayi, balıkçılık teknolojisi, sualtı gözlem ve veri toplama alanlarına ışık tutabilmesi için 

eklenebilecek veya geliştirilebilecek bazı özelliklere kısaca değinilmiştir.  

Projenin yapımı yedi ana bileşen esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bileşenler; görüntü işleme, motor kontrol 

,mekanik tasarım,yazılım/arayüz sistemi, kontrol kartları ve  haberleşme sistemi,manipilatör kol hareket sistemi 

ve yazılımı, elektronik kartlar ve sensörler  sistemidir.Bu sistemler analatılırken malzeme ve bilgi birikimi 

olarak haberleşme protekolü gibi en temel araçların kod ve elektronik aksam veya donalımlarına detaylıca 

değenilmiştir.Örneğin araç içerisinde bulunan rasberyy pi b+ ve arduino mega arasında kullanılabilecek 

haberleşme protekollerinden UART ,SPI, I2C iletişim standartlarının kodları ve bu kodlar yazılırken nerelerden 

yararlanıldığı gösterilmiştir. Amacımız yarışma komitesi tarafından oluşturulan şartnamede belirtilen görevleri 

icra edebilmek için maliyet olarak uygun kabiliyet olarak istenilen yeterlilikte bir sistem tasarımıdır. 

İnsansız sualtı robot sistemimizde bulunan özelliklerden bazıları şöyledir; 

-Görevlerde bulunan harf tanıma aşaması için görüntü işleme algoritmaları ve kameralar, 

-Dumlu pınar denizaltı maketini kurtarma görevini icra edebilmek için 5 servo motordan oluşan  su geçirmez 

kılıf ile sarılmış robot kolumuz , yeterli hareket kabiliyetini sağlayabileceği için görev sırasında hem zamandan  

tasarruf hem operatöre  yönetim yeteneği  açısından  kolaylık sağlayacaktır. 

-Aracımızda otonom görevlerinde gerekli motor  manevralarını yapabilmesi için 9 DOF ivme ölçer, jiroskop 

gibi aracın denge verilerini okuyabileceğimiz sensör kartı bulunmaktadır.Ayrıca otonomluk esnasında pixhawk 

kartı ile tıpkı bir drone aracının havada dengede kalabilmesi gibi su altında da insansız sualtı robotumuz 

görevlere göre denge manevralarını yapabilmektedir.  



-Robotun etarafındaki cisimlere ne kadar mesafede olduğunu üzerinde bulunan su geçirmez ultrasonik 

sensörler ile görülebilmektedir.Bu sensörleri kullanmamızın amaçlarından biri son görevdeki dumlu pınar 

maketine yaklaşırken sensörden mesafe verisinin otonom kontrolde daha fazla hareket kolaylığı sağlacağını 

düşünmemizdir. 

-Kameralardan gelen görüntülerin kontrol masasındaki ekranda gösterilmesi ekranın üçe bölünmesi ile 

sağlanacaktır. İki bölmesi ile robot kol ve araçta bulunan kameralardan gelen görüntüler takip edilecektir. Geri 

kalan diğer bir bölmesi ile araç üzerindeki yazılım kontrolleri yapılacaktır. 

-Havuzda yarışma esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz manevrada araca büyük bir hareket 

esnekliği sağlayacağını düşündüğümüz , rölelerle fırçasız motorların fazları yer değiştirilerek motorlara ileri 

geri özelliği kazandırılacaktır. 

Mekanik tasarım için aracın iç , dış tasarımlarıyla ve elektronik aksamının da içinde olduğu  senaryonun sanal 

ortam similasyonlarından biri olan SolidCam yazılımında su geçirmezlik testi yapılacaktır. Mekanik tasarım 

dışında elektronik bileşenlerin test aşamaları şöyle sıralanabilir ; Öncelikle robot kolunda kullanılacak 

servoların arduino mega ile kontrolünün basit bir testi gerçekleştirilmiştir. Diğer bir elektronik donanım olan 

fırçasız motorların rölelerle kontrolü için ilk adımda bir röle ile led kontrolü yapılmıştır , daha sonra iki role ile 

arduino üzerinde sinyal verilerek fırçasız bir motorun iki fazının yer değiştirilmesi ile motor yönünün 

değiştirmesi sağlanmıştır.Kulalnılacak bu fırçasız motorların havuz suyunda korumazız kılıfta çalışıp 

çalışmadığı testi bir kaba su konularak motorun su içinde çalıştırılması testi başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takımımız bir danışman ve 10 üye olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. 

 

Danışman Bilgileri : 

 

Okul :        Erciyes Üniversitesi 

Fakülte / Bölüm :   Fen Fakültesi / Fizik Bölümü 

Unvan :    Katı Hal Fiziği Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. 

İsim :   Nejdet  

Soyisim :    PARAN 

 

Üye Bilgileri : 

 

1- )       Okul :   Erciyes Üniversitesi 

Bölüm :    Elektrik – Elektronik Mühendisliği 

Sınıf :  2. Sınıf 

İsim :   Bedir  

Soyisim :    İLHAN 

 

2-)        Okul :               Erciyes Üniversitesi 

Bölüm :    Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) 

Sınıf :  3. Sınıf 

İsim :   Ahmed Musab  

Soyisim :    YILDIZ 



 

3-)        Okul :   Erciyes Üniversitesi 

Bölüm :    Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) 

Sınıf :  3. Sınıf 

İsim :   Eyup 

Soyisim :    ÇELİK 

 

4-)        Okul :   Karabük Üniversitesi 

Bölüm :    Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce) 

Sınıf :  2. Sınıf 

İsim :   Osman  

Soyisim :    KARTAL 

 

5-)        Okul :   Kocaeli Üniversitesi 

Bölüm :    Elektronik - Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 

Sınıf :  4. Sınıf 

İsim :   Abdullah Harun  

Soyisim :    BÜYÜKARSLAN 

 

6-)        Okul :   Kocaeli Üniversitesi 

Bölüm :    Elektronik - Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 

Sınıf :  2. Sınıf 

İsim :   Burhan  

Soyisim :    SALIK 

 

7-)        Okul :   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Bölüm :    Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Sınıf :  4. Sınıf 

İsim :   Mustafa  

Soyisim :    KANDEMİR 

 

8-)        Okul :   Erciyes Üniversitesi 

Bölüm :    Elektrik - Elektronik Mühendisliği  

Sınıf :  2. Sınıf 

İsim :   Burak  

Soyisim :    YILMAZ 

 

9-)        Okul :   İstanbul Üniversitesi 

Bölüm :    Bilgisayar Mühendisliği  

Sınıf :  4. Sınıf 

İsim :   Abdurrahim Burhan 

Soyisim :    BÜYÜKARSLAN 

 

10-)      Okul :   Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

Bölüm :    Bilgisayar Mühendisliği (%100 Burslu)  

Sınıf :  4. Sınıf 

İsim :   Abdurrahman Said 

Soyisim :    BÜYÜKARSLAN 

 

 



 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

 

Şekil 1 : Proje Yönetim Şablonu 

 

Proje Yöneticisi

Bedir İLHAN

Proje Grupları 
Sorumlusu
Mustafa KANDEMİR

Proje Aşamaları 
Sorumlusu

Burak YILMAZ

Proje İlerleyişi 
Sorumlusu
Harun BÜYÜKARSLAN



 

Şekil 2 : Proje Grupları Dağılımı 

 

Proje Yöneticisi

Proje Grupları 
Sorumlusu

Görüntü İşleme

Motor Kontrol

Mekanik Tasarım

Yazılım & Arayüz

Kontrol Kartları & 
Haberleşme 

Grubu

Manipülatör Kol 
Hareketi

Elektronik Kartlar 
& Sensörler

Proje Aşamaları 
Sorumlusu

Malzeme & 
Tedarik

Bütçe Planlaması

Risk Planlaması

Güvenlik / 
Güvenilirlik

Özgünlük

Zaman Planlaması

Mimari Yapısı

Algoritma Yapısı

Yazılım Tasarımı

Elektronik 
Tasarımı

Mekanik Tasarımı

Proje İlerleyişi 
Sorumlusu

Proje Gruplarında 
Başarı Düzeyi

Proje 
Aşamalarında 
Başarı Düzeyi

Genel İlerleyişte 
Olumlu & 

Olumsuz Etkiler



 

Şekil 3 : Proje Gruplarındaki Sorumlu Üyeler 

 

Görüntü İşleme Grubu :  Kameradan gelen görüntülerin işlenmesinde görevli birim   

Motor Kontrol Grubu : Aracın hareketinden sorumlu motorların çalışmasını sağlayan birim    

Mekanik Tasarım Grubu : Aracın su geçirmezliği, motorların yerleşimi ve diğer çevresel birimlerin 

araç üzerindeki konumu ile ilgili düzenlemeler yapan birim.  

Yazılım & Arayüz Grubu : Kameradan gelen görüntülerin takibi, robot kolun ve aracın hareketi gibi 

konularda su üstü istasyondan takibin yapıldığı birim.  

Kontrol Kartı & Haberleşme Grubu : Ana kontrol kartı ile su üstü istasyonu arasında haberleşmesini 

sağlayan birim. 

Manipülatör Kol Hareket Grubu : Manipülator kolun istenilen hareketlerin kontrolünden sorumlu 

birim. 

Elektronik Sensörler Grubu : Sensörlerden alınan bilgilerin okunmasından sorumlu birim.  

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (Akşam Herkesle Yazılacak) 

{Bu kısımda Ön tasarım raporunun değerlendirmesi yapılır. Varsa ön tasarımdan sonra yapılan 

değişiklikler ve değişikliklerin neden yapıldığı açıklanır. Ön tasarımda planlanan bütçe ve son bütçe 

arasında karşılaştırma yapılır.} 

 

Görüntü 
İşleme Grubu

Bedir İLHAN

Burak YILMAZ

Burhan 
BÜYÜKARSLA

N

Said 
BÜYÜKARSLAN

Motor Kontrol 
Grubu

Bedir İLHAN

Burak 
YILMAZ

Mustafa 
KANDEMİR

Mekanik 
Tasarım 
Grubu

Musab 
YILDIZ

Eyup 
ÇELİK

Yazılım & 
Arayüz Grubu

Burhan SALIK

Harun 
BÜYÜKARSLAN

Mustafa 
KANDEMİR

Said 
BÜYÜKARSLAN

Kontrol 
Kartları & 

Haberleşme 
Grubu

Burhan 
SALIK

Harun 
BÜYÜKARSLAN

Manipülator 
Kol Hareket 

Grubu

Osman 
KARTAL

Elektronik 
Kartlar & 
Sensörler

Burhan SALIK

Harun 
BÜYÜKARSLAN

Osman 
KARTAL



4. ARAÇ TASARIMI 

ARAÇ İÇİ TASARIMI 

Araç içerisine gelen data kabloları aracılığıyla gelen sinyallerimizi gerekli kartlara göndererek su üstü 

kontrol panelimiz ile haberleşebiliyoruz. 

 

 

Şekil 4 : Araç içi elektronik tasarımı 



Su Üstü Kontrol Paneli :  

Aracımızın kontrolünü sağlayan gerekli komponentlere sahip aynı zamanda güç ayarlamasını yaptığımız 

panelimizin yapısıdır. 

 

 

Şekil 5 :  Su üstü panel 

4.1. Sistem Tasarımı  

 

İSAA’larda kullanılan düzeneklerde bütün İSAA sistemleri için genel haliyle araçta veya karada 

bulunan komuta konsolu, bilgileri, gerekli olan elektriği ve video verilerini iletim için bir güç ve data 

kablosu aracımıza girmektedir. Gerekli güç araç içerisindeki regülatörlerden Raspberry Pi 3 B+ ve 

Arduino Mega kartlarımıza çalışma gerilimlerini aynı zamanda ESC’lerin tetiklemesini sağlar. Aynı 

anda araca giren data kabloları araç içerisindeki kontrol kartlarımıza sinyal göndermek için gerekli 

şekilde ayrılmıştır. 

