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1. RAPOR ÖZETİ 

Parsy-ROV takımı, Mate-ROV yarışmasına katılmak amacıyla 2017 yılında, Başkent 

Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Topluluk yurtiçi ve dışında İnsansız / Otonom deniz altı 

projelerini takip etmekte ve mümkün olduğunca bu yarışmalara katılım sağlamaktadır. Mate 

(Marine Advanced Technology Education Center) tarafından düzenlenen uluslararası (ROV) 

sualtı araçları yarışmaların bölgesel etaplarına 2017, 2018 ve 2019 yıllarında katılarak derece 

almıştır. Savunma Sanayi Başkanlığının düzenlediği ROBOİK 2018 yarışmasına katılarak 

Mansiyon Ödülüne hak kazanmıştır. Ödülünü 2018 Aralık ayında SSB’ de düzenlenen törenle 

almıştır. Teknofest 2018 uluslararası su altı araçları yarışmasına 84 takım arasından elenerek 

katılmaya hak kazanmış ve 5.’lik ödülüne layık görülmüştür. 

Takımın liderliğini doktora öğrencisi ve makine mühendisliği bölümü Araştırma Görevlisi 

Kemal Güven üstlenmektedir. Danışman olarak ise makine mühendisliği öğretim üyesi Dr. 

Andaç Töre Şamiloğlu yer almaktadır. Topluluk bünyesinde elektrik-elektronik, makine ve 

bilgisayar mühendisliği öğrencileri bulunmaktadır. 

Takım çalışmalarında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin mühendislik problemlerini 

saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin gelişmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmalarda gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde 

tasarım yapma becerilerinin artması ve modern tasarım tekniklerinin ve araçlarının 

kullanımında ustalık elde edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece piyasada (özellikle yurt dışında) 

bulunabilen cihaz ve modüllerin yerine yerli ve milli şekilde üretilebilecek/geliştirilebilecek 

olan bölümler incelenmekte ve proje çalışmalarına katılmaktadır. Bu vizyonla yürütülen 

çalışmalarımız sonucunda özgün ve yerli tasarımların oluşturulması nihai hedefler arasındadır.  

Proje çalışmalarımızı özellikle üç ana başlıkta yürütmekteyiz. Bu başlıklar Mekanik, Elektronik 

ve Yazılım’dır. Mekanik çalışmalar belirlenen gereksinimleri sağlayacak tasarım kriterlerini 

kullanarak özgün, verimli ve düşük maliyetli mekanik tasarımların oluşturulmasını 

hedeflemektedir. Bu çalışmalarımız sonucunda otonom denizaltı araçlarında hafiflik, kolay 

üretilebilirlik ve maliyet kısıtları öncelikle alüminyum ve akrilik malzemelerin kullanımının 

uygun olacağını göstermiştir. Tasarımlarda, dayanım analizleri (Sonlu Elemanlar Analizleri) bu 

malzemelere özel olarak hesaplanmakta ve geometrik özellikleri belirlenmektedir. Ayrıca 

yüksek basınç altında sızdırmazlık özelliklerinin sağlanabilmesi mekanik hesaplamalarda 

dikkat edilen bir kriterdir. Mekanik çalışmalarda en önemli bir diğer analiz hidrodinamik 

özelliklerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi üzerine yürütülmektedir. Bu amaçla hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği teknikleri kullanılmaktadır. Akışkan direnci ve kaldırma kuvveti 

katsayıları (Drag and Lift Coef.) bu analizlerle ölçülmekte ve gerekli tasarım güncellemeleri 

yapılmaktadır. Böylece enerji verimliliği hedeflerinde iyileştirme sağlanabilmektedir. Ayrıca 

suda askıda kalabilme ve buoyancy merkezinin doğru yerleştirilmesi için de 3 boyutlu tasarım 

ve analiz araçlarının kullanımı sağlanmaktadır. 

Elektronik başlığındaki çalışmalar sensor verilerinin (sıcaklık, basınç, IMU vb.) toplanması, 

motor sürücü elektroniğinin tasarımı, kablolu haberleşme, kontrolcü sistem modelleme ve 

tasarımı gibi alt başlıklar içermektedir. Analog ve dijital veri toplama, transistor devreleri ve 

haberleşme protokolleri bu çalışmalar içerisinde çözülmektedir. Bu amaçla elektronik baskı 

devreleri tasarlanmakta ve ürettirilerek denizaltı araçlarında kullanılmaktadır. Ayrıca 

denetleyici mimarileri çalışılmakta ve kararlı sürüş dinamikleri için yöntemler 

geliştirilmektedir. Denizaltı mekaniği, suda dikey eksende tahrik girdileri olmadan kararlılığı 

sağlayacak şekilde tasarlanabilir ancak sürüş ve tahrik girdilerinin varlığında bu kararlılık 

bozulmaktadır. Aracın diğer eksenlerdeki konumu, yönelimi ve derinlik kontrolü için en az 3 

manipulasyon girdisi (Thruster motor) gerekmektedir. Pervane drag kuvvetleri de hesaba 
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katıldığında 4 motorlu çözümün daha uygun olacağı düşünülmüş ve ilk detaylı tasarım 4 

motorlu prototip için gerçekleştirilmiştir. Ancak manevra kabiliyetinin arttırılması (hassas 

konumlandırma verilen görevler için önemlidir) amacıyla 6 motorlu prototip araç için de 

tasarım ve analiz çalışmaları başlatılmıştır.  

Yazılım başlığındaki çalışmalar düşük seviyeli (low level) işlemlerde kullanılan 

mikrokontrolcü (Microchip, Atmel, Arduino vb.) yazılımlarının, gömülü bilgisayarlar 

(Raspberry Pi vb.) için Linux tabanlı yazılımların geliştirilmesi ve operasyon merkezi için 

Windows tabanlı bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesini içermektedir. Sensör verilerinin 

toplanması ve aktarılması görevlerinde mikrokontrolcüler kullanılmaktadır. Denizaltı ve 

operasyon merkezi arasında komut ve veri alışverişini sağlayacak, kontrolcü algoritmalarını 

koşacak olan yüksek işlem kapasiteli gömülü bilgisayarlar kullanılacaktır. Pilotun bulunduğu 

ortamda (operasyon merkezi) çalışacak olan bilgisayarda denizaltı verileri alınacak ve 

hazırlanan arayüzde gösterilecektir. Pilotun denizaltının önündeki ortamı derinlik algısıyla 

birlikte görebilmesi için stereo görüntüleme teknikleri kullanılacaktır. Su altında farklı objelerin 

uzaklıklarını algılayabilmek için çift kamerayla görüntü toplanacak ve pilotun kafasına takacağı 

sanal gerçeklik gözlüğüne (Oculus rift vb.) bu görüntüler aktarılacaktır. Ayrıca su altındaki 

konumu daha iyi algılayabilmek için yan ve arka tarafta da kameraların kullanımı 

hedeflenmiştir. Kamera sayısı birden fazla olduğu için gömülü bilgisayarın bu görüntülerin 

tamamını işleyerek akış (stream) oluşturması beklenememektedir. Bu nedenle kendi 

işlemcilerinde görüntü akışı oluşturabilen ip kameraların kullanımı planlanmaktadır. Yazılım 

çalışmaları ayrıca pilotun kumanda komutlarının alınması (USB Joystick), iletimi ve 

karşılanması (TCP/IP), motor sürücü kartına iletimi (I2C, UART vb.) çalışmalarını da 

içerecektir. 

Yazılım çalışmalarının odaklanacağı en önemli bir diğer nokta da otonom sürüş 

algoritmalarının geliştirilmesidir. Bu yarışmada belirlenen gereksinimler objelerin renk ve 

geometrilerine göre ayrımının yapılabilmesini içermektedir. Bu nedenle görüntü işleme 

teknikleri kullanılarak hedefler belirlenebilecektir. Stereo görüntü sayesinde hedeflerin 

uzaklıkları daha kesin olarak hesaplanabilecek ve sürüş komutları daha uygun üretilebilecektir. 

Otonom sürüş algoritmalarında çevreyi tarama, hedefi tespit, hedefe yaklaşma, hedefi imha 

görevleri planlanacaktır. 

Parsy-ROV takımı denizaltı keşif ve manipülasyon operasyonlarında kullanılacak yerli ve milli 

teknolojilerin geliştirilmesi için öğretim üyelerinin danışmanlığında hem akademik hem 

mühendislik çalışmaları yürütmek üzere lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenciler 

tarafından oluşturulmuş bir takımdır. Her yıl düzenlenen çeşitli yarışmalarda giderek daha 

karmaşıklaşan mühendislik problemlerini çözecek üstün teknolojilerin geliştirilmesi için 

çalışmalarına yoğun şekilde devam etmektedir.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 

Ad – Soyad Okul Bölüm Sınıf 

Kemal GÜVEN Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora 

Gülden ADIYAMAN Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora 

Deniz Sarper SEMERCİ Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora 

Cansu Ezgi YALTAY Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 

Kaan KUŞTEPE Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 

Mehmet KILAĞUZ Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 4.Sınıf 

Can ONGUN Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 3.Sınıf 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Andaç Töre ŞAMİLOĞLU  

  Başkent Üniversitesi 

  Makine Mühendisliği Bölümü 

2.2.Organizasyon Şeması ve Göre Dağılımı 

 

Şekil 2.1. Takım organizasyon şeması ve görev dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Proje kapsamında kritik tasarımda yapılan en büyük değişiklik ana kontrolcünün değişmesi 

olmuştur. Daha önce bu kısımda Raspberry PI düşünülmüştü; fakat görüntü işleme işlemlerinin 

ve otonom algoritmaların araç üzerinde yapılmasının istenmesi sebebiyle Jetson TX2 

mikrokontrolcüne karar verildi. Bu nedenle daha önce istediğimiz ekran kartı ve ramler de bütçe 

planından çıkarılmıştır.  

Otonom algoritmaların kontrol istasyonu yerine araç üzerinde yapılması algoritmalarda da 

değişikliğe gitmemize sebep olmuştur. Karmaşık hesaplar yerine daha basit çözümler 

gerekmiştir. Nesne tespit algoritmasında ise daha basit modeller tercih edilmiştir. 

