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1. RAPOR ÖZETİ 

 

   Bu raporda otonom ve kontrollü görevleri yapmak üzere üretilmesi planlanan su altı aracının, 

üretim teknikleri ve güvenlik şartları dikkate alınarak, mekanik, elektronik ve yazılım tasarım 

süreçleri anlatılmıştır. Ön tasarım raporu sonrasında yapılan değişiklikler, ilgili başlıkların son 

kısımlarında ayrı bir paragrafla açıklanmıştır. Mekanik tasarımda geometrik ve mekanik 

özellikler, aracın hareket kabiliyetinin sağlanması gerekliliğinin yanında üretim ve yarışma 

kısıtları da dikkate alınarak belirlenmiş ve araç üretimi bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

Elektronik tasarım sürecinde yarışmadaki görevleri yerine getirecek parçalar belirlenmiş, devre 

şemaları oluşturulmuş, bileşenlerin kullanılma sebepleri açıklanmıştır. Araç kontrolü için 

algoritmalar tasarlanmış, algoritmalar akış şemaları ile görsel olarak sunulmuştur. Son olarak, 

üretim aşamasında gerekli olacak parçaların maliyet listesi bütçeye göre yeniden oluşturulmuş 

ve oluşabilecek riskler giderilmiştir. 

 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Arş. Gör. Enes TUNCA (DANIŞMAN) İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 

Mühendisliği Bölümü 

 

Necati ŞİMŞEK                      İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 2. Sınıf 

 

Kemal KAMIŞ                        İTÜ Makine Müh. 4. Sınıf 

 

Enes Furkan ÖRNEK             İTÜ Bilgisayar Müh. 3. Sınıf 

 

Furkan Salih YAMAK            İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh.  4. Sınıf 

 

Mücahit Ahmet ULUYOL       İTÜ Makine Müh. 2. Sınıf 

 

Kutay KARAKAMIŞ               İTÜ Bilgisayar Müh. 3. Sınıf 

 

Muhammed Şamil SEVEN      İTÜ Makine Müh. 1. Sınıf 

 

Salih BULMAZ                         İTÜ Bilgisayar Müh. 1. Sınıf 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

3D Tasarım sorumlusu: Necati Şimşek – Kemal Kamış  

 

Malzeme Temini Sorumlusu: Mücahit Ahmet Uluyol – Şamil Seven  

 

Takım Yönetimi ve Organizasyon Sorumlusu: Necati Şimşek  

 

Görüntü İşleme: Enes Furkan Örnek – Salih Bulmaz  

 

Otonom Yazılım Sistemleri: Furkan Salih Yamak – Kutay Karakamış 

 

Algoritma Geliştirme: Enes Furkan Örnek – Salih Bulmaz  

 

İmalat ve Kurulum Sorumlusu: Necati Şimşek – Furkan Salih Yamak  

 

Proje Raporlama Sorumlusu: Mücahit Ahmet Uluyol – Şamil Seven  

 

Sızdırmazlık Sistemleri Sorumlusu: Mücahit Ahmet Uluyol  

 

Cihaz Test ve Analizleri Sorumlusu: Kemal Kamış – Necati Şimşek  

 

Elektronik Sistemler Sorumlusu: Furkan Salih Yamak  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

   Ön tasarım raporu sonrasında stabiliteyi sağlamak için araç derinliğinin bir miktar 

artırılmasına karar verilmiştir. Bu düzenleme araç hızını kısıtlamakla birlikte dönüş hareketi 

ve yatay yönde hareket sırasında sarsılmaları azaltmıştır. Ayrıca kendi ekseni etrafında 

dönüş hareketlerinde manevra kabiliyeti gelişmiştir.  

   Ön tasarım raporu sonrası aracın akış analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucu ön 

tasarım gövde geometrisi üzerinde türbülanslar gözlemlenmiş ve gövde geometrisinde 

değişikliğe gidilmiştir. Aracın keskin köşelerinde yuvarlatmalar yapılmış, aracın alt ve üst 

yüzeylerine eğim verilmiştir. Ayrıca yapılan gözlemler doğrultusunda ön tasarım raporunda 

belirtilen motorların uygunluğu karşılaştırılarak yeterlilikleri kontrol edilmiştir. Motorların 

oluşturduğu manyetik alanın devre kartlarını etkileyebileceği göz önüne alınarak kartların 

konumları manyetik alandan etkilenmeyecek şekilde güncellenmiştir. Manyetik alandan 

etkilenebilecek devre kartlarının aracın ortasına çekilmesiyle, araç dengesini bozmayacak 

