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1 RAPOR ÖZETİ  

Dünyamızın büyük bir çoğunluğu su kütlelerinden oluşmaktadır. Su altı dünyasının keşfi bize 

farklı dünyaların kapısını açarken, zamanla gelişen teknoloji sayesinde bu alana ulaşmamız 

her geçen gün daha da kolaylaşmaktadır. Su altı araçları askeri, çevrebilim, biyolojik, inşaat 

ve endüstri alanındaki çalışmalar için oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle insan 

hayatının tehlikeye atılacağı durumlarda bir kurtarıcı görevi görmektedir.  

Siper Robotik takımı olarak öncelikli ülkümüz ve amacımız ülkemize yerli ve milli bir su altı 

aracı kazandırmaktır. Ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz bu teknoloji sayesinde bizden 

sonra bu konuda çalışma yapmayı düşünen herkese öncülük etmeyi planlamaktayız. Bunun 

için öncelikle detaylı bir araştırma yapılmış, yapılan araçlar incelenmiştir. Böylece üretilecek 

olan aracın özellikleri ve tasarımı hakkında kararlar alınmıştır. En yüksek performansa sahip 

olan motor dizilimi belirlendikten sonra aracın mekanik tasarımı aşamasına geçilmiştir. 

Mekanik tasarım aşamasında üretim yöntemleri de araştırılarak, ülke içerisinden tedarik 

edilebilecek malzemeler seçilmiştir. Aracın elektronik parçalarının korunması için akrilik 

tüp, araç tasarımındaki levhalar için alüminyum malzemesi kullanılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca aracın iticilerinin tasarımı da tarafımızca yapılacaktır. Araç içerisindeki hemen hemen 

tüm parçaların yalıtımını literatür taraması sonucu öğrenilen yöntemlerle yapılması 

düşünülmektedir. Bu yöntemlerden üretim yöntemleri kısmında bahsedilmiştir. Aracın 

üretim aşamasından önce gerekli analizler yapılacak olup, analiz sonuçlarına göre üretim 

aşamasına geçilecektir. Benzer şekilde kontrol aşamasına geçilmeden önce üretilen 

parçaların su içerisindeki sızdırmazlık testleri yapılacaktır. Bir sorun çıkmaması durumunda, 

kontrol algoritmalarının araç üzerindeki denemelerine başlanacak, yarışma kapsamındaki 

görevler de göz önüne alarak yazılımsal olarak araç tamamlanacaktır. 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Tablo 1: Görev Dağılımı 

Görevler Ahmet Elif Zeynel Elifnur 

1. Mekanik Tasarım     

1.1. Su iticilerinin tasarımı ve yerleşimi X    

1.2. Şase tasarımı ve montajı   X  

1.3. Kamera - ışık tasarımı ve yerleşimi  X   

1.4. Robot kol tasarımı ve yerleşimi   X  

1.5. Akrilik tüp tasarımı ve yerleşimi  X   

1.6. Statik ve dinamik analizler X   X 

2. Elektronik Tasarım     

2.1. Elektronik elemanların belirlenmesi X   X 

2.2. Donanımsal kart tasarımı   X  

3. Üretim     

3.1. Malzeme araştırması  X  X 

3.2. Mekanik malzeme tedariği ve üretimi X  X  

3.3. Elektronik malzeme tedariği ve üretimi  X  X 

3.4. Üç boyutlu yazıcı parçalarının üretimi X X  X 

4. Yazılım ve Kontrol     

4.1. Kontrol algoritmalarının tasarlanması X  X  

4.2. Motorların ESC ile sürülmesi   X  

4.3. Görüntü işleme algoritmalarının tasarlanması X    

4.4. Haberleşme protokollerinin tasarlanması    X 

4.5. Kontrol arayüzü tasarımı  X   

5. Test ve Analiz     

5.1. İticilerin sızdırmazlık ve sürüş testlerinin 

tamamlanması 
 X X  

5.2. Kamera ve ışık muhafazalarının sızdırmazlık 

testlerinin tamamlanması 
X   X 

5.3. Robot kol kontrol testlerinin tamamlanması  X X  

5.4. Tüm aracın kontrol ve sızdırmazlık testlerinin 

tamamlanması 
X   X 

5.5. Araç kontrol algoritmalarının havuz 

ortamında test edilmesi 
 X X  

5.6. Araç görüntü işleme algoritmalarının havuz 

ortamında testleri 
X   X 

5.7. Araç otonom algoritmalarının havuz 

ortamında test edilmesi 
X X   

5.8. Tüm aracın genel test edilmesi X X X X 
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Tasarım Durum Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda aracın matematiksel modeli tasarlanmıştır. Matematiksel modele 

uygun olacak şekilde; motor, batarya seçimi yapılmış, pervane ve elektronik kartlar 

tasarlanmıştır.  Tasarlanan aracın tüm mekanik parçaları üretilmiş olup, aracın mekanik 

montajı tamamlanmıştır. 

Üretilen tüm bu parçalar daha sonra, pürüzsüzlüklerini, dayanaklıklarını ve sızdırmazlıklarını 

daha iyi hale getirebilmek için birkaç adıma göre işleme alınacaktır. Uygulanacak bu adımlar 

detaylı bir şekilde aşağıda aktarılmaktadır.  

İlk olarak eğer gerek varsa malzemeye epoksi uygulamasıdır. Epoksi, teknik olarak “termoset 

plastik” olarak adlandırılmaktadır. Epoksi, yapıların çevresel etkilere karşı dayanıklı hale 

getirmek ve estetik malzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı 

malzemesi grubudur. Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel 

dayanımlarından dolayı değişik alanlardaki malzemeleri birbirine yapıştırmak ve tutturmak 

için de kullanılır. Projede epoksi uygulaması öncelikli olarak sızdırmazlığın sağlaması için 

kullanılmıştır. Ayrıca 3D baskılarının dayanıklılığı sağlamak içinde kullanılmıştır. Projede 

epoksi uygulaması aşağıdaki aşamalara uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Epoksi uygulaması yapılırken ayrı kaplarda gelen iki şurup kıvamında bileşenden 

oluşmaktadır. Reçine ve sertleştirici. Epoksi sistemin üreticisine göre, epoksi 

uygulanacak malzemenin türüne göre, değişen oranlarda reçine ve sertleştirici 

karışımı hazırlanır.  

 Jel kıvamına gelen karışım uygulanmak istenen yüzeye fırça yardımıyla uygulanır. 

Epoksi ekzotermik, yani dışarıya ısıveren bir reaksiyon meydana getiriyor. Daha 

sonra bu jöle yavaş yavaş sertleşmeye devam ederek kaskatı hale geliyor.  

 Jel kıvamında olan epoksi sertleşinceye kadar beklenir.  

 Epoksi uygulaması tamamlandıktan sonra istenilen işleme devam edilir.  

Epoksi uygulaması yaparken bazı aksaklıklar yaşanırsa ve epoksinin çıkarılmasına ihtiyaç 

duyulursa iki yöntem yardımıyla epoksi çıkarılabilir. Birinci yöntem epoksiyi ısıtarak jel 

haline getirilir ve jel haline gelen epoksi temizlenir. İkinci yöntem asetonla ıslatılarak epoksi 

uygulması malzemeden temizlenir. 

Epoksi işleminden sonra parçalara boya işlemi yapılacaktır. Fakat boya işleminden tam verim 

alabilmek için parçaların yüzeyindeki pürüzlükler giderilmelidir. Bu pürüzlükleri giderilmek 

için de boyama işleminden önce uygulanacak olan adımlar sıralanacaktır. Buradaki belirtilen 

sıralamalara göre üretimin bu aşamasındaki adımlar dikkatli bir şekilde tamamlanacaktır.  

3D yazıcıdan çıkarılan parçalarda %100 pürüzsüzlük elde etmek mümkün değildir. Bu 

pürüzsüzlüğü gidermek içinde 2 adım uygulanmaktadır. Böylece yüzeyler estetik ve işlev 

açısından daha verimli olmaktadır. İlk adım olarak çıkarılan parçalara, eğer gerek varsa 
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epoksi işleminin uygulanmasıdır. Epoksi daha önce de açıklandığı gibi, çevresel etkilere 

karşı daha dayanıklı yüzeyler oluşturan yapı malzemesi gruplarından biridir. İkinci adım 

olarak ise yüzeyde oluşan boşlukları sert bir madde ile kaplamak ve daha pürüzsüz bir yüzey 

elde etmek için kullanılan macun atma eylemidir. Macun kuruduktan sonra son zımpara 

işlemi yapılmıştır. Zımpara işlemi pürüzsüzlüğü sağlayan son adımdır. Aynı zamanda son 

kat olarak uygulanacak boyanın yüzeye daha iyi yapışmasına da yardımcı olmaktadır. Bu 

adımlardan sonra boyama işlemi gerçekleşecektir. Şuan için son adım mevcut değildir. 