Desteklerin tahmin ettğimizden az olması ön tasarım raporundaki bütçe kalemlerinin 

miktarlarında azaltmaya gitmemize neden olmuştur. Tüm bu değişiklikler ile son bütçe 20289 

TL olarak kararlaştırılmıştır. Destek dışında kalan miktar ise Başkent Üniversitesi tarafından 

karşılanmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Sualtı aracının şematik gösterimi Şekil 4.1’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.1. Sistem şematik gösterimi 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım süreci fiziksel tasarım ve manipülatör tasarımı olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Fiziksel tasarım süreci boyunca verimlilik gibi önemli parametreler gözönünde 

bulundurularak motor seçimi yapılmış ve motor ölçüleri belirlenmiştir. Ayrıca motor yerleşimi 

Su Altı Aracı 

Motor ve sürücü 

Otopilot kartı 

Gömülü 

bilgisayar 
IP Kamera 

Sızdırmaz 

Muhafaza 

kutusu 

48V-12V voltaj 

regülatörü 

Robot Kol 
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ve elektronik bileşenlerin araç içinde yerleşimi de fiziksel tasarım sürecimizin bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Görevleri gerçekleştirebilecek bir manipülatör sistem tasarımı, mekanik 

tasarım sürecimizin bir diğer ana bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca manipülatör motor ve 

elektronik sürücüler kutusu tasarlanmıştır. 

4.2.1.1.Fiziksel Tasarım 

Tasarıma geçmeden önce fiziksel olarak en önemli parça olan motorların seçilmesi 

gerekmektedir. Seçilen motorların ölçülerine göre tasarım şekillenecektir. 

Motor Güç Fiyat Artılar  Eksiler 

Desistek 100 [1] 100 W 90 $ Aydınlatıcı Boyut 

T100 [2] 100 W 119 $ Boyut Fiyat 

T200 [3] 200 W 169 $ Boyut Fiyat 

Boyut ve verimlilik göz önünde bulundurulduğunda T200 seçilmiştir. Fırçasız doğru akım 

motoru olan T200 kontrolü için hız kontrol üniteleri (Electronic speed controller – ESC) 

kullanılmaktadır. Darbe genişliği modülasyonu (pulse with modulation – PWM) kullanılarak 

hız ve yön ayarları yapılabilir. T200 motoru için performans grafikleri ve boyutları aşağıda 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.2. T200 PWM - İtki grafiği 
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Şekil 4.3. T200 PWM - Güç grafiği 

 

Şekil 4.4. T200 PWM – Akım grafiği 
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Şekil 4.5. T200 Yan – Ön - Üst teknik resimleri 

Motorların yerleşimi su altı aracının kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Yerleşim için 6 ve 

8 adet motorlu sistemler üzerinde durulmuştur. 

 

Şekil 4.6. 6 ve 8 Motor yerleşimi şematik gösterimi 

Motor yerleşimlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Motor sayısının 

artması stabilizasyonu artırmasına karşın, kullanılabilecek güç sınırlı olduğundan motorların 

gücünü azaltacaktır.  

Fiziksel tasarıma geçmeden önce 6 ve 8 adet motorları olan sistemlere karar verilmiştir. İki 

sistem için tasarımlar ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar da göz önüne bulundurulduğunda 

düzlemsel (2 eksenli) kontrol için 4 adet motor kullanılması uygun görülmüştür.  Dalış kontrolü 

içinse en az 2 adet motor kullanılması önerilmektedir.  Şekil 4.6’da motor yerleşimleri 

gösterilmiştir. Yeşil ve mavi renkler pervanelerin yönlerini göstermektedirler.  
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Şekil 4.7. Ön tasarım su altı araç prototipi görseli 

Şekil 4.7’da ön tasarımda belirlenensualtı aracının prototipi görülmektedir. Şekilde görüldüğü 

üzere, araç ilk olarak 6 motorlu tasarlanmıştır. Fakat analiz ve testler sonucunda yarışma 

görevlerini yerine getirebilmek için gerekli stabilizasyonun 6 motor ile sağlanamadığı 

görülmüştür. Ayrıca aracın yunuslama hareketindeki kontrolsüzlüğü dengeyi önemli ölçüde 

etkilemiş ve aracın kontrolünü güçleştirmiştir. Bu nedenle tasarım Şekil 4.8’de gösterilen final 

tasarıma güncellenmiştir. 

Yarışma görevlerinde nesne tutma, kaldırma yerleştirme gibi görevler bulunduğu için araç 

dinamiklerinin değişken yüklere maruz kalacağı düşünülmüş ve bu nedenle aracın 

hidrodinamiklerine bağlı pasif karalılığın yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. Aracı 3 boyutlu 

uzayda tüm eksenlerdeki hareketler (yuvarlanma, yunuslama, sapma, ileri/geri öteleme, sağ/sol 

öteleme, aşağı/yukarı öteleme) için kararlı hale getirecek 8 motorlu manipülasyon sisteminin 

kullanımına karar verilmiştir. Bu motorlar yatayda 4 ve dikeyde 4 adet olacak şekilde 

yerleştirilmiştir (Şekil 4.8). Dikey motorlar aşağı/yukarı öteleme, yuvarlama, yunuslama 

hareketlerini kontrol edecekler. Yatay motorlar, ileri/geri öteleme, sağ/sol öteleme ve sapma 

dönüşünü kontrol edecekler. 

 

Şekil 4.8. Final tasarım su altı araç prototipi görseli 
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Cihazin tüm elektronik bileşenleri (Manipülator Sistemi hariç) tek elektronik kutu içerisine 

yerleştirilmiştir. Elektronik elemanlar bir pleksi plaka üzerine yerleştirilmiştir. Bu plaka O-ring 

takılan kapağa sabitlenmiştir. Kapak ve plaka şeffaf kutunun içerisine kaydırılarak 

yerleştirilmektedir. Kayan plaka yerleşimi sayesinde elektronik elemanlara müdahale ve 

kablolama gibi işlemler kolaylıkla açıkta gerçekleştirilmektedir. Öndeki stereo kameraların 

aynı görüntü kırınımına sahip olması için hazır sistemlerdeki küresel yapının aksine, silindirik 

bir geometri kullanılması gerekmektedir. 

 

Şekil 4.9. Elektronik elemanlarının kutulanma mimarisi 
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Şekil 4.10. Elektronik elemanlarının yerleşimi 

 

Tasarlanan aracın performansını analiz etmek ve aracın sudaki ısıl ve akışkan analizlerdeki 

davranışını gözlemleyebilmek adına ANSYS Fluent yazılımı kullanılmıştır.  Yapılan su aracı 

tasarımı, ANSYS v.18 Design Modeler modülü kullanılarak sayısal ortama aktarılmıştır. 

Yapılan araç tasarımının basitleştirilmiş görüntüsü Şekil 4.11’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11. Su altı aracı basitleştirilmiş modeli 

Su altı aracının etrafına bir su hacmi çizilmiştir ve yapılan su altı aracı tasarım hacmi, su 

hacminden çıkarılarak tek bir akış hacmi oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarım Şekil 4.12’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.12. Akış hacmi tasarımı 

Geometri ANSYS Design Modeler modülünde oluşturulduktan sonra, sayısal çözümde 

kullanılacak süreklilik ve RANS (Reynolds Ortalamalı Navier Stokes) denklemlerinin 
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çözülmesi adına bir sayısal ağ yapısı oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan bu sayısal ağın 

her bir elemanında bu denklemler çözülecek ve sonuç olarak basınç, hız dağılımları, vektörler 

gibi çıktılar alınabilecektir. Bu kapsamda Şekil 4.13’de gösterilen su hacmi için sayısal ağ 

yapısı ANSYS Mesher kullanılarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.13. Sayısal Ağ Yapısı 

Oluşturulan ağ yapsında toplam 2 milyon eleman olup çarpıklık değeri 0.95 civarındadır. Bu 

değer, basit geometriler için yüksek bir değer olarak düşünülse de, oluşturulan su altı aracının 

birçok karmaşık geometriyi bir arada bulundurması sebebiyle uygun bir değer olarak kabul 

edilebilir. Maksimum görünüm oranı değeri ise 14 olarak elde edilmiştir ki bu da kabul 

edilebilir bir değerdir. 

 

Şekil 4.14. ROV ağ yapısı 

Çözüm için önemli olduğu bilinen motor kısımları ile su altı aracının duvar kısımlarının daha 

iyi ağ yapısına sahip olabilmesi adına burada iyileştirme metotları uygulanmıştır. 
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ANSYS Design Modeler’da geometri tasarımı yapılıp, ANSYS Mesher’da ağ yapısı 

oluşturulduktan sonra ANSYS Fluent modülü kullanılarak sayısal çözüm modeli oluşturulmuş 

ve çözüm gerçekleştirilmiştir. 

Sayısal çözüm modeli oluşturulurken viskoz model olarak Realizible k epsilon modeli 

kullanılmıştır. Bu modelin kullanılmasının sebebi literatürde bu tarz çalışmalarda oldukça 

yaygın olarak kullanılması ve güvenilir sonuçlar vermesidir. Bunun yanısıra oluşturulan akış 

hacmi su olarak tanımlanmış ve suyun fiziksel özellikleri program tarafından otomatik olarak 

atanmıştır. Oluşturulan akış hacminin giriş kesidine hız girişi, çıkış kesidine ise basınç çıkışı 

sınır şartları atanmıştır. Bunların yanısıra, tasarımı yapılan sekiz adet motorun ortalama 1000 

devir/dk’da (T100 Thruster tipi motorların çalışma aralığında) çalıştığı varsayılarak bu kesitlere 

de motorların dönme hareketi verilmiştir. Burada herhangi bir pervane veya fan kanat tipi 

kullanılmamış olup, buradaki kanatların teğet olarak döneceği yüzeylere dönme hareketi 

tanımlanmıştır. 

Oluşturulan bu model, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizine tabi tutulmuş olup, bu 

analizlerden basınç, hız dağılımları ile vektör ve akım çizgileri elde edilmiştir. Bu bulgular 

aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 

 

Şekil 4.15. Motorların Basınç Dağılımı 

Şekil 4.15’te motorların içerisindeki basınç dağılımları gösterilmiştir. Görüleceği üzere 

kanatların teğet olarak dönmekte olduğu yüzeylerde basınç daha yüksek çıkmıştır. 
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Şekil 4.16. Motorların Hız Dağılımı 

Şekil 4.16’de motorlar üzerindeki hız dağılımları verilmiştir. Burada pervane kanatları yerine 

yüzeylere dönme hareketi tanımlandığından, bu yüzeyler üzerindeki hız değerleri diğer 

yüzeylere göre daha yüksek çıkmıştır ki, bu da motorların düzgün bir biçimde çalıştığının 

göstergesidir. 