Araç içerisinde kullandığımız Pixhawk kontrol kartı aracı aracımızı her türlü dengesizlikten koruyarak 

stabil bir sürüş deneyimi kazandırırken aynı zamanda navigasyon ve güdüm özelliği sebebi ile 

otonomlukta kullandık. 

Aynı zamanda aracımızda kullandığımız röleler ile aracımıza istediğimiz yön bilgisi vererek acil 

durumlarda hızlı cevaplar verebiliyoruz. 

               Araç içerisindeki elemanlarımız: 

➢ Motorlar 

➢ ESCler 

➢ Röleler 

➢ Arduino Megalar 

➢ Raspberry pi 3 B+ 

➢ Pixhawk 

➢ Kart ve ESC regülatörleri 

➢ Kameralar 

➢ Servo Motorlar 

➢ Su geçirmez ultrasonik ses sensörleri 



Aracımızda istenilen görevlere uygun manipülatör kol bulunmaktadır. Manipülatör kolumuz servo 

motorlardan oluşmakta ve üzerinde bir kamera bulunmaktadı. Manipülatör kol üzerindeki kamera ile 

cisimleri görerek kol ucundaki kıskaç sayesin cisimleri kavrama ve kaldırma işlemi gerçekleştiriyoruz. 

Otonom görevler için aracın en önünde bir kamera bulunmaktadır. Bu kamera ile görüntü işlemeyi 

Raspberry Pi 3 B+ üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Aracımız gerek manuel gerek otonom görevlerde 

sensörlerden bilgi alarak kendi hareket çevresini  oluşturmaktadır. 

 

Şekil 6 :  Araç içi elektronik tasarım 



SU ÜSTÜ KONTROL SİSTEMİ: 

Aracımızın tüm kontrol sistemlerini içeren tamamen kendi tasarımımız olan sistemler bütünüdür. 

Su üzerinde konuşlandırılmış olup iki pilot yardımı ile , otonom şekilde çalışma veya acil durum 

pozisyonlarında destek olabilmek için bu birime gerek duyulmuştur. 

Bu iki pilotlardan biri araç yönlendirmesine görev alırken biri de manipülatör kol kontrolünü 

sağlamaktadır. 

➢ Güç kablosu                                                       

➢ Sigorta 

➢ Akım koruma röleleri 

➢ Sistem, ileri, geri, denge, robot kol, otonom butonları 

➢ Acil durum butonu 

➢ Regülatör 

➢ Raspberry pi 3 B+ 

➢ Lcd ekran 

➢ Joystickler 

➢ 2x16 lcd ekran 

➢ Klavye & Mouse 

➢ Data kablosu 

Kontrol sistemimize taşıdığımız güç kabloları ile sigorta ve akım koruma kabloları gibi güvenlik 

önlemlerinden geçtikten sonra sistem butonu aracılığıyla kontrol panelimize gücümüzü sağlıyoruz. 

Regülatör aracılığıyla uygun güç potansiyelleri ile Raspberry pi 3 B+ ve Lcd ekranımıza güç 

sağlıyoruz.  

Yapılacak görevlere göre manuel görevlere uygun joystickler ve aracın yön bilgilerini belirleyen 

butonlar bulunmaktadır. Ayrıca otonomluğa tek bir buton ile geçiş yapabilmekteyiz. Tüm 

komutlarımızı kontrol masamızdan data kablosu ile aracımıza iletmekteyiz. 

Yarış esnasında sağlanacak 220V AC kaynaktan kontrol panelimize gelen güç sistem butonunun 

açılması ile ekranlarımıza başlama komutu gelmektedir. Sistem yüklenmesi gerçekleştikten sonra 

kameralarımızdan görüntüler gelmektedir. Kameraların aktifliğinden sonra aracımız sürüşe hazır 

hale gelmektedir. Bu aşamadan sonra joysticklerimiz devreye girerek araçla iletişime geçmektedir. 

 



 

Şekil 7 :  Su üstü kontrol sistemi 

 



 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

 

MEKANİK TASARIM SÜRECİ 

İSA’nın mekanik tasarım süreci olarak şu başlıklara değinilecektir. Araç tasarımının ilk 

aşamasından son KTR şablonuna kadar uğradığı değişimler ve nedenleri ile anlatıldıktan sonra, 

aracın üretimi için ekip içerisinde araştırılarak tartışılan ürerim malzemeleri ve üretim 

yöntemlerine değinilmiştir. Avantajları dezavantajları ve bazısının kullanım yerlerine 

değinildikten sonra, Yakamoz ekibi olarak tercih ettiğimiz üretim malzemesi ve üretim 

yöntemine, tasarım sürecinde araştırılan konularda göz önünde bulundurularak karar verilmiştir. 

Bu karar verilen üretim malzemesi ve yöntemine neden karar verildiği nedenleri ile açıklanmış 

ve diğer yöntemler ile karşılaştırmalar yapılmıştır. 

İlk olarak en baştan buyana tasarım sürecinin değişimlerine değinilecek olursa. Bu aşamada 

aracımızın ilk düşünülen halinden şimdi son geldiğimiz noktaya kadar olan süreç resimlerle 

beraber aktarılmaya çalışılacaktır. 

 

 

Şekil 8 : İSA'nın tasarımı için il yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünün defterdeki çizimi 



 

Şekil 9 :Aracın ilk tasarım çizimlerinde üstten ve yandan görünüşü 

 

Yarışmaya katılım süreci geçip belgelerimizi tamamladıktan hemen sonra mekanik gurubu olarak 

özgün bir araç tasarlama işine koyulduk. Önceliğimiz estetik açıdan göze hitap etmesi ve ergonomik 

bir araç tasarımı yapmaktı. Bu yüzden bizde ilk önce aracımızın dış hatlarını oluşturmak için 

çalışmalara başladık ve yukarıda gördüğünüz 2 resim bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ilk 

tasarımlardan ikisi.  

 

 

Şekil 10 : İSA'nın ilk tasarımının SolidWorks çizimi 



 

 Şekil 11 : İlk tasarımın iç gösterimi  

 

Daha sonraları kâğıda çizdiğimiz bu fikirlerden takım olarak üstünde mutabık kaldığımız bir 

tasarımı Solidworks yardımı ile dijital ortama aktardık. Bu sayede hacmi ağırlığı ve uzunluk 

ölçütleri gibi konuları daha net ele alabiliyorduk. Çalışmalarımız esnasında aracımızın estetik 

açıdan daha iyi yerlere taşımak için tasarım çalışmalarına devam ettik.  

 

 

Şekil 12 : İSA'nın görevlere göre yeniden tasarlanması ile 8 motorlu daha estetik bir tasarımın yapılmasına 

karar verilmesi ve ilk çizimi 



 

Şekil 13 : İSA'nın ikinci tasarımın SolidWorks çizimi 

 

Şekil 14 : 8 motorlu SolidWorks çiziminin üstten görünümü 



 

Şekil 15 : Aracın yandan görünümü 

 

Şekil 16 : Aracın önden estetik görünüm kazanması için bu aşamada son çizimi ve şekli 

Üstte gördüğünüz bu resimler ise aracımızın estetik açıdan iyileştirme fikrinden sonra mekanik 

grubunun aldığı kararla araç tasarımı baştan düşünülmüş ve sıfırdan tekrar tasarlanıp dijital ortamda 

uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar sonucunda bu tasarımda karar kılınmış ve ön tasarım 

raporuna aracımız böyle atılmıştır. Fakat ön tasarım raporundan sonra aracın boyutları gözden 

geçirilmiş ve kullanılacak elektronik malzemeler netlik kazandıktan sonra aracın boyutlarının büyük 

olduğu kanaatine varılmış ve kritik tasarım raporunda aracın boyutlarının olabildiğince 

küçültülmesi ve kütlesinin düşürülmesi gerektiği mekanik tasarım grubunca karar alınıp diğer ekip 

arkadaşlarımızla istişarelerimizden sonra araç boyutlarını küçülttük. Aşağıda gördüğünüz resimler 

ise şuan aracımızın en son halidir. Aracımız iki kapak olarak tasarlanmış ve sızdırmazlık için iki 



kapak arasına sızdırmazlık contası kullanılacaktır. Bu iki kapağı kapatmak ve contayı sıkıştırmak 

için bağlantı elamanı olarak çözülebilir bağlantı elemanlarından en yaygın olan cıvata-somun 

bağlantısı tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 17 :  Aracın cıvata deliklerinin açılarak, sadece alt kapağın olduğu görsel 

 

Şekil 18 : Aracın alt parçasının cıvata delikleri ile beraber üstten gösterimi 



 

Şekil 19 : Aracın alt kapağının robot kolun bağlantı noktasının da gösterildiği yandan görünümü 

 

Şekil 20 : Aracın alt kapağının izometrik gösterimi 



 

Şekil 21 : Aracın alt kapağının alttan görünüşü 

 

 

Şekil 22 : Aracın üst kapağının önden görünüşü 



 

 Şekil 23 : Üst kapağın izometrik gösterimi  

 

 

Şekil 24 : Aracın üst kapağının sol görünüşü 



 

Şekil 25 : İSA'da iki kapak arasında su geçirmezliği sağlamak amacıyla kullanılacak contanın aracın ölçülerine 

göre tasarımı 

 

Şekil 26 : Robot kol ile araç tasarımı 



 
 

4.1.2. Malzemeler  

 

 

 

 

SU ÜSTÜ KONTROL İSTASYONUNDA KULLANILAN MALZELER : 

• RASPBERRY Pİ 3 B+                            

                                        

 

Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan işlemci, 

RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük 

tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde bu bilgisayarları robotik projelerimizde, akıllı ev 

sistemlerinde, gömülü sistemlerde, kiosk'larda, hatta klavye/fare, ekran gibi çevre birimleri 

bağlayarak masaüstü bilgisayar olarak da kullanabilmektedir. Bu kartı kullanmamızın nedeni 

hem görüntü işlemedeki hem de kontrol masasındaki bütün işlemler için kullanılmıştır.Bu kart  

yapacağımız işlemler için en uygun elektronik karttır. Bu kartta bulunan hafıza , 

HDMI,USB,ETHERNET gibi çıkışlar bulunduğundan dolayı bu kart kullanılmıştır 



 

 

 

• BUTON     

                        

Switch(Anahtar)'ı basıldığında devre iletime geçer, yani anahtar aracılığıyla devre kapanır. 

Basılmadığında devre iletime geçmez, yani anahtar açık durumda kalır.  

• ACİL DURUM BUTONU 

       

Acil stop butonu diğer bir ismiyle emergency stop butonu bir elektrik ve makine devresinde 

kullanılan, üzerine basılıp enerjisi kesildiğinde ilgili ekipmanın çalışmasını durduran ve tüm 

potansiyel tehlikleri kapatan bir emniyet kontrol anahtarı olarak tanımlanabilir. Proseste bir şeylerin 

yanlış gitmesi veya bir tehlikenin oluşması durumunda, bir operatörün makineyi kolayca 

durdurabilmesini sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.Bir makineyi başlatmak için operatör 

“Başlat” düğmesine basar. Böylece röle/kontaktör bobini enerjilenir ve normalde açık olan 

kontağını kapatır. Ana kontaklardan enerji geçerek makine çalışmaya başlar. Bobin enerjili kaldıkça 

makine çalışmaya devam eder. Acil stop butonuna basılınca devreyi butonun normalde kapalı 

kontağı açılır ve bobinin enerjisi kestirilir. 

