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1. RAPOR ÖZETİ  

Bu rapor IEEE-ODTÜ-RAS takımının Teknofest insansız su altı aracı yarışması için           
üretmeyi planladığı Nautilus isimli robotun mekanik, elektronik ve yazılımsal kritik tasarımını           
içermektedir. Bahsi geçen araç, yarışmada verilen görevleri yerine getirirken su altında           
genelde benzer su altı araçlarının kullanılan pervane ve su jeti gibi yöntemlerden farklı olarak              
kanat benzeri bir yapıyla hareket etmektedir. Bu kanat benzeri yapılar ile su altı canlıları              
tarafından da kullanılan yüzgeçlere benzer bir yöntem kullanması amaçlanmaktadır.[1] Bu          
sayede aracımız hem doğayı taklit eden robotlar ailesinin bir parçası olacak hem de bu              
yöntemin getirdiği ve raporda da bahsedilen avantajlara sahip olması sağlanacaktır. 

Bu kritik tasarım raporunda, Nautilus’un detaylı tasarım süreci ve planlaması          
açıklanacaktır. Aracın temel elektronik, mekanik ve yazılımsal tasarımı ayrı ayrı özenle           
düşünülmüş ve bu raporda detaylıca açıklanacaktır. Bunun dışında araçta özel görevleri yerine            
getirmesi için tasarlanmış bölümler de bulunmaktadır. Bu alt bölümlerin nasıl çalıştığı,           
mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımları ise ayrı başlıklar halinde verilecektir.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 
Atakan Durmaz - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Firdevs Su Aydın - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Adem Deniz Pişkin - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Ecem Layra Görk - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Ahmet Bedirhan Şen - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Merve Nur Zembil - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf 
Selin Ezgi Özcan - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf 
Bengisu Deniz - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf 
Mustafa Berkay Kılıç - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Hazırlık 
Enes Ata Ünsal - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Hazırlık 
 
 

2.2. Takım Danışmanı 

Ferhat Gölbol  - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi  

(***ÖTR’de belirtmiş olduğumuz danışmanımız, Teknofest’e katılamayacağı için danışman 
değişikliğinde bulunduk.) 
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2.3. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Atakan Durmaz - Kontrol Yazılımı - Görüntü İşleme  
Firdevs Su Aydın - Görüntü İşleme 
Selin Ezgi Özcan - Kontrol Yazılımı 
Adem Deniz Pişkin - Simülasyon - Kontrol Yazılımı 
 
Ecem Layra Görk - Elektronik Tasarım 
Ahmet Bedirhan Şen - Elektronik Tasarım 
Merve Nur Zembil - Elektronik Tasarım 
Bengisu Deniz - Elektronik Tasarım 
 
Mustafa Berkay Kılıç - Mekanik Tasarım 
Enes Ata Ünsal - Mekanik Tasarım 
 

Takım Danışmanı : Ferhat Gölbol 
 
Takım Lideri : Atakan Durmaz 
 
 
Yazılım Ekibi : Atakan Durmaz, F. Su Aydın, Selin Ezgi Özcan, Adem Deniz Pişkin 
Donanım Ekibi : Ecem Layra Görk, Ahmet Bedirhan Şen, Merve Nur Zembil, Bengisu           
Deniz 
 
Mekanik Ekibi : Mustafa Berkay Kılıç, Enes Ata Ünsal 
 
 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Mevcut durumda aracımızın tasarım aşaması bitmiş üretime geçilmiştir. Uzaklık         
algılamak için kullanacağımız, lidar benzeri sensör sistemlerinin kara testlerinin bir kısmı da            
tamamlanmış bulunmaktadır. Motor kontrolü için araçta kullanılacak motorlardan daha basit          
servolarla bir test düzeneği hazırlanmış motor kontrol yazılımı bu düzenek ile geliştirilmiş ve             
test edilmiştir. Aracımız, 2019 yılı Teknofest su altı kategorisinde yarışmış bir robottur.            
Üzerinden geçen bir yıllık sürenin ardından robotu iyileştirecek değişiklikler yapılmıştır.          
Böylece robotun artık su altı görevlerini daha da verimli bir şekilde yerine getirebilecek             
konuma gelmesi planlanmaktadır. Bu iyileştirmelerin bir kısmı gerçekleştirilmiş olsa da          
maalesef ki beklenmedik pandemi döneminde, robot için planlamış olduğumuz bir takım           
iyileştirmeleri gerçekleştirememiş durumdayız. Fakat yapmayı planladığımız bu       
değişiklikleri, gerçekleştirmeyi düşündüğümüz testleri ve olası sonuçlarıyla beraber bunlar         
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karşısında alınabilecek kararları da detaylı bir şekilde bu raporda açıklayacağız. Bu           
planlamalar da mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilecektir.  

Öncelikle ön tasarım raporunda bahsi geçen iyileştirmeler ve bu konudaki          
değişiklikler ve benzerlikler açıklanacaktır. 

Ön tasarım raporunda en çok dikkat çeken yenilik, kritik tasarım aşamasında itici            
motorlardan vazgeçilmiş olmasıdır. Ön tasarım raporunda planlanan ve robota uzun          
mesafelerde itici bir güç vermesi planlanan itici motor kullanımından bu aşamada vazgeçmiş            
bulunmaktayız. Bunun en temel nedeni, bu motorların kullanımının, doğadan esinlenerek          
ortaya çıkardığımız suda sinüsoidal hareketler ile ilerleme fikri ile çatışmasıdır. Robotun           
bio-taklit amacını pekiştirmek istediğimiz için aracımızda ön tasarım raporunda belirttiğimiz          
şekilde itici motorlar kullanılmayacaktır. Fakat yine de robotun sudaki hızının iyileştirilmesi           
gerekmektedir. Bu nedenle alternatif bir metod olarak araca itici bir güç kazandıracak bir             
kuyruğun kullanılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Benzer nedenden dolayı araca hız          
kazandırmak için de var olan kanat hareketleri iyileştirilmeye devam edilecektir. Bunlara ek            
olarak, itici motorlar ile sağlamayı düşündüğümüz derinlik ayarlaması için de hava yastıkları            
ile oluşturulmuş bir sistem kurmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bahsedilen değişiklikler ile           
ilgili detaylı açıklamalar bu raporda verilecektir. 

Ön tasarım raporunda verdiğimiz, bütçe planlaması elimizde bulunan servo, sensör ve           
diğer malzemeler dışında ihtiyacımız olan malzemeler üzerinden ilk planladığımız haliyle          
yaklaşık olarak 8000 TL’ydi. Tüm araç maliyeti için Tablo 1’de (sayfa 33) görülebileceği             
şekilde her bir kısmın ihtiyacı ayrı ayrı verilmiştir. Bu malzemelerden elimizde mevcut            
olanlar ve olmayanlar da aynı tablodan görülebilmektedirler. Elimizde mevcut olmayan ve           
bizim Teknofest’e destek talebinde bulunduğumuz kısmı 9.020 TL tutmaktadır. İlk          
planlamamıza göre 1020 TL olarak bir artış görünse de aslında bu fark bizim ÖTR’de hesaba               
katmadığımız kuyruk, derinlik kontrol mekanizması ve hareketli ağırlık başta olmak üzere           
kısımlar olduğunu göstermektedir. Bu raporda sunduğumuz bütçe ise yaptığımız ve          
tamamlanmaya yakın durumda olan tasarımlarımızdan yola çıkarak oluşturulmuş nihai         
bütçedir. Bütçe ile ilgili detaylı bilgi Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması kısmından            
incelenebilir. 

Ön tasarım raporu sürecinde robotumuzun itici güç kaynağı olarak T200 Thruster           
kullanmayı planlıyorduk. Geçtiğimiz zamandaki kritik tasarım raporu sürecinde ise hem          
maliyeti azaltmak, hem de bio-taklit temasını korumak ve daha iyi yansıtmak amacıyla bu             
itici motorlardan vazgeçip yerine bir kuyruk sistemi tasarlamayı uygun gördük. Ön tasarım            
raporunda planlanan 4 adet itici motor ve bu motorların kontrolü için kullanılacak olan             
Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı ile projeye devam etseydik, dolar kurunu da hesaba              
katınca yaklaşık 4* 1211 + 716 ( 5560) harcamamız olacaktı. Projeye kuyruk fikri ile            
devam ederek 2 adet Savox SW-0231MG Servo Motor (2* 270) ve 1 adet BNO055 IMU              
( 118) kullanmış olduk. Bu sayede harcamamızı 5560’den 658’ye indirmiş olduk, yani           

4902 kârımız bulunmaktadır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.  Sistem Tasarımı 

Nautilus, temelde aşağıdaki gibi maddeler halinde verilen alt sistemlerden oluşan bir           
su altı robotudur. Bu alt sistemlerin detaylı açıklamaları, raporun devamında verilmiştir.  

1. Kanatlar 
2. Kuyruk  
3. Kamera Sistemleri 
4. Sensör Sistemleri 
5. Derinlik Kontrol Mekanizması 
6. Hareketli Ağırlık Sistemi 
7. Manipülatör Kol  

Yukarıda bahsi geçen alt bölümler, Şekil 1. ‘de numaraları ile görselleştirilmiştir.  

 

Şekil 1. Aracın temel görüntüsü ve araca ait alt parçalar. 

Elbette robotun yukarıda verilen alt bölümlerin birbiriyle ilişkisini kontrol eden temel           
mekanik iskeleti, parçaları çalıştıran elektronik devreleri, ve görevleri gerçekleştirmesini         
sağlayan robotun karar verme mekanizması algoritması da mevcuttur. Bu sistemler de detaylı            
bir şekilde raporumuzda açıklanacaktır.Araç her ne kadar su altında görevlerini          
gerçekleştiriyor olsa da, suyun üzerindeki kontrolü ve yine suyun dışından aldığı gücün araca             
güvenle iletimi aşağıdaki şemada detaylı verilmiştir.  
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Şekil 2. Sistem tasarımının ana hatları 
 
 
4.1.1. Ana Gövde Tasarımı  

Raporun bu kısmında robotumuzun tasarımı için oldukça önemli olan ve su alma            
durumunda bize oldukça yardımcı olabilecek tasarımın üzerinde durulacaktır. Bir su altı           
robotunda oluşabilecek en büyük tehlike olası bir su kaçağıdır. Bu, içeride bulunan elektronik             
malzemelere ciddi zararlar verebileceği gibi, güvenlik sorunları da doğurabilir. Bu nedenle           
robotun ana iskeletini odacıklardan oluşan yuvalar şeklinde tasarlamaya karar verdik. Şekil           
3’de  robotun ana iskeletini ve odacıkları göstermektedir.  
 

 

Şekil 3. Robotun ana gövdesi ve odacık yapıları 

Şekil 3.’te de görülebileceği gibi robotun gövdesinde altı farklı odacık bulunmaktadır.           
Bu odacıkların her biri birbirinden izole edilmiştir. Burada amaç, robotun herhangi bir odacığı             
su alması durumunda diğer odacıklarda bulunan elektronik aygıtların da aynı sızıntıdan           
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etkilenmesini engellemektir. Raporun Güvenlik bölümünde de açıklanacağı üzere, bu her          
odacıkta sızan suyun emilmesini sağlayıp elektronik aksama geliş hızını yavaşlatmak için nem            
çekici malzeme ve ikişer su tespiti sensörü de acil durum protokolünü başlatmak üzere hazır              
bulunacaktır.  

Ana gövdeyi sağlayan yapı için dış çapı 100 mm, iç çapı 95 mm olan 80 cm                
boyundaki bir pleksi boru kullanılacaktır. Borunun içinde, iç hacmi daha verimli           
kullanabilmek ve aracın su alma durumunda hasar riskini azaltmak için Şekil 28’de gri olarak              
görülen iskelet parçaları 3 boyutlu yazıdan üretilecektir. Bu parçaların birbirine bağlantıları           
şekil üzerinde kırmızı alanın üzerinde rahatlıkla görebileceğini şekilde yerleştirilmiş 12 adet           
80 cm boyundaki sonsuz vida yardımıyla olacaktır. Bu iskelet parçaları ardışık iki bölmeyi             
birbirinden yalıtabilmek için üzerlerinde pleksi levhalar bulunacaktır. Bu levhalar üzerinde          
gerekli kablo iletimlerini yapabilmek için su geçirmez konnektörler kullanılacaktır. 

Odacıklar içerisinde, sızan suyun emilmesi ve elektronik aksam ulaşma hızının önüne           
geçilmesi için nem çekici malzemeler odacık zeminlerinde bulunacaktır. Ayrıca olası bir           
sızıntı durumunu yüzey kontrol istasyonunun da bilgisi dahilinde olması için her odacığın            
zemininde ikişer su seviye sensörü eklenecektir. Odacık başı iki sensör kullanılmasının sebebi            
araç gövdesinin hafifçe eğilmesi sonucu 1 tarafın kuru 1 tarafın ıslak kalabilmesi durumudur.             
Böyle bir bilinmezliğin önüne geçebilmek için odacık başı iki sensör kullanmayı düşündük.            
Ana gövdenin ön ve arka kısımlarına, Şekil.3’te de kırmızı olarak gösterilen uç kısmlara 4mm              
et kalınlığı olan bir lastik conta, sıvı conta yardımıyla yapıştırılacaktır. Araç içine kolay             
erişim ile sızdırmazlığı sağlayabilmek için ön kapak olarak kullanılan pleksi levhanın, yine            
araç içinden geçen sonsuz vidalardan geçirilerek somunlar yardımıyla yüzeydeki conta ve           
cam arasında sızdırmazlık sağlamak koşuluyla kapatılması planlanmaktadır. Bu yöntemin,         
Teknofest 2019’taki robotumuzda kusursuz çalıştığı görülmüştür. 