 

Şekil 4.17. Motorlar İiçerisindeki Hız Vektörleri 

Şekil 4.17’da su aracı iskeletinin alt kısmında bulunan açılı bir biçimde yerleştirilen motorlar 

içerisindeki su hareketinin incelenmesi adına hız vektörleri gösterilmiştir. Vektörlerden 

anlaşılacağı üzere, motor yüzeylerine verilen dönme hareketi suyu döndürmekte ve itki 

oluşmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 4.18. Motorlar İçerisindeki Akım Çizgileri 

Şekil 4.18’de iskeletin iki yanında konumlandırılmış olan motorlarda elde edilen akım 

çizgilerinin yönü gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.19. ROV Üzerinde Elde Edilen Basınç Dağılımı 

Şekil 4.19’de elde edilen basınç dağılımına göre, en yüksek basınca maruz kalan bölgeler olarak 

su altı aracının hareketine göre ön yüzeyde bulunan kısımlar gösterilebilir. Bu basınç dağılımına 

göre özellikle iskeletin alt kısmındaki destek çubuğu ile elektronik ve gripper konsollarının 
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olduğu kısımların yüksek basınca maruz kalacağı görülmektedir. Buna göre bu kısımların 

malzemeleri bu basınç seviyesi göz önünde bulundurularak seçilmelidir. 

 

Şekil 4.20. ROV Üzerinde Elde Edilen Hız Dağılımı 

Şekil 4.20’da analizler sonucunda elde edilen su altı aracı üzerindeki hız dağılımı gösterilmiştir. 

Buna göre su hızının ROV üzerinde en yüsek çıktığı noktalar aracın alt ve üst bölgelerindeki 

keskin köşelerin bulunduğu dönüş kısımlarıdır. Ayrıca elde edilen değerlere ve başlangıç sınır 

koşulu olarak tanımlanan 0.5 m/s ve motorlara verilen 1000 devir/dk değerleri göz önüne 

alındığında, ROV üzerindeki en yüksek su hızı 1.24 m/s olarak elde edilmiştir. Bu da demektir 

ki, belirtilen ve kabul edilen koşullarda, tasarlanan su altı aracı yatay eksende 1.24 m/s hızda 

hareket etmektedir. 

ANSYS v.18 programının çeşitli modülleri kullanılarak, su altı aracının hareketinin 

modellemesi yapılmış ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemi ile RANS denklemleri 

çözdürülmüştür. Çözüm sonucunda, hız ve basınç dağılımları ile hız vektörleri ve akım çizgileri 

elde edilmiş ve çeşitli konturlarla gösterilmiştir. Buna göre, yukarıda belirtilen sınır 

koşullarında ve kabulü yapılan bazı değerler ışığında, motorların düzgün bir akış sağladığı, su 

altı aracının etrafındaki akışın düzgün bir seyir izlediği söylenebilir. Bunun yanısıra, su altı 

aracının yatay eksende hareket ettiği düşünüldüğünde, su ile karşılaştığı ilk noktaların, aracınön 

tarafındaki bileşenler olduğu görülmektedir. Bu nedenle buradaki bileşenler diğer kısımlardan 

daha çok basınca maruz kalacaktır. Ayrıca, yine belirtilen sınır koşullarında su altı aracının 

yatay eksendeki hızının 1.24 m/s olduğu bulunmuştur. 

PARSY-ROV su altı aracı elektronik kutusunda bulunan motor sürücülerinde meydana gelen 

güç nedeni ile oluşacak sıcaklığın, elektronik kutusunda bulunan malzemelerin çalışma 

şartlarına uygunluğunun incelenmesi için yapılan ısı transfer analizleri, ANSYS Fluent yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Elektronik kutuda bulunan 8 adet motor sürücü, motor sürücülerin bağlı olduğu alüminyum 

plaka ve plexiglass malzemeden yapılmış dikdörtgen hacme sahip kutu, 3-boyutlu olarak 

ANSYS Design Modeler’da modellenmiştir. 3D modelin izometrik ve üst görünüşü sırasıyla 

Şekil 4.21 ve Şekil 4.22’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.21. Elektronik kutusu 3D modeli izometrik görüntüsü 

 

Şekil 4.22. Elektronik kutusu 3D modeli üst görünüşü 

Motor sürücülerinden kaynaklanan güç ve meydana gelecek sıcaklığın, sualtı aracı havuzda 

çalışma durumunda incelenmesi için elektronik kutu etrafına 2 m3 hacminde bir su hacmi 

modellenmiştir (Şekil 4.23) 
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Şekil 4.23. Elektronik kutusu ve su hacmi 3D modeli 

Şekil 4.24’te elektronik kutusu ağ yapısı (mesh) görülmektedir. Isıl güç üretiminin meydana 

geldiği motor sürücüleri ve bağlı bulundukları alüminyum plaka hacmine, ısı transferinin 

yüksek doğrulukta hesaplanabilmesi ve her bir noktadaki sıcaklığın iyi analiz edilmesi 

açısından sık ağ yapısı uygulanmıştır. Toplam hacim (elektronik kutusu + su hacmi) 438093 

element sayısına sahiptir. 

 

Şekil 4.24. Elektronik kutusu ağ yapısı 

ANSYS Fluent sınır şartlarından elektronik kutusunun yüzeyleri plexiglas tanımlanmış ve 

termofiziksel özellikleri belirtilmiştir. Elektronik kutusu iç hacmi hava olarak tanımlanmıştır. 

8 adet motor sürücüsü yüzeyi ve bu sürücülerin bağlı bulunduğu plaka alüminyum yüzey olarak 

tanımlanmış ve termofiziksel özellikleri ANSYS solid material database’den otomatik olarak 

çekilmiştir. Elektronik kutusu etrafındaki su hacmi sabit 298 K oda sıcaklığında varsayımı 

yapılarak termofiziksel özellikleri ilgili sıcaklık için Fluent’te verilmiştir. Isıl analizler için 

herbir motor sürücüsünde meydana gelen güç 10 W olduğundan; elde edilen bu güç, motor 

sürücüsü hacmine bölünerek W/m3 ısı üretimi sınır şartı verilmiştir. Analizlerde su altı aracı 

hareketsiz olarak düşünülmüş ve herhangi bir hız sınır şartı verilmemiştir. 
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Şekil 4.25. Motor sürücüleri yüzey sıcaklık dağılımları 

Şekil 4.25’de motor sürücüleri yüzeylerinde meydana gelen sıcaklık dağılımları görülmektedir. 

Motor sürücülerinden elektronik kutusuna temas eden ön bölgedeki 4 motor sürücüsünün 

sıcaklığı (ortalama 510 K) beklenildiği üzere daha düşük olmuştur. Bunun nedeni elektronik 

kutusunun temas eden yüzeyden su hacmine olan ısı transferinin daha yüksek oluşudur. 

Elektronik kutusunun orta bölgesine daha yakın konuşlandırılmış diğer 4 motor sürücüsünde 

ise sıcaklık ortalama 530 K’e kadar yükselmiştir. Bu da göstermektedir ki ısının büyük bir kısmı 

elektronik kutusu içindeki hava hacminde hapsolmuştur. 

Şekil 4.26’de alüminyum plakanın yüzey sıcaklık dağılımı görülmektedir. Motor sürücüleri ile 

benzer sonuçların elde edildiği sonuçlarda ortalama yüzey sıcaklığı 517 K olmuştur. Plaka 

yüzeyinde görülen en düşük sıcaklık 490 K iken en yüksek sıcaklık 531 K olmuştur. 

 

Şekil 4.26. Alüminyum plaka yüzey sıcaklık dağılımı 
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Şekil 4.27. Elektronik kutusu hava hacmi merkezinden geçen düzlem üzerinden alınan sıcaklık 

dağılımı 

Şekil 4.27’da ise elektronik kutusu içerisindeki hacmin sıcaklığı, merkezden geçen dik bir 

yüzey atanarak sonuç görüntüsü elde edilmiştir.Görüldüğü üzere alüminyum plakadan havaya 

ısı transferi gerçekleşmektedir ve elektronik kutusunun sıcaklığı, alüminyum plakaya yakın 

olan yüzeylerden uzaklaşıldıkça azalmaktadır. Kutu hacminde görülen sıcaklık (Volume-

Average Static Temperature) ortalama 333 K olarak görülmüştür. Fakat alüminyum yüzeye 

yakın bölgelerde 530 K’e varan sıcaklıklar şekil üzerinde göze çarpmaktadır. 

Tüm bu elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, oluşturulan çalışma şartlarında elektronik 

kutusu içerisinde sıcaklığın belli yüzeylerde ciddi oranda artması sebebiyle kutu içerisindeki 

malzemelerin zarar görme riskini azaltma amacıyla yeni bir tasarıma gidilmiştir. Bu yeni 

tasarımda; analizlerde ısıl güç kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz motor sürücülerinin 

üzerinde bağlı bulunduğu alüminyum plakanın boyutu 30 mm uzatılarak, plakanın su hacmine 

temas etmesi sağlanmıştır. Bu sayede önceki analizlerde elde edilen en yüksek sıcaklığın 

meydana geldiği plaka, suyla temas ederek yüksek bir ısı transfer oranına sahip olacağı 

düşünülmüştür. Sonuç olarak da istenilen çalışma sıcaklığının yeni tasarım soğutma modeli ile 

sağlanacağı öngörülmüştür. 

Şekil 4.28 ve Şekil 4.29’de yeni tasarımın 3-boyutlu modeli görülmektedir. Tüm boyutlar ve 

konumlar sabit kalmak şartı ile yalnızca alüminyum plaka, elektronik kutusu dışına uzatılmıştır. 
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Şekil 4.28. Yeni tasarım elektronik kutusu 3D model üst görünüşü 

 

Şekil 4.29. Yeni tasarm elektronik kutusu 3D model yan görünüşü 

Yeni modelin ağ yapısı ilk durumdaki ağ yapısına benzer şekilde güncellenmiştir. Şekil 4.30’da 

yeni tasarım elektronik kutusunun mesh yapısı görülmektedir. 
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Şekil 4.30. Yeni tasarım elektronik kutusu ağ yapısı 

Mevcut sınır şartlarında değişiklik yapılmamıştır. Yeni tasarım elektronik kutusu için gerekli 

olan tüm Fluent sınır şartları, ilk durumdaki sınır şartları ile aynıdır. 