şekilde diğer elektronik elemanlar için de yerleşim planı oluşturulmuştur. Manyetik alandan 

en fazla etkilenen Pixhawk ve Raspberry aracın tam ortasına alınmış, böylece görüntü 

iletiminde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiştir. O-ring yataklarının üretim 

aşamasında açılması ince cidarlarda zorluk çıkardığından, araç cidarında kalınlaşmaya 

gidilmiş, bu sayede yoğunluk dengesini ayarlayacak şekilde araç kütlesi yeniden 

düzenlenmiştir.  

   Araç yüksekliğinin değişmesinden kaynaklanan kütle artışı formüle yansıtılarak dinamik 

hesaplar yeniden yapılmıştır.  

   Yapılan analizler sonucunda pervane kanat açısının motor gücü ile uyumsuz olduğu tespit 

edilmiş ve bu uyumsuzluğu giderecek şekilde pervaneler tekrar tasarlanarak üç boyutlu 

yazıcıdan baskıları alınmıştır.  

   Araç boyutları stabiliteyi daha iyi sağlamak için yeniden düzenlenmiştir.  

Bazı parçalar yurt dışından geldiği için kurdan etkilenmiştir. Bu yüzden Ön tasarım 

raporunda belirlenen bütçe artmıştır. 

   İçinde bulunduğumuz mücbir sebeplerden (Covid-19) dolayı takım çalışmalarında çok 

zorluklar geçirdik. Fakat takım olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Toplantılarımızı 

ve çalışmalarımızı internet ortamında görüntülü yada sesli görüşmelerle gerçekleştirdik. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı  

 

Resim 1.: Sistem Blok Şeması 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

Aracın Mekanik tasarımı dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 

1.Mekanik tasarım süreci 

2.Malzemeler 

3.Üretim Yöntemleri 

4.Fiziksel Özellikler 
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4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

   Aracın ilk tasarımı için üçgen gövde üzerinde, arka kısımda bir manevra pervanesi, 

önde iki itici pervane ve gövdede konumlu üç dikey pervane düşünülmüştür. Taslak 

olarak düşünülen tasarımın geometrisinin türbülanslı akışa meyilli olmasından dolayı, 

tasarım türbülansı azaltacak şekilde geliştirilmiş, boyuna ve enine simetrik yaklaşık bir 

kare prizma gövde üzerinde, düşey eksende hareketi sağlayacak dört pervane, yatay 

eksenlerde hareketi sağlayacak dört pervane olmak üzere toplam sekiz pervaneli model 

geliştirilmiştir. Ön tasarım raporundan sonra stabiliteyi sağlamak için araç derinliğinin 

bir miktar daha artırılmasına karar verilmiştir. Bu araç hızını kısıtlasa bile dönüşlerini 

ve ileri gidişlerde sarsılmasını azaltmıştır. Ayrıca kendi ekseni etrafında dönüşlerde 

manevra kabiliyetini de geliştirmiştir. 

 

 

Resim 2: Aracın Tasarımı Düşünülen Genel Resmi 

 

 

1-Kapak                               2-Gövde                                   3- O-Ring                  

4- Yatay Pervane                 5- Acil Durum Butonu             6-Dikey itici 

7- Tutma Kolu                     8- Kamera                              
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Resim 2.1: Aracın Ön Kısmı 

   Yatay iticiler gövdeye 45 derece açılı olacak şekilde konumlandırılmıştır. Dikey iticiler 

gövdenin dört köşesinde oluşturulmuş haznelere yerleştirilmiştir. Aracın ön tarafında tutucu kol 

ve kamera modülü bulunmaktadır. Tutucu kol, kamera ve motorlar kolaylıkla takıp çıkarılabilir 

ve gövde üzerinde konumları değiştirilebilir halde tasarlanmıştır. Kamera modülü çift kamera 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yatay, diğeri düşey görüntüleme sağlamaktadır. Kapak 

üzerinde acil durumlar için araca güç aktarımını durduracak acil durum butonu bulunmaktadır. 