Finansal Durum Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporu ile kritik tasarım raporunda yer alan malzeme listesinde bazı değişiklikler 

gerçekleşmiştir. Ekonomik olarak bazı malzemelerin tedariğini sağlayamadığımızdan, bu 

malzemeler için alternatif yollar tercih edilmiştir. Ön tasarım raporunda projeye ayrılması 

planlanan bütçe 14.678,89 TL iken, kritik tasarım raporunda bu bütçe 8.428,71 TL olmuştur. 

Malzeme listesinde yapılan değişiklikler ayrıca Tablo 2 ve Tablo 3’te detaylıca verilmiştir.  

Tablo 2: ÖTR’den Çıkarılan Malzemeler 

ÖTR Malzeme Listesinden Çıkarılan Malzemelerin Listesi 

Ürün Adı Adet Birim Fiyat 

Bilgisayar Monster 1  6246,00 TL   6246,00 TL  

3D Baskı 1 1500,00 TL 1500,00 TL 

Enclosure Akrilik Boru 1 825,12 TL 825,12 TL 

Kontrol Kartı STM32L476G 1 231,54 TL 231,54 TL 

Su Geçirmez Konnektör 10 12,00 TL 120,00 TL 

Servo Motor MG90s 3 16,83 TL  50,49 TL 

DC/DC Regülatör 2 12,64 TL 25,28 TL 

GENEL TOPLAM 8998,43 TL 
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Ön tasarım raporunda alınması planlanan malzemeler listesinden;  

 Bilgisayar, kontrol arayüzü ve tasarımlar için kullanılması planlanmaktaydı ancak 

bütçemizi önceliği yüksek diğer malzemelere kaydırdığımızdan bu etapta malzeme 

listesinden çıkartılmıştır.  

 3D Baskı, mekanik olarak tasarımı tamamlanan parçalarımız için kullanılacaktır ve 

üniversite laboratuvarının sponsorluğu sayesinde malzeme listesinden çıkartılmıştır.  

 Akrilik Boru, özel koşullara dayanıklı olan bu borunun batarya muhafazası için de 

kullanılması planlanmaktaydı ancak bütçe olarak bizi zorladığından sponsorluk 

anlaşmaları ile malzeme listesinden çıkartılmıştır.  

 STM32L476G kontrol kartının, alternatifi ve yurtiçi tedariği daha olası olan bir başka 

ürün ile değiştirilmiş, bu aşamada malzeme listesinden çıkartılmıştır.  

 Su Geçirmez Konnektörler, aracımızım daha modüler bir yapıya kavuşması için 

kullanılması planlamış olup, 10 tane kullanılması yeterli görülmüş ve bu aşamada 

malzeme listesinden bir kısmı çıkartılmıştır.  

 Servo Motor MG90s, robot kolunun tahrik elemanları olarak kullanılmak üzere 

planlanmıştı, bu aşamada alternatifi başka bir ürün ile değiştirilmiş ve malzeme 

listesinden çıkartılmıştır.  

 DC/DC Regülatör, araç içerisindeki elektronik kartların ve güç tüketen elemanların 

gerilim seviyesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmış, bu aşamada 2 tanesinin 

malzeme listesinden çıkartılması uygun görülmüştür. 

Tablo 3: KTR’de Eklenen Malzemeler 

KTR Malzeme Listesine Eklenen Malzemelerin Listesi 

Ürün Adı Adet Birim Fiyat 

Batarya 1 800,00 TL 800,00 TL 

Alüminyum 5083 1 700,00 TL 700,00 TL 

SW2820 BLDC Motor 2 286,35 TL 572,20 TL 

Su Jeti Kesim - 275,00 TL 275,00 TL 

SkyWalker-40 A 2 93,52 TL 187,04 TL 

Kontrol Kartı STM32F407VG 1 187,79 TL 187,79 TL 

Civatalar ve Pullar - 100,00 TL 100,00 TL 

Kartal Gözü LED 6 12,50 TL 75,00 TL 

GENEL TOPLAM 2897,03 TL 
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Kritik tasarım raporunda alınması planlanan malzemeler listesine; 

 Batarya, aracımızın enerji ihtiyacını içeriden karşılamak için kullanılması 

kararlaştırıldı ve bu etapta malzeme listesine eklenmesi uygun görülmüştür. 

 Alüminyum 5083, aracın şase malzemesi olarak seçilmiş ve işleme tabii tutulmuştur. 

Ön tasarım raporunda henüz malzeme netleştirilmediği için eklenmemişti ve bu 

aşamada malzeme listesine eklenmesi uygun görülmüştür. 

 SW2820 BLDC Motor, iki serbestlik dereceli robot kolun tahrik elemanları olmak 

üzere 2 adet alınması kararlaştırılmış ve bu aşamada malzeme listesine eklenmesi 

uygun görülmüştür. 

 Su Jeti Kesim, aracın alüminyumdan oluşan şasesinin işlenmesi için gerekli olan 

bütçe bu aşamada malzeme listesine eklenmesi uygun görülmüştür. 

 SkyWalker-40 A, ön tasarım raporu aşamasından sonra eklenen fırçasız dc motorların 

sürülmesi için 2 adet alınması kararlaştırılmış ve bu aşamada malzeme listesine 

eklenmesi uygun görülmüştür. 

 STM32F407VG kontrol kartı, yurtiçi tedariği daha kolay ve fiyat konusunda daha 

uygun olmasında dolayı bu aşamada malzeme listesine eklenmesi uygun görülmüştür. 

 Civatalar ve Pullar, aracın ufak mekanik parçalarına ayrılan bütçe bu aşamada 

arttırılmış ve malzeme listesine eklenmesi uygun görülmüştür. 

 Kartal Gözü LED, aracın ön ve arka taraf aydınlatılmasının sağlanması amacıyla 

sayısının arttırılması kararlaştırılmıştır ve bu aşamada malzeme listesine eklenmesi 

uygun görülmüştür. 
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4 ARAÇ ÖN TASARIMI 

Sualtı aracının birimler arası ilişkileri, kullanılması öngörülen malzemeler ve aracın sistem 

ön tasarımı, Şekil 1 ’deki gibi gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Araç Ön Tasarımı 
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4.1  Sistem Ön Tasarımı 

Sualtı aracının sistemlerinin tasarımı ve araç içerisinde konumlandırılması, literatür 

taramalarından yararlanılarak Şekil 2 ’deki gibi oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 2: Sistem Ön Tasarımı 

 

4.2  Aracın Mekanik Tasarımı  

Sualtı aracının mekanik tasarım süreci,  kullanılması planlanan malzemeler, üretimde 

aşamasında kullanılacak üretim yöntemleri ve aracın fiziksel özellikleri ilgili başlıklar altında 

verilmiştir. 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın mekanik tasarım sürecinde su iticilerinin konumu araç tasarımımızı şekillendiren en 

önemli etken olmuştur. Aracımızda 6 adet su iticisi kullanılmıştır ve bu su iticileri tek 

serbestlik derecesine sahiptir. 4 su iticisi aracın rota konumlandırmasını sağlayacak, diğer 2 

su iticisi ise aracı su içerisinde batıracak şekilde konumlandırılmıştır. Araçtaki su iticilerinin 

konumunu gösteren Şekil 3 aşağıda verilmiştir.   
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Şekil 3: Aracın Motor Konumları 

Aracın dış kabuğunu tasarlarken bunu etkileyen en önemli etkenlerden birisi aracın şasesidir. 

Araç şasesi su iticilerinin yerleşebileceği ve aracın ağırlık merkezini dengeleyici şekil de olup 

kaldırma kuvvetini kendi ağırlığı ile dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Araç şasesi ve dış 

kabuğu SolidWorks programı ile çizilmiştir. Tasarlanan araç Şekil 4 ’de verilmiştir. 

 

Şekil 4: Aracın Genel Tasarımı 

Şekil 4 ’e bakıldığında görülmektedir ki araç yüzeyinde keskin noktalar bulunmamaktadır. 

Bunun sebebi tamamen güvenlik amaçlı olup çevredeki nesnelere verilebilecek olan zararı 

en aza indirmektir. Şekil 4 ’e tekrar bakılacak olursa su iticileri ve pervaneler bir nozul içinde 

açıkta kalmayacak şekilde muhafaza edilmiştir. Tasarlanan su iticileri Şekil 5’te verilmiştir.  
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Şekil 5: İtici Tasarımı 

Elektrikle çalışan elemanların sudan zarar görmemesi için elektronik elemanlar akrilik tüpleri 

içerisinde muhafaza edilecektir. Benzer şekilde su altı karanlık bir ortam olduğu için, 

kameranın daha net görüntü alabilmesini sağlayacak olan ışıkların sızdırmazlığı tasarlanacak 

olan muhafazalarla sağlanacaktır. Kısacası, tüm muhafazalar önem verdiğimiz yerlilik 

gayesine uygun şekilde ekip tarafından tasarlanıp üretim aşamasına geçilecektir. Tasarlanan 

muhafazalar Şekil 6 ‘da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6: Muhafaza Tasarımı 
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Tasarım aşamasında yapılan statik analizler sonucu şaseye etkiyen kuvvetleri en aza 

indirgeyecek şekilde bir kafes yapısı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kafes yapısı Şekil 7 ‘de 

verilmiştir.  