Şekil 4.31’da yeni alüminyum plaka yüzey sıcaklık dağılımı görülmektedir. Elde edilen sonuç 

beklenildiği üzere alüminyum plakanın su ile temas eden bölgelerinin sıcaklığının daha düşük 

olmuştur. Alüminyum plakanın elektronik kutusu içerisinde iç bölgelerde kalan yüzeylerinden, 

plakanın su ile temas eden yüzeylerine doğru sıcaklık düşüşü görülmüştür. Yüzey üzerinde elde 

edilen en düşük sıcaklık 300 K iken en yüksek sıcaklık ise 354 K olmuştur. Ortalama yüzey 

sıcaklığı yaklaşık 339 K’dir. Plakanın su ile temas eden yüzeyinin ortalama sıcaklığı ise 303 K 

civarında olmuştur. 

 

Şekil 4.31. Yeni alüminyum plaka yüzey sıaklık dağılımı 
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Şekil 4.32. Motor sürücüleri yüzey sıcaklık dağılımları 

Motor sürücülerinden elde edilen sıcaklık değerleri Şekil 4.32’de verilmiştir. Motor 

sürücülerinin ortalama yüzey sıcaklığı 342 K olurken elde edilen en yüksek sıcaklık 355 K’dir. 

Yüzeylerde görülen en düşük sıcaklık ise 324 K olmuştur. 

 

Şekil 4.33. Elektronik kutusu hava hacmi merkezinden geçen düzlem üzerinden alınan sıcaklık 

dağılımı 

Elektronik kutusu hava hacmi merkezinden geçen düzlem üzerinden alınan sıcaklık bilgisi 

görüntüsü Şekil 4.33’te verilmiştir. Sıcaklık, alüminyum plakadan uzaklaşıldıkça azalmaktadır. 

Ayrıca Fluent hacimsel ortalamalı sıcaklık sonuçlarına göre elektronik kutusu hacmi 
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içerisindeki ortalama sıcaklık 305 K olmuştur. Elde edilen sonuçlar ile yeni tasarımın elektronik 

kutusunu soğutmada başarılı olduğu görülmüştür. Bu sayede kutu içerisindeki malzemelerin 

zarar görmeden ve verimli bir şekilde çalışmaları için gerekli uygun ortam sıcaklığı elde 

edilmiştir. 

4.2.1.2.Manipulatör Tasarımı 

Manipulatör sistemi tasarlanırken temel olarak yarışma heyetinin bize gönderdiği 

dokümanlarda belirtilen görev objelerini rahat kavrayabilen, mümkün olduğunca basit ve 

üretimi kolay olabilecek bir sistem düşünülmüştür. Sistem için bu konular dikkate alınarak bir 

ister şeması oluşturulmuştur.  

Sistem için başlıca isterler; 

• Kolay üretim. 

• Bir sorun halinde hızlı değişim. 

• 3 eksende hareket (grip,dönme,ilerleme) 

• Gerekli torka sahip güç yönetimi. 

• Bütün elektronik aksamın tek bir kapalı kutu içerisinde bulunması 

Tasarım için ilk olarak çeşitli manipulatör tipleri literatürden araştırılmıştır. Bu araştırmanın 

sonucunda sızdırmazlık koşulu ile motorları güvenilir bir şekilde yalıtan ve gereken hareket 

serbestliğini bize sağlayabilecek üç tip sistem bulunmuştur. Bu manipulatör tipleri; 

 

Şekil 4.34. Tip 1 

Tip 1 Artılar; 

• Kolay üretim 

• Servo nedeniyle basit kontrol 

• Değişebilen gripper 

Tip 1 Eksiler; 
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• Gerekli açıklığa büyütüldüğünde dayanımın düşmesi 

• Bu dişli tahrik sistemine göre motorun yalıtılamaması 

 

Şekil 4.35. Tip 2 

Tip 2 Artılar; 

• Dönme hareketine gerek duyulmadan 2 yönden de kavrama  

• Dayanıklı tasarım 

• Motor sisteminin araç içine taşınmasına olanak sağlama 

Tip 2 Eksiler; 

• Karmaşık montaj  

• Zor üretim 

• Ortadaki vidalı tahrik milin tasarım itibariyle kapanma sırasında objeye çarpması 

 

Şekil 4.36. Tip 3 

Tip 3 Artılar; 
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• Dayanıklı tasarım 

• Motor sisteminin araç içine taşınmasına olanak sağlama 

• Kolay montaj 

Tip 3 Eksiler; 

• Hareketin lineer aktivatörle veya benzer lineer sistemle sağlanması 

Bu manipülatör tipileri bulunmasına karşın incelendiğinde genel itibariyle hiçbiri su altında 

çalışacak motor yerleşimine uygun değildi. Bu nedenle temel de Tip 3 örnek alınarak bir sistem 

tasarlanmıştır.  

 

Şekil 4.37. Tasarlanan Manipülatör üst görünüm 

 

Şekil 4.38. Tasarlanan Manipülatör izometrik görünüm 

Bu sistemde aç kapa işlemi için gerekli tahrik, lineer olarak değil dairesel olarak iletilmiştir. Bu 

sayede hareket için gerekli motorlar sızdırmazlık için kutu içine yerleştirilebilmiştir. 
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Şekil 4.39. Manipülatör aç/kapa yapısı 

Dönme hareketini sağlayan motoru da sızdırmazlık için kutu içine aldığımızdan dolayı, hareketi 

iki adet tahrik dişlisiyle manipülatöre aktarımı sağlanmıştır. Bu dişliler 1/1 oranlıdır ve bir 

tanesi motora, diğeri plakaların etrafına takılmıştır. Plakaların arasında olan 6804 geniş rulman 

sistemi taşıyıp dönme serbestliğini sisteme kazandırmaktadır. Rulman ortasından geçen 

silindirik derlin parçayla manipülatör kutu üstündeki mil tutucuya sabitlenmiştir. 

 

Şekil 4.40. Manipülatör kapak bağlantıları 

Manipülatör sistemi tasarlandıktan sonra bütün motorları, motor sürücüleri ve geri kalan 

elektronikleri içine alacak kutunun tasarımına geçilmiştir. Bu kutu lazer kesimde kolay 

kesilebilmesi ve istenilen şekilde yapıştırılabilmesinden ötürü deniz altının ana kapalı 



 

 

31 

 

sistemlerinde de kullanılan 6mm şeffaf akrilikle üretilmiştir. Kutunun boyutları aracın tasarım 

limitlerini geçmemesi ve 2 kg den ağır olmaması için olabilecek en küçük şekilde tasarlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Şekil 4.41. Manipülatör motor ve elektronik sürücüler kutusu 

Sistemin içine rahat erişebilmek için kutunun üstüne bir kapak yerleştirilmiştir. Bu kapak 5 adet 

farklı akrilik plakadan meydana gelmektedir. Bunlar ana üst gövde parçası, üstünde 

sızdırmazlık contasını takmak için gerekli yuvayı sağlayan dairesel bir akrilik parça, en üstte 

de bu parçaya oturan ana kapak. Üst gövde parçasının ortasında erişim boşluğu ve kapağın 

takılacağı vidaların somun yuvaları bulunmaktadır. Üst gövde plakasının altında ise bu 

deliklerden su girmesini engelleyen son bir düz akrilik plaka vardır. Kutuyu rulmanlı lineer 

arabalara bağlayan ve kutunun ileri geri oynamasına yarayan üst U parçasıda 10 mm akrilikten 

kesilip birleştirilmiştir. Bu parçanın yanında kutuyu taşıyan miller için delikler bulunmaktadır. 

Kutu bu deliklere kromajlı millerle monte edilmiştir. 

 

Şekil 4.42. Manipülatör sızdırmazlık kapağı bileşenleri 
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Şekil 4.43. Manipülatör Lineer kızak bağlantısı 

Tahrik millerinin kutuya girdiği deliklere hem millerin hareket etmesini olanak veren ve aynı 

zamanda sızdırmazlığı sağlayan basınçlı pompa sızdırmazlık keçe contaları yerleştirilmiştir. 

Kullanılan keçeler rulmanlı yatakların arkasına yerleştirilip sabitlenmiştir. 

4.2.1.3.Final tasarım 

Aracı 3 boyutlu uzayda tüm eksenlerdeki hareketler (yuvarlanma, yunuslama, sapma, ileri/geri 

öteleme, sağ/sol öteleme, aşağı/yukarı öteleme) için kararlı hale getirecek 8 motorlu 

manipülasyon sisteminin kullanılmıştır. Bu motorlar yatayda 4 ve dikeyde 4 adet olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Dikey motorlar aşağı/yukarı öteleme, yuvarlama, yunuslama hareketlerini 

kontrol ve yatay motorlar ise ileri/geri öteleme, sağ/sol öteleme ve sapma dönüşünü kontrol 

edecek şekilde tasarlanmışlardır. 

Cihazin tüm elektronik bileşenleri tek elektronik kutu içerisine yerleştirilmiştir. Kapak ve plaka 

şeffaf kutunun içerisine kaydırılarak yerleştirilmektedir. Bu sayede elektronik elemanlara 

müdahale ve kablolama gibi işlemler kısıtlı sürelerde kolaylıkla açıkta gerçekleştirilmektedir. 

Manipülatör sistemi için ise aç kapa işlemi için gerekli tahrik, lineer olarak değil dairesel olarak 

iletilen ve yarışmada gerekli görevleri rahatlıkla sağlayabilen, cisimleri kolayca kavrayıp 

kolayca istenilen bölgeye bırakabilen bir gripper tasarlanarak üretilmiştir. Final tasarım 

sonucunda üretilen su altı aracının görselleri Şekil 4.44, Şekil 4.45, Şekil 4.46 ve Şekil 4.47’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.44. Manipülatör 

 

Şekil 4.45. Su altı aracı üst görünüş 
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Şekil 4.46. Su altı aracı ön görünüş 

 

Şekil 4.47. Su altı aracı yan görünüş 

4.2.2. Malzemeler 

Aracın hareketinde bir önceki bölümde açıklanan T200 motorlar kullanılacaktır. 

