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1.  RAPOR ÖZETİ  

 

 

 

    Ege ROV Takımı Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılmak amacıyla 2020 

yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından, Prof. Dr. İbrahim Etem 

Saklakoğlu danışmanlığında kurulan bir takımdır. Makine, Bilgisayar ve Elektrik Elektronik 

Mühendisliği öğrencilerinin yer aldığı takımımız, mühendislik standartları çerçevesinde Türk 

yapımı bir insansız su altı aracı üretmek; ithal edilen ürünlere yerli alternatifler sunarak dışa 

bağlılığı azaltmayı planlamaktadır.  

    ÖTR tasarımımız tüm ekip tarafından değerlendirilmiş, üretime başlandıktan sonra 

karşılaşılan engeller ve yapılan testler sonucunda belirlenen eksikler değerlendirilerek ÖTR 

tasarımında güncellemelere gidilmiştir. Bu rapor elektronik, yazılım ve mekanik olmak üzere 

üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bu konular hakkında detaylı bilgi ilgili başlıklar altında 

verilmiştir. Elektronik tasarım; sensörlerden alınan analog ve dijital verilerin toplanması, 

hareket kabiliyetini sağlayan motor ve ESC elektroniğinin tasarımı, kablolu haberleşme gibi alt 

başlıkların uyumuna göre hazırlanmıştır. Mekanik tasarım oluşturulurken görevleri yerine 

getirebilecek, üretilebilir ve düşük maliyetli tasarımlar yapılmış; raporda örnekleri verilen 

tasarımlardan yarışmaya en uygun olanı seçilerek üretime başlanmıştır. Yazılım tasarımı 

sensörler ve kameradan alınan görüntüleri en iyi ve en hızlı şekilde işleyip kullanabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Gelen verilere göre aracın hareketini motorlara yolladığını sinyaller ile 

sağlayan, düzenli olarak gelen verilere göre hareketi kontrol eden ve oluşabilecek hareket 

hatalarını en aza indirebilmek için PID Controller yazılımı kullanılmıştır.  Kullanıcının manuel 

kontrollerinde ise Joystick ile yollanan sinyalleri sırasıyla bilgisayara ve ethernet kablosu 

yardımı ile Raspberry'ye aktarılmaktadır. Raspberyy ile Arduino arasında pyfirmata protokolü 

ile veriler arduino’a gitmekte, Arduino ise I2C yardımı ile motorlara istenen sinyalleri 

yollayacak şeklide bir yazılım tasarlanmıştır.  

    Bu raporda; aracın tasarım süreci ve geliştirilme aşamaları anlatılmıştır. Takım bilgisi, araç 

tasarımı, güvenlik, bütçe, zaman, risk planlamaları ve aracın özgünlüğüne dair bilgiler 

verilmiştir. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

   Ön tasarım raporunu teslim etmemizden itibaren geçen süreçte açıklanan sonuçlar ve yapılan 

puanlama ile raporumuzda eksik gördüğümüz yerleri yeniden değerlendirdik. Kritik tasarım 

raporumuzu hazırlarken bu noktalara dikkat ederek projemizi revize ettik. Farklı nedenlerden 

ötürü aracımızda değişikliklere gittik ve tasarımı yeniden şekillendirdik. Bu kapsamda yapılan 

değişlikler ve eklemeleri nedenleriyle birlikte listeledik.  

    Geçirdiğimiz pandemi süreci sonucunda, ülkemiz ve dünyadaki tedarik kanalları değişime 

uğramıştır. Bu değişim sonucunda yurtdışı kanallı ürünlerimizin tedarikinde değişikliklere 

gidilmiştir. Bu kapsamda, ürünlerde özgün üretim yöntemlerine dönülerek hem daha uygun bir 

bütçe hem de daha hızlı tedarik şartları sağlanmıştır. Ayrıca üretici ve tedarikçilerle iletişime 

geçilip stok bilgisi teyit edilmiş, tedarik süreleri kesinleştirilmiştir. Bunların sonucunda bütçede 

yarı yarıya olacak şekilde bir tasarruf elde edilmiştir. Son olarak, sektördeki firmalarla 

görüşülmüş, destek alınacağına dair sözlü ve yazılı teyit alınmıştır. 

 

➢ Motor Konum Değişikliği: Yatay hareket motorlarını ikiye düşürüp, dikey hareket 

motorlarını dörde çıkarmamızdan kaynaklı bir tasarım değişikliğine gittik. Motor 

düzeninde yaptığımız değişikliklerin en büyük nedeni aracın stabilizasyonunu arttırmak 

ve hareket kabiliyetini kolaylaştırmaktır. Orta düzlem ekseninde iki motor yerine 

köşelere dört motor koyarak itki kuvvetlerini ağırlık merkezinden uzaklaştırmış olduk. 

Böylece aracımıza istediğimiz torku ve dengeyi sağlamış olduk.  

➢ Motor değişikliği: ÖTR’de de belirttiğimiz gibi ilk etapta T-200 model motor 

kullanmayı düşünüyorduk. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla tedarik 

kanallarında çıkan sorunlardan ötürü firmadan gereken zamanda motorları temin 

edemeyeceğimizi öğrendik. Dolayısıyla maliyeti daha ucuz olan ek tedarik kanalları 

bulduk ve motorlarımızda değişikliğe gittik. 

➢ Şase ve Yüzdürücü İyileştirmesi: ÖTR’de karar verdiğimiz üretim yöntemi olan 

frezeleme işlemi maliyet ve işleme kolaylığı açısından lazer kesim olarak 

değiştirilmiştir. İkinci sebep ise yukarıda bahsedilen motor konum değişikliğidir. 

Kelepçelerin ve orta plakanın tasarımlarını değiştirmemizle aracımız mevcut duruma en 

uygun şekilde konfigüre edildi 

➢ Penetratörün İptali: Yukarıda belirtilen tedarik kanallarıyla ilgili çıkan sorundan 

dolayı, yurtdışından almayı planladığımız penetratörler yerine yerel bir firmadan aynı 

işlevi görecek konektörler temin ettik.  

➢ Elektronikte Yapılan Değişiklikler: Yine motorlarda yaşanan tedarik sorunlarına benzer 

sorunlardan ötürü daha önce tercih etmiş olduğumuz ESC ve basınç sensörünü 

değiştirmek durumunda kaldık. İlk tercih ettiğimiz ESC’lerin muadili niteliğinde, 

birebir aynı fonksiyonlara sahip ve temini daha kolay olan Racerstar 35A ESC’ler 

kullanmaya karar verdik. Türk mühendisleri tarafından kurulan ATEK Sensör 

Teknolojileri sponsorluğunda elde ettiğimiz bir basınç sensörünü aracımızda 

kullanmaya karar verdik. Sensörü tercih etmemizdeki asıl etken yerli ve daha az 

maliyetli olması oldu. Bu değişiklikleri yaparak tedarik sorunlarına çözüm bulmuş ve 

maliyeti azaltmış olduk.  
➢ Yazılımda Yapılan Eklemeler: Aracın verilen görevleri tamamlarken 

stabilizasyonunu sağlamak ve hareket kabiliyetini arttırmak için eklemelerde bulunarak 

yazılım kısmını güçlendirdik. Burada yazılımımıza PID controller ekleyerek aracın 

stabilizasyonunu güçlendirdik. Pyfirmata protokolü ve farklı kütüphaneler ekleyerek 

sistemimizi güçlendirdik.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

  

Sistem Güç Dağıtımı Şeması 

Sistem Bağlantı Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci / 4.1.2. Malzemeler 

    Kritik tasarım raporu aşamasında mekanik tasarım süreci, ön tasarım raporu sürecinden biraz 

farklı işledi. Ana hatlarıyla belli olan aracımızı daha fazla geliştirmeye ve teoride 

planladıklarımız pratiğe dökülmeye çalışıldı. Özetleyecek olursak ROV’un alt elemanlarındaki 

soru işaretlerini giderdikçe aracımız şekillenmeye başladı ve üretimden önceki son halini aldı. 

     Bizler tasarım sürecimizi bazı temel mühendislik kriterleri çerçevesinde gerçekleştirdik. İlk 

kriterimiz sudan korunması gereken elektronik aksamın hacmi oldu. Bunun için tasarımın kilit 

taşı ve aracın merkezi olan elektronik tüp tasarlandı. İkinci kriter olarak hareket kabiliyetini 

kazandırmak için motorlarımızın tutunacağı bir şase tasarlandı. Ardından yine hareket 

kabiliyeti için çok önemli olan yüzdürme hacmi hesaplandı. Son olarak ROV’un stabilitesini 

koruyup korumadığını görmek için çeşitli analizler yapıldı ve kırılgan olan kısımları 

güçlendirildi. Bunlar yapılırken sızdırmazlık konusuna da özellikle dikkat edildi. Oringlerin 

işleyişi tam anlamıyla kavranıp, araca uygulandı. Bunu oring hesapları sayesinde yaptık.   

    Sonuç olarak teoride çalışan bir araca uygun iskelet yapısı üretilmiş oldu. Önümüzdeki 

süreçte bunu fiziksel olarak da test etmiş olacağız. 

 

 

 

 

Genel Render 
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Şase Render 

ŞASE 

 

 

 

 

 

 

    Şase, ROV için gerekli olan mekanik ve elektronik bileşenleri monte etmek için sağlam bir 

platform sağlar. Buna akrilik tüp, aydınlatma gereçleri, manipülatörler ve sensör gibi parçalar 

da dahildir. Şaseyi üretime hazır hale getirebilmek, meydana gelebilecek herhangi bir sorunu 

önceden görebilmek ve müdahale hızını arttırabilmek için Solidworks CAD programıyla 

tasarlandı. Bu tasarım üzerinde stres analizleri ve dizayn etütleri yapıldı. Bu tarz işlemler 

herhangi bir fiziksel test yapmadan aracımızın maksimum stres değerlerini görmemizi sağladı. 

Şasenin su altında maruz kalacağı basınç kuvveti ve tüpün ağırlığı göz önüne alınarak yapılan 

analizlerde, iskeletin yarışma şartlarına göre uygun olduğunu kanıtladık.  

Montaj Videosu Linki 

    ROV şasesinde kullanılacak malzeme genellikle minimum ağırlıkla maksimum mukavemet 

sağlayacak şekilde seçilir. Ağırlığın kaldırma kuvveti ile dengelenmesi gerektiğinden, bu çok 

önemli bir husustur. ÖTR’de şasenin her bir parçasının polietilenden (PE) üretileceği 

kararlaştırılmıştı. Piyasada polietilen iki farklı türde mevcut; yüksek yoğunluklu polietilen 

(HDPE) ve düşük yoğunluklu polietilen (LDPE). Bu iki malzeme arasındaki farkı şöyle tabloya 

dökebiliriz: 

 

 

 

 

 

 

Şase Patlatılmış Görüntü 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZgMvvE8Wms
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HDPE ve LDPE karşılaştırma 

Özellikler LDPE HDPE 

   

Yoğunluk Düşük Yoğunluk 

0,91 – 0,94 g/cm3 

Yüksek Yoğunluk 

0,95 – 0,97 g/cm3 

Esneklik  Düşük kristallilik          (%50-60) ve 

bu nedenle daha esnek 

Yüksek kristallilik      (>%90), bu da 

onu daha sert ve daha rijit hale 

getirir 

Isı Dayanımı 20 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara 

maruz kaldığında yoğunlukta 

şiddetli azalma 

100 ° C'den yüksek sıcaklıklarda 

ısıya dayanabilir 

Kaynama Noktası 115 ° C 135 ° C 

Kuvvet Soğuk koşullarda nispeten daha 

fazla darbe dayanımı 

Yüksek gerilme ve özgül 

mukavemet 

Saydamlık Amorf durum nedeniyle yüksek Artan kristallilik seviyesi 

nedeniyle düşük 

20 ° C'de İzin Verilen  

Maksimum Stres 

 

6–17 MPa 14–32 MPa 

 

    Her iki malzeme de aynı etilen monomerden oluşmasına rağmen, kimyasal yapıdaki fark 

çeşitli türlerde olabilir. 

    Adından da anlaşılacağı gibi, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) daha düşük bir yoğunluğa, 

mukavemete ve sıcaklık direncine sahiptir. Bu arada, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 

daha yüksek özgül mukavemet ve ısı direnci ile tanımlanabilir. 

  Tablodan aldığımız verilerle artılar ve eksiler çalışması yaparsak aşağıdaki gibi görünür:  
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Destinasyon 1  Artılar Ağırlık  Eksiler Ağırlık 

HDPE 

 Su geçirmez özellik 5  Stres altında çatlayabilir 5 

 Düşük maliyetli 4  Daha ağır 4 

 Yüksek çekme 
mukavemeti 

4  Daha yüksek kalıp büzülmesi riski 1 

Puan 
 Nispeten güçlü ve sert 4    

10 
 Düşük sıcaklığa 
dayanabilir 

1    

 İyi elektrik yalıtımı 1   

  

 Geniş kullanım alanı 1    

 

 Toplam 20 

 

Toplam 10 

 
 
     

       

 

 

     

Destinasyon 2  Artılar Ağırlık  Eksiler Ağırlık 

LDPE 

 Su geçirmez özellik 5  Stres kırılmasına daha yatkın 7 

 Düşük maliyetli 4  Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda 
yararlı değildir 

2 

 Kolay işlenebilir ve 
kalıplanabilir 

3    

Puan 
 Asitlere ve bazlara karşı 
dayanıklı 

2    

8 
 Saydam olarak işlenebilir 1    

 İyi elektrik yalıtımı 1    

 

 Geniş kullanım alanı 1    

 

 Toplam 17 

 

Toplam 9 

 
 
     

       
       

 

    Yukarıdaki verilerden yola çıkarak takımımız yüksek yoğunluklu polietilenin aracımız için 

en uygun materyal olduğuna karar verdi.  
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Yan Plakalar 

   Tasarıma ilk iş olarak yan plakalardan başlandı. Bu iki 

yan plakanın uzunluğunu ve aralarındaki mesafe 

yarışmanın verdiği maksimum puan kısıtlamaları dikkate 

alınarak ayarlandı. Yan plakaların üzerindeki oymalar 

plakaların kütlesini azaltmak amacıyla estetik görüntü de 

göz önüne alınarak açıldı. Alt plakayla olan bağlantısını 

sağlamak için orta kısma cıvata delikleri atıldı.   