Bu acil stop butonunu kullamamızın nedeni araçda meydana gelen olumsuz durumlarda müdahele 

etmektir.Aynı zamanda cihazdaki malzemelerin zarar görmesini engellemektir.  

Kontak: Devreyi açan veya kapatan iletken kısımdır. Devrenin normal durumda açık olduğu 

“normalde açık” (NO) veya devrenin normal durumda kapalı olduğu “normalde kapalı” olarak 

mevcuttur. Operatörün düğmeye basması kontağın normal durumunu tersine çevirir. 

Kontak bloğu: Kontakları tutan kısımdır. Kontaklar bir kontak bloğu arkasına            tutturulur. 

Operatör/Aktüatör: Cihazın dokunma yoluyla aktive olan kısmıdır. 

 



 

 

 

 

• LCD EKRAN 16x2 

 

LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı 

geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanan bir 

görüntü teknolojisidir. LCD panelleri robot projelerinde ya da otomasyon projelerinde kullanmak 

için bilgisayarın seri ya da parelel portundan veya bir PIC mikrodenetleyici kullanarak kontrol 

edilebilmektedir.LCD kullanmamızın sebebi sistemin çalıştığına dair verilerin ilk orada 

görüntülenmesidi 

 

 

• 22’’ LCD EKRAN 

 

Kontrol istasyonunda 22’’ LCD ekran kullanılarak  araç kamerası, robot kol kamerası ve yazılım 

arayüz ekranı şeklinde ayrılmış ekrandan takip etmek için kullanılır. 

 

• USB GİRİŞLERİ 

 

 

USB girişleri kontrol istasyonunda bulunan Joysticklerden alınan verilerin Raspberry Pİ 3B+ ile 

haberleşmesini sağlamak için kullanılmıştır.  

 

 

 



• KLAVYE & MOUSE 

 

Kontrol istasyonundaki klavye ve mouse Raspberry Pİ 3B+’a bağlanarak kontrol  işlemi 

yapılır.Aynı zamanda yazılım ve arayüz ekranındaki kontrol işlemi için kullanılmaktadır. 

 

 

• GÜÇ KABLOSU 

 

Araçta bulunan güç kablosu kontrol istasyonunda bulunan regülatörden alınan enerjiyi araca 

aktarır.Ayrıca aracın içinde ve dışında bulunan güç kabloları ; kartlar,ESC ‘ler ve sensörler için 

enerji aktarımnda kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ARAÇ İÇİNDE KULLANILAN MALZEMELER: 

 



• PİXHAWK 

 
 

 

 

 

APM serisinin devam niteliğinde olan Pixhawk kontrol kartı, APM için söylemiş olduğumuz açık 

kaynak kodlu yazılım ve Mission Planner yardımcı programı ile kolay kurulum imkanı özelliklerine 

sahiptir. APM’e göre daha pahalı ama daha yüksek işlem gücüne sahip bir karttır. Ayrıca, hala 

yazılım desteği almakta ve Mission Planner’ın en son versiyonu ile kurulum ayarları 

yapılabilmektedir. 

Otonom sistemler için kullanacağımız bu malzeme , otonom sistemlerdeki görevler için işimizi daha 

kolay hale getirmek ve  zaman kaybı yaşanılmaması için bu malzeme kullanılmıştır. 

 

 

 

 

• RASPBERRY Pİ 3 B+ 

 

Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan işlemci, RAM 

bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük tasarımı ve 

kompakt yapısı sayesinde bu bilgisayarları robotik projelerimizde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü 

sistemlerde, kiosk'larda, hatta klavye/fare, ekran gibi çevre birimleri bağlayarak masaüstü bilgisayar 

olarak da kullanabilmektedir.Bu kartı kullanmamızın nedeni hem görüntü işlemedeki hem de 

kontrol masasındaki bütün işlemler için kullanılmıştır.Bu kart  yapacağımız işlemler için en uygun 

elektronik karttır. Bu kartta bulunan hafıza , HDMI,USB,ETHERNET gibi çıkışlar bulunduğundan 

dolayı bu kart kullanılmıştır.  

 

 

• ARDUİNO MEGA 

 



 

Arduino Mega 2560 'ta 54 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 15 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. 

Ayrıca 16 adet analog girişi, 4 UART (donanım seri port), bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power 

jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Arduino Mega 2560 bir mikrodenetleyiciyi desteklemek 

için gerekli bileşenlerin hepsini içerir. Arduino Mega 2560 bir bilgisayara bağlanarak, bir adaptör ile ya da pil ile 

çalıştırılabilir. Arduino Mega, Arduino Duemilanove ya da Diecimila için tasarlanan shield lerin çoğu ile 

kullanılabilir.Arduino Mega 2560 R2 (revision 2) 8U2 HWB çizgisini toprağa çeken bir dirence sahiptir.Bu kartı 

kullanmamızın nedeni ESC’ler ile Fırçasız motorların kontrolü ve Robot kolda bulunan Servo motorların kontrolü 

için kullanılmıştır. 

 

 

• RÖLE 

 

Röle üzerinden akım geçtiği zaman çalışan elektromanyetik bir devre elemanıdır. Röleler küçük değerli bir akım 

ile yüksek güçlü bir alıcıyı anahtarlayabilmek için kullanılır. Röleler, tek bir elemanda birden fazla anahtar 

kontağına sahip olabilir ve böylelikle birden fazla yükü aynı anda açıp kapatabilirler. Bu özellikleri ile röleler, 

tristör ve triyaklardan daha avantajlıdır. Rölelerin dezavantajı ise mekanik şekilde çalıştıklarından dolayı sık arıza 

yapabilmeleridir. Rölenin kontakları defalarca birbirine yapışıp açıldığı için zamanla oluşan elektrik atlamaları ile 

kontaklar oksitlenebilir ve iletimini kaybedebilir.Röleler başka bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan 

elektriksel anahtarlardır. Bu özellikleri ile bir nevi transistörler gibidirler. Bobin iki kontağı mıknatısladığı zaman 

rölenin bir kontağı açılır bir kontağı kapanır.Röleler, aynı anda farklı frekans ve dalga türlerinde etkilenmeden 

anahtarlama yapabilirler. Elektromanyetik çalışırlar, yani üzerlerinden akım geçmesiyle aktif hale gelirler. Röleler 

devrelerin giremediği bölgelerde (yüksek sıcaklık, nem veya sıvısal ortamlar) büyük önem kazanırlar. Tristor ve 

triyakların kullanımıyla popülerlikleri biraz azalsa da halen aktif olarak kullanılmaktadır. Araçtaki röleleri 

kullanmamızın sebebi fırçasız motorların ileri-geri hareketi için kullanılmıştır.ESC’ler fırçasız motorları tek yönlü 

hareket ettirdiğinden dolayı  röle kart devreleri kullanılarak fazların yerlerini değiştirip fırçasız motorların ileri-

geri hareketi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

• 7500KV VE 6000KV FIRÇASIZ MOTOR 

 

Çalışmaları için ESC ismi verilen özel sürücü devreleri kullanılır. Avantajları, sürtünmenin en az düzeyde olması 

sayesinde verimliliklerinin çok yüksek olması ve fırça gibi aşınan parça olmaması sayesinde yüksek performans 

ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Dezavantajları ise sürücü ile sürülmek zorunda olmasıdır.Araçta 

kullanılan bu fırçasız motorlar (7500KV-6000KV) 4 tanesi aracı aşağı-yukarı 4 tanesi ise sağa-sola hareketi için 

kulllanılmıştır.Fırçasız motorların güçlerinin belirlenmesi konusunda 7500KV ve 6000KV değerlikli motorlar 

seçilmiştir. 

 

 

• MOTOR SÜRÜCÜ(ESC) 

 

ESC, Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimelerinin kısaltmasıdır.  Elektrikli motor ile 

çalışan RC model araba , tekne ,uçak , helikopter gibi araçlarda kullanılır. ESC, model arabadaki kumanda 

alıcısına bağlı çalışır. Kumandadan gelen gaz ve fren tepkilerini motora ileterek arabayı hareket ettirir ya da 

durdurur. Gaza ve ya frene bastığımız zaman motora gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması 

sağlar. ESC sayesinde araç, gaza veya frene basış şeklimize göre az veya çok tepki vererek hızlanma, yavaşlama, 

durma ve geri gitme işlevlerini yerine getirebilir.Kısaca elektrikli model arabaların motorunu yöneten 

beyindir. Bu parça bizim elektrikli araçlarımızın oyuncaktan ayrılmasını sağlayan en büyük farktır.Bu ünite 

sayesinde aracın mekaniği ile uğraşmadan, araçtaki hızlanma, son hız, ataklık, ileri, geri gibi ayarlara müdahale 

edebilmekteyiz.. Brushless  ESC’ler ise Sensörlü  ve Sensörsüz  olarak kendi içinde 2’ye ayrılır. Waterproof 

özelliği gibi kıyaslamalar da eklenmektedir.ESC seçimi sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli hususu 

kullanacağınız motor fırçalı ise fırçalı ESC almak, fırçasız ise fırçasız ESC almaktır. Çünkü, iki sisteminde 

bağlantı şekli farklıdır. Fırçalı ESC ler 2 (+ ve -) kablo ile motora bağlanır, fırçasız ESC ler ise 3 (+ – ve sinyal) 

kablo şeklinde motora bağlanmaktadır.ESC seçimi kullanılacak araca göre farklılık gösterir. Bu nedenle “şu 

motora şu ESC alınmalı “gibi bir şey söylenemez. Bu seçimi yaparken mutlaka o ESC’nin üretiliş amacına 

dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

• RASPBERRY Pİ 3 B+ KAMERA ARAÇ KAMERASI 



 
Raspberry Pi Kamera Modülü, ayarlanabilir odağa sahip bu kamera kızılötesi LEDleri sayesinde gece 

görüşü imkanı sunmaktadır. Bu kamera Raspberry Pi'nin tüm revizyonlarını destekler. Üzerindeki OV5647 

sensörü ile 5 megapiksel çözünürlük sunar. Üzerinde Kızılötesi kesici filtresi kaldırılabilirdir böylece gece 

görüşü sağlar. 

 

 

Objektif Tipi: 1/4 5 M 

Diyafram (F): 1.8 

Odak Uzunluğu: 3.6 mm (Ayarlanabilinir) 

Görüş açısı: 75.7 derece 

Optimum sensör çözünürlüğü: 1080p 

Boyut: 31mm x 32mm 

4 vida deliği 

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

5 megapiksel OV5647 sensör 

 

 

 

• RASPBERRY Pİ 3 B+ KAMERA ROBOTİK KOL KAMERASI 

 

RASPBERRY Pİ 3 B+  robotik kol kamerası aracın robotik kolunun hareketi esnasında yön kontrolü ve görüş 

açısının belirlenmesi için kullanılmıştır. 

DENGE SENSÖRÜ(LSM9DS1) 

 

 



 
 

Hepsi bir arada 9-DOF sensör ile Arduino projemize hareket, yön ve yön algılamayı sağlar. Çipin içinde üç sensör 

var, biri klasik 3 eksenli ivmeölçer, hangi yönün Dünya'ya doğru olduğunu (yerçekimini ölçerek) veya 3D uzayda 

ne kadar hızlı tahtanın hızlandığını söyleyebilir. Diğeri, genellikle manyetik kuzeyi algılamak için kullanılan en 

güçlü manyetik gücün nerede olduğunu algılayabilen 3 eksenli bir manyetometre. Üçüncüsü, spin ve bükümü 

ölçebilen 3 eksenli bir jiroskoptur. Bu verileri birleştirerek kendinizi gerçekten yönlendirebilirsiniz. LSM9DS1, ± 

2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g'ye sahiptir (± 6 g aralıksız ). LSM9DS1'in ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss aralığı vardır. 