Tüm bileşenleri taşıyacak olan ve bağlantı esnekliği sunan alüminyum sigma profillerin 

kullanılması uygun bulunmuştur. 20x20mm kare profiller kullanılarak tasarım yapılmıştır. Bu 

profillerin bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmesi üretim süreçlerini 

kolaylaştırmaktadır. Sigma profil momentlere dayanıklı bir kesit geometrisi sunmaktadır. Bu 
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sayede hafif ve dayanıklı bir şasi elde edilmiştir. Profillerin istenilen boylarda kesilerek 

kolaylıkla birleştirilmesi gerektiğinde tasarım güncellemelerini hızlıca uygulama esnekliği de 

sunmaktadır. 

Sigma profillerin kanalları kablo ve diğer bileşenlerin bağlantısında kullanılmıştır. Bunların 

yeterli olmadığı bağlantı şekillerinde pleksi ara bağlantı elemanları tasarlanmıştır. Tüm pleksi 

malzemelerin birleştirilmesinde kloroform tabanlı yapıştırıcılar kullanılmıştır. Ayrıca birleşme 

noktalarında ve kablo geçişlerinde epoksi malzemeyle dolgu yapılmıştır. 

Gripper sisteminde kolay üretim için 5mm plakalar kullanılmıştır. Plakalar altlı üstlü şekilde 

iki tanedir ve plakaların arasına tahrik için gerekli mili tutan 608 kodlu rulmanlar 

yerleştirilmiştir. Bu plakalar aynı zamanda manipülatör kollarını da tutmaktadır. Plakalar 

prototip için 3D yazıcıda basılmış ve denemeler yapılmıştır. Daha sonra nihai tasarımda bu 

parçalar alüminyumdan kesilmiştir. Plakaları ve manipülatör kollarını bir arada tutan vidalar 

gevşememesi için fiberli somunla sabitlenmiştir. Şekil 4.48’da  görüldüğü gibi 6804 rulman 

manipülatöre takılı olan dişlinin ortasında bulunmaktadır. 608 rulmanlar da olduğu gibi iki 

plakanın arasında bulunan yuvalarına oturtularak sabitlenmiştir. 

 

Şekil 4.48. Manipülatör rulman bağlantıları 

Manipulatörün hareketleri için step motor tercih edilmiştir. Bunun nedeni step morların dönüş 

hızlarının ve konumlarının rahatça kontrol edilebilmesidir. Aynı zamanda istenilen torku da 

servolardan daha iyi sağlamaktadır. Sistemde dairesel hareketler kullanıldığından sistemin 

kontrolünü de kolaylaştırmıştır.  

Motorlar millere kaplinlerle monte edilmiştir. Sistemde 3 adet step motor kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki manipülatörün açma kapamasını, ikincisi dönme hareketini ve sonuncusunda 

kutuya pan hareketini yaptırmaktadır. Pan hareketi için kutu iki tarafından rulmanlı yataklarla 

mafsallanmıştır.  Kutunun yan tarafından bulunan step motorda bu mafsallara bağlanarak 

kutuyu hareket ettirmektedir. 
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Şekil 4.49. Manipülatör bileşenleri 

Bütün sistem üst U parçasına monte edilen lineer arabalardan, deniz altıya mil tutucularla monte 

edilmiş 8 mm kromajlı millere takılmıştır. Böylece sistem istenildiği zaman ileri ve geri hareket 

ettirilebilmektedir. Bu hareketi ise T200 su altında çalışabilen bir motorla vidalı mil aracılığı 

ile sistemin üst U parçasından yapılmıştır. 
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Şekil 4.50. Manipülatör lineer kızak bileşenleri 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Sızdırmaz Kısım Üretimi: Aracın sızdırmaz kısmı plexi plakalar ile üretilmiştir. Tasarımı 

yapılan parçalar, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarında bulunan lazer 

kesim ünitesi kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede tasarlanan pleksi plakalar yüksek doğrulukta 

ve kısa sürede üretilmiştir. Lazer kesim yöntemi ile kesilmiş daha sonra birbirlerine 

yapıştırılmıştır Sızdırmazlığı sağlamak için kapak kısmında oring kullanılmıştır. 

Mekanik Şase Üretimi: Bu kısım aracın güvenliği için önemlidir. Olası çarpışmalarda aracın 

sızdırmaz bölümünü korumaktadır. Bu nedenle dayanımı yüksek olan alüminyum sigma profil 

kullanılarak üretilmiştir. Gönye kesme makinesinde kesilen parçalar sigma rofil için üretilen 

somun cıvatalar ile birleştirilmiştir.  

Elektronik Kutusu Üretimi: Aracın tüm elektronik bileşenlerinin toplandığı elektronik kutusu 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarında bulunan CNC tezgahları ile 

üretilmiştir. Elektronik muhafazanın ön kısmının üretiminde ise ısıl deformasyon yöntemi 

kullanılmıştır 

Robot Kol Dişli Üretimi: Robot kol dişlilerinin üretimi tasarlanan yapı ile birebir uyumlu 

olması ve montaj kolaylığı nedeniyle üç boyutlu yazıcı yardımıyla üretilmiştir. 
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Motor Platformu Üretimi: Motorların konumlarına göre bulunduğu platform da plexi plaka 

kullanılarak üretilmiştir. Tasarıma göre lazer kesim yöntemi ile platform üretilmiştir. Motorlar 

bu platformda konumlandırılmışlardır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Araca ait özellikler Tablo 4.1’de verilmiştir. 

Tablo 4.1. Araç özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Araç Boyu mm 470,0 

Araç Eni mm 420,0 

Araç Yüksekliği mm 156,5 

Araç En uzun boyut mm 630,3 

Toplam motor Gücü W 6x100 = 600 

Elektronik Elemanlar Tüketim 

Gücü 
W <20 

Çalışma Gerilimi V 12 

Kamera Sayısı Adet 4 

Kütle kg <4.5 

 

Aracın su içerisindeki beklenen hareketi askıda kalması veya yavaşca batmasıdır. Bunun için 

aracın havadaki ile sudaki ağırlık farkının kaldırma kuvvetine eşit olması gerekmektedir. Bunu 

dengelemek adına, aracın üst bölgesine straforlar yerleştirilerek araç hacmi artırılarak kaldırma 

kuvveti de artırılmıştır.Tasarladığımız araç simetrik bir yapıya sahip olduğundan ve kaldırma 

kuvveti merkezi, agirlik merkezinden yukarıda konumlandığı için aracın yatay duruşu 

sağlanmıştır.  

Araçta kullanılan 8 motorun 4’ü yatay hareketler 4’ü dikey hareketler için kullanilmaktadır. 

Yataydaki motorlar 45 derece aciyla yerleştirilmiştir. Boylece hem ileri geri hem sağa sola 

hareket sağlanmıştır. Dikey konumdaki motorlar ise yere dik açıyla bir dörtgenin köşelerine 

yerleştirilmiştir. Boylece hem yunuslama (yaw) hem de yuvarlanma (roll) hareketleri kontrol 

edilebilmektedir. Tasarim tam yatay ve yavaş batan geometride yapılmıştır ama örneğin aracın 

önündeki grippera yük bindiğinde bu dikey motorlar aracın yatay konumunu korumaktadırlar. 

Bu durum aracın yatayda hareket ederkenki durumunda da geçerlidir. Yatay hareket motorlari 

aracı sürdüğünde hidrodinamikler aracın yunuslamasına ya da yuvarlanmasına sebep 

olabilmektedir. Dikey motorlar sayesinde aracın yatay harekette yere tam paralel kalması 

sağlanmaktadır. Tasarımda 8 motor kullanılmasının en onemli sebebi de budur. 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Denizaltının elektronik tasarımının merkezinde ana işlemci olarak Raspberry PI yerine Jetson 

TX2 kullanılmıştır. Sensörler ve diğer mikroişlemciler ile haberleşme Jetson TX2 üzerinden 

yapılmaktadır. Yüksek işlem kapasitesi ve CUDA performansı bu seçimde etkili olmuştur. 

Sistemin stabilizasyonu için Pixhawk otopilot kartı kullanılmıştır. Motor sürücülere ve kamera 

tilt servo motoruna gönderilen sinyaller Pixhawk tarafından üretilmektedir. Temin edebilme 

kolaylığı bu seçimde etkili olmuştur. 
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Kullanılan IP kameralar ve Jetson TX2 haberleşme hatları bir switch kullanılarak birleştirilmiş 

ve kontrol istasyonunda bulunan modeme iletilmiştir. Robot manipulatörde kullanılan 4 

serbestlik için 3 adet adım motoru ve 1 adet fırçasız DC motor kullanılmıştır. Adım motorların 

kontrolü DRV8825 sürücü kartı ile sağlanmıştır. Fırçasız DC motor ise BESC30 motor sürücü 

kullanılarak kontrol edilmiştir. Bu sürücüler için gerekli sinyaller Atmega328 mikroişlemcisi 

ile üretilmiş. Atmega328 ise ilgili komutları RaspberryPI dan almaktadır. 

Sistem 48V-50A güç kaynağına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle elektronik elemanların 

kullanılması için gerekli güç dönüşümlerinin yapılması gerekmektedir. Öncelikle IP kameralar 

ve motorların beslenmesi için 48V-12V regülatör kullanılmıştır. Switch modülünün gerekli 

voltaj ihtiyacı 9V dur, 12V-9V regulatör kullanılarak bu ihtiyaç giderilmiştir. Son olarak ta 

Jetson TX2, Pixhawk ve Atmega328 için gerekli olan 5V, 12V-5V regulatör kullanılarak elde 

edilmiştir. Tasarlanan sistemin blok şeması Şekil 4.51’te detaylı olarak verilmiştir.Şekil 4.51. 