 

 

Alt Plaka 

   Yan iki plaka arasına belirlediğimiz fark, taban plakasının 

genişliğini ortaya çıkarmış oldu. Yan plakada olduğu gibi 

aynı sebeplerden alt plakaya da ortasından oyuk açıldı. Buna 

ilaven dikey hareketi sağlayacak motorların su sirkülasyonu 

için de geçiş delikleri oluşturuldu. Orta kısmın her bir 

kenarına ikişer tane sağ plaka ile olan bağlantı cıvata 

delikleri açıldı. Ayrıca kelepçe 1’in düzgünce yerleşmesi 

için kılavuz oyukları oluşturuldu. 

 

 

 

Orta Plaka 

    İki adet orta plaka, motor muhafazasının dış çapı dikkate 

alınarak tasarlandı. Orta plakaların genişliği önceden 

belirlediğimiz akrilik tüpün dış yüzeyi ile kesişmeyecek 

şekilde ölçeklendirildi. İki alt parça da aynı hizada oldukları 

için iki yan plaka arasına sığmama durumu ortadan kalkmış 

oldu. Motorların itme gücüne karşı en garanti yöntem olarak 

görüldüğü için orta plakalar sağ plakalara L demir gönyeler ile 

tutturuldu. İki orta plaka arasında bağlantı kuran kelepçe 2 ve 

kelepçe 3 için de bir adet cıvata deliği açıldı. 

 

 

 

 



 

12 
 

İşlevinin Görüntüsü 

Kelepçeler 

 

    Kelepçeler, tüpün gövdeye bağlanmasını ve 

aracın bütünlüğünü sağlar. Bu yüzden ROV’un 

en kritik parçalarındandır. Kelepçelerde 

meydana gelecek herhangi bir deformasyon 

aracın dengesini, daha da önemlisi bütünlüğünü 

tehdit eder. Bu sebepten dolayı kelepçelerin 

tasarımı, analizi ve montajı üzerine fazladan 

vakit ve enerji harcanmıştır. 

    Aracımızda, adları kelepçe 1, kelepçe 2 ve 

kelepçe 3 olan 3 farklı tasarıma sahip toplam 4 

adet kelepçe bulunmaktadır. Materyal seçimi 

şaseyle aynı olarak polietilenden yana kullanılmıştır. İmalat yöntemi ise lazerli kesimdir.   

 

Kelepçe 1 

    Bu kelepçemiz alt plakanın tüpe bağlanmasını 

sağlar. Ön ve arkayı sağlama almak üzere iki adet 

bulunur. Arka ve ön kapağın biraz önünden tüpün 

akrilik borusunu toleranslı geçme ile kavrar. Birbirleri 

ile uyumu hatasız olmalıdır aksi taktirde akrilik tüp 

kelepçelerden geçmez ve gövdeye oturmaz. Bu 

konuda sorun yaşamamak için kelepçe 1’lere de 

kılavuz çıkıntısı eklenmiştir. Böylece montaj 

sırasında herhangi bir kaymadan ve orta noktayı 

kestirememekten kaynaklanacak hatalar ortadan 

kaldırılmıştır. 
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Kelepçe 1 Analiz 

    Parçaya statik analizden önce dizayn etüdü yapıldı. Dizayn etüdü sayesinde parçamızın 

verilen maksimum ve minimum değerler arasında sahip olabileceği ölçülere göre senaryolar 

oluşturuldu ve bunlara göre tekrardan güvenlik katsayısı ve kütlesi hesaplandı. Burada amaç 

minimum kütle ile maksimum güvenlik katsayısını elde etmekti. 26 senaryodan 12 tanesi 

aşağıdaki gibidir; 

 

Component name Units Current Initial Optimal Scenario1 Scenario2 

fillet mm 10 10 7 5 7 

thickness mm 15 15 7.5 7.5 7.5 

Mass1 g 233.234 233.234 200.722 199.87 200.722 

Minimum Factor of 

Safety1 
 116.281792 116.281792 121.297646 118.614380 121.297646 

 

Component name Units Scenario3 Scenario4 Scenario5 Scenario6 Scenario7 

fillet mm 9 11 13 15 5 

thickness mm 7.5 7.5 7.5 7.5 12.5 

Mass1 g 201.701 202.772 203.909 205.095 221.169 

Minimum Factor of 

Safety1 
 109.421310 104.804314 104.270309 106.920212 121.970123 

 

Component name Units Scenario8 Scenario9 Scenario10 Scenario11 Scenario12 

fillet mm 7 9 11 13 15 

thickness mm 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Mass1 g 221.861 222.671 223.568 224.533 225.548 

Minimum Factor of 

Safety1 
 121.726402 121.446503 121.183998 120.877922 120.616104 
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Statik Analiz; 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

6.684e+001N/m^2 

Node: 8133 

1.094e+005N/m^2 

Node: 63948 

 
Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant 

Displacement 

0.000e+000mm 

Node: 1096 

2.625e-002mm 

Node: 235 

 
 

 

 

 

 



 

15 
 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1.119e-007 

Element: 21988 

1.164e-004 

Element: 25741 

 
 

 

Sonuç:  İlk tasarımda 10 mm verilen kenar yuvarlama ölçüsü ve 15 mm verilen kalınlık, ikinci 

senaryoda istediğimiz ölçülere düşürülüyor. Sonuç olarak yaklaşık 233 gram olan parçamız 200 

grama düşerken minimum güvenlik katsayısı da 116’dan 121’e yükseliyor. 

 

Kelepçe 2 

    Bu kelepçe orta plakaları tüpün altından birbirlerine 

bağlıyor. Asıl görevi orta plakaların da bağlı olduğu iki 

yan plakanın uçlara doğru tork oluşturup şekil 

değiştirmesini veya esnemesini önlemektir. Bunun 

yanında akrilik tüpün de rijitliğine katkı sağlar.  
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Kelepçe 2 Analiz 

    Parçanın diğerlerine nazaran küçük olmasından dolayı dizayn etüdüne gerek duyulmamıştır. 

Sadece statik analiz yeterli olmuştur. 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

3.926e+003N/m^2 

Node: 3000 

4.534e+006N/m^2 

Node: 2130 

 
Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant 

Displacement 

0.000e+000mm 

Node: 7 

6.058e-001mm 

Node: 3419 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1.658e-005 

Element: 39213 

4.089e-003 

Element: 18513 

 
 

Kelepçe 3 

    Bu kelepçenin amacı kelepçe 2’ye mukavemet 

desteği sağlamaktır. Kelepçe 2 ile Kelepçe 3 orta 

plakayı bir cıvata yardımıyla tutar ve yan plakanın 

tork oluşturarak esnemesini önler.   
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Kelepçe 3 Analiz 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

1.443e+004N/m^2 

Node: 59793 

2.634e+007N/m^2 

Node: 80406 

 
 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant 

Displacement 

0.000e+000mm 

Node: 1 

4.311e+000mm 

Node: 209 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1.728e-005 

Element: 23495 

2.301e-002 

Element: 8708 

 
 

 

 

Şase Analiz 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

6.929e-001N/m^2 

Node: 28704 

4.857e+005N/m^2 

Node: 183 
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Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant 

Displacement 

0.000e+000mm 

Node: 120 

1.856e-001mm 

Node: 41568 

 
 

 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1.091e-008 

Element: 9074 

3.111e-004 

Element: 49032 

 
 

 

Sonuç: Statik analiz sonucunda parçaların maruz kalacağı yüklere dayanacağı tespit edilmiştir.  
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Akrilik Tüp Patlatılmış Görüntü 

AKRİLİK TÜP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Su geçirmez akrilik tüp, elektronik devreyi koruması için gereken bir alt elemandır. ÖTR’de 

belirlediğimiz akrilik materyalinde ve ölçülerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Onun 

dışında tüpün alt elemanları olan flanşlar ve kubbe de daha önce belirlenen ölçülerde tutuldu. 

    Akrilik tüpün montajında flanşları silindirik gövdeye bağlarken önde ve arkada altışar olmak 

üzere 12 adet cıvata kullanılmıştır. Su geçirmezliği ise flanşların ve silindirik gövde arasında, 

önde ve arkada üçer tane olmak üzere 6 adet oring kullanılarak sağlanmıştır. Herhangi bir sıkıntı 

olması durumunda arkadaki 6 cıvatanın sökülmesiyle beraber elektronik devreye müdahale 

kolay bir şekilde yapılabilir. Tüpün içindeki elektroniğin dışarı ile olan bağlantısını sağlamak 

için arka kapağa 6 adet delik açılmıştır. Deliklerin sızdırmazlığı ise konektörler ve epoksi reçine 

ile sağlanacaktır 
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Elimizde Mevcut Bulunan Kubbe 

2 Numaralı Opsiyon  

    Yukarıda bahsedilen akrilik tüpten ayrı olarak elimizde bir başka tüp daha bulunmaktadır. 2 

numaralı tüp, ana tüpümüze göre çapça daha küçüktür. Flanşların gövdeye sıkıca geçeceği 

yerlerin çapları tüpün çapına göre konfigüre edilmiştir. Ana tüpümüzü üretemediğimiz taktirde 

aşağıda ölçülerini ve resmini verdiğimiz tüp kullanılacaktır. Bu ürünü ikinci plana atmaktaki 

amacımız elektronik aksamın 30 cm uzunluk verdiğimiz taktirde içine sığmayacak olmasıdır. 

Daha fazla uzunlukla alan yaratabilmemiz de beraberinde elektronik aksama ulaşımı 

zorlaştıracaktır. İkinci opsiyonu seçtiğimiz taktirde kelepçelerin tüpe değen yüzleri uygun 

şekilde yeni parçaya göre konfigüre edilecektir. 

 

 

 Opsiyon 2 

Opsiyon 2 Teknik Resim 
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Akış Analizi 

 

    Tüpün analizinde akrilik malzemenin mukavemeti 45 MPa olarak alınmıştır ve tüpümüzün 

havuz ortamında 5 metreye kadar basınca dayanabileceği doğrulanmıştır. 
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ELEKTRONİK KOL 

 

    Aracımızın önemli bir parçası olan elektronik kol, yarışma sırasında verilen görevleri en iyi 

şekilde tamamlaması için tasarlandı. Çalışma prensibini kolaylaştırması için tek serbestlik 

derecesi olan bir sistem düşünüldü. Elektronik kol, hareketi sağlayan dişli bir sistemden 

oluşuyor ve su geçirmez bir servo sayesinde tork kazanıyor. Servonun bir rulman yardımıyla 

döndürdüğü çark, kıskacın sol kolunun bağlı olduğu çarkı harekete geçiriyor. Her iki kolun 

çarkları birbirleriyle temas halinde bulunduğu için servonun hareketi kolların kapanmasını 

sağlıyor.  

 

Elektronik Kol Montaj Videosu 

    Malzeme olarak ise ABS’nin 

daha çok yapısal bütünlük 

sağlaması, PLA’ya göre nemden 

daha az etkilenmesi ve mekanik 

kullanımda fazladan esnekliğe 

sahip olması dikkate alınarak 

kullanacağımız materyal olmasına 

karar kılındı.   

    Ürettiğimiz parçaların montajı 

pim ve vidalarla yapılacak. Dönme 

hareketi yapan parçaların 

elektronik kolun gövdesi ile olan 

bağlantısını, minimum enerji kaybı 

olacak şekilde gerçekleştirmek 

amacıyla metrik 5 pimler 

kullanılacak.  

  

 

 

 

 

 

ABS
•Yoğunluk: 1.07 g/cm3

•Elastisite: 2.6 GPa

•Çekme Dayanımı: 70 MPa

PLA
•Yoğunluk: 1.3 g/cm3

•Elastisite: 3.5 GPa

•Çekme Dayanımı: 50 MPa

https://www.youtube.com/watch?v=KAAypoWGX4U
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Statik Analiz 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

5.044e-007N/m^2 

Node: 30748 

1.158e+006N/m^2 

Node: 36190 

 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant Displacement 0.000e+000mm 

Node: 15954 

5.937e-001mm 

Node: 73203 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 4.922e-016 

Element: 17362 

4.896e-004 

Element: 19938 

 

 

 

 

   İkinci Opsiyon: 

 

   Okuldaki atölyemize ulaşımımız olmadığından 

bir diğer opsiyonumuz olan pnömatik sistemle 

çalışacak kıskacımızın, pistonuna ulaşım 

sağlayamadık. Yukarıda bahsedilen kıskacın ABS 

parçalarının baskısı alındığında istenen güç ve 

mukavemet değerlerinin elde edilememesi 

durumuna karşın yedek bir kıskaç tasarımı 

oluşturuldu. Bu kıskaç pnömatik devrenin sağladığı 

güç ile çalışıyor. Pistonun açılıp kapanmasıyla 

kolların hareketi sağlanıyor. 
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Motor Muhafazası Patlatılmış Görüntü 

MOTOR MUHAFAZASI 

    Belirlediğimiz motorların pervanelere bağlanması ve yarışma şartları gereği güvenli olması 

açısından motor muhafazası tasarlandı. Malzeme tercihi olarak aynı sebeplerden elektronik 

kolun yapıldığı materyal olan ABS seçildi. Bir outrunner (dışı dönen) olan motorumuz inrunner 

(şasesi dönen) motorlara nazaran daha ayrıntılı bir şaseye ihtiyaç duydu. Çalışma prensibi; 

motorun dönmeyen parçasını sabitleyip dönen kısmının pervaneyle birlikte hareketine izin 

vermeye dayanır.  

