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1. RAPOR ÖZETİ  

 

Proje kapsamında, yapılan çalışmalar 3 farklı temelde ilerlemektedir: 

 Mekanik 

 Elektronik 

 Otonomi 

Mekanik tasarımda aranan önemli kriterler özgünlük, verimlilik-optimizasyon ve düşük maliyet 

olarak belirlenmiş ve literatür araştırması bu doğrultuda yapılmıştır. Özgünlük, motorların araç 

üzerindeki oryantasyonuyla sağlanan sınırsız hareket serbestliğiyle, ağırlık ve kaldırma kuvveti 

merkezlerinin ayarlanabilir olmasıyla, yeri değiştirilebilen harici sızdırmaz kamera kutusuyla 

ve tüm parçaların hazır temin edilmeden, SolidWorks çizim programında tek tek 

tasarlanmasıyla sağlanmıştır. Verimlilik, bu tasarımların gerekli programlarda akış ve statik 

analizleri yapılarak sağlanacaktır. Hidrodinamik ve mekanik özelliklerin belirlenmesi ve 

iyileştirilmesi bu şekilde gerçekleştirilecektir. Parçaların kompakt tasarımı ve yaygın kullanılan 

malzemelerden seçilmesi ve kolay imalat yöntemlerinin tercih edilmesiyle ise maliyeti 

düşürecektir. 

Elektronik sistem bloklarında bulunan elektronik bileşenlerin geniş kapsamlı literatür 

araştırması yapılmıştır. Araç kullanım alanı elektronik cihazlar için extreme bir alan 

olduğundan elektronik seçimlerinde hassas davranılmıştır. IP Su geçirmezlik sertifikası 

bulunan ürünler tercih edilerek sorun doğurabilecek bağlantılar epoksi ile kaplanacaktır. Araç 

kontrolünün donanımsal ve yazılımsal birimlerini hazır sistemlerin dışında, tasarlanan ve 

kodlanan gömülü sistemler komute edecektir. Güç ve haberleşme hatları çizim programlarında 

simüle edilerek, en uygun ve pratik kablolama yapılacaktır. Araç ve kontrol istasyonu 

arasındaki haberleşme ortam şartlarından olumsuz etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu 

haberleşme en hızlı veri aktarım algoritması ile kodlanarak aracın itki kuvvetlerinde ve sensör 

verilerindeki gecikme minimuma indirilmiştir. 

Otonomi üzerine yapılan çalışmalarda, çember ve denizaltı tespiti tamamlanmıştır. Alan 

tarama, çembere yönelim ve çemberden geçme, denizaltıya yönelim ve konumlanma için 

gerekli çalışmalar devam etmektedir. Otonom görevlerde başarı sağlamak için stereo kamera 

kullanımının elzem olduğu takımımız tarafından saptanmıştır. Gerekli bütçenin sağlanıp stereo 

kamera teminin gerçekleşeceği sürece kadar, stereo kameraya ihtiyaç duyulmadan 

yapılabilecek otonomi alt yapı çalışmaları tamamlanacaktır. Bu sayede ilgili kameranın teminin 

ardından otonom görevler için gerekli çalışmalar hızlıca tamamlanacaktır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

Bu bölümde takım üyeleri hakkında bilgiler, organizasyon şeması ve görev dağılımı verilmiştir. 

 

2.1.Takım Üyeleri  

 

ÖTR aşamasında takım içerisinde mekanik biriminde yer alan Gamze Saçmaözü, vakitsel 

problemlerden dolayı kendi isteğiyle takımdan ayrılmıştır. Sonrasında Caner Kaçmaz, mekanik 

birimine katılarak takıma dahil olmuştur. 

 Ali Özcan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 4. Sınıf 

öğrencisidir. 

 Enes Halid Üzülmez, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi 

 Caner Kaçmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. Sınıf 

öğrencisidir. 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

ALENES takımının organizasyon şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Alenes Takımı Organizasyon Şeması 
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ALENES takım üyelerinin görev dağılımlar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Takım Üyesi Görevler 

Ali Özcan 

Literatür taraması, proje yönetimi, yazılım, 

otonomi algoritmaları, kullanıcı arayüz 

geliştirme 

Enes Halid Üzülmez 

Literatür taraması, elektrik-elektronik 

tasarım süreçleri, gömülü yazılım, 

haberleşme 

Caner Kaçmaz 

Literatür taraması, mekaniksel tasarım ve 

analiz süreçleri, üretime yönelik malzeme 

seçimleri 

Tablo 1. Görev Dağılımları 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

ÖTR' de araç ile araç kontrol istasyonu arasında UART haberleşmesi kullanılacağı 

bahsedilmektedir fakat aradaki uzunluğun UART haberleşmesi için oldukça fazla olması 

tespit edilmiş ve literatür araştırmalarından sonra RS-485 haberleşmesi uygun görülmüştür. 

Aracın su altında istenilen rotasyonda hareket edebilmesi için motorların fiziki olarak hem 

ileri hem geri dönmesi gerekmektedir. ÖTR' ye yazılmış olan sürücüler bu fonksiyonu 

gerçekleştiremediği için değişikliğe gidilmiştir. 

Robotun güç ve haberleşme hattında bulunan kablolar detaylı araştırılmış ve yeniden 

seçilmiştir. 

Kamera görüntüsünü kontrol arayüzüne aktaracak sistem araştırılmıştır ve 30 metre USB 3.0  

uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Araç içerisindeki görev birimlerini ayırmak ve komplike sistemi sadeleştirmek adına 1 

denetleyici daha eklenmiştir. 1. denetleyici sensör verilerini okumak ve kontrol istasyonu 

göndermek , 2. denetleyici motorların çalışabilmesi için ESC lere sinyal üretmek için 

kodlanacaktır. 

Manüpilatör kol mekaniğine 1 servo motor daha eklenerek kendi ekseninde dönmesini 

sağlayacak mekanik oluşturulmuştur. 

Aracın daha stabil ve senkron hareketi için 8 motor kullanımına karar verilmiştir. 

Bu 8 motor oryantasyonu tamamiyle değiştirilmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

Bu kısımda aracın nihai tasarımını içeren bileşenler blok şema Şekil 2’de verilmiştir. 

Bileşenlerin detaylı açıklamaları diğer bölümlerde yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Sistem Tasarımı Blok Diyagramı 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Aracın genel tasarımına ait görseller Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. İzometrik Görünüm 

 

 

Şekil 4. Önden Görünüm 
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Şekil 5. Yandan Görünüm 

 

 

 

Şekil 6. Arkadan Görünüm 
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Şekil 7. Üstten Görünüm 

 

 

 

Şekil 8. Eksen Takımı 
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Araç mekanik olarak altı ana bölümden oluşmaktadır. Şekil 9’da bölümler görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 9. Lejant 

 

 1-Şasi (İskelet) 

 

 2-Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

 

 3-İtici 

 

 4-Manipulatif Kol 

 

 5-Opsiyonel Kamera Yuvası 

 

 6-Sızdırmaz Kamera Kutusu 
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4.2.1.1. Şasi (İskelet) 

 

Şasi aracın tüm komponentlerin üzerinde bulunduğu, herhangi bir darbe durumunda aracı 

koruyacak ve aracın su içinde dengede kalmasını sağlayacak ana bölümdür. Şasi yapımında 

malzeme olarak Polietilen tercih edilecektir. Beyaz, yarı geçirgen ve oldukça dayanıklı bir 

polimer olan Polietilenin suya ve kimyasal maddelere direnci iyidir. Mekanik özellikleri de çok 

iyi olup, özellikle darbe ve çekme dayanımları yüksektir. Aracın şasisi 2 ana levhadan ve 

levhaları birbirine bağlayan silindirik parçalardan oluşmaktadır. Şasi tasarımı Şekil 10’da yer 

almaktadır. 

 

 

Şekil 10. Şasi 

Gerekli bağlantılar, istenilen kesme ve basma gerilmelerini karşıladığı için M3 cıvata somun 

bağlantısı ile yapılacaktır. Hidrodinamik kaygılar göz önünde bulundurularak ön alan 

minumuma indirilmiş, sürüklenme kuvvetinden en az etkilenecek şekilde tasarım son haline 

getirilmiştir. 

 

4.2.1.2. Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

 

Sudan yalıtılmış elektronik kutusu aracın elektronik komponentlerini bulunduran, bunların 

suyla bağlantısı kesen kısımdır. Aşağıdaki şekilde görülen saydam tüp kısım için Pleksiglas 

kullanılacaktır. Kolay işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. Işık 

geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı dayanıklıdır. Elektronik kutusunun tasarımını yaparken 

su geçirmezliği o-ring adı verilen contalar ile sağlanması planlanmaktadır. Bu bölümden 

dışarıya ilgili kısımlara gitmek amacıyla kablolar çıkmaktadır. Bu kabloların elektronik kutuya 
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girdiği bölümler IP68 konnektörler ve sızdırmaz rakorlar kullanılarak yalıtılması 

düşünülmüştür. Bu konektörler de o-ring conta içermekte olup kablo geçtikten sonra kablo 

kenarlarında bulunan boşluklar epoksi ile kaplanacaktır. 

 

Şekil 11. Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

Aracın ön kısmında kalan kapağa gerekli deliklerin (M3) açılmasıyla Sızdırmaz Kamera 

Kutusunun montajı mümkün kılınmıştır. Sızdırmaz Elektronik Kutusunun şasiye bağlantısı 

yine kapaklarda çıkıntı şeklinde görülen alanlardaki bağlantıyla yapılarak tasarımsal olarak 

rijitlik sağlanmıştır. Temel olarak hafifliği hedeflenen tasarımda uygun topoloji 

optimizasyonları sağlanarak son hale gelinmiştir. 