Elektronik devreleri içerisinde güvenle barındıracak olan yukarıdaki sistemin içerisine         
raylı kızaklı yapılar yerleştirilecektir. Bu kızak sistemi, elektronik devreleri taşıyacak ve           
yukarıda anlatılan iskelet parçalarından oluşan sistemin ana gövdedeki boruya         
yerleştirilmesini kolaylaştıracaktır. Böylece robotun içi tertipli bir hal alacaktır. Bu düzen           
sayesinde elbette her türlü olası sıkıntının bertaraf edilmesi açısından robotun gövdesi içinde            
yapılması gereken değişiklikler için gövde içine erişim kolaylaştırılmış olacaktır. 

Robotun ana gövdesinin inşasının ardından sırayla kanatlar, kuyruk, manipülatör kol,          
hava yastığı, hareketli ağırlık, ışıklandırma, sensör ve kamera sistemleri de bu yapıya            
eklenecektir. Bu diğer alt yapıların üretimleri için lütfen ilgili bölümleri inceleyiniz.  

  

4.1.2. Kanat Tasarımı 

Aracın temel hareket mekanizması iki yanda bulunan kanatların dalgalar halinde          
çırpılması sonucu oluşan itkiyi kullanarak ilerlemek olacaktır . Bu hareket mekanizması           
doğada vatoz balığı, mürekkep balığı gibi pek çok deniz canlısında görülmektedir [2].            
Aracımızda bu sistemi kullanarak klasik pervaneli su altı araçlarında görülen: 

● Pervanelere yosun, dal dolanması 
● Zemindeki kumu kaldırarak görüşün engellenmesi 
● Su altı canlılarının pervaneler arasına girerek zarar görmesi 

gibi sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. 
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Hareketin araçta mekanik olarak uygulanma şekli ise kanatları hareket ettirecek servo           
motorların formülde de gözüktüğü üzere sinüs dalgası şeklinde hareket ettirilmesi ile           
gerçekleşecektir [3]. 

i 0q t) A sin (2πf  t − (i − 1)φ( =   , i 1...N ,)  =   

Formülde, q motorun açısal konumunu, i motorun sırasını, A oluşturulacak dalganın           
genliğini, f dalga frekansını, φ 0 ise iki motor arasındaki açısal faz farkını göstermektedir.              
Aracın genel tasarımı yukarıda anlatılan hareket modeline uygun olacak biçimde tasarlanmış           
ve genel görünümü Şekil 4’te görüldüğü gibi olacaktır. 

 

 

 

Şekil 4.  Su altı aracının CAD çizimi 

 

Bu hareket tarzı birçok sorunu çözmesinin yanı sıra bazı hareketleri yapabilmesi ile            
ilgili çeşitli zorluklara yol açmaktadır. Bunlardan ilki kullanılan kanat hareketinin aracın           
yükselme ve alçalması için direkt bir mekanizma sağlayamıyor olmasıdır. Bu sorun için dört             
ayrı çözüm üretilmiştir.  

Bunlardan ilki yerinde yükselme-alçalma olup (Şekil 2 (a)), bu hareket için           
geliştirdiğimiz çözüm kanatların eş zamanlı olarak yüksek bir kuvvet oluşturacak şekilde           
gidilmek istenen yönün tersine vurulup, oluşan momentum ile hareket sağlanırken, yavaşça           
kanatları toplayıp diğer vuruş işlemi için hazırlanarak hareketin sağlanmasıdır.  
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            (a) (b) 

Şekil 5. (a) Yerinde dikey hareket, (b) ilerlerken dikey hareket  

İkinci çözüm, kuyrukları kullanarak aracın gövdesini dikey düzlemde (yukarı-aşağı)         
hareket etmek istenilen açıya getirmektir. İlk çözüme -yani yerinde yükselme alçalmaya- göre            
avantajı, aracın ileri hareketini devam ettirirken de yukarı-aşağı yönlenmeyi yapabilmesidir          
çünkü yerinde yükselme-alçalma hareketinde aracın durması gerekmektedir. Kuyruklar        
IMU’dan aldığı açı bilgisi sayesinde aracın gövdesini -yani hareket düzlemini- istenilen yöne            
doğru kaydıracaktır. Bu sistem dikey hareket kontrolünün yanında, normal sürüş esnasında           
kuyrukların uçaklarda bulunan ve manevraya yardımcı olan elemanlardan biri olan “flap”ler           
gibi davranmasıyla aracın daha rahat dönüş yapabilmesi için de kullanılabilmektedir. 

Üçüncü çözüm, aracın su altında derinliğinin doğru biçimde kontrol edilebilmesi için           
suda nötr yüzerlikte olması gerekmektedir [4]. Ancak gövde kısmı, suya göre yoğun            
olduğundan, ekstra kaldırma kuvveti sağlayacak bir yapı eklenmezse suda batmaktadır. Bu           
sebeple aracın üst kısmına, ağırlık merkezi gözetilerek, hava yastıkları yerleştirilecektir. Bu           
yastıklar aracın aşağı iniş çıkış yapması sırasında düşeyde hareket etmeyi en hızlı            
gerçekleştirecek yapılardır. Tek dezavantajı ise hareketin daha kolay kontrol edilebilir olması           
için aracın durması ve sadece düşey eksende hareket etmesi gerekmektedir. 

Son olarak aracın alt kısmına pim çekme, yük taşıma gibi görevlerde kullanılacak olan             
bir manipülatör kol sistemi eklenecektir. Bu kol otonom görevlerde kullanılmayacağından          
takıp çıkarılabilir bir 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş parça aracılığıyla araca bağlanacaktır.            
Aracın ağırlık merkezini öne ya da ileriye çekerek aracın ön kısmının aşağı ya da yukarı               
yönelmesini sağlayarak o doğrultuda hareket edebilmesini sağlamaktadır. Kuyruğa benzer         
şekilde hareket halinde kullanılabilmesi ile aracın ilerleyişini bölmemektedir. 

Aracımızın ana itkisini ve manevra kabiliyetini sağlayacak olan motorlar için          
robotumuzun, çoğu su altı aracından farklı olarak, döner bir pervane hareketi yerine yukarı             
aşağı periyodik kanat hareketleri yaparak ilerleyecek olmasından dolayı, standart DC motorlar           
yerine rahatlıkla pozisyon kontrolü yapabileceğimiz servo motorlar kullandık. Motor modelini          
belirlerken iki kriter ön plana çıkmakta idi. Bunlardan ilki olan motorların tork değerlerinin,             
daha önce benzer modeller üzerinde yapılmış olan analiz ve deneyleri [5] inceleyerek 0.5 N.m              
yani 5.1 kg.cm üzerinde olması gerektiğini gözlemledik. Diğer kriterimiz olan motorların su            
ile temastan göreceği zararı engelleme sorununu ise, motorları direkt olarak kanatların           
hareketini sağlamak için kullanmamız sebebiyle sudan izole edilmesi oldukça zor olacağından           
su geçirmez motorlar kullanarak çözmeyi planladık. Araştırmalarımız sonunda araçta Savox          
SW-0231MG model su geçirmez servolar kullanma kararı aldık Şekil 6., Pim çekme ve             
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cisimleri taşıma görevlerinde kullanacağımız robot kolda da su geçirmez özelliklerinden          
dolayı aynı servo motorları kullandık. 

                                    

      (a)    (b) 

                                       

                    (a)                                                  (d)  

Şekil 6.  (a) Araçta kullanılan servo motor, (b) motorları gövdeye bağlayacak olan tutacak, (c) 
tutacak ile motorun birleştirilmiş hali (d) tutacağın teknik çizimi 

Aracın hareketinde önemli rol oynayacak bir diğer parça ise kanatlardır. Bu kısımda            
kanatlara hareketi iletecek olan çubuklar için (kemik) üretimi için esnek plastik çubukların            
kullanılması planlanmaktadır. Şekil 7.a’da görüldüğü şekilde pleksi glass’dan üretilmiş kemik          
parçalarının kanattaki dalga formuna tam olarak uyum sağlayamadığı ve dalga yapısı           
oluşumunu engellediği görüldüğü için, kanat üzerindeki kumaş ile yakın bir esneklik           
değerinde olacak şekilde seçilmesi planlanmaktadır. Motorlar tarafından üretilen kuvvetin         
suya iletilmesini sağlayacak olan kanat parçası ise iki kemik arasına yerleştirilecek olan            
kumaş parçalar olacaktır. Bu kısımda kullanılacak olan kumaşın hem palet görevi görebilmesi            
için su geçirmez olması, hem de hareket esnasında bir sinüs dalgası şeklini alacağından esnek              
olması gerekmektedir. Araştırmalar sonucunda, dalgıç kıyafetlerinde de kullanılmakta olan         
Neopren türü kumaşın bu isterleri sağladığı görülmüş olup, araçta 2.5 mm kalınlığında            
Neopren kumaş kullanımında karar kılınmıştır. 
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          (a)                                                       (b) 

Şekil 7. (a) Servo motora bağlı hareket iletiminden sorumlu çubuklar, (b) kanat için bağlantısı 
yapılmış neopren kumaş 

 

Aracın ön ve alt kısımlarından ve kamera görüntüsü alabilmek için hem sızdırmazlık            
sağlayabilecek hem de şeffaf bir malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu kısım için ise            
uygun ölçülerde kesilmiş pleksiglas plakalar kullanılacaktır. Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla         
ise gövde ile bu parçalar arasına et kalınlığı 4 cm olan bir conta yerleştirilmiştir. İç kısımda                
devre kartlarını sabitlemek için de 3 boyutlu yazıcıdan destek parçaları ürettik. 

 

Şekil 8. (a) aracın ön kısmı için kesilmiş olan pleksiglas parça, 

 
4.1.3. Kuyruk 

Ön tasarım raporu sürecinde ileri-geri hareketi desteklemesi için itici motorları tercih           
etmiştik. Fakat itici motorların robotumuzun bio-taklit temasına uygun olmayacağı ve maddi           
anlamda büyük bir yük oluşturacağı için yeni bir itici güç bulma arayışına başladık. En              
sonunda itiş gücümüzü verecek olan yeni sistemimizi robotumuzun bio-taklit temasını          
bozmadan bulmayı başardık: kuyruk(lar). 

İki kuyruktan oluşan kuyruk sistemi, halihazırda kanatlarla sağlanan itiş ve manevra           
kabiliyetini arttırmak, yan kanatların gövdede yarattığı sarsılmanın ters kuvvet üretilerek          
azaltılması amacıyla tasarlandı. Tasarım sürecinde yapılan araştırmalar sonucu, robotun         
gereksinimlerini göz önünde bulundurarak nasıl bir kuyruk dizaynı yapılması gerektiğine          
karar verildi. [9]  
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4.1.3.1. Kuyruğun Mekanik Tasarımı 

Kuyruk - Şekil 9’da görülebileceği gibi - robotun sağ ve sol kısmında yer almak üzere               
2 ana parçadan oluşmaktadır. 

    

  Şekil 9. Aracın Kuyruğu  

Kuyruğu bu şekilde tasarlayarak: 

-İleri-geri hareket sürecinde parçaların ayrı ayrı ve zıt yönlerde hareket etmesini, yatay             
düzlemdeki kuvvet denkliğini sağlamayı ve robotun gövdesinin savrulmasını engellemeyi; 

-Sağ-sol yönlerindeki hareketi ise parçaların senkronize şekilde ve aynı yöne hareketini           
sağlayarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. 

Kuyruk eklemeyi tercih etmemizdeki bir diğer amaç ise robotumuzun yanında bulunan           
kanatların sinüs dalgası hareketi yaparak robotun gövdesinin istemsizce sarsılmasına neden          
olmasıydı, bu sorun kameralarımızın istediğimiz netlikte görüntü almasını ve robotumuzun          
sabit bir hat üzerinde yol alabilmesini olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Çözüm olarak jiroskop             
yardımıyla kanatlarımızın sinüs dalgası hareketi ve buna bağlı oluşan kuvvetin sonucunda           
robotun hangi düzlemde hangi açılarla sarsıldığını tespit edeceğiz. Sonrasında sarsılmaya          
sebebiyet veren kanat kuvvetine karşı, kuyruk parçalarımızın da sinüs dalgaları üreterek           
yukarıda belirttiğimiz kuvveti sönümleyecek bir kuvvet oluşturabileceğini ve sonuç olarak          
robotumuzun daha stabil çalışabileceğini düşünmekteyiz. 

Kuyruk parçalarımızın salınım hareketini yapacağı düzlemi belirleme sürecinde        
(yukarı-aşağı veya sağ-sol), direkt fiziksel gözlem yapma şansımız olmadığı için kuyruk           
düzeneğini hem yatay hem de dikey şekilde monte edilebilecek şekilde tasarlayarak montaj ve             
test sürecini daha hızlı ve verimli bir şekilde geçirebileceğimizi ve sonuçları daha rahat             
şekilde görebileceğimizi düşünmekteyiz. 

Her kuyruk parçasının hareketi bir adet Savox SW-0231MG servo motor ile           
sağlanacaktır. Kuyruğun itici kuvvet uygulaması gereken düzlemsel kısımları pleksi glass’tan          
lazer kesici ile kestirilecektir. Bağlantı parçaları ise 3D yazıcıdan basılacaktır. 
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Robot gövdesindeki sarsılmaları ve açı değişimlerini tespit edebilmek için ise IMU-           
BNO055 sensörü kullanılacaktır. 

4.1.3.2. Kuyruğun Elektronik Tasarımı 

Kuyruğun hareketini Arduino denetleyici kartını kullanarak sağlayacağız. Arduino,        
jiroskoptan aldığı bilgileri anlık olarak analiz ederek kuyrukların hareketini sağlayan servo           
motorların hangi açı aralığında ve ne kadar hızla vurması gerektiğini hesaplayacaktır.           
Arduino, servo motorlarla doğrudan iletişimde olmayacak, pca9685 motor sürücü aracılığıyla          
bilgi aktarımı yapılacaktır. Servo motorlar ihtiyacı olduğu gücü güç ünitesinden, aracın           
gücünün regüle edilmiş 5 - 6V aralığından alacaktır. Güç, pca9685 motor sürücü aracılığıyla             
motorlara iletilecek ve bu sayede arduinodan yüksek güç çekilmesinin önüne geçilmiş           
olunacaktır. Aşağıdaki şemada, sistem kısa bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Kuyruğun elektronik çalışma prensibini anlatan şema.  

