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1. RAPOR ÖZETİ 

İnsansız sualtı araç sistemleri, farklı geometrik yapı, boyut ve ağırlıklarda tasarlanan yarı 

otonom veya otonom olarak çalışan mekatronik sistemlerdir [1]. ETÜ Teknoloji Takımı olarak 

yarışma şartnamesi incelenip istenilen görevleri yerine getirmeye yönelik elektronik ve 

mekanik alt sistemlerin tasarımı yapıldı. Bu doğrultuda sistemlerimizde kullanılacak 

elemanların fiyat-performans açısından en iyiyi sağlaması için ekip üyelerine gerekli 

görevlendirmeler yapıldı. Yapılan birkaç ön tasarımdan sonra ortak karara varılan nihai 

tasarımın ana gövdesinin epoksi ve cam fiberden elle yatırma yöntemi kullanılarak üretilmesine 

karar verildi. Elektronik alt sistemin bulunacağı bölmeyi ise kalıba epoksi döküm ile üretimi 

gerçekleştirilecek. Bunların dışında yarışma şartnamesinde yer alan “Su Altı Temizlik” ve “Su 

Altı Montaj” görevlerinin başarı ile gerçekleştirilebilmesi için bir tutucu kol tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.. Eklemeli imalat yöntemi kullanarak üretilecek kol, esnek aynı zamanda 

hafif olmakla birlikte bir vida adımıyla servo motordan tahrik alacaktır. Robotumuz işlem 

gücünü Raspberry Pi dan alıp yönlenmelerini ise suya dayanıklı bir motor ile sağlayacaktır. 

Suya dayanıklı motor seçimi tasarlanan su altı aracının fiziksel özellikleri göz önünde 

bulundurularak gerekli performans hesaplamaları yapılıp belirlenmiştir. Seçilen motora uygun 

sürücüler motor seçimiyle birlikte belirlenmiştir. Kullanılacak sensörler ilgili görevleri 

gerçekleştirebilecek kabiliyette seçilmiştir. Yapılacak olan görevlerde tüm sistemin kontrolünü 

yapacak olan Raspberry Pi işlemci kartı üzerinde çeşitli kodlama çalışmaları yapılarak uygun 

ve çalışır bir kod elde edilmiştir. Ayrıca yönelimleri sağlayabilmesi için gerekli olan motor 

pervaneleri SolidWorks yardımıyla tasarlanmıştır ve üretimi ise eklemeli üretim yöntemi 

kullanılan 3D baskı ile yapılacaktır. Son olarak yarışma alanında sağlanacak AC gerilimi 

sistemin gereksinim duyduğu DC gerilime dönüştürmek için gerekli olan dönüşümü yapacak 

olan elektronik kart tasarımı ilgili takım üyeleri tarafından gerekli simülasyonlar PROTEUS 

programı üzerinden yapılarak özgün bir şekilde tasarımı yapılmış ve üretim aşamasına 

geçilmiştir.  

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

     Etü teknoloji takımı 1 danışman ve 9 öğrenci ile toplamda 10 kişiden oluşmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda takım üyeleri hakkında temel bilgiler verilmiştir. 
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Üniversitesi 
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AKDOĞAN 
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Mühendisliği 
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Tablo 2.1 Takım üyeleri hakkında genel bilgiler 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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Şekil 2.1 Organizasyon Şeması 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Tasarımları gerçekleştirilen su altı robotunun aşırı durumlar için su altındaki davranışları 

sonlu elemanlar analiziyle test edildikten sonra kalıplama işlemleri gerçekleştirilmiştir ve 

robotun gövdesi üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca SolidWorks ile tasarımı yapılan ve motorlara 

bağlanacak olan pervanelerin üretimi için üniversitede kullanılacak olan 3D Yazıcı için yönetim 

tarafından tarih belirlenmesi beklenmektedir.  

