
TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: Barbaros 

TAKIM ID: T3-25595-165 

DANIŞMAN ADI: Ali GÖZÜKARA 

TAKIM ÜYELERİ: Yiğithan ADIGÜZEL, Yusuf Remzi DEMİR, 

Osmancan BOZALİ, Tuğberk AKBULUT, Ömer Faruk KUŞDİL, 

Ahmet BAŞ 

 



2 
 

                                                       İçindekiler Tablosu                                   

1. Rapor Özeti.................................................................................................................... 3-4 

2. Takım Şeması ................................................................................................................... 4 

2.1. Takım Üyeleri ................................................................................................................. 4 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ...................................................................... 5 

3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi ....................................................................... 5-6 

4. Araç Tasarımı .................................................................................................................. 6 

4.1. Sistem Tasarımı ........................................................................................................... 6-7 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  .............................................................................................. 7 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci .................................................................................... 7-8-9 

4.2.2. Malzemeler ............................................................................................................. 10 

4.2.3.   Üretim Yöntemleri ................................................................................................. 11 

4.2.4. Fiziksel Özellikler .................................................................................................. 12 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı ................................................... 12 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ................................................................................. 13-17 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ................................................................................. 17-20 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci ..................................................................................... 21-22 

4.4. Dış Arayüzler ........................................................................................................... 22-23 

5. Güvenlik  ......................................................................................................................... 23 

5.1. Güvenlik Önlemleri ...................................................................................................... 23 

5.2. Üretim, Test ve Sürüş Aşamasında Alınan Güvenlik Önlemleri ................................. 23 

5.2.1. Üretim Aşamasındaki Güvenlik Önlemleri ............................................................ 23 

5.2.2. Sürüş Aşamasındaki Güvenlik Önlemleri ......................................................... 23-24 

5.3. Yarışma ve Çalışma Ortamındaki Sağlık Önlemleri .................................................... 24 

6. Test ............................................................................................................................. 24-25 

7. Tecrübe ...................................................................................................................... 25-26 

8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması ................................................................................ 26 

8.1. Zaman Planlaması ........................................................................................................ 26 

8.2. Risk Planlaması ............................................................................................................ 27 

8.2.1. Risk Yönetimi  ....................................................................................................... 27 

8.2.2. Senaryolar ............................................................................................................... 27 

8.2.2.1.Senaryo 1 .......................................................................................................... 27 

8.2.2.2.Senaryo 2  ......................................................................................................... 27 

8.2.2.3.Senaryo 3  ......................................................................................................... 27 

8.2.2.4.Senaryo 4 .......................................................................................................... 27 

8.2.2.5.Senaryo 5 .......................................................................................................... 27 

8.2.2.6.Senaryo 6 .......................................................................................................... 27 

8.3. Bütçe ............................................................................................................................. 28 

9. Özgünlük  ........................................................................................................................ 28 

9.1. Tasarım Özgünlükleri ................................................................................................... 28 

9.2. Elektronik Özgünlükler ................................................................................................ 29 

9.3. Algoritma Özgünlükleri ................................................................................................ 29 

9.4. Yazılım ve Dış Arayüz Özgünlükleri ........................................................................... 29 

10. Kaynaklar  ................................................................................................................. 30-31 



3 
 

1. RAPOR ÖZETİ 

Trabzon Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri olarak aldığımız eğitimler 

doğrultusunda Teknofest’e katılmak en büyük hedeflerimizden biriydi ve bunun için 6 arkadaş 

bir araya gelerek Barbaros Takımını kurduk. Ülkemizin denizlerimizde daha etkin olmasına 

katkı sağlamak için İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasına katılmaya karar verdik. Bu sayede 

Milli Teknoloji Hamlesine gönül vermiş Barbaros ekibi olarak elimizden geldiğince destek 

olmayı hedefliyoruz. 

Çalışmalarımıza bu alanda daha önce yapılmış çalışmaları inceleyerek ve araştırmalar yaparak 

yola çıktık. ÖTR(Ön Tasarım Raporu)’mizi bu bilgiler ışığında oluşturduk. ÖTR(Ön Tasarım 

Raporu) aşamasını başarılı bir şekilde geçmeyi başardığımız için robotumuzdaki mekanik 

elektronik ve yazılımsal tasarımlarımızı geliştirmeye başladık. İlk hedefimiz her zamanki gibi 

aracımızın görevleri seri ve kararlı bir şekilde gerçekleştirmesi ayrıca da sızdırmazlık 

konusunda güvenilir olmasıdır. Tasarımımızı geliştirirken güncel bilgiler ışığında yaptığımız 

araştırmalar doğrultusunda kullanışlı ve olabildiğince verimli bir tasarım olmasına dikkat ettik. 

Bunun için silindirik gövde, teleskopik gövde, esnek yük tutma sistemi geliştirdik. Vida ile 

birleştirme gerçekleştireceğimiz alanları elektronik sistemlerimize bağlantısı olmasını 

engelleyerek ve teleskopik bir gövde tasarımı kullanarak yalıtımı arttırmış olduk. 

ÖTR(Ön Tasarım Raporu) da olduğu gibi kontrol kartı olarak Raspberry Pi 4 tercihimizi 

korudu. Motor tercihimizi ÖTR(Ön Tasarım Raporu)’de yazdığımız motorlara göre daha 

verimli olduğunu için 350 KV su geçirmez Fırçasız motor kullanmaya karar verdik. Robotun 

sualtındaki dengesini korumak için kullandığımız IMU sensörümüzü değiştirmemekle beraber 

fazladan bir derinlik kontrolü için su altı basınç sensörü ekledik. Robotumuzdaki yük tutma 

sisteminin hassasiyetini yükseltmek için kollarımızın açılma derecesini algılayan Flex 

sensörümüzü kendimiz ürettik. Robotumuzun sualtında gelişmiş hareketler yapabilmesi için de 

çift yönlü ESC tercih ettik.  

Yazılımsal olarak sürücüye olabildiğince az yük bindirmek için SARK(Su Altı Robot 

Kontrol), SATKU(Su Altı Terminal Kontrol Uygulaması), SAHA(Su Altı Haberleşme 

Aracı) ve SAGKU(Su Altı Grafik Kontrol Uygulaması) (bkz. Dış Arayüzler) adını 

verdiğimiz programları KISS(Keep It Simple Stupid) ilkesine göre geliştiriyoruz. KISS (Keep 

It Simple Stupid) prensibi, karmaşık tasarımlardan ziyade basit tasarımlara sahip sistemlerin en 

iyi performansı gösterdiklerini belirten bir tasarım kuralıdır. Tasarım olabildiğince basit 

tutularak performans ve anlaşıla bilirlik optimum seviyeye çıkarılırken olası sorunların 

engellenmesi hedeflenir. Bu sayede geliştirdiğimiz bu sistemler ile algoritmik karışıklığı en aza 

indirdik. Programlarımızın testleri bittikten sonra bir versiyon kontrol sisteminde (Github, 

Gitlab, Bitbucket vb.) yayınlayacağımız için farklı takımlara da destek vereceğiz ve şekilde 

Barbaros takımı olarak bu alanın gelişmesi için elimizden geldiğince destek olacağız. Ayrıca 

kullandığımız SAHA, SARK, SATKU ve SAGKU sayesinde araç üstüne yeni bir özellik 

eklemek veya çıkarmak daha da kolaylaşacaktır. 
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Ayrıca içinde bulunduğumuz kişisel karantina sürecinde çalışmalarımızı bu durumdan en az 

zarar görecek şekilde devam ettirmek için çevrim içi toplantı uygulamaları (Zoom, Discord) 

üstünden toplantılarımızı ve çalışmalarımız sürdürdük. Hiçbir şeyin sağlığımızdan daha önemli 

olmadığını düşündüğümüz için evlerimizden çalıştık. Ev imkanları ile kendi sensörlerimizi 

üreterek testlerini yaptık. Bu sayede hem zaman çizelgemizden sapmamış hem de sağlığımızı 

korumuş olduk. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

AD-SOYAD OKUL İLGİ ALANLARI/ 

TECRÜBELER 

 

ALİ GÖZÜKARA 

(DANIŞMAN) 

 

Trabzon Deneyap Teknoloji 

Atölyesi Eğitmen  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Elektrik, Elektronik, 

Girişimcilik, İnsansız 

Sistemler, Deniz Araçları, 

Robotik 

 

1) YİĞİTHAN ADIGÜZEL 

Okul: Trabzon Bahçeşehir Koleji 

Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 10. Sınıf  

3D Tasarım(Fusion 360), 

HTML, CSS, Python, 

Oyun Geliştiriciliği 

 

 

2) YUSUF REMZİ DEMİR 

 

Okul: M. Celalettin Ökten A.İ.H.L. 

Fen ve Sosyal Bil. Proje Okulu 

Sınıf: 10. Sınıf  

 

3D Tasarım, Grafik 

Tasarım, Python, 

Animatörlük 

 

3) OSMANCAN BOZALİ 

 

Okul: Trabzon Bahçeşehir Koleji 

Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 10. Sınıf 

Python, HTML, CSS, 

Veri Madenciliği, Dijital 

Pazarlama, Elektronik, 

Go 

 

4) TUĞBERK AKBULUT 

 

Okul: Akçaabat Fen Lisesi  

Sınıf: 9. Sınıf 

Pyhton, C++, Html,Css, 

ElektroGitar, Gnu/Linux, 

Web Geliştirme, Robotik, 

Elektronik 

 

 

5) AHMET BAŞ 

 

Okul: M. Celalettin Ökten A.İ.H.L. 