4.1.3.3. Kuyruğun Yazılımı 

Robotun gövdesinde oluşacak yatay ve dikey düzlemdeki sarsıntılar ölçülen         
ivmelerden dönüştürülerek yön ve açı değerleriyle birlikte jiroskop tarafından tespit edilir.           
Tespit edilen açı değerleri radyan cinsine çevrildikten sonra sarsılmaya sebep olan kuvveti            
sönümleyecek olan zıt bir kuvvet servo motorun, kuyruğu aşağı ya da yukarı hesaplanan             
açılarda hareket ettirmesiyle elde edilir. 

Manevra esnasında kamera ve sensörlerden gelen bilgilere değerlendirilerek robotun         
döneceği yön tespit edilir. Kuyrukların pozisyonları uçaklardaki manevra kabiliyetini         
sağlayan elemanlar olan “flap” isimli parçaların çalışma prensibindeki gibi ayarlanarak sağa           
ya da sola dönme gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sağa dönüş sürecinde sağ kanata yukarı            
doğru bakacak bir açıyla pozisyon verilerek su ile daha çok temas etmesi, başka bir deyişle               
kanat yüzeyine daha fazla kuvvet uygulanması sağlanır. Bu sayede robot sağa dönebilir. Sol             
kanata ise aşağı doğru bakacak bir açıyla pozisyon verilerek bu yüzeyden de robotun sağa              
yatması için gerekli kuvvet elde edilir. Bu şekilde robot aynı uçaklarda olduğu gibi yönünü              
belirleyerek hareketine devam edebilir. Sola dönüşte ise aynı olaylar kanatlar tam ters biçimde             
pozisyon alacak ve robotu sola döndürecek şekilde gerçekleştirilir. 

Aşağıdaki şemada yukarıda belirtilen iki süreci basitleştirilmiş bir şekilde görebilirsiniz. 
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Şekil 11. Kuyruğun çalışma algoritmasını anlatan şema  

4.1.4. Kamera Sistemleri 
 

Aracımız, kanatlarını kullanarak suda sinüs dalgaları oluşturarak ilerlediği için bu          
hareket robotun gövdesinin de benzer bir hareket ile sarsılmasına sebep oluyor. Bu sarsıntının             
her ne kadar robotun kuyruk hareketi ile azaltılabileceğini düşünsek de robotun su altı             
görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olan kamera görüntülerinde oluşabilecek ve         
istemediğimiz ivmelenmeleri dengelemek için kamera sabitleyici (gimbal) kullanmaya karar         
verdik. Kısaca, bu gereç ile sarsıntı sonucu oluşan kameradaki hareketi, karşı bir kuvvet ile              
dengelemek ve kameradaki net sarsıntıyı ortadan kaldırarak düzgün bir kamera görüntüsü elde            
etmeyi hedefliyoruz.  

 
Aracımızın iki adet kamerası bulunmaktadır. Bunlardan biri aracın önünde, diğeri ise           

aracın altındadır. Aracın önündeki kamera aracın adeta gözleridir. Buradan aldığımız görüntü           
ile aracın yol aldığı doğrultudaki çevreyi incelemeyi hedefliyoruz. Kameranın çekim alanı           
burada aracın hareket doğrultusuna paraleldir. Aracın altında bulunan kamera ise deniz/havuz           
tabanını incelemek için yerleştirilmiştir. Bu kameranın çekim alanı ise, aracın osilasyon           
hareketi yaparak ilerlediği durumda hareket doğrultusuna diktir. Bu nedenle her iki kamera            
için de tasarlanan kamera sabitleyicinin kuvvetleri kompanse etme mekanizmalerının özenle          
düşünülmesi ve tasarımın amaca göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Fakat kullanacağımız         
tasarım ile kamera bakış açısı düzgün ayarlandığı sürece mekanik bir fark olmaksızın            
hedefimizi gerçekleştirebileceğiz.  

 
 
4.1.4.1. Kamera Sabitleyici (Gimbal) Mekanik Tasarım 

 
Kısaca bu gerecin çalışma prensibini açıklayacak olursak, amacımız hareket nedeniyle          

oluşan sarsıntıları kendi oluşturacağımız kuvvetler ile nötürlemek ve sanki kamera hiç           
sarsılmıyormuşcasına bir görüntü elde etmektir. Aracımızda bulunan iki farklı kamera için iki            
farklı gimbal tasarlamayı düşünüyoruz. Hareket nedeniyle oluşan kuvvetleri yok etmek için           
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oluşturacağımız karşı kuvvetler için servo motorlar kullanmayı hedefliyoruz. Kullanacağımız         
servo motorlar Tower Pro MG92B adlı ürün olacaktır. Bu ürünü seçmemizin nedeni, bu servo              
motorun boyut olarak küçük iken yüksek tork gücüne sahip olmasıdır. Bu sayede cihazımızın             
hassasiyeti artacaktır. Her bir kamera sabitleyici için bu servo motorlardan üçer tane            
kullanılacaktır. Üç farklı servo motor; sapma, dönme ve eğim açılarındaki istenmeyen           
değişimi ayrı ayrı kontrol edebilecektir. Bu sayede üç boyutlu uzaydaki her türlü olası farklı              
sarsıntı ortadan kaldırılabilir. Karşı kamera için kullanılacak kamera 1920X1080 MJPEG          
AR0330 Çift Lens Stereo Mikro Mini Endüstriyel kameradır. Tabanda kullanacağımız kamera           
ise Raspberry Pi kamerasıdır. 

 
Elbette cihazın amacına uygun çalışabilmesi için maruz kaldığı kuvvetlerin doğrultu          

ve büyüklüğünü ölçmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu işlemi gerçekleştirecek bir IMU           
sensörüne ihtiyacımız vardır. Kullanacağımız sensör BNO055 dir. Sensör aracın sarsıntıyı          
düzgün bir şekilde hissedeceği, uygun bir yerine sabitlenecektir.  

 
Üç boyutlu yazıcıdan bastıracağımız aşağıda çizimleri verilen parçalar ile motorları ve           

kameraları birleştirerek aşağıdaki modeli robotumuzda kullanacağız. Aşağıdaki model        
robotun yaşayacağı sarsıntıları, kameraya hissettirmeyecek şekilde karşı kuvvetler        
oluşturabilecek bir mekanizmadır. Kamera sabitleyicinin mekanik tasarımı yapılırken        
öncelikli amacımız sağlam ve hafif bir iskelet kullanmak oldu. Minimum parça ile            
oluşturulmuş iskelet Şekil 12.’de incelenebilir. Aşağıdaki figürde kameranın pozisyonunu         
tarif eden üç farklı koordinat açısını dengeleyebilecek şekilde yerleştirilmiş servo motorlar, ve            
kamera haznesi gözükmektedir. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

       (a)        (b) 
 

Şekil 12.    (a) Alt kamera sabitleyici CAD çizimi , (b)  Ön kamera sabitleyici CAD çizimi 
 
4.1.4.2. Kamera Sabitleyici (Gimbal) Elektronik Tasarım 
 

Kamera sabitleyici oldukça sade bir devreye sabittir. Temelde çalışma prensibi, IMU           
aracılığıyla aldığı açılar bilgisinin, robotun servo motorlar ile haberleşmeden sorumlu          
kontrolcüsü olan Arduino’ya iletilmesi ve buna göre ani sarsılmaları dengeleyeck şekildeki           
uygun açı bilgisinin motorlara gönderilmesidir. Karar motorlara doğrudan iletilememektedir.         
Bu işlem sırasında aracı olarak pca9685 kullanılmaktadır. Böylece Arduino’nun altı farklı           
motorla asenkron iletişimi sağlanacaktır. Her ne kadar her kamera sabitleyici üçer servo motor             
içerse de iki farklı cihaza ait toplam altı servo motor tek Arduino tarafından pca9685              
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yardımıyla yönlendirilecektir. Aynı şekilde iki farklı IMU da yine tek Arduino tarafından I2C             
pinleri üzerinden okunacaktır.  
 

Servo motorlar ihtiyacı olduğu gücü güç ünitesinden, aracın gücünün regüle edilmiş           
5V aralığından alacaktır. Burda güç, pca9685 kartının güç ünitesine verilecektir. Bu işlem            
sayesinde Arduino’dan yüksek miktarda güç çekilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Aşağıda          
kamera sabitleyici devresinin blok şeması incelenebilir. 

 
 

Şekil 13. Kamera sabitleyici elektronik tasarım şeması 
 
 
4.1.4.3. Kamera Sabitleyici (Gimbal) Yazılım 
 

Servo motorların açıya uygun kontrol edilebilmesi için IMU’dan alınan verilerin          
Arduino’da işlenmesi ve buna uygun olarak servo motorlara cevap verilmesi gerekmektedir.           
Bu bölümde Arduino’nun içinde bu kararı veren kodun nasıl çalıştığını açıklayacağız. Bu            
bölümde Arduino kullanılacağı için kod C++ dilinde yazılacaktır. 

 
IMU’dan alınan radyan cinsinden sapma, eğim ve dönme açıları okunur. Fakat           

düzeltme için kullanılacak açı değerleri IMU’dan elde edilecek üç yüzüncü okuma değerinden            
sonra seçilecektir. Bunun nedeni IMU’nun doğru değerler vermeden önce bir süre kendi            
kendine kalibre olması gerektiğindendir. Bir müddet okuma yaptıktan ve IMU kendini kalibre            
ettikten sonra bu değerleri servo motorları kontrol etmek için kullanmaya başlayacağız.  

 
Öncelikle okuduğumuz farklı eksenlerde okuduğumuz ivme değerlerini sapma, eğim         

ve dönme açılarına derece cinsinden olacak şekilde dönüştüreceğiz. Dereceye         
dönüştürdüğümüz bu değerler ile düzeltme işlemi için kullanırken sapma açısını sıfıra           
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eşitlemek için, okuduğumuz değeri sapma açısından çıkaracağız. Daha sonra elde ettiğimiz bu            
düzeltme ile sapma eğim ve dönme açılarını kameranın sabit kalmasını sağlayacak açı            
değerlerine eşleyeceğiz. Bunu yaparken elde edilen sapma açısını -90 derece 90 derece            
aralığından 0 - 180 derece aralığına haritalandıracağız. Haritalamanın ardından bu derece           
değerlerini kontrol sinyalleri olarak servo motorlara pca9685 yardımıyla ileteceğiz. Aşağıda          
gimbal algoritmasının nasıl çalıştığına dair şema incelenebilir. 

 
 

Şekil 14.  Kamera sabitleyici algoritmasının çalışmasını gösteren şema 
 
 
4.1.5. Sensör Sistemleri  

LIDAR veya sonar sistemi olarak da tanımlayabileceğimiz kendi tasarımımız olan bir           
sensör sisteminin robotun özellikle otonom görevlerde çevresindeki engelleri ve sınırları          
algılaması için yerleştirilmesi düşünüldü. Bu görev için piyasada yer alan alternatifler           
araştırıldı ancak ekonomik kısıtlamalar nedeniyle hazır su geçirmez sensörler veya sonar           
sistemleri alınmasından ziyade elimizdeki imkanlarla yapılmasında karar kılındı. Bu sebeple          
hazır parçalar kadar profesyonel olmayan ancak ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir          
LIDAR’ı kendimiz tasarladık. 
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4.1.5.1. Lidar Mekanik Tasarım 

LIDAR’ların, üç boyutlu uzayı algılayabilmek adına aracın üstünde ve altında olacak           
şekilde iki tane olması planlandı.  

Bu LIDAR’lar dc servo motorlara bağlı bulunuyor ve böylece düşey ve yatay            
hareketle tarama işlemi yapabiliyor, etraflarındaki ortamın iki boyutlu haritasını         
çıkarabiliyorlar. Bulundukları yarım küre şeklindeki su geçirmez kılıf sensör seçiminden          
dolayı şeffaf yapıldı. Işığın hava ortamından su ortamına geçerken bu transparan malzemeyle            
kırılması sıkıntısı mevcuttu ancak bu sıkıntıyı gidermek adına LIDAR’ların kılıflarını küre           
şeklinde seçtik, böylece içerideki dönen sensörleren çıkan ve geri gelen ışınların her zaman 90              
derece açı yaparak kırılmaya uğramayacağını düşünüyoruz. Uzaklık sensörü olarak Time of           
Flight (ToF) VL53L0X sensörünü seçtik. 

  

Şekil 15. (Solda) Mavi yarım küreler LIDAR’ları temsil ediyor.  

(Sağda) Yarım kürenin içindeki dönen platform ve transparan kısım(açık mavi) 

4.1.5.2. Lidar Elektronik 

LIDAR’larımız ortam taraması yapabilmeleri adına, uzaklık sensörleri servo motorlara         
bağlı dönen platformlar üstüne tutturulmuştur. Bu platformların üstünde siyah beyaz daire           
dilimlerden oluşan 360 derecelik bir palet mevcuttur. Bir CNY70 sensörü bu dilimleri okur ve              
başlangıç noktasından itibaren kaç derece dönüldüğünün hesaplanmasına yardımcı olur. Bu          
sistemle, konum hakkında geri bildirim alarak dönen platform üzerindeki sensörlerin taradığı           
düzlemdeki açısı ile ilgili hata payını minimize etmiş de oluyoruz.  