   Ön tasarım raporu sonrası aracın akış analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucu ön tasarım 

gövde geometrisi üzerinde türbülanslar gözlemlenmiş ve gövde geometrisinde değişikliğe 

gidilmiştir. Aracın keskin köşelerinde yuvarlatmalar yapılmış, aracın alt ve üst yüzeylerine 

eğim verilmiştir. Ayrıca yapılan gözlemler doğrultusunda ön tasarım raporunda belirtilen 

motorların uygunluğu karşılaştırılarak yeterlilikleri kontrol edilmiştir. Motorların oluşturduğu 

manyetik alanın devre kartlarını etkileyebileceği göz önüne alınarak kartların konumları 

manyetik alandan etkilenmeyecek şekilde güncellenmiştir. Manyetik alandan etkilenebilecek 

devre kartlarının aracın ortasına çekilmesiyle, araç dengesini bozmayacak şekilde diğer 

elektronik elemanlar için de yerleşim planı oluşturulmuştur. Manyetik alandan en fazla 

etkilenen Pixhawk ve Raspberry aracın tam ortasına alınmış, böylece görüntü iletiminde 

yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiştir. O-ring yataklarının üretim aşamasında açılması 

ince cidarlarda zorluk çıkardığından, araç cidarında kalınlaşmaya gidilmiş, bu sayede yoğunluk 

dengesini ayarlayacak şekilde araç kütlesi yeniden düzenlenmiştir. 
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Resim 2.2: Aracın Üstten Görünüşü 

 

 

6 serbestlik derecesine sahip aracımız, 4 düşey ekseninde ve 4 yatay ekseninde toplam 8 

motordan oluşmaktadır ve sağ-sol ve ön-arka simetrileri sağlanmıştır. Yukarıdaki şekildeki gibi 

isimlendirilen motorların kontrolünde kullanılacak algoritmalarda aracın genel hareket 

denklemi gereklidir. Bu hareketleri temsil eden matematiksel ifade aşağıdaki gibi yazılabilir 

(Vervoort, 2009). 

                                    𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏                                (1) 

   Burada, M aracın kendi kütlesi ve ek su kütlesini içeren toplam kütle matrisi, C pervanelerin 

hareketinden kaynaklı oluşacak jiroskopik etkileri içeren matris, D aracın hızıyla bağlantılı 

ortaya çıkan direnç matrisi, g ağırlık ve kaldırma kuvvetlerinden, τ pervanelerden dolayı 

aracın üzerinde oluşacak kuvvet ve momentleri içeren vektörlerdir. �̇�, 𝑣 aracın hız vektörü,   

η  ise aracın konum vektörüdür. Bu denklemdeki bileşenlerden D matrisi ve τ vektörü 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri (Nguyen & Ikeda, 2015) ile M matrisinin içerdiği 

ek su kütle matrisi Sınır Eleman Metodu (Gardan & Dabnichki, 2006) ile hesaplanacaktır. 

Diğer bileşenler aracın geometrik ve mekanik parametreleri kullanılarak analitik olarak 

hesaplanabilmektedir. 
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4.2.2. Malzemeler 

 

     4.2.2.1 Gövde ve Sızdırmazlık Elemanları 

 Delrin: Hafif ve dayanıklı, işlenebilme kabiliyeti yüksek, öz kütlesi suya yakın 

(1,42 g\cm3) bir malzeme olması sebebiyle gövde üretiminde kullanılacaktır. 

Boyutları 35cmx35cmx8cm levhadan gövde, 35cmx35cmx2cm levhadan 

kapak ve 8 cm çaplı 1 metrelik çubuktan motor gövdeleri işlenirken 30 kg 

delrin malzeme kullanımı öngörülmüştür. 

 O-Ring: Alt ve üst olmak üzere iki parça halinde üretilecek gövdenin birleşim 

esnasında araya konularak sızdırmazlığı sağlayacak parçadır. 

 Mekanik Salmastra: Tasarladığımız itki sisteminde motor miline takılarak 

mil-pervane bağlantısının sızdırmazlığını sağlayacak elemanlardır. Mil çapına 

uygun boyutta seçilecektir. 

 Gergi Kilidi: Gövde alt ve üst parçalarını baskıyla birbirine sabitleyen tutucu 

elemandır. Ön, arka, sağ ve solda ikişer adet olmak üzere toplam 8 adet 

kullanılacaktır. 