      Tasarlanan aracın elektronik aksanının kurulumu için gerekli olan malzemelerin teminine 

başlanmıştır. Üniversitemizin verdiği bütçe doğrultusunda önem sırası dikkate alınarak 

malzemelerin siparişi verilmiştir. Takımımızın elektronik grubu tarafından üretilecek olan 

kontrol masası AC-DC ve araç içi DC-DC dönüştürücülerinin tasarımı Proteus programı 

kullanılarak yapılmıştır.  Analiz ve test imkânı veren bu uygulamadan çalışma durumları test 

edilmiştir. Yapılan testler ve analizler sonucunda tasarlanan dönüştürücü kartın sağlıklı çalıştığı 

gözlemlenmiştir. Bu kartın üretimi için üniversitede kullanılacak olan PCB cihazı için gerekli 

izinlerin üniversite yönetimi tarafından verilmesi beklenmektedir. Ek olarak manuel görevler 

için belirlenen kumanda hakkında çeşitli çalışmalar yapılarak uygun ESC seçimleri yapılmıştır.  
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Şekil 3.1 Araç içi gerilim dönüştürücü tasarımı 

 

     Yazılım ekibi su altı aracının otonom görevleri için kullanılmak üzere çeşitli kodlama 

çalışmalarını Raspberry Pi kartı için sürdürmüştür. Bu çalışmalar neticesinde web cam 

kullanılarak çeşitli denemeler yapılıp yazılan kodların doğruluğunu ispatlamaya çalışmışlardır. 

Görevler sırasında belirlenen geometrik şekli tanımlayabilecek ve su altı aracının belirlenen 

görevleri yapması için sensörlere ve motorlara verilecek komutları içeren ve Raspberry Pi kartı 

için çalışır bir program elde edilmiştir. Programa ait algoritma oluşturularak herhangi bir 

problem oluşması halinde problemin çözümü için anlaşılır hale getirilmiştir. 

      Takımımız zaman planlamamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
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Kontrol istasyonuna genel bakış; 

 
Şekil 4.1 Kontrol istasyonuna genel bakış 

 

 Kontrol istasyonu ile su altı aracının haberleşmesi ve kontrolü yukarıdaki şekilde temel 

olarak görselleştirilmiştir. Kontrol istasyonunda bulunan bilgisayardan yarışma öncesi son 

kontroller yapılacak ve aracın yarışma süresince havuzdaki konumu ve hareketleri takip 

edilecektir. 

 Kontrol istasyonunda bulunan monitör ile su altı aracında bulunan yüksek çözünürlüklü 

kameradan alınan görüntüyü anlık takip ederek kontrol kumandası ile görevler 

gerçekleştirilecektir.  

 Kontrol istasyonunda bulunan ve takımımızın üreteceği AC-DC dönüştürücü ile havuza 

kontrollü bir gerilim-akım aktarılmış olacaktır. Aynı zamanda üretilecek bu dönüştürücü 

üzerinde bulunan acil durdurma butonu ile olası güvenlik sorunlarında araç üzerindeki güç 

kesilebilecektir. 
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Şekil 4.2 Sigortaların Elektronik Kontrol Şeması 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

Bu aşamada ön tasarım raporu sürecince tasarım oluşturmak için daha önce  

Teknofest’19 yarışması için takımımız tarafından hazırlanan tasarımın SWOT analizi yapılarak  

elde edilen veriler doğrultusunda tasarımları bilgisayar ortamında SolidWorks ile 

karşılaştırılarak  nihai bir tasarım oluşturuldu. 
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Şekil 4.3 Tasarım 1 

 

 

Şekil 4.4 Tasarım 2 
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Şekil 4.5 Tasarım 3 

 

 

Şekil 4.6 Tasarım 4 

 

Ön tasarım raporunda şekil 4.6 nihai tasarım olarak belirlenmiştir. Ancak yapılan 

çalışmalar ve elektronik ekibi ile yazılım ekibinin telkinleri doğrultusunda üretim ve görevleri 

tamamlama kabiliyeti açısından üzerinde şekil 4.7 ‘deki gibi revizyonlar gerçekleştirildi. 
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Şekil 4.7 Revize edilmiş nihai tasarım 

 

Şasi birleşim bölgeleri burulma ve eğilme momentlerini karşılayabilmesi için 

kalınlaştırıldı. Elektronik kart birimi şekli tasarımın yüksekliğini azaltarak ağırlık merkezini 

daha dengeli hale getirecek şekilde değiştirildi. Ön kısımda bulunan kamera bölmesi kamera 

görüş açısını iyileştirmek amacıyla büyütüldü ve önünde bulunan şasi boruları kaldırılarak daha 

estetik bir görünüm elde edildi. Tutucu kol objeler zeminde bulunduğu için dört koldan ikiye 

düşürüldü ve oluşacak burkulmayı taşıyabilmek amacıyla kaldırılan kolların yerine burulma 

çubukları eklendi. 

