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SEMBOL VE KISALTMALAR 

A  : Amper 

V  : Volt 

mAh  : Mili amper 

ARM   : Acorn RISC Machine 

SoC  : Çip Üzerinde Sistem (System on Chip) 

UART  : Üniversal Evrensel Alıcı / Verici 

I2C  : Haberleşme Türü (Inter-Integrated Circuit) 

ÖTR  : Ön Tasarım Raporu 

Half-Duplex  : Yarı Eş Zamanlı Çift Yönlü İletişim 

Full-Duplex : Tam Eş Zamanlı Çift Yönlü İletişim 

BMS:  : Batarya Yönetim Sistemi (Battery Management System) 

LiOn  : Lityum İyon 

LiPo  : Lityum Polimer 

Sw  : Akışkan Temas Yüzey Alanı 

LM:  : Lümen 

CFD  : Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics) 

HSV  : Ton–Doygunluk-Değer (Hue- Saturation- Value) 

RGB  : Kırmızı – Yeşil – Mavi (Red - Green - Blue)  

PWM  : Darbe Genişlik Modülasyonu (Pulse Width Modulation) 

PID  : Oransal-İntegral-Türevsel Denetleyici 

MBPS  : Megabit (Megabit Per Second) 

RC  : Radyo Kontrolcü (Radio Controller) 

PCB  : Baskılı Devre Kartı (Printed Circuit Board)   

ESC  : Elektronik Hız Kontrolcü (Elektronic Speed Controller) 

TTL  : Transistör – Transistör Lojik 

İHA  : İnsansız Hava Aracı  
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1. RAPOR ÖZETİ 

{Bu kısımda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak özet bilgi sunulur.} 

 

1.1 Biz Kimiz? 

Volansteam, 2019 yılında Ekip İstasyon takımı adı altında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 

mühendislik fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan gönüllü öğrenciler tarafından 

kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren insansız sistemler üzerinde çeşitli çalışmalarda bulunmuş 

ve ürünler ortaya çıkartmıştır. 2020 yılında ise takımın adı VOLANSTEAM teknoloji takımı 

olarak değiştirilmiştir. 

1.2 Projelerimiz 

 

Ekibimiz 2019 yılında Tübitak Uluslararası İHA yarışmasına döner kanat kategorisinde 

katılmıştır. Bu yarışma sayesinde belirli düzeyde bilgi birikimi ve tecrübe kazanmıştır. İnsansız 

sistemler üzerinde çalışmalarına devam eden ekibimiz 2020 yılında İnsansız Sualtı Sistemleri 

yarışmasının yanı sıra İHA yarışmasına da katılarak 2019 yılında edinilen tecrübelere yenisini 

katmayı hedeflemiştir. 

 

1.3 Maxima – S 

 

Maxima-S, insansız sualtı aracı projesi ekip olarak aynı özveriyle yürüttüğümüz projelerden 

birisidir.  

Maxima-S projesinde ilk olarak araştırmalar yaparak Ar-Ge sürecine başlanılmıştır. Bu süreçte 

mevcut mühendislik bilgilerimizin yanı sıra yeni bilgilerde edinerek yarışma şartlarına uygun, 

ideal ürün için seçimler yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda prototip üretmeye yönelik 

çalışmalara başlanmıştır. Mekanik aksamların üretilmesiyle prototip ürünü tamamlanmıştır. 

Birçok teste tabi tutulacak olan prototip ürünü ile ürünün son hali hakkında teorikte olan 

bilgilerimize ek olarak pratikteki çalışmasına dair bilgiler edineceğiz. Son aşama olarak kalıp 

alma yöntemleri ile ürün kalıbı çıkartılarak dökümü yapılacaktır. Son ürün üzerinde çeşitli 

montaj ve yalıtım işlemleri uygulanacaktır.  

Aracın kontrolü için anakart, lineer voltaj regülatör kartı ve aydınlatma kartı tasarlanmış olup 

üretimi gerçekleştikten sonra dizgi işlemleri yapılarak test süreci tamamlanmıştır. Test süreci 

tamamlanan PCB kartlardan bazılarının yeni revizyonları tasarlanarak aynı zamanda kontrol 

kumandası için çalışmalar yapılmıştır. Kartlarımız ile uyumlu çalışacak ön prototip 

yazılımlarımız ve arayüz uygulamamız yazılım ekibi tarafından yapılmıştır. Otonom yazılımda 

ise çember algılama görevi görüntü işleme ile gerçekleştirilmiştir. Denizaltı maketini algılama 

ve Raspberry Pi ile anakart haberleşme çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçteki teorik 

bilgiler, hesaplamalar ve uygulamalar gerekli maddelerde detaylı olarak belirtilmiştir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

{Bu kısımda takım üyeleri ve varsa danışman hakkında bilgi verilir. (İsim, soyisim, okul, 

bölüm, sınıf)} 

Tablo 2.1 Takım Üyeleri 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

{Bu kısımda görev dağılımı ve ekip organizasyonu hakkında bilgi verilir.} 

Şekil 2.1 Organizasyon Şeması 
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Tablo 2.2 Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

{Bu kısımda Ön tasarım raporunun değerlendirmesi yapılır. Varsa ön tasarımdan sonra yapılan 

değişiklikler ve değişikliklerin neden yapıldığı açıklanır. Ön tasarımda planlanan bütçe ve son 

bütçe arasında karşılaştırma yapılır.} 

Ekibimiz pandemi sürecini en iyi şekilde atlatmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda evlerde üretim 

ve test için gerekli koşullar hazırlanmaya çalışılmıştır. Ev bahçesine küçük ölçekli bir havuz 

yapılması, 3 boyutlu yazıcı düzeneğinin eve kurulması, ekonomik olarak uygun elektrik ve 

elektronik bileşenlerin alınıp evlerde test edilmesi ve yapılan çizimler ile analizler verilebilecek 

örneklerden bazılarıdır. 

ÖTR’de belirttiğimiz tasarımlarımız, üretim yöntemlerimiz ve takım bilgilerimize bağlı 

kalmayı takım olarak ön planda tuttuk. Birtakım hatalarımız fark edilmiş ve revizyona 

gidilmiştir. Revizyona gittiğimiz konular şunlardır: 

- Tasarımı takımımıza ait olan anakartımızda verimliliği arttırmak, kartın dizgi ve 

üretimini kolaylaştırmak ve kartın daha stabil çalışmasını sağlamak adına geliştirmeler 

yapılmıştır. 

 

- Aracın test şasesini 3D yazıcı ile oluşturmamız sonucunda görülen hataların soğuk 

döküm için kullanılacak olan kalıp çizimleri, alınan bu hatalar ile paralel olarak revize 

edilmiştir. 

 

- Araç motorunu kontrol etmek üzere seçtiğimiz EMAX BLheli ESC serisi yerine 

Favourite LittleBee BLHeli _S 32 30A DSHOT 1200 ESC kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu revizyona gidilmesinin temel sebebi ÖTR’ de belirtilen ESC modelinin 

tedarik konusunda takıma sıkıntı oluşturabileceğinin ön görülmesidir. 
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- ÖTR’de belirtilen elektrik güç hattında revizyona gidilerek araç dışından AC-DC 

dönüşüm yapmak yerine aracın gücü LiPo pil ile sağlanacaktır.  

 

AC-DC dönüşüm yapılmamasının sebebi pandemi sürecinden dolayı araç için gerekli 

bazı testlerin zamanında yapılamamış olmasıdır. 

 

- ÖTR’de aracın manuel kontrolü Radiolink AT10II kumanda ile sağlanacağı 

belirtilmiştir. Fakat ekibimiz için özgünlük her zaman daha ön plandadır. Pandemi 

sürecini fırsata çevirerek hazır satın alınacak bir kontrol mekanizması yerine ekibe 

özgün kumanda tasarlanmıştır ve üretime geçirilecektir. 

 

- Sualtı aracının kullanıcı arayüzü ile veri alışverişinin RS485 haberleşme modülü 

kullanarak sağlanacağı ÖTR’de belirtilmiştir. Modülün testler sonucunda çift yönlü 

fakat eş zamanlı haberleşme sağlayamadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yine RS485 

haberleşme modülünün çift yönlü ve eş zamanlı haberleşmeyi sağlayabilen RS422 

modeli alınmış olup testleri başarı ile sonuçlanmıştır.  

 

- ÖTR aşamasında tasarımı yapılan anakartta Atmega328P mikrodenetleyicisi 

kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar ve testler sonucunda Atmega328P 

mikrodenetleyicisinin araç için uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı nihai 

tasarımda daha hızlı ve gelişmiş olan Atmega2560 tercih edilmiştir. 

Ayrıca aracımızın üretimini hızlandırmak ve en iyi şekilde yarışmaya hazırlanmak adına 

sponsorluk arayışımız doğrultusunda takımımıza belirli bütçeyi sağlayabilecek sponsor 

bulunmuştur. Sponsor bulunmasından dolayı ÖTR’de öngörülen bütçe planlamasında 

değişiklik yapılmıştır. Takımımızın bütçe karşılaştırılması bölüm 8’de detaylı olarak 

verilmiştir. Pandemi ve sponsorluk etkenlerinden dolayı ÖTR’de belirtilen iş zaman planında 

da değişikliğe gidilmiştir. Güncel iş zaman planı bölüm 8’de detaylı olarak verilmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

{Bu kısımda aracın nihai tasarımını içeren (sigortalar, su üstü kontrol istasyonu vs. dahil) blok 

şema detaylı olarak verilir.} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 Genel Araç Kontrol Sistemi ve Sinyal Hattı 

Araç tasarımının daha iyi anlaşılabilmesi için sistem tasarımı genel araç kontrol sistemi – sinyal 

hattı ve güç hattı olmak üzere iki adet blok şema halinde açıklanmıştır. İlk olarak şekil 4.1’de 

verilen blok şema aracın genel kontrolünü anlatmaktadır. Aracın genel kontrolü nihai 

tasarımında ekibimiz tarafından tasarlanan içerisinde Atmega2560 mikrodenetleyicisini 

bulunduran anakart tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca aracın görüntü işleme görevlerini, 

üzerinde ARM Cortex -  A53 mimarili BCM2837 SoC bulunduran Raspberry Pi 3B+ mini 

bilgisayar üstlenmektedir. Raspberry Pi 3B+ ve Raspberry Cam V2 kamera modülü ile nesne 

tanıma görevleri gerçekleştirecektir. Raspberry Pi 3B+ ve anakartın seri haberleşmesi ile aracın 

otonom görevleri tamamlaması hedeflenmektedir. Araç sensör bilgilerini tasarlanan anakart 

üzerinden alarak ana kontrol istasyonu olan kullanıcı bilgisayarına iletmektedir. Ana kontrol 

istasyonu için C# programlama dilinde arayüz tasarlanmıştır. Araç ile kullanıcı arayüzü RS422 

seri haberleşme modülü ile haberleşmektedir. Aynı zamanda araçta bulunan aksiyon kamerası 

doğrudan USB ile kullanıcıya ortamın geniş açıdan kamera görüntüsünü anlık olarak 

iletmektedir. Aracın kontrolünü sağlamak için tasarlanan RC kumanda, üzerinde bulunan 

çevresel birimlerden aldığı veriyi RS485 modülü sayesinde araca iletmektedir. Araç için 

tasarlanan anakart ve kullanılan elektronik donanımlar bölüm 4.3.1’de detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. 
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Şekil 4.2 Güç Hattı  

Aracın güç kaynağı olarak LiPo pil tercih edilmiştir. LiPo pil 3S (12V) gerilime sahiptir. LiPo 

pilden çıkan ana hat ile motorlar, anakart ve led aydınlatma kartları beslenecektir. Raspberry Pi 

3B+ beslemesi için 12V – 5V Lineer regülatör kullanılacaktır. Aracın güvenliği açısından 

kullanılacak olan sigorta sistemi şu şekildedir. 

