
 
 

0 
 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: CASMarine 

TAKIM ID: T3-21950-166 

YAZARLAR: İbrahim Abay, Ömer Faruk Temiz,       

Sıla Ege Çağlar, Yasin Koçak, Gökçe Nur Türkmen, Davud 

Süleymanov, Enes Ayber, Güler İncekalan, Melik Mert Dolan, 

Burak Gedik 

DANIŞMAN ADI: Doç. Dr. Umut Engin Ayten 

 

 



 
 

1 
 

İçindekiler 

 

1. RAPOR ÖZETİ ................................................................................................................................... 2 

2. TAKIM ŞEMASI ................................................................................................................................. 3 

2.1. Takım Üyeleri ........................................................................................................................... 3 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ................................................................................. 3 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ .................................................................................. 3 

4. ARAÇ TASARIMI ............................................................................................................................... 5 

4.1. Sistem Tasarımı ....................................................................................................................... 5 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı ......................................................................................................... 6 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci................................................................................................... 6 

4.2.2. Malzemeler ...................................................................................................................... 8 

4.2.3. Üretim Yöntemleri ......................................................................................................... 10 

4.2.4. Fiziksel Özellikler............................................................................................................ 10 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı................................................................ 11 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci .............................................................................................. 11 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci............................................................................................... 19 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci ................................................................................................... 27 

4.4. Dış Arayüzler .......................................................................................................................... 28 

5. GÜVENLİK ...................................................................................................................................... 29 

6. TEST ............................................................................................................................................... 30 

7. TECRÜBE ........................................................................................................................................ 34 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI ........................................................................................... 36 

9. ÖZGÜNLÜK .................................................................................................................................... 38 

10.   KAYNAKÇA ..................................................................................................................................... 39 

 

 



 
 

2 
 

1. RAPOR ÖZETİ 

CASMarine kritik tasarım raporu, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili 

detaylı bilgiler içermektedir. Raporun içeriğinde aracın mekanik, elektronik ve yazılım 

alanlarındaki tasarım, araştırma ve geliştirme süreçlerine detaylı bir şekilde yer 

verilmektedir. 

 

Pandemi sürecinden dolayı tasarımlar yoğunlukta olup, üretim aşamasında 

karşılaşılacak problemler göz önünde bulundurulup tasarımlarda değişikliğe gidilebilir. 

Proje evlerden yürütülüyor olup, toplantılar ve tasarım geliştirmeleri internet üzerinden 

yapılan telekonferanslarla sağlanmaktadır. 

 

ROV’un şasesi, Yüksek Yoğunluklu 

Polietilenin CNC ile işlenmesi ile üretilecektir. PLA 

malzeme ile 3 boyutlu yazıcı ile üretilecek olan 

manipülatör kollar, araç içerisindeki mekanizmaların 

ve elektronik aksamın sabit durmasını sağlayacaktır. 

ROV sekiz itici ile kontrol edilecektir. Bu iticilerin 

dördü dikey, diğerleri ise yatay hareketlerden 

sorumludur. Aracın içini sudan koruyan pleksiglas bir 

tüp bulunmaktadır. Kablolama yöntemini sağlıklı yapabilmek için içerideki yapı, sıralı 

bir düzene sahiptir. 

 

ROV elektronik sistemi modüler bir yapıya 

sahiptir. Sistemin enstrümanları; dış çevre birimlerin 

kontrolünü sağlayan bir Anakart, sistemin kendisini 

besleyen bir Güç Regülasyon Kartı ve bu iki birime tek bir 

arayüzden ulaşabilmek için tasarlanan bir Dış Çevre 

Birimler Kartından oluşmaktadır. Modüler yapıdaki 

kartlar, sistem dahilindeki ve haricindeki tüm dış birimlere 

erişimi köklü değişikliklere ihtiyaç duyulmaksızın mümkün kılmak adına askeri sınıf 

konnektörler ile birbirlerine entegre edilecektir. Bu yapı, aracın kullanım alanı ve bu 

alanın geliştirilmesi konusunda büyük bir esneklik sağlamaktadır. 

 

ROV, yüzeyde bulunan kontrol istasyonu aracılığıyla kontrol edilir. Kontrol 

istasyonu donanımı; dahilindeki birimler ile ana bilgisayarın bağlantısını sağlayan bir 

karttan, mekanik komutları elektronik verilere dönüştüren joystick-slider-buton 

üçlüsünden ve bir ana bilgisayardan oluşmaktadır. 

 

Anakart yazılımının esas görevi, basınç sensöründen ve IMU’dan I2C 

haberleşmesi ile okuduğu verileri kontrol algoritmasında kullanarak aracın hareket ve 

dengesini sağlamaktır. Kontrol İstasyonu Kartı yazılımının görevi, kontrol istasyonu 

donanımının bilgisayar ile bağlantısını sağlamaktır. 

 

NVIDIA Jetson Nano geliştirici kartı ile görüntü işlemesi ve otonom sürüş 

komutları oluşturulur. Otonom sürüş komut verilerinin, kameradan gelen ham 

görüntünün, işlenen görüntü verilerinin ve buton, slider ve switch girdilerinin gerekli 

protokoller üzerinden alışverişinin sağlanabilmesi için ethernet haberleşme algoritması 

bulunmaktadır. Robotun kontrolünün kullanıcı tarafından sağlıklı bir şekilde 

sağlanabilmesi için kontrol istasyonunda bir arayüz bulunur. Arayüz, kontrol istasyonu 

üzerindeki ana bilgisayarda çalışır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

Takımımızın tüm üyeleri Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrencidir.  

• İbrahim Abay, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Yasin Koçak, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Ömer Faruk Temiz, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Sıla Ege Çağlar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Davud Süleymanov, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Melik Mert Dolan, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Gökçe Nur Türkmen, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Burak Gedik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Enes Ayber, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2. Sınıf 

• Güler İncekalan, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 2. Sınıf 

Danışmanımız Doç. Dr. Umut Engin Ayten, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı. 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Proje başlangıcından itibaren çalışmalar zaman ve bütçe planlaması olarak iki 

ana başlıkta planlandı. Zaman planlaması başvuru tarihinden itibaren, rapor tarihleri ve 

tasarım için gereken süreler göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Ancak pandemi 

süreci ve bazı raporların son tarihlerinde yapılan değişiklikler, zaman planlamasında 

revize yapılmasını gerektirdi. Bütçe planlamasında ise, tasarımlarımızı 

gerçekleştirdiğimiz süre boyunca yaptığımız analizler ve araştırmalarımız sonucunda 

bazı malzemelerde değişikliğe gidilme kararları alındı. Tasarımlar oluştururken yapılan 

değişiklikler şunlardır: 

• İç kasanın su geçirmezliğini sağlayan tıpa sayısı ikiden bire düşürülmüştür. Bu 

değişiklik, sızdırmazlığın daha kolay yapılmasını ve üretim maliyetini de 

düşürmüştür. 
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• Arka kapaktaki tıpanın malzemesinin alüminyum yerine kestamid olmasına karar 

verilmiştir. Bunun nedeni, yoğunluğu daha düşük bir malzeme kullanıp aracı 

hafifletmektir. 

• Aracın görevleri yerine getirmesi için ön tarafta konumlanan kameranın açısı, 

pilotun etrafını rahat görebilmesi için yetersiz bulundu ve bir servo kullanılarak 

görüntü alabilme açısını arttıracak bir modül konulmasına karar verildi. Bunun 

sonucunda gerekli yazılımsal ve donanımsal değişiklikler yapıldı. 

• Anakart üzerinde bulunan ve sensörlerden gelen verileri taşıyan I2C hattı üzerindeki 

yineleyici entegre devreleri, hat boyunca yapılan iyileştirmeler sonucunda 

gerekliliğini yitirmiş olup tasarımdan çıkarılmıştır. Bu değişiklik sonucunda 

Anakart maliyeti çok daha düşük seviyelere indirilmiştir. 

• Aracın kullanılacağı havuz içerisinde olası görüş kaybına karşı dış kasaya LED 

ışıklandırması eklenmiş olup bu yapının kontrolünün bir LED Sürücü Kartı ile 

desteklenmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda kontrol istasyonu üzerine bu işlem 

için gerekli donanım oluşturulmuştur. 

• Elektronik hız kontrolcülerinin modüler yapı ile bağlantısının sağlanabilmesi için 

Dış Çevre Birimleri Destek Kartı gereksinimi oluşmuştur. Bu kart, motorlara daha 

yakın bir konum olan arka kapağın önüne yerleştirilecektir. Modüler yapıdaki 

gerekli donanımsal değişiklikler yapılmıştır. 

• Üretimi tamamlanan Güç Regülasyon Kartının sağlayabildiği en fazla akım değeri 

görüntü işlemenin gerçekleşeceği NVIDIA Jetson Nano modülünün ihtiyacını 

karşılayamadığı için ek olarak bir güç regülasyon modülünün sisteme eklenmesine 

karar verilmiştir. 

• Kontrol İstasyonu Kartında kullanılan ATmega2560 işlemcisi, STM32F107 

işlemcisi ile değiştirildi. Bir STMicroelectronics işlemcisinin tercih edilmesinin 

sebebi, bu işlemciler ile OpenOCD ve GDB yazılımları aracılığıyla, STM Cube IDE 

uygulamasının sunduğu rahat hata ayıklama işlemi ortamının projeyi test ederken 

kolaylık sağlamasıdır. 

• ROV’un tabanına dik duracak şekilde bir sıvı seviye sensörü ekleyerek aracın olası 

su alma durumunda kontrol istasyonundaki arayüze gösterge eklenmiştir.  

• Robotun olası farklı konumlarındaki kamera görüntülerinde, çember ya da 

çemberlerin perspektif yüzünden elips veya elips benzeri şekillerde görünme 

ihtimalleri bulunduğundan robotun yazılımının bu şekilleri de tespit edebilmesi için 

görüntü işleme ve otonom sürüş algoritmalarının yazılımında OpenCV 

kütüphanesinin yanısıra araç ön tasarımından farklı olarak Tensorflow 

kütüphanesinden de yararlanılma kararı alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütçeyi Değiştiren Değişiklikler 
Tasarruf 

Miktarı 

Anakarttaki I2C hattı entegre devresinden vazgeçildi 15 TL 

Arduino MEGA yerine Kontrol istasyonu için kart 

tasarlanmaya karar verildi 
213 TL 

Satın almak yerine itici tasarımına karar verildi 4200 TL 
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4. ARAÇ TASARIMI  

4.1. Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 Tasarım sürecine başlamadan önce, uluslararası standartlarda kullanılan 

ROV araçları incelendi. İncelenen araçlardan yola çıkarak belirli tasarım çizgiler 

oluşturuldu. Bu farklı çizgiler ile ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra çeşitli 

tasarımlar yapmaya başlandı. Modellerimizde belirleyici ihtiyaçlar ağırlık, 

hacim, itki gücü, harcanan enerji gibi konulardan oluşur.  