Sistem blok şeması 
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Şekil 4.51. Sistem blok şeması (Ön Tasarım) 
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Şekil 4.52 Sistem Blok Şeması(Son Tasarım) 

 

Tablo 4.2. Kullanılan malzemeler, kullanım yerleri ve seçim nedenleri 

Malzeme Kullanım Yeri Seçim Nedeni 

Jetson TX2 Ana Kontrolcü - CUDA performansı 

- Yüksek işlem 

kapasitesi 

- Görüntü işleme 

performansı 
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Pixhawk Otopilot Kartı - Stabilizasyon 

performansı 

- Oryantasyon ölçümü 

 

T200 İtki Motoru - Yüksek güç 

- Kolay erişilebilirlik 

MS5811 Basınç Sensörü - Yüksek çözünürlük 

-  

 

4.3.1.1.Haberleşme Protokolü 

Şekil 4.53’te haberleşme protokolü şeması gösterilmektedir. Pixhawk otopilot kartına komutlar 

MAVLink protokolü vasıtasıyla gönderilmektedir. Bu nedenle Jetson TX2 ve Pixhawk arasında 

UDP soketi vasıtasıyla MAVLink haberleşme protokolü kullanılmıştır. Buna paralel olarak 

gerek manipulatörün kontrolü gerekse sensör verisini alabilmek için TCP/IP protokolünden 

faydalanılmıştır.  

Sistem içerisinde ise Pixhawk ve Jetson TX2 kendi arasında UDP soket yardımıyla MAVLink 

protokolü kullanarak haberleşmektedir. Jetson TX2 ve Atmega328 işlemcisi arasında ise seri 

haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Sensörler ile RaspberryPI arasında SPI haberleşme 

protokolü kullanılmaktadır. 

 

Şekil 4.53. Haberleşme Protokolü 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Aracın kontrolü Pixhawk otopilot kartıyla sağlanacaktır. Yarışmanın görevlerinde aracın 

otonom olarak hareket etmesi gerekmektedir. Yarışma boyunca PD kontrolcü metotları aracın 

istenilen yere gitmesi için kullanılacaktır. Aracın kamera ile tespit edilen yere göre hatası 

üzerinden kontrol metodu uygulanacaktır. 

 

Şekil 4.54 Güdüm algoritması parametreleri 

Aracın yatay ve dikey eksendeki hız kontrolü, hedefin kamera görüntüsündeki konumu 

üzerinden uygulanmıştır. Aracın ileri-geri ekseninde kontrolü ise hedefin piksel ağırlığı 

üzerinden kontrol edilmektedir. 

𝑒𝑟𝑟𝑥 =  𝑥𝑤 − 𝑥  

𝑒𝑟𝑟𝑦 =  𝑦ℎ − 𝑦  

𝑒𝑟𝑟𝑡ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒 =  𝐴 − 𝐴𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ  

Hesaplanan hatalar PD kullanılarak 3 eksenli kontrol komutları elde edilmesinde kullanılır. Her 

eksen için en uygun kontrolcü parametreleri denenmektedir. 

𝑉𝑋 =  𝐾𝑃𝑥𝑒𝑟𝑟𝑥 +  𝐾𝑑𝑥
𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑥)

𝑑𝑡
  

𝑉𝑦 =  𝐾𝑃𝑦𝑒𝑟𝑟𝑦 + 𝐾𝑑𝑦
𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑦)

𝑑𝑡
  

𝑉𝑧 =  𝐾𝑃𝑧𝑒𝑟𝑟𝑧 +  𝐾𝑑𝑧
𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑧)

𝑑𝑡
  

Engel Geçiş Görevi: Bu görevde aracın çemberden otonom olarak temassız geçmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak çemberin algılanması gerekmektedir. Daire bulma 

algoritması için 1962’de Hough tarafından patenti alınan Hough Transform tabanlı algoritma 

kullanılmaktadır. Hough Transform bir dizi nokta veya çizgiye bir yapı uydurma durumlarında 

kulanılmaktadır. Hough Transform bir imge üzerinde çizgi, çember ve birçok basit form 

bulmakiçin tasarlanmıştır. Hough Transform esas olarak çizgi bulmak için kullanılmaktadır. 

Hough Transformu birçok farklı şekil için uygulamarı bulunmaktadır. Daire bulunması 

problemi için Hough Transformun  Yuen vd tarafından implemente edilen ve çemberler için 

özleşmiş implementasyonu kullanılmaktadır. 
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Yarışmada engelleri bulmak için araç ilk olarak kendi ekseni etrafında daire bulana kadar 

dönmektedir. Daire bulununca su altı aracı daire yönünde hareketine başlayacaktır. 

 

Şekil 4.55 Engel Geçme Algoritması 

Hedef Tanıma Görevi: Bu görevde harflerin otonom algılanması gerekmektedir. Bunun için ise 

Tesseract algoritmasından faydalanılacaktır. Tesseract ilk olarak Hewlett-Packard tarafından 

1985 ve 1994 yılları arasında geliştirilmiştir. 2005 yılında Hewlett-Packard tarafından açık 

kaynak olarak sunulmuş ve 2006 yılından günümüze kadar ise Google tarafından gelişimi 

sürdürülmektedir. Tesseract optik karakter tanıma probleminin çözümü için derin öğrenme 

mimarilerinden LSTM(Long Short Term Memory) kullanmaktadır. 

Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: Bu görevde aracın denizaltıyı tespit 

etmesi ve oraya konumlanması beklenmektedir. Denizaltının tespitinde derin öğrenme 

algoritmalarından faydalanılacaktır. Belirtilen denizaltının resimleri tasarlanan modelin 

eğitiminde kullanılacaktır. 
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Bu aşamada hedef denizaltının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde görüntü işleme 

algoritmaların kullanılması gerekmektedir. Literatürde tespit ve tanıma algoritmaları iki ana 

başlıkta toplanmıştır. Bunlar doğrudan veya öznitelik tabanlı yaklaşımlar ve makine öğrenmesi 

algoritmalarıdır. Doğrudan ve öznitelik tabanlı algoritmalar, belirlenen referans nitelikleri 

kullanarak görüntü üzerinde bir ilgi bölgesi (region of interest) bulmayı amaçlar. Doğrudan 

yaklaşımlarda her bir pikseldeki yerel gradyan yoğunluğuna bakılır [4]. Öznitelik tabanlı 

algoritmalarda ise Harris köşeleri gibi görsel nitelikler takip edilir [5] . Ayıraç olarak ise SIFT 

[6] veya SURF [7] gibi algoritmalar tercih edilir. Makine öğrenmesi algoritmalarından ise 

eğitim odaklıdır. Eğitilen sinir ağları nesneyi arka plandan ayırmaktadır. 

Makine öğrenmesi yöntemlerinden günümüzde en çok kullanılanı Derin Öğrenme ağlarıdır] 

[8]. Bu çalışmada da derin öğrenme metodu kullanılacaktır. Özellikle Evrişimsel Sinir 

Ağları(Convolutional Neural Networks-CNN), 2012 yılından itibaren oldukça yaygınlaşmıştır. 

CNN ‘in de birçok varyasyonu bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak R-CNN [9], SPPNet [10] 

ve Faster-RCNN [11] verilebilir. Bunlar klasik CNN modellerine göre daha iyi ayırıcı sonuçlar 

vermektedir. 2015 yılında ise Redmon ve arkadaşları YOLO (You look only once) ismini 

verdikleri modeli tanıtmışlardır [12]. Tek sinir ağı kullanan bu yöntem probleme regresyon 

problemi olarak yaklaşmaktadır. Diğer yöntemlere kıyasla oldukça hızlıdır. Daha düşük 

kapasiteli bilgisayarda da çalışabilmektedir. Bu çalışmada görüntü işleme metotları İHA’nın 

üzerinde yapılacağından dolayı YOLOv2 modeli eğitim için seçilmiştir. 

YOLO modeli üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak giren görüntü 416x416 boyutuna 

indirgenir. Daha sonra tek aşamalı Evrişimsel sinir ağı çalıştırılır. Son olarak ise non-max 

yöntemi kullanılarak görüntü işleme sonlandırılır. 

 

Şekil 4.56 YOLO Modeli 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın kontrolleri için PID ve Model Tahminli Kontrol(MPC)  algoritmaları kullanılacaktır. Bu 

algoritmalar Python programlama dilinde kodlanacaktır. Aracın hareketleri için görev kontrol 

sisteminden gelen bilgiler kullanılacaktır. Python dilinin seçilme nedeni Mavlink haberleşme 

komutlarının açık k aynak olarak servis edilmesidir. 

4.4.Dış Arayüzler 

Uzaktan kontrollü su altı araçlarında ortam görüntülerinin operatöre iletilmesi büyük bir önem 

arz etmektedir. Sık kullanılan yöntemlerden biri, ortam görüntüsünü 2 boyutlu ve gerçek 

zamanlı olarak monitöre ya da bilgisayar ekranına aktarmaktadır. Bu tür sistemlerde operatörün 

işi oldukça zordur. Hem görüntüleme cihazını kontrol etmek hem de araça gerekli hareketleri 

vermek ve bunların yanında 2 boyutlu görüntüleri yorumlayarak ortam koşulları hakkında bilgi 

almak için oldukça fazla tecrübe gerekmektedir. 

Operatörün işini kolaylaştırmak ve çevre algısını arttırmak için 3 boyutlu görüntüleme 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler, ortam görüntüsünü iki adet kamera ile 

almaktadır (Stereo Görüntüleme). Bu görüntüler sanal gerçeklik gözlüğünde birleştirilerek 3 
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boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Görüntünün yanında derinlik hissini de veren bu sistem 

operatörün robotun ortamını daha iyi algılamasına yardımcı olur. 

Görüntülerin aktarılmasının yanında kameraların bulunduğu platformun kontrolü de önemlidir. 

Platformun oryantasyonu manuel olarak ayarlanabilir; fakat bu operatörün çalışma koşulunu 

zorlaştırır. Bu sorunu çözmek içinde platform, operatörün kafa hareketleriyle kontrol edilebilir. 

Bunun için de kafa hareketlerinin doğru bir şekilde algılanması önemlidir. 

Kafa hareketlerini algılamaya yönelik çalışmalar görüntü işleme ve sensör tabanlı olmak üzere 

iki alanda yoğunlaşmıştır. Görüntü işleme yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar 

çoğunlukla yüz tanıma işleminin ardından yapılmaktadır. 

Sensör tabanlı çözümler tele-operasyon işlemlerinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. La Valle 

ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada gerçeklik gözlüğü olan Oculus Rift ile kafa oryantasyonunu 

ataletsel ölçüm birimi kullanarak belirlemeyi hedeflemişlerdir. 

Bu yarışa kapsamında sualtı aracında bulunan 2 adet ip kameradan alınan görüntüler sanal 

gerçeklik gözlüğünde birleştirilecektir. Tek eksenli tilt hareketi yapabilen sisteme monte 

edilecek olan kameraların hareketi operatör kafa hareketleri ile kontrol edilecektir.  