 

 

• GÜÇ KABLOSU 

 
 

Araçta bulunan güç kablosu kontrol istasyonunda bulunan regülatörden alınan enerjiyi araca aktarır.Ayrıca 

aracın içinde ve dışında bulunan güç kabloları ; kartlar,ESC ‘ler ve sensörler için enerji aktarımnda 

kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• DATA KABLOSU  

   



 
 

 

İnsansız Sualtı Aracı ve Kontrol İstasyonu arasındaki haberleşmeyi sağlayan kablodur. 

 

 

 

 

 

• REGÜLATÖR 

 

 

Şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önleyip, gerilim regülasyonu yapan cihazlara 

Regülatör denir. Frekans, hız, güç, basınç,gerilim ve akım gibi fiziksel büyüklükleri, belli ölçüde sabit tutabilen ve 

bu unsurları değiştirerek tekrar sabit tutabilen alettir.Aracın içinde bulunan regülatörler araca gelen AC Voltajı DC 

Voltaja dönüştürmesi için kullanılan elemandır.Kartlar  için gerekli olan 5V ‘luk ve ESC’ler için 8V ‘luk enerjiyi 

sağlamak için kullanılmıştır.Ayrıca elekronik elemanların zarar görmemesi için kullanılır. 

 

 

• SERVO MOTOR  



 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi 

olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo motorlar, robot teknolojilerinde en çok 

kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. RC Servo 

Motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. Servolar, istenilen pozisyonu alması ve 

yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır.İnsansız Sualtı 

Aracımızda 5 adet servo motor kullanılmaktadır. 

 

 

 
 

 

• ULTRASONİK MESAFE SENSÖRÜ 



 
JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Ölçer Sensörü (Transducer) ürünü engelden kaçan robot gibi 

projelerde sıklıkla kullanılan HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörünün su geçirmez muhafazaya sahip 

sürümüdür. Kullanımı ve bağlantısı HC-SR04 ile tamamen aynıdır. 

Küçük Boyutlu, kullanımı kolay bu ürün düşük voltajda yüksek doğrulukla çalışır. Bu özellikleriyle 

özellikle robotik projelerinizde büyük avantajlar sağlar. Robotik projelerin yanı sıra trafik kontrol,güvenlik 

yapay zeka ve endüsriyel kontrol projelerinde de kullanılabilir. 

Islak ve sert kullanımlar için özel donanıma sahiptir. Su geçirmezdir. 

Araçta 2 adet su geçirmez mesafe sensörü bulunmaktadır. 

 

 

 

• PERVANE 

 

 
Fırçasız motorların suya yön verebilmek için ucuna takılan malzemedir. 8 tane fırçasız motor olduğu için 

8 adet  pervane kullanılmıştır.  

 

Mekanik Tasarım Süresince üzerinde düşünülen malzemeler: 

Aracımızı üretmek için kullanacağımız malzeme seçiminde birçok kriteri göz önünde bulundurduk bunlar: 

mukavemet, esneklik, işlenebilirlik, iletkenlik, uygun maliyet vb. Bu hususlar doğrultusunda kullanabilecek 

malzemeler şunlar idi: Kestamid, Derlin, ABS, Sac Levha, Polietilen. Bu malzemeler ve üretim yöntemlerinde ki 

zorluklar ile maliyet açısından yüksek rakamların çıkması sonucu, bu kriterler gözönünde bulundurulmuştur. 

Sonuç olarak tartışılanlar içinden elemeler yapılmıştır. Örnek vermek gerekirse sac levhanın büküm masrafı, 

elektrik iletkenliği ve metal olması hasebiyle yoğunluğunun fazla olması bizi metal kullanımından çok mühendislik 

plastiklerine itmiştir. Baktığımız zaman mühendislik plastikleri içinde aside dayanıklılığı, esnekliği, mukavemet 

değerleri açısından en uygunu Kestamid malzemesidir. Fakat Kestamid’ in kg fiyatının 51₺ oluşu ve araç için 

yaklaşık 50 kg ihtiyacından dolayı toplamda 2550₺’nin üzerinde bir rakam bizi karşımıza çıktı. Bu maliyet değeri 

ise bizim bütçemizin çok üstünde kalıyordu. Diğer malzemelerden Delrin’in kırılgan bir yapıya sahip oluşu 

kapaklarımızın üstüne cıvata ve kamera delikleri açmamızı zorlaştıracaktı. Üzerinde düşünülen başka bir malzeme 

türü olan ABS’nin ise enjeksiyon ile üretime uygun olmasından dolayı bu iki malzememin üretim kısıtları bizi 

onları kullanmaktan uzaklaştırdı. Fakat Polietilen malzemesinin işlenebilirlik, uygun fiyat ( kg başına 20₺ ), 

mukavemet, esneklik gibi hususlarda diğer malzemelere göre en avantajlı malzeme olduğuna karar verdik ve 

aracımızın kapaklarının üretimde kullanılacak malzememiz polietilen oldu. 



 

Mekanik tasarım süresince tartışılan malzemeler kısaca değinilerek anlatılmıştır. 

 

KESTAMİT: 

Döküm yolu ile elde edilmiş, sıkı bir dokuya ve sertliğe sahip bir Polyamid çeşididir.  Döküm Polyamid olarak 

da anılır. Aşınma dayanımı yüksektir. Hatta metallerle sürtünerek çalışma durumlarında daha  yüksek aşınma 

dayanımlarına ulaşır. 

Özellikle makine sektöründe son yıllarda kullanım alanı giderek artmaktadır. Ölçü stabilitesi açısından 

Polyamid 6’ya ( ekstrüzyon poliamid)  nazaran daha iyi sonuç verir. Standart ve özel ölçülerde imalatı 

yapılabilmektedir. Bazı teknik özelliklerinin geliştirilmesi için katkı maddeleri (sıvı yağ, katı yağ, molibden 

sülfür MOS2, vb.) katılarak özel türleri üretilmektedir.  

 
Şekil 27 :  Kestamid örnekleri 

 

Kestamid’in özellikleri şöyledir? 

Kestamid (PA6G), kimyasal yönden bir Nylon (naylon) türü olmakla beraber belli ölçüde (crosslinked) çapraz 

bağlı moleküler yapısı nedeni ile daha üstün bazı özelliklere sahip bir polyamid (poliamid) türüdür. Yüksek 

mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı sanayide en çok kullanılan mühendislik plastiklerinden 

biridir. Üniversal metal ve ağaç işleme tezgahlarında kolaylıkla işlenebilir. Ayrıca Kestamit, doğal olarak sarı 

rengindedir. Arzu edilirse siyah veya değişik renklerde de üretilmesi dümkündür. 

Kestamit, kaygan ve rijit bir yüzeye sahip olduğu için yataklama burçları olarak kullanılabilirler. Çok yüksek 

çekme ve basma dayanımına sahiptir. Darbe, aşınma ve bükülmeye karşı dayanımı yüksektir. Metallere göre 

daha düşük yoğunluktadır. Sertlik değeri 84 shore D ve erime sıcaklığı 220°C’dir. Çalışma sıcaklığı 

+90/+110°C ile -30°C arasındadır. 



 
Şekil 28 :  Kestamit’in teker olarak kullanıldığı bir örnek 

Kaygan yüzeyinden dolayı kullanıldığı yerlerde yağa ihtiyaç duymaz. Bu da maliyeti düşüren bir etkendir. 

Düşük yoğunlukları nedeniyle ekonomiktirler. Büyük kütleli imalatlarda maliyet düşmektedir. Bunlara ek 

olarak; Kestamid, asit ve bazlara karşı da dayanıma sahiptir. Su ve nemli ortamlardan etkilenmez.  

DELRİN:  

 
 

 

Şekil 29 : Çeşitli Delrin türleri 

Yüksek mekanik dayanım değerlerine sahip düşük sürtünme katsayılı kaygan bir malzemedir. Yataklarda ve burç 

uygulamalarında tercih edilir. Polyamid gurubuna nazaran, daha yüksek sıcaklık dayanım değerlerine sahiptir. Rijit 

ve sert bir malzeme olduğu için dişli uygulamalarında, özellikle küçük çaplı dişlilerde kullanılır. Ölçü stabilitesi 

polyamid grubuna göre daha iyidir. İşlenmiş parçalarda oldukça temiz yüzey elde edilir. Metallerle sürtünerek 

çalışması durumunda aşınma dayanımı zayıftır. Solventlere ve yağlara karşı mukavimdir. 

 

METAL VE PLASTİK MALZEMEYE GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ 

-Yüksek mekanik mukavemeti 

-Rutubete, suya, benzine, solventlere ve birçok çeşitli kimyasal maddelere dayanıklı oluşu 
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-Ölçülerinin sabit kalışı 

-İşlenmesinin kolay olması 

-Darbeye yüksek mukavemeti (350 kg/cm) 

-Yüksek elektrikli izolasyon özelliği 

-Tabii kayganlığı 

-Geniş ısı aralığında kullanılabilmesi (-50 ±160°C ) 

 

POLİETİLEN: 

 

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen 

kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Etilen molekülü 

C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2'den oluşur. (CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin 

polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu, radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon 

koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metodları ile olabilir. Bu metodların her biri farklı tipte 

polietilen üretimi sağlar. 

  

Polietilenin sınıflandırılması : Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde 

sınıflanır. Mekanik özellikleri, moleküler ağırlığı, kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır. Plasticlevha'da 

kullanılan PE çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

 

- HDPE (yüksek yoğunluklu PE ) (high density PE) 

 

- MDPE (orta yoğunluklu PE) (medium density PE) 

 

- LDPE (düşük yoğunluklu PE) (low density PE) 

 

Kullanım Alanları 

 

Kimya sanayinde tank ve ekipmanlar yapımında, atık su tesislerinde pompa, vana, diyafram, körük ve silindir 

yapımında kullanılır.  

 

Bakteri üretmemesi, kolay temizlenebilmesi, kan-su emmemesi ve bıçakları köreltmemesi nedeniyle gıda 

sektöründe et kesim masası olarak kullanılır. 

 

Ortopedi sektöründe hijyenik olması ve sıcak şekillendirmeye uygunluğu sayesinde protez, takma ayak, kol ve 

destekleyiciler vs. gibi malzemelerin yapımında kullanılır. 

 

Deri sektöründe ve tekstilde kesim masaları ve pres tablaları olarak kullanılır. 

 

Elektro kaplama, galvano sanayinde kimyasal maddelerin depolandığı, ekipman, tank, depo imalatında ve atık su 

tesislerindeki kaplamalar için kullanılmaktadır. 

  

Özellikleri ise şöyledir : 



 

- Yüksek kimyasal dayanım 

 

- Çok düşük nem emilimi 

 

- Düşük sürtünme katsayısı 

 

- Yüksek aşınma dayanımı (PE 1000) 

 

- Kolay kaynak edilme (PE 300) 

 

- Düşük yoğunluk 

  

Teknik Özellikleri : 

 

Polietileni karakterize eden 2 unsur yoğunluk ve moleküler ağırlıktır , moleküler ağırlık arttıkça mukavemet artar 

. 

 

En Belirgin Özellikleri ;Her Türlü Kimyasal Etkiye Karşı Dayanıklılık Göstermeleri, 

 

Gıda Maddeleri İle Direkt Temas Halinde İken Her Hangi Bir Problem Çıkarmamalarıdır. 

 

Sürtünme Katsayıları Düşük Olup Uhmw Çok Yüksek Aşınma Dayanımına , Hd Pe İse Yüksek Darbe Dayanımına 

Sahiptir. 