 

4.2.1.3. İtici 

 

İticiler (şekil 13) ana olarak 4 parçadan ve bağlantı ekipmanlarından oluşmaktadır. Bu 4 ana 

parça; motor, motor tutucusu, nozül ve pervanedir. Motor tutucusunun bağlantısı şekil bağlı 

bağlantı yöntemiyle çözülmüştür. Motor tutucusunun cıvatanın demonte edilmesi ile kolaylıkla 

takıp çıkarılabilmesi istenildiği zaman motor bakımı, pervane değişimi gibi konularda ciddi 

avantaj sağlamaktadır. Cıvata bağlantıları için M2,M3 cıvata ve plastikler için tasarlanmış 

vidalı insertler (şekil 12) tercih edilmiştir. Vidalı insterler için sağlanması gereken çap ve 

derinlik değerleri tamamlanıp, iticide son hale gelinmiştir. [7]   
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Şekil 12. Vidalı Insert 

 

Şekil 13. İtici 

 

Nozül ve motor tutucu tasarımları tamamen özel olarak bu araç için tasarlanmış ve kullanılacak 

motor ile tam uyumludur. İticinin şaseye bağlantısı 3d yazıcıdan üretilecek parça ile 

sağlanacaktır. 

 

4.2.1.4. Manüpitalif Kol Tasarımı 

 

Manüpitalif kol (şekil 14) araçta kullanıcının ortam ile temasa geçtiği en önemli parçadır. 

Yarışmada belirtilen görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu kol araç şasisinin ön levhasına 

kendi bağlantı ekipmanları kullanılarak takılır. İki adet servo motor kullanılarak tasarlanan 

kolda bir motor, kıskacı açıp kapatırken; diğer motor ise kıskacın kendi ekseni etrafında 

dönmesini sağlamaktadır. Bağlantı metodolojisi olarak yine şekil bağlı bağlantı ve cıvata 

somun bağlantısı tercih edilmiştir. Bu yöntemlerle servo motorlara ve dişli mekanizmasına 

rahatlıkla ulaşılarak bakım ve onarım sağlanılabilmektedir. 
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Şekil 14. Manipulatif Kol 

Kıskaç geometrisi tasarlanırken maksimum kavrama sağlanması hedeflenmiş ve ulaşıılmıştır. 

Kıskacın uçlarına kauçuk malzeme serilerek su altında daha iyi tutuş sağlanacaktır. 

4.2.1.5. Opsiyonel Kamera Yuvası 

Su altı aracının tam ortasında bulunan Opsiyonel Kamera Yuvası (şekil 15), denizaltı görevinde 

kullanılmak için tasarlanmış bir tür kamera sabitleme aparatıdır. Aparat üzerine cıvata 

bağlantıları ile aşağıda bahsedilecek olan Sızdırmaz Kamera Kutusu, kolaylıkla takılıp 

çıkarılabilecektir. Opsiyonel Kamera Yuvası sayesinde aracın altına monte edilebilen 

Sızdırmaz Kamera Kutusu aynı zamanda Opsiyonel Kamera Yuvasının üstüne de monte 

edilebilmektedir. Tamamiyle araç kullanıcısının tercihine bırakılan bu durum ile kullanıcıya 

kamera açısı adına daha geniş çapta özgürlük sağlanması hedeflenmiştir. Kolaylıkla demonte 

edilebilen Sızdırmaz Kamera Kutusu dilenirse aracın önüne,dilenirse altına (Şekil 16) (Şekil17) 

ve dilenirse üstüne bakacak şekilde monte edilebilir. 

 

Şekil 15. Opsiyonel Kamera Yuvası 
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Opsiyonel Kamera Yuvasının konumu şasi bağlantı elemanlarıyla aracın ortasına 

sabitlenmiştir. Hafiflik göz önünde bulundurularak parçanın 3d yazıcıdan üretimine karar 

verilmiştir. Kullanılacak filament olarak ileride anlatılacağı sebeplerden dolayı Abs filament 

tercih edilmiştir. 3d yazıcıdan üretilmiş parçaya diş açılması mümkün olmadığı için yine 

yukarıda da belirtildiği gibi vidalı insertler kullanılmıştır. 

 

Şekil 16. Kamera Alt Montaj İzometrik Görünüm 

 

 

Şekil 17. Kamera Alt Montaj Alt Görünüm 
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4.2.1.6. Sızdırmaz Stereo Kamera Kutusu 

 

Yarışmada kullanılması kararlaştırılmış kameranın (Intel Realsense D435) tasarımsal 

kaygılardan dolayı harici bir kutu içerisinde olması tercih edilmiştir. Sızdırmazlık o-ring’in, 

kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen şeklindeki boşluğa montajı ile sağlanacaktır. Kutunun 

yüksek dayanım düşük ağırlık değerleri nedeniyle Alüminyum 7075 malzemesinden yapılması 

planlanmaktadır. Kameraya görüş imkanı sağlayan saydam parçanın ise ışık geçirgenliği 

yüksek ve darbelere karşı dayanıklı Pleksiglas malzeme olması planlanmaktadır. Sızdırmaz 

Kamera Kutusunun üzerinde gerekli bağlantıların yapılması adına delikler (M3) açılmıştır. Bu 

bağlantılar ultrasonik sensör ve su altı fenerinin montajına müsade eden bağlantılardır.  

 

Şekil 18. Sızdırmaz Stereo Kamera Kutusu 

 

Üzerinde tek konnektör bulunan kutudan çıkan kablo, su altı fenerlerinin kabloları ile Sızdırmaz 

Elektronik Kutusu’na değil doğrudan yüzeye çıkacaktır.  Su altı fenerinin yanıp yanmaması 

görüntü işleme koşullarına göre simultene olarak ayarlanabilecektir. Kolaylıkla demonte 

edilebilen Sızdırmaz Kamera Kutusu istenirse aracın önüne, altına veya üstüne bakacak şekilde 

monte edilebilir. 

 

 

4.2.1.7. Stabilite 

 

Aracın su altındaki stabil hareketi oldukça zor ve oldukça önemli bir konudur. Stabilitenin 

sağlanması kaldırma kuvveti ve ağırlık merkezlerinin uygun pozisyonlandırılması ile mümkün 

kılınacaktır. Araç, ön arka sağ sol yönlerine dalma(roll,pitch) hareketi yaptığında geri çevirici 

moment aracı düz konumuna geri getirecektir. Fakat ileride bahsi geçecek hareketlerin 

yapılabilmesi için kaldırma kuvveti merkezi ve ağırlık merkezi aynı noktaya denk düşürülerek 
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geri çevirici momentinin ortadan kaldırılması hedeflenmiş ve araç stabilizasyonunun yazılımsal 

olarak çözülmesi planlanmıştır. 

 

 

 

Şekil 19. Stabilite 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.8. Yüzerlik 

 

Yüzerlilik, temel olarak aracın su içerisindeki konum bilgisidir. Üç tane yüzerlilik çeşidi vardır. 

Bunlar pozitif yüzerlilik (aracın su yüzeyine çıkma eğilimi) nötr yüzerlilik ( aracın su içerisinde 

asılı kalma eğilimi) ve negatif yüzerliliktir (aracın su dibine inme eğilimi). Araçta nötr 

yüzerlilik tercih edilmiştir böylelikle aracın su içinde dengede kalması sağlanmıştır. Henüz 

üretimine geçilmemiş araçta negatif yüzerlilik davranışı görülürse Şekil 20’de işaretlenmiş 
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alanlara yeterli miktarda yüzdürücü köpük geçirilerek denge sağlanacaktır. Bu davranışın tam 

tersi olan pozitif yüzerliliğin önüne geçilmesi adına da Şekil 21’de işaretlenmiş silindirik 

bağlantı elemanlarına açılmış uygun delikler ile ilave ağırlık takılabilir olacak ve yine denge 

sağlanacaktır. [8]   

 

Şekil 20. Üst Silindir Parçalar 

 

Şekil 21. Alt Silindir Parçalar 
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4.2.1.9. Hareket Kabiliyeti 

 

 

Şekil 22. Hareket Kabiliyeti- I 
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Şekil 23. Hareket Kabiliyeti- II 
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Şekil 24. Hareket Kabiliyeti- III 

 

İticilerin yerleşim geometrisi pitch, yaw ve roll hareketlerine müsade etmektedir. Yani araç 

şekil 1 de görülen yönlerde hareket edebildiği gibi, roll hareketi yaparak x-z eksenine paralel 

konuma gelerek şekil 2 de görülen yönlerde, pitch hareketi yaparak da y-z eksenine paralel 

konumuna gelerek şekil 3 de görülen yönlerde hareket edebilmektedir.  
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Şekil 25. X-Y Eksenine Paralel Hareket 

 

Şekil 26. X-Z Eksenine Paralel Hareket 

 

Şekil 27. Y-Z Eksenine Paralel Hareket 
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4.2.1.10. İticilerin Oryantasyonu 

 

İticilerin maksimum verimde çalıştığı açının 45 derece olduğu deneysel olarak ispatlanmıştır. 

İtici oryantasyonunda bu açı genel olarak yakalanmaya çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 28. Optimum İtici Açısı 

 

 

Şekil 29. Yan Görünüm İtici Oryantasyonu 
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Şekil 30. Ön Görünüm İtici Oryantasyonu 

 

 

Şekil 31. Üst Görünüm İtici Oryantasyonu 
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4.2.2. Malzemeler  

 

Araçta 4 temel malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemeler ve özellikleri maddeler halinde 

detaylıca bahsedilmiştir. 

 

 Polietilen: 

Yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı ve diğer tüm malzemelere göre daha uzun 

ömürlüdür. Gerilim çatlağı ve çatlak ilerleme direnci yüksektir, kazalara dayanıklıdır.  

Polietilenin anti-korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda direncini ve 

performansını korur. 