- Her motor-ESC çiftinin güç beslemesine birer adet sigorta, 

- Aydınlatma kartları için bir adet sigorta, 

- Her PCB kart için sigorta bağlanacaktır. 

Ayrıca aracın üstünde ve yer kontrol istasyonunda akım kesici özelliği olan acil durdurma 

butonu bulunacaktır. Aracın sigorta çeşitleri ve kullanım yerleri bölüm 5’de detaylı olarak 

açıklanmıştır. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

{Bu kısımda aracın mekanik tasarım süreçleri adım adım anlatılır. Aracın son tasarımına 

gelinene kadar yapılmış olan tasarımlara ait görsellere (render, teknik resim, prototip 

fotoğrafları vb.) yer verilir. Final tasarımın neden seçildiği açıklanır. Final tasarıma ait detaylar 

verilir. Aracın final tasarımının teknik resmi ve üretim sonrası fotoğraflarına yer verilir.} 

Aracın mekanik tasarımı araçtan alınacak olan verim üzerinde büyük bir etken oluşturmaktadır. 

Bu nedenle mekanik tasarım sürecinde birçok değişiklik ve iyileştirmeler yapılmıştır. İlk 

tasarımdan son tasarıma kadar geçen süreçte araştırmalar, analizler, deneyler ve literatür 

bilgilerine dayanarak tasarım mevcut haline ulaşmıştır. 
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Başlangıç Tasarımı: Şekil 4.3’de ilk tasarıma ait görseller mevcuttur. Bu tasarım yarışma 

şartları kapsamında belirlenen ilk tasarımdır. Üzerinde çalışmalara devam edilmesi ile tasarımın 

eksik yönleri fark edilmiş ve değişikliğe gidilmiştir.  

 

Şekil 4.3 Araç Başlangıç Tasarımı 3 Boyutlu Görünüm 

 

 

Şekil 4.4 Başlangıç Tasarımı Teknik Resim 1 

 

 

Şekil 4.5 Başlangıç Tasarımı Teknik Resim 2 
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Elektronik olarak donanımsal ürünlerin belirlenmesi ile tasarım içerisindeki mevcut kapalı 

alanın yetersiz kalması sonucunda tasarım gözden geçirilmeye başlanmıştır. Elimizde mevcut 

bulunan DC motorlar ile yapılan denemeler ve analizler sonucunda ön motorlar ile arka 

motorlar arası mesafenin kısa olmasından dolayı ön motorlara laminer akış, arka motorlara 

türbülanslı akış etki etmektedir. Bu, uzun vadede motorlar arası hareket farklılığına sebep 

olmakla birlikte araç dengesini kötü yönde etkilemektedir. Bundan dolayı aracın kol yapısının 

değiştirilmesine karar verilmiştir.  

İkinci Tasarım: Bu tasarımda 4 adet itici motorun birbirine etki etmemesi açısından 

konumlarında değişiklik yapılmıştır. Arka motorların çapraz yerleşimi ile itkide alınan verimin 

arttırılması hedeflenmiştir. Elektronik donanım için küçük gelen gövde büyütülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6 Araç İkinci Tasarım 3 Boyutlu Görünüm 

Bu tasarım da kullanılan kart haznesinin geometrik ölçülerinden dolayı sephiye motorları araç 

gövdesinden ayrılmıştır. Yapılan işlem ile birlikte dalma-çıkma işlemleri esnasında suya temas 

eden yüzey alanı arttığı için direnç artışına sebep olmuştur. Sephiye motorlarında titreşim 

oluşabileceği öngörülmüştür.  

 

Nihai Tasarım: Bir önceki tasarımda fark edilen eksiklerin bu tasarımda iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

İlk olarak elektronik kartlar için kullanılacak hazne tipi değiştirilerek sephiye motorlarının araç 

gövdesine alınması sağlanmıştır. Motorların gövde içerisinde ve altında olması analizlerle 

kıyaslanmıştır. Gövde içinde olması dalma-çıkma ve normal hareketler esnasında su ile temas 

yüzey alanı (Sw) daha az olduğu için suya karşı direnci daha düşüktür. Nihai tasarım, verimde 

olan artış nedenleri ile tercih edilmiştir. Tepe noktasındaki hareketli kameranın araçtan yüksek 

olması manuel kullanımda hedef nesneleri kullanıcının görüşünü zorlaştırdığı fark edilerek 

yükseltisi düşürülmüştür. 
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Şekil 4.6 ve 4.7’de kabul gören son tasarıma ait teknik resimler verilmiştir  

 

Şekil 4.7 Nihai Tasarım Teknik Resim 1 

 

Şekil 4.8 Nihai Tasarım Teknik Resim 2 
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Aracın çalışma şartlarına uygun ortamlar, analiz sınır şartları olarak SolidWorks Flow 

Simülasyon ve ANSYS Workbench programlarına belirtilen veriler girilerek akış, sıcaklık ve 

basınç gibi analizler yapılmıştır. Yapılan analiz verileri ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Malzeme Özellikleri   - Epoksi Reçine  

Elastikiyet Modülü 2415 N/mm2 

Poisson Oranı   0.35 

Kütle Yoğunluğu       1100 kg/m3 

Gerilme Mukavemeti 28 N/mm2 

Sıkıştırma Mukavemeti 104 N/mm2 

Termal İletkenlik           0.188 W/(m.K) 

Akma Sınırındaki Gerilme Direnci 54.6 MPa 

Tablo 4.1 Malzeme Özellikleri 

SolidWorks CFD Analiz Şartları   

Sıcaklık 293.2 K (20︒C )                       

Basınç 121332 Pa 

Yer Çekimi 9.81 m/s2                                              

Hız 2 knot (102.8 cm/s)                         

Akışkan  Su 

Akış Tipi Laminer ve Türbülanslı 

Tablo 4.2 SolidWorks CFD Analiz Şartları  

Aşağıdaki şekillerde araç gövdesi için yapılmış olan dış akış analizleri verilmiştir.  

 

Şekil 4.9 3 Boyutlu Basınç Analizi 
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Şekil 4.10 2 Boyut ve XY-YZ düzlem Hız ve Basınç Analizi 

 

 

Şekil 4.11 3 Boyutlu Akışkana Bağlı Hız Analizi 
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Şekil 4.12 3 Boyutta Basınç Bölgeleri 

 

Şekil 4.13 ve 4.14’de ANSYS Workbench ile 1 bar altında yapılan toplam deformasyon ve Von 

Misses Gerilme analizleri verilmiştir. 

Şekil 4.13 Alt Gövde ve Üst Gövde için Toplam Deformasyon (mm) Analiz Sonuçları 
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Şekil 4.14 Alt Gövde ve Üst Gövde için Von Misses Gerilme (MPa) Analiz Sonuçları 

 

Aşağıdaki şekillerde ürünün kabul gören tasarımının render görüntüleri verilmiştir. 

Şekil 4.15 Nihai Tasarım Render 1 
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Şekil 4.16 Nihai Tasarım Render 2 

 

Şekil 4.17’de aracın kalıp üretiminde ve yazılım testlerinde kullanmak için üretilen prototipinin 

görüntüsü verilmiştir.  

 

Şekil 4.17 Araç Prototip 

 

Maxima-S yüzme animasyonu ve hareket kabiliyeti videosu linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=oKrRcq5rKpw&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKrRcq5rKpw&feature=youtu.be
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4.2.2. Malzemeler  

{Aracın üretiminde kullanılan malzemeler (motorlar, aracın iskeleti, yüzdürücüler vb.), 

malzemelerin özellikleri ve neden seçildiği açıklanır.} 

1000KV Fırçasız DC Motor: Motor olarak 24V ve 1000 KV değerleri ile 200W güç üretimi 

sağlayan fırçasız DC motor seçilmiştir. Fırçasız DC motor seçilmesinin sebebi fırçalı motorlara 

göre sürtünme daha az olduğu için çalışma veriminin daha yüksek, ısı oluşumunun daha düşük 

olmasıdır. Seçmiş olduğumuz bu motor ekstra özellik olarak kendinden su geçirmezdir. Bu 

sayede sudan korumak için bir yalıtım yapmaya gerek kalmaması ile birlikte motor çalışacağı 

ortama uyumlu olduğu için yüksek verim sağlamaktadır. Motorlar 12V ile 24V güç aralığında 

çalışmaktadır. 24V gerilim uygulandığında ortalama 6 kg itki, zorlandığında ise 9 kg itki 

sağlamaktadır. Dalma-çıkma işlemlerinde 2 motor, hareket işlemlerinde ise 4 motor aynı anda 

çalışmaktadır. Aracımız bu motorlar ile yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. 

 

Şekil 4.18 Fırçasız DC Motor 

 

 

Epoksi Reçine: Kompozit malzeme üretiminde çok güçlü yapışma özelliği ile bilinen ve 

kullanılan Epoksi Reçine dış gövde üretiminde kullanılacaktır. Epoksi su, asit, alkol ve daha 

birçok solvente karşı uzun dayanım sürelerinden dolayı geniş bir çalışma ortamı sağlamaktadır.  