 



Şekil 30 : Polietilen kütükler 

 

Şekil 31 : Renklendirilmiş Polietilen kütükler 

 

 

Cıvata: En yaygın kullanılan çözülebilen bağlama elemanıdır. Prensip olarak bir silindir üzerine bir profilin eşit 

hatveli olarak helisel şekilde sarılması ile elde edilir. Bağlama işleminde kama etkisinden yararlanılır. 

 Somun: Cıvatanın dişlerine geçen ve parçaları cıvata ile sıkıştıran elemandır. 

 

Şekil 32 : Araçta kullanacağımız cıvata ve somunlar 

Conta: Contalar sızdırmazlık ve yalıtım sağlamak için kullanılırlar. Sızdırmazlık elemanları deri, mantar keçe, 

kurşun, plastik, asbest, kâğıt, yapı yalıtımında ve boru hatlarında ve kimyasal maddelerden üretilerek birçok alanda 

kullanılırlar. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile üretilen malzeme kalitesi artması nedeni ile deri kullanımı çok azalmıştır, 

kurşunun iyi bir sızdırmazlık elemanı olmasına rağmen maliyetinin fazlalığı nedeni ile boru hatlarında 



kullanılabilirliği çok azdır. Günümüzde aspestin zararları bilindiği için şuan tercih edilen bir sızdırmazlık elemanı 

değildir. 

 

Şekil 33: Bazı conta türleri 

 

Şekil 34 : Conta çeşitleri 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

 

Mekanik tasarım sürecinde tartışılan üretim yöntemleri :  

Önümüzde üretim yöntemi olarak 4 adet yöntem bulunmaktaydı. Bunlar: CNC ile talaşlı imalat ,polyester ve cam 

elyafı kullanarak kompozit malzeme üretimi ,plastik enjeksiyon ve son olarak 3D yazıcıdan baskı yöntemleri ile 

üretim sağlayabiliriz 

Polyester ve cam elyafı kullanarak kompozit malzeme üretimi: kompozit malzeme en az iki farklı malzemenin 

makro boyutlarda birleşerek oluşturduğu yeni malzemeye kompozit malzeme denir. Kompozit üretimindeki 

amaç, tek başına uygun olmayan, birbiri içerisinde çözünemeyen malzemeleri kullanım alanlarına uygun özellikleri 

verebilecek duruma getirmek için yeni özellikler katmaktır. (Dayanım, hafiflik, esneklik, maliyet, vb.). 

FİBERGLASS, cam elyafının polyester ile uygulanarak sertleşmesinden elde edilir. fiberglass çevremizde 

bir çok alanda kullanılır, otomobilden deniz araçlarına , su depolarından banyo küvetine ve aklınıza 

gelebilecek ahşap yada çelikten mamül edilen her şeye alternatif olarak kullanılabilir. 

 

Fiberglass üretimi için, polyester reçinesi, cam elyaf, metil etil keton ( MEK ) ve sertleştirici için kobalt 

kullanılarak yapılır. Yapılma yöntemi ve bu hammaddelerin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ancak bir 

formüle bakarak karar verilebilir.  



 

Şekil 35 : Fiberglass malzeme yapısı 

 

 

 

Mekanik tasarım sürecini etkileyen faktörlerden biri de aracın hareketi için kullanılan motorların teknik 

özelliklerinin kısıtlamalarıdır. 



 

 

Aracın 3D yazıcı ile basılacak malzemelerin üretimi için : 

3D yazıcıların çalışma mantığı, herhangi bir üç boyutlu modelin katmanlama teknolojisi ile plastiği eriterek direkt 

olarak üretimine dayanır. 

3D yazıcıların çalışma mantığını daha iyi anlamak için şu şekilde maddelere ayırabiliriz: 

 

1. Modelleme: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi üretilecek ürünün ilk olarak 3 boyutlu tasarım programları (CAD) 

ya da 3 boyutlu tarama sistemleri ile bilgisayar datası oluşturulur. Oluşturulan modeli ise genellikle STL dosya 

formatına çevrilerek 3D baskı sürecinin ilk adımını atmış oluruz. 

2. 3D Baskı: Asıl inanılmaz olan bölüm olarak da 3D baskı işleminin yapıldığı bu bölümü sayabiliriz. 3D baskıya 

gönderdiğimiz model, baskı işleminde obje katmanlar halinde üst üste serilerek oluşturulur. Bu katmanlar 

plastik ergitme, laset sinterleme, sterolitografi gibi farklı yöntemler ile gerçekleştirilir.  



 
Şekil 36 : 3 boyutlu yazıcılardan bir örnek 

 

 

Şekil 37 : 3 boyutlu yazıcı çalışırken 

Plastik enjeksiyon: 

Plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen imalat 

yöntemine plastik enjeksiyon adı verilir. Plastik enjeksiyon ile üretim metodu endüstriyel alanlarda çokca 

kullanılmaktadır. Yaşamın içerisindeki en küçük parçadan, en büyüğüne pek çok apart plastik enjeksiyon metodu 

kullanılarak imal edilmektedir.  

 Enjeksiyon makineleri genellikle mengene, enjeksiyon bölümü ve kalıp kısmından oluşur.  

Mengene bölümü, erimiş durumdaki plastik hammaddenin basınç altında sıkıştırıldığı kısımdır. Bu kısım aynı 

zamanda kalıbın iki parçası olarak değerlendirilen erkek-dişi uyumunu gerçekleştiren kısımdır. Enjeksiyon 

aşaması, makinenin ilgili kısmında gerçekleşir. Granül halindeki plastik hammadde enjeksiyon ünitesindeki 

haznede yer alır. Elektrikli ısıtıcılarla yüksek sıcaklığa ulaştırılan hammadde, eritilerek mengene kısmındaki kalıp 

bölümüne itilir.  

Bu itme işlemi, kalıbı dolduracak kadar hammadde eriyik haline getirildiğinde enjeksiyon işlemi olarak devam 

eder ve kalıp doldurulur.  

 

Plastik malzeme kalıp içine enjekte edildikten ve kalıbı tam doldurduktan sonra ikinci fazda kalıptaki giriş 

noktasından geriye doğru kaçmaya çalışır. Bu durum malzemede hatalara, çöküntü, yamulma veya istenmeyen 

şekil bozukluklarına yol açabilir. Bu hareketi engellemek amacı ile enjeksiyon basıncı sonrasında tutma basıncı 

uygulanır. Tutma basıncının uygulama süresi, kullanılan hammaddenin özelliğine, parça ebatlarına ve ağırlığına 

bağlı olarak değişebilmektedir.  

 

Kalıbı tamamen doldurup, tutma basıncı ile stabil hale getirilen eriyik hammaddenin, kalıpta sertleşmesi işlemi 



soğutma işlemi ile gerçekleştirilir. Plastik enjeksiyon uygulamasının son aşaması olan soğutmadan sonra ürün 

kalıptan çıkarılarak kullanıma sunulabilir.  

 

Genellikle üretici firmalar, hazır hale gelmiş ürün üzerinde çapak alma, düzeltme gibi işlemler uygulayarak, talep 

edilen ürünün hatasız ve kusursuz olarak teslim edilmesine özen göstermektedir. Plastik enjeksiyon uygulamaları 

günümüzde giderek artan bir teknolojik altyapıda kullanılmakta ve farklı işlemlere olanak sağlamaktadır. 

 

Şekil 38 : Plastik enjeksiyon kalıp çıkarılması 

 

 

Şekil 39 : Plastik enjeksyion makinası 

CNC TEZGAHLARI 

 

Cnc ile talaşlı imalat: 

 

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için 

makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır. Diğer makina sanayi ve otomotiv sanayinden sonra 

tarım makinaları imalatında da kullanılmaya gereksinim duyulmuştur. Bu tasarımcıların amacı başta da 

değindiğimiz gibi insan gücünü daha hızlı, güvenilir ve verimli aletlerle değiştirmek olmuştur. Uzun yıllar bu 

tezgahlarda köklü bir değişiklikler olmamıştır. Ama sürekli bir gelişme kaydedilmiştir. Çağımız bilgisayar 

teknolojisine bürünmesi, metal kesme işlerinde bir çağ açmış olmaktadır. Bu olay genellikle "Bilgisayar Destekli 

Nümerik Kontrol" olarak isimlendirilir. Kısa adlandırılması ise CNC' dır. Bu tür takım tezgahları diğer sanayi 

kollarından sonrada tarım makinaları sanayine sıçramış ve üreticileri bu tezgahlara yatırıma sevk etmiştir. Bu 



sayede tarım makinaları sanayi Avrupa standartlarına yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta seri, hatasız üretime 

başlanmıştır. Bu çalışmamızda CNC 'nin tanıtılması, tezgah çeşitleri ve programlama tekniklerine değinilecektir.  

 

CNC nedir ? 

  

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol de (Computer Numerical Control ) temel düşünce takım tezgahlarının sayı, harf vb. 

sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve tezgah 

kontrol ünitesinin (MCU) parça programını edebilen sistemdir.  

 

Bilgisayarlı Nümeik Kontrol de tezgah kontrol ünitesinin kompütürize edilmesi sonucu proğramların muhafaza 

edilebilmelerinin yanında parça üretiminin her aşamasında programı durdurma, proğramda gerekli olabilecek 

değişiklikleri yapabilme, proğrama kalınan yerden tekrar devam edebilmeve proğramı son şekliyle hafızada 

saklamak mümkündür. Bu nedenle proğramın kontrol ünitesine birkez yüklenmesi yeterlidir. Proğramların tezgaha 

transferleri delikli kağıt şeritler (Punched Tapes) , Manyetik Bantlar (Magnetic Tapes) vb. veri taşıyıcılar 

aracılığıyla gerçekleştirilir. 

CNC TAKIM TEZGAHLARI:  

 

CNC takım tezgahların dan önce NC takım tezgahlarına özetleyip CNC tezgahlarını anlatmaya geçeceği Nümerik 

Kontrol (NC) metal ve diğer tür malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan her türlü takım 

tezgahında yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu tezgahlardan bazıları şunlardır:  

 

Torna tezgahı (lathe Machine)  

Freze tezgahı(Miling Machine)  

Matkap tezgahı (Drilling Machine)  

Delik Büyütme Tezgahı (Borıng Machıne)  

Taşlama Tezgahı (Grinding Machine)  

 

Bütün NC takım tezgahlarının kendilerine özgü kapasite, operasyon yetenekleri ve bir takım karakteristik 

özellikleri vardır. Bu nedenle tezgahın sahip olmadığı hiçbir işleme özelliği o tezgaha yaptırılamaz.  

 

 

NC takım tezgahlarında hafıza bulunmadığından bu tür tezgahlarda blok verileri sıra ile okunur ve işleme konulur. 

Bir iş parçasının imalatı esnasında tezgahın kontrol ünitesi (Machine Control Unit) bir bloktaki bütün verileri 

okur ve tezgahta gereken işlem operasyonlarını yerine getirir. Operasyonlar tamamlandıktan sonra bir sonraki 

bloka geçirilir. Bu işlem sırasıyla program sonuna kadar devam eder.  

 

 

Parça programları standart kağıt şerit üzerindeki yer ve diziliş şekillerine göre farklı nümerik (sayısal) ve alfa 

nümerik (alfa sayısal) değer ve anlamları vardır.  

 

 

CNC takım tezgahlarının fiziksel tasarım ve konstrüksiyonların NC tezgahların aynıdır. Ancak NC takım 

tezgahlarında yapılmaları pratikte mümkün ve ekonomik olmayan bir dizi fonksiyonel özellikler bu tür tezgahlara 

ilave edilmiştir.  

 

Bu özellikler şunlardır;  



 

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca 

işletilir.  

 

Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı mevcuttur. Tezgahın enerjisi kesilse bile program vb. 

veriler muhafaza edilir.  

