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1. RAPOR ÖZETİ  

3 yıldır insansız su altı araçları üzerine çalışma yürütmekte olan Dokuz Eylül            
Üniversitesi Robot Topluluğu alt takımlarından DEU ROV takımı, su altı araçları ve su altı              
problemlerine çözüm üretmek ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. TEKNOFEST         
2020 yarışmasının insansız su altı kategorisinin etap ve yarışma koşullarının açıklanması ile            
birlikte yarışmaya uygun araç üretimi ve geliştirmesi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu           
alanda kullanılabilecek sistemler, elemanlar ve yazılımlar araştırılmıştır. İnsansız su altı          
araçları konusunda birçok hazır sistem ve yazılım bulunmaktaydı. Bu sistemlerin          
araştırıldığında bir çok sınırlandırılma ve otonom yazılım için sorun olduğu görüldü. Bu            
yüzden bu projede insansız su altı araçları için otonom ve yüksek hareket kabiliyeti             
özelliklerine uygun arayüz, yazılım ve sistemlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef          
doğrultusunda aracın hareket kabiliyeti, görüntü aktarma, haberleşme, akış analizi ve benzeri           
konularda araştırmalar yapıldı. Bu projede ulaşılmak istenilen hedef ROV teknolojisine özgü           
bir yazılım, arayüz, mekanik ve elektrik sistemleri oluşturmaktır. Oluşturulan sistem ile aracın            
Python programlama dili ile sürülebilen tüm işlemciler ile uyumlu, su altında yüksek hareket,             
yüksek sürüş, stabil hareket kabiliyetlerine ve yüksek basınç dayanıklılığına sahip özgün bir            
çalışma olması hedeflenmektedir.  

Projenin sonucunda projede beklenen kabiliyetler: 

- Standart tasarım 4 adet açılı motor ile esnek hareket. 
- 4 adet  z-ekseni yönünde motor tasarımı ile yüksek yük taşıma ve denge kabiliyeti. 
- Sensörlerin yardımı ile sıcaklık, basınç, konum  ve görüntü verilerinin alınması. 
- Pil desteği ile güvenli ve minimum kablo ile sürüş (otonom durumda kablosuz). 
- Yazılım desteği ile  herhangi bir bilgisayardan tek kablo ile bağlantı esnekliği. 
- Tasarımdaki yüksek modülarite sayesinde araç müdahalesinin kolaylığı ve ek parça ile           

bağlantı sağlayabilme. 
- 2 eksenli hareket özelliğine sahip tutucu ile hassas ve daha esnek faaliyet. 
- Herhangi bir oyun konsolu ile sürüş.  

Yarışmalarda ve saha testlerinde daha güvenli ve hızlı müdahalede bulunabilmek ve           
daha iyi sürüş için kontrol paneli üretimi de hedeflenmektedir. Kontrol panelinin amacı su             
altı araçlarının kullanıldığı çalışma alanlarındaki değişken ve zorlu şartlarda operatör için           
araç kontrol ünitesini sağlamaktır. Ayrıca araçta veya testlerde oluşabilecek bir çok sorun            
ve arızaya müdahalede bulunabilecek özellikleri bulundurması hedeflenmektedir. Uzun        
şarj özelliği ile güç kaynağına ulaşılamayacak zor alanlarda uzun süren sürüşler de kontrol             
ve veri toplama özelliğine de sahip olması hedeflenmektedir. İhtiyaç olan enerjinin ise            
lityum-iyon piller ile sağlanması düşünülmektedir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  
 

DEU ROV Takımı üyelerini oluşturulan isimler ve haklarındaki kısa bilgiler aşağıdaki           
gibidir; 

Yavuz BALI: Takım Lideri, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik        
Mühendisliği Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi 

Batuhan BALCIOĞLU: Mekanik Alt Grup Lideri, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina          
Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

Onurcan KÖKEN: Elektronik Alt Grup Lideri, Dokuz Eylül Üniversitesi         
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

Fulden Ece UĞUR: Elektronik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi          
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

Menekşe YAŞAR: Mekanik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina          
Mühendisliği Bölümü Hazırlık Öğrencisi 

Hasan Mert Çetin: Mekanik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik           
Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 

Murat CANDAN: Mekanik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina          
Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 

Mustafa KANYILMAZ: Mekanik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina          
Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi 

Mehmet Furkan KOPARAN: Mekanik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi          
Makina Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 

Doğukan Berkay ERTEM: Elektronik Alt Grup Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi          
Makina Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
Şema 1: Organizasyon Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Projenin mevcut durumunda tasarım ve ön çalışmalar nihai olarak sonuçlandırıldı.Ön          

tasarım raporundan sonraki süreçte tasarımlarda iyileştirmeler yapıldı. Araç tasarımı, gripper          
tasarımı elektronik platform ve mekanik diğer tasarımlarda nihai kararlar verildi ve üretim            
planlaması, üretim metotları ve malzeme seçimleri tamamlandı. Bu kapsamda ön tasarımdan           
sonra ufak değişikliğe gidildi. Pandemi olayları sebebiyle üretim planlaması içerisinde          
bulunan 3D yazıcının ulaşılmasının elverişsiz ve zor olduğu gerekçesiyle bütçe planlamasına           
3D printer eklendi.  