 

 

 

Şekil 4.8 İSA tasarımı üstten bakış 
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1 Şasi Tüm sistemleri üzerinde barındırması için tek parça olarak 

tasarlanmıştır  

2 Yön iticileri Yönlenme dışında ileri geri hareketini de sağlayan iticiler 

efektif bir yönlenme sağlayabilmek amacıyla aralarında 128° 
açı oluşturacak şekilde şasi üzerindeki motor yuvalarına 

yerleştirilmiştir. 

3 Derinlik iticileri Dengeli bir yukarı aşağı hareket kabiliyeti için sac ayağı 

prensibinden yola çıkarak üç adet derinlik iticisi kullanılmıştır 

ve ağırlık merkezine uygun olarak denge sağlaması amacıyla 

konumları belirlenmiştir. Yön iticilerindeki gibi bu iticiler de 

ayrı olarak üretilip şasi üzerindeki motor yuvalarına 

yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. 

4 Elektronik kart 

birimi 

Elektronik devreleri içerisinde muhafaza edebilmek için 

tasarlanmıştır. İçeride olası bir sorunu göz ile kontrol 

edebilmek ve estetiklik katmak için şeffaf olarak tasarlanmış 

olup gerekli müdahale ihtiyaçları için geniş bir kapak 

barındırmaktadır. Kapağın sızdırmazlığı sağlanmış olup 

sızdırmazlığa ve ağırlık merkezi dengesine katkı sağlaması 

amacıyla ince geniş yapılı ve iticilerin orta merkezine 

konumlandırılmıştır. 

5 Kamera bölmesi Geniş ön alan sayesinde kameranın görüş açısından maksimum 

verim hedeflenmiştir. Kamera bölmeye yerleştirildiği takdirde 

hareket etmeksizin aynı anda tutucu kolu ve aracın yönleneceği 

havuz içi görülebilmektedir 

6 Tutucu kol Daha önce farklı bir projede kullandığımız ve kullanım 

kolaylığı sunan bir koldur. Üzerinde görevler için bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

Tablo 4.1 İSA parçalarının tanıtımı 

 

 

 

Şekil 4.9 İSA iticilerinin görüntüsü 
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3,1 İtici 

gövdesi 

(kovan) 

İticileri şasiden bağımsız olarak tasarlamış bulunmaktayız. Bunun 

sebebi itici grubundaki parçalarda olası problem oluştuğunda 

iticiyi söküp yerine hızlı şekilde yenisini yerleştirebilmek ve 

gövde itici birleşim yerlerindeki zayıflığı ortadan kaldırmak için 

tasarlanmıştır. Numaralandırılan bölge şasi ile itici arasında ki tek 

mekanik bağlantıdır. Bunun yanında pervane muhafazası olarak 

da işlev görmektedir. 

3,2 Kovan 

motor 

tutucu 

bağlantıları 

Motor İtici takımına birleştirilmesi için silindirik bir parça 

içerisinde vidalı bağlantı ile birleştirilmiştir. Bu silindirik parça 

ile kovanın arasındaki kuvvet aktarımı sağlayan parçalardır. Üç 

adet 90° üç adet ise 60° ile yerleştirilmiştir. Farklı yükleri 

karşılamak amacı ile bu şekilde tasarlanmıştır. 

3,3 Pervane Profesyonel olarak tasarlanmış olan bir pervanenin yapısal olarak 

iyileştirilmiş hafifletilmiş ve boyutu büyütülmüş halidir. 

3,4 Motor 

tutucu 

Motorun tutturulması için üzerinde M3 vidalar için delik 

bulunduran silindirik parçadır. Aynı zamanda motor için ekstra 

bir yalıtım işlevi de vardır. 

3,5 Motor Pervane tahriki için hazır olarak alınmış olmasının yanında 

tasarım öncesi tahmini ağırlık hesabına göre devir ve moment 

değerleri buna bağlı olarak güç değeri seçilmiştir. 

Tablo 4.2 İSA iticilerinin özellikleri 

 

 

 

Şekil 4.10 Tutucu kol tasarımı 
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6,1 Tutucu tahrik motoru 

bölmesi 

Step motorun bulunacağı bölmedir. 