Fen ve Sosyal Bil. Proje Okulu  

Sınıf: 9. Sınıf  

 

3D Tasarım (Solidworks, 

Fusion 360), Elektronik, 

Mekanik Tasarım 

 

6) ÖMER FARUK KUŞDİL 

 

Okul: M. Celalettin Ökten A.İ.H.L. 

Fen ve Sosyal Bil. Proje Okulu 

Sınıf: 10. Sınıf  

Futbol, Yüzme, 

Bilgisayar, Donanım 

Programlama, Python 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Şekil 1. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Ön tasarım raporunun açıklanmasının ardından raporda neleri doğru, neleri eksik 

yaptığımızı ve neleri geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu danışman hocamız beraber inceleyip 

notlar çıkardık.  

Yüksek Puan Aldığımız Bölümler: Rapor Özeti, Takım Şeması, Zaman/Bütçe/Risk 

Planlaması, Referanslar ve Rapor Düzeni 

Yüksek puan aldığımız bölümlerin bazılarında (Rapor Özeti, Takım Şeması, Referanslar ve 

Rapor Düzeni) tam puan alamadığımız için bu bölümleri detaylandırarak Kritik Tasarım 

Raporunda olabilecek en iyi raporu ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu doğrultuda araştırmalarımı 

yoğunlaştırdık ve kafamızdaki soru işaretlerini gidererek daha iyi bir rapor ortaya çıkarabilmek 

için farklı takımlarla ve hocalarımızla toplantılar yaptık. 

 

Düşük Puan Aldığımız Bölümler: Araç Ön Tasarımı, Güvenlik ve Özgünlük 

ÖTR(Ön Tasarım Raporu)’de bu alanlardan beklediğimizden düşük puan aldığımız için robot 

tasarımımız üzerinde daha çok çalışmaya başladık. Çalışmalarımız sonucunda robotumuza yeni 

bir teleskopik gövde tasarımı ekledik. Bu gövdeyi tasarlamamızın sebebi elektronik 

sistemimizin erişimini ve montajını kolaylaştırmaktı. Güvenlikle ilgili yeni maddeler ve Covid-
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19 ile ilgili bir bölüm ekledik. Aracımızın özgün olduğunu fakat ÖTR(Ön Tasarım Raporu) 

içerisinde bunu yeteri kadar aktaramadığımızı düşünmekteyiz. Bundan dolayı KTR(Kritik 

Tasarım Raporu)’ye özgünlüklerimizi anlatan daha detaylı, yeni bir şablon ekledik. 

 

ÖTR(Ön Tasarım Raporu)’ye göre robotumuzun sürüş esnasında derinliğinin daha rahat bir 

şekilde kontrol edilebilmesi için yeni bir algoritma geliştirmeye karar verdik. Bu geliştirdiğimiz 

algoritmaya veri sağlayabilmek için robotumuzun üstüne bir adet su altı basınç sensörü 

yerleştirdik. Robotumuza kontrol istasyonundan güç sağlamak yerine Lipo piller ile güç 

sağlamayı tercih ettik. Robotumuzun içine pil bulunması bir güvenlik sorunu oluşturabilirdi. 

Bu riski en aza indirmek ve oluşması durumunda fiziksel hasarı en aza indirmek için pillerimizi 

yanmaz Lipo pil çantası içinde muhafaza ettik. Bu durumlar da bütçemize etki ettiği için 

bütçemiz ÖTR(Ön Tasarım Raporu)’ye göre 1200 TL artış göstermiş bulunmakta. Bu maliyet 

artışını ise takım çalışmamız ile sponsorlar bularak gidermeyi hedeflemekteyiz. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

  

Şekil 2. Sistem Tasarımı 

ÖTR(Ön Tasarım Raporu) raporundan sonra KTR(Kritik Tasarım Raporu) için 

hazırlanırken yaptığımız çeşitli toplantılar ve araştırmalar sonucu güç kaynağı olarak bir 

adaptör veya trafo kullanılması sonucunda, voltajın robota iletilmesi sırasında ortaya 

çıkabilecek manyetik gürültünün haberleşme sistemimiz olan, SAHA (Su Altı Haberleşme 
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Aracı)’yı olumsuz yönde etkileyebileceğini öğrendik. Bu yüzden bu teknikler yerine Lipo Pil 

kullanmaya karar kıldık. Robotumuzda pil bulunduğu için acil durum butonu koyarak güvenliği 

sağlandı. Bu sayede devre şemamız son halini almış oldu. 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Robot tasarımı için ilk fikirleri üretirken öncelikli olarak belirlememiz gereken etmen 

ana gövdemizin nasıl olacağıydı. Araştırmalarımız sonucunda silindirik veya dikdörtgenler 

prizması şeklinde ana gövdelerin bizim için en iyi seçenekler olduğuna karar kıldık. Bu iki 

gövde şeklinin de kendine göre avantajları olsa da (dikdörgenler prizması şeklindeki gövdemiz 

montaj kolaylığı sağlarken silindirik gövde yalıtımı kolaylaştırıyordu) silindirik bir ana 

gövdeye karar kıldık. Ardından montaj kolaylığını da kaybetmemek için aşağıda daha detaylı 

açıklayacağımız teleskopik gövdenin iç şeklini de dikdörtgenler prizması olarak belirledik. Bu 

şekilde iki tasarımın da avantajlarından faydalanmış olduk. 

 

Şekil 3. Araç Sağ Çapraz Görünümü 

Su sızıntısı olabilecek noktaları en aza indirmek istediğimiz için vida boşluklarını sualtı 

haznesinin içine bağlantısı olmayacak bir şekilde yerleştirdik. 

 

Şekil 4. Araç Üstten Görünümü 
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Şekil 5. Araç Üst Sol Çapraz Görünümü 

Test ve programlama süreçleri içinde elektronik donanıma ulaşımımızı kolaylaştırmak 

için bazı fikirler ortaya çıkardık ve sonuç olarak hem yalıtımı arttıran hem de elektronik 

bileşenlerimize erişimimizi kolaylaştıran bir teleskopik gövde geliştirdik. 

 

Şekil 6. Araç Önden Görünümü 

Mevcut tasarımımızın sağlam olmasına rağmen hafif olmasına olabildiğince özen 

gösterdiğimiz için yüzdürücülere ihtiyaç duymayacağımızı düşünüyoruz ve su altında dengede 

durabilmek için robotumuza ağırlık eklemeyi planlıyoruz ama yüzme testleri tamamlanıp kesin 

sonuçlar alana kadar iki durumlar için de hazırlıklı olacağız. 
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Bazı tecrübeli takımlarla görüşmelerimiz sonucu yük tutma sistemimizde pinömatik bir 

sistem kullanmayı düşündük ama yeni bir takım olduğumuz için bir su geçirmez servo motor 

yardımıyla sistemi oluşturmanın işleri çok daha kolaylaştıracağını karar kıldık. Tutma kolunun 

dayanıklılığını artırmak için üretimini esnek filamentten yaptık. Ayrıca tutacakların iç yüzeyini 

kaymayı önlemek amacıyla silikon malzeme ile kapladık.  

Şekil 7. Yük Tutma Sisteminde Kullanılan Kol 

Robotumuzda motorları ve sensörleri acil bir durumda hızlı bir şekilde değiştirebilmek 

ve bu işi ana gövdemize zarar vermeden yapılmek için su geçirmez konnektörler kullanmaya 

karar verdik. Konnektörlerimizi robotumuz üzerinde kendi motor ve sensörlerine yakın yerlere 

yerleştirerek kablo karmaşasını da önlemiş oluyoruz 

 

 

Şekil 8. Konnektör 
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4.2.2. Malzemeler 

 

1) Su Geçirmez Fırçasız Motor: Robotun hareket edebilmesi için 6 adet su geçirmez 350 KV 

fırçasız motor kullanmaya karar verdik. Motorların su altında çalışacağından ötürü fırçalı motor 

kullanmak yerine 6 adet fırçasız motor kullanmamızın daha mantıklı olacağına karar verildi. 

 

2) Fırçasız Motor Sürücü(ESC): Robotumuzun hareketinde kullanacağımız motorları rahatça 

kontrol etmek için fırçasız motor sürücüler kullanıldı. 

 

3) USB Kamera: Robot su altında hareket ederken görüntü alabilmek için bir adet USB kamera 

kullanmaya karar verildi. 

 

4) Power Led: Aracımızın testlerini yapacağımız ortam ve yarışmada kameranın daha net 

görüntüler alabilmesi için suyu aydınlatmaya ihtiyaç duyabileceğimizi düşünerek robotumuzun 

üstüne 2 adet Power Led eklendi. 

 

5) Su Geçirmez Servo: Kendi tasarımımız olan yük tutma sisteminin kontrolü için bir adet 

servo motor kullandık. Servo motorun kırılmaması için de metal dişli olmasına özen gösterildi. 