Islak ortamlarda 150︒ C seviyelerine kadar dayanabilen epoksi aynı zamanda mekanik 

dayanım avantajı da sağlamaktadır. Çeşitli büyüklüklerde zımparalama ve cilalama işlemleri 

sonrasında aracın gövdesi parlak, şeffaf bir görünümün yanı sıra düşük pürüzlülük değerleri 

sayesinde suya karşı minimum direnç göstermesi hedeflenmektedir. 

 

           Şekil 4.19 Epoksi Reçine 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

RTV-2 Kalıp Silikonu: Epoksi reçine silikon ile tepkime vermemektedir. Bu nedenle 

modelimizin kalıbının RTV-2 kalıp silikonu ile alınması uygun görülmüştür. RTV-2 esnek 

yapısı ile kalıptan ürün çıkarma konusunda rahat kullanıma sahiptir. Karışımın ilk hali akışkan 

formda olduğundan dolayı faydalı modelin her yerine temas eder ve birebir kalıp şekli 

çıkarmayı sağlar.  

 

                                   Şekil 4.20 RTV-2 Kalıp Silikonu 

Pleksiglass Levha: Aracın içerisine su alma ihtimaline karşı elektronik aksam ve kartları 

korumak için şeffaf Pleksiglass malzeme ile su geçirmez hazne üretilecektir. Haznenin dış 

ortamla bağlantısı su geçirmez konnektörler ile sağlanacaktır. 

 

  Şekil 4.21 Pleksiglass Levha 

PCB (Elektronik Devre Kartı): Aracın kontrolü için anakart ve kumanda kontrol kartı 

geliştirilmiştir. PCB kartlar çift kat olarak tasarlanmıştır. Şekil 4.22’de PCB kartın üst katman 

görünümü verilmiştir.  

 

                         

 

 

                                

 

Şekil 4.22 PCB Kart Üst Katmanı 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

  {Aracın üretimi sırasında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin neden seçildiği açıklanır.} 

Prototip Gövde  

Yapılan tasarımlar sonucunda 3D yazıcı yardımıyla aracın prototip gövde üretimi yapılmıştır. 

Bu gövde testler ve kalıp alma işlemlerinde kullanılacaktır. 

RTV-2 Kalıp  

Pleksiglass levhadan 55*50*15 cm’lik kalıp dış ünitesi lazer CNC ile parçalar kesilerek 

kloroform yardımıyla yapıştırılacaktır. Araç gövdeleri hazne içerisine yerleştirilerek RTV ile 

doldurulmasıyla alt gövde ve üst gövde için ayrı ayrı olmak üzere dişi-erkek kalıpları 

çıkartılacaktır. Bu kalıplar üzerinde uygun hava ve besleme kanalları açılacaktır. 

 

Şekil 4.23 Dişi-Erkek Kalıp Örnekleri 

Epoksi Döküm 

RTV-2 yardımıyla üretilen dişi-erkek kalıplar bir araya getirilecektir. Oda sıcaklığından yüksek 

bir ortamda hazırlanan Epoksi karışımı vakuma tabi tutularak hava kabarcıkları alınacaktır. 

Elde edilen reçine karışımının huni yardımıyla dökümü yapılacaktır. 8 saat sertleşme ile 24 saat 

donma sürelerinden sonra kalıptan çıkartılacaktır. Döküm üzerinde gözle muayene yapıldıktan 

sonra zımparalama ve cilalama işlemleri yapılacaktır. 

 

Pleksiglass Hazne 

Parçalar, Lazer CNC ile kesimleri ve pleksi bükme maşası ile bükümleri yapılarak üretilecektir. 

Üretilen parçalar tasarım yerleşimlerine göre kloroform kullanılarak yapıştırılacaktır. O-ring 

conta vasıtasıyla oluşturulan gövde ve kapaklar desteklenecektir. 

 

PCB Devre Üretimi 

Tasarlanan PCB kartların 1. revizyonlarının Gerber dosyaları alınarak üretici firmaya 

gönderilmiştir ve üretilmiştir. Üretilen PCB’lere ait olan elektronik elemanların lehim ve dizgi 

işlemleri tamamlanarak kartların üretimi süreci bitmiştir. PCB kartlarının revizyonları 

tasarlanmış olup gerekli bütçe sağlandığında üretime gönderilecektir. 
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4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

{Aracın boyutları, ağırlığı, hacmi, yüzerliği gibi özelliklerine yer verilir.} 

Aracımızın mevcut tasarımı 43.8 cm boyunda 53 cm genişliğinde ve manipülatör kol ile tepe 

kamerası hariç 13 cm, dahil 31.2 cm yüksekliğindedir.  

Araç Gövdesi 

 (SolidWorks değeri) 

1604 gram+919 gram+168 gram 2961 gram 

DC Motor 170 gram x 6 adet 1020 gram 

30A ESC 41 gram x 6 adet 264 gram 

Raspberry Pi 50 gram x 1 adet 50 gram 

Raspberry Pi Kamera 10 gram x 1 adet 10 gram 

Servo Motor 40 gram x 1 adet 40 gram 

Aksiyon Kamerası 200 gram x 1 adet 200 gram 

Lineer Aktüatör 125 gram x 1 adet 125 gram 

Akrilik Fanus  30 gram 

Elektronik Kartlar  150 gram 

Kart Kutusu (Tahmini)  200 gram 

Konnektörler (Tahmini)  200 gram 

Elektrik Kabloları   200 gram 

Toplam Ağırlık   5162 gram 

Tablo 4.3 Fiziksel Özellikler 

Aracımız tasarım aşamasında olduğu için bu kısımda ağırlık hesabı yaparken mevcut 

belirlediğimiz ürünlerin ağırlıklarını site verilerinden yararlanarak, hazırda olmayan ürünlerin 

ağırlıklarını ise programlar vasıtasıyla tasarım dosyası üzerine malzeme tayin ederek 

hesaplamalar yapılmıştır. Tablo 4.3 ’de araç için ağırlık tablosu verilmiştir.   

Araç için SolidWorks kütle özellikleri aracılığıyla hacim hesabı yapılarak hacim değeri 3021.05 

cm3 ‘dür. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

{Bu kısımda aracın elektronik tasarım süreçleri anlatılır. Final tasarımın neden seçildiği 

açıklanır. Aracın son tasarımına gelinene kadar yapılmış olan tasarımlara ait görsellere (Blok 

şema, teknik resim, prototip fotoğrafları vb.) yer verilir. Kullanılan malzemeler (Sensörler, 

kameralar, kablolar, anakart, motor sürücüler, güç kartları vb.) hakkında bilgi verilir ve neden 

seçildiği veya nasıl tasarlandığı açıklanır. Malzemelerin özellikleri ve neden seçildiği 

açıklanır.} 

Aracın elektronik donanım kısmında çeşitli tasarımlar ve araştırmalar yapılmıştır. ÖTR’den 

önce tasarımı yapılmış olan anakart, aydınlatma kartı ve 12V–5V lineer regülatör kartları ile 

dizgi malzemeleri sponsorluk vasıtasıyla alınarak üzerlerinde gerekli testler yapılmıştır. 

Özellikle araç için tasarlanan anakart üzerinde osiloskop, osilatör ve ısınma testleri yapılmıştır. 

Bu testler sonucunda 2 adet anakart tasarımı daha yapılmıştır.  
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Yapılan nihai tasarımda anakart üzerinde bulunan Atmega328P mikrodenetleyicisi yetersiz 

bulunarak daha gelişmiş olan Atmega2560 seçilmiştir. USB programlama hattı çıkartılarak 

harici programlama kullanılacaktır. Anakart üzerinde bulunan mikrodenetleyicinin altına 

pürüzsüz ground plane ve via shielding işlemi uygulanarak ısınma sorununun azaltılması 

hedeflenmiştir. Ayrıca bazı güç yollarının kalınlığı arttırılarak fark edilen EMI/EMC hataları 

da düzeltilmiştir. Anakarta, ileride lazım olabileceği düşüncesi ile fazladan dijital, analog ve 

I2C haberleşme pinleri eklenmiştir. Anakartın arka kısmına 28 Şubat 2020’de şehit olan 

kahramanların isimleri yazılmıştır. Nihai tasarım araç içinde daha kararlı ve stabil şekilde 

çalışacaktır, ayrıca üzerinde geliştirmeler hala devam etmektedir. Tasarlanan nihai anakart 

ölçüleri 82,5x59mm’dir. Nihai tasarım özellikleri: 

- Atmel Atmega2560 mikrodenetleyici 

- Dahili SHT15 ısı ve nem sensörü 

- Dahili MPL3115A2 basınç sensörü 

- Harici programlama ve yedek pin çıkışları 

- RS485/422 ve UART pin çıkışları 

- Harici sensörler için pin çıkışları 

Aşağıdaki resimlerde anakart revizyonları, nihai tasarım BOM listesi, devre şeması ve teknik 

resmi verilmiştir. 

Şekil 4.24 Anakart 1. Revizyon 

 

 

Şekil 4.25 Anakart 2. Revizyon 
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Şekil 4.26 Nihai Anakart Tasarımı  

Şekil 4.27 Nihai Anakart Devre Şeması 

 

Şekil 4.28 Nihai Anakart Teknik Resim 
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Komponent Designator Adet 

Buton B1 1 

Kapasitör C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11 

10 

Pin Header J1, J3, J4, J5 J6, J11, J18, 

J20, J22, J23 

10 

Klemens J2, J19, J20 3 

Led LD1, LD2, LD3 3 

Direnç R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7  7  

XH Pin J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, 

J14, J15, J16, J17 

10 

LM2940-5V U1 1  

LD29150DT33R-3.3V U2 1 

Tantal 1206 C12, C13 2 

Tantal 7943 C14, C15 2  

MPL3115A2 U7 1  

SHT15 U8 1 

ATMEGA2560 U9 1 

Kristal X1 1 

PCB Üretim  2  

Tablo 4.4 Nihai Tasarım BOM Listesi 

 

Şekil 4.29 Anakart 1. Revizyon Prototip 

Aydınlatma Kartı: Aracın su altında görüntüleri daha net alabilmesi için iki adet 4 cm çapında 

aydınlatma kartı tasarlanmıştır. Geçmiş yıllarda yarışan ekipler ile iletişime geçilerek araç için 

gerekli olacak ortalama ışık şiddeti belirlenmiştir.  

Şekil 4.30 Aydınlatma Kartı 
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Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 1500LM ışık şiddetinin yeterli olacağına karar verilmiştir. 

Bu verilerden yola çıkarak aydınlatma kartının tanesi ortalama 750LM ışık verebilmektedir. 