6,2 Tahrik mili Mil döndüğü zaman vida adımına bağlı 

olarak üzerindeki parçayı itmektedir. Bu 

şekilde kol açılmaktadır burada hızlı bir 

açma kapama işlemi yapabilmek amaçlı 

olarak vida hatvesi arttırılmıştır. 

6,3 Burulma çubukları Kaldırılan iki adet kol üzerinde taşınan 

burulma momenti diğer iki kola 

binmemesi için burulma çubukları ile yük 

hafifletilmiştir. Bu sadeye kolun 

parçalarının sıkışması da engellenmiş 

olmuştur 

6,4 Tutucu uçları Obje ile tek temas noktası olarak bu 

bölgeler tutuşu arttırmak için yumuşak 

malzeme olan silikon ile kaplanmıştır. 

Tablo 4.3 Tutucu kol özellikleri 

 

 

4.2.2. Malzemeler 

 

    Tasarlanan robotun gövdesi tamamen epoksi ve cam fiberinden oluşacak olup şeffaflık 

gerektiren bölmeler saf epoksi den yapılacaktır. Robotumuzda toplam 5 adet GOOIRC 3100 

KV su geçirmez motor ve 60A ESC kullanılacaktır. Pervaneler ve tutucu kol parçaları abs ve 

pla ile basılacaktır. 

 

 
Şekil 4.11 Kullanılacak motor görüntüsü 
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Kullanılacak motorun özellikleri: 

 

Marka adı GOOIRC 

Watt 900W 

Maksimum voltaj 12V 

Maksimum amper 56A KV (RPM / Volt): 3100KV 

Maksimum RPM 50000 

Çap 36mm 

Uzunluk 50mm 

Mil uzunluğu 15mm 

Mil çapı 3.175mm 

Bağlayıcı 4mm (Altın) 

Tablo 4.4 Kullanılacak motorun özellikleri 

 

 

ESC Özellikleri:  

Ürün adı Su geçirmez ESC 60A 

Patlama akımı 320A 

Pil 2-3 S Lipo / 4-9 S NiMh BEC çıkışı: 5.5V / 

3A 

Güç kaynağı fişleri T fişi 

Tablo 4.5 Kullanılacak ESC’lerin özellikleri 

 

 

 MALZEME ADET 

M
E

K
A

N
İK

 A
L

T
 

S
İS

T
E

M
İ 

Cam Fiber Örgü Kumaş 10 𝑚3 

Epoksi Reçine 1.5 L 

GOOIRC Su Geçirmez Motor 5 Adet 

PLA-ABS Flament 100m 

Tablo 4.6 Mekanik alt sistemi malzeme listesi 
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 MALZEME ADET 
 

E
L

E
K

T
R

İK
-E

L
E

K
T

R
O

N
İK

 

A
L

T
 S

İS
T

E
M

İ 

Ultrasonic Sensör 1 

FS Kumanda ve Verici 1 

MPU 6050 1 

Kamera 1 

L 298N 2 

ESC 60A  5 

360˚ Servo Motor 1 

Raspberry Pi 3 1 

Haberleşme Kablosu 25 m 

Gerilim Dönüştürücüleri 1 

Tablo 4.7 Elektrik-elektronik alt sistemi malzeme Listesi 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Elle yatırma ana gövde için bir kompozit üretim yöntemidir. Bunun üzerine simetrik iki 

parça olarak üretilen gövdeyi birleştirmek ve elyaf yönelimiyle farklı yönlerden gelen yükleri 

karşılamak amacıyla bant sarma yöntemi kullanılacaktır. Döküm elektroniklerin kart birimi için 

ve kamera bölmesi için epoksi reçineyi kendi tasarladığımız kalıba dökeceğiz. Eklemeli imalat 

(3D baskı) elektronik kart birimi, kamera bölmesi kalıbı pervaneler ve ana gövde kalıbı için ve 

İtici sistem parçaları için kullanılacaktır. Tesviye işlemleri montaj aşamasında delik delme ve 

yüzey oturmayan yerlerde taşlama gibi işlemler gerekebilir. 