Su altı aracının kontrolünde ise kullanım kolaylığından dolayı joystick tercih edilmiştir. PC 

üzerindeki arayüz sayesinde kullanıcı komutları TCP/IP haberleşme protokolü ile araca 

iletilecek ve kamera görüntüleri geri beslenecektir. 

4.4.1. Kontrol İstasyonu Donanımı 

Kontrol istasyonunda görüntüleme ve kontrol sistemi bulunmaktadır. Görüntüleme sistemi için 

Oculus Rift markalı sanal gerçeklik gözlüğü kullaılacaktır. Su altı aracından gelen görüntüleri 

işleyerek sanal gerçeklik yaratılacaktır. Operatöre ortamın derinlik hissini kazanadırmak bu 

tercihin en önemli sebebidir. 

4.4.2. Kontrol İstasyonu Yazılımı 

Kontrol programı Python programlama dilinde yazılmıştır. Joystick kullanılarak üretilen 

kontrol komutları MAVLink protokolüyle su altı aracına gönderilmektedir. Tasarlanan arayüz 

yardımıyla aracın hareketi, aydınlatma sistemi ve kamera tilt sistemi kontrol edilebilmektedir. 

Bunların yanında araç üzerinde bulunan sensör bilgileri görüntülenmektedir. 

Araçtaki IP kamera görüntüleri RTSP protokolü kullanılarak kullanıcıya iletilmektedir. 

Araçtaki IP kamera görüntüleri RTSP protokolü kullanılarak kullanıcıya iletilmektedir. 
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Şekil 4.57. Kontrol istasyonu şematik gösterimi 
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5. GÜVENLİK 

Aracın üretimi başlamadan önce tüm ekibe ürün ve çalışma güvenliği konularını içeren 16 

saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda ekip üyelerinin görev 

ve sorumluluk taksimi yapılmış olup, atölye ve makine ekipman kullanımı, gözlük, maske, iş 

elbisesi kullanımı gibi kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında bilinç düzeyi 

artırılmıştır. Atölye ortamına uyarı levhaları ve makine ekipman kullanım/ acil durum 

talimatları asılmıştır. Üretim ortamında epoksi gibi yanıcı kimyasal maddeler bulunduğu için 

bu maddelerin depolama alanlarına yakın yangın tüpleri yerleştirilmiştir. 

Aracın üretiminde tüm bileşenlerin gövdeye montajında uygun yapıştırıcı ve bağlama 

ekipmanları kullanılmış olup, her bir basamakta yapısal ve bağlantı bütünlüğü doğrulamaları 

yapılmıştır. Elektriksel aksamın su ile temasını önleyecek koruyucu kutu vakum ile 

sızdırmazlık testine alınmıştır. Sızdırma olmadığının kontrolünün ardından diğer bileşenlerle 

birlikte montajı yapılmıştır. Monte edilen her bir parçanın yük altında ayrılmadığından emin 

olunmasının ardından bir sonraki bileşenin montajı gerçekleştirilmiştir.  

Üretimde kullanılan tel ve konnektörler sistemin elektrik yükünü kaldırabilecek özellikte 

seçilmiştir. Kablo içerisindeki bakır tellerin su ile temasının engellenmesi için kablolar 

soyularak epoksi ile çevrelenmiştir. 

Tasarımda motor gibi döner aksamlar parça kırılması/ fırlaması tehlikesine karşı koruma altına 

alınmıştır.  

Sinyal kaybında belirlenen süre içerisinde sinyal gelmemesi halinde araç acil durum moduna 

geçerek otomatik olarak su yüzeyine çıkmaktadır. Acil durum anında ani güç kesiminin 

yapılabileceği sigorta aracın kolayca görülebilir ve ulaşılabilir alanına konumlandırılmıştır. 

Acil durum anında uzaktan durdurma komutu verilebilmektedir. Araç bu durumda gücü keserek 

su üzerine çıkacaktır. 

Elektronik ve haberleşme sisteminin kontrolleri ve modele uygunluğu üretim aşamasında alt 

bileşen testleri ile, üretim sonrasında ise ana sistem testleri ile kontrol edilmiştir.  

Aracın dalış, yüzme ve su yüzeyine geri çıkışı sırasında görevi bulunmayan kişiler araca ve 

uçuş alanına yaklaşmayacaktır. Pilot, yardımcı pilot ve thetherman olarak görevli kişiler 

kendilerine verilen prosedür doğrultusunda hareket edecektir. Otonom sürüş başlamadan önce 

tüm bileşenlerin montaj kontrolü sağlanacak, güç ile tahrik edilen her bir bileşenin güç altında 

istenilen geribildirimleri verip vermediğine ilişkin alt sistem ve sistem kontrolü yapılacaktır. 

Acil durum butonu ve komutunun çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacaktır. 

Araç üzerine çalıştırma ve durdurmaya ilişkin talimatlar ve uyarı levhaları asılmıştır.   



 

 

49 

 

6. TEST 

6.1.Sızdırmazlık Testleri 

İnsansız su altı sistemlerinde en önemli unsurlardan biri sızdırmazlıktır. Üretime başlamadan 

ve final tasarımı kararlaştırmadan önce tasarladığımız haznenin ve sistemin içine su sızdırıp 

sızdırmadığını test etmek zorundaydık. Ve böylece belirli boyutlarda bir boru üzerine, su altı 

sistemindeki belirlediğimiz düzeneği kurarak, sızdırmazlık testlerini gerçekleştirdik. 

  

Şekil 6.1. Sızdırmazlık testi-1 

 

Şekil 6.2. Sızdırmazlık testi-2 
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Gerçekleştirilen testlerde ilk başta sızdırmazlık ile ilgili problemlerle karşılaşıldı. Bu 

problemler göz önüne alınarak, gerekli conta kanalı açılırken daha hassas kesim işlemi 

uygulandı ve böylece daha hassas conta yüzeyi ile gerekli sızdırmazlık sağlandı. 

Ve devamında final tasarımdaki haznenin sızdırmazlık testlerini gerçekleştirilerek mekanik 

anlamda gerekli hedefler sağlandı ve üretime geçildi. 

 

Şekil 6.3. Final tasarım sızdırmazlık testi 

 

Şekil 6.4. Final tasarım sızdırmazlık testi-2 

Haznemizin kapak kısmı hazne gibi dikdörtgen (köşeler yarıçaplı dönüşlerdir) olarak 

tasarlanmış ve seçilen oringle yapılan testler başarılı şekilde sonuçlanmıştır. 
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7. TECRÜBE 

Yarışma takımımız daha önce Mate-Rov yarışmasına da katılmıştır. Bu nedenle denizaltı 

tasarımında tecrübeli bir takımdır. Bu tecrübeler edinilirken en çok karşılaşılan problemler 

şöyle sıralanabilir: 

i. Sızdırmazlık 

ii. Haberleşme hızı ve kopmalar 

iii. Suda askıda kalma 

Bu maddeler Teknofest yarışmasında belirlenen kısıtlara uyacak yeni tasarımda dikkate 

alınmıştır. Sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Haberleşme için Jetson TX2 platformuna 

geçilmiştir. Suda askıda kalan kütle-hacim oranını yakalamak için elektronik hazne tasarımı 

iyileştirilmiştir. 

Görüntü işleme algoritmalarının aracın üzerine yapılıyor olması gömülü yazılımlar hakkında 

tecrübe kazandırmıştır. Gömülü yazılımlarda kullanılan derin öğrenme algoritmalarının 

mimarileri öğrenilmiştir. 

Yarışma tecrübesi açısından bakıldığında; yarışma alanındaki görev paylaşımının yarış gününe 

bırakılmamasının gerekliliği görülmüştür. Ayrıca tüm kabloların ve tüm elektronik aksamların 

yarış gününden en az 1 gün önce tekrar kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlanması 

Aracın yarışma sürecine gelinceye kadar yapılan ve yapılması planlanan tüm faaliyetleri içeren 

zaman planlaması Tablo 8.1’de verilmiştir. Raporda görüldüğü üzere belirlenen zaman 

planlamasına uyulmuş ve bu tarihten sonraki yapılacak görevler için hazırlık çalışmalarına 

başlanmıştır.  

Tablo 8.1. Zaman planlaması 

TARİH 
Elektroni

k 
Mekanik Yönetim 

Akademik 

Takvim 
Önemli Görev 

Şubat 

 (15 – 30) 

- - 

Takım tanışması 

ve yarışma 

tanıtımı 

Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Başvuru 

belgelerinin 

tamamlanması 

Mart 

(1 – 15) 
Benzer 

yarışmalar

ın 

araştırılma

sı, 

malzeme 

seçimleri 

Benzer 

yarışmaların 

araştırılması

, malzeme 

seçimleri 

Yarışma 

isterlerinin 

tartışılması ve 

takım 

organizasyonu 

oluşturulması 

Literatür 

araştırması 

Mart 

 (15 – 30) 

Malzeme 

seçimleri 

Nisan 

(1 – 15) 

- 
Ara 

Sınavlar 

Ön Tasarım 

Raporu 

Hazırlanması 

Nisan 

(15 – 30) 

Sensörleri

n testi 

Tasarımları

n çizimleri 
- 

Ödev, 

kısasınav, 

ders 

projeleri 

Ön Tasarım 

Raporu Teslimi 

Mayıs 

(1 – 15) 

Elektronik 

malzemele

rin testi 

Mekanik 

malzemeleri

n testi 

Sponsor 

arayışları 

Malzeme 

teminleri ve 

testleri 

Mayıs  

(15 – 30) 

Elektronik 

malzemele

rin testi 

Mekanik 

malzemeleri

n testi 

Sponsor 

arayışları 

Malzeme 

teminleri ve 

testleri 
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Haziran  

(1 – 15) 

Elektronik 

malzemele

rin testi 

Mekanik 

malzemeleri

n testi 

Sponsor 

arayışları 

Ramazan 

Bayramı 

Sistem 

testlerinin 

yapılması 

Haziran  

(15 – 30) 

Elektronik ve mekanik 

sistemlerin birleştirilmesi 

ve testleri 

Sponsor 

arayışları 

Tek ders 

sınavları, 

mezuniyet 

töreni, yaz 

öğretimi 

ders 

başlangıcı 

Kritik Tasarım 

Raporu 

Hazırlanması 

Temmuz  

(1 – 15) 