 

Şekil 7: Şase Tasarımı 

Aracın şasesini oluşturacak malzeme alüminyum 5083 olarak belirlenmişti. Malzeme sert ve 

yoğun olduğu için malzemeye el ile şekil vermek, delik açmak, keskin noktalardan kaçınmak 

için ovaller vermek zordur. Malzemenin daha kolay işlenebilmesi, işlenirken yüzey 

kalitesinin bozulmaması ve kesilen malzemenin daha profesyonel durması için malzeme su 

jeti ile kestirilmiştir. Kesim aşamasına ait görüntüler aşağıda Şekil 8 ’de verilmiştir.  

  

Şekil 8: Şasenin Su Jeti ile Kesimi 
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Tasarlanan su iticilerinin 3D yazıcı ile oluşturulmuş gerçek modeli Şekil 9 ‘da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: 3D Yazıcıdan Oluşturulmuş Su İticisi 

 

4.2.2 Malzemeler   

Sualtı aracında kullanılması öngörülen malzemeler aşağıdaki Tablo 4 ‘te listelenmiştir.  

Tablo 4: Hydron Malzeme Listesi 

MALZEME MALZEME KODU ADET BİRİM TOPLAM  

Motor SW2820 BLDC Motor 8 286,35 TL 2290,80 TL 

ESC SkyWalker-40 A 8 93,52 TL 748,16 TL 

Kontrol Kartı STM32F407VG 1 187,79 TL 187,79 TL 

Ana Kart Orange Pi Plus 2e 1 247,75 TL 247,75 TL 

Işık Kartal Gözü LED 8 12,50 TL 100,00 TL 

Kablo Tether 50 8,625 TL 431,25 TL 

Kamera A4 Tech Pk-910H 2 154,57 TL 309,14 TL 

Konnektör Waterproof Connector 10 12,00 TL 120,00 TL 

Sıcaklık Sensörü PT100 1 11,48 TL 11,48 TL 

Basınç Sensörü FYY-P110 1 172,50 TL 172,50 TL 

Mesafe Sensörü GP2Y0A60SZ0F 6 80,74 TL 484,44 TL 

Güç Modülü DC/DC Converter 2 12,64 TL 25,28 TL 

Enclosure Akrilik Boru 1 825,12 TL 825,12 TL 

İstasyonu Kasası - 1 250,00 TL 250,00 TL 

Civatalar ve Pullar - 1 450,00 TL 450,00 TL 
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Alüminyum  5083 1 700,00 TL 700,00 TL 

Su Jeti Kesim - 1 275,00 TL 275,00 TL 

Batarya - 1 800,00 TL 800,00 TL 

GENEL TOPLAM                                                                                  
   

8428,71 TL 

Tablo 4 ’te araç malzeme listesi bulunmaktadır. Bu bölümde araç malzemelerinin incelemesi 

yapılacaktır. 

SW2820 BLDC Motor: Fırçasız doğru akım motoru (brushless dc motor), komütasyon 

işlemini mekanik olarak değil elektronik olarak sağlayan bir motor türüdür. Elektrik 

enerjisini mekanik enerjiye dönüştürülmesini sağlar. BLDC motorlar yüksek verimlere 

sahiptir. Boyutları diğer motorlara göre daha küçük olmasına rağmen yüksek moment 

değerlerine sahiptirler ve yüksek devirlerde problemsiz çalışırlar.SW2820 BLDC motorun 

maksimum moment değeri 1650 N.M ve maksimum çektiği akım değeri 35A’dir. SW2820 

bir su altı motorudur ve çalışma ortamımız su altı olduğundan sızdırmazlığı sağlamak için su 

altı motoru tercih edilmiştir. Burada motor için gerekli olan parametreler bulunarak motor 

seçimi yapılmıştır. Aracın iticilerinde kullanılmıştır. 

ESC SkyWalker - 40A: ESC ( elektronik hız kontrolü ) , elektronik araçlarda kullanılan en 

önemli bileşenlerden biridir. ESC ‘ler pilden motora enerji aktarımını sağlar. Kumanda 

merkezinden gelen komutları motora ileterek aracı hareket ettirir ya da durdurur. Motora 

gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması sağlar. ESC sayesinde araç, 

kumandadan gelen komuta göre az veya çok tepki vererek hızlanma, yavaşlama, durma ve 

geri gitme işlevlerini yerine getirebilir. SW2820 BLDC motorunun maksimum çektiği akım 

35 A olduğundan 40 A ESC kullanımı uygun görülmüştür. Sürücü seçimi yapılırken motorun 

maksimum çekeceği akım ve volt değerleri dikkate alınmıştır. Sürücü seçimi motorun doğru 

kontrol edilmesi ve motorun yanmaması için önemlidir. 

Kontrol Kartı: Projede kontrol kartı olarak STM32F407VG kullanılmıştır. Bu kontrol kartını 

kullanmamızın nedeni yurt içinde mevcut olduğundan tedarik edilmesinin kolaylığıdır. 

Sensörlerden elde edilen verilerin kontrolü ve su altı iticilerinin gerçek zamanlı kontrolü 

STM32F407VG kullanılarak yapılacaktır. 

Ana Kart: Projede ana kart olarak Orange Pi One Plus kullanılmıştır. Araçtaki tüm alt veriler 

toplanıp değerlendirildiği bölümdür. Anakartta işlenen veriler tekrar alt birimlere ve kullanıcı 

ara yüzüne aktarılır. 

Aydınlatma: Aydınlatma olarak 2 adet 12 V Kartal Gözü LED kullanılmıştır. Bu LED’in 

seçilmesinde en önemli faktör su geçirmez oluşu ve kolay tedarik edilebilir olmasıdır. Su altı 

aracı ışık seviyesi düşük ve karanlık ortamlarda çalışacağı için iyi bir kamera görüntüsü elde 

etmek için aydınlatmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Kablo: Aracın kontrol istasyonu ile haberleşmesi ve araca dışardan enerji aktarımı kablo ile 

sağlanmaktadır. Kablo seçimi yapılırken kablonun batıp aracı aşağıya çekmemesi veya 
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kablonun yüzüp aracı yukarıya çekmemesi için suda askıda kalan batmaz kablo seçilmiştir. 

Kablo 3 adet veri, 2 adet güç kablosundan oluşmaktadır. Bu kablonun seçilmesindeki en 

önemli sebep veri kablolarının ekranlanmış olmasıdır. 

Kamera: Kamera araç su altını gözlemlemek ve robot kolunun kontrolü için 

kullanılmaktadır. Araçta kullanılan kamera A4 Tech Pk910H ‘dır. Bu kameranın 

seçilmesindeki en önemli sebep kolay tedarik edilebilmesidir. 

Konnektör: Kompakt, kayıpsız ve güvenilir bağlantı için iki sistemin birbirine bağlandığı 

noktalarda bulunan konnektörler çok önemlidir. Çalışma ortamımız su altı olduğundan en 

büyük problemlerden biri su sızdırmazlıktır. Bunun için su geçirmez konnektör seçimi 

yapılmıştır. Her konnektör bağlanacağı elemana uygun amper de seçilmiştir. Konnektör 

kullanımı sayesinde aracın elektronik parçaları kolaylıkla tak çıkar yapılabilir. 

Sıcaklık Sensörü: Projede sıcaklık sensörü olarak PT100 kullanılmıştır. Sıcaklığa bağlı 

olarak direnç değerinin değişmesi ile diğer başka bir cihazla sıcaklık değeri anlaşılan bir 

aparattır. Ortamın sıcaklık ölçümü için kullanılmaktadır. 

Basınç Sensörü: Projede basınç sensörü olarak FYY-P110 kullanılmıştır. Basınç sensörü 

aracın derinlik bilgisi için kullanılmaktadır. 

Mesafe Sensörü: Projede mesafe sensörü olarak GP2Y0A60SZ0F kullanılmıştır. Mesafe 

sensörü aracın engellere ve hedefe olan mesafeyi belirler. Sensörden alınan çıktılara göre 

aracın kontrolü yapılır. 

Güç Modülü: Güç modülü olarak DC/DC dönüştürücüler kullanılmaktadır. DC/DC 

dönüştürücüler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı gerilimi yükseltip düşürerek veya 

çoğaltarak sabit veya değişken DC gerilimler elde etmek için kullanılır. Gerilimin 

aydınlatma, sensörler, ana kart, kontrol kartı, kamera gibi birimlerde uygun gerilim 

seviyesinde kullanılması için dönüştürülmesi gerekir. Bu sebeple DC/DC dönüştürücü 

kullanılmıştır. Kullanılan modülde 8V DC - 36V DC arası giriş gerilimlerini 1.25V DC - 32 

VDC aralığında çıkış gerilimine dönüştüren DC/DC dönüştürücü kullanılacaktır. 