Takımımız tarafından su altı aracımıza uygun olarak üretilecek olan AC-DC 

dönüştürücü girişinde 220 V AC olan gerilimi şartnameye uygun olarak 50 V DC’ ye 

dönüştürülecektir. Bu dönüştürücü kontrol istasyonunda olacak ve buna ek araç üzerinde 

bulunan DC-DC dönüştürücüsü ile ihtiyaç duyulan farklı gerilimleri üretilecektir. Araç üzeri 

dönüşüm devresinin hâlihazırda bulunan Proteus programından hazırlanan tasarımını 

okulumuzun laboratuvarımızda bulunan PCB baskı makinesiyle üretimini gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 4.12 PCB baskı makinesi 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 
Şekil 4.13 Aracımızın fiziksel özellikleri (Boyutları) 

 

     Tasarımımız her bir ayrıtı 450mm olan ve kalınlığı 100mm olan bir eşkenar üçgen 

şeklindedir. SolidWorks’ den aldığımız kütle özelliklerine ve alt sistemlerin toplam kütlelerine 

göre toplam ağırlığımız 3.9kg ve hacmimiz ise 0.00389𝑚3 olarak hesaplanmıştır. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 
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Şekil 4.14 Elektronik Ön Tasarım Blok Diyagramı 

 

     Yukarıda elektronik tasarımını gösteren blok diyagramında sensörlerin ve motorların 

kontrolü için iki farklı yol izlenecektir. Otonom kontrol için sensörler ve motorlar Raspberry Pi 

ile kontrol edilecektir.  İki adet motor sürücüsü kullanılacaktır. Bunlardan birincisine su altı 

robotunun yukarı aşağı hareketi ve dengesi için kullanılacak 3 adet DC motor bağlanacaktır. 

Diğerine ise sağ sol ileri ve geri hareketi sağlamak için kullanılacak olan 2 adet DC motor bağlı 

olacaktır. Bu sürücüleri kameradan alınan görüntü ve uygun görüntü işlemenin yapılması 

sonucunda Raspberry Pi ile kontrol edilecektir. Ultrasonic sensör ise yarışmadaki denizaltının 

tespiti ve sualtı aracının konumlanması görevinde kullanılacaktır. MPU6050 ivme ve gyro 

sensörü sayesinde sualtı aracının su içindeki konumu daha net anlaşılacaktır. Uzaktan kontrollü 

görevler için ise FS uzaktan kumanda alıcı ve verici modülleri kullanılacaktır. DC motorlar ve 

servo motor uygun ESC’ lere bağlandıktan sonra verici modülüne bağlanarak ve kumanda ile 

kontrolü sağlanacaktır. Raspberry Pi üzerinde olan kamera modülünden görüntüyü canlı olarak 

kontrol masasındaki monitöre aktaracak ve kontrolü sağlıklı bir şekilde kumanda ve kamera ile 

yapılabilecektir. Servo motor 360 derece dönebilme özelliğine sahip olacak ve bu sayede bir 

vidanın sıkılıp gevşetilmesiyle kıskaç kontrolü sağlanacaktır. 

 

 

 



 

18 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 

 

Şekil 4.15 Kontrol Algoritması 

 

Uzaktan Kontrollü Görevler Senaryosu: Kumandadan verilen başla komutu ile araç üzerindeki 

kameradan anlık alınan görüntünün monitöre aktarılmasıyla göreve başlanılacak.  

Araç üzerindeki ivme sensörü sayesinde aracın konumu kontrol bilgisayarımızdan anlık takip 

edilmiş olacaktır.  

Aracın hareketi ve görevleri tamamlaması için monitörden alınan kamera görüntüsü takip 

edilerek kumandadan verilen komutlarla uzaktan kontrollü görevler tamamlanacaktır. 

Engel Geçiş Görevi Senaryosu: Su altı aracımız sahip olduğu MPU 6050 ivme-gyro ve 

ultrasonic sensörlerinden aldığı verilerle havuza göre gerekli motorlara gerekli güç verilecek, 

bir başlangıç konumu ve denge pozisyonu alacaktır. 
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Kameradan alınan veriler ile işlemcimize kodlanmış görüntü işleme başlayacak ve su altında 

bulunan çemberler tespit edilecektir. 

Tespit edilen en yakın çembere doğru aracımız hareket etmeye başlayacaktır. Bu süreçte devam 

eden görüntü işleme döngü başa alınacak ve sıradaki en yakın çembere doğru ROV hareket 

edecektir. 

Tüm çemberlerden geçilmesinin ardından motorlar havuzda asılı duracak şekilde bir konum 

alacak ve yeni görevin gerçekleşmesi için bekleyecektir. 

Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Senaryosu: Otonom engellerden 

geçme görevinden sonra aracımızın motorlarına durma komutu verilecek. 

Kameramızın daireleri en iyi açıdan göre bilmesi için motorlara komut yollanarak hareke 

başlanması istenir. 

İstenilen konuma ulaşıldıktan sonra tekrardan motorlara durdurma komutu yollanır ve konum 

sabitlenir. 

İlk olarak görüntü işleme yardımıyla dairelerimizi bulduktan sonra renklerinin tespit edilecek 

şekilde yaklaşılması için motorlara tekrardan komut yollanılacaktır ve aracımız zemindeki 

hedef noktaya doğru harekete başlayacaktır. Bu konuma ulaşıldıktan sonra tekrardan motorlara 

durma komutu verilecek. 

İkinci aşamada ise dairelerimizin renklerini tespit edip, merkezlerini bulduktan sonra bu 

bilgileri kaydederek işleme devam edilecektir. 

Üçüncü aşama ise elde edilen veriler karşılaştırılarak hedef deniz altıya en yakın konumda 

konuşlanması için karar verilecek ve motorlara komut yollanılacak. 

Motorlar harekete geçerek dairenin merkezine doğru sabit bir şekilde harekete geçilmeye 

başlandığında merkezdeki denizaltı görüntü işleme sensörler ile tespit edilince en yakın şekilde 

konumlanması için sensörler işi sırtlanacaktır. 

Aracımızda kullanmış olduğumuz sensörlerin hata payı hesaplanarak yaklaşması için motora 

komutlar yollayarak, en iyi konumlanma gerçekleştirilecektir. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

     Sualtı aracının kontrolü için iki farklı yöntem uygulanacaktır. Uzaktan kontrollü görevler 

için kullanacağımız FS kumanda ve verici sistemi Flysky markasının geliştirmiş olduğu bir 

sistemdir. Bu kontrol için bir yazılıma gerek yoktur.  

Otonom görevler için ise Raspberry Pi kullanacağız. Kullanacağımız MPU 6050 sensöründen 

alacağımız ivme değerleri ile aracın gerekli motor kontrolleri yapılacak ve aracın dengesi 

sağlanacaktır. Aracın hareketi ise kameradan aldığımız görüntü üzerinde yapacağımız 

kodlamalar ile sağlanacaktır. Araca sensörden gelen bilgiler okunup, üç boyutlu uzayda 

motorlar bu okunan bilgilere göre çalıştırılıp her bir nesnenin yanına yaklaşılacaktır. OpenCV 

yardımıyla yapacağımız görüntü işleme ile yaklaşılan her nesnenin öncelikle çember olup 
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olmadığına bakılacaktır. Çember tespit etmek için nesnenin etrafında minimum 90 derecelik bir 

açıyla dolaşma planlanmaktadır. Bu dolaşma esnasında sürekli çember tanıma algoritması 

çalıştırılacak, çember bulma işlemi yapılırsa çemberi ortalama ve içinden geçme algoritması 

devreye girecektir. Çember tespiti yapılamazsa, bir diğer nesneye yol alınacaktır. 

 Çember tanıma işlemi için kenar bulma algoritması kullanılmaktadır. Elde eldilen 

görüntü kenar bulma algoritmasından geçirilerek, siyah beyaz (binary) bir görüntüye 

dönüştürülür. Bu görüntü üzerinde beyaz kısımlar ilgilenilen cisim, siyah kısımlar ise arka planı 

oluşturur. Bu kenarlar üzerinden Hough algoritması yardımıyla çember tanıması yapılabilir. 

Çember bulunmadığı zaman, cismin denizaltı olması ihtimaline karşılık denizaltı tanıma 

algoritması çağrılır. Bu algoritma da, konum bilgisini ve tespit edilen cismin şekil bilgisini 

yorumlayarak, denizaltı olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer ki denizaltı olduğuna kanaat 

getirirse, bu koordinatları kaydedecek, daha sonra 2. görevde kullanmak üzere bekletecektir. 

Bu işlemleri deneme aşamasında web kamerası görüntülerinden yararlandık. Kendi 

oluşturduğumuz temel şekillerin web kamerası ile birkaç fotoğrafını çektik. Ayrıca bu işlemi 

deneme aşamasında hazır resimlerden de yararlandık. Bu yönteme ait sonuçlar aşağıdaki 

şekillerde verilmektedir. 