 

 

 

 

 

 

İlk tasarımlarımızdan biri olan bu 

model; üretim kolaylığı, ağırlık merkezi 

konumlandırılması ve montaj için pek 

uygun olmadığı anlaşıldı. 

 

 

 

 

  

 

 

Bir diğer modelimiz olan bu 

tasarımımızda da eliptik bir dış kasa yerine 

daha köşeli, dörtgensel bir tasarım tercih 

edildi. Bu tasarım ile önceki tasarımda olan 

zor üretim sorunu çözüldü. Ancak 

yaptığımız kaynak taramalarında, en uygun 

motor açısının 22,5 derece olduğu görüldü. 

22,5 derecelik bu açının dikdörtgen hatlara 

sahip olan bu kasada sağlanması zor olduğu 

için bu tasarımdan da vazgeçildi.  

 

 

 

 

 

 

  En sonunda genel ihtiyaçları 

karşılamak için sekizgen yapıda bir çerçeve 

ile tasarım yapmaya karar verildi. Bu 

sayede kolay bağlantı yapılabilirken, ideal 

açı olan 22,5 derecesini sağlamak daha 

kolay olmaktadır. Sekizgen yapılı kasada 

karar kılındıktan sonra ağırlık merkezi, 

bağlantı noktaları gibi özelliklerinin de 

düzenlenmesiyle final tasarımı oluşturuldu.  
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Son tasarımda iki katlı yapıya geçildi. Bu sayede motorlar daha sağlam 

ve efektif bir şekilde konumlandırılabilmektedir. Aynı zamanda yanal 

motorlarla, kasanın ağırlık merkezinin aynı hizada olması robotumuzun hareket 

kabiliyetini ve kontrolünü daha basit bir hale getirdi. Buna ek olarak dikey 

motorlar üst tarafa taşınarak yaşanabilecek kontrolden çıkma durumları için 

robotun ters dönmesi engellenmesi sağlandı. Aracın altında düz bir yüzey 

yaratıp, araç zemine oturduğu zaman motorların hasar görmesini engelleyen bir 

yapı tasarlanmıştır.  

 

 
 

 

İç kasa tasarımında montajda kolaylık 

sağlaması için flanş tıpa tasarımına karar 

verildi. İç yapıya ulaşılabilirliği arttırmak için 

çift taraflı alüminyum tıpalar düşünüldü.  

 

  

 

Ancak daha sonradan sızdırmazlığı 

garanti altına almak adına ön taraftaki tıpadan 

vazgeçildi. Robotun ağırlığını hafifletmek için 

de alüminyum yerine kestamid daha uygun 

bulundu. Bu tasarımda ışığın kırılma açısı Snell 

kırılma açına göre hesaplandı ve ön tarafa 

konumlanacak olan kameranın yerleşimi de 

düşünülerek kubbenin boyutu küçültüldü. 
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İçerideki hava miktarını azaltıp aracın suda 

daha kolay batmasını sağlamak için iç 

kasadaki malzemeler sıralı bir şekilde 

yerleştirilip tüp boyutu daha kısa hale 

getirildi. İç kasada sarsıntılardan ve titreşim 

kaynaklı statik elektriklenmeden korunmak 

adına donanımsal malzemeler flanş tıpaya 

geçirilmiş olan dört saplama üzerinde 

sabitlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın yönetilmesi için var olan kontrol istasyonu için, 

donanımlarını korumak ve güzel bir görüntüye sahip olmak için bir panel 

tasarlandı. Bu panelde gerekli buton switch ve sliderlar için boşluklar bırakıldı 

ve joystick için de ayrıca bir alan ayrıldı.  

 

4.2.2. Malzemeler  

 Kendi itici tasarımımızın tasarım ve simülasyon süreçleri devam 

etmektedir. Üretim aşamasında karşılaşabileceğimiz mali sorunlar da göz 

önünde bulundurularak, elimizde bulunan Blue Robotics T100 iticileri 

kullanılabilir.  
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Flanş malzemesi olarak kestamid tercih edildi. Bir diğer 

seçenek olan alüminyumdan daha hafif olduğu için bunda karar 

kılındı. Korozyona karşı daha dayanıklı ve esnekliğinin fazla oluşu 

bu malzemenin seçilmesinin önemli nedenlerindendir. Gerekli 

bölgelerde o-ringler kullanılarak sızdırmazlığın sağlanması da 

planlanmaktadır.  

 

 Arka kapakta bulunan konnektörler IP68 standartlarına uygun olan panel 

tipi konnektörlerden seçildi. Bu konnektörler araca gelen 25 metre uzunluktaki 

kabloların bağlantılarını yapmak ve araç dışındaki servo ve LED ışıklandırma 

sistemine ulaşmak için kullanılacaktır.  

 

Görevleri yerine getirmek için kullanılacak olan 

manipülatör kol kendi tasarımımız olup PLA filament 

kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarda üretilecektir. Bu kol, IP68 

su geçirmezlik standartlarına uygun olan Savöx marka bir 

servo ile kontrol edilecektir. 

 

 

 Aracın içerisinde elektronik kart ve malzemelerin sabitlenmesi için 

tasarlanan iç kasa PLA filament ile üretilecektir. Bu yapı, iç kısmın daha sağlam 

ve düzenli olmasını sağlarken montaj aşamasında da kolaylık sağlayacaktır. 

Aynı zamanda donanımın farklı bölgelerine erişebilme imkânı sunmaktadır. 

 

 

 

Aracın dış iskeleti HDPE ile 

üretilecektir. Bu malzeme CNC’de 

kolay işlenir ve fiyatı da oldukça 

uygundur. Yoğunluğunun suya 

yakın olması ve korozyona karşı 

dayanıklı olması da tercih edilme 

nedenlerindendir.  

 

  

 

 

İç yapıyı çevreleyen tüp pleksiglas olup, 

şiddetli darbelere karşı dayanıklıdır. Bu yapının 

şeffaf olması aracın içinin görünmesini sağlar. 

Kameranın konumlandırıldığı ön kısımda daha 

geniş açılı bir görüntü elde edebilmek için 

kubbeli bir yapı tercih edildi. 

 

ROV’a bağlanan 25 metre uzunluğundaki veri ve güç kablolarının, aracın 

ağırlık merkezini değiştirmemesi için kabloların yüzmesini sağlayan 

yüzdürücülerin kullanılması planlanmaktadır.  
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

  Dış kasanın parçaları, polietilen levhaların CNC’de işlenmesi ile 

üretilmesi planlanmaktadır. Daha sonra da işlenen parçalar vidalar ile 

birbirlerine bağlanarak dış kasa yapısını oluşturacaktır. 

 

 İç kasa malzemeleri ve manipülatör kol, üretimi kolay olan PLA filament 

kullanılarak, modelleme programları ile 3 boyutlu yazıcılarda üretilecektir. 3 

boyutlu yazıcı ile üretilmesi planlanan bir diğer malzeme olan iticiler PLA’ya 

göre daha dayanıklı olan ABS filament ile üretilecektir. 

 

 Tıpa yapısının kestamid olan kısmı torna ile üretilecektir. Bu sayede 

yekpare bir şekilde üretilip, yüksek dayanıklılık sağlanacaktır. Tıpaya 

vidalanacak olan arka kapak, alüminyum levhanın CNC ile işlenmesiyle 

oluşacaktır. Gerekli yerlerde o-ringler yerleştirilmesi için standartlarına uygun 

kanallar tasarlanmıştır. 

 

 Pleksiglas tüp ve kubbe, plastik kaynaklama yöntemiyle birleştirilecek, 

daha sonradan epoksilenerek ekstra su geçirmezlik sağlanacaktır. 

 

 Kontrol istasyonuna özel tasarlanan panelin malzemesi alüminyum 

olarak seçildi. Levhanın lazer yöntemiyle işlenmesi ile bu panel üretilecektir. 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 Araç, boyutlar en uzun ayrıt 50 cm’den daha kısa olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Aracın tamamını bir dikdörtgenler prizması içerisinde 

düşünürsek, bu prizmanın en boy yükseklik ölçüleri, 310 mm /499 mm /220 mm 

olmaktadır.  

 

 
 

  

Aracın fiziksel özelliklerini ifade eden parametreleri, çizim programı 

Solidworks ile hesaplanmış olup uygun malzemeler atanması sonucu, tahmini 

ağırlık 8950 gr’dır. Hacmi 4.102.084 mm3 dür. Oda sıcaklığında, aracın içindeki 

havanın da yoğunluğunu eklersek, araç 0.88 gr/cm3 ile buzun yoğunluğuna 

yakın bir yoğunluğa sahip olmaktadır. Bu durumda aracın 1/10’u suyun dışında 

kalacak şekilde yüzecektir. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 CASMarine elektronik aksamı, donanımın enstrümanlarına ulaşım 

kolaylığının sağlanması için tasarlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde modüler bir 

yapı geliştirilmiştir. Modüler yapı; Anakart, Dış Çevre Birimler Kartı ve Güç 

Regülasyon Kartlarının PC104 askeri standartları kapsamındaki “board-to-

board” konnektörler ile bağlantıların sağlanmasıyla kurulmuştur. Bu yapı Dış 

Çevre Birimler Destek Kartı ile desteklenmiştir. 

 

 ROV donanımının kontrol istasyonu ile bağlantısı NVIDIA Jetson Nano 

üzerinden kurulmuştur. Aracın görüntü sınıflandırma işleminden sorumlu birim 

olan Jetson Nano, üzerine bağlantısı yapılan 2 adet CSI kamera ile 

desteklenmektedir. Kameralardan alınan görüntünün kalitesini arttırmak için 

araç önüne konumlandırılmış olan aydınlatma LED’leri araç içerisindeki LED 

Sürücü Kartı tarafından sürülmektedir. 

 

 ROV içerisindeki elektronik aksamın ihtiyacı olan gücü temin etmek için 

48V-12V DC-DC dönüştürücü kullanılmıştır. 
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Anakart V2.0 

 CASMarine takımının AR-GE çalışmalarının 

ürünlerinden biri olan Anakart üzerinde ARM M4 

mimarisine sahip STM32F407VG işlemci 

kullanılmıştır. Bu işlemci, aracın 16 adet PWM, 3 

adet I2C, 1 adet SPI, 2 adet UART seri haberleşme 

hattı gereksinimlerini sağlayabildiği için tercih 

edilmiştir. 

 

 Anakartın görevi, sensörlerden ve kontrol 

istasyonundan aldığı verileri kontrol fonksiyonlarında kullanarak, motorlara 

giden hız bilgisini elektronik hız kontrolcülere iletmek ve aracın hareketini 

sağlamaktır. Bu fonksiyonlara ek olarak Kontrol İstasyonundan verilen 

komutlarla araçtaki servoları ve LED Sürücü Kartını kontrol etmektedir. 