LIDAR sisteminin su altında çalışmaması veya veriminin beklenenden düşük olması          
durumunda hassasiyetinin daha düşük olacağını beklediğimiz JSN-SR04T Su Geçirmez         
Ultrasonik Mesafe Sensörü kullanarak bir radar sistemine geçmeyi planlıyoruz. 

Yukarıda belirtilen sistemlerde kullandığımız malzemeler nedeniyle kesinliğimizde bir        
miktar düşüş yaşanacak ancak bu sorunun da kameradan alınan görüntü ile LIDAR’dan alınan             
bilgilerin harmanlamasıyla yapılacak haritalandırmada ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu        
harmanlama işlemi için Kalman Filtreleme[12] kullandık. Toplamda 6 adet sensör kullanarak           
edindiğimiz bilgileri eş zamanlı birleştirip anlık konumumuzu, çevremizi ve hata payımızı           
öğrenmek istediğimiz için bu algoritmayı uygun gördük. 
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4.1.5.3. LIDAR’ın Yazılımı 

Belirtilen projede[6] yapılan uygulamanın test edilerek başarılı sonuçlar verdiği         
görülmüştür, bunun üzerine biz de kendi robotumuzda benzer bir sisteme yer vermeye karar             
verdik.  

3 adet Time of Flight (ToF) VL53L0X sensörü kullanılarak haritalandırma yapılması           
planlandı. Sensörlerin döndüğü plakaların üstündeki siyah beyaz daire dilimlerinin okunup          
kaç derece dönüldüğünün hesaplanabilmesi için CNY70 kızılötesi sensörleri kullanıldı.         
Robot Operating System (ROS) kullanılarak cisimlerin uzaklığının algılanması, robotun         
uzaydaki konumunun belirlenmesi ve bu bilgiler kullanılarak ortamın haritasının çıkarılması          
işlemlerinin bir arada yürütülmesi sağlandı.  

Su altında başarılı bir şekilde iki boyutlu haritalandırma yapılmasının ardından üç           
boyutlu haritalandırma çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 

4.1.6. ROBOTİK KOL (MANİPÜLATÖR KOL) 

Robotik kol, robotun yarışmalarda verilen görevleri yerine getirebilmesi için         
tasarlanan robotun önemli bir parçasıdır. Maliyeti azaltmak amacıyla robotik kolu ve           
gripper(kıskaç)’ı kendimiz tasarlamayı tercih ettik. 

4.1.6.1. Robotik Kolun Mekanik Tasarımı 

Bu sene yaptığımız tasarımda robotun daha işlevsel olması ve görevleri daha rahat            
yapabilmesi için robotun sağına ve soluna olmak üzere iki adet, 5 eklemli kol yerleştirmeye              
karar verdik.  

Kolun robota bağlandığı yerden gripper’ın ucuna kadar olan uzaklık 65 cm ve bu             
uzaklık yarışma görevleri için oldukça yeterli. Kolun yapımında suda paslanmayacağı, 3           
boyutlu baskılara göre hem hafif hem de dayanıklı olacağı için alüminyum malzeme            
kullanmayı düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16. Robot kolların CAD çizimi 
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4.1.6.2. Robotik Kolun Kontrolü 

Uzaktan kontrollü robotik kola komutlar Joystick üzerinden verilecektir. Bilgisayara         
aktarılan Joystick komutları, ROS üzerinden ethernet kablosu aracılığıyla su altı aracında           
bulunan Jetson Nano platformuna aktarılacak, ardından burada işlenen veri Arduino UNO ve            
PCA9685[6] modülleri üzerinden robotik kolun servo motorlarına PWM (Pulse Width          
Modulation) sinyali olarak gönderilecektir.  

 

 

 

Şekil 17. Robotik kolun kontrol mekanizmasını açıklayan şema 

 

4.1.7. Hareketli Ağırlık 

Hareketli ağırlığın temel amacı robot kolun hareketlerinden kaynaklı ağırlık merkezi          
kaymalarını telafi etmek ve robotun alçalıp yükselmesindeki hareket kabiliyetini arttırmaktır.          
Hareketli ağırlık sayesinde aracın derinlik değiştirdiği hareketlerde enerji kaybını minimuma          
indirmeyi amaçlıyoruz.  

 

4.1.7.1. Hareketli Ağırlığın Mekanik Tasarımı 

Bu sistem motordan aldığı rotasyonel hareketi sonsuz civata ve somunlar yardımıyla           
doğrusal harekete çevirmektedir. Sistemin üzerinde fazladan ağırlık konması için bir boşluk           
bırakılacaktır, böylece sistemimizi optimize ederken ağırlık ve hız olmak üzere iki           
parametremiz olacaktır. Sistemde asıl yükü tekerlek işlevi gören 6000 serisi rulmanlar taşıdığı            
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için motora ekstra bir yük binmeyecektir. Enkoderli motor sayesinde ağırlığın hızını ve            
konumunu gerçeğe yakın bir şekilde kontrol edeceğimizi düşünmekteyiz.  

 

 

 

Şekil 18. Hareketli ağırlığın CAD çizimi 

4.1.7.2. Hareketli Ağırlığın Kontrolü 

IMU sensöründen aldığımız bilgilerle ağırlık merkezindeki değişim ölçülmekte ve bu          
bilgileri arduino kartına gönderilmektedir. PID algoritması ile Arduino’da sensörden gelen          
bilgiler, optimum sonuç veren katsayılarla çarpılmaktadır, bu sisteme PID denmektedir. P           
oranı, I hataların toplamını ve D de değişimi ifade etmektedir. Sensörden alınan veri P ile, bir                
önceki veri ile toplamı I ile ve verilerin farkı D ile çarpılmaktadır. Arduino’da da işlenen               
bilgiler L293D motor sürücü aracılığıyla motorlara aktarılmaktadır.  

 

Şekil 19. Hareketli ağırlığın kontrol mekanizmasını açıklayan şema  
 

4.1.8. Derinlik Kontrolü 

4.1.8.1.Derinlik Kontrolü İçin Kullanılan Sistem Elemanları 
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Hava yastığı(aracın üstünde sağda ve solda olmak üzere iki adet):İçindeki hava miktarını            
kontrol etmemiz sayesinde aracın derinliğini ayarlayabileceğimiz bir sistem elemanıdır.         
Materyal olarak şambrel lastiklerini kullanmayı düşünmekteyiz. 

Hava tüpü (Aracın dengesinini bozmaması için aracın altına konumlandırıldı böylece ağırlık           
merkezi alt kısımda kalarak aracı ters çevirecek bir tork uygulanmasının önüne geçilmiş            
oluyor):Hava yastığına aktarılacak havanın aracın üzerine monte edilmiş deposudur. 

Röle modülü (4 adet. Sağ yastıkta,sol yastıkta,tüp ile sağ yelek arasında,tüp ile sol yelek              
arasında):Gelişmiş bir anahtar gibi çalışan bir sistem elemanıdır. Mikrokontrolcünün         
komutlarını ON ya da OFF komutlarına dönüştürmemizi ve bu doğrultuda mekanik işlemler            
yapabilmemizi sağlar. 

Solenoid Valf (4 adet. Sağ yastıkta,sol yastıkta,tüp ile sağ yastık arasında,tüp ile sol yastık              
arasında):Hava yastıklarına havayı aktarabilmemizi, hava yastıklarından havayı suya        
boşaltabilmemizi ve bu süreci elektriksel olarak kontrol edebilmemizi sağlar. 

Hava Boruları: Hava tüpünden hava yastıklarından aktarım yapacağımız araçtır. 

IMU(1 adet): Aracın güncel açısal hız değerini çıktı olarak veren I2C modülüdür. 

Basınç ölçer (3 adet , sağ sol yastıklar ve tüpün içerisinde):Bulundukları ortamlardaki            
basınç değerini çıktı olarak veren sistem elemanıdır. 

 

Kullanılan sistem elemanlarının araç üzerindeki yerleri: 

 

 

Şekil 20. Hava yastığı ve hava tüpünün robot üzerindeki yeri 
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Şekil 21. Hava yastığı ve hava tüpünün izometrik görüntüsü 

4.1.8.2.Çalışma Prensibi 

Robotumuzun sürekli istediğimiz derinlik seviyesinde olmasını sağlamak amacıyla        
aşağıdaki prosedüler gerçekleştirilir: 

Aracımızın basınç sensörleri sayesinde derinlik bilgimizi anlık olarak takip edilir.          
Aracın ana kontrolcüsü aşağı ya da yukarı gitmeye karar verdiğinde röle modülü adlı sistem              
elemanlarına sinyal yollar.Bu sinyal aşağı yöne gitme komutu, yukarı yönde gitme komutu ya             
da derinlik açısından sabit kalma komutu olabilir. Aldığımız bu girdi doğrultusunda aşağı ya             
da yukarı hareket komutu gerekli röle modülüne şu prensiple iletilir: 

Gelen komut yukarı yönlü ise→hava yastığı üzerindeki röle modülüne açılma komutu           
gönderilir  
 

Gelen komut aşağı yönlü ise→hava tüpü ile hava yastığı arasındaki borunun açıklığını            
kontrol edecek röle modülüne açılma komutu gönderilir  
 
 

Röle modülüne gelen komut solenoid valf adlı parçalara iletilir, bu parça havanın            
aktarılacağı boruların elektriksel komutlar sayesinde açılıp kapanabilmesini sağlar. Hava         
tüpünden hava yastığına gidecek boruları kontrol eden röle modülüne açılma komutu           
gittiğinde şu olaylar gerçekleşir: 
 

Röle Modülü anahtarı kapanır, devreden akım geçer ve sinyal solenoid valfe iletilir.            
Solenoid valf açılınca hava tüplerinden hava kanalları aracılığı ile hava yastığına aktarım            
sağlanır.Hava yastığının şişmesiyle aracın yüzeye doğru hareketi başlar. 
 
 

k b s   F = V * d * g  Denklem 1 
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Fk=Kaldırma Kuvveti Vb=Batan cismin hacmi ds=Aracın İçinde bulunduğu sıvının 

yoğunluğu g:yer çekimi ivmesi G=Toplam  araç ağırlığı 
 

Hava yastığının şişmesiyle batan cismin hacmi arttığından kaldırma kuvveti artar ve           
yukarı hareket başlar.Fk>G(Aracın yukarı yönlü hareketinin başlaması için aracın ilk önce           
sabit pozisyona gelmesi ve ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olması gerekmektedir.Bunun          
nasıl yapılacağı da aşağıda anlatılmıştır.) 
 

Geri besleme mekanizması sayesinde anlık aracın derinliğini ölçülür, kontrolcümüz         
yeni komuta karar verir. 
 

Hava yastığından suya atılacak havayı kontrol edecek röle modülüne açılma komutu           
gittiğinde şu olaylar gerçekleşir: 

 
Röle Modülü anahtarı kapanır devreden akım geçer ve sinyal solenoid valfe iletilir.            

Selenoid valf açılınca hava yastıklarından suya tek yönlü hava hareketi başlar. Hava            
yastığının havasının inmesiyle aracın daha derine doğru hareketi başlar. (Aracın aşağı yönlü            
hareketinin başlaması için aracın ilk önce sabit pozisyona gelmesi ve ağırlığının kaldırma            
kuvvetine eşit olması gerekmektedir. Bunun nasıl yapılacağı da aşağıda anlatılmıştır.) Batan           
cismin hacminin azalması dolayısıyla kaldırma kuvveti azalır ve aşağı yönlü hareket başlar.            
Geri besleme mekanizması olarak araç üzerindeki basınç sensörü sayesinde anlık aracın           
derinliğini ölçülür, ana kontrolcü yeni komuta karar verir. 
 
Sabit kalma komutu geldiğinde 
 

Ana kontrolcüden sabit kal komutu geldiğinde Denklem 1’ e göre G = Fk prensibi ile               
gerekli Fk hesaplanır ve buna göre hava yastığına hava doldurulur.Aracın anlık ağırlığı ise             
aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 
1)Hava tankının ve hava yastıklarının içerisinde bulunan basınç sensörleri ile anlık basınç            
saptanır. 
 
2)Araç suya inmeden önce hava tüpünün basıncı 20 bar’dır. Hava yastığının basıncı ise 1              
atm’e yani hava basıncına çok yakındır. 
 

       P   * V = n * R * T  
   Denklem 2 

P:basınç V:hacim n:mol sayısı R:gaz sabiti T:Sıcaklık(Kelvin) 
 

suyun derinliklerine gidildikçe, sıcaklık her yüz metrede bir derece azalır.Böylece yüzey           
sıcaklığını bildiğimiz sürece anlık sıcaklığı derinlik sensöründen gelen veriler ışığında          
hesaplayabiliriz. 
 
3)Araç suya inmeden önceki basınç ile hava tüpündeki gaz mol sayısı Denklem 2 ile              
hesaplanır. 
 
4)Anlık basınç sensörlerinden ölçülen basınçlarla anlık mol sayısı Denklem 2 ile hesaplanır. 
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5)Kullandığımız gazın mol ağırlığını bildiğimiz için aracın anlık ağırlığı hesaplanmış olur ve            
aracın bulunduğu derinlikte sabit kalması için gerekli koşul olan Fk=G ‘yi sağlamak için şu              
prensip izlenir: 
 

Aracın ağırlığı bilineceğinden ve bu ağırlık kadar bir kaldırma kuvveti elde edilmesi            
gerektiğinden dolayı denklem 1 üzerinden gereksinim duyulan batan cisim hacmi hesaplanır           
(ds ve g sabit). Bu hesaplama doğrultusunda cihazın toplam hacmi ile gereksinim duyulan             
batan cisim hacmi karşılaştırılır ve aradaki fark bulunur. Formül 2 ile bu hacim farkının elde               
edilmesi için gereken gaz mol sayısı hesaplanır.Hesaplanan sayıda mol sayısı geçişi gaz            
tankından hava yastığına doğru gerçekleşir. 