 Aluminyum 7075: 

EN AW 7075 alüminyum alaşımının, çok iyi işlenebilirlik, yüksek sertlik ve yüksek 

mukavemet özelliklerinin yanısıra oldukça hafif olması tercih edilme sebepleridir. 

 Abs Filament: 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), mukavemeti yüksek ve petrol bazlı bir termoplastiktir. 

Yüksek sertlik, dayanıklılık ve darbelere karşı direnç ABS filamentin temel özellikleri olup 

çevreye herhangi bir zararı bulunmamaktadır.  

 Pleksiglas: 

Işık geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı dayanıkdır. Pleksiglas’ın ışık geçirgenliği cama 

oranla %92’dir.Darbelere karşı dayanıklılığı ise camda 6 kat daha fazladır. Keskin kenarlı 

değildir. Kırıldığında yaralanmalara sebep olmaz. Isı geçirgenliği yanı kalınlıktaki camdan %20 

daha azdır. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

 

PARÇA ADI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ 

Şasi Levhaları Polietilen Lazer Kesim 

Şasi Silindirik Parçalar Aluminyum 7075 Talaşlı İmalat 

Sızdırmaz Elektronik Kutu Pleksiglas Lazer Kesim 

Sızdırmaz Elektronik Kutu Kapağı Aluminyum 7075 Talaşlı İmalat 

Sızdırmaz Elektronik Kutu İç İskelet Aluminyum 7075-Pleksiglas Talaşlı İmalat 

İtici-Nozül Abs Filament 3D Yazıcı 

İtici-Pervane Abs Filament 3D Yazıcı 

İtici-Şasi Bağlantı Parçası Abs Filament 3D Yazıcı 

Manupilatif Kol Abs Filament 3D Yazıcı 

Opsiyonel Kamera Bağlantı Parçası Abs Filament 3D Yazıcı 
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Sızdırmaz Kamera Kutusu Aluminyum 7075 Talaşlı İmalat 

Ultrasonik Sensör Bağlantı Parçası Abs Filament 3D Yazıcı 

Aydınlatma Bağlantı Parçası Abs Filament 3D Yazıcı 

Tablo 2. Üretim Yöntemleri 

 

 

 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

Şekil 32. Fiziksel Özellikler-I 
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Şekil 33. Fiziksel Özellikler- II 

 

 

 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracımızın elektronik tasarım sürecinde, araç dışında kullanılacak elektronik cihazların, IP 

koruma sınıfının, aracın bulunacağı dış etkenlere uygun parametrelerini baz alarak seçim 

yapılmıştır. Bu sayede elektronik cihazlarda dış etkenlerden oluşacak hasarları minimuma 

indirmek planlanmıştır. Bu noktada araç dışında bulunan BLDC motorlar ön tasarım raporuna 

göre değişiklik göstererek F2838 350KV BLDC MOTOR seçilmiştir. Bu motorlardan 

bahsedecek olursak: 

 

Araçta su ve sualtında gerekli itki gücünün sağlaması planlanmıştır. 150W gücündeki bu 

motorlar aynı zamanda IP28 serfitikası içermektedir. Aracın çeşitli yerlerinde konumlanacak 

bu motorlar 2.4 Kg itkiye sahiptir ve bu sayede su altında kolayca manevra yapabilmesine 

olanak sağlanmıştır. Seçilen motorun görseli  Şekil 34’de yer almaktadır. 
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Şekil 34. F2838 350KV BLDC MOTOR 

 

Motor seçimindeki değişikliğin ardından aracın sualtı görevlerinde Manipülatör kol üzerinde 

kullanılacak olan Servo motorda da değişikliğe gidilmiştir. Yeniden tasarlanan manipülatör kol 

sayesinde daha geniş hareket kabiliyeti kazanmıştır ve 2 Servo Motor kullanılmaktadır. Bu 

motorların su geçirmez, hafif ve yüksek torklu olması planlanarak Savöx Su Geçirmez Servo 

Motor SW-0250MG seçilmiştir. Giriş Voltajı  4.8V - 6.V olan bu ürün, 6.V da 5.0 Kg/Cm torka 

sahiptir. Seçilen servo motorun görseli  Şekil 35’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 35. Savöx Su Geçirmez Servo Motor SW-0250MG 

Servo motor değişikliğine karar verilmesinin ardından, aracın stabil bir şekilde hareketini ve 

otonom görevleri yerine getirebilmesi için aracın su altında bulunduğu derinliği veren bir 

sensöre ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada Basınç Sensörü - MS5803-01BA tasarıma 

eklenmiştir. I2C haberleşme protokolüne sahip bu sensör, 1.8 - 3.6V arası gerilimde 

çalışmaktadır. Jel membranı sayesinde 30 bara kadar sıvı basıncına dayanabilir. Sıvı içinde 

bulunduğu konumun basınç bilgisini veren bu sensör ile sıvının yoğunluğu baz alınarak çeşitli 

matematik hesaplar sonucu derinlik bilgisi elde edilmektedir. Bu derinlik bilgisi, Denizaltının 

Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması görevlerinde havuzun en kısa şekilde taranması ve 

derinliği bilinen havuzda, denizaltı üzerinde konumlanmasını sağlamak amacıyla 

kullanılmıştır. Seçilen sensörün SMD modülü  Şekil 36’da yer almaktadır. 
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Şekil 36. MS5803-01BA SMD Modülü 

 

Derinlik bilgisini verecek sensörün seçiminin ardından BLDC motor sürücüleri tekrar 

araştırılmış ve bu noktada Ön Tasarım Raporunda belirtilen sürücüden farklı bir sürücü 

seçilmiştir. Aracın su içerisindeki stabil hareketi ve istenilen manevraları yapabilmesi için 

motorun ileri ve geri yönde dönebilmesi gerekmektedir. Seçtiğimiz ESC M080 ile bu 

sağlanmıştır. Denetleyici, bu sürücüye ürettiği PWM değerlerine bağlı olarak motorun ileri ve 

geri yönde hareketini sağlamaktadır. Sürücünün görseli Şekil 37’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 37. ESC M080 

 

Araçta bulunacak ESC’ler revize edilmiştir. Ardından, araç üzerindeki elektronik cihazlara 

gerekli gerilimi sağlayacak güç kaynağı ile araç arasındaki bağlantıyı oluşturacak güç hattı 

kablosu, kontrol istasyonu ile araç içinde bulunacak denetleyici arasındaki haberleşmeyi 

sağlayacak haberleşme kablosu ve BLDC motor ile motor sürücüleri arasındaki bağlantıyı 

oluşturacak kablolar seçilmiştir. Bu noktada U-1000 RVFV kodlu kablo güç kaynağı ile araç 

arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. 80A akıma dayanıklı bu kablo 2 x 10 mm² nominal kesite 

sahiptir. Kablonun görseli Şekil 38’de yer almaktadır. 
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Şekil 38. U-1000 RVFV 

 

 

 

Araç içindeki denetleyici ile kontrol istasyonu arasındaki bağlantının CAT6 U/UTP kodlu kablo 

ile sağlanması planlanmıştır. 23 AWG Elektrolitik mono bakır iletken içeren bu kablo, Saniyede 

1 gb'lık veri taşıyabilme özelliğine sahiptir. BLDC motor ve motor sürücüleri arasındaki 

bağlantıyı YXZ2V / N2XRY kodlu kablonun oluşturması planlanmıştır. 40A akıma dayanıklı 

bu kablo 3X4 re mm² nominal kesite sahiptir.  

 

Uygun kablo seçimleri yapıldıktan sonra kontrol istasyonu ile araç içinde bulunacak olan 

denetleyici arasındaki haberleşme konusunda araştırmalar yapılmıştır. Ön Tasarım Raporunda 

bahsedilen UART haberleşmesinin, araç ile kontrol istasyonu arasındaki mesafe için yeterli 

uzunluğa sahip olmaması sebebiyle farklı bir yol izlemeye karar verilmiştir. Bu noktada Yüksek 

hızlarda ve uzak mesafelerde veri transferi yapabilen RS-485 haberleşmesinin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Bu haberleşmeyi kullanabilmek için veri transferi olacak denetleyiciler 

arasına donanımsal bir modül eklenmesi uygun görülmüştür. Bu noktada TTL-RS485 Seri 

Dönüştürücü Kartı (MAX485) kullanılması kararlaştırılmıştır. Dönüştürücü kartın görseli Şekil 

39’da yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 39. MAX485 TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı 
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Bu modül basitçe seri port işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. 800m’den daha uzun 

mesafeli iletişim yöntemleri için aynı modülden ara bağlantı yeri olarak eklenebilmektedir. Bu 

kart ile, araçta ve kontrol merkezinde bulunacak birden fazla STM32 denetleyicisinin 

birbirleriyle haberleşmesi planlanmaktadır.  

 

Uygun haberleşme yöntemi seçilip donanımsal eklemeler yapıldıktan sonra kontrol istasyonu 

üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu noktada kontrol merkezinde bulunacak elektronikler tespit 

edilmiştir. Mekanik olarak birçok eksende hareket kabiliyeti bulunan aracın kontrolünde 2 

eksen joystickler yetersiz gelmiştir ve araştırmalar sonucu JH-D300X-R2 3 Eksen Joystick 

kullanımı uygun görülmüştür. X ve Y ekseninde 50ºlik becerisi olan iki ekseni ve twist topuzu 

ile üçüncü eksen hareketini sağlayabileyen bu joystick, 3 kanalda ADC okuma yapılarak 

motorlara itki gücünü verecek dijital verileri oluşturur. Joystick’in görseli Şekil 40’da yer 

almaktadır. 