Şekil 4.30 ‘da aydınlatma kartı, 4.31’de ise teknik resmi verilmiştir. 

 

Şekil 4.31 Aydınlatma Kartı Teknik Resim 

Raspberry Pi 3B+: Üzerinde ARM Cortex – A53 mimarili BCM2837 SoC bulunduran 

geliştirme kartıdır. Tasarladığımız araçta Raspberry Pi otonom görevlerde görüntü işleme için 

kullanılacaktır. 

 

Şekil 4.32 Raspberry Pi 3B+ 

 

Kameralar: Araçta 2 adet kamera bulunacaktır. Bunlardan biri Raspberry Pi Cam V2, diğeri 

ise aksiyon kamerasıdır. Aksiyon kamerası doğrudan kullanıcı bilgisayarına USB ile 

bağlanarak kullanıcıya anlık görüntü aktaracaktır. Raspberry Pi Cam V2 modülü ise Raspberry 

Pi ile beraber otonom görevlerde görüntü işleme için kullanılacaktır. 

 

      Şekil 4.33 Aksiyon Kamerası    Şekil 4.34 Raspberry Pi Cam V2 
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RS485 TTL Dönüştürücü Modül (MAX485 Entegresi): Anakart ile kumanda haberleşmesini 

sağlamak için kullanılan modüldür.  

Modül içerisinde MAX485 entegresi bulunmaktadır. Bu modül sayesinde haberleşme mesafesi 

bazı etkenlere bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 1000 metreye kadar çıkabilmektedir. 

Ortalama haberleşme hızı endüstriyel sistemlerde oldukça yüksektir fakat kullanılan etkenlere 

bağlı olarak değişmektedir. Kullanacağımız sistemde haberleşme hızı 2.5 Mbps'dir. Modül 

RS485 sinyallerini TTL seviyesine dönüştürerek kullanıcıya kolaylık sunmaktadır.  

 

Şekil 4.35 RS485– TTL(MAX485) Dönüştürücü 

USB–TTL(UART) Dönüştürücü Modül: Araç için tasarlanan anakartın nihai tasarımında 

USB programlama hattına yer verilmemiştir. Anakartı programlamak için Bootloader atarak 

Arduino IDE kullanılacaktır. Arduino IDE ile anakartı haberleştirmek için USB–TTL 

dönüştürücü modül tercih edilmiştir.   

 

Şekil 4.36 USB–TTL(UART) Dönüştürücü Modül 

 

Motor Sürücü Kartı (ESC): Aracın motorlarını hız ve yön olarak kontrol edebilmek için 

programlanabilir ve çift yönlü ESC’ ye ihtiyaç vardır. Aracın motorlarının maksimum zorlanma 

akımı 20A’dir. Araç su altında çalışacağından dolayı güvenlik önlemi olarak ESC değeri 30A 

tercih edilmiştir. ESC modeli 32Mhz mikrodenetleyiciye sahip olan ve oldukça stabil çalışan 

Favourite LittleBee BLHeli _S 32 30A DSHOT 1200 ESC’dir. 

 

Şekil 4.37 Motor Sürücü Kartı (ESC) 
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DS3225 Su Geçirmez Servo Motor: Araçta bulunan aksiyon kamerasına su geçirmez servo 

motor takılarak kameranın 370° görüntü alması sağlanacaktır. Bu sayede kullanıcı aracın 

çevresini rahatlıkla arayüz ekranında görebilecektir.  

Seçilen servo motorun dönüş açısı 270°’dır. Su geçirmeme özelliği sayesinde yalıtıma gerek 

kalmadan kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 5V değerinde 19 kg/cm, 6.8 V değerinde 21.5 

kg/cm tork değeri sağlayan servo motor, kameraya su tarafından uygulanan basınca rahatlıkla 

karşı koyarak kameranın kullanıcı tarafından ayarlanan yönde kalması sağlanacaktır.  

 

Şekil 4.38 DS3225 Su Geçirmez Servo Motor 

 

RC KUMANDA: ÖTR’ de aracın kontrol edilmesinde kullanılacak olan kumanda için 

elimizde mevcut bulunan Radiolink AT10II tercih edilmiştir. Fakat özgünlük ekibimiz adına 

her zaman ön planda olduğu için iki adet kumanda tasarımı yapılmıştır. Bunlardan ilkinde 

mekanik tasarımdan uzak durarak sadece PCB üzerinde tasarım yapılmıştır. Fakat sadece PCB 

üzerinde yapılan tasarımın kullanımı işlevsel olmadığından dolayı ikinci tasarımda mekanik 

üzerine de yoğunlaşılmıştır. Yapılan ikinci tasarımdaki devre şeması birinci tasarım ile aynıdır, 

sadece PCB tasarımında revizyon yapılmıştır. Tasarlanan RC kumandaların devre şeması, PCB 

ve mekanik tasarımı aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Kumanda LiPo pil ile beslenecektir ve 

LiPo pil güvenliği açısından BMS ile koruma sağlanacaktır. Kumandanın PCB boyutu 

96,14x87,66 mm’dir. Tasarlanan kumandanın özellikleri aşağıdaki şekildedir. 

- Arduino Nano (Atmega328P) Mikrodenetleyici 

- 128x64 0.96 Inç I2C Oled Grafik Lcd Ekran 

- 2 adet Potansiyometre 

- 6 adet Toggle Switch 

- 4 adet Slide Switch 

- 7.4V LiPo Pil besleme 

- 2S LiPo Pil BMS Koruması 

- Kablolu Haberleşme İçin Dahili RS485/422 Haberleşme Modülü 
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Şekil 4.39 RC Kumanda 1. Versiyon PCB Tasarımı 

    Şekil 4.40 RC Kumanda 2. Versiyon PCB Tasarımı 

 

Şekil 4.41 RC Kumanda Teknik Resim 
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Şekil 4.42 RC Kumanda Devre Şeması 

 

 

Şekil 4.43 RC Kumanda Mekanik Tasarım 
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L3GD20H Jiroskop Sensörü: Aracın PID ile dengesini sağlayabilmek için kullanılacak ve 

anakarta pinler yardımı ile takılacak olan harici sensördür. Sensör 3 eksende oldukça hassas 

ölçüm yapabilmektedir.  

Hassasiyet aralığı: ± 245 ° / s, ± 500 ° / s veya ± 2000 ° / s ‘dir. 

 

Şekil 4.44 L3GD20H Jiroskop Sensörü  

MPU6050 Jiroskop ve İvme Sensörü: Bu sensör de yine aracın PID ile dengesini 

sağlayabilmek için kullanılacaktır. Sensörden alınan ivme ölçer verileri PID fonksiyonuna 

iletilecektir. 3 eksende jiroskop, 3 eksende ise ivme ölçer verileri alarak toplamda 6 eksende 

ölçüm yapmaktadır. 

Jiroskop ölçüm aralığı: ±250, ±500, ±1000, ±2000 ⁰/s 

Açısal ivme ölçüm aralığı: ±2, ±4, ±8, ±16 g 

 

Şekil 4.45 MPU6050 Jiroskop ve İvme Sensörü 

JSN-SR04T Su Geçirmez Mesafe Sensörü: Su geçirmez mesafe sensörleri aracın etrafına 

takılarak havuzun kenarlarına olan uzaklık ölçülecektir. Ayrıca araç için oluşturulacak radar 

sistemi ile otonom görevlerde arama fonksiyonu olarak kullanılacaktır. 0.25m ile 4.5m arasında 

0.5cm hassasiyet ile ölçüm yapma kabiliyetine sahiptir.  

 

Şekil 4.46 JSN-SR04T Su Geçirmez Mesafe Sensörü 
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5V Lazer Modül: Lazer modül aracın ön ve arka kısmında olup otonom görevlerde havuzun 

kenarlarına çarpmasını engellemek için mesafe sensörü ile ortak bir çalışma yapacaktır. Lazer 

ışığı 650nm dalga boyundadır ve 60 ° ışık yayılımına sahiptir. 

 

Şekil 4.47 5V Lazer Modül 

12V–5V Lineer Voltaj Regülatör Kartı: Araç için tasarlanan anakart 12V gerilim ile, 

Raspberry Pi 3B+ ise 5V gerilim ile çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı Raspberry Pi için 12V-

5V dönüştürücü kartı tasarlanmıştır. Kart kapalı hazne içerisinde çalışacağından dolayı daha 

fazla ısı açığa çıkışı olacaktır. Isınmayı engellemek için kart soğutucu ile desteklenecektir. 

 

Şekil 4.48 12V–5V Lineer Regülatör Kartı 

 

Şekil 4.49 12V – 5V Lineer Regülatör Kartı Teknik Resmi 
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RS422 TTL Dönüştürücü Modül (MAX490 Entegresi): Anakart ile kullanıcı bilgisayarının 

haberleşmesini sağlamak için kullanılan modüldür. Modül içerisinde MAX490 entegresi 

bulunmaktadır. Bu modül sayesinde haberleşme mesafesi bazı etkenlere bağlı olarak 

değişmekle beraber ortalama 1000 metreye kadar çıkabilmektedir. Ortalama haberleşme hızı 

endüstriyel sistemlerde oldukça yüksektir fakat kullanılan etkenlere bağlı olarak değişmektedir. 

Kullanacağımız sistemde haberleşme hızı 2.5 Mbps'dir. Modül RS422 sinyallerini TTL 

seviyesine dönüştürerek kullanıcıya kolaylık sunmaktadır.  

  

Şekil 4.50 RS422 – TTL(MAX490) Dönüştürücü 

BMS Modül: Batarya yönetim sistemleri genellikle LiOn ve LiPo pillerin yönetim kısmında 

kullanılır. Genel görevleri, pilleri dengeli şarj–deşarj etme, aşırı akım ve aşırı voltaj koruması 

şeklindedir. Aracımız için tasarlanan kumandada ve araç için kullanılacak olan pilde BMS 

modül kullanılacaktır. Aşağıdaki şekilde kumanda için kullanılacak olan BMS modül ve blok 

şeması verilmiştir.     

Kablolar: Araçta kullanılacak kablolar üç çeşittir. 

- Aracın ana besleme hattına bağlı olan kablo 12AWG yumuşak silikon,  

- Aracın anakart, haberleşme, taşıma kolu, servo motor ve aydınlatma hattında 16AWG 

yumuşak silikon kablo, 

- Elektronik kartlar ile sensörler arasındaki iletişimi sağlamak için jumper kablo tercih 

edilmiştir. 