 Su Geçirmez Soket: Kablo bağlantılarını sızdırmazlığını sağlamada 

kullanılacak elemanlardır. 10-15 adet kullanılacaktır. 

 

 

     4.2.2.2. Güç ve Aktarım Elemanları 

 Ethernet Kablosu: Otonom görevde kameradan alınan görüntünün ekrana 

ulaştırılmasını ve masadan raspberry’ye gidecek kontrol sinyallerinin iletimini 

sağlayacak elemandır. 30 metre uzunluğunda kablo kullanımı öngörülmüştür. 

 Kablo Geçiş Konnektörü: Gövdeden kablo çıkışlarında sızdırmazlığını 

sağlayacak elemandır. 

 Güç Kaynağı Kablosu: Yarışma düzenleyicileri tarafından sağlanacak güç 

elemanından araca güç aktarımını sağlayacak 30 metrelik sızdırmazlık önlemleri 

alınmış kablodur. 

 

     4.2.2.3. Haraket ve Taşıma Elemanları  

 Fırçasız Motor: Aracın hareketini sağlayan elemanlardır. 4 yatay pervaneler ve 

4 dikey pervaneler için toplam 8 adet kullanılacaktır. 7.2-13 V çalışma aralığına 

sahip, 49 g ağırlığında, yaklaşık 5000 RPM çalışma devirli motor 

kullanılacaktır. 

 Pervane: Motordan aldığı güçle akışı yönlendirip hareketi kontrol edecek 

parçalardır. Pervane üretiminden önce hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 

analizleri ile pervanenin nihai geometrisi belirlenecek, 3 kanatlı olması 

planlanan pervaneler tasarım kurallarına uygun kalarak tarafımızdan üç boyutlu 

yazıcı ile üretilecektir. 

 İtici Birimler: Motor, pervane ve pervane nozulunu içeren, gövdeye monte 

üretilecek birimdir. 
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 Robot Kol: Kurtarma görevinde pimi tutma ve temizlik görevinde nesneleri 

tutmak için kullanılacak elemandır. 

 Redüktörlü DC Motor: Robot kola bağlı vida mekanizmasına hareket 

kazandırarak kıskacın açılıp kapanmasını sağlayan elemandır. 

 

     4.2.2.4. Kontrol Elemanlar  

 PixHawk: ESC ile denge ve yön, sensörleri ile veri işlemesi, Raspberry ile 

iletişimi kontrol eden kontrol kartıdır. 

 ESC Motor Sürücü: Motorların hız kontrolünü sağlayan elemandır. 

 Raspberry Pi: Manuel görevde görüntü ve veri aktarımı, otonom görevde 

görüntü ve veri işleme işlevlerini sağlayan elemandır. 

 Kumanda: Manuel görevde aracın hareketini uzaktan kontrol eden konsoldur. 

 Güç Dağıtım Kartı: Güç kaynağından aldığı gücü elektronik aksama dağıtan 

devre elemanıdır. 

 

     4.2.2.5. Sensörler 

 Ultrasonik Sensörler: Aracın herhangi bir engele olan uzaklığını tespit eden 

sensördür. Ön, arka, sağ, sol ve alt yüzeylere birer adet koyulacaktır. 

 Raspberry Kamerası: Görüntüyü toplayıp Raspberry’ye ileten aygıttı 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

-Araç gövdesi, motor gövdesi, kapak ve kablo geçiş konnektörü CNC tezgahta talaşlı 

imal yöntemleri ile delrin malzemeden üretilecektir. 

-Tutucu kol, kamera modülü, pervaneler üç boyutlu yazıcıda ABS filament ile 

üretilecektir. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın motorlar hariç gövde boyutları:             35x35x10 

 

Motorlar dahil boyutlar:                                    46x46x10 

 

Tutucu kol dahil boyutlar:                                56x46x10 

 

Hacim:                                                              0.010465 metre küp 

 

Ağırlık:                                                              7,1 kg (araç öz kütlesini suyun öz kütlesine                 

eşitlemek için ağırlık eklenecektir) 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

   Güç kaynağından gelen enerji, sigorta kutusu ve soketten geçerek aracın içine gelir. 