 

6) Flex Filament: Motorun zorlanmaması ve daha iyi kavrama için kolumuzu normale göre 

daha esnek bir malzeme olan esnek filamentten üretildi. 

 

7) Raspberry Pi 4: Robotumuzu kontrolu için bir adet Raspberry Pi 4 kontrol kartı kullanıldı. 

 

8) Ethernet Kablosu: Kullanacağımız bilgisayar ile robot arasında iletişim kurabilmek için ve 

robotun suda alan kısıtlanması yaşamadan hareket edebilmesi için 40 metrelik 1 adet ethernet 

kablosu kullandık.  

 

9) Lipo Pil(4S 14.8V): Robotumuza dışardan güç vermek yerine Lipo piller kullanarak robot 

ile bilgisayar haberleşmesinde oluşabilecek manyetik gürültünün önüne geçmeyi sağladık. 

 

10) Akrilik: Robotumuzun elektronik bileşenlerini ana gövde içinde bir su altı haznesinde 

bulundurmaya karar verdik. Ana gövdemizi şeffaf, hafif, sağlam ve su yalıtımını kolaylaştıran 

akrilikten kendimiz üreterek maliyeti de düşürmüş olduk.  

 

11) PLA Filament: Motor çerçeveleri ve pervaneler için de PLA filament kullanarak 3 boyutlu 

yazıcı ile parçalarımızı bastık. 

 

12) Motor Sürücü Devresi: Motorların uyumlu kontrolü için motor sürücü devresi kullanıldı. 

 

13) IMU: Robotumuzun dengesini sağlamak için IMU sensör kullandık. 

 

14) Flex Sensör: Yük tutma sistemimizin kontrolünü hassaslaştırmak amacıyla kendi Flex 

Sensörümüzü ürettik. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

1) Hızlı Prototipleme: Hızlı prototipleme, bilgisayarda kullanılan üç boyutlu modelleme 

programları yardımıyla dijital ortamda tasarlanmış herhangi bir üç boyutlu formun fiziksel 

modelini üretmeyi sağlayan işlemlere verilen isimdir. Tasarım sürecinde hızlı prototipleme 

farklı amaçlar için kullanılabilir. En yaygın ve sık kullanılan üç boyutlu yazıcılar, hazırlanan 

üç boyutlu model üzerinden oluşturulan yazdırma komutlarıyla sarmal şekildeki malzemeyi 

eriterek, katman katman üst üste ekleyerek ve malzemeyi soğutarak istenilen şekli oluşturur.   

 

2) Döküm: Döküm, istenen ürün tasarımının şekline uygun bir şekilde hazırlanmış kalıpların 

içerisine eritilmiş metal ya da alaşımının dökülmesi ve soğuma sonucu katılaştıktan sonra 

kalıptan çıkarılması işlemleridir.  Soğuma sonucu oluşacak boyut küçülmelerini dengelemek 

ve ortaya çıkan ürünün yüzeyine işlem yapabilmek için kalıp boşluğunun boyutları elde 

edilecek parçadan biraz büyük olarak hazırlanır. Eritilen malzemenin kalıba döküm işlemi 

enjeksiyonda makinelerle, dökümde ise makineler yardımıyla veya insan iş gücüyle yapılır.   

 

3) Birleştirme: Ayrı olarak elimizde bulunan parçaları geleneksel birleştirme yöntemleri olan 

vida ve somun ile montajladık ve robotu son halini ortaya çıkardık. 

 

4) Lehimleme: Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir alaşımdır. 

Lehimleme, iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha fazla 

metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine tutturulur.  

 

5) Kesme: İçi dolu malzemelerin ve profillerin kesilmesinde kullanılan, gücünü motordan 

alarak dönen testere yardımıyla kesme işlemi yapılan makinelerdir. Bu tip makineler yatay ve 

düşey konumlu olabilir ve bu makinelere örnek olarak şerit kesim makinesi verilebilir. İçi dolu 

malzemelerin boylarının ve genişliklerinin istenilen ölçüde kesiminde ve şekilli parçaların 

kesiminde kullanılır.   

 

6) Delik delme: Metal veya diğer malzemelerden iş parçalarının üzerinde, matkap adı verilen 

kesici takımlar yardımıyla talaş kaldırarak silindirik delik açma işlemidir. Açılan delikler 

parçanın kalınlığından az olacak şekilde kısa, oma, kademeli ve raybalama şeklinde olabilir. Bu 

işlemlerin ortak noktası, iş parçalarının tezgâhlar üzerine sabitlenerek kesici takımların dönme 

hareketi ve doğrusal ilerleme hareketiyle istenilen delik delme işleminin yapılmasıdır. 

 

7) Tornalama: Tornalama, torna tezgâhına sabitlenerek kendi ekseni etrafında dönen iş 

parçasının ekseni doğrultusunda doğrusal hareket eden tek uçlu kesici takım yardımıyla talaş 

kaldırma işlemidir. Kullanılan iş parçaları genellikle silindirik olur. Tornada ayrıca vida açma, 

delik delme, kılavuz hazırlama gibi çeşitli işlemler de uygulanabilir. 

 

8) CNC İşleme: CNC (bilgisayarlı sayısal denetim) işleme, çok uçlu kesici takımlarının 

bilgisayarda yazılımlar yardımıyla belirli bir mantıksal sıraya göre yazılan alfa nümerik 

komutları işleyerek, tezgâha sabitlenmiş içi dolu parçadan talaş kaldırma işlemidir. CNC 

makinesi ile üç boyutlu form işleme ve iki boyutlu şekilleri kesme işlemleri yapılır. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Kilo = 9,5 kg                         Pervane Yarıçapı: 5 cm 

İç Gövde Özellikleri En: 15 cm, Boy: 10cm, Derinlik: 30cm 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Şekil 9. Elektronik Tasarım 
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1) Fırçasız Motor: Fırçasız Motor, fırçalı motorun aksine mekanik fırça ve komütatör olmadan 

çalışan bir elektrik motorudur. Fırçasız motor, rotor adı verilen iki kutuplu sabit bir mıknatıs ve 

stator adı verilen düzenli bobinlerden oluşur. Motora elektrik akımı 

uygulandığında bobin rotorların kutupları sürekli yer değiştirerek 

birbirini çekecek bir manyetik alan oluşturarak dönme eylemi 

yapar. Robotumuzda hareketi sağlamak için 6 adet su geçirmez 

fırçasız motor kullanılacaktır. Motor tercihimizi yaparken hızlı 

motorların kırıma yol açacağını ve sualtında ilerleyebilmek için ana ihtiyacımızın güç olacağını 

düşündük ve 350 KV motorların bize en uygun olduğunu düşündük. 

 

2) ESC: Electronic Speed Controller(ESC), Pulse Width Modulation(PWM) adlı teknolojiyle 

birlikte elektrik motorlarının hızını kontrol etmek için kullanılır. ESC, motora ne kadar güç 

ulaşması gerektiğini belirlemek için bir dizi transistörü hızla açar ve 

kapatır. Anahtarlar ne kadar açık bırakılırsa, motor o kadar fazla güç 

alır ve o kadar hızlı çalışır. Robotumuzda motorlara gerekli gücü 

iletmek için 6 adet MultiShot destekli ESC kullanılacaktır. Fırçasız 

motorlarımızı ihtiyaçlarımıza göre çalıştırabilmek için çift yönlü ve 

kalibre bir şekilde çalışan D-Shot / MultiShot destekli 20A ESC 

tercih ettik. Bu sayede robotumuz denge kurmasını kolaylaştırmış 

oluyoruz. MultiShot: MultiShot bir ESC kalibrasyon protokolüdür. Kalibrasyon protokolleri 

sayesinde ESC’leri daha rahat bir şekilde kalibre edilebilmektedir. MultiShot’u diğer ESC 

kalibrasyon protokollerinden ayıran en önemli özelliği maksimum 32 kHz frekans ile en hızlı 

protokol olmasıdır. Bir başka ESC kalibrasyon protokolü olan Oneshot125’ten 10 kat daha 

hızlıdır. Robotumuzda MultiShot destekli ESC kullanarak ESC senkronizasyonunu optimum 

düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. 