 

 Anakartın karşılıklı iki kenarına konumlandırılmış olan PC104 

standardındaki konnektörler, yüksek frekanslı titreşimlere karşı ve 6 ampere 

kadar akıma dayanıklılık sağlamakla birlikte Dış Çevre Birimler Kartı ve Güç 

Regülasyon Kartı ile bağlantı kurulmasını sağlar. 

 

 STM32F407VG işlemcisinin bazı GPIO pinleri 3.3V duyarlılığa sahiptir. 

Anakartın 5V seviyesindeki sinyalleri de destekleyebilmesi için 

74LVXC3245MTC çift yönlü gerilim seviye dönüştürücü entegresi 

kullanılmıştır. Böylece 5V seviyesinde PWM sinyal desteği verilebilmektedir. 

 

 BNO055 9 eksenli sensör kullanılmıştır. Sensörden alınan verilerin 

ölçüm doğruluğu için araç yüzer durumda iken ortam zeminine paralel olması 

gerekmektedir. Bu koşulları sağlayabilmek için Anakart kenarına dik açı ile 

konumlandırılmıştır. 

 

 İşlemcinin ve BNO055 sensörünün hata ayıklama işlemlerinin 

yapılabilmesi ve resetlenebilirlik için gerekli olan buton ve SWD portu Anakart 

tasarımında bulunmaktadır. 

 

 Anakartın modül biçiminde tasarlanmış olması farklı türdeki veya 

ölçülerdeki sistemlerde kullanılabilirliğini arttırmış olup adeta bir geliştirici 

kartı niteliğindedir. CASMarine takımı Anakart 3.0 AR-GE çalışmalarına 

devam etmekte olup yerli ve milli elektronik piyasasına kusursuz çalışan bir 

geliştirici kartı kazandırmayı hedeflemektedir. 

 

 Anakart V1.0 

 Ön tasarım sürecinde tasarlanması planlanan 

Anakart versiyonudur.  CASMarine ekibinin kritik 

tasarımını oluşturduğu süreçte üzerinde 

iyileştirmeler yapılarak versiyon 2.0 tasarlanmıştır. 

 

 Anakart V1.0’da I2C hatlarında kullan 

PCA9512 yineleyici entegre devreleri V2.0’da 

kaldırılmıştır. Hatlardaki gerekli tasarımsal 

iyileştirmeler sağlanarak Anakart maliyetinde 

tasarrufa gidilmiştir. 
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 Anakart V1.0’da BNO055 sensörünün planlanan yerleşimine, aracın şu 

içerisindeki konumu göz önünde bulundurulmamıştır. Sensörden gelen verilerin 

yüksek doğrulukta işlenebilmesi için Anakart V2.0’da dik açılı bir 

konumlandırma tercih edilmiştir. 

 

 Dış Çevre Birimler Kartı V2.0 

 CASMarine takımının AR-GE çalışmalarının 

bir diğer ürünü olan Dış Çevre Birimler Kartı, 

ROV’un modüler yapısındaki elektronik aksamına 

erişilebilirliği kolaylaştırmak için tasarlanmış olan 

arayüz niteliğinde bir karttır. Modüler yapının en ön 

kısmında konumlandırılması sayesinde araç 

içerisindeki diğer tüm baskı devre kartlarına, Dış 

Çevre Birimler Kartı aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 

 

 Dış Çevre Birimler Kartının karşılıklı iki kenarına konumlandırılan 

PC104 standardındaki konnektörler, yüksek frekanslı titreşimlere karşı 

dayanıklılıkla birlikte Anakart ve Güç Regülasyon Kartı ile bağlantı kurulmasını 

sağlamaktadır. IDC konnektör üzerinden Dış Çevre Birimler Destek Kartı ve 

LED Sürücü Kartı ile bağlantı kurulmaktadır.  

 

 Anakarttaki sinyal çıkış ve girişlerinin birçoğu Dış Çevre Birimler Kartı 

üzerinde yer almaktadır. Bu yapı, ROV donanımı enstrümanlarında 

konumlandırma değişikliğine gidilmesi durumunda muhtemel kablolama 

problemlerini en düşük seviyeye indirmektedir. Dış Çevre Birimler Kartı 

üzerinde bulunan portlar şu şekildedir: 

• 2 adet UART Seri haberleşme portu 

• 2 adet I2C portu 

• 2 adet I2C port 

• Anakart için SWD programlama portu 

• 3V3, 5V, 12V çıkışları 

• Dış Çevre Birimler Destek Kartı ile bağlantılı 20x2 IDC konnektör 

• 5 adet ADC, 5 adet GPIO ve 2 adet PWM portu 

 

Dış Çevre Birimler Kartı V1.0 

 Ön tasarım sürecinde tasarlanması planlanan 

Dış Çevre Birimler Kartıdır. CASMarine ekibinin 

kritik tasarımını oluşturduğu süreçte üzerinde 

iyileştirmeler yapılarak versiyon 2.0 tasarlanmıştır. 

 

 Versiyon 1.0 tasarımındaki sinyal hatlarının 

bütünlüğünde istenilen verim elde edilemeyeceği 

öngörüldüğü için kart üzerindeki konnektör sayısı 

azaltılarak versiyon 2.0 tasarlanmış ve sinyal 

hatlarının yaydığı gürültülerin kontrol altına 

alınması amaçlanmıştır.  

 

 Versiyon 1.0’da bulunmayan NVIDIA Jetson Nano bağlantısı için 

gerekli olan UART hattı konnektörü, V2.0 ile tasarıma eklenmiştir. 
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Araç içerisinde kablo yönetiminin iyileştirilmesi için kart üzerindeki IDC 

konnektörün yönü değiştirilmiştir. 

 

Dış Çevre Birimler Destek Kartı 

CASMarine’in AR-GE çalışmalarının 

ürünlerinden bir diğeri olan Dış Çevre Birimler 

Destek Kartı, ROV’un hareket birimlerinin güvenli 

ve verimli bir yoldan kontrolünü sağlanması için 

tasarlanmıştır.  

 

Kart üzerinde bulunan sigortalar ve TWS 

diyotlarla sağlanmış olan statik elektriklenme karşıtı 

yapılar güvenlikte anahtar rol üstlenmektedir. Bu 

kart, üzerinde bulunan çıkışların tek bir IDC 

konnektör üzerinde toplanmış olması sayesinde farklı sistemler ile bağlantı 

kurulmasına elverişli yapıdadır. 

 

 ROV’un iç kasasının arka tarafına konumlandırılarak, tek çıkış olan arka 

kapağa yakın olması sağlanmıştır. Bu sayede elektronik hız kontrolcülerle 

motorlar arasındaki kablo uzunluğu en aza indirilmiştir Motor kontrolünü 

sağlayan elektronik hız kontrolcülerinin ve tüp zeminindeki sıvı seviye 

sensörünün Anakart ile bağlantısı bu kart üzerinden sağlanmaktadır. 

 

Dış Çevre Birimler Destek Kartı, gerçekleşmesi muhtemel değişiklikler 

veya arızalar durumunda çözüm üretilebilmesini kolaylaştırmak için 

CASMarine donanımının ikinci bir arayüzü olarak tasarlanmıştır. 

 

Anakarttan sağlanan teknik detaylar şu şekilde sıralanabilir: 

• 14 adet PWM portu 

• 1 adet UART seri haberleşme portu 

• 2 adet I2C Haberleşme portu 

• Anakartın programlanabilmesi için SWD programlama portu 

• 8 adet dijital giriş/çıkış 

• 4 adet analog giriş/çıkış 

• 12V, 5V ve 3.3V çıkışları 

 

Güç Regülasyon Kartı 

CASMarine takımının güç elektroniği üzerine 

yaptığı AR-GE çalışmalarının bir ürünü olan Güç 

Regülasyon Kartı, anahtarlamalı güç kaynağı 

görevini üstlenerek 12V gerilim değerini yaygın 

olarak kullanılan 3.3V, 5V ve 9V gerilim değerlerine 

yüksek verimlilik ile dönüştürebilmektedir. 

 

Güç Regülasyon Kartının karşılıklı iki 

kenarına konumlandırılmış olan PC104 

standardındaki konnektörler, yüksek frekanslı 

titreşimlere karşı dayanıklılık sağlamakla birlikte 

Anakart ve Dış Çevre Birimler Kartı ile bağlantı kurulmasını sağlar.  
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ROV içerisindeki 48V-12V DC-DC gerilim dönüştürücüsünden aldığı 

12V gerilim değerini regüle ederek modüler sistemdeki Anakart, arayüz kartları 

ve sensörleri beslemektedir. 

Güç Regülasyon Kartının modül biçiminde tasarlanmış olması, farklı 

türdeki veya ölçülerdeki sistemlerde kullanılabilirliğini arttırmıştır. Takımımız, 

bu kart üzerindeki AR-GE çalışmalarıyla yerli ve milli elektronik piyasasına 

yüksek verimliliklere sahip bir güç modülü kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

LED Sürücü Kartı 

LED Sürücü Kartı, robotun dış çevresini 

aydınlatma ile yükümlü olan LED’lerin 

sürülmesinden sorumlu birimdir.  

 

Tasarladığımız kartta TPS92691 entegresi 

kullanılmıştır. Bu entegre, MOSFET ve bobinler 

sayesinde elde edilen sabit akımla dış çevre 

aydınlatmasında kullandığımız 1-3-10W’lık 

LED’lerin stabil ve verimli şekilde kullanılmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu yapıda kullanılan 

entegrenin seçilmesindeki en önemli etken, sağlayabildiği akım ve voltaj 

değerleridir. Tek bir PWM sinyalle LED’lerin parlaklıkları anlık olarak kontrol 

edilebilmektedir. Bu kart Step-up yapısına sahip olduğundan, besleme gerilimi 

10-14V arası değişirken sağlayabildiği maksimum çıkış gerilimi ise 65V’tur. 

Bununla birlikte çekilebilen en fazla akım değeri 1.7A’dir. Bu tasarımda 20 

aydınlatma LED’inin eş zamanlı olarak sürülmesi durumunda çıkış değerimiz 

40V 500mA iken alınan verim %85’in üzerindedir. 

 

20 adet 1W değerinde aydınlatma LED’inin seri bağlanması durumunda 

verim, akım ve giriş voltajı arasındaki ilişki aşağıda tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol İstasyonu Kartı  

CASMarine takım üyelerinin baskı devre 

kartları konusunda araştırma ve geliştirmelerin bir 

diğer ürünü olan Kontrol İstasyonu Kartı, ROV’un 

kontrolünde kullanılan buton ve slider gibi analog 

giriş elemanlarından gelen bilgileri dijital veriye 

dönüştürmektedir. Elde edilen verileri kontrol 

istasyonundaki ana bilgisayara iletir. Aynı zamanda 

donanım elemanlarıyla robotun işleyişi hakkında 

gerekli bilgileri kullanıcıya görsel şekilde aktaran 

RGB LED’lerin sürülmesinden ve bu elemanların 

ana bilgisayarla haberleşmesinden sorumlu birimdir.  
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Kontrol İstasyonu Kartında Charlieplexing tekniği kullanılmıştır. 16 

farklı dış birimden yalnızca 8 adet pin kullanılarak okuma yapabilmektedir. 