 
Hesaplanan mol sayısında gazın geçişi, gaz tankı içerisindeki gazın mol sayısını, gaz            

tankı içerisindeki basınç sensörlerinden anlık olarak takip ederek ve bu mol sayısını işlem             
başlamadan önceki mol sayısı ile arasındaki farkı bularak gerçekleştirilir.Fakat çözüm          
bununla bitmez çünkü Fk=G koşulu sağlandığında araç üzerindeki net kuvvet sıfır olur , bu da               
araç üzerindeki ivmenin sıfır olması anlamına gelir. Fakat aracın ilk hızı olduğundan ivmesi             
sıfır olsa dahi araç önceki doğrultusunda harekete bir miktar daha devam eder.Bu durumda             
aracın istenmeyen bir derinliğe ulaşmasının söz konusu olmasını engellemek için “reference           
governor” tekniğinin[10] kullanılarak kontrolsüz yükselme ya da alçalma durumlarının önüne          
geçilmek istenmektedir.  
 
Aracın sağa sola doğru eğilmesini önleme 
 

Aracın üzerindeki IMU sayesinde yatay eksenle yapılan açı hesaplanır.Açı, fiziksel          
olarak sağa yatıklık anlamına geliyorsa sağ hava yastığından ,yine Denklem 2 sayesinde            
hesaplanan miktarda hava dışarı atılır.Böylelikle araç dengeye ulaşır.Açı,fiziksel olarak sola          
yatıklık anlamına geliyorsa sol hava yastığından, yine formül 2 sayesinde hesaplanan           
miktarda hava dışarı atılır.Böylelikle araç dengeye ulaşır. 
  
(***Bu işlemlerin röle modülüne gerek olmaksızın sadece solenoid valf ile yapılması da            
mümkündür.Fakat biz daha temkinli olması açısından iki kez kontrol gerçekleştireceğimiz bir           
yapı tercih ettik.) 
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Şekil 22. Derinlik kontrol mekanizmasının çalışma prensibini açıklayan şema 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1.   Mekanik Tasarım Süreci  

Raporun bu kısmına kadar, robota ait pek çok alt bölüme ait mekanik tasarım detaylı              
bir şekilde anlatılmıştır. Raporun bu kısmında aracın tamamının son hali ile ilgili bilgiler             
verilecektir. Bu bölümde, öncelikle aracın bu son haline gelmeden önce yapılan tasarımlar,            
çizimler ve fotoğraflara yer verilecektir. Ardından aracın yeni tasarımına ait üç boyutlu            
resimlere, yer verilecektir.   

Raporun önceki aşamalarında da belirtilmiş olduğu gibi, robotumuz 2019 yılı          
Teknofest Su Altı Sistemleri yarışmasında yarışmış bir robottur. Robota ait ilk           
implementasyon 2019 senesi içerisinde yapılmıştır.  

4.2.1.1.Teknofest 2019 Sürecindeki Robotumuz 

Daha önce de detaylıca anlatıldığı gibi Aracın temel hareket mekanizması iki yanda            
bulunan kanatların dalgalar halinde çırpılması sonucu oluşan itkiyi kullanarak ilerlemektir.          
Robotun ilk tasarımından beri temel hareket mekanizması bu olmuştur. Mekanik tasarım da            
buna uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle araca ait en önemli mekanik parçanın kanatlar             
olduğu söylenmelidir. Aşağıda araca ait ilk tasarımın CAD çizim verilmiştir. Robotun           
aşağıdaki Şekil 23.  ‘deki hali 2019 yılı Teknofest yarışmasına katıldığı tasarımına aittir. 

 

Şekil 23. Teknofest 2019  sürecindeki robotun CAD çizimi 

Bu ilk tasarımda kullanılan kanat tasarımı, yeni tasarımımızda çok büyük değişiklikler           
yaşamamıştır. Kanatların tasarımına ait detaylı bilgileri raporumuzun başındaki Kanat         
Tasarımı bölümünde detaylı açıklanmıştır. Kanatların, robotumuz için önemini vurgulamak         
için raporda ayrı bir yer ayrılmıştır.  

Elbette bir su altı robotunun en büyük handikapı, onun su ile olan yoğunluk, hareket              
ve dinamik uyumunun sağlanmasıdır. İlk tasarımımızda çözülmesi gereken en önemli          
kısımlardan biri de bu konu olmuştur.  

Diğer hareket ise araç ilerlerken aşağı ilerleme hareketidir. Bu hareket için aracın            
durup dikey hareket mekanizmasını çalıştırması süreci yavaşlatacağı ve verimsiz olacağından          
bu hareketi aracın ağırlık merkezinde değişiklik yapmasına imkan sağlayacak bir sistem           
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kurarak sağlamayı planlamıştık. Bu sistem Şekil 24.’te de görülebileceği gibi, bir step motor             
tarafından araç boyunca uzanan kızak üzerinde aracın önüne ve arkasına aktif hareket            
ettirilebilen bir ağırlıktan oluşmaktaydı. Step motor ağırlığı IMU’dan aldığı açı bilgisi           
sayesinde aracın baş kısmını istenilen yöne doğru eğecek kadar kaydıracaktır. Bu sistem            
sadece dikey hareketin kontrolü için değil, aynı zamanda normal sürüş sırasında da aktif             
olarak ağırlık merkezini aracın ortasında tutmaya çalışarak dengede kalmasına yardımcı          
olması için tasarlanmıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 24.  Teknofest 2019 sürecinde araç üzerinde planlanmış denge sistemleri 

Aracın su altında doğru biçimde kontrol edilebilmesi için suda nötr yüzerlikte olması            
gerekmektedir [4]. Ancak gövde kısmı, hacmi oldukça büyük olan plastik bir yapı            
olduğundan, ekstra ağırlık eklenmezse suda yüzer halde kalmaktadır. Bu sebeple aracın alt            
kısmına, ağırlık merkezi gözetilerek, araç boyunca eşit olarak çimento ağırlık yerleştirilmişti.  

İlk versiyonunda yapmış olduğumuz bu mekanizma şimdi daha da geliştirilecektir.          
Yeni halini daha detaylı incelemek için raporumuzun Robotik Manipülatör Kol başlığı           
altındaki Hareketli Ağırlık kısmını lütfen inceleyiniz. 

Aracın ilk versiyonun gövdesi boş bir bakır makarasından üretilmişti ve ön kısımda            
kamera görüntüsü alabilmek için hem sızdırmazlık sağlayabilecek hem de şeffaf bir pleksi            
glass levha kullanılmıştı. Bu parçanın bağlantısının sızdırmazlığını sağlamak amacıyla ise          
gövde ile bu parça arasına et kalınlığı 4 cm olan bir conta yerleştirilmişti. Aracın yüzerliğinin               
nötre yakın kalması da motorların aracı daha kolay hareket ettirmesini sağlayacağından aracın            
içine de nötr kalacak şekilde çimento doldurulmuş kalıplar eklenmişti, bu yukarıda da            
açıklanmıştır. İç kısımda devre kartlarını sabitlemek için de 3 boyutlu yazıcıdan destek            
parçalar üretilmişti. 

4.2.1.2. Teknofest 2020 Ön Tasarım Sürecindeki Robotumuz 

Bu bölümde ön tasarım sürecinde robotun genel tasarımı için planlanan yeniliklerin           
açıklaması verilecektir. Ön tasarım sürecinde robotumuza itici motorlar eklemeyi düşündük.          
Bunun nedeni, her ne kadar yaptığımız kanat hareketinin kumlu deniz tabanında kum            
kaldırmadan deniz tabanı görüntüsü elde edebilme avantajı olsa da, kanat hareketlerinin uzun            
mesafelerde verimsiz kalmasıdır. İtici motorları bu uzun mesafelerde kullanmayı, deniz          
tabanına yakın yerlerde ise kanat hareketlerimizi kullanmayı düşündük. Aşağıda Şekil 25.’ de            
ön tasarım aşamasındaki robotun CAD çizimi incelenebilir. Şekil 26.’da ise ½ ölçekli bu ön              
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tasarım modeline ait maketin resmi görülebilir. Ön tasarım aşamasında itici motorlar           
haricinde ilk tasarımdan farklı olarak ciddi bir değişiklik düşünülmemiştir. 

    

Şekil 25. Aracın ön tasarım aşamasındaki  CAD tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şekil 26. Aracın ön tasarım aşamasındaki ½ ölçekli modeli 

 

4.2.1.3. 2020 Teknofest Kritik Tasarım Aşamasındaki Robotumuz 

Ön tasarım aşamasında öne çıkan itici motor fikri, kritik tasarım aşamasında           
elenmiştir. Bunun öncelikli nedeni, itici motor kullanımının robotun bio-taklit özgünlüğüne          
aykırı bir yaklaşım olmasıdır. Ayrıca kullanacağımız itici motorlar, su altında yosun ve            
benzeri materyallere maruz kalıp, hareket güçlüğüne sebep olabilirler. Bir diğer neden ise,            
suyun dışında bulunan herhangi bir elektrikli parçanın potansiyel risk yaratmasıdır. Ayrıca bu            
motorlaran vazgeçerek, ciddi bir bütçe tasarrufu da ettik.  

Bu nedenle, öncelikli hedefimiz alternatif bir yöntemle robotun hareketini iyileştirmek          
oldu. Bu nedenle bir çift palet gibi de kullanabileceğimiz ve dengemizi arttıracak kuyruk fikri              
ortaya çıktı. Bu konudaki detaylı açıklama Kuyruk bölümünde verilmiştir.  

Yapılan diğer büyük mekanik değişiklikler raporun önceki bölümlerinde detaylıca         
açıklanmıştır. Burada değerli okuyucuyu yukarıdaki bölümleri incelemeye davet ediyoruz.         
Yapılacak bir diğer büyük değişiklik ise araca hava yastığı eklenmesidir. Bu yeni            
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mekanizmanın nasıl kullanılacağı raporun Dalma Batma Mekanizması bölümünde detaylı         
açıklanmıştır. Araca ait son çizimlerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27. Aracın izometrik görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28. Aracın üstten görünümü 
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4.2.2. Malzemeler  

Bu bölümde açıklama kolaylığı olması için, robota ait bölümlerde kullanılan          
malzemeler bir tablo halinde verilmiştir. Tablonun sağ sütununda ise bu bölümlerde           
kullanılan parçaların fiyatlarının bilgisi Tablo 1.’de bulunabilir. 

 

ALT BÖLÜM MEKANİK MALZEME ELEKTRONİK 
MALZEME 

FİYAT 

Ana Gövde Dış Malzeme: Pleksi boru  
 
 
İç İskelet: Elektronik   
develeri taşıyacak raylı   
sistem. Bu malzemeler üç    
boyutlu yazıcıdan  
çıkartılacaktır. 

Sensör:12 adet sıvı   
seviye sensörü 

Sensör: (12 adet) sıvı    
seviye sensörü  

195  
Dış Malzeme:  36  
 
 
 

Temel 
Elektronik 

 
Devre Kartları: Bakır   
levhalar  

 
Motor Sürücü:  
pca9685  
Kart:Jetson Nano 
 

Kart: Jetson Nano  1060  
Motor Sürücü: pca9685   
(2 adet) 48 
 
Toplam: 
Gerekli Tutar: 
 

Kanatlar Neopren Kumaş Motor:Savox 
SW-0231MG (x12) 

Motor: 3240 (on iki    
adet) (altı adet mevcut) 
Kumaş: 65  
Toplam: 3305 
Gerekli Tutar:  1685 

Kuyruk Pleksi glass levha Sensör: IMU-  
BNO055 (x1) 
Motor:Savox 
SW-0231MG (x2) 
 

Sensör:  118 (bir adet)    
(Mevcut) 
Motor:  540 (iki adet) 
Toplam: 658 
Gerekli Toplam: 540 

Kamera 
Sistemleri 

İskelet: Kamera  
sabitleyiciyi taşıyacak ana   
iskelet üç boyutlu yazıcıdan    
çıkartılarak yapılacaktır.  

Sensör: IMU-  
BNO055 (x2) 
 
Motor: Servo motor   
Tower-Pro MG92B  
(x6) 
Kamera: Raspbery  
Pi Kamerası (x1),  
 

Sensör  236 ( iki adet)     
(Mevcut) 
 
Motor: 267 ( altı adet) 
 
Kamera: Raspbery Pi   
Kamerası 115 (bir adet)    
(Mevcut) 
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1920X1080 MJPEG  
AR0330 Çift Lens   
Stereo Mikro Mini   
Endüstriyel kamera  
(x1) 
 

1920X1080 MJPEG  
AR0330 Çift Lens Stereo    
Mikro Mini Endüstriyel   
kamera 
 620 (bir adet) (Mevcut) 
 
Toplam: 1238 
Gerekli Tutar: 267 

Robotik Kol 3D bastırılacak Motor: Servo motor   
Savox SW-0231MG  
(x10) 
 

Motor:  2700 (10 adet) 
Toplam: 2700 

Hareketli 
ağırlık 

4x 6000 rulman Sensör: IMU-  
BNO055 
Motor:DCmotor 
Pololu-25D-12V-21k
gcm 
Motor sürücü:  
L293D 

Sensör: 118 (bir adet)   
(Mevcut) 
Motor:  250 (bir adet) 
Motor sürücü: 5 (bir   
adet) 
 
Toplam: 373 
Gerekli Tutar: 255 

Işıklandırma 12x LED Işık Kaynağı: XM   
L2 T6 U2 LED (x12) 
 

Işık Kaynağı: 978(on iki   
adet) 
Toplam: 978 
 

 
Derinlik 
Kontrolü 

Mekanizması 

2x hava yastığı, 
1x  hava tüpü 
hava boruları 

 
4 kanallı Röle   
Modülü 
4 x Solenoid Valf, 
3 x basınç ölçer. 