Bu kablo türlerinin seçilme nedenleri araç için gerekli olan amper ihtiyacını karşılamakla 

birlikte kolay şekil alma ve lehim tutmalarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 4.51 Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ve Silikon Yumuşak Kablo  
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

{Bu kısımda aracın kontrol/navigasyon/güdüm algoritma süreçleri anlatılır. Final tasarımın 

neden seçildiği açıklanır. Final tasarıma yönelik algoritma akış diyagramları verilir.} 

 

Şekil 4.52 1. Otonom Görev Algoritması 

Aracın ilk otonom görevi, önceden konumu bilinmeyen, tepe kısmında 100 mm açıklık 

bulunan, 1000 mm çapındaki çemberin içerisinden temassız olarak geçmektir.  

Çemberin merkezinin yerden yüksekliği 550 mm olacağından araç havuzun X= 2.5 Y=0 

konumuna ulaştıktan sonra, altında bulunan mesafe sensöründen aldığı veriler yardımıyla 550 

mm derinliğe kadar dalış yapacaktır. Aracın görüntü işleme yaptığı kameranın görüş açısı 70 

derece ve etkin görüş mesafesi 1.5m’dir. 
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Bulunduğu konumda kameradan aldığı verilerle görüntü işleme yaptıktan sonra çember 

algılanmazsa kameranın görüş açısı ve görüş mesafesine bağlı olarak hesaplanan değerlere göre 

sağını ve solunu kontrol ederek ilerleyip havuzu taramaya devam edecektir. 

Çember algılandığında, çemberin x ve y değerlerini seri haberleşme ile kontrol kartına 

gönderecektir. Kontrol kartı, gelen değerlere göre motorlara uygun PWM değerlerini vererek 

çemberin ortalanmasını sağlayacaktır. Çember ortalandıktan sonra araç düz gidecek, çemberin 

içerisinden geçtiğini ise arka köşelerinde bulunan mesafe sensörlerinden aldığı veriler ile 

anlayarak durup görevi tamamlayacaktır.  

Otonom olarak gerçekleştirilmesi gereken ikinci görevde, araç havuzun herhangi bir köşesinden 

suya bırakılacaktır. Aynı zamanda havuz zemininde Dumlupınar deniz altı maketi ve çevresinde 

eş merkezli sınır çemberleri bulunmaktadır. Aracın yapması gereken ise Dumlupınar’ı bulup 

ona en yakın konuma kendini park etmektir. Ekip üyeleri bu konu üzerinde oldukça fazla 

yoğunlaşarak matematiksel ve mantıksal hesaplar yapmıştır. Yapılan hesaplar sonucunda aracın 

havuzun tamamını değil sadece Dumlupınar’ın bulunma ihtimalinin olduğu en dış çeperi 

taramasının yeterli olacağı kararı alınmıştır. Bu karar alınırken geçen yılki yarışma verileri 

referans alınmıştır. Yarışma komitesi gerekli görev çizimlerini paylaştığında yazılımda bazı 

parametreler değiştirilerek görevin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Aşağıda, yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan, aracın taraması gereken alanın teknik resmi 

verilmiştir. 

Şekil 4.53 2. Otonom Görev Planı 

 

2019 yılı yarışma verilerine göre maket sualtı aracının Ø2500 olan bir çemberin merkezinde 

olduğu çevresinde bulunan 3 çembere göre puanlama işlemi yapılacağı bilinmektedir. Bu 

hususta çapı Ø2500 olan en dıştaki çember havuz duvarına temas ettiğinde çemberin yarı 

çapından dolayı maket sualtı aracı havuz duvarlarına 1250 mm’den daha yakın olamayacaktır.  

Bu nedenle tarama algoritması havuz merkezinde kalan 7500x2500 mm’lik dikdörtgen alanı 

tarayacak şekilde planlanmıştır.  

Böylece gereksiz alan taraması önlenerek görev süresinin kısaltılması hedeflenmiştir.  
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Tasarlanan algoritmaya göre, araç çalıştırıldığında öncelikle kendini dengelemek için PID 

algoritmasını kullanacaktır. Sonrasında ise haberleşme, sensör ve kamera verilerini kontrol 

ederek herhangi birinde sıkıntı olması durumunda kullanıcı arayüzüne uyarı mesajı iletecektir. 

Bu şartların sağlanması durumunda araç kendi bulunduğu konumu, etrafına yerleştirilmiş olan 

lazer ve JSN-SR04T sensörü ile belirleyecektir. Geçen yılki veriler göz önünde 

bulundurulduğunda Dumlupınar maketinin maksimum yüksekliği 205mm’dir. Bundan dolayı 

araç bulunduğu konumda havuz tabanına 200mm kalana kadar dalma işlemi yapacaktır. 

Sonrasında ise kendi konumuna göre başlangıç noktası olan X = 1.25m Y = 1.5m konumuna 

gelecektir. Geldiği konumda kameradan gelen veriler ile görüntü işleme yaparak bulmak 

istediği aracın önünde veya etrafında olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer Dumlupınar’ı 

tanıyabileceği açıda ise görüntü işleme yaparak Dumlupınar’ın x ve y değerlerini 

belirleyecektir. Belirlediği değerleri anakarta seri haberleşme ile göndererek aracın 

Dumlupınar’a yönlenmesini sağlayacaktır. Araç Dumlupınar’a 100mm kalana kadar gidecektir 

ve 100mm kaldığında havuz tabanına kendini konumlandıracaktır. Eğer göreve başladığı X = 

1.25m ve Y = 1.5m konumunda Dumlupınar’ı algılayamaz ise tarama moduna geçecektir. 

Kameranın etkin görüş açısı ve mesafesi göz önüne alınarak elde edilen verilere göre, araç 

1500mm aralıklarla 5 kez ileri gidecektir ve her gidişinde görüntü işleme yaparak Dumlupınar’ı 

arayacaktır. Eğer 5 kez gittikten sonra bulamaz ise 90 derece sağa dönerek tekrar görüntü işleme 

yapacaktır. Dumlupınar’ın bulunamaması durumunda araç taraması gereken 2.5m mesafeyi 

1000mm aralıklarla 2 kez ileri giderek tarayarak görüntü işleme yapacaktır. Bu tarama 

şekillerini dikdörtgenin kalan iki kenarı içinde yapacaktır. Nesnenin bulunması durumunda ona 

yönelerek görevini bitirecektir.  
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Şekil 4.54 2. Otonom Görev Algoritması 
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Şekil 4.55 PID Kontrol Algoritması 

 

Aracın otonom görevlerde kendi açısını sürekli olarak kontrol ederek otonom bir şekilde denge 

kurması gerekmektedir. Bu görevi gerçekleştirebilmesi için ekibimizin kullanacağı dengeleme 

sistemi PID’ dir. PID kontrol algoritması integral, türev gibi matematiksel işlemler yardımıyla 

geçmiş hata, şimdiki hata ve gelecek hataları tahmin edebilmektedir. Bu işlemler sayesinde araç 

kendi dengesini kurabilir hale gelir. Tasarladığımız algoritma sisteminde 2 adet sensör aracılığı 

ile aracın ivme ve açı değerleri alınmaktadır. Kp, Kd, Ki değerleri deneme yanılma yolu ile 

tespit edilerek yazılıma işlenecektir. Referans açı değeri ise aracın hangi açıda kendini 

dengelemesi gerektiğini belirtir. Bizim için bu değer 0 derecedir. PID değeri, yazılım içerisinde 

matematiksel olarak hesaplanan PID_P, PID_K ve PID_I verilerinin toplamına eşittir. Araç 

hareket etmeye başladığı andan itibaren algoritma devreye girerek araç hareketine son verene 

kadar döngü içerisinde araç açısını hesaplar. Hesaplanan bu değer ile referans açı değeri 

karşılaştırılır, eğer aralarında fark varsa hata değeri hesaplanır. 

Hata hesaplandıktan sonra PID_P, PID_K, PID_I belirlenen matematiksel kurallara göre 

bulunur ve toplanır. Çıkan değer 1000 ile 2000 arasındadır.  
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Eğer 1000’den küçükse 1000, 2000’den büyükse 2000 değeri seçilir. Ortaya çıkan değer aracın 

dalma-çıkma motorlarına mikrosaniye cinsinden PWM sinyali olarak yazılır. Bu sayede araç 

dengesini anlık olarak koruyabilecektir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

{Bu kısımda aracın kontrol/navigasyon/güdüm algoritmalarının yazılım süreçleri anlatılır. 

Algoritmaların hangi programlama dillerinde programlanacağı ve bunların seçilme nedenleri 

belirtilir.} 

Aracımızın otonom ve manuel kontrolü, tasarladığımız elektronik kart ile sağlanacaktır. 

Otonom görevlerde görüntü işleme için Raspberry Pi ve Raspberry Pi’ye bağlı olan kamera 

modülü kullanılacaktır. Raspberry Pi’de görüntü işleme için Python programlama dili 

kullanılacaktır. Aracın manuel kontrolü, Arduino Nano ile tasarımı yapılmış olan kumandayla 

sağlanacaktır.  

 

Manuel kontrolü iki ana başlık altında inceleyebiliriz, bu iki ana başlık; Kumanda ve anakart 

yazılımıdır. 

 

Kumanda Yazılımı: Araç için tasarlanan kumanda yazılımı Arduino IDE platformunda C 

programlama dilinde yazılacaktır. Kumanda ile araç haberleşmesi için RS485(MAX485 

Entegresi) haberleşme modülü kullanılacaktır. Kumanda yazılımı, üzerindeki joysticklerden, 

butonlardan ve switchlerden gelen verileri okuyarak RS485 haberleşme modülü ile anakarta 

göndermektedir. Okunan birden fazla veriyi aynı anda göndermek için şifreleme yöntemi 

kullanılmaktadır. 

 

Anakart Yazılımı: Tasarlanan anakartın yazılımı için anakarta bootloader atılacaktır. Atılan 

bootloader sayesinde anakartın yazılımı Atmel AVR dilinde değil Arduino IDE platformunda 

C dili kullanarak yazılacaktır. Bu sayede Atmel AVR dilinin karmaşıklığı ortadan kalkarak orta 

seviyeli bir dil olan C ile kodlama yapılabilecektir. Manuel kontrol yazılımının genel hatları ise 

RS485 haberleşme modülü ile şifrelenmiş bir şekilde alınan veri topluluğunu motorlara ve diğer 

elektronik bileşenlere yazmaktır. 

 

Aracın otonom kontrolünü ise iki ana başlık altında inceleyebiliriz, bu iki ana başlık; PID 

Kontrol Yazılımı, Otonom Görev Yazılımları ve Görüntü İşlemedir. 