Teknik detaylar: 

• STM32F107RCT6 mikro denetleyici 

• CH340 entegre devresi ile USB-TTL dönüşüm desteği 

• SWD programlama portu 

• 1 adet I2C Haberleşme Portu 

• 16 adet RGB LED sürebilme 

• Buzzer ile geri bildirim desteği 

 

Ön tasarım sürecinde kontrol istasyonu üzerindeki buton ve slider okuma 

işlemlerini gerçekleştirmek için Arduino MEGA kullanılması planlanmıştı. 

 

Kritik tasarımda; kullanılan pin sayısını ve kontrol istasyonu içerisinde 

oluşacak kablo kalabalığını azaltmak için aracın yerlilik oranını da arttıran 

Kontrol İstasyonu Kartının CASMarine ekibince tasarlanmasına karar verildi. 

 

Daha az sayıda pin ile daha fazla dış birimden okuma yeteneği 

kazandırılan Kontrol İstasyonu Kartının AR-GE çalışmaları devam etmektedir. 

CASMarine ekibi olarak robotik sistemlerin kontrol istasyonlarında kullanılan 

girdi elemanlarının okunması için yerli ve milli donanımsal ürünler geliştirmeye 

devam etmekteyiz. 

 

AC-DC Dönüştürücü 

Sistemin ihtiyacı olan 220V alternatif gerilimi 

48V doğrusal gerilime çeviren dönüştürücüdür. 

3000Watt gücünde 62A’e kadar çıkış 

sağlayabilmektedir.  

 

Kontrol istasyonunda bulunacak olan bu 

dönüştürücü, ROV’a gidecek olan 48V’u 

sağlamaktadır. 

 

ROV’un çekeceği maksimum akım olan 60A’e dayanıklı olması ve 41 x 

84.5 x 33 mm ölçüleri sayesinde kontrol istasyonu içerisindeki alanın efektif 

kullanımını bozmayacak olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

 

DC-DC Dönüştürücü 

Kontrol istasyonundan ROV’a iletilen 48V doğrusal 

gerilimi 12V doğrusal gerilime dönüştürmekle yükümlüdür. 

30A’e kadar destek verebilmektedir. IP68 su geçirmezlik 

standartlarına uygundur.  

 

Sistemin güvenliğini ve ihtiyaç duyulan güç 

değerlerini sağlayabildiği için tercih edilmiştir. 500 gr ağırlığa ve 100 x 80 x 39 

mm ölçülerine sahip olması da tercihinde önemli rol oynamıştır. 

 

ROV tarafından çekilecek maksimum akım değeri olan 60A’i 

karşılayabilmek için 2 adet kullanılacaktır. 
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Anahtarlamalı Regülasyon Modülü 

Pololu 5V Step Down anahtarlamalı regülatör modülü 5V 5A çıkış 

sağlayabilmektedir. 17.8 x 20.3 x 8.8 mm ölçülere ve sisteme montajını 

kolaylaştıran vida deliklerine sahiptir. 

 

ROV içerisindeki NVIDIA Jetson Nano 

geliştirici kartının beslemesini, sistemin diğer 

elemanlarından izole etmek için kullanımına karar 

verilmiştir. Sağlayabildiği gerilim ve akım değerlerinin 

sistemin ihtiyacını karşılayabiliyor oluşu ve küçük 

ölçülere sahip olması, tercih edilmesinde önemli rol 

üstlenmiştir. 

 

Flat Kablo 

Flat kablo, sinyallerin bütünlüğünün korunarak taşınabilmesini sağlayan 

ve kilitli konnektörlere uyumlu yapıda olan yassı bir kablo türüdür.  

 

 

ROV içerisinde, Dış Çevre Birimler Kartı ve Dış 

Çevre Birimler Destek Kartı arasındaki kablo yönetimini 

sağlayabilmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda kamera 

modülleri ve NVIDIA Jetson Nano arasındaki bağlantılarda 

sinyal bütünlüğünün korunması için tercih edilmiştir.  

 

 

 

CAT6 Kablo 

CAT6 kablo türü uzak mesafelere iletilmesi gerekilen sinyallerin gürültü 

yalıtımı yapılarak yüksek hızlarda taşınabilmesine imkân vermektedir. Etrafı 

bakır örgü ile sarılarak yalıtkan bir kılıfla kaplanmış olan 4 adet burgulanmış 

kablo aralarına gürültü önleyici bir şerit çekilmek üzere bir araya getirilmiştir. 

 

CASMarine insansız su altı aracı 

ile kontrol istasyonu arasındaki kablo 

hattında yüksek hızlarda iletilmesi 

gereken veriler taşınmaktadır. Bu kablo 

hattında tek kılıf içerisinde çok sayıda 

veri hattının bulunması da önem arz 

etmektedir. Bu gereksinimler sonucunda 

dayanıklı ve güvenilir olan CAT6 kablo 

türü tercih edilmiştir.  

 

BNO055 IMU 

9 DOF IMU, yapısında ARM Cortex-M0 tabanlı 

bir işlemci barındırır. İşlemci IMU’nun üzerinde 

bulunan ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre 

sensörlerinden aldığı verileri füzyon algoritmalarıyla 

birleştirerek kullanıcıya mutlak oryantasyon bilgisi 

sağlar.  
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ROV içerisinde Anakart üzerine konumlandırılan BNO055 sensörüden 

alınan veriler robotun denge algoritmasında kullanılmaktadır. I2C protokolü ile 

iletilen veriler Anakartta işlenip aracın 3D modellemesini görüntülemek için 

NVIDIA Jetson Nano üzerinden kontrol istasyonuna gönderilmektedir. 

 

Bar30 Basınç Sensörü 

Blue Robotics Bar30 içerisinde MS5837 basınç sensörü 

bulundurmaktadır. 300 metre derinliğe kadar 2mm çözünürlük 

ile basıncı ölçebilmektedir. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. 

 

ROV arka kapağında konumlandırılmış olan basınç sensörü, elde ettiği 

verileri Dış Çevre Birimler Destek Kartı üzerinden Anakarta iletmektedir. Bu 

haberleşme I2C protokolü üzerinden gerçekleşmektedir. 

 

Arduino Sıvı Seviye Sensörü 

Arduino sıvı seviye sensörü, geometrik yapısı 

sayesinde içerisinde bulunduğu ortamın sıvı seviyesini 

ölçebilmektedir.  

 

ROV içinde tüpün zeminine konumlandırılıp Dış 

Çevre Birimler Destek Kartına bağlanmıştır. Tüp 

içerisindeki sıvı seviyesini, bağlı olduğu kart üzerinden 

Anakarta iletmektedir. Elde edilen veriler, kullanıcıya geri 

bildirim yapabilmek için NVIDIA Jetson Nano geliştirici 

kartı üzerinden kontrol istasyonuna iletilmektedir.  

 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2.1 

Sistemimizde, araç içerisinde görüntü işleme işlemini gerçekleştirmek 

için uygun özelliklere sahip kamera kullanılması planlanmıştır. Bu bağlamda 

Raspberry Pi V2.1 kamera modülü kullanılacaktır 

 

Raspberry Pi V2.1 kamera modülü CSI çıkışı 

sayesinde, görüntü işlemenin araç içerisinde 

gerçekleşebilmesi için kullanılan NVIDIA Jetson Nano 

geliştirici kartı ile bağlantı kurabilme özelliğine sahiptir. 

Kurulan bağlantı tipi CSI’dır. 

 

Su altında yapılan görüntü sınıflandırma işlemenin yüksek hassasiyet ve 

hızla gerçekleşmesini kolaylaştırmak için IMX219PQ görüntü algılayıcı 

sensörün otomatik beyaz dengesi ve pozlama telafisi kontrolü özelliklerinden 

faydalanılacaktır. 

 

Teknik Detaylar: 

• Sabit odaklı lens 

• 8 mega piksel doğal çözünürlük 

• 1080p30, 720p60 ve 640x480p90 video desteği 

• Boyut: 5mm x 23mm x 9mm 

• Ağırlık: 3gram 
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NVIDIA Jetson NANO Geliştirici Kartı 

NVIDIA Jetson Nano, görüntü işleme ve 

yapay zekâ için özel olarak tasarlanmış bir karttır. 

Fonksiyonlarının tümünü 5 Watt güçle 

gerçekleştirebilmektedir. Boyutunun küçüklüğü, 

içinde bulunan 4 çekirdekli ARM-A57 @1.43 

GHz işlemci ve 128 çekirdekli Maxwell grafik 

işlemcisi sayesinde sağladığı yüksek video 

kodlama ve video kod çözme performansı, 

CUDA destekli mimarisi sayesinde görüntü 

işleme uygulamalarındaki ve yapay sinir 

ağlarındaki paralel işlem hızına bağlı 

performansıyla öne çıkan bir mini bilgisayardır. 

 

Anlık yüksek FPS değerleri ile görüntü iletimine, UART seri haberleşme 

protokolü desteği ile araç içerisindeki diğer donanımsal enstrümanlarla iletişim 

kurulabilmesine ve görüntü işlemenin ROV içerisinde gerçekleştirilmesine 

olanak sağladığı için tercih edilmiştir.  

 

X-ROTOR Elektronik Hız Kontrolcü 

ROV’un 8 adet iticisinin kontrolü için Hobby Wing 

markasının X-Rotor elektronik hız kontrolcüleri 

kullanılmaktadır. 30 ampere kadar dayanabilmektedir. 

 

30 amper sürekli akım çekilebilmesi ve 50 ampere 

kadar zorlanma akımlarına dayanıklı olması sebebiyle tercih 

edilen elektronik hız kontrolcüleri çift yönlü olarak motor 

kontrolüne olanak sağlamaktadır. Aracın hareketini sağlayacak her bir itici için 

bir tane olmak üzere, toplamda 8 adet kullanılacaktır. 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 Denge Algoritması 

 Denge insansız su altı araçları için büyük önem taşır. Dalga gibi dış 

etkenlere sürekli maruz kalan aracın dengesi her zaman kontrol altında 

tutulmalıdır. Bu amaçla oluşturulan denge algoritması, PID kontrol teorisi 

üzerine kuruludur. PID hassas ve hızlı tepki veren bir algoritma olması sebebiyle 

tercih edilmiştir. Oran, integral ve türev olmak üzere 3 parametresi vardır. PID 

algoritması, sürekli olarak mevcut konum ile istenilen konum arasındaki hata 

değerini hesaplar ve bu değeri en aza indirmek adına aracın motorlarını kontrol 

eder. 