 

 

 

Şekil 40. JH-D300X-R2 3 Eksen Joystick Bağlantı Şematiği 

 

 

Joystick seçiminin ardından kontrol istasyonu içerisinde bulunan denetleyiciden, sensör 

verilerini kendi oluşturduğumuz arayüze gönderebilmek amacıyla bilgisayar ile kontrol 

istasyonu arasında bir bağlantı kurmak gerekmektedir. Bu noktada araştırmalar sonucu UART 

haberleşmesini ve CH340G USB-TTL Seri Haberleşme Dönüştürücü Modülü kullanmak uygun 

görülmüştür. Bilgisayarın seçilen herhangi bir COM’una bağlanacak bu modülün, sensör 

verilerini bilgisayar ortamına dijital olarak aktarılması sağlanacaktır. Modülün görseli Şekil 

41’de yer almaktadır.  

 

 

 
Şekil 41. CH340G USB-TTL 
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Araçta bulunan manipülatör kolun kontrolünü sağlamak amacıyla kontrol istasyonuna Sürgülü 

Potansiyometre konulması uygun görülmüştür. Sürgünün konumuna bağlı olarak kol 

üzerindeki kıskaç tam açılır ve tam kapanır konuma gelmesi planlanmaktadır.  

 

Şu ana kadar Elektronik Tasarım Süreci içinde bahsettiğim elektonikler ile birlikte Ön Tasarım 

Raporunda belirttiğim elektronikler kullanılmaya devam edilecektir.    

 

Araç içinde ve kontrol merkezinde ARM mimarisi STM32 denetleyicileri kullanımı, otonom 

görevlerde aracın kendini havuz içinde ortalayıp en minimal zamanda tarama yapabilmesi ve 

kenarlara çarpmadan hareket edebilmesi için  Ultrasonik Sensör JSN-SR04T kullanımı, aracın 

denge ve stabilizasyonunu sağlamak ve otonom görevlerde mesafe sensörlerinden daha kesin 

veriler okuyabilmek için aracı istediğimiz konumda tutabilmek adına IMU sensörü 

MPU6050’nın kullanımı, araç içindeki mevcut sıcaklığı ölçmek için PT100 sensörünün 

kullanımı, şehir şebekesinden çıkan voltajı doğrultup motorlar için uygun gerilime indirecek 

SMPS ve motorlar dışındaki diğer alt birimlere(STM,Servo motor...) uygun gerilimi sağlayacak  

regülatörlerin kullanımının devam etmesi planlanmaktadır. 

 

Araçta bulunan manipülatör kolun kontrolünü sağlamak amacıyla kontrol istasyonuna Sürgülü 

Potansiyometre konulması uygun görülmüştür. Sürgünün konumuna bağlı olarak kol 

üzerindeki kıskaç tam açılır ve tam kapanır konuma gelmesi planlanmaktadır.  

 

Şu ana kadar Elektronik Tasarım Süreci içinde bahsetiğim elektonikler ile birlikte Ön Tasarım 

Raporunda belirttiğim elektronikler kullanılmaya devam edilecektir.    

 

Araç içinde ve kontrol merkezinde ARM mimarisi STM32 denetleyicileri kullanımı, otonom 

görevlerde aracın kendini havuz içinde ortalayıp en minimal zamanda tarama yapabilmesi ve 

kenarlara çarpmadan hareket edebilmesi için  Ultrasonik Sensör JSN-SR04T kullanımı, aracın 

denge ve stabilizasyonunu sağlamak ve otonom görevlerde mesafe sensörlerinden daha kesin 

veriler okuyabilmek için aracı istediğimiz konumda tutabilmek adına IMU sensörü 

MPU6050’nın kullanımı, araç içindeki mevcut sıcaklığı ölçmek için PT100 sensörünün 

kullanımı, şehir şebekesinden çıkan voltajı doğrultup motorlar için uygun gerilime indirecek 

SMPS ve motorlar dışındaki diğer alt birimlere(STM,Servo motor...) uygun gerilimi sağlayacak  

regülatörlerin kullanımının devam etmesi planlanmaktadır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 

Şekil 42:Uzaktan Komuta Algoritma Akış Diyagramı 

 

 

 

 

Araç içinde uzaktan kontrol için tasarladığımız algoritmayı uygun kodlar ile koşturmak için 1 

adet kontrol istasyonunda, 2 adet araç içinde bulunmak üzere toplamda 3 adet ARM mimarisi 

STM32F407 denetleyicisi bulunmaktadır. Kontrol istasyonunda bulunan denetleyiciye 2 adet 3 

eksen joystick, 2 adet sürgü pot, 2 adet buton, 2 adet RS-485 haberleşmesini sağlamak adına  
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MAX485 modülü ve 1 adet USB TLL bağlantı şematiğine uygun olarak denetleyici ile montajı 

yapılacaktır. Bilgisayar ile kontrol istasyonu arasındaki haberleşme UART üzerinden 

yapılacak,  bu noktada donanımsal olarak CH340G USB-TTL kullanılacaktır. Bilgisayarın ilgili 

portuna takılacak USB TTL, kontrol istasyonundan Buffer ile gelen sensör verilerini bilgisayara 

aktaracak, arayüz üzerinden takibi yapılacaktır. Aynı zamanda USB TTL üzerinde bulunan 

çıkış pinleri vasıtasıyla kontrol istasyonunda bulunan denetleyici beslenenecektir. Kontrol 

istasyonunda bulunan denetleyici, yine kontrol istasyonunda 3 eksen Joystickleri DMA 

modunda, sürgü potları ise Polling modda ADC okumasını yaparak, aracın hareketini 

sağlayacak dijital verileri sağlamaktadır. Kontrol istasyonunda bulunan 2 adet buton ise dijital 

okuma yapmaktadır ve 1. butona basılması durumunda; araç roll hareketi yaparak x-z ekseninde 

paralel pozisyona geçecektir, 2. butona basılması durumunda ise araç pitch hareketi yaparak y-

z ekseninde paralel pozisyona geçecektir. Yukarıda bahsi geçen senaryoya dair bağlantı 

şematiği Şekil 43’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 43. Kontrol İstasyonu Bağlantı Şematiği 
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Yukarıda modüller ve denetleyici arasında bulunan kablo bağlantılarının renkleri, denetleyici 

üzerinde kullanım yöntemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Mavi kablolar ADC, sarı 

kablolar dijital giriş-çıkışlar, yeşil kablolar  UART ve RS-485 haberleşmesi, kahverengi 

kablolar GND, kırmızı kablolar VCC hattını temsil etmektedir.  

 

Kontrol istasyonunda RS-485 hattı üzerinden bir Buffer’a kaydedilmiş ADC verileri ve buton 

okuma bilgisi araç içindeki denetleyiciye gelmektedir. Bu verilerden joystickdeki mekanik 

harekete bağlı olarak oluşan dijital değerler, denetleyicinin kodlanmış PWM çıkışlarındaki 

Duty cycle değerlerini değiştirerek, ESC vasıtasıyla istenilen rotadaki motorların itki kuvvetini 

sağlamaktadır. Şekil  44 ise joystick’in mekanik olarak hareket edebildiği eksenler 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 44. Joystick Mekanik Hareketi 

Kontrol istasyonunda bulunan 1. joystick’in yukarıdaki görselde bulunan 1.hareketi aracın sağ-

sol  2.hareketi ileri-geri, 3. hareketi Yaw hareketidir. 2. joystick’in yukarıdaki görselde bulunan 

1. hareketi aracın Row, 2. hareketi Pitch, 3. hareketi aşağı-yukarı hareketini sağlamaktadır. 

Kontrol istasyonundan RS-485 hattıyla gelen verilerde aracın manüpülatör kol hareketini 

sağlayacak veriler de bulunmaktadır. Bu veriler denetleyicideki ilgili portun  Duty cycle 

değerini değiştirerek, araç manüpülator kolun kontrolünü sağlamaktadır.   Kontrol istasyonunda 

bulunan 1. sürgü potun hareketi, manüpülatör kolun kıskaç hareketini yapabilmesini, 2. sürgü 

pot ise kendi ekseni etrafında dönebilmesini sağlamaktadır. 

 

Araç su içinde stabil sürülebilmesi, otonom görevlerin yerine getirilebilmesi için farklı 

haberleşme türlerinde çalışan sensörler mevcuttur. Bunlar içerisinde MS5803-01BA ve 

MPU6050 sensörleri I2C ile haberleşmektedir. MS5803-01BA; aracın havuz yüzeyinden ne 

kadar derinde olduğunu dijital olarak sağlamaktadır. Bu veriler ışığında teknik şartnamede 

verilen havuz derinliği bilgisi baz alınarak, aracın  denizaltı tespitinden sonra inebileceği max. 

derinlik öngörülücek ve sağlıklı bir iniş gerçekleşecektir. MPU6050 sensörü ise 3 eksende 

konum bilgisi sağlamaktadır. Bu sayede araç en stabil şekilde tutularak, ultrasonik sensörlerden 

en optimal değerlerin alınması amaçlanmıştır. 

Araç üzerinde bulunan 3 adet ultrasonik sensör, aracın otonom görevlerde duvar ile arasındaki 

mesafenin tespitini ve kurgulanan tarama senaryosuna uygun hareket edebilmesini 

sağlayacaktır.  Araç içinde bulunan bu ve benzeri sensörlerin kablo bağlantıları şekil 45 de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 45. Araç İçi Sistem Blok Şeması 

Yukarıda modüller ve denetleyici arasında bulunan kablo bağlantılarının renkleri, denetleyici 

üzerinde kullanım yöntemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Sarı kablolar dijital giriş-

çıkışlar, yeşil kablolar  UART ve RS-485 haberleşmesi, mor kablolar I2C haberleşmesi, turuncu 

kablolar PWM, Mavi kablolar ESC ile motor bağlantı kabloları kahverengi kablolar GND, 

kırmızı kablolar VCC hattını temsil etmektedir.  