  Motorun dönen kısmı 

pervaneye sıkı geçme ile 

tutturulur. Motorun dönmeyen 

kısmı ise sabitleyiciye aynı 

yöntemle geçirilir. Sabitleyici 

kollarından dış şaseye monte 

edilir. Arkadaki tutucu ise 

aerodinamik düzeni bozmamak 

için takılmıştır.  
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ÜRETİM YÖNTEMLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazer Kesim  

    Tanım: Lazer ışını ile işleme yöntemi, lazerden gelen ışık enerjisini 

kullanarak malzeme üzerinde buharlaştırma ve uzaklaştırma 

sağlaması ile gerçekleştirilir. Bu yöntem; delme, yarık açma, yiv 

açma, çizme ve markalama gibi birçok işlemde kullanılır.  

    Bu yöntem polietilen plakaları kesmede kullanılacak. Bu yolu 

seçmemizdeki sebep; mevcut şartlarımızda en uygun fiyatı ve en 

temiz çıktıyı lazer kesim ile yapabilmemizdir. Ayrıca bu yöntemin 

kolaylığının da tercih edilmesinde büyük katkısı vardır.  

 

   

Üretilecek Parçalar  ➔  Şase / Akrilik Tüpün Kapağı 

 

CNC Freze 

    Tanım: Frezeleme, bir iş parçasının birden fazla kesme kenarına 

sahip dönen silindirik bir takımın üstüne doğru ilerletildiği bir talaşlı 

imalat operasyonudur. Kesme takımının dönme ekseni ilerlemenin 

doğrultusuna diktir. Bu kesici takım ile ilerleme doğrultusu arasındaki 

oryantasyon frezelemeyi delik delmeden ayıran özelliklerden birisidir.  

    Bu yöntem alüminyumu ve poliüretan köpüğü işlemede kullanılacak. 

Flanşların delikleri, akrilik tüp ön kapak ve yüzdürücünün şekli üretim 

olarak en hızlı ve kolay, Freze ile yapılacağı için bu üretim şekli 

seçilmiştir.   

     

Üretilecek Parçalar  ➔   Flanşlar / Akrilik Tüpün Ön kapağı / Yüzdürücü 

Lazer Kesim

CNC Freze

Tornalama

3D Yazıcı
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Tornalama 

    Tanım: Tornalama, tek kesme kenarlı kesici takım yardımıyla 

dönen iş parçası üzerinden talaş kaldırma işlemi olarak adlandırılır. 

Kesici takım, silindirik parça üzerinde dönme eksenine paralel 

olarak doğrusal hareket ile ilerler. Tornalama geleneksel olarak 

torna tezgâhı olarak adlandırılan takım tezgahında yapılır. Torna 

tezgâhı belli bir dönüş hızında iş parçasını döndürmek için ve kesme 

takımını belli bir hızda ve kesme derinliğinde ilerletmek için 

gereken gücü sağlar.  

    Bu yöntem içi delikli olarak alacağımız akrilik tüpe istediğimiz et kalınlığını vermek için 

kullanılacak. Bunun yanında hammaddesi alüminyum çubuk olan flanşların ve ön kapağın dış 

çapını ortaya çıkarmakta da tornalamadan faydalanacağız.   

 

Üretilecek Parçalar  ➔  Akrilik Tüp Borusu – Ön Kapağı / Flanşlar  

 

3D Yazıcı  

    Tanım: Üç boyutlu yazdırma yöntemi, her bir yeni katmanı 

oluşturmak için mevcut parça yüzeyine filament şeklinde, polimer 

bir çalışma kafasından ekstrüde edilerek beslenir. Daha sonra, 

çalışma kafası her bir katmanın oluşturulması esnasında x-y 

düzleminde hareket ettirilir ve bu işlem bittiğinde z yönünde bir 

katman yüksekliği kadar bir mesafe yükseltilir.  

    Bu yöntem lazer kesimle üretemeyeceğimiz derecede ayrıntı 

içeren parçaların üretiminde kullanılacak. Parçaların küçüldüğü 

oranda hata veya uyuşmazlık olasılığı arttığı için tekrar üretim 

konusunda 3D yazıcı yöntemi büyük avantaj sağlıyor. 

    Dezavantaj olarak proses çıktısında boşluklar olmasını ve parçanın su alarak kütlesel 

dengesizlik yaratmasını sayabiliriz. Bu durumdan sakınmak için parçayı %100 dolulukta basıp, 

çıktıyı aseton banyosuna sokarak bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız. 

 

Üretilecek Parçalar  ➔  Motor Muhafazası / Elektronik Kol  
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 Elektronik Kol Üst Parçası Baskı Ön İzlemesi 

Pervane Baskı Ön İzlemesi 

Motor Ana Şasesi Baskı Ön İzlemesi 
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

 

    Aşağıda aracımızın alt bileşenleri, önemli görülen ölçüleri ile verilmiştir. Bütün uzunluklar 

milimetre cinsinden yazılmıştır. En sonda ise kütle tablosu oluşturulmuştur. Maksimum puanı 

alabileceğimiz kilo sınırını aştığımız taktirde bu tablo bize hangi parçaların kütlelerinde 

azaltmaya gidebiliriz, ne kadar etkili olur, bu konuda bilgi sağlayacaktır.  
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 Yan Plaka (Şase) 

 Orta Plaka (Şase) 
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 Alt Plaka (Şase) 

 Kelepçe 1 (Şase) 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelepçe 2 (Şase) 

Kelepçe 3 (Şase) 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motor 

Elektronik Kol 
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Boru (Akrilik Tüp) 

Arka Kapak (Akrilik Tüp) 



 

37 
 

 

 

 

Flanş (Akrilik Tüp) 

Ön Kapak (Akrilik Tüp) 
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Kubbe (Akrilik Tüp) 

Yüzdürücü 
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akrilik tüp

şase

dış elektronik

diğer

toplam kütle 7.91705 kg

Parçanın Adı Toplam Kütle Grup Adı Adet Kütle (gram)

akrilik tüp 1919,08 akrilik tüp 1919,08

alt plaka 1390,55 şase 1390,55

sağ plaka (x2) 2033,34 şase 1016,67

elektronik kol 358,05 dış elektronik 358,05

yüzdürücü 242,03 şase 242,03

fener (x2) 365,58 dış elektronik 182,79

kelepçe 1 160,29 şase 160,29

orta plaka (x2) 306,58 şase 153,29

motor (x6) 754,02 dış elektronik 125,67

diğer 268,73 diğer 268,73

kelepçe 3 55,97 şase 55,97

kelepçe 2 54,09 şase 54,09

vidalar 8,74 diğer 8,74

Genel Kütle Dağılımı

$1.919

$4.243

$1.478

$277

1.919 kg

4.243 kg

1.478 kg

0.277 kg

Boyut

• Uzunluk: 491 mm

• En: 432 mm

• Boy: 297 mm

Toplam Kütle

• 7917 gram

Toplam Hacim

• 7596 cm3
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SIZDIRMAZLIK  

 

   ROV için en hayati ihtiyaçlardan biri de sızdırmazlıktır. Motor, akrilik tüp ve kablo için 

gerekli bir özelliktir. Bu alanda yapılan herhangi bir hata motorun çalışmamasına veya daha da 

büyük bir sorun olan, elektronik parçaların su alıp bozulmasına sebep olur. Dolayısıyla akrilik 

tüp başta olmak üzere aracımızın 3 metre derinlikte su geçirmez olması gereklidir. Bu koşulun 

sağlanması için 6 adet oring 6 adet su geçirmez konektör ve epoksi kullanılacaktır.  

 

Oringler 

    Oring, içinde sıvı basıncı olan bir kanala yerleştirildiğinde, basınca karşı olan yüzeye baskı 

uygular ve şekil değiştirir. Bu değişim basınçtaki değişimle orantılıdır. Yani oringler 

kesitlerinin radyal ve eksenel yönde deformasyona uğramasıyla sızdırmazlık sağlamaktadırlar.  

  Bizim akrilik tüpte kullanacağımız oringler iki cinstir:  

2 Adet  → NBR70 AS568-154  (iç çap 94,92 mm - kalınlık 2,62 mm) 

4 Adet → NBR70 AS568-238 (iç çap 88,49 mm - kalınlık 3,53 mm) 

Oring 268’in hesaplaması ve değerleri aşağıdaki gibidir: 
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Oring 154’ün hesaplaması ve değerleri aşağıdaki gibidir. 
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Su Geçirmez Konektörler 

    Konektörler bir cihazı başka bir cihaza bağlamaya yarayan ara 

elemanlardır. Bir çok türü bulunur, bunlardan biri de su geçirmez 

konektörlerdir. Biz bu elemanı akrilik tüp ile dışarıda kalan 

elektronik parçaların (motor, servo, ışık) ve ana kabloyla olan  

bağlantısında kullanacağız. Elimizde bir adet ponsorluktan elde 

ettiğimiz bir konektör vardır (sağ tarafta resmi olan).   

Bu konektörlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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DENGE 

 

    Aracın su atındaki dengesini arttırabilmek için araç gövdesindeki ağırlık dağılımı ve 

yüzdürücünün tasarımı; kaldırma kuvveti ve ağırlık merkezinin eksenlerinin aynı düzlemde 

olmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirildi. Böylece aracımız pasif bir halde denge konumuna 

ulaşacaktır. Burada hatırlanması gereken bir nokta da aşırı yüksek ağırlık merkezi değerlerinin 

bazı sakıncaları olabileceğidir. Fazladan yükseklik başlangıç stabilitesini negatif 

etkilemektedir. Bu durumun önüne geçmek için araçtaki ağır parçalar daha aşağı konumlara 

indirilebilir veya ağırlık merkezinden daha aşağı bir konuma ek ağırlık konularak bu merkez 

aşağıya çekilebilir. Böylece denge noktasına ulaşmada motorların kuvvetine olan ihtiyacımız 

azalır. Dengesi bozulmuş bir aracın kendini stabil hale getirmesine pozitif stabilize denir. 

Pozitif stabilizeyi su altında sağlayabilmek için ise yüzerlilik merkezi ve ağırlık merkezi 

arasındaki mesafe yüksek tutularak araç sağlama alındı. Çünkü bir kuvvet ne kadar denge 

noktasından uzaktaysa kuvveti hareket ettirmek için gerek güç o kadar fazla olacaktır.  

    Aracın stabilizasyonuna etki eden başka bir konu ise en boy oranı ve motorların yerleri 

gelmektedir. Bu kurala göre yön motorları ağırlık merkezinden ne kadar uzaktaysa o kadar 

yüksek tork elde eder ve dönüşler o derece hızlı olur. Aracımızın boyutları ve motorların yerleri 

bu parametreye göre belirlenmiştir. 

 

 

 

 

  

 

 

Ağırlık Merkezi 

Yüzdürme Merkezi 
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YÜZERLİLİK 

 

    Arşimet prensibi, bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetini belirlemeye yarar. Prensip, batmış 

bir cismin üzerine etkiyen kaldırma kuvvetinin cisim tarafından yer değiştirilen sıvının 

ağırlığına eşit olduğunu belirtir. ROV yer değiştiren sudan ağırsa, batar. Bu durum negatif 

yüzme olarak bilinir. ROV yer değiştiren sudan hafifse, yüzer. Bu durum ise pozitif yüzme 

olarak adlandırılır. Fakat yer değiştiren su ROV’un ağırlığına eşitse bu durum nötr yüzme 

olarak adlandırılır. Nötr yüzmede ROV herhangi bir motor gücü kullanmadan istenilen 

derinlikte asılı kalabilir. Yarışma kuralları bizden ROV’un pozitif yüzerlilik göstermesini 

istiyor bunun sebebi; elektronik kısımda çıkan bir sorunda, motorlara giden gücün kesilmesi 

durumunda ROV’un yüzeye çıkması böylece ROV’a istenmeyen durumlarda kolay erişim 

sağlanmasıdır.  

    Pozitif yüzerliliği sağlamak için ROV’un yoğunluğunu suyun yoğunluğundan düşük 

tutmamız gerekir. Biz başlangıçta bu değere ulaşamadık fakat bu durum poliüretan köpüğü 

aracımıza ekleyince istediğimiz şekilde sonuçlandı. 

    Bu tabloda tahmini bir değer aralığına sahip su yoğunluğunun değişimine göre ROV’un 

yüzmesi için her bir motorunun ihtiyacı olan itki kuvveti gösterilmiştir.   

                       VROV*dsu*g = Fkaldırma        ( g: 9,80665 m/s2, VROV: 7596,46551 cm3 ) 

   
dsu(gr/cm3) Fkaldırma(gr.m/s2) dsu      Fkaldırma 

1 74495,87849 1,15 85670,26027 

1,01 75240,83728 1,16 86415,21905 

1,02 75985,79606 1,17 87160,17784 

1,03 76730,75485 1,18 87905,13662 

1,04 77475,71363 1,19 88650,09541 

1,05 78220,67242 1,2 89395,05419 

1,06 78965,6312 1,21 90140,01298 

1,07 79710,58999 1,22 90884,97176 

1,08 80455,54877 1,23 91629,93055 

1,09 81200,50756 1,24 92374,88933 

1,1 81945,46634 1,25 93119,84812 

1,11 82690,42513 1,26 93864,8069 

1,12 83435,38391 1,27 94609,76569 

1,13 84180,3427   

1,14 84925,30148   
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    Kaldırma kuvveti aracın kütlesine ve motorların itki gücüne ters yönde etkiyen bir kuvvettir. 

Bu sebeple şöyle bir formül yazılabilir: 

                            Fitki = Fkaldırma - WROV    ( WROV: 77639,74 gr.m/s2 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Görüldüğü gibi suyun yoğunluğunun 1,27 gr/cm3 olduğu durumda 4 adet dikey motorların 

aracımızı hareket ettirebilmesi için her birine 432 gram itki kuvveti gerekiyor. ( Eğer su, aracın 

yoğunluğu olan 1,0422 gr/cm3 olursa, araç nötr yüzme sağlayacağından tabloda da görüldüğü 

gibi stabilize için gereken itki kuvveti 0 değerini alıyor. Yani araç kendiliğinden suda asılı 

kalabiliyor. 