Araç mekanik tasarımında büyük bir değişiklik yapılmadı. Yapılan değişikliklerden         
biri aracın üst kısmına darbelerden korumak amacıyla yerleştirilen çıkıntılar oldu. Yapılan           
analizler ile araçta bulunan kritik parçaların toplam deformasyonları ile von mises gerilme            
değerleri kontrol edildi. Tutucu kolda kesit artırmaya gidildi. İticiler ile sigma profiller            
arasındaki bağlantıyı sağlayan motor parçalarının analizi yapıldı. Kesit boyutunda artırmaya          
gidildi. Tüp tutucunun toplam deformasyon ve von mises gerilme değerleri kontrol edildi.            
Burada civata bağlantı noktalarında güvenlik katsayısının 1’in altında olduğu görüldü. Daha           
sonra yapılan radyuslama işlemi ile sorun giderilmiş oldu. Aracın akış analizi yapılarak akış             
bozucu yapıların tespit edilmesine çalışıldı. Herhangi bir engel bulunmadı. Elektronik          
platform tasarımı yapılarak pleksiglas tüp içerisinde hacim problemi olup olmadığı gözlendi.           
Yapılan tasarım sonucunda herhangi bir probleme rastlanmadı. 

Elektronik tasarımda ön tasarım raporunda belirtilen tasarım için gerekli elemanların          
fizibilitesi araştırılıp gerekli elemanlar belirlendi. Raspberry pi 4-8 gb modülünün piyasaya           
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çıkması ile görüntü işleme aşamalarının daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için ön tasarım             
raporunda belirtilen 4 gb sürümü yerine 8 gb sürümüne geçildi. Kamera modülü olarak             
önceden belirlenen V2 kamera modülü yerine de son çıkan sürüm olan raspberry pi hq kamera               
modülüne geçiş yapıldı. Hq kameranın lens uyumlu olması kendi modeline ait lensleri olması             
bizim için avantaj durum oluşturmakta. Geniş açılı lens sayesinde hem otonom hem manuel             
kullanımda aracımıza avantaj sağlaması planlanmakta. 

Ön tasarımdan sonra ki süreç boyunca araştırmalarımıza dayanarak ön tasarım          
sürecinde kadar olan çalışmanın sağlıklı ve doğru olduğu gözlemlendi. İyileştirmeler ve           
eklentiler dışında aracımızın genel tasarımı ve planlanan başarımlar elde edildi. Rapor           
puanlaması baz alınarak raporda eksik görülen noktalara hassasiyet gösterildi. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 
Figür 1: Sistem Tasarımı 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Önceki Tasarımlar 
 

Aracımızın son tasarımının tanıtımından önce, ilk iki tasarımdan neden vazgeçildiği 
açıklanacaktır.  

Nihai tasarımımız hazırlanırken önceki tasarımlarda eksik kalan kısımlar        
tamamlanmaya, fazla veya gereksiz parçalar kullanılmamaya çalışılmıştır. Ayrıca, gerek         
montaj gerekse yarışma sırasında sorun çıkarabilecek kısımlarda düzenlemelere gidilmiştir. 
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● İlk Tasarım  

Bu tasarımdan vazgeçilmesinin ilk sebebi boyutunun istenenden daha büyük         
olmasıdır. Bu durum hem aracın taşınmasında zorluk çıkaracak hem de yarışma kuralları            
gereği düşük puan almamıza sebep olacaktı. Bu durumu aşmak için aracın boyunda kısaltma             
yoluna gittik. Ayrıca daha küçük çaplı thruster seçimi ile hafiflik, maliyet ve hacim avantajı              
sağladık.  

İkinci sebebimiz ise, aracın sağlam bir bütün gibi görünmesi amacıyla tasarlanmış           
delrin yan plakalardır. Bu plakalar aracın iç kısmındaki parçaları korurken aynı zamanda            
motor yuvaları ve tutmaçlar gibi çeşitli parçaları bünyesinde barındırıyordu. Mukavemetli ve           
güvenilir olacağını düşünmemize rağmen üretim aşamasında kullanmamız gereken araç ve          
yöntemlerin maliyetli oluşu bizi bu fikirden uzaklaştırdı. 