 

PID Kontrol Yazılımı: Aracın PID dengeleme sistemini sağlamak amacı ile iki adet jiroskop 

sensörü kullanılmaktadır. Bunlar, L3GD20H ve MPU6050 sensörlerdir. Aynı zamanda 

MPU6050 sensöründen aracın ivmesi de ölçülebilmektedir. PID kontrol yazılımı açık kaynak 

olarak kullanılmaktadır. Bu yazılım ve genel PID kontrol algoritmaları üzerinden gidilerek 

kontrol algoritması oluşturulmuştur. Bu konudaki yazılım geliştirme ve algoritma iyileştirme 

süreçleri devam etmektedir.  

 

Görüntü İşleme ve Otonom Görev Yazılımı: Şartnameye göre aracın ilk otonom görevi tepe 

kısmında 100 mm açıklık bulunan, 1000 mm çapındaki çemberin içerisinden temassız bir 

şekilde geçebilmesidir. Bunun için öncelikle yapılacak işlem kameraya gelen anlık görüntüyü 

çekmektir.  

Alınan görüntülerin kalitesini artırmak veya istenen şekle getirmek için OpenCv kütüphanesi 

kullanarak görüntü gri tonlara çevrilir ve daha sonra da görüntü blurlaştırılır. Ardından görüntü 

netleştirme işlemleri yapılır. Görüntü üzerinde yapılan bu işlemlerden sonra Hough dönüşümü 

ile çemberin tespiti kolaylaşacaktır. Son olarak görüntü işleme ile elde edilen çemberin x-y 

koordinatları ve yarıçap değerleri anakarta gönderilir.  
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İkinci otonom görev ise Dumlupınar maketinin yeri tespit edilerek aracın, Dumlupınar 

maketine en yakın şekilde konumlanmasıdır. Ekibimiz bu görevi gerçek zamanlı renk işleme 

kullanarak gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bunun için denizaltı maketinin renk değerleri 

oluşturulacaktır. Öncelikle algılanmasını istediğimiz renklerin RGB değerleri yazılıma 

tanıtılacaktır. Böylece bize verilen rengin alt ve üst değerleri tespit edilmiş olunur. Daha sonra 

kameradan görüntüyü alıp, Imutils kütüphanesi ile görüntünün genişliği ayarlanır. HSV 

formatına dönüştürülen görüntünün belirttiğimiz alt ve üst değerleri içerisinde kalan rengi 

bulunur. Matris işlemleri içinse NumPY kütüphanesi kullanılır. Raspberry Pi üzerinde görüntü 

işleme ile koordinatlar belirlendikten sonra görevlerin gerçekleştirilmesi için değerler kontrol 

kartına PySerial kütüphanesi kullanılarak gönderilicektir. 

 

 
Şekil 4.56 Görüntü İşleme Adımları 

 

4.4. Dış Arayüzler 

{Aracın dış arayüzleri, bu arayüzlerde kullanılan alt bileşenler ve mesaj arayüzleri anlatılır. 

Aracın kontrolünde kullanılan su üstü kontrol istasyonunun arayüzü, görüntü ve veri aktarımı 

gibi yerlerde kullanılan yazılımlar ve seçilen yazılım dilleri hakkında bilgi verilir.} 

Aracın uzaktan kontrolü kumandanın yanı sıra bilgisayardan da sağlanabilmektedir. 

Bilgisayardan kontrol için hazır bir uygulama tercih edilmeyip, C# programlama dilinde 

oluşturulan kullanıcı arayüzü kullanılmaktadır.  

Bilgisayar ve kontrol kartının haberleşmesi için fiziksel katman olarak RS422 haberleşme 

modülü tercih edilmiştir.  

Modül, uzun mesafe haberleşme ve full duplex veri iletimi sağlamaktadır.   

Bağlantı kurulacak port ve haberleşme hızı arayüz üzerinden seçilmektedir. SerialPort sınıfı 

kullanılarak arayüz ve kontrol kartının seri haberleşmesi sağlanmıştır.  

Bu sayede aracın kamera görüntüleri ve anlık sensör verileri kullanıcıya ulaşırken kullanıcı da 

arayüz üzerinden araca komut gönderebilmektedir.  

Kontrol kartından ayırıcı karakterler ile gönderilen veriler C# programında String.Split 

fonksiyonu ile alt dizilere ayrıştırılarak kullanılmaktadır. 

Aracın bilgisayar üzerinden manuel kontrolünü kullanışlı hale getirmek amacıyla yön butonları 

klavye tuşlarına entegre edilmiştir. Aracın hızı, arayüze eklenen TrackBar aracıyla 

değiştirilebilmektedir.  

Görevlerde süreyi kontrollü kullanabilmek amacıyla arayüze bir kronometre eklenmiştir. 

Ayrıca görevler gerçekleştirilirken oluşan ihtiyaca göre aydınlatma sisteminin kontrolü de 

arayüzden sağlanabilmektedir. 
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Arayüz, aracın tepesinde bulunan aksiyon kamerasından USB kablo ile anlık görüntü alacaktır. 

Kameranın hareket kabiliyetini sağlayan servo motor, arayüzdeki trackbar aracı ile kontrol 

edilecektir. Görüntü işleme bilgisayarda değil araçta yapılacaktır. ÖTR’de görüntü işleme 

kamerasından da veri alınacağı bildirilmiştir fakat bu durumun hakemlere izahı zor olacağından 

dolayı ikinci kameranın görüntüsünün arayüzde yer almamasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 4.57 Kullanıcı Arayüzü 

 

5. GÜVENLİK 

{Bu kısımda yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için alınan 

önlemler ve çözüm yöntemleri açıklanır. Güvenlik önlemlerine yönelik kullanılan malzemeler 

belirtilir.} 

Şartnamede belirtilen güvenlik ihtiyaçları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda gerekli önlemler alınmış ve aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

Araca ait güvenlik hususları 3 temel başlığa ayrılır. Bunlar mekanik, elektrik ve yazılımsal 

güvenliktir. Mekaniksel güvenlik önlemleri şu şekildedir; 

- İlk ve en önemli husus sızdırmazlıktır. Bu konuda yapılan birden fazla işlem ile 

sızdırmazlık sorununun çözümü hedeflenmiştir. Sızdırmazlık işlemlerinde en çok tercih 

edilen ürünler O-ring conta ve Klingrit contadır. Bu nedenle sistemimizde sızdırmazlık için 

kullanımı tercih edilmiştir.  

- Fitil O-ring ve Klingrit levha tercih edilerek kendi sistemimizin şekline uygun sızdırmazlık 

elemanları yapılacaktır. Şekil 5.1’de sistem üzerinde içte ve dışta olmak üzere iki adet 

bulunan Klingrit conta gösterilmektedir. 
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Şekil 5.1 İç ve Dış Klingrit Conta Yerleşimi 

Şekil 5.2’de aracın alt ve üst gövdesine birer tane takılacak olan O-ring conta görüntüsü 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.2 O-ring Conta 

 

- Klingrit ve O-ring’e ek olarak alt kapak üzerinde yükselti farkı oluşturulacaktır. Bu yükselti 

farkı, alt kapak ve üst kapak arasında kapakların birbirine geçmesi için bir diş görevi 

görecek, aynı zamanda iç kısma su sızmasını engelleyecektir. Yükselti farkı ile birleşim 

şekilleri, kısmi kesit ve detay görünümü olarak şekil 5.3 ve 5.4’te verilmiştir. 
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Şekil 5.3 Kısmi Kesit ve Detay Görünümü 

 

 

Şekil 5.4 Araç Patlatılmış Görünüm 

- Araç gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak şekilde köşe noktaları radiuslarla 

yuvarlatılarak tasarımı yapılmıştır. 

- Aracın etrafında bulunabilecek engellere olan mesafesinin korunması sensörlerle 

sağlanarak, aracın zarar görmesine karşı önlem alınmıştır. 

- Araç üzerindeki elektrik motorları kendinden suya karşı korumalı seçilmiştir. 

- Araçtaki pervane sistemleri nozul içerisine konularak çevreye zarar verme ihtimali 

önlenmiştir.  
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- Kirli sularda çalışma ihtimali göz önünde bulundurularak pervane sisteminin ön kısmı için 

parça tasarlanmış olup gerekli durumlarda takılarak pervanelerin korunması sağlanacaktır. 

Şekil 5.5’ te pervane sistemini içine alan nozul yapısı ve gerekli durumlarda kullanılacak 

koruma yapısı verilmiştir.  

 

Şekil 5.5 Pervane Koruma Yapısı 

 

- Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel bağlantılarda esnek silikonlu kablolar tercih 

edilerek gerilme yaratmadan kolay şekil alabilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda ani 

hızlanmalarda güç kablosunun araca giriş yaptığı su geçirmez konnektörün zorlanmaması 

için araca bir kuyruk mekanizması eklenmiştir. Güç kablosu kuyruk kısmına sabitlenerek 

konnektörde oluşabilecek gerilmeler önlenecektir. Şekil 5.6’ da kuyruk yapısı verilmiştir. 

 

 
Şekil 5.6 Kuyruk Yapısı  

 

- Araç dışındaki sızdırmazlık tedbirlerine ek elektronik kart koruyucu hazne tasarımı 

yapılarak araç içinde de sızdırmazlık sağlanmıştır. Aynı zamanda bu hazne araç iç yapısı 

şeklinde tasarlanarak gövde dış duvarlarına temas ile basınca karşı ekstra bir dayanım 

kazandıracaktır. Böylece bir ürün ile 2 farklı güvenlik avantajı sağlanmış olacaktır.  
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Şekil 5.7 Elektronik Kart Koruma Haznesi 

 

Elektriksel güvenlik önlemleri şu şekildedir; 

- Araç enerji ihtiyacını SMPS yerine üzerinde bulundurduğu dahili batarya ile sağlayacak 

ve güç kablosunda oluşabilecek kısa devre riski ortadan kalkacaktır. 

- Aracın motorları ve anakartı 12V ile beslenecektir. Motorlar ile anakartın fazla akım 

çekmesi durumunda yanma riskini ortadan kaldırmak için iki ayrı değerde sigorta 

kullanılacaktır. 

- Aracın beklenmedik durumlarda gücünü anında kesebilmek için hem araç üstüne hem de 

yer kontrol istasyonuna birer adet akım kesici özelliği bulunan acil durdurma butonu 

yerleştirilecektir.  