Hava tüpü : 60 
Hava yastığı  
malzemesi: 70 
Hava boruları: 30 
4 kanallı Röle   
Modülü: 14 
4 adet solenoid valf: 260 
3 adet Basınç Ölçer: 112 
Toplam: 553 

LIDAR 2x Pleksiglas yarım küre Sensör:VL53L0X 
ToF mesafe sensörü   
(x3), CNY70  
kızılötesi sensör (x3) 
 
 

Mesafe Sensörü:  180 (3    
adet) 
Kızılötesi Sensör: 30 (3    
adet) 
Toplam: 435 

 

Tablo 1. Robotun alt bölümlerine göre kullanılan mekanik & elektronik parçalar ve bu 
parçaların fiyatları  
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Tablo 1. ‘de verilen parçaların neden ve nasıl seçildiği ilgili oldukları bölümlerde            
açıklanmıştır. Raporda bu açıklamayı bütünlük olması açısından ilgili bölümde vermeyi daha           
uygun bulduk.  

 
4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 
Daha önce de söz edildiği gibi, robotumuz pek çok farklı amacı gerçekleştirmek üzere             

çalışan sistemlerin bir bütünüdür. Bu nedenle her sistemin kendine uygun üretim yöntemleri            
olacaktır. Bu sistemlere yönelik detaylı bilgiler raporumuzun önceki kısımlarında         
açıklanmıştır.  
4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Silindirik bir gövdeye sahip olacak robotumuzun boyutları 24 x 30 x 80 cm ve ağırlığı               
yaklaşık 6 kg olacaktır. Maksimum kanat açıklığı 80 cm’dir. Suda nötr yüzerlikte olabilmesi,             
araca eklenecek hacimleri dinamik olarak kontrol edilecek hava yastıkları ile sağlanacaktır. 

 
 
4.3.  Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Şekil 29. Elektronik Tasarım Şeması 

Ana işlemci olarak Jetson Nano kartı kullanılacaktır. Bu kart üzerinde sensörlerden ve            
kullanıcıdan gelen veriler okunup anlamlandırılacak, yer üstü merkezi ile iletişime geçecek ve            
bu bilgileri işleyip hareket komutlarına dönüştürerek motor kontrolcüsü olarak kullanılacak          
olan Arduino UNO’ya aktaracaktır. Aracın hareket etmesi gereken yön ve hızı alan Arduino             
UNO üzerinde ise bu komutları aracımızın hareket yöntemi olan sinüs dalgalarını oluşturacak            
algoritmaları çalıştırarak motorlara iletecektir.  

4.3.1.1. Güç 

Aracın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için yüzeydeki 220 V AC prizden gelen            
voltaj güç kaynağından 48V DC voltaj olarak robota verilmektedir. Robotun içerisinde de            
farklı elemanların ihtiyaç duyduğu şekilde gerekli çevirmeler yapılacaktır, mesela         
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kontrolcülerin (Jetson Nano, Arduino UNO) ihtiyaç duydukları 5V DC ve motorlar için 6V             
DC’ye çevrilecektir. Bu dönüşüm yapıldıktan sonra iki güç hattı için de sigortalar entegre             
edilecektir. Bu sigortalar 5V hattı için maksimum 4 A değerinde, 6V hattı için ise 6 A                
değerinde akıma izin verecektir. Bu değerler 5V için Jetson Nano, Arduino ve araçta             
kullanılacak kamera, sensör gibi parçaların çalışma akımları, 6V için ise servo motorların            
zorlanma akımları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Güç dönüştürücü kartın         
çizimleri aşağıda Şekil.30’da görülebilir. Paralel olarak 4 adet dönüşütürcüü bir kart           
tasarladık. Bunun sebebi, motorlara giden kollardan geçen akımı daha çok kola bölüp, bir             
koldan çok yüksek akım geçmesini önlemek istememizdir. Ayrıca akım değerlerini kontrol           
altında tutabilmek ve herhangi bir kısa devre durumunda sistem elemanlarının zarar           
görmesinin önlemek içi 7.5 A’lik fuse’lar kullanmaya karar verdik. 

 

Şekil 30.Güç kartının devre şematiği ve baskıya hazır hale getirilmiş görüntüsü 

4.3.1.2. Motor Sürücü 

Güç hattı çalışır hale geldikten sonra motor sürücülerin ve motorların bağlantıları           
yapılacaktır. Motor sürücü olarak Arduino ile I2C protokolü ile haberleşme sağlayan           
PCA9685 kullanılacaktır. Bu sürücüyü seçme sebebimiz ise Arduino kartı üstünde pin sayısı            
azlığını dikkate alarak I2C protokolünün bize sağladığı sadece 2 pin üzerinden 128 adete              
kadar sensör, motor, led ile iletişim olanağı sağlaması ve bağladığımız modüllere adres            
atayarak her birini aynı anda farklı adreslerden kontrol edebilmemizi sağlamasıdır [6].           
Böylece 28 adet servo motoru sürebilmemize imkan vermesidir. Motor sürücü olarak           
kullanacağımız devrenin şemasını Şekil.31’de görebilirsiniz. 
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Şekil 31. Arduino ve PCA9685 bağlantısı için tasarlanan devre şematiği ve devre 
baskısı için hazırlanan hali 

4.1.3.3. Kontrol Girdisi 

Aracın dış dünya ile olan tüm iletişimi (Yüzey kontrol girdisi, kamera verisi ve sensör              
girdileri) Jetson Nano üzerinden sağlanacaktır. Jetson Nano ile bu veriler işlenip gerekli            
komutları motor kontrolü için kullanılacak olan Arduino UNO’ya USB üzerinden seri           
haberleşme ile iletecektir. Arduino UNO üzerinde ise gelen veri motor komutlarına           
dönüştürüp aracın hareketi sağlanacaktır. 

4.1.3.4. Işıklandırma 
 
Araç su altında hareket ederken etrafını görmek için bir görüntü işleme algoritması            

kullanmaktadır. Görüntü işleme algoritmasının düzgün çalışabilmesi için kameradan net bir          
görüntü alabilmesi kritik bir durum oluşturmaktadır. Su altında net görüntü elde etmek zor             
olduğu için robotun ekstra bir ışık kaynağına ihtiyaç duyduğu geçen seneki yarışmada            
gözlemlenmiştir. Dalgıçlar genel olarak su altında çekim yaparken 1000-1500 lümen gücünde           
fenerler kullanmaktadırlar. Biz de robotumuzun ışıklandırması için bu aralıkta bir ışık           
kaynağına ihtiyacımız var. Robotu besleyen güç hattının dayanbileceği maksimum akımın          
sınırlı olmasından dolayı çok yüksek voltajlarda çalışan ışık kaynaklarını da          
kullanamamaktayız. Bunun yanında ışık kaynağının su geçirmemesi de bizim için önemli bir            
husus.  

Işıklandırma için LED seçerken de en son kriterimiz de bütçe idi. Su altı             
ışıklandırmalarının fiyatları çok geniş bir aralığı kapsıyor. Bu aralıkta bize istediğimiz           
performansı verebilecek ideal fiyattaki ürünü bulmaya çalıştık. Bütün bu değerlendirmelerin          
sonucunda XM L2 T6 U2 LED kullanmaya karar verdik. Bu LED çoğu sualtı fenerinin              
kullandığı LED ve bize gereken parlaklığı veriyor. Bunun yanında su altı fenerlerinin geldiği             
fiyattan çok daha ucuz bir fiyatta geliyor. Ayrıca LED’e kendi elektronik anahtarımızı            
yapmamız çok kolay. Su altı fenerleri robotlar değil de insanlar tarafından kullanılmak için             
tasarlandıklarından sadece manual anahtarları oluyor. Bu LED’in tek dezavantajı diğer su           
fenerleri gibi su geçirmez bir paketi olmaması ama bu durumu da araç gövdesi üzerinde              
oluşturmayı düşündüğümüz su geçirmez LED yuvalarıyla önlemeyi düşünüyoruz. Bu         
yuvaların yerleşimini sarı oyuklar olarak Şekil 32’de görebilirsiniz.  . 
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Şekil 32. Araç üzerindeki LED ışıklandırması 
4.1.3.5. Sigortalar 

Araç oldukça fazla miktarda motor içermektedir. Bu parçalar araç içerisindeki diğer           
elektronik parçalara oranla daha fazla akım çekmektedir. Bu nedenle bu parçalar fazla güç             
çekerek diğer cihazlara zarar verme riskini taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için, araç             
içindeki devre kartlarına entegre şekilde, olası bir motor zorlanması ya da kısa devre             
durumunda fazla akım geçmesini önlemek için devre hattı boyunca farklı akım değerlerinde            
sigortalar kullanılacaktır.  
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4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

 

 
Şekil 33. Algoritma çalışma prensibini açıklayan şema 

 
Su altı aracı, üzerinde bulunan IMU sensöründen aldığı bilgiyi quaternienden 3D           

koordinatlara çevirerek oryantasyon ve konum bilgisine dönüştürür. Açı değişimi üzerinden          
aracın içindeki step motor yardımıyla bir kızak üzerinde PID algoritması kullanarak belirlenen            
konumlara kaydıracağımız aktif ağırlık ile aracın su içerisinde ön ve arka kısmının eşit             
seviyede kalması, dalma ve yüzeye çıkış aşamalarında da ağırlığın yerini ayarlayarak aracın            
yükselme ve alçalması kontrol edilecektir. Araç edindiği kamera görüntülerini işleyerek görüş           
alanında herhangi bir çemberin olup olmadığını algılar. Bu çemberlerin oryantasyonunun          
tayini sonrasında yatay çemberlerin denizaltı görevine ait, dikey çemberlerin ise engel geçiş            
görevine ait olduğu anlaşılır. Görevleri algıladıktan sonra engel geçiş görevi için kameradaki            
derinlik bilgisini de barındıran görüntüyü ve mesafe sensörlerini kullanarak çember üstünde           
en az üç farklı noktaya eşit uzaklıkta olacak şekilde konumlanır. Bu manevra aracı çemberin              
merkez ekseni ile hizalanmış hale gelmesini sağlar. Ayrıca çemberlerin belli bir açıdan elips             
görünmesine dayanarak robot kendini bu çemberleri tam bir daire görecek şekilde           
konumlandırmaya çalışarak hata oranını azaltır. Araç kendini hizaladığı eksen üzerinde PID           
algoritması kullanarak noktalara uzaklığını korur ve bu şekilde düz ilerleyerek çemberlerin           
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içerisinden geçmiş olur. Araç çemberlere olan uzaklığını bulurken çemberlerin çaplarını          
kullanacak ve geometrik benzerlik prensibinden yararlanacaktır. Dumlupınar görevinde de         
aynı şekilde ilerleyerek çember göremeyene kadar yani en içteki çember alanına varıncaya            
kadar ve Dumlupınar’a çarpmayacak şekilde ilerleyerek görevi tamamlar. 

 
4.3.3. Simülasyon 
 

Kontrolcü tasarlarken önemli bir husus da kontrolcüyü test edebilmektir. Donanım          
hazırlanmadan önce kontrolcünün genel performansı hakkında bir fikir edinebilmek için          
kontrolcü tasarlarken simülasyonlar kullanılır. Özellikle şu anki pandemi sürecinde         
donanımın testi zorlaştığı için simülasyon daha da bir önem kazanmıştır. Simülasyonunu           
yaparken hem kullanması kolay olması açısından, hem de istediğimiz özgürlüğe sahip           
olduğundan Unity Engine’i kullanmaya karar verdik. Bu simülasyon üzerinden PID          
algoritması, “reference governer” ve görüntü işleme algoritmalarını test etmeyi planlıyoruz          
temel olarak. Daha sonraki aşamalarda ise bu algoritmaları aynı anda test etmeyi ve burdan az               
çok gerçek donanımda da neler göreceğimizi anlamayı bekliyoruz. Bu raporun yazılma           
aşamasında simülasyon hala yapılma aşamasında ve görsel açıdan tamamen hazır değil.           
Aşağıdaki Şekil 34 ve 35’ te simülasyonun yapım aşamasından birkaç görsel görülmektedir. 

Şekil 34. Nautilus’un Simülasyonda Park Etmesi 
 
 

Şekil 35. Simülasyonda Nautilus'un Çemberlerden Geçmesi  
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Yukarıdaki figürlerden de görülebileceği gibi yarışmadaki farklı parkurları simüle         
ederek aracımızı test etmeyi planlamaktayız. Simülasyonumuz henüz erken aşamada olup          
parkurlar halen prototip olarak denenmektedir. Yakın zamanda parkurların tamamlanması,         
ardından da görüntü işleme ve PID algoritmalarının testlerinin parkurlarda yapılması          
amaçlanmaktadır. Öncelikle, istenilen sonuçlar elde edilene kadar algoritma elementleri         
(görüntü işleme, PID) teker teker test edilecek, sonrasında ise tüm sistemler aynı anda             
denenecektir. Böylece genel kontrolcü sistem hakkında fikir edinmeyi planlamaktayız.         
Simülasyondan çıkacak kontrolcü ve gerçekte kullanılacak kontrolcü tamamen aynı olmasa da           
elde ettiğimiz sonuçların gerçek donanım üzerindeki çalışmalarda büyük bir kolaylık          
sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 
4.3.4. Yazılım Tasarım Süreci 

Araç, kameradan aldığı görüntüleri Jetson Nano üzerinde sınıflandırarak, konumunu         
ve görevini yerine getirebilmek için ne yapması gerektiğini anlamaya çalışır. Görüntü işleme            
Jetson Nano üzerinden Python 3 programlama dilinde OpenCV ve NumPy kütüphaneleri           
kullanılarak yapılır.  