                        

(a)                                              (b)                                             (c) 

Şekil 4.16 Web kamera görüntüsü (a), PGM formatında (b), Sınır belirlenmiş resim (c) 

 

                      

(a)                                           (b)                                                   (c) 

Şekil 4.17 Web kamera görüntüsü (a), PGM formatında (b), Sınır belirlenmiş resim (c) 

 

 Aşağıdaki şekilde görüntü işleme ile alakalı çalışmalar sonucu çalışır durumda olan 

kodları içeren algoritma verilmiştir. 
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Şekil 4.18 Görüntü işleme görevler algoritması 

 

4.3.4. Dış Arayüzler- 

      

     Araç üzerindeki Raspberry Pi’ a bağlanan kameradan alınan görüntü canlı olarak kontrol 

masasındaki monitöre aktarılacaktır. Ayrıca kontrol masasında aracın ivmesini ve su 

içerisindeki konumunu anlık görülebilen bir Raspberry çıktısı alacağız. FS kumanda arayüzü 

aracı kullanmak için yeterlidir.  
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5. GÜVENLİK 

 

     Takımımız iş güvenliği protokollerini ve ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle uygulamaktadır. 

Etü teknoloji takımı olarak proje odamız, takım üyelerinin çalışmasına uygun güvenliği ve 

konforu sağlamaktadır. Proje odamız ve laboratuvarlarımızda ilk yardım dolabı mevcuttur. Acil 

durumlarda ihtiyacı karşılayabilecek tüm ekipmanlar içerisinde bulunmaktadır. Takım üyeleri 

gereken zamanlarda kişisel koruyucu ekipmanlarını (koruma gözlüğü, koruma eldiveni, kulak 

tıkacı, maske, can yeleği vs.) kullanmayı ihmal etmez.  

     Yarışma şartları içerisinde bulunan araç üzerinde ve kontrol masasında acil durdurma 

butonu olacak şekilde aracımız tasarlanmıştır. Tüm kabloların elektrik yalıtımı yapılmıştır ve 

motorların suya karşı izolasyonu vardır. Aracımızın tasarımında keskin noktalar ve sivri uçlar 

bulunmamaktadır. 

6. TEST 

 

Ansys programını kullanarak CFD çözücüsünde sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. 

Minimum ve maksimum hızlarda oluşacak hız farkları basınç düşümleri ve türbülanslar 

gözlenmiştir. Bu doğrultuda tasarımın stabil şekilde yüzeceği görülmüştür. 

 

Şekil 6.1 25 m/s için basınç dağılımı 
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Şekil 6.2 25 m/s için akım çizgilerinin üst görünüşü 

 

 

Şekil 6.3 25 m/s için akım çizgilerinin yan görünüşü 
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Şekil 6.4 1 m/s için basınç dağılımı 

 

Şekil 6.5 1 m/s için akım çizgilerinin üst görünüşü 
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Şekil 6.6 1 m/s için akım çizgilerinin yan görünüşü 

 

7. TECRÜBE 

 

Şekil 7.1 Cam fiberi takviyeli kompozit gövde malzemesi 

 

Cam fiberi takviyeli kompozit gövde için büyük ölçüde üretim yapmadan öncede 

deneme numunesi hazırlanmıştır ve yüzey koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vakum 

kuvvetinin kuruma atmosfer koşullarının yetersiz olduğu görüldü. Bunun için kalıp yüzeyi 

jelkot ile kaplandı ve kabarcık kalmaması için güçlü kompresör kullanıldı. Bunun yanında 

başlangıç reaksiyon ısısı parçayı terk ettikten sonra poliüretan malzemeden yapılmış kutu 
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içerisine konularak ısı tabancasıyla kapalı kutu içerisine sıcak hava verilerek kürleşme hıcı 

arttırılarak yapısal rijitlik daha iyi seviyelere getirildi. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Çizelgesi 

 

 

Şekil 8.1 Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

 

Tablo 8.1 Malzeme listesi ve bütçe planlaması 

 

 Satın alınacak olan malzemelerin temini için gerekli olan ücretin bir kısmını üniversite 

bütçesinden temin edilmesi için gerekli onaylar alınmıştır. Geri kalan kısım için ise çeşitli 

sponsorluk görüşmeleri ilgili takım üyeleri tarafından sürdürülmektedir. 