Su Yalıtımlı Muhafaza: Su altı çalışmalarındaki en büyük problemlerden biri sızdırmazlıktır. 

Elektronik devrelerin zarar görmemesi için su geçirmez muhafazalar kullanılmıştır. Su 

geçirmez muhafaza olarak akrilik borular kullanılarak su yalıtımlı muhafazalar 

tasarlanmıştır. 

Cıvatalar ve Pullar: Cıvata ve pulların seçimi delik boyutları ve sızdırmazlık temel alınarak 

yapılmıştır.  
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4.2.3 Üretim Yöntemleri   

Bu başlıkta aracın mekanik açıdan üretim yöntemleri ele alınmıştır. Genel olarak parçaların 

suya karşı yalıtımı için epoksi uygulaması, şasenin uygun tasarım şekline göre işlenmesi için 

bilgisayar sayımlı yönetim (CNC - Computer Numerical Control), araca ait dış kabuk, 

nozullar, ve diğer küçük parçalar için 3D baskı yöntemlerinin nerede ve nasıl kullanıldığı 

açıklanmıştır.  

4.2.3.1 Epoksi Uygulaması  

Aracımızda gereken yerlerde epoksi uygulaması yapılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. Epoksi, 

termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Koruyucu kaplamalar için 

dayanıklıdır ve ilgili birimlerin sızdırmazlığını sağlamaya yardımcı olur. Aracımızda epoksi 

uygulamasının yapıldığı aksamlar aşağıda listelenmiştir [1][2]. 

1. Aracın kamera ve aydınlatma elemanlarının bulunduğu muhafazaların birleşim 

noktaları. 

2. Kamera ve aydınlatma muhafazalarının cam yüzey ile birleştiği kenar yüzeyleri. 

3. Şase ve dış kabuk birleşim noktaları.  

4. Nozulların çevresi. 

5. Haberleşme ve güç kablosunun araç yüzeyi ile birleştiği yüzeyin çevresi. 

6. Elektronik ekipmanların bulunduğu yüzeyler.  

4.2.3.2 Lazer Kesim Uygulaması 

Alüminyum 5083 saç levhanın tasarıma uygun olarak işlenmesi için kullanılan yöntem lazer 

kesim CNC’dir. Araç şasesi işleniş açısından fazla detay gerektirdiği için lazer kesim 

yöntemi tercih edilmiştir. Araç için tasarlanan şaseye ait görüntü aşağıda Şekil 10 ’da 

verilmiştir.   Şase üzerinde ki vida delikleri lazer kesim CNC ile değil freze yöntemi ile 

oluşturulacaktır.  

 

Şekil 10: Lazer Kesim ile İşlendikten Sonra Oluşacak Şase 
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4.2.3.3 Freze Uygulaması  

Lazer kesim ile işlenmiş parçanın yüzeyinde vida delikleri bulunmamaktaydı. Bu vida 

deliklerinin oluşturulması için freze uygulaması tercih edilmiştir. Hareketli takım ucu ile 

birlikte şase üzerinde vida deliklerinin daha uygun bir şekilde işleneceği düşünülerek bu 

işlem tercih edilmiştir.  

 

Şekil 11: Lazer Kesimden Çıkan Şasede Açılacak Vida Delikleri 

4.2.3.4 3D Baskı   

Araca ait dış kabuk, muhafazalar, robot kol parçaları, nozullar, kelepçeler ve diğer parçalar 

3D yazıcı ile ABS plastik malzemeden Eriyik Yığma Modelleme (FDM - Fused Deposition 

Modelling) yöntemi ile üretilmektedir. Bu üretim malzemesi ve üretim yöntemini 

seçmemizin sebebi şunlardır. ABS malzemesinin diğer kullanılan malzemelere örneğin PLA, 

göre daha mukavemetli olmasıdır. FDM üretim yönteminin seçilmesi ise SLS üretim 

yöntemine göre daha ucuz maliyette olmasıdır. Araca ait yukarıda belirtilen malzemeler ABS 

malzeme ile FDM üretim yöntemine göre üretildikten sonra yüzey temizleme işlemine tabi 

tutularak kullanılabilir hale getirilecektir [3]. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler  

Aracın genişliği 336 mm, uzunluğu 430 mm, yüksekliği 245mm’dir. Aracın tahmini ağırlığı 

10 kilogramdır. Araç hacmine uygulanan kaldırma kuvvetine göre araç ağırlığının daha az 

olması ön görülüp, aracın su içerisinde motorları çalışmıyorken yüzmesi planlanmaktadır. 

Araç şasesinde Alüminyum 5083 kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin yoğunluğunun 

suyun yoğunluğundan fazla olması dezavantajken, malzemenin sağlamlığı avantaj 

durumundadır. Araç boyutları olabildiğince küçük tutulmaya çalışılmıştır çünkü yarışmada 

gerekli görevlerin gerçekleştirilmesi aşamasında boyut faktörünün önemi bir etken olduğu 

belirlenmiş ve boyutlar olduğunca küçük tutulmaya çalışılmıştır. Aracın dış kabuğu 3D 

yazıcı ile ABS malzemesi ile basılmıştır. Bu malzeme ile basılan dış kabuğun yoğunluğu 

suyun yoğunluğundan düşük olup, aracın yüzmesi için avantaj durumundadır.  
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Ön Tasarım Süreci 

Elektronik ön tasarım süreci aracımız açısından en önemli işletim birimlerinden birisidir. 

Elektronik tasarım sürecinin, mekanik süreç, algoritmalar ve yazılım gibi alt birimlerle 

doğrudan ilişkisi vardır. Bu ilişkiler doğrultusunda elektronik tasarım sürecinde kullanılacak 

olan sensörler, kameralar, motorlar, motor sürücüler, ana kart, kontrol kartı, konnektörler ve 

aydınlatma elemanları gibi ekipmanlar belirlenmiştir.  Aşağıda Şekil 12 ’de elektronik ön 

tasarım sürecine ait şema verilmiştir.  

 

Şekil 12: Elektronik Ön Şema 

Motorlar aracımıza hareket, tutuş ve kaldırma özelliği kazandıran elemanlardır. Aracımızda 

su altı iticileri olarak SW2820 fırçasız doğru akım motoru, robot kol için de fırçasız doğru 

akım motorları kullanılmaktadır. SW2820 fırçasız doğru akım motoru aracımıza hareket 

özelliği kazandırmak için kullandığımız motordur. Bu motorlar hem ekonomik oluşu hem de 

gerekli tork ihtiyacımızı karşılaması sebebiyle seçilmiştir. Bu motorları araç içerisinde hem 

itici hem de batırıcı olarak kullanılması hedeflenmektedir. SW2820 motoru ise su altında 

gerekli yalıtımlar yapıldıktan sonra verimli çalışması, maliyet açısından uygun olması ve 

kullanacağımız robot kol için uygun tork vermesi sebebiyle seçilmiştir. SW2820 aracılığı ile 

araçtaki robot kol hareket ettirilecek ve uç işlevci açılıp kapatılacaktır.  Kullanılan bu 

motorların kendi başına gerilim verilerek sürülmesi uygun değildir. Bu sebeple bu motorları 

sürmek için motor sürücüler kullanılmaktadır. Araçta kullanılan motor sürücü ise 
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SkyWalker-40A’dir. Bu motor sürücüler istenilen hızlara ulaşmak için stator sargılarında 

gerekli dalga şeklini üreten elemanlardır.  

 

Şekil 13: SW2820 Fırçacız DC Motor 

 

Şekil 14: SkyWalker Motor Sürücü (ESC) 

Araçta kullanmakta olduğumuz kamera A4 Tech Webcam Pk-910H kamerasıdır. Kameranın 

seçilme nedeni ise yurt içinde temin edilebiliyor olması, elde edilen görüntünün yeterli 

seviyede olması ve tasarıma uygun olmasıdır. Bu kameradan araçta iki adet olacak şekilde 

farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Birinci kamera su altında dış ortamı 

görüntüleyip, aracın dış ortama göre hareketini sağlamak ve yarışmada kapsamında olan 

otonom görevi yerine getirebilmek, ikinci kamera ise aracın belirlenen cismi daha iyi 

görüntülemesi ve aracın cisme daha rahat yaklaşarak, robot kolun cismi kavrayabilmesi için 

kullanılmaktadır.   