Fitki(gr.m/s2) Motor Başına Gerekli İtki (kg) 

-3143,86 -0,08015 

-2398,90 -0,06115 

-1653,94 -0,04216 

-908,98 -0,02317 

-164,02 -0,00418 

580,93 0,01481 

1325,89 0,03380 

2070,85 0,05279 

2815,81 0,07178 

3560,77 0,09077 

4305,73 0,10977 

5050,69 0,12876 

5795,65 0,14775 

6540,60 0,16674 

7285,56 0,18573 

8030,52 0,20472 

8775,48 0,22371 

9520,44 0,24270 

10265,40 0,26169 

11010,36 0,28069 

11755,32 0,29968 

12500,27 0,31867 

13245,23 0,33766 

13990,19 0,35665 

14735,15 0,37564 

15480,11 0,39463 

16225,07 0,41362 

16970,03 0,43262 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Tasarım Raporu Elektronik Şeması  

Kritik Tasarım Raporu Elektronik Şeması  
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    Yarışma şartlarında yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla, araca gereken gücün 48V 

DC kaynağından iletmek yerine yarışma sırasında bize verilecek olan 220V AC akımı iki tane 

power supply’den geçirerek 12V çıkış olarak sağlayacağız. İki tane power supply 

kullanmamızın nedeni robotun ihtiyacı olan fazla akımı karşılamaktır. Power supply’lerden 

12V çıkış aldığımız için 48V-12V regülatör kullanımına gerek kalmamıştır. Arduino ve 

Raspberry Pi 5V ile çalıştığı için 12V-5V regülatörü kullanılmaya devam edilecektir fakat bu 

regülatörün, robota girişi sadece 12V olacağı için dönüşümü robotun içinde 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca Raspberry Pi’ye bağlı olmasını düşündüğümüz sensörleri (basınç, 

ivme) Arduino Nano’ya bağlayacağız çünkü yazılım kısmında sensörler için kullanacağımız 

PID Algoritması’nı Arduino Nano üzerinden kontrol etmenin daha iyi olduğuna karar verdik.  

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

    Araçta işlemci olarak Raspberry Pi ve Arduino Nano kullanılacaktır. Aracın ana kontrolünün 

Raspberry Pi 4 üzerinden sağlanmasına karar verilmiştir. Raspberry Pi’nin yer istasyonundaki 

kontrol bilgisayarı ile iletişimi Cat6 Ethernet kablo ile sağlanacaktır. Raspberry Pi, sistemin ana 

işlemcisi olacaktır ve USB ile kendisine bağlı olan kameradan aldığı görüntüleri yer 

istasyonundaki kontrol bilgisayarına iletecektir ve otonom görevler için görüntü işleme 

yapacaktır. Aracın suda hareket etmesi, aracın stabilizasyonunun korunması, servo motora bağlı 

olan tutucunun (robot kolun) hareketi ve motorların kontrolü Arduino Nano ile sağlanacaktır. 

Arduino Nano, Raspberry Pi’den gelen komutlar üzerine çalışacaktır yani Raspberry Pi ve 

Arduino Nano birbirine I2C Protokülü ile bağlı olacak ve sistemde Raspberry Pi 

master(yönetici) olarak Arduino Nano ise slave(köle) olarak çalışacaktır. 

    Araçtaki motorların çalışma gerilimi 12V, Raspberry Pi ve Arduino’nun çalışma gerilimi ise 

5V olduğu için voltajın 12V’tan 5V’a dönüşümü aracın içerisinde bulunan regülatör ile 

gerçekleştirilecektir. Aracın hareketini sağlamak için motor kısmında da belirttiğimiz gibi ilk 

tercih olarak BRF2838 suya dayanıklı fırçasız motorlardan altı adet bu motorların teslimatında 

veya tedarikinde bir sorun çıkması durumunda B planı olarak üzerinde pervanesi takılı halde 

bulunan 385-motor su altı pompalarından altı adet kullanılacaktır. Motorların çalışma akımına 

uygun olan 35A ESC (Electronic Speed Controller) motorlara bağlanacaktır. 

    Sistem içerisindeki sensörler (basınç, ivme) I2C protokolü üzerinden Arduino Nano’ya 

bağlıdır ve okudukları değerleri Raspberry Pi ve Cat6 Ethernet kablo üzerinden kontrol 

bilgisayarındaki arayüz birimine iletecektir. Su altı aracımızın tüm elektronik alt sistemlerinin 

sızdırmazlığı akrilik tüp ile sağlanacak ve tüm sistemler tüp içine sabitlenecektir.  

 

Elektronik Sistem Güvenliği  

Elektronik sistem tasarımında aracın istenilenden fazla miktarda akım çekerek aracı tehlikeye 

atmasını engellemek için sigorta kullanılmıştır. Aracın kontrolden çıkması ve herhangi bir 

kaçak durumunda araca giden gücü anında kesebilmek için acil durdurma butonu elektronik 

sisteme dahil edilmiştir. Aracın sızdırmazlığı ayrıntılı olarak mekanik başlığı altında 

açıklanmıştır. Güç ve akım hesapları ilerleyen sayfalarda detaylı olarak incelenmiş, buna uygun 

elektronik sistem tasarlanmıştır. 
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    Jetson Nano işlemci olarak az da olsa Raspberry Pi’nin gerisinde kalmasına rağmen GPU 

yani grafik işlemcisi ve veri aktarım hızlarına bakıldığında Raspberry Pi’den daha iyi bir cihaz 

olarak görülmektedir. Araçta yüksek GPU’ya ihtiyaç duyulmadığı için ve veri aktarım 

hızlarındaki farkları da yok sayarak fiyatının daha uygun olmasından dolayı Raspberry Pi tercih 

edilmiştir.  

 

Raspberry Pi 4 

     Aracın ana beynini oluşturan parçadır. Yüksek hızlı 

işlemci gücü, 4 adet USB girişi bulundurması ve 

Ethernet bağlantısına sahip olduğundan dolayı 

kullanımına karar verilmiştir. Arduino ve kameradan 

alınan veriler buraya aktarılacak ayrıca Otonom 

görevler de Raspberry Pi üzerinden 

gerçekleştirilecektir. Raspberry Pi 4 Model B dört 

çekirdekli Broadcom ARM Cortex 72 işlemciye ve 

1.5GHz hız değerlerine sahip olduğu için tercih 

edilmiştir. Ayrıca bilgisayardan gelen Cat6 Ethernet kablonun bağlanması için üzerinde dahili 

bir ethernet girişinin bulunması ve kullandığı Raspbian işletim sisteminin Python programlama 

diliyle kolayca programlanabilmesi de Raspberry Pi kullanma tercihimizi desteklemektedir.   

 

• 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci 

• Gigabit ethernet girişi 

• Bluetooth 5.0 

• 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 port 

• Çift monitor desteği 

• VideoCore VI grafikleri 

• 40 pinli GPIO bağlantı noktaları 

Raspberry Pi 4B

Daha iyi işlemci 

Daha düşük veri aktarımı 

(265,2 MB/s)

Düşük fiyat

Jetson Nano 

Daha güçlü GPU

Daha hızlı veri aktarımı 
(288,4 MB/s)

Yüksek fiyat
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Arduino Nano 

    Tüm sensörlerin ve tutucumuzun araca bağlanıp kolayca 

kontrol edilebilmesi için Arduino NANO tercih edilmiştir. 

Sensörlerden alınan veriler Arduino üzerinden Raspberry Pi’ye 

aktarılacaktır. 

Teknik Özellikleri: 

• Mikro denetleyici ATmega328 

• Çalışma Gerilimi 5V 

• Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V 

• Giriş Gerilimi (limit) 6-20V 

• SRAM 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM 1 KB (ATmega328) 

• Saat Hızı 16 MHz 

 

Elektronik Hız Denetleyici (ESC) 

 

    Ara yüzlere kolayca uyarlanabilir olması ve yüksek performans 

gösterirken düşük ısı üretmesinden dolayı Racerstar 4'ü 1 arada çift yönlü 

ESC tercih edildi. Kullanılan ESC çeşidi aracın motorlarına kontrol 

kumandasından gelen fren, gaz ve tepki sinyallerini ileterek motorların 

doğru bir şekilde çalışmasını sağlamakta, kullanıcı tarafından 

programlanabilmektedir. Alçak gerilim kesme, aşırı ısınma ve gaz sinyal 

kaybı korumasına sahiptir. Herhangi bir hattın bozulma ihtimaline karşı 

boşta kalan iki ESC hattını kullanılarak hızlı şekilde müdahale 

edilebilmektedir. Bu ESC’yi tercih etmemizdeki en büyük neden 

boyutlarının küçük olması ve 8 ESC’nin işlevini iki adet ESC ile karşılamasıdır. 

  

Arduino Uno

Voltaj Girişi  (7-12V) 

Analog Girişi (6)

3500 mm2 Alan

Arduino Nano 

Voltaj Girişi (7-9V)

Analog Girişi (8)

700 mm2 Alan
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Teknik Özellikler:  

• Sinyal gerilimi: 3.3 – 5 V  

• Giriş gerilimi: 7 – 26 V  

• Maksimum akım: 40 A  

• Ağırlık: 13 g  

• V.Boyut:36x36mm 

 

    Pandemi süreci dolayısıyla tedarik sorunu oluşması durumunda alternatif olarak bulunan, 

Bidirectional çift yönlü 40A ESC kullanılması planlanmaktadır.  İlk tercihimiz olan dörtlü 

ESC’lere kıyasla her motor için bir adet ESC kullanılması gerekmektedir. Alternatif olarak bu 

ESC’leri tercih etmemizdeki neden fren, gaz ve tepki sinyallerini iletirken sağladığı doğrusallık 

ve harici kalibrasyon gerektirmemesidir.  

 

• Sinyal gerilimi: 3.3 – 5 V  

• Maksimum akım: 55 A  

• Ağırlık: 35 g  

 

 

 

 

 

Servo Motor (TD-8120MG) 

    TD-8120MG Su Geçirmez servonun tercih edilmesinin 

sebebi 21.8 kg’a ulaşabilen torku sayesinde istenen tutma 

gücünü sağlıyor olmasıdır. Diğer eşdeğerlerine tercih 

edilmesinin sebebi ise fiyatının diğerlerine nazaran düşük 

olmasıdır. 

 

• Metal dişliler; Çift rulman, Su geçirmez eksen 

• Bağlayıcı: "S" tipi (GND, VCC, Sinyal) 

• Kablo uzunluğu: 300mm 

• Çalışma hızı: 0.18sn / 60 ° (yüksüz 4.8V) 

• Çalışma hızı: 0.14sn / 60 ° (yüksüz 6.0V) 

• Tork: 18.5Kg • 4.8V'de cm 

• Tork: 21.8Kg • cm ila 6.0V 

• Ölü bant genişliği: 4μs 

• Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila 60 ° C 

• Besleme gerilimi: 4,8 - 7,2Vcc 

• Boyutlar: 54.44 x 20 x 40.45 mm 

• Ağırlık: 65g 
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Basınç Sensörü (BCT 22) 

     

    Daha önceki basınç sensörümüze alternatif olarak bulunan, 

Türk mühendisleri tarafından yapılmış, yerli ve daha az maliyetli 

olan basınç sensörünü aracımızda kullanılmasına karar 

verilmiştir. Aracımızdaki basınç sensörü yardımıyla suyun 

basıncını ölçüp derinlik–basınç arasındaki bağlantıdan 

yararlanarak aracın suyun içindeki yükseklik durumu hakkında 

bilgi edinilecektir. Arduino’ya bağlı olan basınç sensörü; elde 

ettiği verileri I2C protokolü ile Arduino’ya aktarmakta, Arduino 

pyfirmata ile Raspberry Pi ‘ye ve oradan da Ethernet kablosu ile bilgisayardaki arayüze 

iletilmektedir. Aracı kontrol eden kişi arayüz ekranında gördüğü basınç sensörü verisi 

yardımıyla aracın su içindeki yüksekliğini anlayabilmekte bu doğrultuda kontrolü daha kolay 

ve güvenli bir şekilde yapabilmektedir. BCT 22 basınç transmitterini tercih etmemizdeki en 

büyük neden hassas ölçüm ve yüksek doğruluk oranı sağlamasıdır.  

 

• 0-400mbar arası hassas ölçüm yapabilmektedir.  

• 4-20mA/0-10V aralığında farklı çıkış imkânı sağlayan analog voltaj aralığı.  

• IP67 koruma sayesinde toz geçirmez ve yüksek basınca dayanıklıdır.  

• EMC ve ters polarite koruması sağlamaktadır.  

• Piezorezistif çalışma prensibine sahiptir.  

• Relative olarak ortam basıncını ölçmektedir.  

• Su altı aracının derinliğinin hesaplanması ve yön uygulamalarında kullanılması 

planlanmaktadır.  

 

 

Raspberry Pi Dual Kamera 

 

    Aracımızın hareketini sağlarken bize 120 derece gibi geniş ve 

720p gibi net bir görüntü sağlaması hem otonom görevler için veri 

işlemeyi kolaylaştıracak hem de aracı kontrol eden kişiye kolaylık 

sağlayacaktır. Ayrıca, çok hafif olması aracın yüzerliliği için engel 

teşkil etmez iken, USB bağlantısı olması da elektronik açıda bize 

kolaylık sağlayacaktır. Raspberry Pi’a bağlı olan dual kamera; elde 

ettiği görüntüleri Raspberry Pi’a aktarmakta, görüntüler oradan da 

Ethernet kablosu ile yer istasyonundaki monitöre iletilmektedir. 