 

Parça programı üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler istenildiği anda ve kolaylıkla yapılır. Değiştirilmiş 

olan program son şekliyle hem işletilir hem de hafızada saklanır.  

Bazı rutin operasyonlar program içerisinde döngüler (Cycles) şeklinde tanımlanır ve gerekli yerlerde kullanılır. 

(Delik delme, delik büyütme, dikdörtgen cep frezeleme, kademeli ve konik tornalama, radyüs tornalama vb. )  

 

Bir iş parçası üzerinde döngüler dışındaki tekrarlanması gereken operasyonların programlama ana program (Main 

Program) içerisinde birkez yazılır ve Alt Program (Sub Program) adıyla isimlendirilirler. Ana programın 

uygulanması sırasında bu alt programlar gerekli yerlerde çağrılarak işlem tamamlanır. Buna örnek olarak 

ADANA yazısının programını verebiliriz. Burada A harfi için bir alt program yazılır. Ancak bu program farklı X 

mesafesinde sadece koordinat tanımlamaları yapılmak suretiyle uygulanır. Böylece normal program %40 daha 

kısaltılmış olur. 

  

Bir parçanın programı yazıldığında normal olarak belirli tür ve çaptaki kesicilere işlenir. Programlama esnasında 

kesici çapının dikkate alınarak bazı belirli ölçüsel kaydırmaların yapılması gerekir. Hâlbuki kesici telafisi (Cutter 

Compensation) kolaylığı ile bu kaydırmalar CNC kontrol ünitesi (CNC Control Unit) tarafından programın 

işletimi esnasında yapılır. Kullanılan kesici kırıldığında ve aynı çapta başka bir kesici bulunamadığı durumlarda 

farklı çaptaki kesici ile programa kalınan yerden devam edebilme kolaylığı sağlar.  

Kontrol ünitesi yeni kesicinin çapına göre gerekli ölçüsel kaydırmaları yapar.  

Bilgisayar sayesinde konum değiştirmeler, devir sayısı ve ilerlemelerde optimum değerlere ulaşır. Bunun sonucu 

olarak CNC takım tezgâhlarında ideal çalışma koşulları sağlanmış olur. Alın tornalama işleminde iş parçasının 

çapı sürekli olarak değiştiğinden buna bağlı olarak devir sayısının da değişmesi gerekir (Constant Surface Speed). 

Sonuç olarak elde edilen yüzey kalitesi ve hassasiyet konvansiyel tezgâhlara (Conventional Machines) 

kıyaslanmayacak derecede iyidir.  

 

CNC kontrol ünitesinde bilgisayar kullanımı sonucu diğer pek çok bilgisayar ve sistemleriyle iletişim kurabilme 

avantajına sahiptir.  

 

Parça imalatınageçilmeden önce görüntü ünitesi (Visual Display Unit) yardımıyla grafik olarak parça programının 

benzetimi mümkündür.  

 

Kesici aletlerin değiştirilmeleri her hangi bir manuel müdahale olmaksızın yapılır. Bunun için dönerli taretler 

(Rotery Turrets) ya da paletli kesici magazinleri kullanılır. 

 

CNC TAKIM TEZGÂHLARININ AVANTAJLARI:  

 

Konvansiyonel tezgâhlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgâhın 

ayarlama zamanı çok kısadır.  

Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır. 

 

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür.  



 

Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur.  

Tezgâh operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.  

Tezgâhın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.  

Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir.  

İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır.  

Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha ucuzdur.  

Depolamada daha az yere gerek vardır.  

Parça imalatına geçiş daha süratlidir.  

Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri 

olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgâhlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir. 

 

 

Şekil 40 : CNC freze tezgahı 

 

Şekil 41 : CNC 

Bu yöntemler göz önünde bulundurulduğunda fiberglass mukavemetli olmasına karşın istediğimiz ölçü toleransları 

tayininde, üretim zamanında ve mali açıdan diğer yöntemlere göre eksik kaldığı için diğer yöntemlere yöneldik.3D 

yazıcının maliyeti çok çok az olması fakat  su altı aracımızı basacak büyüklük de Türkiye de 3D yazıcı bulmakta 



zorlanmamız aynı zamanda üretim süresinin bir kapak için haftaları bulması ve 3D yazıcının örgü yöntemiyle 

üretmesinden dolayı sızdırmazlık konusunda büyük riskler taşımasından ötürü bu yöntemi tercih etmedik. Bir diğer 

üretim yöntemimiz olan plastik enjeksiyon ile iyi bir yüzey kalitesi elde etme imkanı, kısa sürede üretim ve 

mukavemet değerlerinin yüksek olması bakamında cazip olan bu yöntem ilk etapta bizi cezbetti. Daha sonraları bu 

yöntem için görüştüğümüz fabrikalar ve danıştığımız danışmanlar tarafında edindiğimiz bilgi ile kalıp üretim 

maliyetinin aşırı fazla olması (50000₺) bu üretim yönteminin daha çok seri üretime elverişli olduğunu anladık. 

İleride bu aracı seri üretime geçirmek istediğimizde bu yöntemi kullanacağımız şüphesizdir fakat şu an prototip 

üreteceğimiz ve maddi imkanların kısıtlı olması hasebiyle bu üretim yöntemini edemedik. Elimizde son olarak 

kalan üretim yöntemini etraflıca düşündüğümüzde SolidCAM programından yararlanılarak G ve M kodlarının 

çıkartılması sonra uygun bir CNC tezgâh bulunması(mali açıdan) yüzey kalitesinin belirlenmesi üretim süresinin 

kısaltılması uygun takım seçimi gibi konular düşünülmüş CNC tezgâh için organize sanayi bölgesinde firmalar 

görüşülüp en uygun maliyet ve kalite konusunda araştırma yapıldı ve en uygun yöntemin talaşlı imalat ile temin 

edeceğimiz hammaddenin CNC de işlenerek üretileceğine karar verildi. 

 

 

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER: 

ÖN TASARIM RAPORUNDA FİZİKSEL 

ÖZELLİKLER: 

 

KRİTİK TASARIM RAPORUNDA 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER: 

 

Aracın boş ağırlığı: 7,012 kg Aracın boş ağırlığı: 3.5435 kg 

Aracın tahmini dolu ağırlığı: 9 kg Aracın tahmini dolu ağırlığı: 5 kg 

Hacmi: 5862 cm3 Hacmi: 3730.0470 cm3 

Yüzey Alanı: 16293.76 c𝑚2 Yüzey Alanı: 7594.5113 cm2 

Max. En: 56.87 cm Max. En: 45.87 cm 

Max Boy: 52.34 cm Max Boy: 46.34 cm 

Max Derinlik: 37.3 cm Max Derinlik: 29.93 cm 

 

 Aracımız ön tasarım raporundan sonra fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi hususunda tekrar ele aldığımızda kilo, 

boy ve en bakımından fazla olduğunu gördük. Akabinde aracımızı kısaltmaya ve kilosunu düşürmeye karar verdik. 

İlk öncelikle ön tasarım raporunda bulunan araç içindeki federlerimizi kaldırdık ve aracımızı yaklaşık olarak 10’ 

ar cm küçülttük. Mukavemet değerlerinin korunması açısından et kalınlıklarını da arttırdık. Bu sayede hem 

aracımızı 10’ ar cm küçültmüş ve 4 kg azaltmış olduk hem de mukavemet değerlerini sabit tuttuk. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımız ana işlem kartı olarak Raspberry Pi 3 B+ devre kartını kullanmaktadır. Ultrasonik 

sensörler , fırçasız ve servo motorlar için ise Arduino Mega devre kartı kullanılmaktadır. 

Fırçasız motorların sürücü devreleri için de ESC devre kartları kullanılmaktadır. 

Araçtaki kameradan alınan görüntünün işlenmesi için hız ve programlama dilinin kolaylığı 

bakımından en uygun kontrol kartı olarak Raspberry Pi 3 B+ seçilmiştir. 

Fırçasız motorların sürücü kartları ve servo motorların kontrolleri için gerekli sinyalleri ve 

işlemleri yapabilecek performans ve fiyat uygunluğu açısından Arduino Mega düşünülmüştür. 



Fırçasız motorların sürülmesi için gereken hız kontrol devre (ESC) kartları olarak 30 A  max. 

akım çekebilme kapasitesine sahip sürücü devrelerini kullanmayı uygun gördük. 30 A’lik 

ESC’ler 8 adet  (7500-6000 KV) değerliklerdeki motorlarda kullanılacaktır. Devrede kullanmayı 

hedeflediğimiz motorlar için ve kartları için gerekli besleme gerilimlerini sağlayabilmek için 

dışardan gelen AC (220 V) gerilimi istenilen değerlerdeki voltajları elde etmek amacıyla 

regülatör devreleri kullanılacaktır. Ayrıca cihaza anlık fazla akım gelmesi durumunda araca 

zarar gelmesini önlemek ve devre kartlarını bozulmadan korumak amacıyla sigorta devreleri 

kullanılmıştır.Eğer yanlış olası durumda kullanmak için de acil durum butonu 

kullanılmıştır.Sualtı aracımızın dengesini, yönünü açısal olarak ölçebilmek ve kontrol 

edebilmek için ivme ölçer, jiroskop gibi sensörleri içinde bulunduran (9-DOF LSM9DS1) bir 

tümleşik devre kartı kullanılmıştırKontrol istasyonunda  1 Adet 22’’lik Vestel LCD Ekran ve 1 

adet 16X2 LCD inçlik ekranlar  1 adet Logitech joystick,data kablosu,güç kablosu,4 adet 

buton,acil,durum butonu,Klavye &Mouse, usb girişleri bulunmaktadır.22 inçlik ekran HDMI 

girişli olup aracın çalışması için gerekli kontrollerin bulunduğu, robotik koldan gelen görüntü, 

araçtan gelen sensör bilgilerinin gösterildiği ekran olacaktır. Diğer 16x2 LCD Ekranda ise 

sistemin ne durumda olduğunu gösteren ekrandır.  Acil durumlarda aracı durdurmak için araca 

giden enerjiyi kesecek bir acil durdurma butonu bulunacaktır. Aracın bazı görevlerde istenilen 

özellikleri yerine getirmesi için bazı anahtarlarda mevcut olacaktır. Robot kolun ve aracın 

hareket kontrolleri içinse 2 adet kontrol konsolu kullanılacaktır. 



Aracımız tasarımsal olarak %100 özgün olup, bütün çizim ve tasarım tamamen bize aittir. 

Aracımız Solidworks ortamında özel fonksiyonlar kullanılarak çizilmiştir. Şuan elektronik 

olarak aracımızın devre kartlarından sadece regülatör kartları özgün olacaktır. Fakat ileriki 

süreçlerde Arduino ve ESC’ler dahil olmak üzere kendi kontrol kartlarımızı tasarlamayı 

düşünüyoruz. Bu kontrol kartlarında standart bir işlemci kullanıp devredeki diğer bileşenlerin 

karttaki yerleşimi tamamen bize ait olup özgün bir tasarım yapmayı hedefliyoruz. ESC 

devrelerindeki Mosfet’lerin aşırı ısınmasından dolayı bu transistörlerin yerine biz Galyum- 

Arsenik(GaAsFet) transistörlerini kullanmayı düşünüyoruz. 

 

Aracımızdaki sensörlerden LMS39DS1 entegresini kullanmaktaki amacımız aracımızın anlık 

olarak denge, yönelim açıları, pusula bilgileri ve araç içi sıcaklığını kontrol istasyonundaki ana 

ekranda çalışan yazılımda görebilmektir. 