 

Şekil 15: A4 Tech Webcam Pk-910H Kamera 
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Araçta temel olarak üç farklı sensör bulunmaktadır. Bu sensörler sıcaklık sensörü (PT100), 

basınç sensörü (FY-P110), mesafe sensörü (GP2Y0A60SZ0F) olarak belirlenmiştir. Bu 

sensörlerden gelen analog veriler ana kartta dijital verilere dönüştürülüp, daha sonrasında 

kontrol istasyonunda ki kullanıcı ara yüzüne aktarılacaktır.  PT100 sıcaklık sensörü ile dış 

ortamın sıcaklığı ölçülecektir. FY-P110 basınç sensörü ile aracın bulunduğu konuma göre 

basınç ölçülecek ve ölçülen basınç ile gerekli matematiksel bağıntılar sayesinde derinlik elde 

edilecektir. GP2Y0A60SZ0F mesafe sensörü ile aracın çevresinde bulunan cisimlerle 

arsındaki mesafe belirlenecek ve aracın cisimlere çarpmadan hareket etmesi sağlanacaktır.  

 

Şekil 16: PT100 Sıcaklık Sensörü 

 

Şekil 17: FY-P110 Basınç Sensörü                              

 

Şekil 18: GP2Y0A60SZ0F Mesafe Sensörü 

Aracın kontrol istasyonu ile haberleşmesi, araca dışarıdan enerji verilebilmesi için batmaz 

kablo kullanılmaktadır. Batmaz kablo su içinde askıda kalıp, şekil alabilen, aracın hareket 

kabiliyetini engellemeyen bir kablodur. Araç için kullanmakta olduğumuz batmaz kabloda 3 

adet veri, 2 adet güç kablosu bulunmaktadır. Bu batmaz kablonun seçilme nedeni maliyet 

için uygun olması ve Veri kablolarının ekranlanmış olmasıdır. Veri kabloları ekranlanarak 

güç kablolarından kaynaklı, elektik alan şiddetinden etkilenmeyecektir. Böylelikle veriyi 

oluşturan sinyallerde bozulmalar olmayacaktır.  
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Şekil 19: Batmaz Kablo 

Aracın ışık düzeyi düşük, karanlık ortamlarda daha net görüntü elde edebilmek ve çevresini 

aydınlatabilmesi için 12 Volt Kartal Gözü LED ’ler kullanılmıştır. Bu aydınlatma elemanını 

seçmemizin amacı hem yurt içinden temin edebiliyor olmak hem de su geçirmez olmasıdır. 

Bu LED ’ler aracımızda, kameranın sağ ve sol yanlarına yerleştirilecek ve doğrudan birinci 

kameranın bulunduğu doğrultu da ışık hüzmeleri dağıtılacaktır.   

 

Şekil 20: Kartal Gözü 12 Volt LED 

Araçta konnektör kullanmamızın sebebi araca dışarıdan daha kolay müdahale edebilmektir. 

Konnektörleri dişi ve erkek kullanarak, muhafazaları açmamayı, şase üzerinde oynamalar 

yapmamayı, aracın iç kısmını dışarı çıkarmamayı ve tak-çıkar işlemlerini daha hızlı yapmayı 

amaçlamaktayız. Kullanacağımız konnektörler 2,3,4 ve 6 pinlidir. 2 pin sensörler ve ledler 

için, 3 pin motorlar için, 4 pin kameralar, 6 pin ise data ve güç iletimi için kullanılacaktır.  

Araca dışardan 220 Volt AC gerilim gelmektedir. Kendi yapacağımız converter ile 220 Vac 

gerilim 24 Vdc’ye dönüştürülecektir. Sonrasında bu gerilimin aydınlatma, sensörler, ana kart, 

kontrol kartı, kamera gibi birimlerde uygun gerilim seviyesinde kullanılması için 

dönüştürülmesi gerekir. Bu sebeple DC/DC converter kullanılmıştır. Kullanılan modülde 8V 

DC - 36V DC arası giriş gerilimlerini 1.25V DC - 32 VDC aralığında trimpot aracılığıyla 

regüle edilebilmektedir. Kullanılan DC/DC Converter aşağıda Şekil 21 ’de verilmiştir.  

 

Şekil 21: DC/DC Converter Modülü 
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Araçta kontrol kartı olarak STM32F407VG kullanılmaktadır. Bu kontrolörü kullanmamızın 

sebebi yurt içinde temin ediyor olmak ve amacımıza uygun olmasıdır. Bu kontrolör ile 

sensörlerden verilerin okunması ve su altı iticilerinin gerçek zamanlı kontrolü yapılacaktır. 

Su altı iticilerinin kontrolü gerçekleştirilirken kontrolör, motor sürücü ile senkronize olarak 

çalışmaktadır. Kullanılan kontrol kartına ait görsel aşağıda Şekil 22 ’de verilmiştir.  

 

Şekil 22: STM32F407VG 

Anakart, araçtaki tüm alt birimlerden gelen verilerin toplanıp, veriler değerlendirildikten 

sonra tekrar alt birimlere ve kullanıcı ara yüzüne aktarıldığı karttır. Ana kart, görüntünün 

aktarılması ve işlenmesi için kameralarla, aracın hızı, oryantasyonu ve derinlik bilgileri için 

sensörlerle, aydınlatma için ledlerle, motor ve motor sürücüler için dolaylı olarak kontrol 

kartı ile ve kontrol istasyonunda verilerin gözükmesi için kontrol istasyonu ile sürekli 

haberleşme durumunda olacaktır. Ana kart olarak Orange Pi Plus2e kullanılmaktadır. 

Kullanılan ana karta ait görsel aşağıda Şekil 23 ’de verilmiştir.  

 

Şekil 23: Orange Pi Plus 2e 
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4.3.2 Algoritma Ön Tasarım Süreci  

Algoritma ön tasarım sürecinde sualtı aracının kontrol algoritmaları, otonom kontrol 

algoritmaları, robot kolu ve kamera kontrol algoritmaları, haberleşme algoritmaları 

tasarlanacaktır. Yarışma sırasındaki otonom görevlere göre de otonom kontrol 

algoritmalarında farklı yöntemler kullanılacaktır [4]. 

Kontrol algoritmalarında, aracın itiş gücünü sağlayan iticiler ve bu iticilerin yöneliminin 

değişmesini sağlayan diğer motorlar ile altı serbestlik derecesinin aktif olarak 

kullanılabileceği bir sistem olan Hydron, temelinde derinlik kontrol ve rota kontrol 

tasarımları ile kontrol edilecektir. İstenilen hareketi sağlayabilmek ve hedefe yönelik en kısa 

hareket yörüngesini oluşturmak için yörünge optimizasyonu yapılacak ve motorların 

çıkarılan matematiksel modele göre ilgili yönelimi alması sağlanacaktır. Doğrusal olmayan 

etkiler ve hidrodinamik belirsizlikler göz önüne alındığında bulanık mantık, PID ve kayan 

kipli denetleyiciler başlangıç için daha uygun görülmektedir [5]. 

Derinlik kontrol yönteminde, temelinde diğer kontrol tekniklerinden daha kolay 

uygulanabilen bulanık mantık veya PID tekniği uygulanacaktır. Literatürde bulanık mantık 

denetleyici tasarımının sualtı araçlarına birçok kez başarıyla uygulandığı görülmektedir. 

Bulanık mantık denetleyici, doğası gereği matematiksel modelin tam olarak bilinmediği ya 

da karmaşık hidrodinamik kuvvetlerin modellenemediği durumlarda sağladığı 

avantajlarından dolayı tercih edilen bir kontrol tekniğidir. 

 

Şekil 24: Bulanık Mantık Denetleyici Tasarımı 

Rota kontrol yönteminde, doğrusallaştırılmış araç modeline kayan kipli veya doğrusal 

kuadratik optimal denetleyici tasarlanacaktır. Katı model benzetiminden doğrusal derinlik 

modeli elde edilirken yapılan kabuller doğrultusunda aracın doğrusal rota modeli elde 

edilecektir. Optimal kontrol yöntemleri, tanımlanan zarar fonksiyonunu minimize edecek 

şekilde dinamik bir sistemin kontrol edilmesini hedefler. Sistem dinamiğinin bir dizi doğrusal 

diferansiyel denklemle ifade edildiği ve zarar fonksiyonunu kuadratik bir fonksiyon 

cinsinden tanımlandığı durumlar literatürde LQ problemi olarak tanımlanır. Bu tip 

problemlerin çözümü için, doğrusal kuadratik regülatör (LQR) olarak isimlendirilen, geri 

beslemeli kontrol sistemleri kullanılmaktadır. 
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Şekil 25: Kayan Kipli Denetleyici Tasarımı 

 

Şekil 26: Yunuslama Düzlemi LQR Modeli 

Otonom kontrol algoritmalarında, aracın görüntü işleme teknikleri ve mesafe sensörleri ile 

çevresini tanımlama ve ilgili nesneyi takip etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. 

Bu aşamada, literatürde sıklıkla kullanılan OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır.  