 

 PID algoritmasında, sistemdeki hata değeri kullanır. Hata verisi, istenilen 

pozisyon ile bulunulan pozisyonun farkından elde edilir. Oran değişkeni, hataya 

eşittir. Hata yeterince büyük değilse motor hareket etmeyebilir. Bunu 

engellemek için integral değişkeni kullanılır. Hatanın büyüklüğünden 

kaynaklanan hedefi aşma durumunu önlemek için ise türev değişkeni kullanılır. 
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 CASMarine insansız su altı aracının 8 motorundan 4’ ü, MS5837 basınç 

sensörü ve BNO055 9 DOF IMU aracılığıyla alınan yön ve basınç verileri ile 

roll, pitch, yaw ve Z eksenlerinde kontrolü sağlar. 

 

 Yatay Eksende Motor Hızı Hesaplama 

 Aracın diğer 4 motoru yatay eksendeki hareketi kontrol eder. X ve Y 

eksenlerindeki hareketi sağlamak için gereken motor hızları 0. ve 3. motor 

tarafından belirlenir. 1. ve 2. motor ise 0. ve 3. motorun tersi yönüne dönerler. 

Aşağıdaki denklemler Gauss Eliminasyon Metodu ile çözülür. 

 

  

 

 

                                                 𝐹𝑌𝑀0 = −𝐹𝑌𝑀1      

                                                 𝐹𝑌𝑀1 = −𝐹𝑌𝑀3 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑌 = 𝐹𝑌𝑀0 ⨁  cos (𝜋/8) +  𝐹𝑌𝑀3 ⨁  cos (𝜋/8)  

 
𝐹𝑋 = 𝐹𝑌𝑀0 ⨁  cos (𝜋/8) +  𝐹𝑌𝑀3 ⨁  cos (𝜋/8) 

 

  

 

 

 

 Araç, 8 motoru ile X, Y, Z ve roll, pitch, yaw olarak toplam 6 eksende 

hareket edebilir. 
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Kontrol İstasyonu Kartı Algoritması  

 -Buton Matrisi 

 Buton matrisi yöntemi kullanılarak kontrol istasyonu üzerindeki 

butonları okumak için gereken pin sayısının azaltılması hedeflendi. Bu 

yöntemde butonlar matris şeklinde dizilir. Her buton bir çıkış ve giriş pinine 

bağlanır. Bir sütundan çıkış verilir ve satırlardan okuma işlemi yapılır. Basılan 

butonların olduğu satırlardan Lojik-1 okunur. Sütun Lojik-0’a çekilir. Aynı 

işlem sırasıyla tüm sütun için hızlı bir şekilde tekrarlanır. Böylece tüm butonlar 

taranmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=46ca0e74cc&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1667961218632507920&th=1725c9e41fb7e210&view=att&disp=safe&realattid=f_kar4sph13
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 -RGB LED Kontrolü  

 Kontrol İstasyonu üzerinde 13 adet RGB LED bulunmaktadır. Bu 

LED’lerin hepsi ayrı olarak bağlandığında, 39 adet PWM çıkışına ihtiyaç 

duyulmaktadır. LED kontrolü algoritması demultiplexer (çoklayıcı) kullanılarak 

geliştirilmiştir. Demultiplexer sayesinde kullanılması gereken pin sayısı 

azaltılmış ve işlemcinin daha verimli kullanılması sağlanmıştır. 

 

 Bu algoritma kapsamında 4x16 demultiplexer'ın çıkışlarına LED’lerin 

ortak katot bacakları bağlanır. RGB LED’lerin kırmızı, yeşil ve mavi 

bacaklarının bağlantıları birbirlerine paralel bir şekilde yapılır. Oluşan üç 

terminal PWM hatların bağlanır. Demultiplexer'ın 4 adet seçme pini aracılığıyla 

çıkış verilmek istenen LED seçilir. Ardından da gereken PWM değerleri 

verilerek istenen renk ayarlanır. Demultiplexer kullanılarak iki LED'in aynı anda 

yakılması mümkün değildir fakat bu algoritmada LED' ler teker teker hızlı bir 

şekilde yakılıp söndürülür. İnsan gözü, işlemin hızından dolayı LED'leri birlikte 

yanıyormuş gibi görür. 

 

 Görüntü İşleme ve Otonom Sürüş 

 Görüntü işleme ve otonom sürüş bölümlerinin birlikte 

bir bölümü oluşturmasının sebebi, bu iki bölümün birbiriyle 

bağlantısının fazla oluşudur. Bu bölüm kapsamında öncelikle 

görüntü işleme algoritmasının geliştirilmesine, ardından ise bu 

algoritmaya optimize olmuş bir otonom sürüş algoritmasının 

geliştirilmesine karar verildi. 

 

 Tasarım öncesinde yarışma şartnamesi incelendi. Bu 

incelemeler sonucunda, geliştirilecek algoritmadan 

beklentilerimiz yarıçap uzunluğundan bağımsız olarak çember 

tespiti yapması, bu çember ya da çemberlerin merkezinin 

tespitini yapması ve bu tespitler doğrultusunda gerekli otonom 

komutlarını oluşturması olarak belirlendi. 

 

 Bu beklentiler esas alınarak öncelikle engel geçiş görevi 

için ana bir algoritma oluşturuldu. Algoritma adımları şu 

şekilde listelenebilir: 

• Çemberin ve merkezinin tespiti 

• Kamera görüntüsünün merkezinin ve çember 

merkezinin hizalanması 

• Robotun otonom bir şekilde çember içinden geçmesi ve 

görevi tamamlaması  

 

 Bu aşamaların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çember tespiti üzerine 

yoğunlaşıldı. Çember tespitinde kullanılacak algoritma oluşturulurken Hough 

Dönüşümü’nü baz alan bir algoritma tasarlandı. Bu algoritmanın aşamaları ise: 

• Kamera görüntüsünün alınması 

• Görüntünün BGR formatından siyah-beyaz formata dönüştürülmesi 

• Görüntünün yumuşatılması 

• Çember ya da çemberlerin tespiti 

• Tespit edilen çemberlerin ve merkezlerinin ana görüntü üzerine çizilmesi 
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 Çember tespit algoritması geliştirilirken, pistteki çember ya da 

çemberlerin kamera görüntüsü üzerinde tam bir çember olarak görünmemesi gibi 

durumlar için bir yapay zekâ oluşturulması ve bu yapay zekanın eğitilmesi ile 

karşılaşılabilecek olası elips ya da elips benzeri şekillerin de tespit edilip bu 

tespitlere göre robotun çember tespit edebilecek görüntü açısına otonom şekilde 

gelmesi planlandı.  

 Çember ya da çemberlerin tespiti sonrası görevlerin otonom olarak 

sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için önce tespit edilen çember ile görüntü 

merkezinin hizalanması, ardından ise olabildiğince düz bir şekilde robotun 

ilerlemesi planlandı. 

 Hizalama yani güdüm işleminde çemberin ya da çember tespit 

edilememesi durumunda tespit edilen elipsin veya elips benzeri şeklin merkez 

koordinatları üzerinden, görüntü merkez koordinatı orijin kabul edilerek bir hata 

değeri elde edilir. Bu hata değeri Anakartta çalışan kontrol yazılımına gönderilir. 

Kontrol yazılımı, bu hata değerini otonom görevler için oluşturulmuş olan PID 

algoritmasına verir ve PID algoritması tarafından motorlara gerekli hız değerleri 

gönderilerek hizalanma sağlanır. 
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 Hizalama işleminin ardından motorlara ileri yönde hız değerleri verilerek 

görev tamamlanır. 

 Denizaltının tespiti ve su aracının konumlanması görevi için planlanan 

ana algoritma şöyledir: 

• Çemberlerin ve merkezin yani denizaltının tespiti 

• Robotun konumlanacağı yeri hesaplaması 

• İç çember ile denizaltı arasında bulunan hesaplanan konuma denizaltının 

otonom şekilde konumlandırılması 

 Bu görev için yapılması gereken çember tespitinde, engel geçme 

görevinde kullanılan çember tespit algoritmasının alt kameradan gelen görüntü 

ile kullanılması planlandı.  

 Su altı aracının konumlanmasında ise gereklilik olarak aracın iç çember 

ile denizaltı arasına konumlanması belirlendi. Bunun için en içteki çemberin 

yarıçapının ortası tespit edilerek robotun konumlanacağı yerin belirlenmesi 

amaçlandı. Tespit edilen yerin merkezi ile alt kamera görüntüsünün merkezi 

hizalandırıldıktan sonra robotun yavaşça tespit edilen yere konumlandırılması 

planlandı. Bu algoritma üzerine çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 
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Haberleşme 

 Tasarım öncesinde, NVIDIA Jetson Nano kullanılması kararına bağlı 

olarak NVIDIA Jetson Nano geliştirici kitinin, robotun haberleşmesinde de 

görev alması kararlaştırıldı. Buna bağlı olarak geliştirici kitinin görevleri 

belirlendi. Bu görevler, kontrol istasyonunda çalışan kullanıcı arayüzüne 

görüntü iletiminin ve robotun Anakartı ile kontrol istasyonu arasındaki veri 

iletiminin sağlanmasıdır. 

 

  

 

 Robotumuzda yer alan 2 adet CSI kameradan gelen görüntüler, 

işlenmeleri için NVIDIA Jetson Nano’ya iletildikten sonra ethernet kablosu 

üzerinden UDP aracılığıyla yerel ağ haberleşmesi kullanılarak kontrol 

istasyonunda çalışan arayüze iletilir. 

 NVIDIA Jetson Nano’da işlenen görüntüden elde edilen belirli 

parametreler, UART haberleşmesi ile Anakarta iletilir ve otonom sürüş için 

geliştirilen kontrol yazılımında kullanılır. 

 Anakarttaki kontrol yazılımından belirli parametreler, UART 

haberleşmesi yoluyla NVIDIA Jetson Nano’ya iletilir, ardından kontrol 

istasyonu arayüzüne ise UDP vasıtasıyla iletilir. 
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 Kontrol istasyonu üzerinde bulunan buton ve slider yapıları, robota belli 

başlı direktiflerin verilmesi için kullanılan girdi elemanlarıdır. Bu yapılardan 

gönderilen verilerin Anakarta iletilmesi gerekmektedir. Kontrol istasyonu kartı 

vasıtasıyla okunan buton ve slider girdileri, UART haberleşmesi aracılığıyla ana 

bilgisayara gönderilir. Kontrol istasyonunda yer alan ana bilgisayara gelen bu 

veriler, NVIDIA Jetson Nano üzerinden Anakarta aktarılır.  

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 CASMarine’in Anakart ve Kontrol İstasyonu Kartı yazılımları C ve C++ 

dilleri kullanılarak, ARM mimarisine uyumlu olacak şekilde geliştirildi. 