Aracı kontrol eden kişi bilgisayar ekranındaki gördüğü görüntüler yardımıyla aracın su içindeki 

hareketini kontrol edebilecek ve görevin ifa edilmesi için araca komutlar gönderecektir. Bu 

kamerayı kullanmamızdaki en büyük nedenler Raspberry Pi ile uyumlu ve programlanmasının 

kolay olmasıdır. 

 

• Sensör OV9712  

• Resim formatı MJPEG/USB protokolü USB2.0 HS/FS  

• Otomatik pozlama AEC desteği/otomatik beyaz blance AEB desteği  
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• Etkili piksel: 1280 (H) x 720 (V) piksel/640 (H) x 480 (V) piksel (diğer özel boyut 

çözünürlüğü özelleştirilmiştir)  

• 1280 (H) x 720 (V) pikselMJPEG 30fps 640 (H) x 360 (V) pikselMJPEG 60fps  

• Ayarlanabilir parametreler parlaklık/kontrast/renk doygunluğu/tanım/gama/WB  

• Gece görüş isteğe bağlı, IR gece görüş için IR Cut ve IR kurulu destekleyebilir.  

• Voltaj DC 5 V/akım 150mA/çalışma sıcaklığı derece (-20 ~ 70)  

 

Motorlar 

    Ön Tasarım Raporu’nda yatay hareket için dört, 

dikey hareket için iki motor kullanılması 

kararlaştırılmıştı fakat tasarımda PID algoritmasının 

daha efektif çalışması amacıyla iyileştirmeye gidilerek 

yatay hareket için iki, dikey hareket için dört motor 

kullanılmasına karar verilmiştir. Motor tercihi 

BlueRobotics T200 motorlarından yana kullanılmıştı 

fakat pandemi sürecinde yaşanılan aksaklıklar ve 

BlueRobotics şirketindeki teslimat ile ilgili 

problemlerden dolayı kullanılması düşünülen T200 motorlarından vazgeçildi. T200 

motorlarının yerine BRF2838 suya dayanıklı fırçasız motorlarının kablo bağlantıları ve 

izolasyonları yapıldıktan sonra tasarlanılan pervane modeli ile birleştirilip kullanılacaktır. 

    Seçilen BRF2838 motoru, kapsüllü motor sargıları, statör kaplamalı mıknatıslar ve rotor ile 

tamamen su geçirmez fırçasız motordan oluşan bir yapıdır. Motorun tek açıkta olan kısmı kablo 

bağlantı noktalarıdır ve bu noktaların izolasyonu sağlanacaktır. Çekirdek motor tasarımı, 

dronlarda ve uzaktan kontrollü model uçaklarda gördüğünüze benzerdir ancak motor tasarımı 

su altı kullanımı için optimize edilmiş 3 fazlı fırçasız out-runner motorlardır. Kendi tasarımımız 

olan pervaneler 3D yazıcıdan üretilerek motora montajı yapılacaktır. Motoru çalıştırmak için 

fırçasız bir ESC(Electronic Speed Controller)’ye ihtiyaç vardır. Motorun kullandığı akım çok 

fazla olmamasına rağmen ani zorlanmalarda ve yüksek güç gerektiren koşullarda motorun zarar 

görmemesi için güvenlik önlemi olarak 35A ESC kullanılmıştır.  
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    Kullanılması düşünülen BRF2838 motorları yurtdışı kaynaklı 

olduğu için pandemi sürecinde yaşanılan teslimat problemleri de 

göz önüne alındığında kötü durum senaryosu olarak 3 fazlı 

fırçasız out-runner motorlardan 6 tane alınacaktır. Bu motorların 

yüzeyi ve motor kablolarının izolasyonu epoksiyle sağlanıp suya 

dayanıklı hale getirilecektir. Takımımız tarafından üretilen 

pervaneleri de montajlayarak, yalıtımını kendimizin yaptığı 

iticilerin kullanılması planlanmaktadır. Motorların izolasyonun 

sağlanamaması veya sızdırmazlıkla ilgili bir problemin 

yaşanılması durumunda; üzerinde pervanesi takılı halde bulunan 385-motor su altı 

pompalarından (solda) kullanılması planlanmaktadır. 

    385-motor su altı pompaları, 3 fazlı fırçasız out-runner motorlardır ve 12V ile 

çalışabilmektedirler. Paslanmaz çelik rulman ve alüminyum alaşım kullanılarak üretilen motor 

korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Motorda kullanılan kırmızı güç kabloları yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı yumuşak silikon kablolardan üretilmiştir. Motora gelen değişken voltajı 

sabitlemek ve motora zarar vermesini engellemek için ESC(Electronic Speed Controller)’ye 

ihtiyaç vardır. 

 

 

Ethernet Kablosu 

    Su altı aracının veri iletimi için Cat6 türü kablo 

kullanılması planlanmaktadır. Bu kablolar, 

ethernet bağlantılarını için haberleşme alanında 

yaygın olarak kullanılmakta ve ses ile görüntü 

sinyallerinin iletimini sağlamaktadırlar. 100 

metreye kadar veri sağlayan bu kablolar, 25 

metrelik kullanımımız için üst düzey verim 

sağlamaktadır. Söz konusu kablolar 250 MHz’lik 

frekans geçişine elverişli olup 1Gbit/s’lik veri 

taşıma özelliğine sahiptir. 8 telli olan Cat6 

kablolarının bağlantısının RJ45 konektörleri 

olarak anılan 8P8C konektörleri ile yapılması 

planlanmaktadır. 

    Suda nötr yüzerlilik sağlaması planlanan kablonun birleşimi belirli aralıklarla kullanılan 

süngerlerle sağlanılacaktır. Sünger aralıkları yarışma alanındaki havuza eşdeğer bir havuzda 

test edilerek belirlenecektir. 
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Güç Kablosu 

 

    Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımında kullanılan birçok farklı kablo çeşidi bulunmaktadır. 

TTR kablolar bu kablo çeşitlerinden birisidir. TTR kablolar, çok sayıda ince bakır iletkenin bir 

araya getirilip PVC ile kaplanması yoluyla oluşturulmuş iletkenlerin PVC kılıf ile bir araya 

getirilmiş ve araları PVC dolgu ile doldurulmuş kablolardır. TTR kablolar çok damarlı ince 

iletkenli ve dış kılıfının yapıları nedeniyle esnek kullanım sağlamaktadır. 

Bakır, alüminyuma göre daha iyi bir iletken olduğu için bakır kablo kullanılmasına karar 

verilmiştir. Kullanılacak bakır TTR kablo 25 metre uzunluğunda olacağı için kabloda belli 

miktarda voltaj ve amper kaybı gerçekleşmesi öngörülmüştür. Oluşacak kaybı öğrenmek için 

çeşitli hesaplamalar yapılmıştır. 

 

 
 

 
 

    Yaptığımız hesaplamalar sonucunda voltaj kaybı 1mm’lik kabloya göre daha az olduğu için 

2.5mm’lik TTR kablo tercih edilmiştir. İki farklı 

güç kaynağından enerji edildiği için güç 

kaynaklarının (+) ve (-) çıkışlarının bağlanacağı 

4 farklı kabloya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 

için içerisinde 2.5mm’lik 4 farklı kablo olan 

4x2.5mm’lik TTR kablo kullanması planlanmaktadır. 
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Kumanda 

    Robotun kontrolünü bilgisayar üzerindeki tuşlar haricinde 

başka bir şekilde kontrol etmek için kumanda kullanılmasına 

karar verilmiştir. Bunun için iki seçenek belirlenmiştir, ilk 

olarak; dış şasesi 3D yazıcıdan basılarak özgün bir kumanda 

üretilmesi planlanmaktadır. Bu kumanda ile aracın 3 eksende 

hareketi, 2 tane dört eksenli joystick modülü ile kontrol 

edilecektir. Robotun çalışmaya başlaması, çalışmayı 

durdurması, otonom görevler için otonom moda geçmesi, diğer 

görevler için manuel moda geçmesi, video kaydı başlatıp 

durdurması ve robot kolun açılıp kapanmasını kontrol etmek 

için de çeşitli butonlar kullanacaktır.   

    Kumandadan gelen sinyaller kontrol bilgisayarındaki arayüz 

birimi üzerinden Cat6 Ethernet kablosuyla Raspberry Pi’ye, 

I2C Potokolü ile Arduino Nano’ya ve PWM sinyalleri ile de motorlara iletilecektir.   

    Bunlara ek olarak kumandadaki kontrole alışmak ve daha iyi kavramak için Unity yardımı 

ile bir arayüz geliştirilmiştir. Geliştirilen Arayüz ile evde kalınan pandemi süreci boyunca 

alıştırma yapılarak aracı kontrol edecek kişinin bu konuda yetkinlik kazanması hedeflenmiştir. 
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Algoritma Akış Diyagramı 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
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  Kontrol algoritması tasarımında aracın manuel kontrolünü USB giriş ile yer istasyonuna 

(bilgisayar) bağlanılan Joystickler ile sağlanmaktadır. Bilgisayara gelen hareket sinyalleri 

Ethernet kablosu üzerinden TCP protokolü yardımıyla Raspberry Pi’ye aktarılmaktadır. 

Raspberry üzerinden ise pyfirmata iletişim protokolü ile Arduino’ya aktarılıp, buradan da I2C 

protokolü ile motorlara iletilmiştir. Arduino üzerinden düzenli aralıklar ile motorlara sinyal 

yollanıp, gelen komut göz önüne alınarak bu sinyallerdeki değişimlere göre motorların çalışma 

güçlerini değiştirip aracın hareketi sağlanmaktadır. 

    Aracın hareket ederken oluşturabileceği sapmaları 

engellemek için BNO055’ten gelecek olan ivme ve 

gyro verilerinden yararlanılmıştır. Gelen verilere göre 

aracın dengesini yatay eksende düz duracak şekilde 

konumlandırılmaya çalışılmıştır. Oluşan 

bozulmalarda, örneğin yükselmekte olan aracın 

sudaki bir dalgalanma nedeni ile aracın sağa doğru bir 

eğim oluşturması durumunda gelen açı verilerinden 

bunu algılayarak algoritmanın, aracın sağ tarafındaki 

motorları soldaki motorlara göre daha güçlü 

çalıştırması için sinyal yollayarak açısal farkı kapatıp 

yeniden yatayda 0 derece olacak bir şekilde 

düzeltilmesini sağlayan bir PID Controller 

algoritması geliştirilmiştir.  

    Eğer araç ileri hareket ederken şekildeki gibi bir 

sapma ya da eğimli bir açı yakalarsa, algoritma 

tarafından örnek olarak yön oku ile gösterilen motora 

diğerine göre daha fazla güç gönderilmesi sağlanıp, 

sağdaki motorun daha güçlü çalışmasını sağlayarak aracın 

alttaki görüntüde olduğu gibi düz bir konuma gelene 

kadar güç vermeye devam etmektedir. Ayrıca devamlı 

olarak bu işlemi yapıp aracın sapmalara karşı daha sağlıklı 

bir şekilde hareketine yardımcı olmaktadır. Araç 

aşağıdaki gibi düz hale gelince iki motor da eşit kuvvetle 

çalışmaya devam ederek dengeyi yeniden kurmaktadırlar.   

Güdüm Algoritması tasarımında siyah renkli çemberi 

tespit edebilmek için önce görüntü gri tona çevrildi, bu 

çevirme piksel başına düşen bit sayısında azalma 

sağlayarak işlem kolaylığı sağlamıştır. Bu işlemden sonra 

“Erode” komutu ile görüntüdeki gürültüler temizlendi. 

Hemen ardından gürültülerin temizlenmesi sırasında 

oluşan ana görüntüdeki silikleşmeleri yok edip daha belirgin hale getirmek için “Dilate” komutu 

kullanıldı. Çember tespiti için “HOUGH Algoritması” kullanıldı. Kullanılan algoritma yuvarlak 

cisimlerin tespitini sağlamakta ve tespit edilen çemberlerin X,Y ve R değerlerini İNT’e 

çevrilmesine yardımcı olmaktadır. Çevrilen bu değerler kameranın gördüğü görüntüdeki 

çemberin konumunu anlamakta ve yarıçap değerini elde etmektedir. Elde edilen değerler, 

önceden test edilerek eksenlerin ortasında duran bir çemberin yaklaşık eksen değerleri 

belirlendi. Bu sayısal değerler ile tespit edilen çemberlerin konumu “if-else-elif” koşulları ile 

karşılaştırılıp otonom hareketin temel yapısı belirlendi. Bir örnek vermek gerekirse yatay ekseni 

X değeri ile tanımlandı ve yatay düzlemin ortası yaklaşık olarak 360 olarak belirlendi. Eğer 

tespit edilen çemberin X değeri 360’tan küçük ise cisim robotun solunda kaldı demektir. Aracın 

çemberin tam ortasından çarpmadan geçebilmesi için robota sola dön komutu yollanır. 
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Yaptığımız bu işlem Y ekseni için de uygulandı. Son olarak eğer çember aracın tam karşısında 

yani X ve Y eksen değerleri için görüntü ortada iken, araca düz gitmesi için komut yollanır. 