Otonom görevlerde kullanılması planlanan otonom kontrol algoritmaları, her bir özellikli 

görev için kendi içerisinde tekrar yazılabilir. Bu sayede her bir görev için dikkat edilmesi 

gereken noktalar kendi içerisinde özel kalacaktır. Bu aşamada, “Dumlupınar’ı Kurtarma 

Görevi” için işlem öncelikli bir yaptırım ile görüntü işleme ve nesne tanımlama yeterli 

olabilecekken, “Sualtı Temizlik Görevi” içinse otonomluk algoritmalarına ek arama 

algoritmalarının eşlik etmesi gerekebilir. “Engel Geçiş Görevi” için otonomluk 

algoritmalarına ek mesafe sensörlerinin verisine de ihtiyaç vardır. “Hedef Tanıma Görevi” 

için de önceden öğretilmiş veya hazırlanmış harf taslaklarına ihtiyaç vardır [6]. 

Robot kolu ve kamera kontrol algoritmalarında, su altındaki objelerin tutulması için ileri 

kinematik robot kontrol tekniği kullanılacaktır. Objelerin gözlemlenebilmesi için de kamera 

gimbal mekanizması uygulanacaktır. Bu sayede kamera ile yarım küre içerisindeki her 

noktaya erişebilme imkânı olacaktır. Haberleşme algoritmalarında; kontrol kartı ve anakart 

arasında, sensörler ve anakart arasında, anakart ve kara istasyonu arasında haberleşme 

sağlanacaktır. Bu aşamada, kontrol kartı ve anakart arasında öncelikli ve hızlı haberleşme 

teknikleri kullanılacaktır. Sensörler ve anakart arasında, sensörlerden gelen verilerin uygun 

bir şekilde kuantalanması ve dijital bilgiye çevrilmesi gerekmektedir. Anakart ve kara 
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istasyonu arasında sağlanacak haberleşme, uzun mesafeli olup, çok kanal üzerinden 

sağlanacağı için verilerin buna göre kodlanıp, veri kaybı olmadan yollanması gerekir. 

4.3.3 Yazılım Ön Tasarım Süreci 

Su altı aracının kontrol algoritmalarında, STM firmasının mikro denetleyicisini 

programlamak için temel C dili ve TrueSTUDIO + CubeMx programları kullanılması 

planlanmaktadır. Bu yazılım dili kullanım basitliği ve mikro denetleyici derleyicilerinde 

kullanılması itibariyle bizim seçeneğimiz olmaktadır. TrueSTUDIO programı arm tabanlı 

mikro denetleyicileri programlamak ve derlemek için kullanıcı arayüzü sağlamaktadır. 

CubeMx ise stm tabanlı kartların temel sigorta ayarlarının kolaylıkla yapılabildiği bir 

programdır. OrangePi geliştirici kartı için Python yazılım dili, otonom görevler ve görüntü 

işleme konularında üstünlüğü, basit sözdizimi yapısı ve derlenmeye ihtiyaç duymamasından 

dolayı tercihimiz olmuştur. Sensör verilerinin okunması, filtrelenmesi, işlenmesi ve 

haberleşme kanalına basılması OrangePi kartı tarafından gerçekleşecek olup, Python yazılım 

dili kullanılacaktır. Haberleşme protokolleri olarak, anakart ile kontrol kartı arasındaki 

haberleşmeyi sağlayacak protokol I2C olarak belirlenmiştir. Bu protokole göre veriyi 

gönderen cihaz Master, veriyi alan cihaz ise Slave olarak adlandırılmaktadır. Haberleşme 

genel olarak, Master’ın start bitini göndermesiyle başlar ve ikinci adımda okuma veya yazma 

bilgisi olup olmadığı belirtilir. Sonrasında veri gönderilir ve en son adım olarak stop biti 

gönderilir. Bu haberleşme protokolünün avantajı az bağlantı ve az elemanla hızlı bir şekilde 

haberleşme olanağıdır. Dezavantaj olarak da, kısa mesafelerde etkili olabileceği 

belirtilmelidir.  

4.4 Dış Arayüzler 

Sualtı aracını aracı kontrol edecek kişi/kişiler ile sualtı aracının etkileşim halinde olmasını 

sağlayan bileşenleri, donanımsal ve yazılımsal arayüzler olarak ikiye ayırabiliriz. 

Donanımsal arayüz bileşenleri, kullanıcının aktif olarak kullanabileceği kontrol istasyonu 

sayılabilir. Yazılımsal arayüz olarak, kontrol istasyonu içerisinde çalışacak uygulamalar veya 

arayüzler örnek verilebilir. 

Kontrol istasyonu donanımsal olarak içeriğinde yazılımsal uygulamaları çalıştırabilecek bir 

bilgisayar ve altı serbestli derecesinin kullanılabileceği bir joystick barındıracaktır. Sualtı 

aracından kontrol istasyonuna haberleşmeyi ve güç aktarımını sağlayacak kablo, 4 kanal 

haberleşme/veri aktarımı ve 2 kanal enerji tedariği için su geçirmez ve su içerisinde nötr 

sephiyeli olacaktır. Sualtı aracının enerji tedariği için 48V 15A DC ve 220 VAC güç 

istasyonu yarışma sırasında karşılanacaktır. 
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Şekil 27: Dış Arayüzler Donanım Şeması 

Kontrol istasyonu yazılımsal olarak içeriğinde elde edilen verilen gösterilmesini ve 

kullanıcının isteklerinin gönderilmesini sağlayan bir arayüze sahip olacaktır. Arayüz 

içerisinde, sensörlerden gelen sıcaklık, derinlik, basınç, hız ve pusula bilgilerinin; bataryadan 

gelen pil seviyesi, gerilim ve akım bilgilerinin; kameradan gelen görüntülerin ve ışıklar, robot 

kolu bilgilerinin; iticilerin anlık durum bilgileri ve aracın olası hata mesajlarını içeren 

bilgilerin gösterilmesi hedeflenmiştir. 

 

Şekil 28: Hydron Kullanıcı Arayüzü 



27 

 

 

Şekil 29: Hydron Kullanıcı Arayüzünün Tanıtılması 

 

5 GÜVENLİK 

Siper takımı olarak tasarladığımız ve geliştirmekte olduğumuz su altı aracında (Hydron) 

güvenlik faktörü gerek insan hayatı gerekse maddi kayıpların oluşmaması açısından dikkat 

ettiğimiz en önemli etkendir. Araç için alınan güvenlik önlemleri elektriksel, mekaniksel ve 

yazılımsal olarak üç ana grupta incelenebilir.  

Aracın elektriksel güvenlik önlemlerinden bahsedecek olursak: Aracın su içerisindeyken 

havuzda bulunan dalgıçların hayatını riske etmemek için araç içinde elektrik ile çalışan tüm 

aksanları sızdırmaz tüpler ile muhafaza edilmektedir. Sızdırmaz tüpe ait tüm malzemeler 

aşağıda Şekil 30 ’da verilmiştir.  

 

Şekil 30: Sızdırmaz Tüpe Ait Tüm Parçalar 

Tüplerin sızdırmazlık koşulu bünyesindeki o-ringler ve uygulanacak epoksi yöntemleri ile 

sağlanmaktadır. Böylelikle tüp içerisine su girmemekte ve elektronik kartlar zarar 

görmemektedir. Araç bünyesinde kabloların daha kolay montajlanması ve tak çıkar 

işlemlerinin kolay yapılabilmesi için konnektörler kullanılmış ve montaj işlemleri kolaylıkla 

yapılarak olası olumsuz durumlardan kaçınılmıştır. Aracın elektronik güvenliğinin 
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sağlanması için güvenlik kontrol kartı çizilmiştir. Bilinmektedir ki 30 mA üstü akımlar insan 

hayatını tehlikeye sokmaktadır. Her hangi bir kısa devre anında böyle durumlardan kaçınmak 

için ana besleme ve güvenlik kartı arasında 40 A bıçaklı sigorta ve acil/stop butonu 

kullanılmaktadır. Bahsi geçen güvenlik kontrol kartı Şekil 31 ’de verilmiştir. 

  

Şekil 31: Güvenlik Kontrol Kartı Simülasyon Devresi 

 

Şekil 32: Güvenlik Kontrol Kart Tasarımı 

Araç için alınan mekaniksel önlemleri ise şöyle sıralayabiliriz: Araç şasesinde kullanılan 

malzeme Alüminyum 5083 olup araç yüzeyinde keskin noktalar kaldığında insan derisi veya 

başka etken maddeler üzerinde kesici etki oluşturabilir. Bu durumdan kaçınmak için keskin 

yüzeyler ovalleştirilmiş ve gerekli kısımlar kauçuk ile kaplanmaya çalışılmıştır. Araç 

bünyesinde ki motorlar ve pervanelerin oluşturduğu akıma kapılıp kaza oluşturacak 
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etkenlerden kaçınılmak için motorlar ve pervaneler nozul adını verdiğimiz koruyucu bir 

parça ile muhafaza edilmiştir.  