Aracın altında ve önünde bulunan ultrasonik sensörler aracılığıyla hem mesafe hem de 

engellerin tespit edilmesi ile konsolu kullanan kullanıcıya ve otonom görevde çalışacak 

yazılıma daha hassas kontrol kabiliyeti sağlanması hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11 : Sualtı Aracının Elektronik Blok Şeması 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 : Kontrol İstasyonunun Elektronik Blok Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 13 : Aracın Elektronik Devre Çizimi 



 

        

 
 

 

 

 

Elektronik tasarım sürecinde ÖTR den farklı olarak tasarlanan sistemin bazı basit test aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çizilen proteus çizilen temel alınarak breadboard üzerinde 

devreler      kurulmuştur .KTR den sonra da devre tasarımları geliştirilerek özgün çalışmalara 

devam edilecektir. 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

 

                                             Joystick ile manuel kontrol algoritması 
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                      Otonom çemberden geçme algoritması  
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             Otonum harf tanıma algoritması 
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   Otonom Dumlupınar denizaltı tespit algoritması 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 
 
 

 

 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

     Manuel  veya Otonom ; su altı aracının kontrolünü, fonksiyonlarının istenilen şekilde 

çalıştırılmasını, ilerlemesini, verilen görevleri ifa edebilmesini, haberleşmeyi, acil/olağan dışı 

durum davranışlarını, enerji kontrolü gibi temel gereksinimlerini yerine getirmesini 

sağlamaktadır. 

     Sistem mimarisi gerçek zamanlı işletim sistemleriyle çalışmaktadır. Araca güç sinyali 

verildiği andan itibaren su altındaki dengesinden, ortamın görüntülemesine,görevlerin 

planlanması, otonom hareketleri ve eylemleri yürütmesine kadar merkezi yazılımsal kontrol 

kartları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Araçta Arduino Mega microdenetleyiciler 

kullanılmasına rağmen ana çekirdek Raspberry Pi 3 B+ kullanılmıştır. Dolayısıyla aracımızda 

C dilini kullandığımız halde ana kodlarımız Python dili ile gerçekleştirilmiştir. 

       Aracın farklı çevre birimlerinin eş zamanlı olarak çalışabilmesi ve sistemin en kısa 

zamanda cevap üretebilmesi, yoğun bir algoritma geliştirme ve haberleştirme mekanizmasını 

gerekli kılmaktadır. Yazılım çekirdeğinin esas rolü bu konuda ortaya çıkmaktadır. Paralel 

programlama tekniklerinden faydalanan bir yazılım, birkaç algoritmayı farklı birkaç döngü 

içerisinde eş zamanlı olarak işlemeye tabi tutup, çıktıları gerekli çevre birimlerine 

iletebilmektedir. 

 

              Görüntü İşleme: 

          Aracımızda görüntü işlemeyi Raspberry Pi 3 B+ üzerinden Python dili ile yapacağız. 

Bu aşamada görüntü işleme denemeleri yaptık. 

import sys 

import cv2 as cv 

import numpy as np 

 

 

def main(argv): 

 

    cap = cv.VideoCapture(0) 

 

    while (True): 

        # Capture frame-by-frame 

        ret, frame = cap.read() 

 

        # Loads an image 

        # Our operations on the frame come here 

        gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY) 

 

        gray = cv.medianBlur(gray, 5) 
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        rows = gray.shape[0] 

        circles = cv.HoughCircles(gray, cv.HOUGH_GRADIENT, 1, rows / 8, 

                                  param1=100, param2=30, 

                                  minRadius=1, maxRadius=70) 

 

        if circles is not None: 

            circles = np.uint16(np.around(circles)) 

            for i in circles[0, :]: 

                center = (i[0], i[1]) 

                # circle center 

                cv.circle(frame, center, 1, (0, 100, 100), 3) 

                # circle outline 

                radius = i[2] 

                cv.circle(frame, center, radius, (0,255,0), 3) 

 

        cv.imshow("detected circles", frame) 

        if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

            break 

 

if __name__ == "__main__": 

    main(sys.argv[1:]) 

 

    Kodumuz Opencv open source kütüphanesini kullanmaktadır. Kodumuz kamerayı aktif hale 

getirdikten sonra görüntüyü gri hale getirip gelen görüntüyü pixellerine ayırıp istediğimiz 

çember tespitini yapmaktadır. 

 

         Araç Kontrolü: 

        Aracımızdaki motorları Arduino Mega kontrol kartları ile C dili üzerinden 

gerçekleştirmekteyiz. Bu aşamada ESCler ile fırçasız motor kontrolünü gerçekleştirdik. 

const int potpin = A0;   

const int escpin = 9; 

int val;    

void setup(){  

  pinMode(potpin, INPUT);//Potansiyometre pinimizi input olarak tanımladık. 

  pinMode(escpin, OUTPUT);//ESC pinimizi output olarak tanımlandık. 

}  

void loop(){  

  val = analogRead(potpin); //İnputumuzun Analog input          

  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);      

  analogWrite(escpin,val); 

  delay(15);                           

} 

 

     Bu kod sayesinde motor üzerinde bir potansiyometre üzerinden hız kontrolü yaptık.  
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       Role Tetikleme: 

     Aracımızda motor yön kontrolü yapmak istediğimiz için röle denemelerini Arduino Mega 

üzerinden C dili ile gerçekleştirdik. Bu aşamada röle kartları ve buton kullanarak röle 

tetiklemesi gerçekleştirdik. 

 

 

 

byte butonpin=3; 

byte rolepin=2; 

byte oldvalue=1; 

byte newvalue=1; 

void setup() { 

pinMode(rolepin,OUTPUT); 

pinMode(rolepin,INPUT_PULLUP); 

digitalWrite(rolepin,HIGH); 

} 

void loop(){ 

  newvalue=digitalRead(butonpin); 

  if(newvalue != oldvalue) 

  { 

    oldvalue=newvalue; 

    if (newvalue == LOW) 

    { 

      if(digitalRead(rolepin) == LOW) 

      { 

        digitalWrite(rolepin,HIGH);  

      } 

      else 

      { 

        digitalWrite(rolepin,LOW); 

      } 

    } 

    delay(250); 

  } 

} 

  

  Bu kod sayesinde tanımlanan buton sayesinde röle tetiklemesi ile led kontrolü yaptık. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

{Aracın dış arayüzleri, bu arayüzlerde kullanılan alt bileşenler ve mesaj 

arayüzleri anlatılır. Aracın kontrolünde kullanılan su üstü kontrol istasyonunun 

arayüzü, görüntü ve veri aktarımı gibi yerlerde kullanılan yazılımlar ve seçilen 

yazılım dilleri hakkında bilgi verilir.} 
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5. GÜVENLİK 

Sigorta ve Kaçak Akım Koruma Rölesi: Aracın elektriksel güvenliği açısından başta sigorta 

ile güvenliği sağlandı, daha sonra güvenliği artıırmak  için kaçak akım koruma rölelesi de 

eklenerek aracın güvenliği artırıldı. Herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda sigorta ve 

kaçak akım koruma rölesi devreye girecektir.Kaçak akım koruma rölelesi ve sigorta 30A ‘ lik 

olup aracın bu değerden daha fazla Akım çekmesi durumunda sistemin zarar görmesi önlenmiş 

olunacaktır. 

 

 

Şekil 42 : Sistemi yüksek ve ani akım değişimlerinden koruyacak sigorta ve kaçak akım 

koruma rölesi 

  

 

Acil Durdurma Butonu: Herhangi bir elektriksel, mekanik ve aracın görevlerle ilgili 

karşılaşabileceği beklenmedik durumlar anında müdahale edilmesini sağlayacak olan Acil 

Durdurma Butonu kontrol istasyonunda bulunacaktır. Böylelikle aracın ve kontrol 

istasyonunun zarar görmesinin engellenmesi hedeflenmektedir. 

 

Şekil 43 :  Sistemin acil durdurma butonu 
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Cıvata ve Somun:  İnsansız Sualtı Aracımız hammaddesi polietilen olan alt ve üst olmak üzere 

iki parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların detaylarına raporun önceki bölümlerinde 

değinilmiştir. Bu iki kısmı birbirine sıkı tutturmak için aracın üzerindeki konumlara göre 3 cm 

aralıklarla 4,5 ve 8 metrik cıvatalar kullanılmıştır.  Bu sayede aracın içindeki elektronik 

aksamın araç su içerisinde iken sudan korunması hedeflenmiştir. 

 

 

 

                  Şekil 6 : Metrik 6 ve Metrik 8 için uygun somunlar 

Conta: Sualtı aracımızın iki parçasının arsasından su sızmasını önlemek için genellikle 

endüstriyel makinalarda kullanılan fırın contalarına benzer bir conta türü kullanılmıştır. Bu 

sayede görevler esnasında araç çalışırken içeriye herhangi bir suyun girmesi önlenmiş olunur. 

 

 

Şekil 4 : Metrik 8 Cıvata              Şekil 5 : Metrik 6 Cıvata 
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Şekil 7 : Kullanılacak conta türlerinden bazıları (1) 

 

 

Şekil 8 : Kullanılacak  conta türlerinden bazıları (2) 
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Şekil 44 : İSA'da kullanılacak conta şekli 

 

 

6. TEST 

   Test aşamaları: 

   1.  Elektronik & Yazılım Test 

   2.  Mekanik Test 

    

  

6.1.Elektronik & Yazılım Test: 

     Malzemelerimizi tedarik etmek için gönderilen maddi desteğin KTR raporunun son teslim 

tarihine çok yakın olmasından dolayı bazı elektronik kart ve yazılım testlerini gerçekleştirmede 

zaman olarak yetersiz kalınmıştır. Fakat buna rağmen bölümümüz gereği elimizde olan 

elektronik kartları değerlendirerek bazı elektronik ve yazılım testlerini gerçekleştirdik. Bunlar 

şu şekildedir: 

       1.Robot Kol Testi: 
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     İSAA’mız için kullanacağımız manipülatör kolun basit kontrol testlerini gerçekleştirebilmek 

amacıyla sg90 servo motorları Arduino Mega ile kullanarak basit bir prototip manipülatör kol 

yapılmıştır. 

   

                                                      Şekil 45Manipülatör Kol Testi 

 

 

 

 

      6.2. ESC ile Motor Kontrolü: 

    İSAA’mız için yönlendirme su içerisinde dengelemek için kullanacağımız motorların ESCler 

ve Arduino Mega ile testlerini gerçekleştirdik 
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Şekil 46:Motor Kontrolü 

 

 

3. Görüntü İşleme Test: 

      Araçta otonomlukta kullanacağımız çember tanıma algoritmasını denedik. 
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7. TECRÜBE 

Testlerimizi gerçekleştirirken bazı kazalar yaşadık. Örneğin robot kol kontrolünde arduino 

megamızdan birini yaktık. Bunun sonucu olarak servolara harici besleme sağlamamız 

gerektiğini gördük. 