 

3) Raspberry Pi: Raspberry Pi, bilgisayar veya monitöre bağlanabilen, klavye ve fare ile 

kontrol edilebilen bir bilgisayardır. Küçük boyutları, bütçe dostu fiyatı gibi avantajları ile ön 

plana çıkan Raspberry Pi; internette gezinmek, video oynatmak, 

belge düzenlemek gibi bir masaüstü bilgisayarın yapabileceği 

her şeyi yapabilir. Tüm bu özellikleri sayesinde robotik 

projelerimizde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü sistemlerde, 

kiosk'larda kullanmak mümkündür. Robotumuzda 

kullanılacaktır. Robotumuzu kontrol etmek, ana bilgisayar ile 

haberleştirmek, görüntü aktarımı sensör verilerini, kamera 

verilerini okuyup işlemek, sürücünün komutlarını ESC’lere 

iletmek için bir kontrol kartına ihtiyacımız vardı. Ayrıca 

alandan tasarruf etmek ve kod karmaşasını da önlemek için tek 

bir kontrol kartı kullanmaya karar verdik. Bütün bu işleri tek başına yapabilecek en iyi 

tercihimizin Raspberry Pi 4 B olacağını düşündük. Raspberry Pi 4 üzerinde Gigabit RJ45 

Ethernet portu olduğu için kontrol bilgisayarı ile robotumuzun en düşük gecikme ile 

haberleşmesini sağlamış oluyoruz. Raspberry Pi üzerinde bulunan GPIO pinleri sayesinde 

motorlarımızı kontrol edecek olan sürücü ve sensörlerimiz ile haberleşmeyi sağlamış olduk. 
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4) Lipo Pil: Lityum Polimer(LiPo) piller günümüzde birçok eletronik cihazda kullanılan bir pil 

çeşitidir. Son yıllarda radyo kontrol endüstrisinde oldukça yaygınlaşmaktadırlar. Uzun çalışma 

süreleri ve yüksek güç sağlayabilmeleri gibi avantajlara 

sahiptirler. Robotumuza enerji sağlayabilmek dışardan 

bir güç kaynağıyla iletmek veya robot içerisinde pil 

bulundurmak olmak üzere iki seçeneğe sahiptik. 

Araştırmalarımız sonucunda kablo karmaşasını önlemek 

ve robota veri aktarırken oluşabilecek manyetik 

gürültüyü en aza indirmek için robotumuza pil ile enerji 

vermeyi tercih ettik. Araştırmalarımız sonucu güvenlik 

konusunda gelişmiş olan LEOPARD POWER 5000mAh 14.8V 4s 50C Lipo Pilden 2 adet 

kullandık.  

 

5) Lipo Pil Yanmaz Saklama Çantası: Aracımız üstünde pil kullandığımız için ortaya 

çıkabilecek riskli durumları en aza indirmek, bir sorun oluşması 

durumunda en az zarar almak için aracımızın içinde kullandığımız 

lipo pillerimizi Lipo Pil Yanmaz Saklama çantası içinde robotumuza 

yerleştirdik. Bu yöntem ile yarışma ve test süreçlerimizde ortaya 

çıkabilecek kötü durumları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 

 

6) Servo Motor: Servo motor, bir makinenin parçalarını verimlilikle ve büyük bir hassasiyetle 

döndüren bir elektronik cihazdır. Şaft, potansiyometre, tahrik dişlileri, amplifikatör ve bir 

kodlayıcı veya çözücü olmak üzere çeşitli parçalardan oluşur. Servo 

Motor normal bir motor kullanır ve pozisyonel geri bildirim için bir 

sensörle birleştirir. Robotumuzda robotik kolu hareket ettirip 

nesneleri tutup taşıyabilmesini sağlayabilmek için bir adet su 

geçirmez servo motor kullanılacaktır. Robotumuzun sualtı 

görevlerini yerine getirebilmesi için bir manipülatör kola 

ihtiyacımız vardı. Bu kolu satın almak yerine kendimiz yapmaya 

karar verdik. Kolu kontrol edecek motoru hassaslığı, boyutu, gücü 

ve su altında çalışacağı için su geçirmezliği ön planda tutarak Emax ES3005DE Su Geçirmez 

Servo motor olarak seçtik. 

 

7) Flex Sensör: Flex sensör bükülme veya sapma miktarını ölçen bir sensördür. Sensörün 

direnci sensör elemanının bükülmesiyle değişir. Esnek 

potansiyometre olarak da adlandırılırlar. Robotumuzda robotik 

kolun nesneyi ne kadar sıkı kavradığını görmek için kendi flex 

sensörümüzü üretip kullanmayı planlıyoruz. Robotumuz 

üzerindeki maniplatör kolun su altında nesneyi tutma durmunu 

algılamak için flex sensör kullanmaya karar verdik. Flex 

sensörlerimizi karantinada ev ortamında kendimiz ürettik. Yaptığımız testlerde maniplatör kol 

için kullanımıza uygun olduğu sonucuna vardık. 
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8) PWM Driver: Bu kartlar sayesinde mikrokontrolcülere ekstra PWM çıkışı 

eklenebilmektedir. Bu sayede çok sayıda LED veya motor kullanımı sağlanmaktadır. 

Robotumuzda ESC’leri Raspberry Pi’a bağlamak için bir adet 

I2C PWM Driver kullanılacaktır.Robotumuz üzerindeki 

motorları kontrol edebilmek için PWM(Pulse With Modulation) 

sinyaline ihtiyaç duymaktayız. Kullandığımız kontrol kartı olan 

Raspberry Pi 4 üzerindeki PWM çıkışlarının sayısı ve 

çözünürlüğü bizim için yeterli olmadığından AdaFruit PCA9685 

16 Kanal 12 Bit I2C PWM sürücüyü tercih ettik. Bu sayede fırçasız motorlarımız ve servo 

motorumuzu daha hassas bir şekilde kontrol etme imkanımız oldu. 

9) IMU: IMU; uçaklarda, uzay taşıtlarında ve su bazlı araçlarda kullanılan navigasyon 

ekipmanlarının önemli bir bileşenidir. Hızlanma oranlarını, dönme değişimini ve 

yönlendirmeyi analiz etmek ve ölçmek için ivmeölçerler, elektrik 

raporlama mekanizmaları ve jiroskoplar kullanırlar. IMU'lar ayrıca 

güdümlü füze navigasyon sistemlerinde de kullanılmaktadır. 

Robotumuzda robotumuzun üç boyutlu uzaydaki konumunu tayin 

etmek için bir adet IMU kullanılacaktır. Robotumuzun su altında 

dengede kalabilmesi, sürücünün komutlarına vereceği tepkinin 

ayarlanması için robotumuzun 3 boyutlu uzaydaki eğim ve ivme 

değerlerine ihtiyaç duymaktayız. Bu verileri elde edebilmek için hassas ölçüm yapabilen ve 

kendi içinde verileri filtreleme özelliğine sahip olan Adafruit BNO055 9-DOF Mutlak 

Oryantasyon I2C IMU sensörünü tercih ettik.  

10) Su Basınç Sensörü: Su Basınç sensörü, sıvıların basınç ölçümü için bir cihazdır. Basınç, 

bir sıvının genişlemesini durdurmak için gereken kuvvetin bir 

ifadesidir ve genellikle birim alan başına kuvvet olarak belirtilir. Bir 

basınç sensörü genellikle bir dönüştürücü olarak işlev görür, uygulanan 

basıncın bir fonksiyonu olarak bir sinyal üretir. Robotumuzun sürüş 

esnasında sürücüye kolaylık sağlaması adına geliştireceğimiz 

algoritma için su altındaki derinlik verisine ihtiyaç duyuyoruz. Bu 

veriyi elde edebilmek için Analog Su Basınç Sensörü kullanmaya karar verdik. Sensörümüzden 

aldığımız analog veriyi Fizik kanunları kullanarak derinlik verisine çevirmeyi planlamaktayız. 

11) Ethenet Kablosu: Aracımız ile sürücünün birbiri ile haberleşebilmesi için bir bağlantıya 

ihtiyaç vardır. Güncel fiziğe göre 2.4 GHz wifi sinyallerinin tuzlu suda 

%86.466 oranında geri yansıdığını biliyoruz. Tatlı suda bu oran %62’ye 

düşse de robotumuz ile olan haberleşmede yüksek oranda sorun yaratabilir. 

Bu nedenden dolayı robotumuza kablolu bağlantı yapmayı tercih ettik.  

Kablolu bağlantı seçeneklerimiz arasından ip protokolü ile çalıştığı ve 10 Gbps hızlara 

ulaşabildiği için ortalama 40 metre Cat 6 Ethenet kablosu tercih edilmiştir. 

12) Bağlantı Kabloları: Aracın tüm elektronik tasarımında olası güç kayıplarını 

engelleyebilmek ve kablo kopmalarının önüne geçmek için yerel 

elektronikçilerden temin edilen kalın kablolar kullanılacaktır. 
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13) ADC: ADC analog sinyalleri dijital sinyale dönüştürmek için kullanılır. Robotumuzda 

kullandığımız birçok analog sensör bulunmaktadır. Bunlar kendi 

üretimimiz olan Flex sensörlerimiz ve su altı basınç sensörümüzdür. 

Fakat kullandığımız kontrol kartı olan Raspberry Pi analog veri 

girişini desteklememektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için 

MCP3008 I/P DIP-16 SPI Analog Dijital Çevirici Entegresi 

kullanmaya karar verdik. Bu entegre bütün analog pin ihtiyacımızı 

karşılıyor ve yüksek çözünürlüklü veri elde etmemize olanak sağlıyor. 

14) Regülatör: Regülatör, voltajı otomatik olarak daha düşük sabit voltaja dönüştürmek için 

tasarlanmış bir elektrik düzenleme cihazıdır. Regülatörler gerilim dengelemesi yaparak verimi 

arttırmayı sağlar. Robotumuzda kullandığımız pillerin çıkışını 

14.8V’tan 5V’a düşürüp Raspberry Pi, PWM sürücü, IMU gibi 

bileşenleri beslemek için bir adet regülatör kullanılacaktır. 