    Güdüm Algoritması Tasarımı sürecinde renkli çemberlerin tespiti için HVS Renk Uzay’ı 

kullanıldı. Bu kısımda RGB Renk Uzayını kullanma seçeneği de mevcuttu fakat HSV 

Uzay’ındaki H (hue) değerine uygulanan eşik değerleri sayesinde, RGB’ye göre daha net bir 

ayrım yapıldığı için HSV tercih edildi. Algoritmanın çalışma mekanizmasına geçersek HSV 

yardımı ile elde edilen renklere bir üst ve bir alt sınır belirledikten sonra bunlar “inRange” 

komutu ile sınırlandırıldı. Sınırlanan tonlara göre kameradan gelen görüntüler içinden 

belirlenen renk aralığına uyan cisim ve cisimler arandı. Bulunan cisimlerin eksen değerleri 

“moments” fonksiyonu ile elde edildi. X ve Y eksenlerindeki konumlarına göre aracın otonom 

hareketi kontrol edildi. Örneğin gelen görüntünün belirdiği kısımda bir cisim olursa yatay eksen 

değeri 360 ve dikey eksen değeri 270 olarak tespit edilmektedir. Bunlar referans alınarak “if-

else-elif” koşulları ile gelen eksen değerleri karşılaştırılmakta, X=400 şeklinde bir veri gelirse 

cisim araca göre sağda bulunmaktadır. Cisim ve aracı düz bir hizada tutabilmek için araca sağa 

dön komutu verilmektedir. Bu şekilde renkli çemberlere doğru yönelip çemberlerin içine park 

etmesi sağlanmaktadır. Bu kısımda cisimleri tanımlamak için “YOLO” algoritması kullanmak 

da seçenekler arasındaydı fakat kullanılan algoritmaya göre daha karmaşık olması ve çalışırken 

tasarladığımız algoritmaya göre yavaş kaldığı için bu algoritmanın kullanılmasına karar 

verilerek renkli çemberler rehber alınmıştır. 

    Güdüm Algoritması kısmında aracın suya bırakıldığı anda istenilen nesneleri araması için şu 

şekilde bir algoritma geliştirilmiştir: Araç istenen cisimleri aramaya başladığı anda önce sağ 

tarafa yönelecek, eğer herhangi bir duvara denk gelmezse 3 saniye sağ tarafa gidecek ardından 

sola dönüp 3 saniye sol tarafa gidecektir. Başladığı tarafın tam sağ çaprazında bulunacak ve 

havuzu bu şekilde tarayacaktır. Bu kısımda eğer duvara denk gelirse tam tersi yöne yani sol 

tarafa dönüp 3 saniye sola, ardından da sağa dönüp 3 saniye sağa olacak şekilde bir tarama 

gerçekleştirerek havuzun bir köşesinden başlayıp karşı çaprazındaki köşeye kadar havuzun sağ 

tarafını taramış olacaktır. Karşıya ulaştığında ise eğer hala aranan nesneleri bulamadıysa 

aracımız sola dönecektir. Çünkü sağ tarafında duvar bulunmakta ve bu durumda da üstte 

bahsettiğimiz gibi tam aksi yöne yani sol tarafa döneceği için havuzun taranmayan diğer tarafını 

taramaya başlayacaktır. Bu kısmı taramaya başladığında aracın sağ tarafında duvar varsa araç 

sola doğru taramaya başlayacak ve bitirdiğinde yine aynı şekilde başladığı noktaya göre 

havuzun karşı çapraz kenarına ulaşmış olacak, solundaki duvar nedeniyle de sağa dönüp 

taramadığı tarafı taramaya başlayacaktır. Kısacası öncelik olarak sağ taraftan aramaya başlayan 

ve duvara denk geldiği taktirde tam aksi yöne dönüp her seferinde havuzun bir yarısını 

tarayacak olan bir algoritma tasarlanmıştır. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

    Kontrol algoritması yazılımı sürecinde Arduino üzerine bağlı olan kameradan, ivme sensörü 

ve basınç sensöründen gelen verileri Raspberry Pi’ye ve oradan TCP kullanılarak Ethernet 

kablosu aracılığı ile bilgisayara iletilecektir. Bilgisayar ekranına aktarılan görsele ve sayısal 

verilere dayanarak, bilgisayara bağlanan Joystick kolları ile aracın manuel hareketi 

sağlanmaktadır. Bilgisayardan giden sinyaller ise Ethernet kablosu yardımı ile Raspberry Pi’ye 

aktarılacaktır. Raspberry ise aldığı sinyalleri I2C Protokolü ile Arduino’ya aktarmaktadır. 

Arduino gelen sinyallere göre gerekli motorlara güç vererek istenen hareketi sağlamaktadır. 

Oluşabilecek sapmaları engellemek için BNO055’ten alınan verilerden yararlanılmıştır. İvme 

sensöründen gelen veriler ile 3 boyutlu oryantasyon elde edilmiştir (x,y,z eksenleri). Gyro 

verileri ile eksenler üzerinde yapılan hareketlerin verileriyle cismin eksenlerde yaptığı açı 

değerleri okunmuş, hareket ederken yalpalama yapmaması için oluşabilecek dengesizlikleri 



 

60 
 

PID Controller ile “Kp”,”Kd” ve “Ki” değerlerini değiştirip uygulayarak en uygun değerlere 

erişilerek dengesizlikler giderilmiştir. 

    Kontrol algoritması yazılımı sürecinde, Arduino için  kullanılacak kütüphaneler sensörümüz 

için; BNO055 ve Wire (PID Controller  kullanmak amacı ile BNO055’ten eksen verilerine 

ulaşmak için), Servo (motor kontrolü için), Arduino APDS-9960, I2C(Arduino ve Raspberry 

iletişimi ve Arduino’ya bağlanacak sensörler için), Ethernet (Bağlanılan Ethernet kablosunu 

kullanabilmek için), Picamera (bağladığımız kamera için ),  Adafruit IO , PWM (Pinlere bağlı 

olan elemanların doğru sıklıkta çalışmasını kontrol etmek için), pyfirmata (Arduino’nun 

Raspberry ile iletişim kurması için) olarak belirlendi. Raspberry Pi için ise Arduino ile iletişimi 

sağlamak amacıyla pyfirmata kütüphanesi kullanılmıştır.  

    Kontrol algoritması yazılımı sürecinde Arduino ve Raspberyy Pi 4b seçilmesinin nedenleri 

ise Raspberry Pi 4b’nin küçük olması, sağladığı yüksek ram kapasitesi, True Gigabit Ethernet’e 

sahip olması ve daha hızlı veri iletimi sağlamasıdır. Ayrıca Rasberry Pi ile Python’un kolay 

entegre edilebilmesi tercih etmemizdeki en büyük etkendir. Arduino’yu tercih etmemizdeki 

sebep ise kullanılacak sensörler ile uyumlu çalışmasıdır. 

    Güdüm algoritması yazılımı kısmında, kameradan gelen veriler Raspberry Pi içinde Python 

yardımı ile işlenmiştir. Görüntü içindeki renkli çemberleri HSV Renk Uzayının istenilen 

aralıklarda sınırlanabilmesi için ise “inRange” komutu kullanılmıştır. Siyah çemberlerin tespiti 

için ise “HOUGH” algoritmasından yararlanılmıştır. Ayrıca çemberleri tespit ederken 

bulundukları konum verileri elde edilmiştir. Bu sayede tespit edilen çemberlerin robota göre 

bulundukları konumu anlayarak, aracın çembere giderken gerekli hareketinin sağlanması için 

Arduino’dan gerekli motorlara güç vermesi için sinyal yollanmaktadır. İletilen sinyallere göre 

Arduino gerekli motorlara komut vererek aracın hareketini sağlamaktadır. 

    Aracın güdüm algoritmaları yazılımı sürecinde yazılım dili olarak Python tercih edilmiştir. 

Bunun başlıca nedenleri Python’un Raspberry Pi ve kullanılan görüntü işleme kütüphanesine 

uyumlu olmasıdır. Python açık kaynak kodlu olduğu için internet üzerinden aradığımız bilgiler 

ile erişmek açısından fayda sağlamakta ve Raspberry Pi ile kolay bir şekilde entegre olup 

çalışabilmektedir. 

    Python ile temel olarak OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Bunun temel nedeni içerisinde 

görüntü işlemeye (image processing) ve makine öğrenmesine (machine learning) yönelik 

2500’den fazla algoritma ve binlerce fonksiyon bulunmasıdır. Açık kaynak kodlu olması 

Python’da olduğu gibi bize bilgiye erişim kolaylığı sağlamaktadır. OpenCV içindeki ara 

katmanları sayesinde birçok işletim sistemini desteklemektedir. Bahsedilenlere ek olarak 

matematiksel ve matris işlemleri için Numpy kütüphanesini, görüntüyü kontrol etmek için 

gerekli gecikmeyi sağlamak için Time kütüphanesi kullanılmıştır. 
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4.4. Dış Arayüzler 

 

    Aracın kontrolünün sağlanacağı Yer İstasyonundan gelen sensör verileri ve görüntüleri 

görmek, yapılan hareketleri araca iletmek için Unity kullanılarak bir arayüz ve aracımıza özgü 

su altı simülasyonu tasarlanmıştır. 

    Arayüz konusunda kullanılabilecek farklı hazır alternatifler ve diğer takımlar tarafından 

paylaşılan programlar bulunmaktadır. Fakat araçta kullanılan motor konumları nedeniyle 

tasarıma daha uygun olduğu düşünülen özgün bir arayüz tasarlanması tercih edilmiştir. Aracın 

yapımından yarışma sürecine kadar geçen sürenin kısıtlı olması ve deneme için uygun 

koşulların sağlanamaması nedeniyle tasarlanan arayüz sayesinde kontrol becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

    Arayüz ekranı sensörlerden gelen derinlik, aracın öne ve yana doğru yaptığı eğim verilerine 

okunabileceği; motor gücünün ayarlanıp aracın hızının belirlenebileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Okunan veriler yardımıyla aracın yön, eğim, yükseklik ve hız kontrolü yapılabilmektedir. 

Kullanılan arayüz araçtan gelen veriler ve Joystick ile araca giden sinyaller arasında köprü 

görevi görmektedir. Üst ekrandaki simülasyon görüntüleri yarışma esnasında kameradan elde 

edilen görüntülerle değiştirilecektir. 

    İlk aşamada arayüz temel gereksinimleri sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. İlerleyen 

zamanlarda görsel olarak detaylandırılarak iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bunlara ek olarak 

pandemi sürecinde yarışmaya en etkili şekilde hazırlanabilmek için sürüş görevini 

gerçekleştirecek takım üyesinin simülasyon üzerinden kontrol becerilerini geliştirebilmesi 

amacı ile de arayüzden yararlanılmıştır. 

Arayüz Simülasyon Video Linki 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INs6iEzxAIc&feature=youtu.be
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5. GÜVENLİK 

 

 

➢ Su altı aracının elektronik bileşenleri tamamen yalıtılmış bir tüp içerisine 

konumlandırılarak olası sızıntılardan etkilenmemesi sağlanmıştır.  

➢ Su altında herhangi bir acil durum yaşanması durumunda aracı güvenli bir şekilde su 

üzerine çıkartabilmek için kontrol istasyonu üzerinde acil güç kesme butonu ve sigorta 

olacak şekilde tasarlanmıştır.  

➢ Araç keskin bir ucu olmayacak şekilde, yapısal bütünlüğü korunarak tasarlanmıştır. 

Üretimde oluşabilecek herhangi bir keskin ucun gerekli işlemler ile keskinliği 

giderilecektir.  

➢ Kullanacağımız motorların suya izolasyonu tam olmakla beraber açıkta keskin uçları 

bulunmamaktadır. Pervanelerin yaratacağı herhangi bir hasarı engellemek için 

pervaneler bir kafesle çevrelenecektir.  

➢ Gerekli bağlantı noktaları epoksi reçineyle yalıtılacak ve oring hesaplamaları yapılarak 

sızdırmazlık sağlanacaktır. 

➢ Kontrol ünitesine giren ve çıkan bütün bağlantı elemanlarının tolerans hesapları 

yapılacak ve gergin yapı giderilecektir.  

➢ Su altı aracının ve su üstü istasyonunun güç kaynakları farklı olacak şekilde tasarımları 

yapılmıştır.  

➢ Bütün elektronik devre sızdırmazlık tüpünde olacak ve su üstü istasyonu ile bağlantısı 

yalıtımı sağlanmış bir kablo ile sağlanacaktır. Kablo içinde belirtilen akım seviyesi 

aşması durumunda sistemi devre dışı bırakacak bir sigorta bulunacaktır.  

 

 

 

Tasarım Üretim Süreci Güvenlik Önlemleri  

 

 

➢ Takım üyeleri iş güvenliği önlemlerinin tamamını uygulamaktadır.  

➢ Çalışma ortamlarında konfor ve takım sağlığı için bütün güvenlik önlemleri alınmıştır.  

➢ Üretimin devam ettirildiği süreçte maske, gözlük, eldiven vb. birçok güvenlik ekipmanı 

aksatılmadan kullanılmaktadır.  
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6. TEST  

    Bu süreçte yaşanan pandemi ve maddi desteğin daha sağlanmamış olması nedeniyle 

testlerimizi gerçekleştiremedik fakat malzeme teminatı sağlandığı zaman uygulanacak olan 

senaryolarımızı, test mekanlarımızı ve çıktılara göre nasıl hareket edeceğimizi belirledik.  

Motor testi 

Senaryo: Motorların pervane ve koruyucu aksamıyla olan montajı tamamlanır. İlk olarak su 

üzerinde ESC’ye ve güç kaynağına bağlantılarını sağladıktan sonra pervanelerin dönme yönleri 

ve motorun çekeceği en yüksek akımda ESC’nin herhangi bir sorun çıkarıp çıkarmayacağı 

gözlemlenir. Sonrasında ise belirlenen test alanı içerisinde su altına daldırıldıktan sonra yeterli 

bir süre bekletilerek çalışması gözlemlenir.  

Çıktılar: 

 ➢ ESC’lerin motorun akım ihtiyacını karşılayamaması durumunda farklı bir modele yönelim 

gerçekleştirilir. 

 ➢ Motorun sızdırmazlığı konusunda sorun çıkması durumunda suyu sızdıran bölge belirlenir 

ve epoksi reçineyle yalıtımı gerçekleşir.  

Akrilik Tüp Sızdırmazlık Testi  

Senaryo: Üretilen akrilik tüpün montajını o-ringlerle su sızdırmaz bir şekilde 

gerçekleştirilecektir. Elektronik bağlantı noktalarına konektörleri monte edip epoksi reçine ile 

yalıtılacaktır. Sızdırmazlık testi için olan denemeleri ise Ege üniversitesinin sağladığı havuzda 

gerçekleştirilecektir.  