Donanıma erişim açısından esnek olması sebebiyle bu programlama dilleri tercih 

edildi. Yazılımın kullanım kolaylığı sağlaması açısından ST firmasının 

yayınladığı geliştirme ortamı, STM Cube IDE’de hazırlandı. Yazılım sürecinde 

üretici firma tarafından yayınlanan HAL kütüphanesi haricinde herhangi bir 

hazır kütüphane kullanılmadı. BNO055 ve MS5837 sensörlerinin kütüphaneleri 

ekibimizce oluşturuldu.  

 

 -Anakart Yazılımı 

• Anakart, BNO055 ve MS5837 

basınç sensörü ile I2C 

hattından haberleşir. 

• Sıvı seviye sensörü verileri 

Anakartın ADC kanalı 

üzerinden okunur. 

• ESC’ler, kamera ve 

manipülatör kol servosunun 

timer pinlerine bağlanmıştır. 

• Aracın aydınlatma LED’ine 

bu kart üzerinden PWM 

sinyali gönderilir. 

  

-Kontrol İstasyonu Kartı Yazılımı 

• Demultiplexer için aktif pini 

ve giriş pinleri GPIO çıkış 

olarak verilmiştir. 

• Satırlar (row) giriş, sütunlar 

(column) çıkış olarak 

belirlenmiştir. 

• Slider verileri ADC 

kanallarından okunmaktadır.  

 

 

Kontrol algoritması ve haberleşme algoritması, zaman bakımından 

hassas ve senkronizasyon problemlerine açık olduğundan, yazılım içerisinde bu 

işlemlerin senkronizasyonları DMA (Direct Memory Access) ve RTOS (Real 

Time Operating System) yöntemleriyle desteklenip, sistemin optimum şekilde 

çalışması amaçlandı. 

 

Görüntü işleme ve otonom sürüş bölümünün kodlanmasında Python 

programlama dili kullanıldı. Görüntü işleme için OpenCV ve Tensorflow 

kütüphanelerinden yararlanıldı. Görüntünün istenilen şekilde işlendiği ve 
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otonom sürüş komutlarının oluşturulduğu ortam ise NVIDIA Jetson Nano 

geliştirici kartıdır. 

 

 NVIDIA Jetson Nano, görüntü işleme ve yapay zekâ için özel olarak 

tasarlanmış bir karttır. Düşük güç tüketimi, boyutunun küçüklüğü, video 

kodlama ve video kod çözme performansı, görüntü işleme uygulamalarındaki ve 

yapay sinir ağlarındaki paralel işlem hızına bağlı performansıyla robotumuz için 

eşsiz bir mini bilgisayardır. NVIDIA Jetson Nano’yu seçme sebebimiz, özellikle 

kullanıcı arayüzüne gelen işlenmiş görüntünün anlık yüksek FPS değerleriyle 

gelmesi, görüntü işlemenin robotun içinde yapılması ve kendi geliştirdiğimiz 

diğer kartlarla haberleşme yönünden uyumlu olmasıdır. 

 

 NVIDIA Jetson Nano geliştirici kartı üzerinden gerçekleşen 

haberleşmede Python programlama dili ile geliştirilen bir algoritma kullanılır. 

Haberleşme için Socket, PySerial, CRCCheck kütüphanelerinden 

yararlanılmıştır. Gömülü sistemler tarafında kullanılan haberleşme yazılımı ise 

C ve C++ dilleri ile geliştirilmiştir. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

  

 

 

Dış arayüz tasarımı yapılırken arayüzün sade ve anlaşılır olması esas 

alınmıştır. Tasarım yapılırken ana amaç, arayüz sayesinde araç ile kontrol 

istasyonu arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması olarak belirlenmiştir. 

 Belirlenen ana amaç ve esas alınan ilkeler doğrultusunda robotun ön ve 

alt tarafında bulunan iki adet kameradan alınan ortam görüntülerinin kullanıcı 

ekranında büyük bir şekilde gösterilmesi ve diğer gereken verilerin kullanıcının 

dikkatini bozmayacak şekilde kamera görüntülerinin alt kısmına konması 

planlanmıştır. 

Arayüzün kullanıcı ekranı üzerinde yan yana konumlanan iki kamera 

görüntüsünün altında PID katsayılarını düzenlemek için sliderlar, kronometre, 

manipülatör kolun durumunu kullanıcıya anlık bir şekilde gösteren bir radiobox, 
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robotun otonom halde olup olmama durumunu kullanıcıya anlık bir şekilde 

gösteren bir radiobox, robotun basınç ve sıcaklık değerlerini kullanıcıya anlık 

bir şekilde gösteren bir LCD number göstergesi ve robot takımının logosu yer 

almaktadır. Kontrol edilecek bağlantıların bulunduğu check-list içerisinde iki 

kamera, joystick, USB haberleşmesi ve ethernet ile veri aktarımı mevcuttur. 

Kontrol istasyonu kartı ile olan haberleşme ana bilgisayar ile UART üzerinden 

sağlanmakta ve bu haberleşmenin olup olmadığının kontrolü, arayüzde “Serial” 

checkbox’ı ile yapılmaktadır. “Camera 1” ve “Camera 2” checkbox’ları, iki 

kamera ile olan bağlantıları kontrol etmektedir. “Joystick” checkbox’ı, 

bilgisayara bağlanan USB sayesinde Joystick’in bağlantısını kontrol etmektedir. 

“Ethernet” checkbox’ı, yerel ağ bağlantısını kontrol etmektedir. Manipülatör 

kolun açık ve kapalı olma durumu ve robotun otonom durumda olup olmadığı 

bilgisi, arayüze iletilen veri paketi içinden belirli bitler kontrol edilerek kullanıcı 

ekranına yansıtılmaktadır. 

 

5. GÜVENLİK 

 

Teknofest şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları karşılanmak üzere bazı 

tedbirler alınmıştır. Bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Aracın su almaması için o-ringlerle güçlendirilmiş tıpa sistemi kullanılmaktadır. 

Plastik kaynak yapılacak olan noktalarda epoksi kullanılarak, aracın su 

geçirmesi engellenecektir. 

• Motorlar, IP68 standartlarına uygun olarak seçilmiştir. 

• Motorlara bağlı olan pervaneler ABS malzeme ile üretilecek olan nozul 

içerisinde bulunacaktır. Havuza ya da etrafındaki herhangi bir şeye zarar 

vermesi engellenecektir. 

• Aracın genel hatları yuvarlatılmış olup keskin bir parça ya da kısım 

bulunmayacaktır. 

• Araca takılan her bir parça sağlam monte edilmiş olup sarsıntılardan hasar 

görmeyecektir. 

• Aracın güç ve veri kablosu 25 metre uzunluğunda olacak, herhangi bir gerilme 

sorunu yaşanmayacaktır. 

• Yaşanabilecek herhangi bir teknik aksaklıktan dolayı oluşabilecek zararları 

önlemek amacıyla kontrol istasyonu üzerinde bir acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. 

• Kontrol istasyonunda 60A’lik ana sigorta bulunmaktadır. 

• Araçta kullandığımız tüm kabloların elektrik yalıtımı tamamen sağlanmış olup 

açıkta gerilim yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Kablolar zarar 

görmemesi için kablo çorabı ile korunmaktadır. 

• Araca giren kablolar IP68 standartlarına uygun kablo rakorları ve konnektörler 

kullanılarak tam yalıtım sağlanmıştır. 

• Araçta kullanılan 48Volt, kontrol istasyonumuzda 220V- 48V AC/DC 

dönüştürücü ile dönüştürülerek 25 metrelik TTR kablo ile araca iletilmektedir. 

Böylece 220 VAC elektrik su altı aracının elektriğinden ve su ortamından uzak 

kalmaktadır. 

• Araç içine su sızması veya içeride nem oluşması ihtimaline karşı, kullandığımız 

elektronik aksamın zarar görmemesi için tüm kartlarımız PCB verniği ile 

kaplanacaktır. 
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6. TEST 

• Düşme Testi 
- Testin Amacı: Kullanılan mekanik malzemelerin sağlamlıklarını test etmek 

- Kullanılan Teçhizat: Pleksiglas tüp ve HPDE dış kasa parçası 

- Testin Senaryosu: Araç, taşıma esnasında omuz yüksekliğinden yere 

düşmektedir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Solidworks Simulations 

- Test Sonucu: Malzemelerin ısı haritası simülasyon sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Malzemeler bu testi başarıyla geçmiştir.  

 

• Kütüphane Uyumluluk Testi 

- Testin Amacı: Devre kartı tasarımlarında oluşması muhtemel footprint-kılıf 

uyumsuzluklarının önüne geçmek 

- Kullanılan Teçhizat: Elektronik komponentler ve montaj teknik resim 

dosyası 

- Testin Senaryosu: Devre elemanları, resim üzerine yerleştirilip kütüphane 

ve elektronik komponent ölçülerinin uyumu test edildi. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Teknik resim yazıcı çıktısı üzeri 

- Test Sonucu: Kütüphaneler ve elektronik komponentler arasında ölçü 

uyumsuzluğuna rastlanmamıştır. Devreler Üretime hazır hale gelmiştir. 

 

 

 

• Çember Tespit Algoritma Testi 

- Testin Amacı: Algoritmanın yazılımının çember tespit durumunu 

gözlemleme 

- Kullanılan Teçhizat: Dahili web cam, kalem, pergel ve kâğıt 

- Testin Senaryosu: (1) Kâğıda çizilen farklı boyuttaki çemberler, kameraya 

belirli uzaklıklarda gösterilerek çember tespit etme durumu gözlemlenir. (2) 

Su altı ortamında çekilen videolar üzerinde kod çalıştırılıp çember tespit 

etme durumu gözlemlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 
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- Test Sonucu: (1) Beyaz kâğıt üzerindeki ilk denemelerde kod içindeki 

fonksiyonların parametrelerin ayarlanması için testler yapıldı. En uygun 

değerler tespit edilene kadar karşılaşılan sorun, görüntü üzerinde olmayan 

çemberlerin anlık ve kararsız tespiti idi. Bu problem ise parametrelerin 

optimize değerlerinin deneme-yanılma yöntemi uygulanarak bulunmasıyla 

çözüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sualtı video görüntülerinde testlerin, ilk testlere kıyasla biraz daha net 

sonuçlar verebileceği tahmin ediliyordu ve gerçekleşti. Beyaz kâğıt 

üzerindeki çizilmiş çemberlere kıyasla sualtı ortamı, ışığın kırılması gibi 

etkenler de yazılıma ulaşan görüntüye etki edince yine görüntü üzerinde 

olmayan çemberlerin anlık ve kararsız tespiti gibi bir hatalar alındı. Bu 

problem yine optimize parametre değerleri bulana kadar deneme-yanılma 

yaparak bir nebze olsun çözüldü. Farklı sualtı görüntüleri üzerinde testler 

sürdürülmeye devam ediliyor. Amaç, robot fiziksel anlamda üretilene kadar 

birçok sualtı görüntüsünde testlerin yapılmasıyla farklı görüntüler için en 

uygun parametre değerlerinin birbirleriyle kıyaslanması sonucu genel bir 

optimal değerin elde edilmesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

• Dış Arayüz Testi 

- Testin Amacı: Arayüzdeki her birimin çalışırlık durumunu gözlemleme 

- Kullanılan Teçhizat: (-) 

- Testin Senaryosu: Butonlar, sliderlar, kronometre, ekran görüntüsü, radio 

button, vb. birimlerin tek tek birime uygun şekilde çalıştırılması ile test 

yapılır. 