Geçen seneki tecrübelerimiz gösteriyor ki su altından alınan görüntü ham olarak           
işlemek için kullanışsız bir görüntü. Bu nedenle bu sene görevleri tamamlamak için yazılan             
algoritmada kullanmak üzere ham görüntüyü değil, sualtı ortamına göre iyileştirilmiş          
görüntüyü kullanacağız. Bu iyileştirme işleminin ise yapılan bazı araştırmalardan[11]         
esinlenilerek yapılması planlanmaktadır. Gerçek zamanlı görüntü işleme yapmamız gerektiği         
için bu sualtı görüntüsü iyileştirme algoritmasının maksimum verimde çalıştığından emin          
olmamız gerekir. 

Su altı aracımızda gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılacak yazılım paketleri          
Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştıran araç üstü gömülü bilgisayar (Jetson Nano)            
kullanılacaktır. Bu gömülü bilgisayarda ana yazılım ortamı olarak ROS meta işletim sistemi            
kullanılacaktır. Hazır yazılım ortamları kullanmanın: 

 
● İşletim sisteminin çoklu işlem yapabilme kapasitesini hızlı bir şekilde         

kullanmaya izin vermesi 
● Farklı mimarilere sahip çevre birimleriyle iletişime geçmeyi       

kolaylaştırması 
●  

gibi avantajları bulunmaktadır. Ayrıca ROS paketinin de akademi ve endüstride çok tercih 
edilmesini sağlayan: 
 

● Esnek ve eş zamanlı mesajlaşma sistemine sahip olması 
● Robotikle ilgili bir çok matematiksel problemin çözülebilmesini       

saglayan araçlara sahip olması 
● Yüksek standartlara sahip simülasyon uygulamalarıyla rahat      

entegrasyon sağlaması ve simülasyon ortamını gerçek zamanlı olarak        
gerçek fiziksel sistemle birlestirme yeteneğine sahip olması. 

● Odometri, lokalizasyon, sensör işlenmesi gibi yaygın robotik       
problemlerin altından kalkabilecek ve açık kaynak kodlu diğer        
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yazılımlarla kolay entegrasyonu sağlayan standart mesaj yapısına sahip        
olması 

● Bir aksiyon tanımlanmasına izin verip bu aksiyonun tamamlanma        
yüzdesini ya da hata durumunu yenileme imkanı sağlama ve bu          
bilgileri bütün ekosistemle paylaşma yeteneğine sahip olması 

 
gibi özellikleri bulunmaktadır [7]. 
 

Yapılan görüş alışverişleri ve danışmanımızdan edindiğimiz akademik tavsiyeler        
sonucunda ana yazılımın dört ayrı kısımdan oluşmasına karar verilmiştir. Bu dört kısım alt             
seviye motor kontrolcüsü, sensör verilerinin toplanması ve anlamlandırılması, görüntü işleme          
ve son olarak navigasyon ve karar verme kısmıdır. Bu kısımların her biri kendi işlevlerini              
görmek, baska kısımlarla iletişime geçebilmek ve asenkron olarak çalışabilmek için ROS           
altyapısı üzerinde çalışacaktır. 
 

Görüntü işlemede Python programlama dili ve OpenCV görüntü işleme kütüphanesi          
kullanılacaktır. Motor kontrolü ve sensör verilerinin anlamlandırılmasında ise C dili          
kullanılacaktır. ROS sisteminin sağladığı kolay mesajlaşma sistemi sayesinde bu iki dilin           
entegrasyonu sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızı öngörmekteyiz. 

Motor kontrol yazılımı Arduino üzerinde C programlama dili kullanarak yazılacaktır.          
Bu yazılımın temel amacı Jetson Nano’dan gelen sürüş parametrelerini motor komutlarına           
çevirecek fonksiyonları yürütmektir. 

 
 
4.4. Dış Arayüzler 

 

Yüzey kontrol ünitesinde Jetson Nano’dan alacağımız kamera görüntüsü ve sensör          
bilgilerini gözlemleyebileceğimiz bir bilgisayar kullanacağız. Bu bilgisayarın da araçla         
haberleşebilmesi için tıpkı araç içerisinde olduğu gibi ROS altyapısı kullanılacaktır. Araçtan           
gelen bilgiler doğrultusunda ROS üzerinde çalışan Rviz, Gazebo gibi simülasyon programları           
ile aracın anlık durumunu yüzeyden gözlemleme imkanına kavuşmuş olacağız. 

Araç içindeki su sızıp sızmama ya da sızan su miktarını gerçek zamanlı olarak             
yüzeyden bilebilmek için, odacıklarda bulunan sıvı seviye sensörlerinden alınan bilgi Python           
dili kullanılarak ekran üzerinde görsel olarak da sıvı seviyesini takip edebilmemizi           
sağlayacaktır. Eğer acil çıkış prosedürü olarak belirlediğimiz hava yastıklarının şişmesi          
gerçekleşemiyorsa yüzey üzerindeki acil durdurma butonu kullanılarak, aracın yüzeye manuel          
olarak çıkarılması ve havuz dışına hızlıca çıkarılarak araç içine su almasının önüne            
geçilecektir. 
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5. GÜVENLİK 

Aracın en güvenli şekilde su altında ilerlemesi için olası riskler geniş bir kapsamda             
düşünülmüş ve her senaryo için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu bölümde riskleri elektriksel            
risk ve su alma riski olarak temel iki gruba ayırdık. Her iki risk grubu için de olası                 
senaryolara karşı alınacak tedbirler aşağıda açıklanmıştır. 
 
5.1. Aracın Su Yüzeyinden Güç Alırken Oluşabilecek Tehlikelere Karşı Önlemler 
 

Aracın acil bir durumda görevini yarıda bırakıp su yüzeyine çıkmasını sağlamak için 
 

● aracın üzerinde ve yüzeyde acil durdurma butonu bulundurulacaktır. 

Bu iki farklı acil durum butonu sayesinde araca gerekirse su yüzeyinden veya su             
içerisinden müdahale edilebilecektir. Suyun yüzeyinden güç alan araç ile suyun yüzeyindeki           
güç ünitesini birleştiren kablo hattı girişi başta olmak üzere tüm, 

● elektrik hattı suya karşı izole edilecektir.  

Yalnızca su sızması yüzünden oluşabilecek kaçaklar değil, aynı zamanda olası bütün           
istenmeyen ve tehlikeli akım kaçaklarına karşı,  

● kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı izole edilecektir. 

Araç oldukça fazla miktarda motor içermektedir. Bu parçalar araç içerisindeki diğer           
elektronik parçalara oranla daha fazla akım çekmektedir. Bu nedenle bu parçalar fazla güç             
çekerek diğer cihazlara zarar verme riskini taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için,  

● Araç içindeki devre kartlarına entegre şekilde, olası bir motor         
zorlanması ya da kısa devre durumunda fazla akım geçmesini önlemek          
için devre hattı boyunca farklı akım değerlerinde sigortalar        
kullanılacaktır. 

 
5.2. Su Alma Durumunda Aracı Korumak İçin Alınacak Tedbirler  

 
Aracın su almasıyla oluşabilecek tehditlerin önüne geçebilmek için öncelikle aracımızı          

en iyi şekilde yalıtıcağız. Öncelikle, 
 

● aracın gövdesindeki ek parçaları hem su geçirmez contalarla hem de          
akvaryum silikonu kullanılarak yalıtılacaktır. 

Aynı zamanda aracın mekanik tasarımı da bu tür bir tehdidin sonucundaki zararı            
minimuma indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hususta, 
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● aracın içi odacıklardan oluşan birbirinden ayrılmış bölümlerden       
oluşacaktır. Böylece, olası bir su alma durumunda tüm sistemin         
bozulmasının önüne geçmesi planlanmaktadır. 

Araç her ne kadar en iyi şekilde yalıtılacak olsa da, herhangi bir su alma durumunda               
bu durum en kısa sürede tespit edilip gerekli müdahale yapılacaktır. Bunun için, 
 

● aracın içinde on iki adet su tespit sensörü bulunacak ve buradan içeride            
su olup olmadığı takip edilebilecektir. odacıklarda bulunan sıvı seviye         
sensörlerinden alınan bilgi Python dili kullanılarak ekran üzerinde        
görsel olarak da sıvı seviyesini takip edebilmemizi sağlayacaktır. 
 

Eğer ki bu sensörlerden istenmeyen bir durumun bilgisi alınırsa, bu durumda, acil            
durum prosedürü devreye girecek ve 

● hava yastıkları şişirilerek araç yüzeye çıkartılacaktır. 

Hava yastığı çalışma prensibi ile ilgili detaylı açıklama raporda 4.1.7. Derinlik Kontrol            
Mekanizması başlığı altında verilmiştir. Bu acil durum anında yüzeye çıkarken araç, yine de             
bir müddet su almaya devam edecektir. Bu süre içerisinde sızıntıdan elektronik parçalarımızı            
korumak için,  

● suyun devrelere ulaşmasını yavaşlatmak için içeride bebek bezlerinde        
kullanılan su emici pudralarla dolu paketler yerleştirlecektir. Bu sayede         
aracın yüzeye çıkabilmesi için zaman kazanılmış olup olası tehlikelerin         
önüne geçilebilecektir. 

Alacağımız bu tedbirler ile güvenliği en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz.  

6. TEST 

Takımımız, Teknofest 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında Şekil 35.a ‘da           
sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosundan görüntüleri bulunan araçla yarışmıştır. Yeni          
aracımızda da kullandığımız kanat hareketini yerine getirebilmiştir. Yeni aracımızdaki         
düzenlemeler yaşanan bazı aksaklıkları çözmek üzere tasarlanmıştır. Bu süreçte, hareketimize          
engelleyici bir etki olarak gördüğümüz sürtünme yüzey alanını küçültmeyi ve kanatların           
hareketini kesen pleksileri esnek plastik çubuklar ile değiştirerek kanat hareketini daha           
verimli hale getirmeyi hedefledik. Ayrıca eski aracımızda kullandığımız kolun iki motorlu           
olması, eski aracımızın kanat yapısı ve hidrodinamik olmayan tasarımımızın görevleri yerine           
getirmemizi zorlaştırdığını gözlemledik. Tasarladığımız yeni kol ve yukarıda bahsettiğimiz         
düzenlemeler ile aracımızı daha etkili kullanabilmeyi planlıyoruz.  
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                                 (a)                                                                    (b)   
  

Şekil 36. (a) Eski aracın test görüntüsü, (b) Yeni aracın CAD çizimi 
 

Henüz yeni araç üzerinde su içerisinde hareketini gözlemleyebileceğimiz bir test          
uygulanamamış olsa da, karada mikro servolar, su altında ilerleyişimizi sağlayacak olan dalga            
hareketi ile sürülerek yazılımın doğruluğu test edilmiş ve hareket karada gözlemlenmiştir.           
Şekil 36 (a). Ayrıca aracın iç boşluğunun izolasyonu tamamlanmış olduğundan, 200L’lik varil            
kullanarak hazırlamış olduğumuz test havuzunda Şekil 36. ‘da bu kısmın sızdırmazlığı test            
edilmiş ve izolasyon işleminin başarılı olduğu görülmüştür. 
 

    

                              (a)   (b)  

Şekil 37. (a) motor test düzeneği, (b) test havuzu 

Ayrıca, kurduğumuz LIDAR sisteminin kara ortamında yapılan testler sonucunda başarılı          
sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Şekil 38’de görüldüğü gibi bulunduğu ortamın genel bir           
haritasını çıkarmayı başarmıştır. 

 

45 
 



 
 

Şekil 38. Test alanı ve LIDAR’ın çıkardığı haritası 

Her ne kadar kaba bir taslak gibi görünse de alınan sonuçlar olumludur ve önceden de               
belirtildiği gibi kamera sisteminden elde edilen görüntünün işlenmesiyle birleştirilerek çok          
daha kaliteli bir haritalandırma yapılması planlanmaktadır. 

 

7. TECRÜBE 

Su altında araç içerisinden aldığımız kamera görüntüsünün netliği kara testlerinde          
gerçekleştiği gibi olmadığı ve içerideki su buharı ön cam üzerinde birikip görüşü kestiği için              
ön camı kapatmadan önce, camın içini gliserin ve metil alkol karışımıyla temizleyip kapattık.  

Su alma problemi yaşadığımız denemeler sonucu devre kartlarının kurumasını         
beklediğimizde kartların genel kanının aksine hala çalışır durumda kaldıklarını gözlemledik.          
Ancak su almış devrelerin uzun süreli kullanım için uygun olmadığı da devreler üzerindeki             
oksitlenmelerden anlaşılabilmektedir. Hatta kısa vadede bile paslanan kısımların yalıtkan hale          
geldiği durumlarla karşılaştık. 