Çıktılar:  

➢ Konektörlerin su sızdırdığını fark edilirse yedekleriyle değiştirilecektir.  

➢ Tüpte oluşabilecek sızdırmazlık problemlerini epoksi reçine kullanılarak su sızdıran bölgeyi 

yalıtılacaktır.  

➢ Test sırasında tüpe herhangi bir zarar gelmesi durumunda ise yedek olarak temin edilen tüp 

ile çalışmalara devam edilecektir.  

Motor İtki Testi  

Senaryo: Motor şasesi ve pervanenin uygunluğunu değerlendirmek ve motorun sağlayacağı itki 

kuvvetini ölçmek amacıyla kuvvet testi gerçekleştirilecektir. İçi su dolu bir akvaryum içerisine 

kurulan dinamometre bağlı düzenek yardımıyla deney sonuçlandırılacaktır.  

Çıktılar:  

➢ Dinamometreden ölçülen değeri mekanik tasarım kısmında çıktıları alınan, araç için gerekli 

itki kuvveti değerleriyle karşılaştırılacaktır. Eğer sonuç, gerekli itki kuvvetinden düşük çıkarsa 

pervane tasarımı geliştirilerek iyileştirilecektir. 
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Elektronik Sistem Testi  

Senaryo: Bugüne kadar parça parça gerçekleştirilen elektronik bileşen testlerinin, bir arada 

yapılarak ROV elektroniğinin son halini alması, olası haberleşme ve güç sorunlarının tespit 

edilerek bunlara çözüm bulunması amaçlanmıştır.  

 

Algoritma Testi  

Senaryo: 

 • Algoritma çalışırken sakladığı veriler hafızada ne kadar alan kaplamakta olduğu 

gözlenecektir.  

• Hafızada tutulan alan daha az hale getirip getirilemeyeceği gözlenecektir. ( Space Complexity)  

• En iyi sonucu bulup bulmadığı gözlemlenecektir. ( Optimallik Optimality) Hangi değişimlerin 

daha iyi sonuçlar bulmaya yardımcı olacağı gözlemlenecektir. 

 Çıktılar:  

➢ Hafızada tutulan görüntü verilerinin alanını azaltmak için görüntünün gri tona çevrilmesi, 

hafızada alan açılmasına ve hızın artmasına neden olmuştur.  

➢ Daha kesin sonuçlar elde edilmesi için gri ton üzerine uygulanan ve görüntüdeki gürültülerin 

azaltılmasına yardımcı olan fonksiyonlar ile doğru sonuç bulma oranı arttırılmıştır.  

 

Görüntü İşleme Testi  

Senaryo:  

• Çemberin araca göre sağda, solda, yukarıda , aşağıda ya da karşıda bulunması durumları.  

• Çemberin ekrana göre eğimli ya da dik durması durumları.  

Çıktılar:  

➢ Çember belli bir eğim açısında iken çoğunlukla 0 ile 35derece arasında ve araca göre dik bir 

konumda ise sağda , solda ,yukarıda, aşağıda olması fark etmeksizin rahatlıkla tespit edilmiştir. 

Diğer açılarda tespit etme oranı daha düşük çıkmıştır. 

 ➢ Algoritmada belirlenen bazı sınır değerleri nedeniyle çember harici cisimlerin de tespit 

edildiği gözlenmiştir.  

➢ Algoritmada çemberi tespit ederken kullanılan sınır değerleri güncellenip, tekrar testlere tabi 

tutularak daha yüksek bir oranda doğru tespit yapılması sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

Yüzme Testi 

 Senaryo:  

• Aracın genel montajı tamamlandıktan sonra yüzme testi Ege Üniversitesi’nin sağladığı açık 

yüzme havuzunda gerçekleştirilecektir. Aracı bıraktıktan sonra motorlar çalışmaz haldeyken 

yüzerliliği gözlemlenecektir. 

 • Aynı test ortamında su içine bırakılan kablonun serbest haldeki yüzerliliği gözlemlenecektir.  

Çıktılar:  

➢ Aracın batması durumunda yüzdürücü köpüğün tasarımı geliştirilerek aracın yüzerliliği 

sağlanacaktır.  

➢ Kablonun batması durumunda kablonun belli yerlerine yüzdürücü köpük eklenerek askıda 

kalması sağlanacaktır. Böylece kablonun araç üzerinde kuvvet olarak herhangi bir etkisi 

olmayacaktır.  

 

Elektronik Kol Testi Senaryo:  

• Montajı tamamlandıktan sonra elektronik kol rijit bir plakaya sabitlenecektir. Sonrasında 

farklı büyüklükteki ağırlıklar tutturularak su altındaki görevler için uygunluğu 

gözlemlenecektir.  

Çıktılar:  

➢ Testin sonunda elektronik kol görevlere uygun bulunmazsa yani istenen kuvvet aktarımı ve 

mukavemet değerlerini göstermezse pnömatik sistem ile güç aktarılan 2. Kol tasarımının 

kullanımına geçilecektir.  

 

Kablo Güç Kaybı Testi 

 Senaryo:  

• Araca gelecek olan güç 4x2.5mm bakır TTR kablodan sağlanacaktır. Kablonun uzunluğu 25 

metre olacağı için belli bir güç kaybı oluşması ön görülmektedir. Kablonun girişindeki ve 

çıkışındaki volt değerleri ölçülerek güçte oluşan kayıp tespit edilecektir. (Kullanılan güç kaybı 

formülü ve teorik olarak yapılan bazı hesaplamalar kablo bölümünde belirtilmiştir.) 

 Çıktılar:  

➢ Yapılacak olan hesaplamalar sonucunda oluşacak güç kaybının kabul edilir bir düzeyde olup 

olmadığı gözlemlenecektir. Güç kaybı kabul edilir düzeyde değilse daha kalın olan farklı bir 

kablo kullanılacaktır. 
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7. TECRÜBE 

 

➢ Yeni kurulmuş ve Teknofest’e ilk kez katılmış bir takım olduğumuz için her şeyi 

deneyerek tecrübe etmemiz gerekti. Teknofest’in yarışma koşullarına göre sıfırdan araç 

tasarlayıp, zaman ve bütçe kısıtlamaları doğrultusunda projemizi ortaya koymayı, 

tecrübe ettik. Ekip çalışmasıyla okulda öğrendiğimiz teorik eğitimi kısmen de olsa 

pratiğe dökerek sahada çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledik.  

 

➢ ÖTR’de kullanmayı düşündüğümüz bazı parçaların tedarikinde pandemi sebebiyle 

problemler yaşadık. Bu problemleri en kısa yoldan çözebilmek ve parçaların 

alternatifinin temin edebilmek için çok çalıştık. Teorik olarak yaptığımız bazı şeylerin 

pratikte farklı olabileceğini bunu için de alternatif senaryolar bulmamız gerektiğini 

anlamış olduk.   

 

➢ Arduino ve Raspberry Pi gibi kartları ortak kullanarak farklı kartların bir arada nasıl 

çalışabileceğini tecrübe etmiş olduk, robota gidecek olan gücün nerelerden 

karşılanabileceği ve yolda ne kadar kayıp yaşayabileceğini, kullandığımız sensörlerin 

arayüz birimine nasıl entegre edilebileceğini, joystick üzerinden robota veri göndererek 

motorları nasıl kontrol edebileceğimizi tecrübe etmiş olduk. 

 

➢ Aracın motorlarını ve ESC’leri incelerken elektronik kontrol algoritması hakkındaki 

bilgimiz arttı. Mekanik olarak bazı materyallerin nasıl tedarik edilebileceğini gördük ve 

sızdırmazlıkta kullanılan elemanlar hakkında bilgi sahibi olup bunların boyut 

hesaplarını öğrendik. Aracın stabilitesi hakkında araştırma yaparken bir su altı aracında 

ağırlık dağılımının nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında fikir sahibi olduk. Aracın 

montaj animasyonlarını tamamlayabilmek için SOLIDWORKS Composer ve 

SOLIDWORKS Visualise olmak üzere iki programı başlangıç seviyesinden orta 

seviyeye taşıdık. 

 

➢ Yazılım ve Algoritma kısmında çalışırken farklı alanlarda değişik bilgi ve 

deneyimlerimiz oldu. Öncelikle kullandığımız fonksiyonları detaylı araştırdık ve bu 

fonksiyonların arka plandaki çalışma prensiplerini, formüllerini öğrenip asıl çalışma 

mantıklarını kavramış olduk. Buna ek olarak kullanacağımız farklı sistemler vardı ve 

bu konuda önceden fazla tecrübemiz bulunmamaktaydı çünkü okulda verilen bilgiler 

genelde bu sistemlerin tek başına çalışmaları ile ilgiliydi. Fakat proje üzerinde 

çalıştıkça, farklı sistemleri nasıl bir arada kullanılabildiğini, bunların nasıl uyumlu hale 

getirildiğini gördük. Bu gibi problemlerle karşılaşıp zamanla bunları aştıkça gerçek bir 

mühendis gibi çalışma deneyimi elde ettik. 

 

➢ Gerçek bir proje yönetiminin nasıl olacağını, proje planlarında olan ya da oluşabilecek 

değişikliklere karşı kendimizi nasıl hazırlamamız gerektiğini öğrendik. Alternatif 

çözümler ve senaryolar üretebilmeyi tecrübe ettik. Son olarak projemiz için gereken 

malzemeler ve elektronik parçalar için bilindiği üzere sponsor bulunması 

gerekmekteydi. Böyle bir süreçte hangi insanlara, ne şekilde ulaşılır ve bu süreç nasıl 

yönetilir gibi farklı ve çeşitli alanlarda eşsiz deneyimler elde ettik. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI   

8.1. Zaman Planlaması 

  

 
 * HBÖ: Hayri Berkay Özberksoy, OA: Oğuz Aras, İKB: İbrahim Kağan Bilge, BÜ: Berktuğ Üçel, TA: Tolga Aydın, AT: Ayşegül Tatar, AÖ: Arda Özden, ATÖ: Atakan Özdin, OG: Oğuz Gülsün, EF: Emin Fidan

      HAFTALAR  

İP 

No 
İP Adı/Tanımı Kim(ler) 

Tarafından 

Yapılacağı 

ARALIK 

22 
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EYLÜL  

22 

1 Ön Araştırma ve Ön Tasarım Raporu Süreci                                                                          

1.1 Proje Ön Çalışması: Projenin konseptine uygun literatür araştırması yapılır. Yerli ve 
yabancı çalışmalar araştırılır, makaleler ve raporlar incelenir.  Projenin taslakları 
oluşturulur ve planlamaları yapılır. 

Tüm Takım                                                                         

1.2 Yarışma Başvurusu ve ÖTR Çalışmaları: Araştırılan ve edinilen bilgiler ile raporlama 

sürecine geçilir. Rapor isterlerinin karşılanması amaçlanır.  
 

Tüm Takım                                                                         

1.3 Ön Tasarım Raporu Teslimi                                                                          

1.4 ÖTR Sonrası Değerlendirme: Ön Tasarım Raporu sonrasındaki çalışmalar, analizler ve 
ÖTR sonucuna göre takım olarak genel bir değerlendirme yapılır. Değişiklikler ve ilerideki 
tüm çalışmalar için ön değerlendirme gerçekleştirilir. 

                                     

2 Üretim Aşamasına Geçilmesi ve Kritik Tasarım Raporu Hazırlığı                                                                          

2.1 Mekanik Tasarımın Geliştirilmesi: Mekanik tasarım revize edilir. Analizler ve üretim 
süreci göz önüne alınarak pürüzler giderilir ve geliştirmeler yapılır. 

HBÖ, OA, TA                                                                         

2.2 Yazılım ve Algoritmanın Geliştirilmesi: Yazılım ve Algoritma kısımlarının ilerletilmesi, 

eksiklerin giderilmesi ve yazılımın test edilmesi amaçlanır. 

EF, OG, ATÖ, 

AÖ 

                                    

2.3 Tedarik/Üretim Kanallarının Belirlenmesi: Belirlenmeyen tedarik ve üretim kanalları 

kesin olarak belirlenir. Değişiklik gerekli görülen kanallarda değişikliğe gidilir. İkinci, hatta 
üçüncü alternatifler oluşturulur. Mümkün olan en düşük maliyetli ve uygun fiyata en 
performanslı ürünlerin tedarik edilip üretilmesi amaçlanmıştır. 

İKB, BÜ, 

HBÖ, EF, OA 

                                    

2.4 Sponsorluk/Destek Talebi Oluşturulması: Gerek tedarik/ üretim kanallarından gerek 
uygun görülen firmalardan sponsorluk ve maddi anlamda destek talebinde bulunulur.  
Burada yarışmadan gelebilecek mali desteğin yetmeyeceği kısımların finanse edilmesi, 

hatta yarışmadan destek gelmemesi durumunda tüm projenin finanse edilmesi 

amaçlanmıştır.  

AT, EF, BÜ, 
İKB 

                                    

2.5 Testlerin Geliştirilmesi/Uygulanması: Aracın yarışma şartlarını karşılayacak yeterlikte 
olup olmadığının test edilmesi amacıyla çeşitli test senaryoları geliştirilir ve mümkünse 

uygulamaya sokulur. 

HBÖ, BÜ, 
OG, AÖ 

                                    

2.6 Kritik Tasarım Raporu Teslimi                                      

3 Üretim Aşamasının Tamamlanması                                                                          

3.1 Gerekli Maliyetlerin Karşılanması: Üretim ve tedarik aşamasındaki harcamalarda 
finanse edilmeyen kısımların maliyetlerinin karşılanması amaçlanmıştır. Yarışma desteği 

hesaba katılarak ve katılmayarak olacak şekilde iki farklı senaryo için de hazırlık 
yapılacaktır.  

AT, İKB, BÜ, 
OG 

                                                                        

3.2 Üretimde ve Tedarikte Eksiklerin Kapatılması: Tüm üretim yolları, kanalları belirlenmiş; 
maliyetler karşılanmıştır. Tüm üretim eksiklerinin en kısa sürede kapatılması 

amaçlanmıştır. 