 

Araç içerisinde ve kontrol istasyonunda bulunan elektroniklerin güç bağlantıları ise Şekil 46’de 

görülmektedir. 
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Şekil 46. Güç Şeması 
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4.3.2.1.Uzaktan Komuta Algoritmaları Tasarım Süreci 

 

4.3.2.2.Otonomi Algoritmaları Tasarım Süreci 

  

Otonom görevlerde havuzda yer alan çemberi ve denizaltıyı tespit edebilmek için robotun 

öncelikle alan taraması yapabilmesi gerekir. Çünkü robotun başlangıç noktası, çember konumu 

ve denizaltı konumu şartnamede verilmemektedir. Bu noktada takım tarafından alan tarama 

algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın görseli Şekil 47’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 47. Alan Tarama Algoritması 
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Havuzun ölçüleri yarışma şartnamesinde verilmiştir. Verilen ölçülerden hareketle havuzun 

alanı parsellere ayrılmıştır. Otonom görevler için belirlenen süreler göz önüne alınıp, alan 

tarama işleminin hızlı gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir algoritma tasarlanmıştır. 

Çemberden otonom şekilde geçme görevinde, kamera robotun ön merkezine yerleştirilecektir. 

Ön merkezde ayrıca mesafe sensörü yer alacaktır. Öncelikle robot başlangıç noktasında 1 

metrelik bir dalış yapacaktır. Zemine olan uzaklık verisi basınç sensöründen alınacaktır. 

Şartnamede çember çapının 1 metre ve havuzun derinliğinin 2 metre olduğu ifade edilmiştir. 

Bu noktadan hareketle robotun başlangıç noktasında 1 metrelik dalış yapmasına karar 

verilmiştir. Dalışın ardından robot, sağında ve solunda bulunan mesafe sensörlerinden aldığı 

verilerle havuzu ortalayacak şekilde konumlanacaktır. Havuzu ortalayan robot, alan tarama 

işlemine başlayacaktır. Şekil 1’de görüldüğü üzere robot çapraz hareketlerle, zeminden 1 metre 

yukarıda ve belirli bir rotayla bu taramayı sağlayacaktır. Aynı zamanda, takım tarafından 

geliştirilen çember tespit algoritması da aktif olacaktır. Çember ilk defa tespit edildiğinde alan 

tarama algoritması pasif hale gelip, çemberden geçme algoritması devreye girecektir. 

Çemberden geçme algoritması takım tarafından tasarlanmış olup, tespit edilen çembere olan 3 

eksendeki uzaklığı kullanarak robotu otonom hareket ettirmeye dayanmaktadır. Kullanılması 

planlanan Intel RealSense Depth Camera D435i [1] modeli, 10cm’den küçük mesafeleri 

algılamamaktadır. Bu doğrultuda hata payını da hesaba katarak, çemberden geçmek için gerekli 

konumlanmanın, çemberden Z ekseninde minumum 15 cm uzaklıkta yapılmasına karar 

verilmiştir. Gerekli konumlanma için: Robot, çember merkezine olan X ve Y eksenlerindeki 

uzaklıklarını sıfırlamaya çalışacaktır. Sıfırlama işleminde +/- 5 cm tolerans değeri 

belirlenmiştir. X ve Y eksenlerinde uzaklık sıfırlama işlemi tamamlandığında ve robotun 

çembere Z eksenindeki uzaklığı 15cm ila 25cm arasında ise robot, dümdüz bir hareketle 

çembere yönelip çemberden geçecektir. Robotun önündeki mesafe sensöründen gelen veri 25 

cm’den küçük olduğunda robot duracaktır. Bu sayede, çemberden geçen robot, havuzun 

herhangi bir yüzeyine çarpmadan görevini tamamlayacaktır. Mesafe sensörünün 20cm’den 

küçük verileri üretememesi ve hata paylarının hesaba katılmasıyla 25cm’lik eşik değeri 

belirlenmiştir. 

Denizaltı görevinde ise öncelikle robot, başlangıç noktasında 1,8 metrelik bir dalış yapacaktır. 

Zemine olan uzaklık verisi basınç sensöründen alınacaktır. Dalışın ardından robot, sağında ve 

solunda bulunan mesafe sensörlerinden aldığı verilerle havuzu ortalayacak şekilde 

konumlanacaktır. Havuzu ortalayan robot, alan tarama işlemine başlayacaktır. Şekil 1’de 

görüldüğü üzere robot çapraz hareketlerle, zeminden 20cm yukarıda ve belirli bir rotayla bu 

taramayı sağlayacaktır. Aynı zamanda, takım tarafından geliştirilen denizaltı tespiti algoritması 

da çalışacaktır. Denizaltı tespit edildiğinde, alan tarama algoritması pasif hale gelip, takım 

tarafından tasarlanan optimal konumlanma algoritması devreye girecektir. Optimal 

konumlanma algoritması tespit edilen denizaltıya Z eksenindeki uzaklığı hesaplayarak, bu 

uzaklığa göre robotun hareketini sağlayacaktır. Denizaltıya olan uzaklık 15cm olduğunda 

optimal konumlanma algoritması pasif hale gelecektir. Ardından robot aşağıya doğru dümdüz 

bir hareketle havuz zeminine oturup, sabit kalarak görevini tamamlayacaktır. 

Çember görevi için Şekil 48’de algoritma akış diyagramı ve denizaltı görevi için ise Şekil 3-

49’da algoritma akış diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 48. Çember Görevi Algoritma Akış Diyagramı 

 

 

Şekil 49. Denizaltı Görevi Algoritma Akış Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

4.3.3.1.Uzaktan Komuta Yazılım Tasarım Süreci 

 

Araç içinde ve kontrol istasyonunda bulunan ARM mimarisi STM32 denetleyicilerinin 

programlanması Keil MDK-ARM IDE’si üzerinden yapılmaktadır. ST-LINK desteği olması ve 

CubeMX ile uyumlu şekilde proje ön hazırlığı yapabilmesi bu IDE’nin seçilmesinde rol 

oynamıştır. Keil üzerinde genel amaçlı giriş-çıkış pinleri, clock ayarları, güç tüketimi hesapları, 

MCU’da bulunan gerekli çevre birimlerinin yapılandırılması (UART, SPI) ve ara katman 

yığınlarının (USB, TCP/IP) hazırlanması gibi süreçleri daha az efor harcayarak kısa bir zaman 

diliminde projelendirmek amacıyla STM32CubeMx kullanılacaktır.  

 

Kontrol istasyonunda bir adet STM32F407 denetleyicisi ve çeşitli elektronikler bulunmaktadır. 

Bu elektroniklerin denetleyici vasıtasıyla çalıştırılabilmesi için CubeMX ortamında  8 ADC, 3 

UART,  2 dijital INPUT, 2 dijital OUTPUT portu aktif edilmektedir. Bu durumun görseli Şekil 

50 de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 50. Kontrol İstasyonu CubeMX Projesi 
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Projenin portlarını aktif ettikten sonra çok fazla ADC okuması yapılacağı ön görüldüğü için 

ADC ‘nin DMA metodunu kullanmak uygun görülmüştür. Bu metot için joystick ekseni 

adedince  kanal açılır , kanalların numaralandırılması yapılır ve DMA modu aktif edilir. Bu 

durumun görseli Şekil 51 gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 51. DMA- ADC Konfigürasyonu 

Proje oluşturulduktan sonra IDE ortamında ADC verilerini adresleyebilmek için bir buffer 

oluşturulur ve   “HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, DMA_ADC, 6);”  komutu ile okunan ADC 

değerleri buffer üzerine adreslenmeye başlar.  

 

Aktif edilen iki dijital INPUT kanalı buton okumak için kullanılmaktadır. Bu işlemi 

gerçekleştirebilmek için  “HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,GPIO_PIN_8) ;” komutu kullanılır.  

 

Buton okuma verisi ve ADC verileri buffer üzerinden araçta bulunan denetleyiciye 

gönderilmektedir. Bu noktada MAX485 entegresini aktif etmek gerekmektedir. Tanımlanan 

dijital OUTPUT portları bu görevi gerçekleştirmek için aktif edilmiştir. Bu işlem ise 

“HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14) ;”  komutu ile gerçekleştirilir. 

 

MAX485 entegresinin aktif olmasının ardından haberleşme bufferına adreslenmiş verileri 

gönderebilmek için “HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)uartBuf, strlen(uartBuf), 

100);” komutu uygulanır. Bu sayede veriler araç içindeki denetleyiciye aktarılmış olur 

 

Araç içerisinde ise, 2 adet STM32F407 bulunmaktadır. Bunlardan biri sensör verilerini kontrol 

istasyonuna göndermek, diğeri ise kontrol istasyonundan gelen verileri işleyerek motorların 
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hareketini sağlamaktadır. Sensör verilerini çeşitli haberleşme yöntemleri ile elde edip, kontrol 

istasyonuna gönderecek STM’in CubeMX  projesi Şekil 52’de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 52. Sensörlerin Bağlı Olduğu STM32 CubeMX Projesi 

 

 

Bahsi geçen STM’in sensör verilerini okuyabilmesi için 2 I2C, 3 dijital OUTPUT, 3 dijital 

INPUT ve kontrol istasyonuna gönderilebilmesi için 1 UART, 1 dijital OUTPUT kanalı aktif 

edilmiştir.  

 

Tanımlanan dijital INPUT ve OUTPUT pinleri ultrasonik sensörden veri alabilmek için 

kullanılır. OUTPUT pini belli aralıklarla tetiklenerek ses dalgası oluşturulur. Bu ses dalgası 

karşısındaki cisme çarpıp geri gelir ve sensör üzerindeki Echo pini lojik 1 konumuna geçer. 