- Enerji sisteminin temelini oluşturan pil için ilerleyen dönemlerde bir anahtarlama 

mekanizması tasarlanması hedeflenmektedir. Bu sayede araç üzerindeki sigortalardan 

birinde hata olması durumunda anahtarlama mekanizması devreye girerek akımı 

kesebilecektir. 

Araçta kullanılacak olan sigorta, akım kesici ve acil durdurma butonu aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 5.8 Güvenlik Ekipmanları 

Yazılımsal güvenlik önlemleri şu şekildedir; 

Aracın küçük alanlarda sürüşü esnasında ani yönlendirme ile kaza riskini azaltmak için 

tasarlanan kumanda üzerindeki, Toggle Switch ve Slide Switch ile güvenlik önlemleri 

alınacaktır. Alınacak olan önlemler şu şekildedir;  
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- Toggle Switch 0 konumunda iken aracın motorları normal hız modunda, 1 konumunda 

iken yarı hız modunda çalışacaktır. Dolayısıyla aracın hızı kontrol altına alınmış 

olacaktır.  

- Acil durdurma butonunun yanı sıra kumanda üzerinde bulunan Slide Switchlerden birine 

aracın tüm motor sinyallerini kesme komutu atanacaktır. Slide switch açık iken motorlara 

sinyal verilecek, kapalı iken motorlara sinyal verilmeyecektir. Böylelikle aracın 

kontrolden çıkması engellenecektir. 

6. TEST 

{Bu kısımda araca (uygulandıysa) uygulanan test senaryoları ve sonuçları hakkında bilgi 

verilir. Yapılan testlerin sonuçları ile yapılan tasarımın ne kadar uyumlu olduğu karşılaştırılır. 

Test yapamayan takımlar burada ilerleyen zamanlarda yapılacak testler hakkında bilgi verebilir. 

Test ekipmanları ve planlanan süreçlerinizi burada belirtebilirsiniz.} 

Tasarlanan sualtı aracına uygulanmış ve ileride uygulanacak testler şu şekildedir; 

 

İtici Testi: Motorlar elektronik el terazisine bağlanarak su dolu bir kap içerisine bırakılmıştır.  

Throttle değerlerine göre motorun el terazisine uyguladığı çekme kuvveti terazi ekranından 

ölçülerek sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Throttle Değeri Çekme Kuvveti 

%10 0.7 kg/f 

%25 2.3 kg/f 

%50 4.8 kg/f 

%80 8.2 kg/f 

%100 9.1 kg/f 

  

Tablo 6.1 İtici Test Sonuçları 

 

Not: Tabloda verilen değerler 24V gerilim ile ölçülmüştür. 

 

Güç Testleri: İtici testi düzeneğinde motorun maksimum yük şartlarında gereksinim duyduğu 

akım değeri sisteme dahil edilen bir pensmetre ile ölçülmüş olup elde edilen sonuçlar aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

 

Kuvvet Değeri Çekilen Akım Değeri 

0.7 kg/f 1.3   A 

2.3 kg/f 3.6   A 

4.8 kg/f 7.9   A 

8.2 kg/f 15.7 A 

9.1 kg/f 19    A 

 

   Tablo 6.2 Güç Testi Sonuçları 

Not: Yukarıda verilen değeler tek motor üzerinden ölçülmüştür. 
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Haberleşme Testi: Araç ile kullanıcı arayüzü ve araç ile kumanda arasındaki haberleşme 

testleri Arduino IDE platformunda yapılmıştır. Yapılan testlerde kullanılan seri haberleşme 

modülü RS485(MAX485 Entegresi)’dir. Testler sonucunda kullanılan modülün half-duplex 

olduğu fark edilmiştir.  

Araç ile kullanıcı arayüzü arasındaki haberleşme sisteminin full-duplex olması gerektiğinden 

RS422(MAX490 Entegresi) kullanılmasına karar verilmiştir.  

Araç ile kumanda arasındaki iletişim için RS485(MAX485 Entegresi) modülünün yeterli 

olduğu görülmüştür. 

 
Şekil 6.1 Haberleşme Testi ile Arayüze Aktarılan Veriler 

 

Sensör Testleri: Araçta kullanılması planlanan sensörler modüller halinde temin edilmiştir. 

Temin edilen sensörler Arduino IDE platformunda test edilerek doğruluğu ve verimliliği 

hakkında uygun değerler alınarak sensörlerin yeterliliğine karar verilmiştir. Jiroskop 

sensöründen alınan bazı veriler aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.2 Jiroskop Sensörü Veri Grafiği 

 

Görüntü İşleme Testleri: Görüntü kalitesini arttırmak ve yapılacak işlemlere en uygun 

görüntüyü elde etmek için gerekli testleri yaptıktan sonra, kullanılan parametreler tespit 

aşamasında çember merkezleri için akümülatör eşiğidir. Bu parametreler ne kadar küçükse araç 

kamerası o kadar yanlış çember algılamaktadır. Bu nedenle en uygun parametre değerini 

seçmek için gerekli testler yapılmıştır. Farklı girilmiş parametreler için alınan sonuçlar 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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Şekil 6.3 Büyük Parametre ile İşlenen Görüntü 

 

Şekil 6.4 Küçük Parametre ile İşlenen Görüntü  

 

Yüzerlik Testleri: Bu testteki amacımız aracın yazılımsal ve aerodinamik özelliklerinin yüzme 

esnasında engel teşkil edip etmediğini anlamaktır. Yapılan bazı testler ile aracın yüzerliği için 

yazılımı ve tasarımında bazı güncellemeler yapılmaktadır. Yapılan yüzerlik testi sonucunda 

motorlardan elde edilen toplam gücün ve motor konfigürasyonunun sistem için uygun olduğu 

görülmüştür. Ayrıca aracın yüzerlik testleri bu süreçte devam etmektedir.  

 

Sualtı Kablo Konnektörlerinin Sızdırmazlık Testleri: Araç için önemli parçalardan biri olan 

su geçirmez konnektörlerin en zor şartlarda test edilmesi planlanmaktadır. Kullanılacak 

konnektörlerin aracın çalışma derinliğinin minimum iki katına dayanabiliyor olması güvenlik 

açısından oldukça önemlidir.   
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Kullanılacak olan konnektörün seçilmesinin temel sebebi uluslararası düzeyde yapılan 

sızdırmazlık ve sıcaklık gibi testlerin bu konnektörler için yapılmış olmasıdır. 

 

Simülasyon Testleri: Aracımızın ilerleyen dönemlerde tamamlanacak otonom görev 

yazılımları araç havuz ortamında test edilmeden önce açık kaynak olarak geliştirilen 

simülasyon yazılımında test edilecektir. 

 

Ürünün Sabit ve Hareketli Şartlarda Su Basınç Testleri: Araç, son ürün gövdesi üretildikten 

sonra kapalı bir hazne içerisine yerleştirilecektir. Kompresör yardımıyla gerekli basınç 

sağlanarak belirli süre sabit ve hareketli olarak test edilecektir. Böylelikle aracın şartnamede 

istenilen 3 metre derinliğe dayanıp dayanmadığı kontrol edilecektir.  

 
Şekil 6.5 Basınç Testi İçin Oluşturulacak Test Ortamı 

 

PID Testleri: Aracın otonom görevlerde dengesini sağlayabilmek için yapılacak testler ile 

alınması gereken 3 adet offset değeri vardır. Bu değerleri alabilmek için sürekli olarak PID 

yazılımı üzerinde testler yapılacaktır. Uygun değerler belirlendiğinde yarışma sürecine kadar o 

değerler üzerinden otonom sürüşler gerçekleştirilecektir. Yarışma alanında bulunan test 

havuzlarında yeni değerler alınacak ve son alınan değerler üzerinden yazılım düzenlenecektir. 

 

Otonom Yazılım ve Algoritma Testleri: Aracın simülasyon ortamındaki testleri ve PID 

testleri bittikten sonra yarışma şartnamesinde belirtilen görevler için uygun ortamlar 

oluşturulacaktır. Pandemi sürecinden dolayı testler havuz ortamında yapılamadığından, 

ilerleyen dönemde oluşabilecek gecikmeyi önlemek adına otonom testler için farklı tarama 

algoritmaları oluşturulmuştur. Gerekli havuz ortamı sağlandığında bu tarama algoritmaları test 

edilerek en etkili ve hızlı olan algoritma tercih edilecektir. 

 

Batarya Testleri: Prototip araç testi ile birlikte kullanılacak olunan LiPo pilin testleri de 

gerçekleştirilecektir. Yarışma esnasında araç pilinin şarjı bittiğinde aracı diğer göreve hızlı bir 

şekilde hazırlayabilmek için şarj-deşarj süreleri hesaplanacaktır. Öngörülen ve test edilen pil 

şarj-deşarj süreleri karşılaştırılacaktır. Voltaj ve akım değerleri ile birlikte harcanan güç ve 

ısınma değerleri kontrol edilecektir. Bu testler havuzda ve teorikte olacaktır. 

 

Kumanda Testleri: Kumanda üretimi yapıldıktan ve dizgi işlemleri bittikten sonra kumanda 

üzerinde bazı testler yapılacaktır. Yapılacak olan testler, kumanda ile araç arasındaki iletişim, 

kumanda tepki süresi ve şarj dayanım süresi testleridir. 
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7. TECRÜBE 

{Bu kısımda aracın tasarım, üretim ve test aşamalarında yaşanan kazalar, yapılan hatalar ve 

bunların üstesinden nasıl gelindiği, edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilir.} 

Ekibimiz geçtiğimiz yıl Tübitak Uluslararası İHA yarışmasına katılarak belirli düzeyde 

tecrübeler edinmiştir. İHA yarışmasında edindiğimiz tecrübeler sayesinde birçok olayda 

yaşanılabilecek kötü senaryoları tahmin edebilmekteyiz.  

Ekip içerisinde tasarlanan anakart, aydınlatma kartı ve lineer voltaj regülatör kartlarına gerekli 

testler yapılmıştır. Yapılan testler doğrultusunda aydınlatma kartı ve lineer voltaj regülatör 

kartında bir sıkıntı oluşmamıştır. Anakartta ise tasarımsal ve bazı teorik sıkıntılar olduğu fark 

edilmiştir. Bu hatalardan bazıları anakart mikrodenetleyicisinin yetersiz kalması, osilatör 

devresi ve bypass kapasitörlerinin uzakta kalması ile sinyallerde oluşan ani dalgalanmalardır. 