Robotumuzda 5v ile çalışan Raspberry Pi, PWM Sürücü, Analog 

Dijital Çevirici, Imu, Su Basıncı Sensörü gibi bileşenler 

bulunmaktadır. Fakat kullandığımız pillerin çıkış voltajı 14.8V’tur. 

Bu voltajı kullanabilmek için 5v’a indirmemiz gerekmektedir. Ayrıca devrenin sağlıklı bir 

şekilde çalışbilmesi için ihtiyacımız olan yüksek akım değerlerini karşılamamız da 

gerekmektedir. İhtiyacımız olan regülatörü bu etmenlere dikkat ederek DC-DC 10A Voltaj 

Düşürücü Regülatör Kartı olarak seçtik. 

15) USB Kamera: Kamera, görüntüden yansıyan ışığı mercek ya da objektiften yararlanarak 

bir düzlemde toplayan, o düzleme konulan ışığa duyarlı elektronik devre elemanları sayesinde 

ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirdikten sonra çıkış sinyali veren 

ve gerekirse bunu kaydeden bir sistemdir. Robotumuzda sualtından 

anlık görüntü almak için bir adet USB Kamera kullanılacaktır. 

Robotumuzda su altından görüntü alabilmek için bir kameraya ihtiyaç 

duymaktayız. Kontrol kartımız Raspberry Pi olduğu için USB kamera 

veya Raspberry Pi’ın orjinal kamerası olmak üzere 2 seçeneğimiz 

bulunmaktadır. Evrensel bir standart oluşturmak ve ileride gerekli 

olursa daha iyi kameralar alarak su altı video çekimi de yapabilmek için USB kamera tercih 

ettik. Kamera modeli olarak ise küçük boyutları, yeterli görüntü kalitesi ve fiyat kriterlerini göz 

önüne alarak Logitech c310 model kamerayı seçtik. 

16) Kumanda: Kumanda, başka bir cihazı genellikle kablosuz olarak uzaktan çalıştırmak için 

kullanılan bir elektronik cihazdır. Örneğin tüketici elektroniğinde; bir televizyon, DVD oynatıcı 

veya diğer ev aletleri gibi cihazları kısa bir mesafeden çalıştırmak 

için bir uzaktan kumanda kullanılabilir. Robotumuzda sürücülerin 

alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak kullanışlı, ergonomik 

ve fonksiyonel olan Dualshock 3 (PS3 oyun kumandası) 

kullanmayı planlıyoruz. Robotumuzun yön kontrollerini sağlamak 

için bir oyun kolu kullanmayı tercih ettik.  Robotumuzu yarışma 

esnasında sürecek ekip arkadaşımızın el alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak 

ergonomik ve çoklu tuş seçeneğine sahip olan düşük gecikmeli bir oyun kolunu yerel 

marketlerden edindik. Robotumuzu kontrol etmek için kullandığımız PS3 Oyun Kolu, Kontrol 

İstasyonu'muzda bulunan bilgisayar ile USB portu üzerinden haberleşecektir. PS3 Oyun kolu 
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PyGame kütüphanesi aracılığla sürücünün komutlarını alacak ve anlamlı hale getirecektir. 

Ardından kontrol sinyalleri SAHA(Su Altı Haberleşme Aracı)-bknz. Dış Arayüzler- aracılığla 

Ethernet kablosu üzerinden aracımıza gönderilecektir. Bu sayede sürücü ile araç arasındaki 

iletişim en az gecikme ile gerçekleştirilmiş olacaktır. 

17) Power LED: LED, içinden akım geçtiğinde ışık yayan yarı iletken bir ışık kaynağıdır. 

Yarıiletkendeki elektronlar, fotonlar şeklinde enerji açığa çıkararak elektron delikleriyle 

birleşir. Işığın rengi, elektronların yarı iletkenin bant boşluğunu geçmesi için gereken enerji 

ile belirlenir. Power LED ise 0.5W ve daha fazla elektrik tüketen LED’lerdir. Daha iyi 

tasarlanmış termal yapıları ile, ısıyı kolayca dışarıya atabilirler, uzun ömürlülerdir ayrıca aynı 

pakette daha fazla lümen ve verimlilik sağlarlar. Robotumuzda sualtını aydınlatmak için iki 

adet Power LED kullanılacaktır. 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Robotumuzun su altında görevleri sürücüye ek bir kontrol zorluğu oluşturmadan 

gerçekleştirmesini hedeflemekteyiz. Bu nedenle robotumuzun güdüm algoritmasını 

olabildiğince stabil hareket edecek şekilde geliştirmekteyiz. Bu stabiliteyi sağlamak amacıyla 

robotumuzun elektronik bileşenleri arasında bulunan IMU ve Su Basınç Sensörünü 

kullanacağız.  

Robotumuzun yer düzlemine göre eğimini ve hareket halindeki ivme değerlerini 

IMU’dan aldıktan sonra değerlerin stabilitesi ölçüsünde değerlendirerek gerekli olursa Kalman 

Filtresi uygulayacağız. Ardından elde ettiğimiz değerleri robotumuzun her hareket ekseni için 

özel olarak kalibre ettiğimiz PID algoritmamıza göndereceğiz. Ardından algortimamızdan 

aldığımız çıktıları motorlara göndererek stabil bir sürüş elde edeceğiz.  

Robotumuz üstünde bulunan basınç sensöründen aldığımız değerleri fizik formülleri 

kullanarak su altındaki derinliğimizi hesaplayacağız. Hesapladığımız derinlik verisini PID 

algortiması ile kullanarak su altındaki derinliğimizi stabilite etmeyi amaçlıyoruz. 

Robotumuz su altında herhangi bir sensör arızası ile karşılaşırsa ve geliştirdiğimiz 

stabilite algortimaları hatalı değer üretmeye başlarsa su altında hızlı bir şekilde bu sorunu 

çözebilmek için Manuel Mod adını verdiğimiz bir sürüş modu geliştireceğiz. Bu moda geçiş 

yapıldığı zaman tüm sensör verileri görmezden gelinerek sürücünün komutları herhangi bir ön 

işlemeden geçirilmeden motorlara verilecektir. Bu sayede sensör, motor bozulması gibi 

durumlarda kontrol zorlaşsa da su altında kalarak görevlere devam etmemiz sağlanmıştır. 

Robotumuzun sürücü ile olan bağlantısının kesilmesi durumunda araç 5 dakika boyunca 

IMU ve Su Basınç Sensöründen aldığı değerleri kullanarak su altında konumunu korumaya 

çalışacaktır. 5 dakika sonunda bağlantı yeniden sağlanmamışsa robotumuz bulunduğu 

konumdan dikey olarak yavaşça su üstüne çıkmaya başlayacaktır. Eğer robotumuzun motor 

veya sensörlerden biri bozuksa ve sürücü ile olan bağlantısı kesilmişse robot bunu anlayarak su 

altında kalmak için sensör verileri yerine daha önceden tanımlanmış motor profilini çalıştırarak 

daha az hassas olsa da suda askıda kalma ve 5dakika sonunda su yüzeyine çıkma işlemini 

gerçekleştirecektir. Bu şekilde robotta ortaya çıkabilecek bir durumda robotun kontrolsüz 

şekilde suyun içinde hareket etmesi ve ortama çeşitli zararlar vermesini engellemiş olduk. 

Geliştirdiğimiz algoritma akışını Sözde Kod şeklinde yazarak sürüş esnasında ortaya 

çıkabilecek istenmeyen durumların bir çoğunu robotu test etmeden fark ettik ve algoritmamızı 

bu hataları çözerek geliştirdik. 
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Şekil 10. Raspberry Pi Algoritma Şeması 
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Şekil 11. Kontrol İstasyonu Algoritma Şeması 
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Robotumuz üzerinde Raspberry Pi 4 kontrol kartı kullandığımız için çok gelişmiş bir 

performans elde edemesek de algoritmamızı Thread’lere bölerek Raspberry Pi’ı tam verimle 

kullanmaktayız. Ayrıca algoritmamızı Thread yöntemi kullanarak geliştirdiğimiz için aracımız 

üstünde fazla sayıda hesaplama yapmamız bizim için bir gecikme oluşturmamakta ve aracımız 

sürekli hesaplayabildiği en iyi değeri kullanarak yoluna devam etmektedir. 

Algortimamızı geliştirirken Thread’lerle uyumlu çalışabilmesi ve algortimik 

gecikmelerin ortaya çıkardığı sorunları en aza indirmeyi sağladığı için Queue veri tipinden 

faydalanılmıştır. 

Kontrol İstasyonumuzda bulunan algoritma sadece gelen verileri grafik arayüzde 

göstermeye ve sürücü komutlarını robotumuza göndermeye dayalıdır. Kontrol İstasyonu’nda 

bulunan bilgisayar üzerinde herhangi bir hesaplama yapılmamaktadır. 

Sözde Kod: Sözde Kod (Pseudo Code), herhangi bir programlama diline bağlı olmaksızın 

programın adımlarını (akışını) özetlemek için kullanılan bir yöntemdir. Sözde kod 

programlama dillerinden bağımsız olması özelliğiyle yazılan programın istenilen dile 

uyarlanmasını kolaylaştırır.  