Aracın içine gelen enerji anahtarlayıcı devreye girer. Anahtarlayıcı devre röleye bir 

tetikleme sinyali gönderir ve röle pilden gelen enerjinin geçişini engeller. Araç havuzun 

dışındaki güç kaynağından beslenmiş olur. Güç kaynağından gelen enerji araç içindeki 

sigortadan ve röle üzerinden geçip güç dağıtım kartında toplanır. Bir enerji havuzu 

vazifesi gören bu kart Ardupilot’u ve ESC’leri, ESC’ler de motorları besler böylece 

motorlar çalışır pozisyona gelir. Ardupilot güç dağıtım kartından aldığı enerjiyle 

ultrasonik sensörü, sızdırmazlık sensörünü ve Raspberry’yi besleyecek gücü temin eder. 

Raspberry kendisine bağlanan kameradan aldığı görüntüyü kullanıcının bulunduğu 

masaya (kontrol masası) aktarır. Masadan gelen sinyal kablosu kullanıcının kumanda 

ile verdiği yönlenme komutlarını Raspberry’ye aktarır. Raspberry de bu komutları 

Ardupilot’a aktarır. Ardupilot bu komutları işleyerek ESC’yi ve bu vasıtayla motorları 

çalıştırır. Aracın dış kısmında bulunan ultrasonik sensörler, aracın engellere olan 

mesafesini ölçer, Ardupilot’a gönderir ve datalar burada işlenir. Aracın hangi yönde ne 

kadar ilerlemesi gerektiği belirlenir ve bu bilgiler kontrol masasına aktarılır. Bu sayede 

masadaki kullanıcı aracın hangi yönde ilerlemesi gerektiğine karar verir. Araç 

içerisindeki sızdırmazlık sensörü aracın su alıp almadığını aktif olarak kontrol eder ve 

su alması halinde bu durumu sinyal kablosuyla masaya aktarır. Masadaki kullanıcı su 

sızdığını fark edince dışarıdaki acil durdurma butonuna basarak araca giden tüm gücü 

keser. Hem araç içerisindeki hem araç dışarısındaki durdurma butonları güç dağıtım 

kartına giden röleye bağlıdır.  

Eğer bu butonlardan herhangi bir tetikleme sinyali gelirse röle girişindeki enerjiyi keser. 

Araç olumsuz şartlardan korunmuş olur. Ayrıca araç içindeki ve dışındaki sigortalar 

olası bir akım kaçağı durumunda enerjiyi kesecektir 

Otonom görevlerde masadan yapılan kontrolden farklı olarak ultrasonik sensör, 

sızdırmazlık sensörü, kameradan alınan görüntüyü işleyen Raspberry Pi aldığı verileri 

Ardupilot’a iletir ve Ardupilot bu verileri kendisi değerlendirerek motorlara sinyal 

göndererek aracın hareketini sağlar. 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci 

 

Aracın Hareket Algoritması: 

 

   Araç suya bırakılır. Raspberry pi kamerası görüntüyü alır. Raspberry üstünden 

ethernet kablosundan gelen veri ile görüntü monitöre yansıtılır. Ardından aracı 

kullanan kişi monitöre bakarak gerekli komutları kumanda aracılığı ile Raspberry 

Pi’ye verir. Raspberry Pi aldığı komutu öncelikle “ileri” komutuyla karşılaştırılır. 

Komutların uyuşması durumunda ileri gitmeyi sağlayacak motorlar çalıştırılır. 

Uyuşmaması halinde sıradaki komutlar denenir ve gerekli motorlar çalıştırılır. 

 

 

 

 

Resim 3 : Hareket Algoritma Şeması 
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Engel Geçiş Görevi: 

 

   Araç suya bırakılır. Kamera çalıştırılır. Kameradan alınan görüntü Raspberry Pi’ye 

aktarılır. Raspberry “çember” fonksiyonu görüntüde çember olup olmadığının 

tespitinde kullanılır. Alınan görüntüde çember olmaması halinde araç 90 derece 

döndürülür (döngü içinde çember bulunana kadar aynı işlem tekrarlanır dört kez 

döngü tekrarında çember bulunmaması halinde araç ileri harekete devam eder). 