- Gerçekleştirilen Ortam: JetBrains PyCharm 

- Test Sonucu: Test, genel anlamda sorunsuz bir şekilde bitirildi. Ufak bir hata 

olarak radio button olması gereken yerlerde checklist konulduğu fark edildi 

ve bu hata da düzeltildi. 

 

• Sızdırmazlık Testi Planı 

- Testin Amacı: İç yapının su almadığını test etmek 

- Kullanılan Teçhizat: Pleksiglas tüp ve kestamid tıpa 
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- Testin Senaryosu: Tüpün içine ağırlık koyduktan sonra o-ringlerle 

güçlendirilmiş tıpayla birlikle 3 metrelik havuzun tabanında 45 dakika 

bekletildikten sonra tüpün su alıp almadığı kontrol edilecek. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Bir sonraki aşama için elektronik malzemeler 

tüpün içine yerleştirilecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Su alan bölgeler tespit edilip epoksi 

uygulanarak, test olumlu sonuçlanana kadar bu test tekrarlanır. 

 

• İtki Testi Planı 

- Testin Amacı: Üretilen iticilerin verimli çalıştığını gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: İticiler, elektronik hız kontrolcüsü, güç kaynağı 

- Testin Senaryosu: Elektronik hız kontrolcüleriyle sürülecek olan motorların 

çalışması test edilir ve verimleri tespit edilir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Araca montajlanmak üzere gerekli hazırlıklar 

yapılır. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Motorlar, hazır iticilerle değiştirilip 

montajlanır. 

 

• Kısa Devre Testi Planı 

- Testin Amacı: Baskı devre kartlarında kısa devrenin olmadığını 

gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: Güç kaynağı, multimetre ve baskı devre kartları 

- Testin Senaryosu: Kartlardaki iletken yollar multimetrenin kısa devre 

özelliğiyle test edilecektir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Kart bir sonraki test için hazır hale getirilir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Kısa devreye neden olan bölge tespit edilip 

gerekli tamirat işlemi yapılır 

 

• Akım ve Gerilim Testi Planı 

- Testin Amacı: Devrelerin besleme geriliminin ve çekilen akımın yeterli 

seviyede olduğunu görmek 

- Kullanılan Teçhizat: Güç kaynağı, osiloskop, multimetre ve baskı devre 

kartları 

- Testin Senaryosu: Kartlara besleme gerilimi uygulanıp, kart üzerindeki 

belirli noktalarda ölçümler yapılır. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Elektronik komponentler karta lehimlenir ve 

kart bir sonraki test için hazır hale getirilir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Kart üzerindeki bağlantılar kontrol edilip 

gerekli düzenlemeler yapılır ve test olumlu sonuç alınana kadar tekrarlanır. 

• Haberleşme Hattı Testi Planı 

- Testin Amacı: Kartların üzerindeki haberleşme hatlarının sinyal bütünlüğü 

ve kalitesini kontrol etmek 

- Kullanılan Teçhizat: Güç kaynağı, osiloskop, multimetre ve baskı devre 

kartları 

- Testin Senaryosu: Kartlar üzerinde bulunan haberleşme hatları, belirli test 

noktaları üzerinde osiloskop aracılığıyla kontrol edilir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 
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- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Geliştirme kartları üzerinde testi yapılmış olan 

kontrol algoritmalar Anakart ve NVIDIA Jetson Nano ya yüklenir. Kartlar 

sonraki test için hazır hale getirilir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Kart tasarımları değiştirilip tekrardan üretilir. 

 

• Titreşim Testi Planı 

- Testin Amacı: Baskı devre kartlarının yüksek seviyedeki titreşimlere karşı 

dayanıklı olduğunu görmek 

- Kullanılan Teçhizat: Titreşim testi platformu ve baskı devre kartlar 

- Testin Senaryosu: Üretilen devre kartları platform üzerinde denenir ve 

çalışması gereken fonksiyonları yerine getirmesi beklenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Titreşim testi platformu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Devre kartlarının bağlantıları yapılıp araca 

yerleştirilecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Elektronik komponentler, test olumlu 

sonuçlanana kadar sağlamlığı kontrol edilerek tekrar edilir. 

 

• Gerçek Ortam Çember Tespit Algoritma Testi Planı 

- Testin Amacı: Algoritmanın yazılımının çember tespit etme durumunu 

gözlemlemek 

- Kullanılan Teçhizat: NVIDIA Jetson Nano, CASMarine ROV aracı ve yer 

istasyonu 

- Testin Senaryosu: Önceden hazırlanan çemberlerin su altında yerleştirilmesi 

ve ardından robotun çalıştırılarak bu çemberlerin sualtında görüntülerini 

alması gerçekleşecek. Çember tespit edebilip edemediği yer istasyonu 

yardımıyla gözlemlenecek. 

- Gerçekleştirilen Ortam: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Havuzu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Denemesi yapılan kod aracın yazılımına 

eklenecektir. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Alınan görüntü, görüntü üzerinde uygulanan 

işlemler ve kullanılan fonksiyonların parametreleri tek tek gözden 

geçirilerek test tekrarlanmaya devam edilecektir. 

 

• Fiziksel Kontrol Sistemi Testi Planı 

- Testin Amacı: Aracın mekanik aksamının anlık durumunu ve varsa 

dönütlerini takip etmek 

- Kullanılan Teçhizat: CASMarine ROV aracı ve yer istasyonu 

- Testin Senaryosu: C programlama dili kullanılarak yazılmış kontrol 

algoritmaları MATLAB üzerinden modellenecektir. Araca verilen 

komutların cevaplarının mekanik olarak anlık olarak izlenmesi takip 

edilecektir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: Atölye 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Kaydedilen verilen kontrol algoritmasının 

iyileştirmesinde kullanılacaktır. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Uygun model çıkarılamaması durumunda 

iyileştirme süreci direkt yazılım sistemi üzerinden yürütülecektir. 

 

• Haberleşme Testi Planı 

- Testin Amacı: Tüm sistemin haberleşmesini kontrol ederek sağlıklı bir veri 

akışı sağlamak 
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- Kullanılan Teçhizat: STM32F407 ve STM32F107 geliştirme kartları, 

NVIDIA Jetson Nano, Anakart, Kontrol İstasyonu Kartı 

- Testin Senaryosu: (1) UART Haberleşmesi Testi, STM32F407 geliştirme 

kartı ile NVIDIA Jetson Nano arasındaki UART haberleşmesi başlatılır. 

CRC hesabı yapılır ve bulunan sonuç iletilecek veri paketiyle birlikte 

gönderilir. Gönderilen tarafta tekrar CRC hesabı yapılarak, bulunan değerler 

karşılaştırılır ve alınan verinin doğruluğundan emin olunur. Aynı işlem 

STM32F107 geliştirme ve ana bilgisayar arasında da tekrarlanır. (2) Ethernet 

Testi, UDP haberleşmesinde amacımız hız olduğundan TCP de olduğu gibi 

hatalı veri tespit ettiği zaman sistemimiz tekrardan aynı paketi 

istememektedir. Bunun yerine hatalı gelen veriyi kullanmama yolunu tercih 

etmektedir. UDP hatayı kendi yapısındaki CRC32 algoritması sayesinde 

tespit etmektedir. NVIDIA Jetson Nano ve ana bilgisayar arasında bu test 

gerçekleştirilir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE, Pycharm IDE, Ubuntu 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Haberleşme fonksiyonları kullanıma hazırdır. 

- Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Ortamdan ve bağlantılardan 

kaynaklanabilecek hatalar kontrol edildikten sonra kodda bulunabilecek 

hatalar da kontrol edilir ve düzeltilir. 

 

• Gömülü Yazılım Güvenlik Testi Planı 

- Testin Amacı: Anakart ve Kontrol İstasyonu Kartı yazılımlarında 

gözlemlenebilecek hataları tespit etmek ve yazılımın sorunsuz çalıştığına 

emin olmak. 

- Kullanılan Teçhizat: Anakart, Kontrol İstasyonu Kartı, STM32407 

geliştirici kart 

- Testin Senaryosu: Kartlarda kullanılacak esas yazılım karta yüklenmeden 

önce, kartın donanımsal fonksiyonlarının ve birimlerinin sağlıklı çalıştığını 

teyit etmek adına bazı testler yapılır. Bu testler kapsamında ilk olarak kartın 

çevresel birimleri test edilir. ADC’ler ve timer’lar test amaçlı yazılan kodlar 

ile test edilir ve doğru çalıştığından emin olunur. Haberleşme hatlarından 

veri alınıp gönderilir ve lojik analizör yardımıyla bu veriler incelenir, hattaki 

gecikmeler ve hattın tepki süresi tespit edilir. Araçta kullanılacak sensörler 

ve ESC’ler önce geliştirici kartında çalıştırılıp test edildikten sonra, Anakart 

ile tekrar test edilir. Kontrol İstasyonu Kartı’nda kullanılan buton, LED ve 

slider komponentleri teker teker çalıştırılarak sorunlu komponentler 

değiştirilir. Daha sonra yazılımın kendisi test edilir. Bu test kapsamında ise 

yazılım, içerisindeki tüm koşullar sağlanarak çalıştırılır ve olası tüm 

senaryolarda yazılımın gidişatı gözlenir. 

- Gerçekleştirilen Ortam: STM Cube IDE 

- Test Olumlu Sonuçlanırsa: Kartlar ve yazılımlar kullanılmaya hazırdır. 

Test Olumsuz Sonuçlanırsa: Sorunun elektronik mi yazılımsal mı olduğu 

tespit edilir ve çözülene kadar teste devam edilir. 

 

7. TECRÜBE 

CASMarine insansız su altı aracı, uzun dönemlere yayılmış AR-GE çalışmalarının bir 

ürünüdür. AR-GE sürecinde, su altı sistemleri özelinde çalışıyor olmanın getirdiği 

tasarımsal zorluklar yaşanmıştır. Bu zorluklara karşı, mühendislik standartları esas 
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alınarak uygun çözümler geliştirilmiştir. Çözüm üretiminde kazanılan tecrübeler ekip 

üyelerinin kariyerlerinde önemli kilometre taşları olmuştur. 

 

 Tasarım süreci boyunca hata içeren birçok dış kasa tasarımı yapıldı ve 

araştırmalar sonucu doğru olan yöntemler seçildi. Örnek olarak, maksimum verim için 

yanal motorların açısının 22,5 olması gerektiği öğrenildi ve tasarım değiştirildi. Son 

tasarımda doğru şekle oturtulan yapıda, yön vermek için bulunan yanal motorların 

ağırlık merkeziyle aynı seviyede olması gerektiği anlaşıldı ve tasarım güncellendi. Bu 

düzenlemeler, yapılan hatalardan dönülmesini sağladı. 