Eski robotta kullandığımız kol 2 motorluydu ve görevi yaparken cisme yetişebilmesi           
için tüm robotun cisme yaklaşması gerekiyordu. Eski robotun kanat yapısı ve robotun            
hidrodinamik olmayan yapısı yüzünden bu işlem uzun sürüyordu. Yeni tasarladığımız kol ile            
bu sorunu çözdük. Yeni kolumuz robottan 65 cm uzaklıktaki cisimlere etki edebilmektedir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Aracımızı tamamlama sürecinde yapmayı planladığımız işler ve bu işlerin tahmini          
tamamlanma süreleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Planlanan İş Gerekli Zaman 

● Mekanik parça ve devre çizimlerinin en son hallerine getirilmesi  
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye başlanması 

1-21 Haziran 
(3 hafta) 

● Ana gövde içindeki iskelet parçalarının 3 boyutlu yazıcıdan        
üretilmesi, ön ve arka kapak olarak kullanılacak pleksi glass         
levhaların lazer kesim ile kesilmesi conta ve iskelet parçaları ile          
ana gövde montajının tamamlanması 
 

● Kanatların servo motorlara bağlanmasını sağlayacak eklem      
parçalarının temini, ek parçalarının üretimi ve montajı 
 

● Kuyruk olarak kullanılacak pleksi glass levhaların lazer kesim        
ile kesilmesi ve ek parçalarının 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılması  
 

● Kamera sistemleri olarak belirttiğimiz gimbal’lerin 3 boyutlu       
yazıcıdan üretilecek parçalarının üretimi ve montajı 
 

● Sensör sistemlerinde açıklanan LİDAR yapısındaki sensörlerin,      
üretim ve montajı 
 

● Robot kol için gerekli parçaların 3 boyutlu yazıcıdan üretilmesi         
ve montajı 
 

● Hareketli ağırlık sistemi için kullanılacak mekanik parçaların       
üretimi ve montajı 
 

● Derinlik kontrol mekanizmasında kullanılacak malzemelerin     
temini, elektronik devrelerin imalatı ve hepsinin bir araya        
getirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın başlaması 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi 

22 Haziran- 
5 Temmuz  
(2 hafta) 

● Ana gövdenin su geçirmezlik testlerinin yapılması ve çıkan        
sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılması, varsa hataların       
çözülmesi 
 

● Kanatlar üzerindeki motor kontrolünün karada test edilmesi ve        

6-12 Temmuz 
(1 hafta ) 
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çıkan sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılması, varsa       
hataların çözülmesi 
 
 

● Kuyruk yapısının içerisinde bulunan motorların kontrolünün      
karada test edilmesi ve çıkan sonuçlara göre gerekli        
iyileştirmelerin yapılması, varsa hataların çözülmesi 
 

● Kamera sistemleri olarak belirttiğimiz gimbal’lerin karadaki      
donanım ve yazılımsal testlerinin gerçekleştirilmesi ve çıkan       
sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılması, varsa hataların       
çözülmesi 
 
 

● Sensör sistemlerinde açıklanan LİDAR yapısındaki sensörlerin      
karadaki yazılımsal testlerinin gerçekleştirilmesi ve çıkan      
sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılması, varsa hataların       
çözülmesi 
 
 

● Robot kolun kontrolü için kod yazılmaya başlanılması, karadaki        
testlerinin gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçlara göre gerekli       
iyileştirmelerin  yapılması, varsa hataların çözülmesi 

 
● Hareketli ağırlık sistemi için karadaki testlerinin      

gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçlara göre gerekli      
iyileştirmelerin  yapılması, varsa hataların çözülmesi 
 
 

● Derinlik kontrol mekanizmasının karadaki testlerinin     
gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçlara göre gerekli      
iyileştirmelerin  yapılması, varsa hataların çözülmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi ve       
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi 

● Ana gövde, kanat ve kuyruk yapılarının bir araya getirilip su altı           
testlerine başlanılması ve çıkan sonuçlara göre hareket üzerinde        
gerekli iyileştirmelerin yapılması, varsa hataların çözülmesi 
 

● Kamera sistemleri olarak belirttiğimiz gimbal’lerin kara      
ortamındaki testlerinin tamamlanıp su altı testlerine hazır hale        
getirilmesi 
 

● Sensör sistemlerinde açıklanan LİDAR yapısındaki sensörlerin      
kara ortamındaki testlerinin tamamlanıp su altı testlerine hazır        

13-19 Temmuz 
(1 hafta ) 
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hale getirilmesi 
 

● Robot kolun kontrolü için kod yazılmaya devam edilmesi,        
karadaki testlerinin gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuçlara göre       
gerekli iyileştirmelerin  yapılması, varsa hataların çözülmesi 

 
● Hareketli ağırlık sisteminin kara ortamındaki testlerinin      

tamamlanıp su altı testlerine hazır hale getirilmesi 
 
 

● Derinlik kontrol mekanizmasının kara ortamındaki testlerinin      
tamamlanıp su altı testlerine hazır hale getirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi ve       
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi       
ve yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

● Ana gövde, kanat ve kuyruk yapılarının bir araya getirilmesiyle         
oluşmuş kısmın su altı testlerinin tamamlanması 
 

● Kamera sistemleri olarak belirttiğimiz gimbal’lerin ve sensör       
sistemlerinde açıklanan LİDAR yapısındaki sensörlerin araç      
içine alınıp su altı testlerine başlanılması 
 

● Robot kolun kontrolü için kod yazılmasının tamamlanması ve        
kara ortamındaki testlerinin tamamlanıp su altı testlerine hazır        
hale getirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi ve       
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi       
ve yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

20-26 Temmuz 
(1 hafta) 

 
● Kamera sistemleri olarak belirttiğimiz gimbal’lerin ve sensör       

sistemlerinde açıklanan LİDAR yapısındaki sensörlerin araç      
içine alınıp su altı testlerinin tamamlanması 
 

● Robot kol, hareketli ağırlık ve derinlik kontrol mekanizmalarının        
araç üzerine alınıp su altı testlerinin tamamlanması 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi, robot       
üzerinden alınan görüntüler ile denemelerin başlaması ve       
iyileştirilmesi 
 

27 Temmuz- 
2 Ağustos 
(1 hafta) 
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● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi,       
yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

● Aracın su altında manuel olarak kontrollerinin başlaması ve        
iyileştirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi, robot       
üzerinden alınan görüntüler ile denemelerin devam ettirilmesi ve        
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi,       
yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

 

3-9 Ağustos 
(1 hafta) 

● Aracın su altında otonom olarak kontrollerinin başlaması ve        
iyileştirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın devam ettirilmesi, robot       
üzerinden alınan görüntüler ile denemelerin devam edilmesi ve        
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi,       
yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

 

10-23 Ağustos 
(2 hafta) 

● Aracın su altında otonom olarak kontrollerinin devam ettirilmesi        
ve iyileştirilmesi 
 

● Görüntü işleme odaklı kodlamanın tamamlanması, robot      
üzerinden alınan görüntüler ile denemelerin devam edilmesi ve        
iyileştirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi,       
yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

24 Ağustos- 
6 Eylül 
(2 hafta) 

● Aracın su altında otonom olarak kontrollerinin tamamlanması ve        
yarışma için son kontrollerin yapılarak yarışma için hazır hale         
getirilmesi 
 

● Simülasyon ortamı üzerinde kod geliştirilmeye devam edilmesi,       
yapılan testlerden elde edilen verilere göre düzenlenmesi 

7-20 Eylül 
(2 hafta) 

● Yarışmaya gidilmesi ve görevlerin yerine getirilmesi 22-27 Eylül 
(1 hafta) 

  

   Tablo 2. Planlanan işler ve tahmini tamamlanma süreleri 
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 Aşağıda temin edilmesi gereken malzemelerin türü, adedi, tahmini birim fiyatları ve           
özellikleri verilmiştir.( Tablo 3) 

 

Talep Edilen 
Malzeme Türü 

Malzeme 
Adedi 

Malzeme 
Tahmini 

Birim Fiyatı 

Malzeme Tanımı ve Özellikleri 

Servo Motor 
 

24 Adet 276,00 TL Servo Teknolojisi: Dijital & Düşük 
Voltaj Giriş Voltajı: (V) 4.8V - 

6.0V Servo Türü: Standart Servo 
Motor Tipi: Fırçasız Motor Dişli 

Türü: Metal Dişli Kasa Türü: 
Kompozit Kasa Hız: @ 4.8V: 0.20 

San/60° @ 6.0V: 0.17 San/60° 
Tork: @ 4.8V: 12.0kg/166.6oz-in 

@ 6.0V: 15.0kg/208.3oz-in 

Diğer 
(Üretilecek 

mekanik 
malzemeler) 

1 Adet 1.000,00 TL Üretilecek mekanik aksamın 
organize sanayi bölgesindeki 
firmalardan alınan en uygun 

fiyatlarına göre tutarıdır. 

Sıvı Seviye Sensörü  12 Adet 3,00 TL Ürün Adı: su seviyesi sensörü 
Çalışma voltajı: DC3-5V Çalışma 
akımı: 20mA'den az Sensör Türü: 

Analog Algılama Alanı: 
40mmx16mm Üretim süreci: FR4 

çift taraflı HASL Çalışma sıcaklığı: 
10 derece-30 derece Nem:% 10 -% 
90 yoğunlaşmayan Ürün Ölçüleri: 

62mmx20mmx8mm 

 
Röle Kartı  

1 Adet 14,00 TL 4 kanal role kontrol kartı, 5V ile 
kontakların kontrol edilebildiği, 

Arduino veya diğer başka 
mikrodenetleyeciler ile 

kullanılabilen bir röle kartıdır. 
Röleler için NC, NO ve COM 

bacakları dışarı alınmıştır. Böylece 
tetikleme durumunda kısa devre 
veya tetikleme durumunda açık 

devre olması istenilen durumlarda 
kullanılabilir. Özellikleri: 

Boyutları: 10x7x3 cm Ağırlık: 60gr 

Led 12 Adet 81,00 TL Marka : Cree Model : XM L2 T6 
U2 Kelvin Değeri : 6500 Kelvin - 
8000 Kelvin Güç : 10w (+%20) 
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Volt : 3,2v - 3,6v Güç : 10W 
Lümen : 1200 Amper : 

Max2800ma 2,8A Ölçü : 20mm 
star pcb 

Valf 4 Adet 65,00 TL WITECH ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
4V 210 - 08 PNÖMATİK VALF 

1/4"-5/2 PNÖMATİK 
SİSTEMLERDE KULLANILIR . 

Basınç Sensörü 3 Adet 38,00 TL Dijital Barometrik Basınç Sensörü 
Modülü 3.3V-5V geniş çalışma 

geilimine sahiptir, böylece çeşitli 
Arduino modelleri ile uyumludur. 

I2C haberleşme protokolünü 
kullanır. Yüksek hassasiyetli 

modül 0-40KPa aralığındaki hava 
basıncını ölçebilir. Ürünün 

boyutları 19x18mm şeklindedir ve 
2 adet 2mm montaj deliği 

bulunmaktadır. 

                                           Tablo 3. Temin edilecek malzemelerin listesi  

 

Tablo 1.’de mevcut olarak belirtilen malzemelerimizin temini aşağıda belirtilen         
kurum/kuruluş/yarışmalardan alınan destek ve ödüller sayesinde sağlanmıştır. Eksik olanlar         
için Teknofest’ten destek talebinde bulunmaktayız. 

 

● Takım: robotu geliştiren IEEE-RAS takımının imkanları - 2000 TL 
● AdımODTÜ: ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen destek - 3500TL 
● Teknofest: Teknofest tarafından 2019 yılında verilen destek - 1200 TL 
● ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği STAR programı - 500 TL 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Tasarımımızda temelde vatoz balığının hareketlerinden esinlendik. Amacımız aracın        
sinüs dalgası hareketi ile karşılıklı zıt kuvvetleri kullanarak hem dinamik hem de statik olarak              
dengede kalmasını sağlamaktır.[3] Genelde robotik sistemlerde dinamik ya da statik denge           
arasında tercih yapma zorunluluğu vardır. Bu yüzden ikisi de aynı anda sağlanamaz fakat             
robotumuzda kullanılan hareket prensibi sayesinde aynı anda her ikisi de sağlanabiliyor.           
Böylece etkilere karşı hızlı tepki verebiliyoruz. Hareketin pervaneli sistemler yerine yanal           
paletler tarafından sağlanması, robotun taşlara ya da su altındaki yosun/dallara takılması ve            
kumlu yüzeylerde de kumu kaldırıp görüşün bozulması gibi riskleri de böylece ortadan            
kalkmış oluyor. Bu sayede robotumuz, buz altı veya mağara gibi su altındaki kapalı             
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ortamlarda daha hassas ve verimli hareket edebilmenin sağladığı avantajla bu tip bölgelerde            
araştırma kolaylığı sağlayabilecektir. 

Robotumuzun istenilen yönde/doğrultuda gidebilmesi ve sensörlerin/kameraların daha       
az hatayla daha sabit veri toplayabilmesi için gövdedeki sarsıntıları en aza indirmemiz            
gerekmekteydi. Kuyruk sistemini bu iş için uygun olabileceği, yardım edebileceği kanısına           
vardık. Bu nedenle, kuyrukları ekstra bir sarsılmaya sebep olmaması için 2 kuyruktan oluşan             
bir sistem tasarladık. Bu şekilde birbirinin uyguladığı dikey düzlemdeki (robotun ileri hareket            
doğrultusuna dik) kuvvetleri sönümleyerek olumsuz bir etki yaratmamasını amaçladık.         
Kuyrukların bir diğer görevini ise kanatların gövdede meydana getirdiği sarsıntıyı azaltmak           
olarak belirledik. IMU sayesinde robotun ne kadar sarsıldığı ölçülüp kuyrukların sarsılmaya           
neden olan olan kuvveti sönümleyerek daha stabil bir sürüşe yardımcı olacağını           
düşünmekteyiz. Bu sayede kuyrukların hem robotun itişine katkı sağlarken bir yandan da            
gövdenin sarsılmasını engellemesine katkıda bulunmasını amaçlamaktayız. 

Pek çok diğer ROV’un aksine Nautilus'da xy düzleminde derinlik kontrolü için dönen            
pervaneler bulunmaz. Robotumuzda derinlik kontrolü, aracın batan hacminin basınçlı gaz          
yardımıyla değiştirilmesi ile sağlanır.Bu durum aracın denizde çalışırken zemine yakın          
gözlem yapacağı anlarda xy düzleminde dönen pervaneler sebebiyle toz kaldırmasının önüne           
geçmiş olur. Böylece daha temiz bir görüntü elde edilebilir. 

Tasarımımız, diğer LIDAR sistemlerinden farklı olarak sensörlerin bağlı bulunduğu         
daire şeklindeki platformlar siyah beyaz dilimlere ayrılmıştır. Bu sayede başlangıç          
konumundan itibaren kaç derece dönüldüğü ve LIDAR’ın son konumu daha net bir şekilde             
belirlenebilmekte, servo motorlardan doğan hata payı minimuma indirilebilmektedir. 
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