Bunlar testler sayesinde tecrübe edinilerek iki adet anakart tasarımı daha yapılmıştır. Ayrıca bu 

konu hakkındaki iyileştirmeler hala devam etmektedir. 

Yapılan ilk tasarımda motorlar arasındaki mesafe az olduğu için motorların aynı doğrultu ve 

yöne bakması sonucu ön motora laminer olarak gelen akış arka motora türbülanslı olarak giriş 

yapmaktadır. Bu işlem araç dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı araç 

tasarımında yeni revizyonlara gidilmiştir. 

Tasarlanan anakart ve diğer elektronik kartların dizgi ile lehimlenmesi yapılırken 

komponentlerin birbirine çok yakın olmasından kaynaklanan bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Bu 

sorunu çözmek için anakart üzerinde bulunan USB programlama devresi çıkartılarak harici 

USB programlama kartı kullanılacaktır. Böylelikle açılan yer ile komponentler mümkün 

olduğunca birbirinden uzaklaştırılmıştır. 

Bilgisayar ile anakart arasındaki haberleşme için kullanılan ilk test modülü RS485 (MAX485 

Entegresi)’dir. Test maddesinde bahsedilen sebeplerden dolayı bilgisayar ile anakart arası veri 

aktarımı için RS422(MAX490 Entegresi) modülü kullanılmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

{Bu kısımda aracın kritik tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması, nihai 

bütçe planlaması ve risk planlaması yapılır.} 

Şekil 8.1 İş Zaman Grafiği 

Not: Pandemi sürecinden dolayı iş zaman planında güncellemeye gidilmiştir. 

Tablo 8.1 Listeden Çıkartılan Ürünler ve Maliyetleri 

Sponsorluk ile Alınan veya İptal Edilen Ürünler    

Ürün Adı Ürün Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

PLA+ Filament 2 90 180 

SMPS Komponent (LiPo Pil Tercih Edilmiştir) 1 1000 1000 

RS232/485/422, UART, I2C Çevirici 1 100 100 

Elektronik SMD Komponent 1 500 500 

L3GD20H Jiroskop Sensörü 1 60 60 

MPL3115A2 Basınç Sensörü 2 54 108 

SHT15 Isı ve Nem Sensörü 1 110,5 110,5 

Conta ve Vidalar 1 40 40 

Su Geçirmez Fırçasız DC Motor 6 114,8 688,8 

30A ESC 6 100 600 

Lipo Pil (3S 6000 mAh 35C) 1 487,01 487,01 

Alınan ve İptal Edilen Ürünlerin Toplam Fiyatı 1 1 3387,3 
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Tablo 8.2 Listeye Yeni Eklenen Ürünler ve Maliyetleri 

 

TOPLAM GEREKLİ OLAN SON 

BÜTÇE 

   

Ürün Adet Ürün Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

RTV-2 E15 Kalıp Silikonu 2 303,43 606,8 

Kalın Döküm Şeffaf Epoksi Reçine 1 440 440 

Kumanda Malzemeleri (PCB, 

Joystick, Komponent vb.) 

1 400 400 

5V Lazer Modül 2 65,51 131.02 

Lineer Aktuatör 1 310,77 310,77 

Su Geçirmez Servo Motor 1 231,67 231,67 

Aksiyon Kamerası 1 134,90 134,90 

Su Geçirmez JSN-SR04T Sensör 3 46,39 139,17 

Pleksiglass Levha 1 30,50 30,50 

Güvenlik Ekipmanları 1 250 250 

Anakart Yeni Revizyon 

Komponent 

1 500 500 

Raspberry Pi 3B+ 1 340,31 340,31 

Raspberry Pi Cam V2 1 273,46 273,46 

PLA+ Filament 2 110,72 221,44 

Lipo Pil (3S 6000 mAh 35C) 1 487,01 Sponsorluk 

TOPLAM GEREKLİ OLAN SON 

BÜTÇE 

1 1 4010,04 

Tablo 8.3 Ürün İçin Gerekli Olan Toplam Maliyet 

 

 

 

YENİ EKLENEN ÜRÜNLER 
   

Ürün Adet Ürün Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

5V Lazer Modül 2 66,96 133,92 

Anakart Yeni Revizyon 

Komponent 

1 500 500 

Kumanda Malzemeleri (PCB, 

Joystick, Komponent vb.) 

1 400 400 

RTV-2 E15 Kalıp Silikonu 5 61,4 307 

PLA+ Filament 2 90 180 

Lipo Pil (3S 6000 mAh 35C) 1 487,01 487,01 
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SAY

I 

RİSK ÇEŞİTLERİ ÇÖZÜMLER 

1 TEKNİK RİSKLER  

 

 

 

PID’nin araç hareketlerinde yetersiz kalması gibi bir 

durum sonucunda araçta istenen hassasiyette denge 

sağlanamayabilir.  

Araç tasarımına kanatçıklar 

eklenerek daha dengeli hareket 

kabiliyeti sağlanacaktır. 

1.2 Ürün dişi ve erkek kalıp dökümlerinde kalıpta 
inklüzyon, penetrasyon ve hava boşlukları gibi 

döküm hataları ile çıkabilir. 

Risk çözümleri reçine karışımı 
basınca tabi tutularak reçine 

içerisinde sıkışan hava kabarcıkları 

alınacaktır. RTV karışımı uygun 
karışım yöntemlerine tabi 

tutulacaktır. Kalıba yeterli hava ve 

besleme kanalları yerleştirilecektir. 

1.3 Aracın içerisinde manyetik alan oluşma riski Bütün elektrik ve elektronik 
donanımlar birbirinden ayrı 

konumda yalıtılmıştır. 

1.4 Araca giden kabloların gergide kalması, bundan 
dolayı konnektörün zorlanması 

Kabloların konnektörden önce araç 
kuyruğuna sabitlenmesi 

1.5 Aracın elektrik-elektronik sisteminde oluşabilecek 

hatalar (kısa devre, su geçirmesi, darbe alması vb.) 

Elektronik bileşenler için koruyucu 

ve yalıtılmış hazne tasarlanması  

1.6 UYGULAMA RİSKLERİ  

2 Lipo pil ile araç arasındaki güç iletimi kablolarında 

kaçak oluşma riski 

Elektrik kaçağı riskini önlemek 

için kablolar belirli şartlarda 

yalıtım ve muhafaza işlemleri 

yapılacaktır 

2.1 Kabloların ani akım ve dalgalanmalara karşı ısınma 

riski 

Kablo kesintinin toleranslı 

seçilmesi 

2.2 Aracın güç hattının ortam basıncından etkilenerek su 

alma riski 

İzolasyon değeri yüksek su 

geçirmez konnektörler kullanmak 

2.3 Aracın gerekli seviyelerdeki basınca dayanamaması Gövde cidar kalınlığının artırılması 

2.4 Araç içerisindeki alt bileşenlerin arızalanması Bileşenlerin elektrik hattını direk 

bağlamak yerine tak-çıkar 

konnektörler kullanarak kolay 
montaj-demontaj yapılması 

 

 
2.5 

Gereğinden fazla gerilim-akım çekme Ana hatta acil durum butonu 

bulunmaktadır. Bununla birlikte 
ana hattan ayrılan her elektrik 

hattında gerekli değerde sigortalar 

konumlandırılmıştır. 

2.6 Proje kapsamının dışına çıkan, kontrol dışı durumlar 
veya önceliklerin değişmesi 

Motivasyonu yükseltecek sosyal 
faaliyetlerin yapılması 

2.7 Projenin iş-zaman planında aksama olması Gerekli durumlarda iş-zaman 

planında güncellemeler yapılarak 

önlem alınması 

2.8 Pandemi sürecinden dolayı havuz testlerinde gecikme 

yaşanması 

Açık kaynak olarak geliştirilen 

simülasyon ortamında gerekli 

testlerin yapılması 

Tablo 8.4 Riskler ve Alınan Önlemler 
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9. ÖZGÜNLÜK 

{Bu bölümde projenin/aracın özgün tarafları anlatılmalıdır.} 

VOLANSTEAM ekibi olarak üretilecek olan aracın birçok parçasının ve yazılımının özgün 

olması her zaman ön plandadır. 

 

Aracımızın özgün tarafları maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır. 

 

- Aracımızın tasarımı ekibimize aittir. Bu hususta, dağınık bir görünüme sahip olacak 

gövdeden ziyade, kapalı kalıp ile üretimi yapılacaktır. Böylece ihtiyaçlarımıza uygun 

yerleşim düzenleri göz önünde bulundurularak yapılan tasarım kolay montaj ve 

demontaj yapılabilen bir yapıya sahip olacaktır.  

 

- Aracımız şeffaf bir görünüme sahiptir. Bu özgünlük ile aracımız tasarımsal alanda hoş 

bir görünüm kazanmış olacaktır.  

 

- Sualtı aracımızda kullanacağımız tepe kamerası ile kendi tasarladığımız arayüzden 

yönlendirilebilir olarak araç üzerinde 370° dereceye kadar görüntü alınacaktır.  

 

- Tasarlanan sualtı aracının kontrolü için hazır kontrol kartları yerine, ekibimizce 

tasarlanan ve gerekli iyileştirmeleri yapılan Maxima-S anakartı kullanılacaktır.  

 

- Aracın elektronik aksamı için gerekli olan lineer voltaj regülatör kartları ve sualtı 

aydınlatma sistemi de ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. 

 

- Araç kontrol kartımızın özgün olmasından dolayı, aracın kontrolü hazır bir yazılım ile 

değil, kendi ihtiyaçlarımıza göre oluşturup kişiselleştirdiğimiz arayüz ve araç yazılımı 

vasıtasıyla sağlanacaktır.  

 

- Aracın içerisindeki elektronik ekipmanları koruyacak olan tüp sistemi genellikle yurt 

dışında bulunmaktadır. Fiyatının yüksek ve tedarikinin zor olmasından dolayı 

elektronik kart koruma haznesi ekibimize özgün olarak tasarlanmıştır. Gerekli bütçe 

sağlandığında üretime geçilerek test edilecektir. 

 

- Aracın kontrolünü sağlayacak olan hazır kumanda sisteminden vazgeçilerek ekibimize 

özgün bir kumanda tasarımı yapılmıştır. 

 

- Otonom görevlerde aracın tarama süresini minimuma indirmek amacıyla gerekli 

matematiksel ve mantıksal hesaplar yapılarak ekibimize özgün algoritmalar 

geliştirilmiştir. Bu algoritmalar sayesinde aracın, havuzun tamamını taramadan 

belirlenen nesneleri kısa sürede bulması hedeflenmektedir. 
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