HBÖ, OA, TA                                                                         

3.4 Montaj: Araç tüm elektronik ve mekanik aksamıyla monte edilir. Teoride planlananlarla 

pratikte gerçekleşenlerin uygunluğu analiz edilir. Aracın final testlerine uygun hale 
getirilmesi hedeflenmiştir. 

Tüm Takım                                                                         

4 Yazılım Sürecinin Tamamlanması, Aracın Testleri ve Kontrolü                                                                           

4.1 Analiz ve Konfigürasyon Süreci: Aracın ve arayüzün yazılımlarının analizi ve 

konfigürasyonu yapılır. Geliştirme ve iyileştirmelerle yazılımın nihai halinin şekillenmesi 

hedeflenmiştir. 

EF, ATÖ, AÖ, 

OG, İKB 

                                                                        

4.2 Yazılım Sürecinin Tamamlanması: Yazılım üzerinde test ve analizler yapılır, görülen 

hatalar ve pürüzler giderilir. Aracın otonom ve kontrol yazılımlarının tamam ile düzgün 
çalıştığının, arayüzün sorunsuz uyum gösterdiğinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. 

EF, ATÖ, OG, 

AÖ 

                                                                        

4.3 Test ve Analizler: Araç mekanik, elektronik ve yazılımsal olarak son testlere ve analizlere 

tabi tutulur. Aracın tüm test sürecinin, suda nihai testi yapılmadan önce, son çıktılarının 

alınması hedeflenmiştir. 
 

Tüm Takım                                     

4.4 Aracın Suda Testi: Aracın son haliyle yarışma şartlarıyla benzer bir havuz ortamında test 

edilmesi, çıktılarının alınması ve varsa problemlerin giderilmesi amaçlanmıştır.  

Tüm Takım                                     

5 Son Değerlendirme, Sızdırmazlık Videosu ve Yarışma                                       

5.1 Son Değerlendirme: Takım olarak süreç, gelinen nokta ve aracın tüm detayları göz 

önüne alınarak son değerlendirme yapılır. Son çıktıların alınması ve varsa hataların, 
eksiklerin, problemlerin giderilmesi hedeflenir. 

Tüm Takım                                     

5.2 Sızdırmazlık Videosu                                      

5.3 Yarışma Hazırlığı: Araç, kontrol istasyonu ve araç dışı elektronik donanım olmak üzere 
yarışma öncesi son kontroller yapılır ve hazırlıklar bitirilir. 

Tüm Takım                                     

5.4 Yarışma Haftası                                      
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

Ürün Tedarik Kanalı 

Bağlantısı 

Tedarik 

Süresi (Gün) 

Adet/Miktar Adet Maliyeti (TL) Toplam Maliyeti (TL) 

 

 

Mekanik Sistem 

 

     

Polietilen (HDPE) Metal Reyonu A.Ş           15 4 Plaka 75.50 302.00 

Akrilik (Pleksi)  Pleksi            15 2m 100/m 200.00 

Alüminyum  Metal Reyonu A.Ş.           15  150mm 27.75/kg 237.97 

ABS Filament Uzaras 3D           15 4kg  72.99 291.96 

Poliüretan Köpük 

 

Konnektör 

 

Epoksi Reçine 

 

Silika Jel 

 

Bağlantı Elemanları 

 

Oring 

 

 

 

İzmir Sanayi Bölgesi 

Ttaf Elektronik A.Ş 

 

Asm Epoksi  

 

Elimizde var 

 

Elimizde var 

 

Ege Soylu Kauçuk 

 

 

          20 

20 

 

20 

 

- 

 

- 

 

15 

1kg 

       8 

 

     5 kg 

 

    100 g 

 

        - 

 

       12 

           50.00/kg  

110.00 

 

Sponsorluk 

 

- 

 

- 

 

- 

50.00 

880.00 

 

Sponsorluk 

 

- 

 

- 

 

50.00 

 

Elektronik Sistem 

 

     

Raspberry Pi 4  Elimizde var - 1                  -                    - 

Kamera  Elimizde var - 1                  -                    - 

ESC  Banggood     30    2             203.44 406.88 

Basınç Sensörü Atek Sensör      10 1 Sponsorluk    Sponsorluk 

Motor/İtici 

 

Arduino Nano 

 

Regülatör 

 

İvme Sensörü (Gyro) 

 

Banggood 

Elimizde var 

 

SananLed 

 

Elimizde var 

 

     30     

- 

     15 

- 

8 

     1 

 

     1 

 

     1 

 

92.78 

- 

 

54.08 

 

- 

 

742.24 

- 

 

54.08 

 

- 

 

https://www.metalreyonu.com.tr/urunler/polietilen-levha
https://hangouts.google.com/_/elUi/chat-redirect?dest=https%3A%2F%2Fwww.pleksi.com%2Furunler%2F
https://www.metalreyonu.com.tr/urunler/aluminyum-cubuk
https://www.uzaras3d.com/uzaras-1-75mm-magnum-naturel-medical-abs-filament-960gr-tr-tr.html?search=abs&description=true
https://www.ttafshop.com/kategori/tt20-serisi
https://www.epoksisatinal.com/
https://www.egesoylukaucuk.com/
https://tr.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-REV35-35A-BLheli_S-3-6S-4-In-1-ESC-Built-in-Current-Sensor-for-RC-Drone-p-1180734.html?cur_warehouse=CN
http://www.ateksensor.com/bct-22-basinc-transmitteri-atek-made-in-turkey-urun-224.html
https://www.banggood.com/DXW-BRF2838-2838-350KV-3-6S-Waterproof-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-Multirotor-p-1380287.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.sananled.com/dc-dc-guc-modulu-9-35v-giris-/-5v-cikis-5a-
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Bilgisayar 

 

 

 

 

 

Kablo (Ethernet) 

 

Kablo (Güç) 

 

Kumanda 

 

LED Işık 

 

Güç Kaynağı (30A) 

 

Güç Kaynağı (40A) 

 

Sızdırmaz Servo 

 

 

 

 

 

Üretim Masrafı 

 

 

Üretilen Malzeme              

 

 

Polietilen (HDPE) 

 

Alüminyum, Akrilik Tüp 

 

 

Elimizde var  

 

 

 

 

 

Gittigidiyor 

 

Best Elektrik 

 

Mediamarkt 

 

n11                                    

 

Merter Elektronik 

 

Merter Elektronik 

 

Kartal Otomasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Yöntemi 

 

 

Lazer Kesim 

 

Talaşlı İmalat 

 

 

- 

 

 

         15 

   15 

 

         10 

 

         15 

 

         20 

 

         20 

 

         15 

     1 

 

 

 

 

 

100m 

 

40m 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

           1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

3.20tl/m 

 

39.99 

 

45.00 

 

130.15 

 

157.55 

 

130.10 

 

 

- 

 

 

 

 

 

197.43 

 

128.00 

 

39.99 

 

45.00 

 

130.15 

 

157.55 

 

130.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Masrafı 

 

 

500  

 

400 

 

 

 

 

 

Toplam     4943.35 

 

*Yurtdışından alınan veya alınması planlanan ürünler için 28 Mayıs 2020 tarihli Döviz/TL kuru esas 

alınmıştır. 

** Çeşitli firmalardan alınmış destek mektupları raporun sonunda yer almaktadır. 

 

 

https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/cat6-kablo-23awg-0-51mm-100-metre-dis-mekan_pdp_536292726?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=402878555412&utm_term=86192692032&ga_prodid=536292726&ga_merchantid=153462815&sc_gcsp=gg&gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjyrjgqfVA15IirOz5MAd2JZ90HHE3F4VWI92rctS8XYqh5bId0IpDxoC0ZEQAvD_BwE
http://www.bestelektrik.com/index.php/ueruenler/pano/kablolar/silikon-kablo
https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_goldmaster-gp-307-pc-uyumlu-oyun-kolu-1099411.html
https://urun.n11.com/su-alti-feneri/onas-ns-520-3w-cree-xpe-led-su-alti-feneri-P327238539?utm_source=comp_akakce&utm_medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel&v=1.26
https://www.merterelektronik.com/urun/powermaster-12v-30a-fanli-metal-kasa-adaptor
https://www.merterelektronik.com/urun/powermaster-12v-40a-480w-metal-kasa-adaptor
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/td-8120mg-metal-disli-servo
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8.3. Risk Planlaması 

 

• Fiziksel Hasar: Çalışma alanında oluşabilecek risklere karşılık ortam gerekli güvenlik 

önlemleriyle donatılmıştır. Sahada fiziksel hasarı minimalize etmek için eldiven, 

gözlük, kask ve kulak tıkacı gibi güvenlik ekipmanları kullanılmaktadır. 

• Yangın: Ortamda oluşabilecek yangın ihtimaline karşı yangın söndürücü ekipmanları 

hazır bulundurulmaktadır. 

• Kimyasal Madde: Kimyasal bir madde kullanılırken fiziksel temasa maruz kalmamak 

için gözleri gözlük ile korumaya, kimyasal maddeleri teneffüs etmemeye, maske 

kullanmaya ve eldiven takmaya özen gösterilmektedir. 

• Elektrik Çarpması: Araç için kullanılacak maksimum voltaj değeri 50 voltu aşmadığı 

için böyle bir durum yaşanması düşük bir ihtimaldir. Her ihtimale karşı çalışma 

esnasında araçta topraklama hattı bulundurulmakta ve elektrik olan bir yüzeye temas 

ederken yalıtkan eşya yardımı ile dokunulmaktadır.   

• Güç Kesilmesi: Güç kesilmesi durumunda araç pozitif sephiyeli olduğundan su 

yüzeyine çıkar. 

• Su Kaçağı: Su kaçağı riskine karşı su ve nemi emmesi için tüpün içine silika jel 

konulması planlanmaktadır. Ayrıca su sızıntısından etkilenebilecek elektronik ve 

mekanik aksamlar epoksi reçineyle yalıtılmıştır. 

• Fazla Güç Verilmesi: Araca fazla güç verilmesi durumunda motorlar yüksek akıma 

dayanıklı ESC’ler sayesinde korunacaktır. Diğer elektronik aksamlar sistemin elektrik 

yükünü taşıyabilecek malzemelerden seçilmiştir. Böyle bir durumda hasar alabileceğini 

düşündüğümüz malzemeler yedeklenmiştir. 

• Kablolar Arası Temassızlık: Araca ve araç içerisinde güç ve veri taşınmasını sağlayan 

kablolar arasında oluşabilecek herhangi bir kopukluk ihtimaline karşı kablolar 

lehimlenmiş ve gerekli yerlerde uygun klemensler kullanılmıştır.  

• Araçta Kullanılan Cihazların Arızalanması: Arıza durumunda tasarım, üretim, 

montaj ve test aşamalarının yeniden yapılması planlanmaktadır. Bu risklerin yaşanması 

durumunda üretim ve tasarım süreçlerinin zaman planlaması yapılırken olağan takvim 

süreçlerinden öne çekilmesi planlanmaktadır. 

• Malzemenin Tükenmesi-tedarik Sıkıntıları: Süreç içerisinde yaşanan tedarik 

sıkıntıları nedeniyle temin edilmesi gereken her malzemenin alınabileceği alternatif 

tedarik kanalları bulunmuştur.  

• Aracın Kontrolden Çıkması: Aracın kontrol sisteminden bağımsız hareket etmesi 

durumunda acil durum butonu kullanılarak güç kesilir ve araç kontrol altına alınır. 

• Yeterli Finansman Sağlanamaması: Aracın yapımında kullanılacak malzemeler 

yaşanılabilecek maddi sıkıntılar göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Yeterli 

finansman sağlanamaması halinde gerekli malzemeleri temin edebilecek sponsor 

arayışları yapılmaktadır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

➢ Aracımızın üst kısmında bulunan yüzdürücüler tamamen bizim tasarımımız olup 

arttırılmış hidrodinamiği sayesinde hareket kabiliyeti ve güç tasarrufu sağlaması 

amaçlanmıştır.   

➢ Elektronik bileşenleri içeren tüpün içerisine silika jel koyarak ortam nemini en aza 

indirmek ve bu sayede kamera görüş açısında bulunan pleksiglass kapağın 

buğulanmasını önleyerek kameradan en kaliteli şekilde görüntü alınması sağlamak 

amaçlanmıştır.  

➢ Çeşitli görevlerin ifa edilmesini sağlayan kıskacımız, göreve uygun ve en üst seviyede 

randıman sağlayabilecek şekilde tamamen özgün bir biçimde tasarlanmıştır.  

➢ Aracımızın içindeki kameradan ve sensörlerden yer istasyonuna aktarılan veriler ile 

aracı takip edip, kontrol etmemizi sağlayacak dış arayüz, Unity kullanılarak kendi 

tarafımızdan özgün bir şekilde tasarlanacaktır.  

➢ Aracımızın 3 boyutlu yazıcıdan bastıracağımız pervaneler, akışkanlar dinamiği 

kurallarınca tasarlanmıştır. Buna ek olarak motoru ve pervaneyi bir arada tutan kısımlar 

da kendi tasarımlarımızdır. 

➢ Şase ve ona bağlı alt parçalar mekanik ekibimiz tarafından gerekli ihtiyaçları ve şartları 

sağlayacak şekilde özgün olarak tasarlanmıştır.  

➢ Sızdırmazlığı korumak için penetratör kullanmak yerine özgünlükte bizi öne 

geçireceğini düşündüğümüz, hızlı donan ve sızdırmazlığı garanti eden epoksi yalıtım 

malzemesi kullanılmasına karar verilmiştir. 

➢ Kumandanın şasesi ve elektronik alt sistemleri, aracın her hareketini kontrol edebilecek 

şekilde takım tarafında tasarlanmıştır. 

➢ PID yazılımı noktasında herhangi bir hazır sistem kullanılmayacak olup, algoritma 

takımımız tarafından geliştirilmektedir. 
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