Test sonuçlarına göre 

sistem kalibrasyonlarının 

yapılması 

- Yaz tatili 
Kritik Tasarım 

Raporu Teslimi 

Temmuz 

(15 – 31) 

Yarışma simulasyonu 

için düzenek 

tasarlanması 

Test yeri 

araştırılması 
Yaz tatili Su alti testleri 

Ağustos 

 (1 – 15) 

Su alti testleri 
Kurban 

Bayramı 

Sualtı 

Araçlarının 

Sızdırmazlık ve 

Hareket 

Kabiliyeti 

Videolarının 

Teslimi 

Ağustos 

(15 - 30) 

ROV son testler ve kritik tasarım raporu 

hazırlanması 
Yaz tatili Son testler 

Eylül  

(1 – 15) 

Son kontrollerin yapılması, yarışma 

hazırlıkları ve proje teslim dokümanı 

hazırlanması 

Yaz tatili 

Yarışma 

hazırlıkları ve 

proje teslim 

dokümanı 

hazırlanması 
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Eylül  

(15 – 31) 

Son kontrollerin yapılması ve yarışma 

2019-2020 

Eğitim-

Öğretim yılı 

başlangıcı 

Yarışma katılımı 

8.2.Bütçe Planlaması 

 

Tablo 8.2. Bütçe planlaması 

N

o 

Malzeme Kullanıldığ

ı Birim 

Açıklama Özellik Ade

t 

Biri

m 

Tuta

r 

(₺) 

Topla

m 

Tutar 

(₺) 

1 Pixhawk  Sürüş 

Kontrol 

Sistemi 

Aracın stabil 

sürüş görevi 

Pixhawk 

2,4,8 32bit 

ARM 

1 400 400 

2 Fırçasız 

Motor 

Araç 

Mekaniği 

Su altı fırçasız 

motorları - 

pervaneli 

T100 8 720 5760 

3 ESC Motor 

Sürücü 

Sürüş 

Kontrol 

Sistemi 

Motor 

elektronik hız 

kontrolcüsü 

3S - 30A 8 90 720 

4 Arduino Nano Sürüş 

Kontrol 

Sistemi 

Gripper 

Elektroniğinde 

Kullanılacak 

Arduino 

Nano 

1 25 25 

5 DC-DC 

dönüştürücüle

r 

48V - 12V 

Dönüştürüc

ü 

Gerilim 

Dönüştürücü 

1kW 

1kW 1 1475 1475 

6 Mipi Kamera Görev 

Kontrol 

Sistemi 

Jetson Modul 

uyumlu 

kamera 

1080p 2 150 300 

7 IP Kamera Görev 

Kontrol 

Sistemi 

Pilota ve Yer 

istasyonuna 

görüntü 

aktarımı 

1080p IP 

h264 

2 200 400 

8 Karbon Fiber 

plaka 

Araç 

Mekaniği 

Gövde 

Üretiminde 

kullanılacak  

T:2,5mm 

48cmX48c

m 

1 685 685 

9 Pleksi Plaka Araç 

Mekaniği 

Gövde 

Üretiminde 

kullanılacak  

10mm - 

135x305 cm 

1 1150 1150 

10 Sigma Profil Araç 

Mekaniği 

Gövde 

Üretiminde 

kullanılacak  

20mm x 

20mm -6m 

3 125 375 
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11 ABS Filament Araç 

Mekaniği 

Gövde 

Üretiminde 

kullanılacak  

1,75mm 

kalınlık 

1 95 95 

12 Depth Sensor Sürüş 

Kontrol 

Sistemi 

Araç 

derinliğini su 

basıncından 

ölçen sensör 

10cm 

çözünürlükl

ü basınç 

sensörü 

1 105 105 

13 Rakor Araç 

Mekaniği 

Sırzdırmaz 

Kablolama 

M12x1,5 

Pirinç 

20 7 140 

14 Yapıştırıcı Araç 

Mekaniği 

Gövde 

parçaları, 

elektronik 

birimlerin 

birleştirilmesi 

Çift 

komponentli 

Epoksi 

Yapıştırıcı 

3 50 150 

15 Kumanda 

Çubuğu 

Sürüş 

Kontrol 

Sistemi 

Manuel modda 

kullanılacak 

kumanda 

Logitech 

Joystick 

1 150 150 

16 Ethernet 

Kablosu 

Kablolama Veri transferi CAT6 -

100m 

1 100 100 

17 Güç Kablosu Kablolama Güç Transferi 2x2,5mm2- 

100m 

1 475 475 

18 Kablo Çorabı Kablolama Kablo 

Koruması 

15 mm 40 3,1 124 

19 Stepper motor Tutucu Uç Gripper 

sürüşünde 

kullanılacak 

Nema17 4 175 700 

20 Abs contalı 

Kutu 

Araç 

Mekaniği 

Elektronik 

Kutulama 

IP-67 

Contalı 

5 40 200 

21 Aluminyum 

Plaka 

Araç 

Mekaniği 

Gripper 

Mekaniği 

3mm - 1250 

x 2500 mm 

1 560 560 

22 Nvidia jetson 

TX2 karti 

Ana 

kontrolcü 

CUDA 

performanslı 

mikrokontrolc

ü 

NVIDIA 

Pascal™, 

256 CUDA 

Çekirdeği 

1 3700 3700 

23 j120 carrier Ana 

kontrolcü 

Jetson TX2 

taşıyıcı 

MIPI 

kamera 

entegrasyon

u 

1 2500 2500 

TOPLAM 20289 

 

8.3.Risk Planlaması 

Sinyal kesilmesi: Belirlenen süre içerisinde sinyal gelmemesi durumunda araç otomatik olarak 

su yüzeyine çıkacaktır. 

Motorlardan bir veya birkaçının durması: Araç 2 motorla görevine devam edebilmektedir. Tek 

motora düşmesi durumunda acil durum sinyali göndererek sistemi kapatacaktır. 

Aracın belirlenen rota dışına çıkması: gözle takip edilerek acil durum anında uzaktan sistemin 

gücünü kesmek üzere müdahale edilecektir. 
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Otomatik durdurucunun devreye girmemesi: gözle takip edilerek acil durum anında uzaktan 

sistemin gücünü kesmek üzere müdahale edilecektir.  

Elektronik cihazların olduğu bölüme su sızması: Gerekli sızdırmazlık testleri yapılmış olup 

güvenli çalışma koşulları sağlanmıştır. Gelişebilecek olağanüstü durumlarda uzaktan güç 

kesimi yapılacaktır. 

Aracın gerekli koşullar sağlanmadan sehven çalışmaya başlaması: Uzaktan güç kesilerek 

çalışma durdurulabilecektir. 

İş gücündeki değişimler: Yarışmaya mücbir sebep ile pilotun katılamaması durumu için birden 

fazla pilot eğitilmiştir. 

Görevi olmayan kişilerin araca yaklaşması: Görev alanına görevi olmayan kişilerin girmemesi 

üzerine görevli ekibe eğitim verilmiştir, yaklaşan kişiler görevli ekip tarafından uyarılacaktır. 

Araç çalıştırılmadan önce alanda görevi olmayan kişilerin bulunup bulunmadığı kontrol 

edilerek çalıştırılacaktır.  

Malzeme temininde gecikmeler: İş planında oluşabilecek gecikmeler göz önünde 

bulundurularak planlama yapılmıştır. Buna rağmen oluşabilecek gecikmeler için malzemeler 

alternatifleri ile değiştirilecektir. 

Finansman: Döviz kurundaki dalgalanmaları asgari seviyede tutabilmek için sözleşme ve 

alımlar TL üzerinden yapılacaktır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracın özgün kısımları; 

• Akrilik ve alüminyum sigma profil malzemeden dış şase 

• Sızdırmaz flanş kapaklar ile soğutma ve anında müdahale edilebilirlik 

• Hidrodinamik tasarım 

• Yüksek hızlarda kontrol olanağı 

• Yüksek derinliklere kadar sızdırmazlık 

• Çok eksenli dönüş kabiliyeti 

• Kendi sınıfındaki araçlara göre düşük ağırlık 

• Çok taraflı sensörler 

• IP kamera yardımıyla stereo görüntü ve sanal gerçeklik  

• Derin öğrenme algoritmaları  

olarak sıralanabilir.  



 

 

58 

 

10. REFERANSLAR 

 

[1]  [Çevrimiçi]. Available: http://www.desistek.com.tr/. [Erişildi: 1 05 2018]. 

[2]  [Çevrimiçi]. Available: https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/t100-thruster/. 

[Erişildi: 2 5 2018]. 

[3]  [Çevrimiçi]. Available: https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/t200-thruster/. 

[Erişildi: 2 5 2018]. 

[4]  C. Martinez, P. Campoy, I. F. Mondragon, J. L. Sanchez-Lopez ve M. A. Olivares-

Mendez , «HMPMR strategy for real-time tracking in aerial images, using direct 

methods,» Mach. Vis. Appl., pp. 1283-1308, 2014.  

[5]  J. Shi ve C. Tomasi, «Good features to track,» Proceedings of the IEEE Conference on 

Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 593-600, 1994.  

[6]  D. G. Lowe, «Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints,» Int. J. 

Comput. Vis. , cilt 60, pp. 91-100, 2004.  

[7]  H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars ve L. Van Gool, «Speeded-Up Robust Features (SURF),» 

Comput. Vis. Image Underst, cilt 110, pp. 346-359, 2008.  

[8]  M. W. H. D. Feng X., «A Review of Visual Tracking with Deep Learning. Res.,» Adv. 

Intell. Syst, cilt 133, p. 231–234, 2016.  

[9]  R. D. J. D. T. M. J. Girshick, «Rich feature hierarchies for accurate object detection and 

semantic segmentation,» CVPR - IEEE Computer Society, 2014.  

[10]  K. Z. X. R. S. S. J. He, «Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for 

visual recognition,» ECCV , cilt 8691, pp. 346-361, 2014.  

[11]  S. H. K. G. R. S. J. Ren, «Faster R-CNN: towards real-time object detection with region 

proposal networks,» NIPS, pp. 91-99, 2015.  

[12]  J. D. S. G. R. F. A. Redmon, «You only look once: unified,,» CVPR, pp. 779-788, 2016.  

 

 

 