Fırçasız motorlar için röle denememizde röle tetikleme devresinde VCC ve GND bacaklarını 

yanlış bağlamamız nedeniyle bir rölemizi yaktık. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN 

 

 



 
 

 

70 
 
 

 

8.2. BÜTÇE 

 

BÜTÇE PLANLAMASI 

                            GELİRLER 

YARIŞMA MADDİ DESTEĞİ 3500₺            

SPONSOR DESTEĞİ 1500₺            

TOPLAM 5000₺            

                            GİDERLER 

ARAÇ HAMMADESİ 600₺ 24V 16 A TEK KONTAK RÖLE 

X10 

73.3₺ 

CNC İŞLEME ÜCRETİ 600₺(YAKLAŞIK 

OLARAK) 

USB MİCRO -B TİPİ KILIFLI 

SOKET X5 

43.75₺ 
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5MP WİDE ANGLE 

FİSHEYE LENS 

107.1₺ MİKRO HDMI KABLO 21.91₺ 

PİXHAWK PX4 2.4.8 

FLİGHT CONTROLLER 

343.1₺ 1MM MAKARON – 1 METRE 6.5₺ 

MODEL PROPELLER 118.6₺ 5 MM YEŞİL LED X10 17.5₺ 

BRUSHLES MOTOR 

PROPELLER CLİP 

ALUMİNUM 

87₺ 40 PİN AYRILABİLEN DİŞİ – 

ERKEK JUMPER KABLO-

300MM X2 

9₺ 

BRUSHLESS MOTOR ESC 

X 4 

68.84₺ 3.3V/5V BREADBOARD GÜÇ 

KARTI X2 

9.2₺ 

SPCMAKER S1104 7500KV 

BRUSHLESS MOTOR X 9 

567₺ IC150 4 AYAKLI ORTA BOY 

TOGGLE ANAHTAR X6 

19₺ 

CAMERA MODULE FOR 

RASPBERRY Pİ 3 

78.38₺ 4 MM MAKARON 1 METRE X5 8₺ 

2x16 LCD EKRAN 14.8₺ SUPER BAG ASR-4025 TAKIM 

ÇANTASI 

107.9₺ 

RASPBERRY Pİ KAMERA 51.15₺ YFS KUTULU START STOP 

BUTONU 

 

18.50₺ 

8MM MAORON 1M 12₺ 3MM KIRMIZI LED PAKETİ X2 3.5₺ 

1.5/1.5 MAKORON-1M 7₺ ORANGE Pİ İÇİN HDMI VGA 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

47.1₺ 

PLASTİK KELEPÇE 7.27₺   

 

Adafruit-9 DOF HIZLANMA/MAG/GYRO + SICAKLIK BREAKOUT KARTI 

LSM9DS1 

111.08₺ 

China-ARDUİNO UNO R3 SMD CH340 CHİP-KLON (USB KABLO DAHİL) 24.21₺ 

China-ARDUİNO MEGA 2560 R3 SMD CH340 CHİP-KLON (USB KABLO 

DAHİL) X4 

220.47₺ 

China-JSN-SR04T SU GEÇİRMEZ ULTRASONİC MESAFE ÖLÇER 

SENSÖRÜ(TRANSDUSER) X2 

116.72₺ 

Raspberry Pi-RASPBERRY Pİ 3 MODEL B+ 260.95₺ 

China-ARDUİNO MOTOR SHİELD-L293D 15.39₺ 

China- 30A ESC FIRÇASIZ MOTOR SÜRÜCÜ X8 313.01₺ 

China- MG90S SERVO MOTOR X3 49.74₺ 
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LOGİTECH EXTREME 3D PRO JOYSTİCK 269.28₺ 

TOPLAM 4428.28₺ 

 

8.3. RİSK 

 Projemize başladığımızda aracımızın içerisinde kullandığımız motorları Türkiye’den almayı 

planlıyorduk ama kullanmak istediğimiz motorları yurt dışından sipariş etmek zorunda kaldık. 

Çünkü Türkiye’de sipariş etmek istediğimiz firmada yeterli motor bulunmamaktaydı 

dolayısıyla yurt dışından sipariş ederek gümrükten sorun yaşama riskini göze aldık. 

Ayrıca toplam 5000 TL maddi destek beklerken 3500 TL maddi destek almamızdan ötürü 

ekran sayımızı düşürüp öncelikli olarak araç için kritik önem taşıyan malzemelerimizi sipariş 

ettik. 

Sipariş ettiğimiz malzemelerimizde sorun yaşayarak kargolarımızın hala elimize 

ulaşmamasından dolayı denemek istediğimiz birçok elektronik devre ve yazılımı 

deneyemedik. 

Takımımızın yeni kurulmasından dolayı bir tanışma ve kaynaşma süreci geçirdik bu süreç 

zarfında farklı şehirlerde yaşayıp aynı zamanda farklı şehirlerde eğitimimizi devam 

ettirdiğimizden dolayı proje için normal takımlar kadar üstüne düşemiyorduk. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1. Mekanik Tasarım Özgünlüğü 

İnsansız Sualtı Aracı’mızın mekanik olarak tasarımı yarışmaya başvurudan KTR deki CNC 

tezgahından basılacak hale gelme süreci tamamen özgündür. Herhangi bir yerden alıntı, 

kopyalama vs.. yapılmamıştır. İnsansız Sualtı Aracı’mızın özgün tasarım çizimleri genel olarak 

şu şekildedir : 
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Şekil 47 : Sualtı Aracımızın ilk tasarım çizimleri 

 

Şekil 48 :  İSA ikinci aşama SolidWorks tasarımı 
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Şekil 49 : İSA'nın 8 motor kullanımına göre yeniden çizilmiş hali 

 

 

 

Şekil 50 : İSA'nın SolidWorks ortamında 8 motorlu tasarımı 
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Şekil 51 : İSA'da kullanılan conta tasarımı 

 

 

İSA’mızın tüm defter çizimleri ve SolidWorks ortamındaki çizimleri yukarıda verilen 

şeklillerdeki gibi tasarımlarla tamamen özgündür. Aracın daha estetik durması açısından keskin 

ve sivri uçlardan kaçınarak daha kavisli ve yumuşak geçişli yüzey tasarımları yapılmıştır. 

Araçta bulunan kamera ve aydınlatma ledleri araç üzerinde en uygun konumlara yerleştirilmesi 

yukarıda görüldüğü gibi kararlaştırılmıştır.  

Araçta bulunan 4 adet motorun suya batıp çıkma amaçlı olduğu ve diğer 4 adet motorların 45⁰ 

açılı konumlandırılması ile aracın hareket esnekliği ve daha kolay kontrol edilebilirliği 

sağlanmıştır. Motorların yuva tasarımları motor çapları ve çizilen ölçülere göre uygun biçimde 

3 boyutlu yazıcıdan çıkarılacaktır. Aşağıdaki resimde İSA’da kulanılacak motor yuvalarına 

benzer bir tasarım örneği gösterilmektedir. 

 

Şekil 52 : İSA'da kullanılacak motor yuvalarının tasarım örneği 
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Motorlarda kullanılacak olan pervaneler İSA’nın test aşamalarından sonra zaman kalması 

durumunda 3 boyutlu yazıcıda basılarak çıktısı alınacakatır. Bu tasarım sualtın aracın hareket 

kabileyitini sağlayacak olan tekne pervanesine benzer bir çalışmadır. Aşağıda benzer bir 

tasarım örneği bulunmaktadır. 

 

Şekil 53 : İSA'da kullanılacak motor pervanelerine benzer bir örnek 

 Aracın şekline su sızdırmazlığı için en uygun conta tasarımı yapılmıştır. Ayrıca ekstra 

özgünlük olarak aracın iki parçasının birbirini sıkı tutup su sızdırmamasını sağlayan cıvata ve 

somun delikleri açılarak, uygun çapta (metrik 6 ve metrik 8) cıvata ve somun malzemeler 

kullanılacaktır.  

 

9.2. Robot Kol Tasarım Özgünlüğü 

İSA için görevlere göre özelleşmiş ve tasarımsal olarak özgün bir  robot kol tasarlanmıştır. Bu 

robot kolda daha esnek hareket kontrolü için 5 adet servo motor kullanılmıştır. Bu servo 

motorlardan iki tanesi kolu belli noktalarından 180⁰ döndürecektir. Bu noktalardan biri robot 

kol ile araç arasındaki bağlantı noktası olup, diğeri ise robot kol tutamaç eklem bölgesinde 

bulunmaktadır. Diğer 3 servo motor ise robot kolun daha uzak mesafelere erişmesini 

sağlamaktadır. Robot kolun tüm hareket bileşenleri ve eklemleri 3 boyutlu yazıcıdan basılarak 

çıkartılacaktır. Robot kol tutamacındaki servo yardımıyla bir kıskaç açıp kapatılarak nesne 

tutma işlemi yapılmış olunur. 
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Şekil 54: İSA’da robot kol tasarımı ve eklem yerlerinin gösterilmesi 

 

Şekil 55:Kendi atölyemizde bulunan 3 Boyutlu yazıcı 

 

 

9.3. Elektronik Tasarım Özgünlüğü 

İSA’da kontrol komutlarının verildiği istasyonun elektronik yerleşimi tamamen 

özgündür ve aşağıda son halinin gösterildiği tasarım çizimi gösterilmiştir. Bu tasarımda 
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Alüminyum saç kullanılarak, elektronik komponentlerin çanta içine yerleşimi 

yapılmıştır. 

 

 

 

Şekil 56:Kontrol istasyonunda çanta içi elektronik yerleşim tasarımı 

 

Aracın içerisinde kullanılan kartların boyutlarına göre yuvalar açılmıştır.Mümkün olduğunca 

boş yer bırıkılmamıştır. 
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İSA’da kullanılacak röle kart devreleri 4 adet olup motorları ileri-geri hareket 

ettirecektir.Fırçasız motorları ESC’lerle ileri-geri hareket ettirilemediği için röle kart devreleri 

kullanılarak faz değişimleriyle bu hareket sağlanmıştır.Amaç, görevler esnasında zaman 

kaybetmeden motorların hareketini sağlamaktır.Örneğin araç Çember görevinde istenilen 

yerden geçemediğinde aracı döndürüp getirmek yerine geri hareket ettirip ve zaman 

kaybetmeden görevi tamamlamaktır. 

 

  

 Araç’ta kulanılacak regülatörler şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri 

önleyip, gerilim regülasyonu yapacaktır. Aynı zamanda frekans, hız, güç, basınç,gerilim ve 

akım gibi fiziksel büyüklükleri, belli ölçüde sabit tutmak ve bu unsurları değiştirerek tekrar 

sabit tutabilmektir.Kartlar için bir adet regülatör kullanılacaktır ve burdan gelen 48V kendi 

üretecek olduğumuz  regülatörler ile 5V(kartlar) ve 8V(ESC’ler)  dönüştürülecektir.Kontrol 

istasyonunda ise bir adet regülatör olup orada bulunan Raspberry Pi 3B+ kartının enerjisini 

sağlayacaktır.Aynı zamanda kontrol istasyonunda bulunan regülatörün beslendiği kaynaktan 

kontrol istasyonun LCD ekranının enerjisi sağlanacaktır. 
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Yazılım olarak özgünlük hem QT Arayüzdeki hem de Microsoft Visual Studio’ daki tasarımlar 

tamamen özgün olup yazılımları bize aittir.Görüntü işleme algoritmalrında kendi 

araştırmalarımız sonucunda Python dilinde yazılmış kodları da inceleyerek kendi kodlarımızı 

yazıyoruz.Servo ve Fırçasız motorların Arduino ve Raspberry Pi 3B+ kartları üzerinden 

kontrolünün yazılım kodlarını kendi kodlarımızdır.  

 

 

Şekil 57: Visual Studio Arayüz Tasarım Programı İle Sualtı Aracı Kontrol Yazılımı 
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Şekil 58:Qt Arayüz Tasarım Programı İle Sualtı Aracı Kontrol Yazılımı 
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Şekil 59:Python ile görüntü işleme kodları 
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Şekil 60:Arduino ile Fırçasız motor kontrol kodları 
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Şekil 61:Arduino ile Servo motor kontrol kodları 
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Şekil 62:Arduino ile Röle kontrol kodları 
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Zaman olması durumunda arduino kartlar yerine bir STM32F0 mikrodenetleyeci ile bir kontrol 

kartı iki adet Arduino Mega yerine kullanılması hedeflenmektedir..Ayrıca ESC ‘leri hazır 

kullanmak yerine kendi üreteceğimiz GaAs ESC’ler kullanılcaktır 
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