Thread: Aynı ortamda birden fazla iş yürütme imkanı sağlar. Bir işlemin çalışmaya başlaması 

ile birlikte bir thread (main thread) oluşturulur ve işlem içerinde birden fazla thread (multi-

thread) oluşturulabilir. Bu sayede birden fazla işlem tek bir akışta eşzamanlı olarak 

çalıştırılabilir.  

PID: PID (Proportional Integral Derivative) oransal-integral-türevsel denetleyici kontrol 

döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir geri besleme 

denetleyicisi yöntemidir. Bir PID denetleyici sürekli olarak bir hata değerini, yani amaçlanan 

sistem durumu ile mevcut sistem durumu arasındaki farkı hesaplar. Denetleyici süreç kontrol 

girdisini ayarlayarak hatayı en aza indirmeye çalışır. PID algoritması hata değerini azaltmak 

için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder: oransal, P ile gösterilir; integral I ile gösterilir; türev 

değerleri, D ile gösterilir. P mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı ve D gelecekteki 

hataların bir tahminidir. Bu üç eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilen süreç istenilen 

seviyeye ayarlamak için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. PID Hesabı 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Robotumuzun su altında hareket edebilmesi için geliştirdiğimiz algoritmayı 

kullandığımız kontrol kartı olan Raspberry Pi üzerinde çalıştırmak için yazdığımız Sözde 

Kod’dan yardım alarak Python 3 programlama dili ile yazdık. Robotumuz üzerinde bulunan 

bulunan sensörlerden veri okumak için sensör üretici firmalarının yayınladğı kütüphaneleri, 

sensörlerden aldığımız verileri işleyip anlamlandırabilmek için matematik ve fiziği kullandık. 

Robotumuzun dış arayüzlerinden olan SAHA, SARK, SATKU ve SAGKU (bkz: Dış 

Arayüzler 4.4) geliştirilirken Python 3 programlama dili ile beraber haberleşme altyapısı için 

ZeroMq, grafik arayüz için PyGame, terminal argümalarının kontrolü için ArgParse, kamera 

görüntüsünün aktarılmasını kolaylaştırmak için OpenCv ve Numpy kütüphanelerini 

kullanacağız. Bu kütüphaneler sayesinde yapmak istediğimiz işe odaklanacak, daha hızlı bir 

geliştirme süreci izleyerek, hem öğrenme hem üretim eğrimizi daha da dikleştireceğiz. 

Robotumuz üzerinde bulunan yazılımları geliştirirken belirli öğrenme ve geliştirme 

tekniklerini kullanacağız. Bu teknikleri bir akış halinde gösterecek olursak: 

• Python kodunu Sözde Kod’a bakarak yaz. 

• Yazdığın kodun anlaşılabilmesi için açıklama satıları yaz. 

• Kodu sözel açıklamalar yapmadan ekip arkadaşına ver ve arkadaşın kodu anlayana 

kadar bu işlemleri tekrarla. 

• Eğer arkadaşın kodları anladıysa kodları dene. Kodlar çalışıyorsa geliştirmeye devam 

et. Kodlar çalışmıyorsa derin bi nefes al ve sakince kodları debug ederek hatanın yerini 

bul. 

Robotumuzun tüm sistemlerini geliştirirken Python 3 programlama dilini kullanıyoruz. 

Bunun nedeni Python’ın Ortaöğretim Bilişim Dersi içeriği kapsamında öğretiliyor olması ve bu 

nedenle ekipteki her üyenin Python 3 yazılım diline hakim olmasından kaynaklanmaktadır. Acil 

durumlarda ekipte yazılım ile uğraşan kişilere ekipteki herkesin yardımının sağlanması temel 

hedeflerimiz biridir. Farklı ekiplerin de yararlanması ve bir standart oluşturabilmek için ekipte 

yazılım ile görevli olan kişiler ana yazılım bittikten ve testler yapıldıktan sonra su altı 

araçlarında çözmesi en zor olan yazılım bölümleri olan haberleşme arayüzlerini C++ ve Go 

dilleri ile tekrar geliştirerek bir versiyon kontrol sistemi üzerinden paylaşacaktır.(bkz: Dış 

Arayüzler 4.4 ) 

Pygame: Pygame, Pete Shinners tarafından Python diline uyumlu etkileşimli oyun ve multi 

medya uygulamaları hazırlamak için geliştirilen açık kaynaklı bir kütüphanedir. Windows, 

MacOS ve Linux platformlarında çalışabilmektedir. SDL( Simple DirectMedia Layer) adlı 

kütüphaneden gücünü alan Pygame; SDL, C ve Assembly dilleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Hız konusunda kendini kanıtlayan Pygame, kullanıcılarına kaliteli bir arayüz sunmaktadır. 

ArgParse: ArgParse, kullanıcı dostu terminal arayüzleri yazmayı kolaylaştıran bir python 

kütüphanesidir. ArgParse kullanıcıdan alınan parametreler için yardım mesajları, nasıl 

kullanıldığına yönelik mesajlar üretir. Ayrıca kullanıcı geçersiz parametre girerse uygun hata 

mesajını bastırır. 
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ZeroMQ: ZeroMQ, dağıtılmış veya eşzamanlı uygulamalarda kullanılmayı amaçlayan yüksek 

performanslı bir açık kaynaklı asenkron mesajlaşma kütüphanesidir. ZeroMQ mesaj kuyruğu 

sağlar, ancak mesaj odaklı ara yazılımın aksine, ZeroMQ sistemi özel bir mesaj komisyoncusu 

olmadan çalışabilir. Microsoft, Samsung ve Spotify gibi şirketler tarafından da 

kullanılmaktadır. 

OpenCV: OpenCV (Open Source Computer Vision Library), açık kaynaklı bir bilgisayarlı 

görme ve makine öğrenimi yazılım kütüphanesidir. Bilgisayarlı görme uygulamaları için ortak 

bir altyapı sağlamak ve ticari ürünlerde makine algısının kullanımını hızlandırmak için inşa 

edilmiştir. BSD lisanslı bir ürün olan OpenCV, işletmelerin kodu kullanmasını ve 

değiştirmesini kolaylaştırır. Kütüphane, yüzleri algılamak ve tanımak, nesneleri tanımlamak, 

videolardaki insan eylemlerini sınıflandırmak, kamera hareketlerini izlemek, hareketli nesneleri 

izlemek gibi hem klasik hem de son teknoloji bilgisayar görme ve makine öğrenme 

algoritmalarının kapsamlı bir setini içeren 2500'den fazla optimize algoritmaya sahiptir. 

Numpy: Numpy (Numerical Python), bilimsel hesaplama  işlemlerini kolaylaştırmak için 

yazılmış olan bir Python kütüphanesidir. Makine öğrenmesi, görüntü işleme ve yapay zeka 

uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Hesaplama işlemleri ve dönüşüm işlemlerinde sıkça 

kullanılan kod yapısı, Numpy kütüphanesi ile basit bir seviyede ve az kod yazacak şekilde 

tasarlanmıştır. Matematiksel işlemleri çok hızlı yapmasından dolayı çokça tercih edilen bir 

kütüphanedir. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Sürücümüzün aracımızla ilgili verileri görebilmesi, kamera görüntüsün sürücüye 

gösterilmesi ve sürücü komutlarının araca iletilmesi için bir arayüz tasarımına ihtiyaç 

duymaktayız. Bu arayüz tasarımı için robotun tüm sistemlerini kodladığımız Python 3 

programlama dili ile SARK(Su Altı Robot Kontrol)’ı geliştirdik. Daha grafiksel olanaklar 

sağladığı için SARK’ın geliştirilmesinde PyGame kütüphanesini kullandık. SARK dışında 

robotun PID ve diğer sensör kalibrasyon verilerinin robota hızlı bir şekilde gönderilerek aracın 

üstünde denemeler yapmamızı kolaylaştıracak 2 adet arayüz tasarımımız bulunmakta. İlk 

arayüz tasarımımızda Arch Linux dağıtımın temel prensiplerinden biri olan KISS(Keep It 

Simple Stupid) yöntemini izleyerek tamamen konsol üzerinden çalışan SATKU(Su Altı 

Terminal Kontrol Uygulaması)’yu tasarladık. Bu sayede grafiksek karışıklıklara yer vermeden 

kontrol sağlamış ve grafiksel arayüzler için konsol tabanlı bir yardımcı program geliştirmiş 

olduk. İkinci grafiksel arayüzümüz ise SATKU alt yapsını kullanarak PyGame ile geliştirilen 

SAGKU(Su Altı Grafik Kontrol Uygulaması)’nı geliştirdik. SAGKU’nun amacı aracın içindeki 

kontrol verilerini son kullanıcı dostu bir şekilde gösterebilmektir. SARK, SATKU ve SAGKU 

test ve geliştirme aşamaları bittikten sonra farklı takımların da yararlanabilmesi için bir 

versiyon kontrol sistemi üzerinden paylaşılacaktır. 