Yazılan kodda Echo pinin durum bilgisi takip edilir, 0 durumunda milisaniye cinsinden sayacak 

bir sayaç başlatılır ve 1 durumunda sayaç kapatılır. Sayaç verisi geçen zamanı vermektedir ve 

ses hızına bölünerek aradaki mesafe tespit edilir. Bahsedilen senaryonun kodları şekil 53 de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 53. Ultrasonik Sensör Kodu 

Sensör verilerinin gönderilme işlemi kontrol istasyonundaki haberleşme ile benzerlik 

göstermektedir. MS5803-01BA sensörü elimizde olmadığı için somut bir çalışma 

yapılmamıştır. 

 

Araç içerisinde bulunan diğer STM ise kontrol istasyonundan gelen verileri baz alarak 

motorların dijital kontrollerini sağlamaktadır. Bu senaryo doğrultusunda STM’in  CubeMX 

üzerinden 10 PWM portu, 1 UART portu, 1 dijital OUTPUT portu aktif edilmiştir. Bu durumun 

görseli Şekil 54 gösterilmektedir.  

 

Şekil 54. Motor Kontrolü Yapan STM’in CubeMX Projesi 
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Aktif edilen PWM portlarından, motorları çalıştıracak sinyali alabilmek için öncelikle System 

Clock ayarı yapılır. Bu pinlerin clock hızları 45 MHz’e konfigüre edilir. Bu durumun görseli 

Şekil 55 verilmektedir. 

 

Şekil 55. Motor Kontrolü Yapan STM’in System Clock Ayarı 

 

Motorların nominal kontrolü sağlayabilmek için çalışma frekansında sinyal üretmek 

gerekmektedir. Bu sinyalin frekansı Timer Clock/(Prescaler*Counter Period)  formülü ile 

hesaplanmaktadır. Motor kontrolü için formülde bahsedilen parametrelerin CubeMX’de  atanan 

değerleri  Şekil 56 gösterilmektedir. 

  

Şekil 56. CubeMX PWM Ayarları 
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Proje oluşturulduktan sonra IDE ortamında yazılımsal olarak PWM kanalı aktif edilmektedir 

ve motorun hızı Duty Cycle değerine bağlı olarak değiştirilmektedir. Bu durumun IDE 

ortamındaki kodları Şekil 57 gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 57. PWM Örnekleri 

 

 

 

4.3.3.2.Otonomi Yazılım Tasarım Süreci 

 

Yarışma şartnamesinde belirtilen otonom görevler, temelde iki farklı nesnenin (denizaltı ve 

çember) tespitini içermektedir. Denizaltı tespitinde yapay zekâ alanından, çember tespitinde ise 

görüntü işleme tekniklerinden faydalanmanın daha doğru olacağına karar verilmiştir. 

Denizaltı tespiti için derin öğrenme alanında literatür araştırması yapıldıktan sonra elde edilen 

birikimleri artırmak amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunulmuştur. Öncelikle Reinforcement  

Learning (Pekiştirmeli Öğrenme) yaklaşımı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu öğrenme biçiminde 

modellerin, bulunduğu çevredeki nesneleri ayrı ayrı öğrenmek yerine tüm çevreyi öğrendiği 

gözlemlenmiştir. Bu yaklaşım ile sabit bir çevreden oluşan bir alanda veya simülasyonlarda çok 

başarılı sonuçlar ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Ancak yarışma şartnamesinde parkur ile 

alakalı detaylı bilgi ve parkur haritası verilmemiştir. Dolayısıyla yarışma esnasında robot daha 

önce bilmediği bir parkurda kabiliyetlerini sergileyecektir. Bu sebeple Reinforcement Learning 

(Pekiştirmeli Öğrenme) yaklaşımı tercih edilmemiştir. Nesneleri ayrı ayrı tespit edebilen 

yaklaşımlar araştırmaya başlanmış ve Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning) yaklaşımı 

üzerinde karar kılınmıştır. 

Araştırmalar sonrasında Tensorflow’un nesne tanıma modelleri [2] üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Bu modellerle her bir nesnenin ayrı ayrı tespit edebileceği gözlemlenmiştir. Yarışma konsepti 

göz önüne alındığında nesne tanıma modelinin gerçek zamanlı tanımada hızlı çalışması ve 

mümkün olduğu kadar yüksek doğrulukta tanıma yapması gerektiği belirlenmiştir. Modeller 

doğruluk ve hız bakımından karşılaştırılmıştır ve ssdlite_mobilenet_v2_coco modelinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

İlgili modelin algoritma mimarisi Şekil 58’de gösterilmiştir. 
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Şekil 58. Nesne Tanıma Modeli Algoritma Mimarisi 

Modelin eğitimi için 180 adet denizaltı resminden oluşan veri seti hazırlanmıştır. Verilerin 

%80’ini train bölümünde, %20’sini ise test bölümünde kullanılmak üzere iki bölüme 

ayrılmıştır. Oluşturulan veri setindeki resimlerin her biri LabelImg [3] programında 

etiketlenmiştir. Etiketlenme sonucu her bir resim dosyası için 1 adet .xml dosyaları oluşmuştur. 

Oluşan dosyalar önce test.csv ve train.csv dosyalarına dönüştürülmüştür. Ardından .csv 

dosyaları, record dosyalarına dönüştürülerek model eğitimine hazır hale getirilmiştir. 

Sonrasında model eğitimi süreci başlamıştır. 

Eğitim sürecinde Loss değerleri gözlemlenerek, model 58572 adım eğitilmiştir. Model eğitim 

sürecinin Loss grafikleri Şekil 59’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 59. Loss Grafikleri 

Eğitim sonrası gerçek zamanlı tanımada testler yapılmıştır ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Ardından tespit edilen denizaltıya olan uzaklığı hesaplayan algoritmaların geliştirilmesi 

aşamasına geçilmiştir. Tespit edilen denizaltıya z ekseninde uzaklığı hesaplayan algoritma 

başarıyla oluşturulmuştur. Tespit ve uzaklık algoritmaları birleştirilerek tek bir algoritma haline 

getirilmiştir. Intel RealSense Depth Camera D435 modeline sahip olan bir şirket, herhangi bir 
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su altı kullanımı olmaması ve 7 gün içerisinde geri teslim şartıyla, kamerayı takıma ödünç 

vermiştir. Denizaltı tespiti ve uzaklık ölçüm algoritmasının testlerinde oluşan örnek bir çıktı 

Şekil 60’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 60. Denizaltı Tespit ve Uzaklık Algoritma Çıktısı 

Denizaltı görevi için yapılan çalışmaların, gerçek zamanlı olarak başarıyla gerçekleştirildiğine 

dair kanıt videosu raporun Kaynaklar bölümünde video linki olarak paylaşılmıştır. [4] 

Çalışmada programlama dili olarak Python kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kütüphaneler: 

Tensorflow, pyrealsense2, matplotlib, numpy, pandas, cv2, protobuf, PIL, json, os, sys, abc, 

collections, functools, six, pillow, lxml, jupyter, vb. Kullanılan platformlar: Ubuntu 18.04.4 

LTS, Anaconda, CUDA 10.0, cuDNN 7.4.2, vb. 

Tespit edilen denizaltıya göre uzaklık verilerini kullanarak robot, otonom şekilde optimal 

konumlanmayı gerçekleştirip görevini tamamlayacaktır. Robotun üretim aşamasına 

geçilmediğinden dolayı 3 eksendeki çeşitli hareket aksiyonlarını sağlayacak motor verileri 

henüz oluşturulamamıştır. Dolayısıyla konumlanma için 3 eksende veri üreterek robotun 

hareketini sağlayacak algoritma henüz oluşturulmamıştır. Robotun üretiminin akabinde robotun 

hareket reaksiyonları incelenerek gerekli konumlanma için hareket verileri üreten algoritmalar 

tamamlanacaktır. Ayrıca denizaltı göreviyle alakalı tüm algoritmaların ROS ortamına 

entegrasyonu sağlanacaktır. 

Çember görevi için tüm algoritmalar ROS ortamında geliştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda, 

HoughCircles () metodunun kararlı sonuçlar vermediği tespit edilip artık kullanılmamasına 

karar verilmiştir. Kontur tespiti üzerinden çember tespiti algoritması şekillendirilmiştir. Tespit 

edilen çemberin merkez koordinatlarını bulmak için Moment fonksiyonundan faydalanılmıştır. 

Çember merkezine 3 eksendeki uzaklıkları hesaplamak için stereo kamera tarafından üretilen 

nokta bulutu (point cloud) verileri kullanılmıştır. sensor_msgs::PointCloud2 üzerinden ROS 

ortamında alınan nokta bulutu verileri çeşitli işlemlerden geçirilerek tespit edilen çemberin 

merkezine olan 3 eksendeki uzaklık verisi formatına dönüştürülmüştür. Tespit ve uzaklık 

algoritmaları birleştirilerek tek bir algoritma haline getirilmiştir. Ödünç alınan kamera ile 

yapılan testlerden örnek bir çıktı Şekil 61’de verilmiştir. 
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Şekil 61. Çember Tespiti ve Uzaklık Algoritma Çıktısı 

 

 

 

Çember görevi için yapılan çalışmaların, gerçek zamanlı olarak başarıyla gerçekleştirildiğine 

dair kanıt videosu raporun Kaynaklar bölümünde video linki olarak paylaşılmıştır. [5] 

Çember görevi algoritmalarında programlama dili olarak C++ kullanılmıştır ve geliştirmeler 

ROS ortamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan kütüphaneler: ROS, OpenCV 

sensor_msgs, geometry_msgs, cv_bridge, image_transport, vector, iostream, sstream, vb. 