Çember bulunduğunda çemberin merkezine doğru ilerlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.1 : Engel Geçiş Görevi Algoritma Şeması 
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Denizaltının Tespiti ve Su Altı Konumlanması 

   Araç suya bırakılır. Alt kısımdaki kamera çalıştırılır. Kameradan alınan görüntü 

Raspberry Pi’ ye aktarılır. En yakın duvar birleşim noktasında mesafe sensörleri 

yardımıyla duvarlara 75 cm mesafede ve 1.5 m yerden yükseklikte sensörler yardımıyla 

konumlandırılır. Kameradan gelen görüntüde “çember” fonksiyonuyla çember olup 

olmadığını kontrol edilerek karşı duvara doğru ilerlenir. Karşı duvara gelindiğinde gidiş 

yönüne dik yönde dönülüp 50 cm sağa hareket edilerek tarama işlemi tekrarlanır. Bu 

şekilde çember tespit edilene dek tarama işlemine devam edilir. Çemberin tespit 

edilmesi halinde ikinci bir çember daha aranır. İkinci çember de bulunana kadar ilk 

çember bulmadaki hareketlere devam edilir. İki çemberin de eş zamanlı bulunması 

durumunda çemberlerin merkez noktası tespit edilerek araç aşağı yönlü harekete geçer. 

Yol boyunca denizaltı maketi taraması yapılır ve maketin de tespit edilmesiyle araç, 

park fonksiyonlarına göre ilgili yere park edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.2 : Görev Algoritma Şeması 
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4.3.3.  Yazılım Tasarım Süreci 

 

   Otomasyon görevlerde görüntünün Raspberry Pi üzerinde dahili ya da harici işlenmesi 

kararında araştırma yapıldı. Görüntü aktarma maliyetinin düşürülmesi amacıyla görüntü 

işlemenin devre kartında yapılmasına karar verildi. Kullanılacak kütüphaneler 

incelenerek OpenCV ve Tensorflow kütüphaneleri arasında seçim yapıldı. Raspberrypi 

işlem kapasitesinin Tensorflow için yeterli olmaması sebebiyle OpenCV kullanılması 

kararlaştırıldı. Yazılım dili olarak görüntü işlemede mevcut kaynak sayısının çok olması 

sebebiyle Python dili tercih edildi.   

 

     4.4. Dış Arayüzler 

   Bilgisayarla Raspberry Pi’ye ulaşırken kendi işletim sistemi olan Raspbian ara yüzü 

kullanılacaktır. Dış kontrol istasyonuna Ethernet kablosuyla Raspbian’ın masaüstü 

yansıtılacaktır. Kamera görüntüsü program çalıştığında ekranda açılacak olan "pencere" 

şekliyle kumandaya aktarılarak harf okuma görevi sonunda Ethernet kablosu ile ekrana 

bağlanarak "terminal"de çalışmakta olan “harf okuma programı”nın "output"u yine "terminal" 

ekranına bastırılmış olarak görülecektir. 

 

5.  GÜVENLİK 

 

Yazılımsal güvenlik: 

-Aracın istenmeyen bir döngüye girmemesi için kodlamada zaman sınırlaması yapılacaktır. 

 

Elektronik güvenlik: 

-Araç içerisindeki devrelerden geçen akımın belirlenen değerden yüksek olması halinde sigorta, 

devredeki enerjiyi keser. 

-Sızdırmazlık sensöründen gelen değerlerin sızdırma yönünde değerler vermesi durumunda acil 

durdurma butonu ile araç durdurulur. Otonom görevde ise bu sensörden gelen değerler 

Ardupilot tarafından değerlendirip aksi bir durumda röleye kapama yönünde bir tetikleme verir 

ve enerji kesilir. 

- Güç kaynağının ardına bağlanan sigorta, devreden geçen akıma göre devrenin enerjisini 

kesmeye yarar. 

-Aracın elektrik bağlantılarının gergin durumda olmaması sağlanacaktır. 
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Mekanik Güvenlik: 

-Pervaneler için muhafaza nozulu tasarlandı. 

-Tasarımda keskin köşeler yuvarlatıldı. 

-Durdurma butonu tasarlandı. 

-Kablo yalıtımları su geçirmez soket kullanılacaktır. 

-Sızdırmazlığı sağlamak için sızdırmazlık elemanları kullanılacaktır. 

-Motor muhafaza nozulu ile motor izolasyonu sağlanacaktır. 

-Vida gibi bağlantılarda gevşek bağlantı bırakılmayacak, bunu sağlamak için yaylı rondela 

kullanılacaktır. 

 

6.  TEST 

Sensörler: Uzaklık sensörlerinin araç dışında max ve min ölçebildiği değerler saptanmıştır. 