Aracımız ile su altında kamera görüntüsünü aktarmak ve sürücünün komutlarını iletmek 

gibi çeşitli ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçları karşılarken aracımızın komutlara ve sürücünün 

görüntüye hızlı tepki verebilmesi için bu haberleşmenin olabilecek en düşük gecikme ile 

sağlanması gerekmektedir. Bunun sağlanması için yüksek hızlara ulaşabilen ethernet kablosu 

kullanmamızın yanında açık kaynak kodlu bir proje olan ZeroMQ projesini temel alarak kendi 



23 
 

haberleşme ağımızı oluşturduk. Geliştirdiğimiz haberleşme sistemine SAHA(Su Altı 

Haberleşme Aracı) adını verdik. Bu sistem ağın anlık yoğunluğunu kontrol ederek ve 

gönderilecek olan verileri optimize ederek güvenli ve düşük gecikmeli veri aktarımına olanak 

sağlamaktadır. SAHA üzerinden kamera görüntüsü, sensör verileri ve sürücü komutlarının 

aktarılması mümkündür. SAHA’yı aracımızın tüm yazılımlarını yazmaya karar verdiğimiz 

Python 3 programlama dili için geliştireceğiz. Çevremizdeki çeşitli takımlar ile görüşme 

yaparak SAHA’yı test edecek ve stabil bir sistem elde ettikten sonra çeşitli ihtiyaçları 

karşılaması için C++, Go dilleri için de geliştirerek açık kaynak olarak bir versiyon kontrol 

sistemi üzerinde paylaşarak farklı takımların da bundan faydalanmasını sağlayacağız. 

 

5. GÜVENLİK 

 

5.1. Genel Güvenlik Önlemleri: 

1) Robotun çalışmasında rolü olan kablo ve diğer alet edevatlar robota yerleştirilip yalıtılarak 

su geçirmez hale getirildi. 

2) Robotta kullanılacak materyallerin kesici etkisinden korunmak için robotun gerekli 

bölümleri önlemler alındı. 

3) Robot içinde bulunan ve su içerisinde arıza çıkarabilecek malzemelerin yalıtımı yapıldı ve 

suya dayanıklı hale getirildi. 

 

5.2. Üretim, Test ve Sürüş Aşamasında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

5.2.1. Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemi: 

1) 3 boyutlu yazıcıdan çıkacağımız malzemelerden zarar görmemek için yapılacak işlemler 

sırasında gözlük ve eldiven kullanımı gerekmekte ve ayrıca makinelerden tehlike mesafesi göz 

önüne alınarak uzak durulmalı. 

2) Takım olarak 3 boyutlu yazıcıdan parça hazırlarken koku ve sağlığa zararı sebebi ile ABS 

yerine eğer kullanım yerine uygun ise PLA kullanmaya dikkat edilmeli. 

3) Robotta yapılacak birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında oluşacak ısı ve ışıktan korunmak 

için maske ve eldiven kullanılmalı. 

4) Robot su altında çalışabilecek bir şekilde imal edilmeli ve suya uygunluğundan emin 

olunmadan test aşamasına geçilmemeli. 

5) Çalışma alanına yiyecek ve içecek getirilmemeli. 

6) Çalışma alanında dikkat ve disiplin ön planda olmalı, dikkat dağıtan şeylerden uzaklaşılmalı. 

7) Robotun elektronik devreleri hazırlanırken kısa devre oluşturabilecek yerlerde ek özen 

gösterimeli. 

8) Çalışılan ortamda yangın tüpü bulundurulmalı ve acil durumda müdahele edebilmek için 

takım gerekli eğitmeleri almış olmalı. 

9) Robot üstünde kullanılan lipo piller olası tehlikelerden korunmak için lipo saklama 

çantasında saklanmalı. 

 

5.2.2. Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri: 

1) Sürüş yapacağımız havuzda herhangi bir elektriksel veya mekanik bir sorun yaşamamak için 

tüm sistemler gerekli denetimden geçmeli. 

2) Robotu kullanacak kişi sürüşüne tam olarak odaklanmalı ve dikkati dağıtılmamalı. 
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3) Sürüş esnasında görevli dışında havuz içerisinde biri olmamalı. 

4) Havuza herhangi bir elektrikli aletle yaklaşılmamalı. 

5) Sürüş esnasında aracımızda çıkabilecek bir sorun nedeniyle aracımızı kapatmamız gerekirse 

araç üstüne koyduğumuz su geçirmez acil durum düğmesi sayesinde aracımızın gücünü rahat 

bir şekilde kapatabilmeli. 

 

5.3. Yarışma ve Çalışma Ortamındaki Sağlık Önlemleri: 

1) Ortak kullanılan malzemelerin düzenli olarak temizliğinin gerekli dezenfektanlar ile 

sağlandığına emin olunmalıdır. 

2) Çalışma ortamı içinde eldiven takılması ihmal edilmemelidir. 

3) Korona Virüs (Covid-19) sebebiyle toplu olarak bulunulan ortamlarda maske kullanımına ve 

sosyal mesafeye takımca dikkat edilmeli. 

4) Çalışma ortamımızı sık sık havalandırılmalı ve dezenfekte edilmeli. 

5) Olabildiğince online olarak çalışarak sosyal mesefeyi korumalı. 

 

 6. TEST 

Şekil 13. Gerçekleştirilen Testler Tablosu 

 

Şekil 14. Gerçekleştirilmesi Planlanan Testler Tablosu 

Gerçekleştirilen Testler Test İçeriği Sonuçlar 

1.Elektronik Sistem Testleri Elektronik sistem elemanlarının 

uyum içinde ve verimli bir 

şekilde çalışması test edilir. 

Tüm elektronik sistem 

testlerimiz başarı bir 

şekilde tamamlandı. 

   -Kamera Testi Kamera bağlantısı ve görüntüsü 

test edilir. 

Kamera bağlantımız 

başarılı ve kaliteli 

durumda. 

   -Motor Kontrol Testi Motor kontrolleri test edilir. Motorlarımız sağlam ve 

çalışır durumda. 

   -Haberleşme testi Raspberry Pi ile bilgisayarın 

haberleşmesi test edilir. 

Haberleşme başarılı bir 

şekilde gerçekleştirildi. 

2. Yük Tutma Sistem Testleri Yük Tutma Sisteminin 

planlanan şekilde çalışması ve 

performansı test edilir. 

Yük Tutma Sistemimiz 

başarılı bir şekilde 

çalıştırıldı. 

Gerçekleştirilmesi Planlanan Testler Test İçeriği 

1. Sızdırmazlık Testi  Aracın su almaması gereken yerlerinin yalıtımının 

yeterli olup olmadığı test edilir. 

2. Görev Testleri Robotun istenen görevleri gerçekleştirebilmesi test 

edilir. 

   -Engel Geçiş Görevi Robotun belirlenen engellerden geçmesi test edilir. 

   -Sualtı Temizlik Görevi Robotun objeleri toplayarak belli bir bölgede yer 

alan sepetlere bırakması test edilir. 

   -Sualtı Montaj Görevi Robotun objeleri kullanarak havuz tabanında 

bulunan yapının montajı şeklinde test edilir. 
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Şekil 15. Lipo Pil, ESC ve Fırçasız Motor Kontrol Testi  

Şekil 16. Yük Tutma Sistemi Testi 

 Motor Kontrol Testi Videosu: 

https://drive.google.com/file/d/1QuOvxHjaGLtfjmyoLDQpyPsB9Z2m4QU5/view?usp=shari

ng 

Yük Tutma Sistemi Testi Videosu: 

https://drive.google.com/file/d/1CtavfURsQIM0_sZTjOr4Em5g6DgjBv3A/view?usp=sharing 

7.TECRÜBE 

Bu hazırlık süreci içerisinde; 

• Rapor yazmak ve rapor içerisindeki düzenin korunması 

• Akademik araştırma yaparak bilgi edinme 

• Ekip çalışması gerçekleştirmek 

• Maddelerin iletkenlikleri hakkında bilgi sahibi olmak 

• Alimünyum folyonun kolay lehimlenmemesi 

https://drive.google.com/file/d/1QuOvxHjaGLtfjmyoLDQpyPsB9Z2m4QU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QuOvxHjaGLtfjmyoLDQpyPsB9Z2m4QU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtavfURsQIM0_sZTjOr4Em5g6DgjBv3A/view?usp=sharing
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• Bir projenin geliştirilmesi, raporlanması ve test sürecine dair tecrübeler edindik. 

Bu yarışmaya ilk defa katılan bir takım olduğumuz için yarışmaya katılmadan önce ve 

ÖTR sürecin içinde de bizden daha tecrübeli takımlar ile sanal görüşmeler gerçekleştirerek 

onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. İçinde bulunduğumuz mevcut durum sağlıklı bir deney 

ve gözlem ortamı oluşturmaya engel teşkil etmesi sebebiyle bu görüşmelerin sıklığını arttırarak 

muhtemel sorunları daha iyi öngörmeyi hedefledik. Covid-19’dan dolayı takım toplantılarımızı 

çevrimiçi iletişim uygulamalarına (Zoom, Discord) taşıdık. Bu güvenli bir şekilde 

çalışmalarımızı devam ettirdik. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

İŞ PAKETLERİ ve 

FAALİYETLERİ  

 
   

    

 
1.  Detaylı 

Tasarım ve 

Malzeme  

Seçimi  
01.4.2020  30.05.2020  

60  

                  

1.1  Detaylı Tasarım  30                     

1.2  Malzeme Seçimi  20                    

1.3  Tasarımın Güncellenmesi  10                     

2.  Prototip 

İmalatı ve 

Sistem  

Entegrasyonu  
01.06.2020   30.07.2020  

60  

                  

2.1  Prototip Mekanik İmalatı ve Montajı   20                    

2.2  Elektrik Elektronik Sistem 

Entegrasyonu  

15   

                  

2.3  Yazılımsal Programlama  25                     

3.  Prototip ve  

Sistem  

Testleri  
01.08.2020  20.9.2020   

50  

                  

3.1  Elektronik Sistem Testleri  15                    

3.2  Yük tutma Sistem Testleri 10                    

3.3       Sızdırmazlık Testi    10                     

3.4  Görev Testleri  15                     

4.  Yarışma                
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8.2. Risk Planlaması 

 

Sorunlara karşı takımca ilk adımımız sorun çıktığı durumlarda mantıklı ve verimli 

çözümler üretmek için sakin kalmaktır. Acil durumlarda vakit kaybetmeden bir araya gelerek 

durumu analiz edip çözümlerimizi ortaya koyarız. 