 

 Tıpa malzemesi alüminyum belirlenmişti. Ancak daha sonradan simülasyon 

sonuçlarına bakılınca, ağırlık merkezinin ciddi ölçüde kaydığı fark edildi. Bu hatayı 

düzeltmek için tıpa malzemesi kestamid olarak değiştirildi. Bu değişim, aracın ağırlık 

merkezi sorununu çözdü ve bu tür malzeme seçimleri yapılırken tasarımın tamamının 

düşünülmesinin önemi anlaşıldı. 

 

 Aracın ön tasarımında elektronik hız kontrolcülerinin kablo uzunlukları göz 

önünde bulundurulmamıştı. Unutulan bu detay, oluşacak kablo yoğunluğunun 

öngörülememesine sebep oldu. Çözüm olarak aracın donanımına erişimi kolaylaştıran 

Dış Çevre Birimler Destek Kartı, tasarıma eklendi. Bu kartın aracın arka tarafına 

konumlandırılmasıyla kablolama sorunu çözüldü. Benzeri aksaklıkların yaşanmaması 

için donanımsal planlamaların mekanik tasarım ekibi ile koordine biçimde yapılmasının 

önemi anlaşıldı. 

 

 IMU’ya ait dokümanlar ve ROV tasarım makaleleri incelendikten sonra, kontrol 

algoritmalarının en ideal şekilde çalışması için sensörün havuz zeminine paralel olması 

gerektiği anlaşıldı. Anakart tasarım sürecinde bu detay gözden kaçırıldı. Tasarım 

sürecinin sonuna gelindiğinde bu detay fark edilip kart tasarımı IMU’nun havuza paralel 

olması için Anakart yüzeyine dik olacak şekilde yenilendi. Bu hata sebebiyle donanım 

tasarım programının 2 gün gerisine düşülmüştür. Bu tür bir gecikmenin tekrar 

yaşanmaması için kritik tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak planlama yapılması 

gerektiği anlaşılmıştır. 

 

 Çember tespiti üzerine çalışılırken uygulanan ilk plan Canny algoritması 

kullanılarak Hough Dönüşümü temelli algoritma ile çemberlerin nihai tespitinin 

yapılmasıydı. Ancak Canny algoritması, fotoğraflarda çember tespiti edilmesine 

yardımcı olurken, video görüntülerinde süreklilik konusunda yardımcı olamıyordu. Bu 

yüzden Canny algoritması kullanılmasından vazgeçildi. İkinci plan olarak Hough 

dönüşümü öncesi Canny algoritması yerine adaptif Gauss eşik değeri metodu ve gürültü 

temizleme yöntemi kullanılması kararlaştırıldı. Ancak bu planın uygulanışında 

istenmeyen çemberlerin tespiti, köşe ve kenarların net bir şekilde görüntü üzerinde 

belirginleşmemesi gibi sorunlar ortaya çıktı. Bu nedenlerden dolayı adaptif Gauss ve 

gürültü temizleme yönteminden de vazgeçildi. En son plan olarak gelen görüntüye bağlı 

olarak farklı işlemlerinin ardından direkt olarak Hough Dönüşüm temelli algoritma ile 

çember tespiti oldu. Bu planımızda diğer planlardan farklı olarak asıl yoğunlaşılan 

nokta, kullanılan fonksiyon parametreleri oldu. Bu parametreler üzerine yoğunlaşılınca 

sorunlar kolayca çözüldü. Yapılan bu denemeler sonucunda çember tespitinde asıl kritik 

noktanın Hough dönüşümünde kullanılan fonksiyon parametreleri olduğu tecrübe 

edildi. 
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 Kameradan alınan görüntülerin veri boyutunun çok büyük olması nedeniyle 

aktarımın yavaş gerçekleştiği gözlemlendi. Bu durum görüntü sınıflandırma işleminin 

yavaşlamasına neden oldu. Oluşan sorunun çözülmesi için verilerin sıkıştırılması 

yöntemine başvuruldu. Yaşanan bu aksaklığın tekrarlanmaması ve görüntü verilerinin 

aktarımının verimli bir şekilde yapılabilmesi için sıkıştırma yöntemine başvurulması 

gerektiği öğrenildi. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

• Zaman Planlaması 
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• Bütçe Planlaması 

 

 

• Risk Planlaması  

Aracın donanımında oluşabilecek üretim temelli hataların en aza 

indirgenmesi için bütün parçalar monte edilmeden önce test süreçlerinden 

geçirilerek risk seviyesinin düşürülmesi amaçlandı. Bu riskin kontrol altında 

tutulabilmesi için modüler bir iç yapı tercih edilmiştir. Modüler yapı; tasarım ve 

üretim aşamalarından herhangi birinde oluşabilecek arızaların ciddi aksamalara 

sebep olmaması için arızalı birimin çıkarılıp yerine yedek veya alternatif 

birimlerin entegre edilmesine uygun yapıdadır. 

Malzeme Fiyatı (TL) 

Fırçasız DC Motor x8 1065 

ABS Filament x1 145 

PLA Filament x3 330 

Kablo Rakoru x8 40 

Su Geçirmez Konnektör x3 300 

Hırdavat 75 

TTR Güç Kablosu 30m 30 

CAT6 Ethernet Kablosu 30m 50 

Pleksiglas Yapı Üretimi 450 

HPDE Dış Kasa Üretimi 210 

Kestamid Tıpa Üretimi 110 

Elektronik Komponent 1500 

PCB Konnektör x6 360 

PCB Verniği 150 

PCB Üretimleri 420 

220VAC-48VDC 60A Güç Dönüştürücüsü 750 

48DCV-12VDC 30A Güç Dönüştürücüsü x2 480 

12DCV-5VDC 5A Güç Dönüştürücüsü 125 

NVDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti 1215 

Kamera x2 530 

Basınç Sensörü 510 

Sıvı Seviye Sensörü 10 

IMU 370 

Elektronik Hız Kontrolcüsü x8 1175 

Servo Mini 15 

Su Geçirmez Servo 310 

Aydınlatma LED'leri 130 

Joystick 320 

Buton-Switch-Slider 120 

TOPLAM 11.695 TL 
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Aracın su sızdırmazlığında kullanılacak yöntemler belli olmalarına 

rağmen olağanüstü durumlar için iç donanımda birimler özelinde gerekli 

yalıtımlar ve kullanıcıya su alma durumunu bildirecek yapılar tasarlandı. Bu 

yöntemle aracın su sızdırma riski kontrol altına alınarak maddi zararların önüne 

geçilmesi planlandı. 

Tasarım verilerinin geçmiş versiyonlarına ihtiyaç duyulması veya 

silinmesi durumunda son versiyonlarına erişilebilmesi için tüm veriler çevrimiçi 

depolama birimlerinde saklanmaktadır. 

Aracın darbe alması durumunda oluşabilecek riskleri en aza indirmek 

için birimlerin yedek parçaları mümkün olduğunca üretilecektir. Bu tür risklerin 

gerçekleşmesi halinde oluşabilecek zaman kaybı en aza indirilecektir. 

Kullanılacak yöntemler belirlenmiş olmasına rağmen öngörülmeyen 

olağanüstü durumların değerlendirilmesi ve yapılacak müdahaleler tabloda 

belirtilmiştir. 

# Risk Tanımı 
Tehlike 

Seviyesi 
Önlem / Müdahale Şekli 

1 Aracın su alması 5 
Epoksi, Sensörler, Acil durum 

butonu 

2 Devre kartların nemlenmesi 5 Devre kartı verniği 

3 Kabloların kısa devreye neden olması 5 Kilitli konnektörler 

4 Kamera lensinin buğulanması 4 Buğu önleyici sprey 

5 Sensörlerden gelen verilerin bozulması 4 Yedek sensör bulundurma 

6 Devre kartlarının arızalanması 4 Yedek devre kartı 

7 Kamera görüş kalitesinin düşmesi 3 Aydınlatma LED'leri 

8 Kontrol dışı manevra 3 Acil durum butonu 

9 Kablo kırılması 3 Yedek kablo 

10 İticilerin arızalanması (Elektronik) 2 Yedek itici 

11 İticilerin arızalanması(Mekanik) 1 Yedek parça 

 

9. ÖZGÜNLÜK  

CASMarine insansız su altı aracı tasarımı ve üretimi ekip üyelerine ait olup, 

çalışmalar takımımıza ait olan atölyede yapılmaktadır. Çalışmalar, “yüksek seviyede 

yerlilik” hedefiyle ilerleyen yıllarda da devam edecektir. 

 

Araç mekanik tasarımı tamamıyla CASMarine takımına ait olup, test aşamasında 

aracın içine erişilebilirliğin arttırılması için flanş tıpa sistemi düşünüldü. Ayrıca tasarımı 

ve üretimi zor olan iticilerin, mekanik birimi üyeleri tarafından tasarlanmış oluşu, 

CASMarine takımını öne çıkartan bir özelliktir. 

 

Araç tasarımında yer alan devre kartları, elektronik birimi tarafından 

tasarlanmaktadır.   Donanım sistemindeki bağlantı yöntemleri, sistem gereksinimleri 

analiz edildikten sonra donanım ve mekanik ekiplerinin ortak çalışması 

ile, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. Bağlantının 

sorunsuz yapılması ve çalışmalarımızda esneklik sağlanması için modüler bir sistem 

kullanılacaktır. 

 



 
 

39 
 

Modüler sisteme ait Dış Çevre Birimler Kartı, Anakart ve Güç Kartı bağlantıları, 

PC104 protokolünü destekleyen askeri tip konnektörler ile yapılmaktadır. Dış Çevre 

Birimler Destek Kartı’nın bu sistem ile bağlantısı kilitli IDC konnektörler ile 

sağlanmaktadır. Bu sistem; AR-GE çalışmalarında rahat bir çalışma süreci sağlamanın 

yanı sıra, anlık değişimler için büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 

Sistemimde yer alan Kontrol İstasyonu Kartında buton matrisi metodu ve 

demultiplexer kullanılarak gerekli pin sayısı azaltılmış ve işlemcinin daha verimli 

kullanılması sağlanmıştır. 

 

Gömülü sistem yazılımı sürecinde STMicroelectronics firmasının yayımladığı, 

donanım soyutlama görevi yapan HAL kütüphanesi haricinde bir kütüphane 

kullanılmamıştır. IMU ve basınç sensörü kütüphaneleri yazılım ekibimiz tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Otonom etaplarda kullanılan çember tespit ve otonom sürüş algoritmalarının 

hepsi yazılım birimi tarafından geliştirilmiştir. Bunun yanında dış arayüz tasarımı ve 

geliştirilmesi de yazılım birimince yapılmıştır. 
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