Araç için alınan yazılımsal önlemlerden ise şu şekilde bahsedilebilir: Otonom görev için 

kullanılacak bataryalarda bulunan hücrelerde oluşabilecek ısınmalar kontrol istasyonunda 

kullanıcı arayüzünde gösterilecektir. Aracın engellere çarpmaması için engellere 

yaklaşıldıkça kullanıcı ara yüzünde uyarılar gösterilecektir.  

6 TESTLER 

6.1 Işık Biriminin Test Edilişi 

Araçta ışık biriminde kartal gözlü LED kullanılmaktadır. Kullanılan eleman IP68 koruma 

sınıfında olup su geçirmez özelliktedir. Bu malzemenin testini sağlayabilmek adına malzeme 

12 Volt gerilimde ve 1 Amper akımda, 1.2k Ω dirençle ile sürülmüş ve su dolu ortamda test 

edilmiştir. Test aşamasına ait görsel aşağıda Şekil 33 ’te verilmiştir. Şekil 33 ’te de 

görülmektedir ki kullanılacak olan aydınlatma elemanı su içinde sıkıntısız bir şekilde 

çalışmaktadır. Her ne kadar kullanılan eleman su içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor 

olsa da güvenlik açısından eleman üzerindeki kablo güvenlik için epoksi ile kaplanacaktır.  

 

Şekil 33: Kartal Gözü LED’in Sualtında Çalıştırılması 

6.2 Motor, Pervane ve Su İticisinin Test Edilişi 

Araç için gerekli olan pervane ve nozul 3D yazıcı ile 3 katmanlı, %40 doluluk oranı ile 

basılmıştır. Araç bünyesinde ki motor ise SW2820’dir. Bu motor IP68 koruma sınıfında olup 

su altında sıkıntısız bir şekilde çalışabilmektedir. Tüm bu parçalar bir bütün haline 

getirildikten sonra su dolu ortamda test edilmiştir. Test aşamasında motor saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde olmak üzere iki farklı yönde çalıştırılmış ve sıkıntısız bir şekilde 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Test aşamasında görülmektedir ki tasarlanan nozul motorun tahrik 

ederek döndürdüğü pervanenin kesici etkilerinden ilgili şahısları korumaktadır. Test edilen 

motor, pervane ve nozuldan oluşan düzenek aşağıda Şekil 34 ’te verilmiştir. 
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Şekil 34: Motor, Pervane ve Nozul Elemanlarının Sualtında Testi 

6.3 Şasenin Statik Yük Altında Test Edilişi 

Araç şasesi alüminyum 5083 malzemesinden oluşmaktadır. Bu malzemenin tercih 

edilmesinin sebebi aracın 100 metre derinlikte statik analizi daha önceden SolidWorks 

programı ile yapılmasıdır. Araç şasesine statik analiz yapılarak malzemenin su içerisinde 

bükülmesine bakılmıştır. Teorik olarak elde edilen sonuçlar memnuniyet verici olduğu için 

araç şasesinin 100 metre derinlikte alüminyum 5083 malzemesinden üretilmesi uygun 

görülmüştür. 100 metre derinlikte ve 9,80 bar basınç altında malzemede oluşan bükülmeler 

aşağıda Şekil 35 ’te gösterilmiştir.  
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Şekil 35: Alüminyum 5083’ün SolidWorks ile Statik Analiz Yerdeğişimi 

 

6.4 Kamera ve Görüntü İşlemenin Test Edilişi 

Araç kamerası ile sualtında görüntü alınıp, bu görüntülerin kontrol ve otonom görevlerde 

birer sensör gibi davranılması istenmektedir. Bu amaçla, otonom görevler için kamera ve 

görüntü işlemenin stabil ve hızlı gerçekleşmesi hayati önem taşımaktadır. Bu aşamada 

kameradan alınan görüntü, Orange Pi içerisinde kenar tespiti ile test edilmiştir. Testin 

sonucunda elde edilen verilerin ve görüntünün akıcılığına bakılarak otonom görevlerde 

kullanılabileceğine karar verilmiştir. Bu aşamaının sonrasında elde edilen görüntülerden 

kontrolcü kısmına çıktı oluşturma ve görüntünün aktarım testlerine başlanacaktır. Elde edilen 

test sonuçları Şekil 36 ‘da gösterilmiştir. 

   

Şekil 36: Kamera ve Görüntü İşleme Testi 
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7 TECRÜBE 

Bu projenin ortaya çıkmasında en önemli adımlardan biri literatür araştırması olmuştur. Bir 

litaretür araştırmasında önem arz eden adımlara uygun olacak şekilde genel kaynak taraması 

yapılmıştır. Birçok araç tasarımı, mekaniksel ve elektriksel donanımı incelenmiş ve kendimiz 

tarafından tasarlanan bu araç için en iyi performanslar göz önüne alınarak çalışmalara 

başlanılmıştır.  

Verimli, düzenli ve doğru bir çalışma için, hem yapılacak işlerin zamanında gerçekleşmesi 

hem de grup çalışmalarının disiplinli bir şekilde ilerlemesinde plan oluşturmanın bir proje 

için önemi bir kez daha görülmüştür. Oluşturulan plan doğrultusunda her takım üyesi 

görevlerini zamanında gerçekleştirerek grup içerisinde herhangi bir karmaşanın ortaya 

çıkmasına engel olmuştur. 

Tasarım ve yazılım için birçok program kullanılmıştır. Kullanılan bu programlarda eksik 

görülen aşamalar için gerekli eğitimler alınmış ve aynı zamanda araştırmalar yapılmış olup 

bu sayede programlama adına da her takım üyesi kendini geliştirme fırsatı yakalamıştır.  

Aracın üretim aşamasına geçilmeden önce simülasyon programlarında araca dair gerekli 

analizler yapılmış ekibimizi zarara uğratmayacak şekilde gerekli parametreler belirlenmiştir. 

En doğru sonuçlar alınana kadar bu işlemler tekrarlanmış ve aracın üretimine başlanmıştır.  

Ekip olarak yaptığımız küçük çaplı kazalardan, edindiğimiz tecrübeler neticesinde gerekli 

güvenlik önlemleri alınmıştır. Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için güvenlik kartları 

tasarlanmıştır. Araç çalışırken pervanelerin oluşturduğu akıntıya kapılmamak için pervaneler 

nozul içine alınmıştır. 

Projede adı geçen her işlem için yeni bilgiler edinilmiş ve yanlış bilinen bilgiler doğrularıyla 

güncellenmiştir. 

 Literatür taramasının doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi kazanıldı.  

 Proje yönetimi ve iş disiplini uygulanması kazanıldı. 

 Proje kapsamında SolidWorks aracılığı ile render alınması öğrenildi. 

 StarCCM ve Ansys programlarından tasarımın analizi yapıldı. 

 Epoksi ile malzemelerin sızdırmazlık kazandırılması sağlandı. 

 Seçilen parça kapsamında lazer kesim ve su jeti kesimler arasındaki farklılıklar 

öğrenildi. 

 Yurt dışından parça tedariği aşamasında gerekli kurumlarla iletişim sağlandı. Gümrük 

vergisi, ulaşım, gümrük, depolama gibi bilgiler elde edildi. 

 Sponsorluk görüşmelerine gidildi. Proje sunumu ve toplantılar yapıldı. 

 Paralel olarak çalışılan kişilerle sürekli kontak halinde bulunup parça takibi yapıldı. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Proje yönetimindeki en önemli adım proje planlamasının oluşturulmasıdır. Proje yönetimi üç 

aşamadan oluşmaktadır. Bunlar projenin planlaması, proje listelerinin oluşturulması ve 

projenin kontrolüdür. Proje planlaması zaman, maliyet ve performans olmak üzere üç temel 

basamaktan oluşmaktadır. Bu bölümde; zaman / maliyet tahminleri, bütçe,  mühendislik 

diyagramları, bütçe akış tablosu ve malzeme kullanılabilirlik detaylarından oluşmaktadır. 

Raporun bu bölümünde zaman, bütçe ve risk planlanması incelenecektir. 

8.1 Zaman Planlaması 

Zaman planlaması, proje planlanmasının önemli adımlarından biridir. Her projenin belli bir 

başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projenin bu tarihlerde en iyi performansta sonuçlandırılması 

için iyi bir zaman planlaması yapmak çok önemlidir.  

Zaman planlaması yapılırken kesin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir. Görev veya iş listesi 

oluşturulur. Paralel yapılacak ve peş peşe yapılması gereken işler belirlenir. Daha sonra bu 

tarihler arasında esneklik payı olan işler belirlenir. Zaman planında gecikmelere yol 

açabilecek sorun ve dar boğazları önceden tespit edilmelidir. Bu sorun ve dar boğazlara karşı 

önlemleriniz ve risk yanıtları belirlenip bir risk planlaması oluşturulur. Proje için mümkün 

olduğunca gerçekçi değerlere yer verilmelidir. Zaman Planını izleme ve kontrol amaçlı 

mekanizmasını kurup gerekli durumlarda değiştirme esnekliği sağlanmıştır. Proje planlama 

için doğru bir iş listesi oluşturma ve kaynakların verimli kullanılması büyük önem arz eder. 