Daha sonra aracın içine konulup su içindeki değerleri ile karşılaştırılmıştır.  

Manevra Kabiliyeti: Aracın manevra kabiliyeti test edilip motorların çalışması gerektiği devir 

belirlenmıştir  

Otonom görevler: Otonom görevlerdeki algoritmaların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir.  

Araç içi kablo testi: Aracı vibrasyon testine sokarak araç içindeki bağlantı pinlerinin çıkıp 

çıkmadığı test edildi.  

Motorlar: Aynı büyüklükte amper voltajda motorların saat yönünde ve saatin tersi yönünde 

aynı devirde dönmediği tespit edilmiştir. Bunu gidermek için yazılımda bazı değişiklikler 

yapılmıştır.  

Kumanda: Kumanda ile verilen komutların araç üzerinde istenilen şekilde çalıştığı test edildi.  

Ardupilot: Ardupilotun kendi içinde gömülü olarak bulunan denge sensörü ile motorların 

uyumlu bir şekilde çalıştığı test edildi. Joystickle motorlar üzerinde hız kontrolü yapılıp test 

edildi.  

Sızdırmazlık: Aracın öncelikle içinde devreler ve motor olmadan sadece gövdesi suya 

atılmıştır. z1 motorunun yuvasındaki o-ring yatağında imalattan kaynaklanan bir hata sonucu 

aracın içine su girdiği tespit edildi. Sonrasında gerekli düzeltmeler yapılarak sızdırmazlık 

sağlanmıştır. 
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7.  TECRÜBE 

 

Mekanik  

-Araç üretiminde kullanılan delrin malzemesinin plastik deformasyon ve işlenebilirliği 

hakkında bilgi sahibi olunmuştur.  

-Gövde geometrisinde O-ring kullanımı ve yataklanması sayesinde sızdırmazlığın sağlanması 

tecrübe edilmiştir.  

-Pervane tasarımı yapılırken uyulması gereken kurallar öğrenilmiştir.  

-Tutucu kol tasarlanırken, makina teorisi kuralları gereğince uzuv sayısına göre serbestlik 

derecesinin zorunlu hareketi sağlayacak şekilde bağlantıların düzenlenmesi öğrenilmiştir. 18  

-Bir ürünün talaşlı imalatı için imalat resminin hazırlanma süreci ve sanayide bu ürünün CNC 

tezgahta üretilmesi tecrübe edilmiştir.  

 

Elektronik  

-Algoritmaların oluşturulması sırasında ortaya çıkan hataların nasıl giderileceği tecrübe 

edilmiştir.  

-Otonom görevlerde ilk başta görüntü işlemenin dışarıdaki bir bilgisayar ile yapılması 

düşünüldü. Fakat bu işlem yükü açısından daha yüklü olduğu için raspberry pi kullanıldı.  

-Görüntü işleme için ilk başta tenserflow kullanılması düşünüldü. Fakat bunun raspberry pi için 

fazla ağır olduğu anlaşıldı ve opencv tercih edildi.  

-Pil ile güç kaynağı arasında geçişi sağlayan komponent için önce röle denenmişti fakat 

buradaki anahtarlamanın yavaş olduğu tecrübe edilip buna ek olarak kendi tasarımımız olan 

anahtarlayıcı devre tasarlanmıştır. 
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8.  ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması: 

Haziran Ayı:  

-Verilen destek sayesinde gerekli malzemelerin tedarik edilmesi.  

-Kritik Tasarım Raporunun hazırlanması.  

-Araç prototipinin imalatına başlanması.  

-Görüntü işleme ve otonom yazılımların ilerletilmesi.  

 

Temmuz Ayı:  

-Araç prototipinin tamamlanması.  

-Elektronik devrelerin kurulup prototipe yerleştirilmesi.  

-Yazılımların araç üzerinde denenmeye başlanması.  

-Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti testlerine ve ilgili videolarının çekimine başlanması.  

 

Ağustos Ayı:  

-Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının sisteme yüklenmesi.  

-Araç testlerinin gerçekleştirilmesi.  

 

Eylül Ayı:  

-Aracın son hazırlıklarının yapılması.  

-Saha testlerinin gerçekleştirilmesi.  

-Aracın yarışmaya hazır hale getirilmesi.  