Tespit edilen çemberin merkezine göre sıfırlanma işlemini gerçekleştiren robot, ardından 

çemberden geçerek görevini tamamlayacaktır. Robotun üretim aşamasına geçilmediğinden 

dolayı 3 eksendeki çeşitli hareket aksiyonlarını sağlayacak motor verileri henüz 

oluşturulamamıştır. Dolayısıyla konumlanma için 3 eksende veri üreterek robotun hareketini 

sağlayacak algoritma henüz oluşturulmamıştır. Robotun üretiminin akabinde robotun hareket 

reaksiyonları incelenerek gerekli işlemler için hareket verileri üreten algoritmalar 

tamamlanacaktır. 

Tamamlanan çalışmalar göz önüne alındığında, yarışmadaki görevlerin başarıyla 

gerçekleştirilebilmesi için stereo kamera kullanımı elzemdir. Bu sebeple maddi destek talebinde 

bulunurken sunulacak malzeme listesinde ilk sırada Intel RealSense Depth Kamera D435i 

modeli yer alacaktır. 

 

4.4.Dış Arayüzler 

 

Dış arayüz yazılımı; Microsoft Visual Studio geliştirme ortamında, Windows Form App. (.net 

Framework) projesi olarak, C# programlama diliyle takım tarafından geliştirilmiştir. Arayüz 

Şekil 62’de verilmiştir. 
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Şekil 62. Arayüz Yazılımı 

Arayüzün anlık görüntü bölümünde USB bağlantısı ile kameradan görüntü alınmaktadır. Başlat 

butonuna tıklandığında bağlı kamera aygıtları gösterilmekte ve seçim yapıldıktan sonra görüntü 

aktarımı başlatılmaktadır. Duraklat butonu ile görüntü aktarımı duraklatılabilmektedir ve 

devam et butonuyla ile görüntü aktarımının devamı sağlanabilmektedir. Görüntü durumu 

alanında görüntü akışı ile ilgili durum bilgisi verilmektedir.  

 

Arayüzün bağlantı bölümünde port ve Baud Rate seçimi yapılıp, bağlan butonu ile ilgili COM 

portuna bağlanılabilmektedir. Tüm sensörlere henüz sahip olunamadığından dolayı, Şekil 53’te 

yer alan görsel için, Hercules SETUP utility programı vasıtasıyla, bilgisayarın seri portuna sabit 

veriler basılmıştır. (0, sıcaklık, basınç, derinlik, yön-x, yön-y, yön-z) şeklinde veri gönderimi 

yapılmıştır.  

 

Arayüz kodlanırken bu verilerin öncelikle string’e çevrilip ardından virgül parametresi ile 

ayrıştırılması sağlanmıştır. Ayrıştırılan veriler, bir diziye atılıp indeksine göre arayüzde ilgili 

bölgelere aktarılmaktadır. 

 

Tüm sensörlere sahip olunduğunda, USB-TTL dönüştürücü vasıtasıyla bilgisayara seri port ile 

bağlı mikrodenetleyiciden gerçek veriler sağlanacaktır. Geriye kalan tüm işlemler bahsedildiği 

üzere tamamlanmıştır. 

 

Takım tarafından geliştirilen arayüz programının gerçek zamanlı çalışmasına dair kanıt videosu 

raporun kaynaklar bölümünde video linki olarak paylaşılmıştır. [6] 
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5. GÜVENLİK 

 

Araç dışında bulunan elektronik cihazların su sızdırmazlık IP sertifikası almasına dikkat 

edilmiştir. 

Motor sürücülerinin aşırı akım çekip elektronik cihazlara zarar vermesini önleyen yazılımlar 

geliştirmek. 

Aracın sualtında elektrik kaçağı olması durumunda kontrol istasyonunda arazın güç 

bağlantılarını kesecek bir “acil stop” butonu bulunmaktadır. 

En önemli güvenlik önlemi, aracın içine su sızmasını önlemektir. Bunun için aracın sızdırmaz 

elektronik kutusunun kapağında 2 adet, sızdırmaz kamera kutusunun kapağında 1 adet O-ring 

kullanılacaktır. 

Kabloların araçla bağlantı noktalarında olası kaçak durumu için epoksi ile yalıtım yapılması 

planlanmıştır. 

İticilerin performansını arttırmak ve güvenliği sağlamak için pervanelerin etrafına nozül 

yapılmıştır. 

Araç dışında bulunan motor ve motor sürücü bağlantıları epoksi ile yalıtım yapıldıktan sonra 

makaronla sızdırılmazlığı güçlendirilmiştir. 

Tüp içerisinde bulunan elektroniklerin düzenli olması amacıyla Altiyum ortamında bu 

elektroniklerin tüp içerisindeki bağlantıları ve konumlandırmaları yapılmıştır. 
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6. TEST 

 

 Sızdırmazlık Testi: 

En önemli güvenlik önlemi, aracın içine su sızmasını önlemektir. Elektronik kutu ve kamera 

kutusu için sızdırmazlık O-ring’ler ile sağlanacaktır. Bu O-ring’ler ile sızdırmazlığın sağlanıp 

sağlanamadığı test edilecektir. Kutular, içerisinde elektronik kompanent bulundurmaksızın 

suya daldırılacaktır ve su sızıp sızmadığı gözlemlenecektir. 

 

 Motor Su Geçirmezlik Testi: 

ESC ile sıcak lehim bağlantısı yapılmış motorun kısa devre yapmaması adına epoksi ile yalıtımı 

sağlanacaktır. Daha sonrasında motor suya daldırılarak kısa devre kontrolü yapılacaktır.  

 

 Motorların Senkron Testi: 

8 tane motorun su altında PWM kontrolü ile senkronize olarak ileriye ve geriye sürülmesi. Daha 

sonrasında motorların şase üzerinde montajı yapılıp joystick vasıtasıyla kontrol edilerek 

motorlara verilen itki gücünün, motorların stabil ve senkron şekilde çalışmasını test edilecektir. 

 

 Sensör Doğruluk Testi: 

Su altında otonom ve manuel görevleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan sensörlerin 

çalışırlılığı, ardından doğruluğu test edilecektir. Çalışır durumda olan sensörlerin doğruluğu, 

ölçümleri önceden yapılmış ortamda alınan verilere göre kıyaslanarak yapılacaktır.  

 

 Haberleşme Testi: 

2 adet STM32F407 denetleyicisine UART haberleşmesi için uygun kanallar yazılımsal olarak 

oluşturulacaktır. Bu kanalların çıkışını seri dönüştürücü MAX485 kartı koyularak RS-485 

haberleşmesi oluşturulacaktır ve bağlantı kablosu 30 metre olacaktır. Bir buffer üzerinden 

gönderilen verilerin doğru ve sorunsuz gönderilebilmesi test edilecektir. 

 

 Basınç Testi: 

Statik analizleri gerekli programlarda yapılacak olan parçaların üretilmesi ardından gerçek 

koşullarda da denenmesi için yapılacak olan testtir. Bu test elektronik kompanentleri içerisinde 

bulunduran kutuların, havuz içerisinde değişken derinliklerdeki boyut değişiminin 

gözlemlenmesiyle yapılacaktır. 

 

 

 



 
 

57 
 

 Manupilatör Kol Dayanım Testi: 

Statik analizleri yapılmış kolun gerçek koşullarda da denenmesiyle yapılacak bir başka testtir. 

Bu test ile Abs filamentten yapılmış kıskaç kollarının ne kadar yükü çekebileceğinin tespiti 

yapılacaktır. 

 

 

7. TECRÜBE 

 

ALENES Takımı, Şubat 2020’de kurulup, ekip üyeleri Şubat ayı itibariyle sualtı teknolojileri 

üzerine çalışmaya başlamıştır. Yeni kurulan bir ekip olması, TEKNOFEST maddi 

desteklerinin henüz verilmemiş olması ve sponsorluk yoluyla bir kısım malzemelerin siparişin 

verildiği halde henüz takıma ulaşmaması dolayısıyla üretim çalışmaları bütünüyle henüz 

başlamamıştır. Bu sebeple iş paketleri bazında yaşanılan tecrübelerden bahsedilmiştir. Ayrıca 

ekip üyelerinin, önceden farklı takımlar bünyesinde sıfırdan elektrikli araç üretim tecrübesi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla geçmiş tecrübeler, su altı aracı üretiminde de kullanılacaktır. 

Örneğin elektrikli araç üretimi için kullanılan malzemelerden Alüminyum 7075’in, üstün 

mekanik özelliklerinden dolayı su altı araç üretiminde de kullanılması uygun görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Kritik tasarım raporunun teslimine kadarki süreçte yer alan tüm iş paketleri başarıyla 

tamamlanmıştır. Ön tasarım raporundan sonraki zaman planlaması ve süreç aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

 

 

Görevl

i 

İş Tanımı Mar

t 

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temmu

z 

Ağusto

s 

Eylü

l 

Enes 
BLDC motorun 

kontrolü 
X X X X X   

Enes 

Sensör 

verilerinin 

okunması 

X X X X X X  

Enes 

Haberleşme 

hattının 

oluşturulması 

X X X X X   

Enes 

Elektriksel 

bağlantıların 

oluşturulması 

   X X   

Enes 

Kontrol 

istasyonun nihai 

tasarımı 

   X X X  

Enes 

Gömülü yazılım 

algoritmalarının 

tamamlanması 

X X X X X X X 

Enes 

Araç 

stabilizasyonunu

n sağlanması 

    X X X 

Enes 

Motorların 

senkronize 

sürülmesi 

   X X X X 

Enes 

Bağlantı 

kablosunun 

seçimi 

 X X X    

Caner 
Nihai şasi 

tasarımı 
  X     

Caner 
Nihai sızdırmaz 

kutu tasarımı 
  X     

Caner 

Nihai iticilerin 

oryantasyonu ve 

tasarımı 

  X X    

Caner 

Nihai 

manipülatif kol 

tasarımı 

   X    

Caner 
Uygun konektör 

seçimi 
  X     
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Caner 
Üretimin 

yapılması 
   X X X  

Caner 

Mekanik 

testlerin 

tamamlanması 

    X X  

Enes 

Elektronik 

testlerin 

tamamlanması 

X X X X X X  

Enes 

Otonom ve 

manuel kontrol 

için sensör 

seçimi 

X X X X    

Enes 

Aracın güç hattı 

bileşenlerinin 

tespiti ve 

bağlantılarının 

oluşturulması 

X X X X X   

Tüm 

ekip 

üyeleri 

Sponsorluk 

Süreçleri 
X X X X X X X 

Ali 

Alan Tarama 

Algoritmalarının 

Oluşturulması 

X    X X X    

Ali 

Çemberden 

Geçme 

Algoritmalarının 

Oluşturulması 

X X X X    

Ali 
Denizaltıya 

Konumlanma 
   X X X  

Ali 
Algoritmalarının 

Oluşturulması 
   X X X  

Ali 

Otonomi 

algoritmalarının 

tamamlanması 

  X X X X X 

Tablo 3. İş-Zaman Planı 

 

Bütçe planlaması aşağıdaki tabloda detaylı şekilde gösterilmiştir. 