8.2.1.Senaryo 1: 

Robot test edilirken su geçirmemesi gereken bir parça su aldı ve görevini yerine 

getiremiyor, bu durumda ne yaparız? 

Barbaros takımı olarak robotumuz kendi tasarımız olan birçok parça içermektedir. Eğer bozulan 

parça kendi tasarım ve üretimimiz olan bir parça ise tekrardan o parçayı üreterek rahatlıkla bu 

sorunu çözebiliriz. Ancak bu parça dışarıdan alınmış bir parça ise yedeğimiz var mı kontrol 

eder yoksa bu parçayı zaman kaybetmeden en verimli yoldan temin ederiz. 

8.2.2.Senaryo 2: 

Robotumuzun testi sırasında sert bir yüzeye çarparak dış yüzdeyde bulunan parçalardan 

biri zarar gördü, bu durumda ne yaparız? 

Özellikle dış yüzey ve robot iskeletimizde kullandığımız parçaların neredeyse tamamı kendi 

tasarımımız olduğu için bu parçaları yeniden üretimi gayet kolay ve hızlı olurdu. Takımca bu 

tarz durumlarda zaman kaybı ve çeşitli problemler yaşamamak adına robotumuzun parçalarını 

olabildiğince kendimiz tasarlamış ve üretmiş bulunmaktayız. 

8.2.3.Senaryo 3: 

Motorlarımızdan biri denemelerimiz sırasında yandı ve yedek motorumuz yok ne 

yaparız? Öncelikle motorun yanmaması için her türlü tedbiri almış ve ne tür durumların 

motorumuzu yakabileceğinin farkındayızdır. Fakat yine de çıkan bir sorun anında çeşitli 

parçaları tekrardan temin etmek için çeşitli satıcı ve yerler belirlidir, bu tarz durumlara hazırlıklı 

bir takımızdır. 

8.2.4.Senaryo 4: 

Normalleşme sürecinin çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmesi durumunda takımca ne 

yaparız?Bu durumu takımca zaten göz önünde bulundurup bunun için fiziksel olarak bir arada 

bulunarak yapmamız gereken işleri zaman planlamamızda evden tamamlayabileceğimiz işlerle 

yer değiştirerek bu durumu en az zaman kaybıyla atlatmayı planladık. 

8.2.5.Senaryo 5: 

Robotumuz su altında görevini tamamlarken sensörlerden birinin bozulması durumunda 

sürücünün isteğine göre sensör verilerinin işlenmesi durdurularak robotun sürücü kontrolleri ile 

yoluna devam etmesi sağlanır. Daha fazla sallantıya yol açabilecek bir durum da olsa 

robotumuz görevine devam edebilecektir. 

8.2.6.Senaryo 6: 

Robotumuzun sürüş esnasındasında Kontrol İstasyonu ile olan bağlantısın kesilmesi 

durumunda robotumuz bunu algılayarak kendini bekleme moduna alacaktır. Bekleme moduna 

robotumuz üstünde bulunan sensörler sayesinde son konumunu korumaya çalışacaktır. 

Sensörlerin hatalı değer vermesi durumunu algılayarak gerektiğinde sensör verilerini dikkate 

almayıp önceden tanımlanmış bir bekleme profili ile konumunu korumaya çalışacaktır. 

Bekleme modu 5 dakika sürecek olup bu süre içerisinde bağlantı tekrar sağlanmazsa robotumuz 

otomatik olarak su yüzeyine çıkacaktır. 
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8.3.Bütçe Planlaması 

Malzemeler Adet Tutar 

4S 14.8V Lipo Pil 2 980 TL 

Lipo Pil Yanmaz Koruma Çantası 1 57 TL 

Voltaj Dönüştürücü Regülatör Kartı 1 59 TL 

Su Geçirmez Motor 6 1452 TL 

Fırçasız Motor Sürücü 6 817 TL 

Raspberry Pi 4 1 388 TL 

Servo Motor Sürücü Devresi 1 36 TL 

IMU 1 314 TL 

Analog Dijital Çevirici 1 21 TL 

Su geçirmez Servo 1 138 TL 

Analog Su Basıncı Sensörü 1 145 TL 

USB Kamera 1 312 TL 

Power Led 2 40 TL 

Su Geçirmez Konnektör 7 90 TL 

     Toplam = 4849 TL  

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1.Tasarım Özgünlükleri: 

1) Silindirik Gövde: Ana gövdemizin yalıtımını 

kolaylaştırmak adına ana gövdemizi silindirik bir 

şekilde tasarladık. 

2) Arilik Gövde: Yalıtım ve üretim için sağladığı 

kolaylıklar için akrilik gövde yapmayı seçtik. 

3)Teleskopik Gövde: Elektronik sistemimize daha 

kolay müdahale edebilmek için ana gövdemizi çıkarıp 

takılmasını oldukça kolaylaştıran bir teleskopik gövde 

geliştirdik. 

4) Yalıtımlı Vida Boşlukları: Vida boşluklarını sualtı 

haznesinin içine bağlantısı olmayacak şekilde 

yerleştirerek vida boşluklarından oluşabilecek herhangi 

bir yalıtım problemini önlemiş olduk. 

5) Esnek Kol İç Yüzeyi: Yük tutma sistemimizin iç 

yüzeyini esnek bir malzemede üreterek daha iyi bir 

kavrama elde ettik. 
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9.2. Elektronik Özgünlükleri: 

1) Flex Sensör: Yük tutma sistemimiz için ihtiyacımız 

olan flex sensörleri kendimiz üretmekteyiz. 

 

2) Raspberry Pi: Robotumuzun 

kontrolü için sadece Raspberry Pi ve 

I2C PWM Sürücü kullanıyoruz. Bu 

sayede motorları sürmek için fazladan 

bir kontrol kartına ihtiyaç duymuyoruz.  

3)Pil: Aracımıza dışardan güç beslemesi yapmak yerine pil 

kullanarak haberleşmede oluşabilecek manyetik gürültüleri en aza 

indiriyoruz.  

4) Konnektör Sistemi: Robotumuzda elektronik sistemleri daha 

kolay söküp takabilmek için Su Geçirmez Konnektör Sistemi 

kullanıyoruz.  

 

 

9.3. Algoritma Özgünlükleri: 

1) Sözde Kod Yöntemi: Algoritmalarımızın daha anlaşılabilir olması için Sözde Kod 

Yöntemini kullandık. 

2) Thread: Algoritmamızı geliştirirken algoritmamızı Threadlere bölerek daha yüksek bir 

performans sağlamış olduk. 

3) Queue: Algoritmik gecikmelerin etkisini en aza indirmek için Queue veri tipini kullandık. 

 

9.4. Yazılım ve Dış Arayüz Özgünlükleri: 

1) SARK (Su Altı Robot Kontrol): Sürücümüzün aracımızla ilgili verileri görebilmesi, kamera 

görüntüsün sürücüye gösterilmesi ve sürücü komutlarının araca iletilmesi için SARK’ı 

geliştirdik. 

2) KISS (Keep It Simple Stupid): Robotumuzun yazılım ve dış arayüzlerini geliştirirken Arch 

Linux dağıtımının temel prensiplerinden biri olan KISS’i uyguladık. 

3) SATKU (Su Altı Terminal Kontrol Uygulaması): Grafiksel karışıklıklara yer vermeden 

kontrol sağlamak ve grafiksel arayüzler için konsol tabanlı bir yardımcı program geliştirmek 

için SATKU’yu geliştirdik. 

4) SAGKU (Su Altı Grafik Kontrol Uygulaması): SATKU’nun yanı sıra terminal arayüzüne 

ihtiyaç duymadan robot kontrolünü sağlamak için SAGKU’yu geliştirdik. 

5) SAHA (Su Altı Haberleşme Aracı): Robotumuzu ile Kontrol İstasyonu’nda bulunan 

sürücünün birbiri ile düşük gecikmeli olarak haberleşmesini sağlayamak için SAHA’yı 

geliştirdik. 

6) Açık Kaynak: Geliştirdiğimiz tüm yazılımları testlerimiz ve kontrollerimiz bittikten sonra 

bir versiyon kontrol sisteminden yayınlayacağız. 
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