22 Eylül: TEKNOFEST’e katılım. 
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Bütçe Planlaması: 

Fırçasız DC motor                                                              115 tl                                     8 adet 

Dc motor                                                                             110 tl 

ESC                                                                                     120 tl                                     8 adet  

Raspberry kamera modülü                                                  280 tl  

Webcam                                                                              190 tl  

Pixhawk otopilot                                                                 1600 tl  

Raspberry Pi                                                                        700 tl  

Hafıza kartı                                                                          80 tl  

Ultrasonik sensör                                                                 94 tl                                     5 adet  

Ethernet kablosu                                                                   200tl                                     30 metre  

Su geçirmez soket                                                                70 tl                                    12 adet  

Robot kol                                                                              200 tl  

Güç dağıtım kartı                                                                  60 tl  

Oyun konsolu                                                                       180 tl  

Delrin malzeme                                                                    30 tl                                     30 kg  

Delrin işleme maliyeti                                                         1000tl  

Diğer                                                                                   1000 tl  

TOPLAM 9700 tl 

 

 

Risk Planlaması:  

Yarışma öncesi olası risk senaryoları ve çözümleri:  

 

-Araç gövdesi ve itici üretimi sonrasında konumlanma hataları oluşursa, raynel şeritleri ile 

ayarlamalar yapılır.  

-Aracın test edildiği havuz ve yarışma anındaki havuz arasında özütle farkı olması durumunda, 

yüzdürücü ya da ek ağırlıklarla aracın öz kütlesi suya uygun olacak şekilde ayarlanır.  

-Yarışma sırasında aracın hasar almasına karşın yedekte motor gövdesi, pervaneler, 

sızdırmazlık elemanları, kablolar, soketler ve konnektörler bulundurulacak.  

-Yarışma esnasında kablolarda temassızlık yaşanması halinde avometre (multimetre) ile 

bağlantıların voltaj ve akım değerleri ölçülüp gerekli değiştirmeler yapılır.  

-Kodlamada gözden kaçırılmış eksik noktalarda aracın takılıp kalmış olması halinde, ek süre 

içerisinde kodlar üzerinde düzeltmeler yapılır ve araç başka bir konumdan tekrar suya bırakılır. 

-Aracın hatalı değerler verdiği ya da döngüye girdiği tespit edilirse, araç sıfırlanarak yeniden 

başlaması sağlanır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

   -Elektronik devre tarafımızca hazırlanmıştır.  

- Pil ve güç kaynağından çekilen enerjiye karar veren anahtarlayıcı devre tarafımızca tasarlanıp 

devreye yerleştirilmiştir.  

- Aracın yazılım süreci, algoritmalar hazır kodlu değildir.  

-Piyasadaki pervanelerin analizlerimiz sonucu aracımıza uygun olmadığını gördük ve aracımıza 

uygun yeni, özgün pervaneler mekanik ekibimiz tarafınca tasarlandı.  

-Piyasadaki gövde prototipleri aracın hareket kabiliyetini sınırladığı için kendimiz yeni bir 

gövde tasarladık.  

-Aracın gövde geometrisini belirlerken kullanacağımız malzemeyi kolay işlenebilir, özkütlesi 

suyunkine yakın, korozyon oluşumuna karşı dayanıklı ve darbeye karşı mukavemet değeri 

uygun olduğundan mütevellit “Delrin” malzemesini seçtik.  

-Araç ve motor gövdesinde kullanılan kablo geçiş konnektörleri sızdırmazlık ve sökülüp 

takılabilirlik açısından fonksiyonel olarak mekanik ekibimiz tarafınca tasarlanmıştır.  

-Araç ve motor gövdeleri, pervaneler sayısal analizler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Sınır 

Eleman Metodu vs.) kullanılarak mekanik ekibimiz tarafınca tasarlanıp üretilmiştir.  

-Araç yazılımına eklenecek araç hareket denklemine ait bütün bileşenler yine sayısal analiz ve 

havuz deneyleri sonucunda belirlendi.  

-Anahtarlama devresi; bir role ile birlikte kullanılarak aracın pil ve güç kaynağı arasında seçim 

yapmasını sağlayacak şekilde elektronik ekibimiz tarafınca tasarlanmıştır.  

- Yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan 48 V luk enerji hattını aracımızı taşırken 

meydana gelebilecek kaçakları engellemek amacıyla içinde buzzer, ampermetre ve gösterge7 

paneli olan bir sigorta kutusu tasarlanmıştır. 
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