GİDERLER     

Malzeme Adet Birim Fiyat 
Toplam 

Fiyat 
Açıklama 

F2838 Fırçasız Motor 10 133 TL 1330 TL Sipariş verildi 

3 Eksenli Joystick 2 122.07 TL 244.14 TL Sipariş verildi 
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STM32F103 4 10.50 TL 42 TL Sipariş verildi 

Su altı aydınlatma 2 150 TL 300 TL Sipariş verildi 

30A ESC 10 150.58 TL 1505.08 TL Sipariş verildi 

Basın sensörü 2 128.05 TL 256.10 TL Sipariş verildi 

Ultrasonik sensör 4 26.12 TL 104.48 TL Sipariş verildi 

MAX485 8 6.04 TL 48.32 TL Temin edilecek 

STM32F407 2 225.97 TL 451.94 TL Temin edildi 

MPU6050 2 7.27 TL 14.54 TL Temin edildi 

PT100 2 15.20 TL 30.40 TL Temin edildi 

12V 40A SMPS 1 377 TL 377 TL Temin edilecek 

Su Geçirmez Konnektör 10 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

Ayarlanabilir Voltaj 

Regulatörü 
2 6,21 TL 12,42 TL Temin edilecek 

Savox Su Geçirmez Servo 

Motor 
2 268 TL 536 TL Temin edilecek 

USB TTL 1 18,93 TL 18,93 TL Temin edildi 

U-1000-RVFV Kablo 

40m 
1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

U-1000-R2V Kablo 30m 1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

YXZ2V/N2XRY Kablo 

10m 
1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

CAT6U/UTP Kablo 30m 1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

CAT6U/UTPHFFR Kablo 

30m 
1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

Amnck Fiber optik 

USB3.0 Kablo 30m 
1 831.48 TL 831.48 TL Temin edilecek 

Intel RealSenseD345 

Depth Kamera 
1 3.292.12TL 3.292.12 TL Temin edilecek 
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Sürgülü pot 2 16.32 TL 32.64 TL Temin edilecek 

ABS filament 1 kg 3 120 TL 360 TL Temin edilecek 

Alüminyum 7075 Kütük 4 - - 
Sponsorluk 

görüşmesi 

Polietilen Kütük 4 - - 
Sponsorluk 

görüşmesi 

Pleksiglass Tüp 1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

Pleksiglass levha 1 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

O-Ring 6 - - 

Sponsor 

tarafından 

karşılandı 

GELİRLER     

Sponsorluklar Nakit 
Malzeme 

Desteği 

Üretim / 

İmalat 

Desteği 

 

 
5.500 

TL 

Su geçirmez 

konnektör 
Talaşlı imalat   

  

Güç ve 

haberleşme 

kabloları 

3D printer  

Tablo 4. Bütçe Planması 

 

İleride oluşacak tehditlere karşı önceden önlemler alabilmek, gelişmeleri sağlayacak fırsatları 

değerlendirebilmek için risk planlaması SWOT analizi şeklinde gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Risk Planlaması 

 

 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Bu projede özgünlük kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar şu şekildedir: 

 

Bu projede özgünlük kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar şu şekildedir: 

• Denizaltı tespitinde var olan bir yapay zekâ modeli kullanılmakta olup, model bazında 

özgünlük bulunmamaktadır. Ancak modelin eğitiminde kullanılan veri seti takım tarafından 

oluşturulup, etiketlenmiştir. 

• Aracın denizaltıyı tespit ettikten sonra, tespit ettiği denizaltının merkez noktasına olan 

uzaklığını hesaplamasını sağlayan özgün algoritma oluşturulmuştur. Bu uzaklık verilerini 

kullanarak optimal konumlanmayı sağlayan özgün algoritmalar oluşturulacaktır. 

• Aracın çemberi tespit edip, tespit ettiği çembere 3 eksendeki uzaklığını hesaplayan algoritma 

özgün olarak oluşturulmuştur. Uzaklık verilerini kullanarak çemberden geçmeyi sağlayacak 

özgün algoritmalar oluşturulacaktır. 

Strenghts (Güçlü Yönler, S)

Opportunities (Fırsatlar, O) Threats, (Tehditler, T)

Weaknesses, (Zayıf Yönler, W)

Grup üyelerinin ekip çalışmasına olan yatkınlık ve 

tecrübeleri.

Yüksek iletişim kabiliyeti sayesinde 

sponsorlukların bulunması.

İş planlamasına uyulması ve eksiksiz 

tamamlanması.

Takım üyelerinin farklı alan ve yarışmalarda başarı 

kazanmış ve tecrübeli olmaları.

Farklı alandaki mühendislik öğrencilerinin bir 

arada çalışması.

Takım üyelerinin sayısının az olması sonucu, kişi 

başına düşen iş yükünün fazla olması.

Pandemi sürecinden ötürü atölye kullanımının 

mümkün olmaması.

Takım üyelerinin suu altı konusunda yeterli 

tecrübeye sahip olmaması. 

Pandemi sürecinden ötürü ürün tedariklerinde 

yaşanan problem ve gecikmeler.

Pandemi sürecinin ülkemizdeki belirsizliğinin 

devam etmesi.

Pandemi sürecinde takım içerisindeki iletişimin 

kopmaması ve aynı ilde bulunmaları.

Bulunulan yerdeki sponsorlara ulaşmanın kolay 

olması ve bu konuda sponsor desteği.
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• Otonomi algoritmalarının ROS ortamına entegrasyonu ve otonomi sisteminin tümüyle ROS 

ortamında çalışabildiği yapı, takım tarafından özgün çalışmalarla oluşturulacaktır. Çember 

görevi için gerekli entegrasyon tamamlanmıştır, kalan işlemler tamamlanacaktır. 

• Dış arayüz yazılımı, hazır kullanılmak yerine, takım tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. 

• Özgün alan tarama algoritması takım tarafından geliştirilmiştir. 

• Araç ve kontrol istasyonunda bulunan denetleyicilerinin IDE ortamındaki yazılımsal kodları 

tamamen özgündür. 

• Kontrol istasyonunun tasarımı mekanik ve elektronik olarak özgün tasarlanmıştır. Üzerinde 

bulunan 3 eksende hareket edebilen 2 joystick sayesinde sınıfındaki araçlarda olmayan hareket 

kabiliyelerine sahiptir. Bu hareket kabiliyetlerine, “hareket kabiliyetleri“kısmında detaylıca yer 

verilmektedir. 

• Hidrodinamik tasarımla minimum sürüklenme direnci sağlanmıştır. 

• Manipülatör kol tasarımı ile kıskacın kapanıp açılması ve kıskacın kendi ekseni etrafında 

dönmesi sağlanacaktır. Sınıfındaki diğer araçlarda olmayan bu özellik su içerisinde istenilen 

görevleri yapmak adına büyük kolaylık sağlayacaktır. 

• İticiyi oluşturan tüm kompanentler uygun geometrilerde tasarlanmış hazır bir şekilde temin 

edilmemiştir. 

• 8 iticinin uygun oryantasyonu sağlanıp uzayda istenilen tüm hareketler yapılabilecektir. 

Aracın en iddialı özelliklerinden biri olan bu manevra kabiliyeti aracı sınıfındaki diğer 

araçlardan çok öne çıkaracaktır. 

• Aracın üst ve alt silindirik bağlantı elemanlarında su içerisinde dengeyi sağlayabilmesi için 

ilave ağırlık veya yüzdürücü köpük takılabilecek alanlar olacaktır. 

• Görüntü işlemede kullanılacak kamera için tasarlanan kutu baştan aşağı özgün tasarım olup 

hazır hali ürün pazarında bile bulunmamaktadır. Yapılan tasarım sonucu kolaylıkla çıkarılıp 

takılabilen hazne kullanıcıya tercih özgürlüğü sağlamaktadır. 

 

• Otonomi algoritmalarının ürettiği verilerinin mikro denetleyici tarafından sağlıklı şekilde 

okunabilmesi, veri kaçırmaması ve gecikmenin önüne geçilerek gerekli hareket aksiyonun 

zamanında sağlanabilmesi için mikro denetleyici gömülü yazılımında Ring Buffer 

kullanılacaktır. Bu sayede aracımız daha kararlı ve güvenli bir otonom yapıya sahip olacaktır. 

• Aracımızda haberleşme portlarından gelen parsellenmiş verileri kayıpsız bir şekilde almak ve 

Semaphore kullanımı sayesinde TCB (Task Control Block) başka bir görev parçacığının veri 

alınmasını kesmesine izin vermemek amacıyla FreeRTOS isimli RTOS kullanılacaktır. 
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