Zaman planlaması, Tablo 5 ’te verilen iş paketleri referans alınarak Tablo 6 ’da 

oluşturulmuştur.  

Tablo 5: İş Paketleri Tablosu 

İş Paketleri ve Faaliyetleri 

Mekanik Tasarım 

1.1. Su iticilerinin tasarımı ve yerleşimi 

1.2. Şase tasarımı ve montajı 

1.3. Kamera - ışık tasarımı ve yerleşimi 

1.4. Robot kol tasarımı ve yerleşimi 

1.5. Akrilik tüp tasarımı ve yerleşimi 

1.6. Statik ve dinamik analizler 

Elektronik Tasarım 
2.1. Elektronik elemanların belirlenmesi 

2.2. Donanımsal kart tasarımı 

Üretim 

3.1. Malzeme araştırması 

3.2. Mekanik malzeme tedariği ve üretimi 

3.3. Elektronik malzeme tedariği ve üretimi 

3.4. Üç boyutlu yazıcı parçalarının üretimi 

Yazılım ve Kontrol 
4.1. Kontrol algoritmalarının tasarlanması 

4.2. Motorların ESC ile sürülmesi 
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4.3. Görüntü işleme algoritmalarının 

tasarlanması 

4.4. Haberleşme protokollerinin 

tasarlanması 

4.5. Kontrol arayüzü tasarımı 

Test ve Analiz 

5.1. İticilerin sızdırmazlık ve sürüş 

testlerinin tamamlanması 

5.2. Kamera ve ışık muhafazalarının 

sızdırmazlık testlerinin tamamlanması 

5.3. Robot kol kontrol testlerinin 

tamamlanması 

5.4. Tüm aracın kontrol ve sızdırmazlık 

testlerinin tamamlanması 

5.5. Araç kontrol algoritmalarının havuz 

ortamında test edilmesi 

5.6. Araç görüntü işleme algoritmalarının 

havuz ortamında testleri 

5.7. Araç otonom algoritmalarının havuz 

ortamında test edilmesi 

5.8. Tüm aracın genel test edilmesi 

 

Tablo 6: Zaman Planlaması 
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8.2 Bütçe Planlaması 

Tablo 4 ‘te verilen malzeme listesinde aracın toplam gider listesi ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Bu aşamada toplam gider 8.428,71 TL olarak hesaplanmıştır. Ekip bütçesi 

4.000 TL olarak planlanırken, 4.428,71 TL bütçe açığımız bulunmaktadır. Bütçe planlaması 

Tablo 7 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Toplam Bütçe Planlaması 

 

Toplam  Bütçe Planlaması 

Grup Bütçesi 4.000 TL 

Sponsor - 

Toplam 4.000 TL 

Tablo 8: Harcamaların Bütçe Planlaması 

 

  Harcamaların Bütçe Planlaması 

Mekanik  3.500 TL 

Elektronik 2.200 TL 

Diğer 2.728 TL 

Toplam 8.428 TL 

Tablo 9: Bütçe Açığı Planlaması 

 

Bütçe Açığı  Planlaması 

Toplam Bütçe Planlaması 4.000 TL 

Harcamaların Bütçe 

Planlaması 

8.428 TL 

Bütçe Açığı 4.428 TL 

 

8.3 Risk Planlaması 

Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil 

eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 

içeren işlemler sürecine Proje Risk Yönetimi denir. 

Risk yönetiminin proje planlamasında önemi oldukça büyüktür. Belirsiz proje neticelerinde 

ve olgularında belli bir yok izlenirse iyi sonuçlar elde edilir. Böylelikle çıktılarda, proje 

tehditlerinin etkileri minimize edilmiş olur ve oluşan fırsatları yakalanabilir. Risk yönetimi; 

projenin zamanında, belirlenen bütçede, istenilen kalitede gerçekleşmesine imkân tanır. 
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Risk planlaması hazırlanırken en önemli olgu risklerle ilgili olarak sürekli iletişimde olmak 

ve beyin fırtınası yapmaktır. Sıklıkla fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi yapılır. Riskler 

önem sırasına göre ayrılır. Sualtı aracının yapım aşamasında ve daha sonrasında oluşabilecek 

risk etkilerini ve bunlara karşı alınmış veya alınacak önlemleri gösteren risk analizi raporu 

Tablo 10 ’da oluşturulmuştur.  

Tablo 10: Risk Analizi Raporu 

TEKNOFEST HYDRON ARACI ÜRETİM SÜRECİ RİSK ANALİZİ  

 

 

 

 

 

NO 

RİSKLERİN BELİRLENMESİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

RİSKE YÖNELİK 

KARARLARIN 

BELİRLENMESİ 

RİSKLERİN 

İZLENMESİ 

 

 

 

 

SÜREÇ 

ADIMI 

 

 

 

 

RİSK TANIMI 

 

 

 

 

RİSKİN OLASI 

ETKİLERİ 

 

 

 RİSKİN 

PROJEYE 

ETKİSİ 
 

RİSKİ 

GİDERMEK VE 

ETKİSİ 

AZALTMAK 

İÇİN VAROLAN 

ÖNLEMLER 

VAR 

OLAN 

ÖNLEML

ERİN 

ETKİNLİ

Ğİ VE 

YETERLİ

LİĞİ 

 

 

 

RİSKE 

YÖNELİK 

ALINAN 

KARAR 

 

RİSKİ 

ÖNLEYECEK 

EYLEMLER 

VE 

UYGULANALAN

ACAK 

EYLEMLER 

 

 

 

RİSKLERİN 

DEĞERLEN

DİRİLMESİ 

1 
Mekanik 

Tasarım 

Tasarlanan 

mekanik 

parçaların 

iyi 

yalıtılamam

ası 

Elektrik - 

elektronik 

donanımın 

zarar görmesi 

YÜKSEK 

Epoksi ve 

yalıtım 

malzemeleri

nin 

kullanımı 

Yeterli 

Risk 

kabul 

edildi. 

Epoksi ve 

yalıtım 

malzemelerini

n kullanımın 

arttırılması 

- 

2 
Elektronik 

Tasarım 

Motor 

sürücülerin 

aşırı 

akımdan 

zarar 

görmesi  

Motor 

kontrolünün 

sağlanamaması 
YÜKSEK 

Motorların 

limit akımı 

üzerinde 

sürülmemesi 

Yeterli 
Risk 

kabul 

edildi. 

Yedek sürücü 

kullanımı 
- 

3 
Elektronik 

Tasarım 

Dış 

ortamdan 

araca güç 

aktarılama

ması 

Araç 

performansının 

olumsuz 

etkilenmesi 

ORTA 
Batarya 

kullanımına 

geçilmesi 
Yeterli 

Risk 

kabul 

edildi. 
- - 

4 
Elektronik 

Tasarım 

Haberleşme 

kablosunun 

zarar 

görmesi 

Aracın kontrol 

istasyonu ile 

haberleşememe

si 

ORTA 
Otonom 

kontrol 

algoritmaları 
Yeterli 

Risk 

kabul 

edildi. 

Yedek 

haberleşme 

kablosu veya 

kablosuz 

haberleşme 

protokolleri 

- 

5 

 

 

 

Kontrol 

Tasarımı 
 

 

 

 

Aracın 

engellere 

çarpması 

Mekanik 

donanımın 

zarar görmesi 

ve aracın 

dengesini 

kaybetmesi 

DÜŞÜK 

Çarpma 

önleyici 

kontrol 

algoritmaları 

ve sensör 

kullanımı 

Yeterli 
Risk 

kabul 

edildi. 

Kontrol 

algoritmaların

ın 

geliştirilmesi 

ve etkin 

sensör 

kullanımı 

- 
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9 ÖZGÜNLÜK 

Siper takımı olarak tasarladığımız su altı aracımızın en önemli özelliği ve özgünlüğü % 90 

yerli olmasıdır. Aracın iticileri, su geçirmez akrilik tüp, ışık ve kamera muhafazaları ile 

beraber aracın genel tasarımı ekibimiz tarafından yapılması planlanmaktadır. Sızdırmazlığı 

sağlamak için üretim yöntemlerinde bahsedilen yöntemlerin kullanılması uygun 

görülmüştür. Aracın üretiminde önem verdiğimiz bir diğer ayrıntı da malzemelerin de ülke 

içerisinden tedarik edilebilmesidir. Bu sayede %100 yerli olmaya bir adım daha yaklaşmayı 

planlamaktayız. Ülkemizdeki su altı teknolojisine katkıda bulunmak, benzer projelerden 

farkımızı ortaya koyacaktır. 
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