 

8.3. Risk Planlaması 

     

     Takım üyelerimizin çalışma alanı güvenliği için çalışmalar esnasında her an 

kullanabileceğimiz can yeleği, koruma gözlüğü, koruma eldiveni ve maske ekipmanları hazırda 

bekletilmektedir.  
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Ortam 

 

 

Tehlikeler 

                           

              Önlem 

 

 

 

Atölye(Çalışma 

Esnasında) 

 

Fiziksel Hasarlar 

 
*Kişisel Koruyucu 
Ekipmanları kullanmak. 

 

Yangın 

 

*Yangın söndürücü 

bulundurmak. 

 

Kimyasal Madde 

 

*Ortamda havalandırma 

olmalı. 

 

Elektrik Çarpması 

 

*Topraklama hattının 

olması gerekiyor. 

 

 

 

 

 

Test Ortamları 

 

Fiziksel Hasarları 

 

*Kişisel Koruyucu 

Ekipmanları kullanmak. 

Havuz Testinde 

Kayma, Düşme, 

Boğulma 

 

*Can yeleği kullanmak. 

 

Elektrik Çarpması 

 

* Yalıtılmış kablolar 

kullanmak. 

 

Yanlış Kablo Bağlantısı 
 
*Kısa devreyi önlemek için 
tüm elektrik bağlantılarını 
kontrol edin ve sigortayı 
kontrol etmek. 

Tablo 8.2 Risk Planlaması 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

     Tüm şasi tek parça olarak üretilecektir ve tasarımından üretimine ham maddeden üretime 

gidilecektir. Yapılan tasarım takımımız tarafından bize özel tasarlanmış olup kullanılan 

malzemeler kullanımı çok yaygın olmayan malzemelerdir. Tutucu kol daha önce kullanılmış 

olan bir projeden alınıp tersine mühendislik ile ar-ge yoluyla yeniden yapılmıştır.  

Şasi: Tasarımın temel öğesi olan şasi tamamen takımımız için tasarlanmış olup üretiminde 

hazır malzeme kullanımı yerine cam fiberi takviyeli kompozitten tek parça olarak üretilmiştir. 

Bu sayede ekleme kapak benzeri şeyler olmadığı için sızdırma problemi yaşanmayacaktır ve 

kablolar şasi içerisinden elektronik kart birimine ulaştığı için akışı bozmadan güvenlik 
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tehlikesini minimuma indirerek estetik olarak daha iyi şekilde olması amaçlanmıştır. Bunun 

yanında şeffaf görüş elde edilmesi gereken bölümler ise epoksi döküm ile yapılmıştır bu üretim 

şekli ile istediğimiz geometriyi tam ölçülerde üretebilmiş bulunmaktayız. 

İticiler: Robotun hareket kabiliyetini sağlayan iticiler ise motor harici kendi tasarımımız olup 

pervane dâhil olarak 3d baskı ile üretilmiştir. Bununla birlikte iticiler direk olarak robotun 

dışına değil şasi üzerinde bulunan yuvalarına montajı sağlanmıştır ve bu sayede olası bir 

problem halinde değişim durumunda sızdırmazlık bozulmayacaktır. 

Tutucu kol: Ölçüleri görevleri başarılı şekilde tamamlamak için revize edilmiş iki kollu bir 

tutucu olup step motor ile tahrik almaktadır. Bu şekilde tamamen kapanmaya zorlanmadığı için 

olası bir hasar oluşturmamaktadır. Tutucunun uç kısımları yumuşak silikon ile kaplanarak 

sürtünmeyi arttırarak daha iyi tutuş sağlamak için üretilmiştir. 

Boylamsal eksen: Tasarımımız simetri ekseninin etrafında derinlik iticilerinin ters yönlü 

çalıştırılması sonucu yatma hareketi yapabilmektedir. 

Elektronik Alt Sistem: Tasarlanan su altı aracı için gerekli olan güç değerlerini elde etmek 

üzere hazır bir AC/DC ve DC/DC dönüştürücü satın almak yerine, ETÜ Teknoloji Takımı’nın 

ilgili ekip  üyelerinin yaptığı araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında dönüştürücü 

kartını kendi özgün tasarımımızla üretmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

tasarımı yukarıda ilgili bölümde verilen kart için üretim aşamasına geçilmiştir. 
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