 

 

  

 

 

 

 

               Figür 2:  Shield  

● İkinci Tasarım 

Bu tasarımdan vazgeçmemizin sebeplerinden çoğunu, aracın boyutunu küçültmeye        
çalışırken vermek zorunda kaldığımız tavizler oluşturmaktadır. Aracın parçaları birbirine         
olabildiğince yakın olarak konumlandırılmıştı. Bu durumun montaj sırasında zorluklara yol          
açabileceği tahmin edildi. Ayrıca ileride eklemek istediğimiz çeşitli parçalar için yeterli hacim            
kalmaması ihtimali göz önünde bulunduruldu. Bunlara ek olarak; ufak bir tasarıma göre çok             
sayıda sigma profil kullanıldığı, bunun gereksiz ağırlığa ve hacim kaybına yol açtığı            
konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca araç tasarımında eğrisel yapıların bulunmamasının          
akış dinamiğini olumsuz etkileyeceği düşünüldü. 
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Figür 3: Cube-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figür 4: Ön Tasarım Araç Render Görüntüsü 

4.2.2. Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik tasarım hazırlanırken aracın modüler, kolay üretilebilir, dayanıklı, çok         
fonksiyonlu ve sızdırmaz olmasına özen gösterilmiş, bu özellikleri sağlarken estetiğin          
bozulmaması için ayrıca çaba sarf edilmiştir.  

Elektronik ekipmanlar, bu ekipmanların boyut ve şekillerine uyumlu olarak üretilmiş          
elektronik platform üzerine konumlandırılmıştır. Tüm elektronik ekipmanlarla birlikte        
Elektronik platform, pleksiglas bir borunun açık uçlarının alüminyum flanşlar ile kapatılıp           
o-ringlerle desteklenmesiyle oluşturulmuş sızdırmaz tüpün içine yerleştirilmiştir. Sızdırmaz        
tüp ise, 3 boyutlu yazıcıdan basılan tutucular sayesinde iskelet olarak adlandırdığımız sigma            
profillere tutturulmuştur. Bu iskelet aynı zamanda thrusterları, tutucu kolu ve dışarıdan           
gelebilecek olası darbeleri emmesi için yerleştirilmiş tamponları da taşımaktadır. 
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Figür 5 : Aracın Final Tasarımı Montaj Teknik Resmi 
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Figür 6 : Sigma Profil Teknik Resmi 
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Figür 7 :Alüminyum Kapak Teknik Resmi 
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Figür 8 : Bombeli Kapak Teknik Resmi 
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Figür 9 : Tutucu Kol Montaj Teknik Resmi 

 

 

 

13 



 

 

Tutucu kol, su altındaki nesneleri kolayca kavrayabilmesi için 2 eksenli olarak           
tasarlanmıştır. Üretim kolaylığı nedeniyle 3D printer tercih edilmiştir. Hafifliği ve maliyeti           
düşünülerek tutucu kolun PLA'dan üretilmesi uygun görülmüştür. PLA malzemesi ile dişli           
çark mekanizmasından verim alınamayacağı için krank biyel mekanizması prensibi         
kullanılmıştır. On iki parçadan oluşmaktadır. İki hareketli çeneye sahiptir, bir tane ise tutucu             
kol araca bağlamayı sağlayan ve kol görevi gören komponent mevcuttur. İki adet            
TD-8120MG çeşit servo motor kullanılmıştır. Tutucu kol kendi ekseni etrafında dönebilme           
kabiliyetine sahiptir. Servo motorlardan biri tutucu kolu kendi ekseninde döndürürken diğeri           
çalışmasını sağlamaktadır[1]. 

Servo motorlardan alınan dönel hareket, lineer harekete aktarılmıştır ve bu şekilde           
tutucu kolun işlevini yapması sağlanmıştır. Bağlantı elemanı olarak M3 cıvata kullanılacaktır.  

                        Figür 10:  Krank Biyel Mekanizmalı İtici Kol Tasarımı Görüntüsü  
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Figür 11: Elektronik Platform Tasarımı Render Görüntüsü  

Figür 12: Aracın Final Tasarımı Render Görüntüsü 
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(a)         (b) 

Figür 13 : a)Araştırma Süreci, b)Aracın Tasarım Süreci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figür 14 : Aracın Montaj Süreci 

● Araç Tasarımında Belirlenen Amaçlar 

Dışarıdan gelebilecek darbe ve yabancı cisimlere karşı, aracın su almasının          
engellenmesi ve kritik parçalarının hasar görmemesi amacıyla araçta yüksek mukavemetli          
malzemeler kullanılmıştır. Bunlara sigma profil, pleksiglas ve paslanmaz çelik örnek olarak           
verilebilir. Ayrıca elektronik komponentlerin güvenliğini sağlamak için 2 seviye o-ringler ve           
su altı konnektörleri ile yüksek sızdırmazlık sağlanmıştır. 

Aracımızda 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş 4 adet yatay motor bulunmaktadır. Bu           
motorlar görevleri yaparken gerekli olan seriliği ve hareket kabiliyetini sağlayacaktır. Bunlara           
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ek olarak 4 adet dikey motor kullanılmıştır. Bu motorlar serilik sağlamanın yanı sıra farklı              
hızlarda çalıştırılarak grippera binecek yükün dengeyi bozmasını engelleyecektir. 

 

Figür 15: Aracın Motorlarının Konumlandırılması 

Araç tasarımı yapılırken aracın modüler olmasının gerekliliği göz önüne alınmış,          
sigma profiller sayesinde araca her türlü aparatın eklenmesine ve çıkarılmasına imkan           
verilmiştir. 

Aracı tasarlarken estetik ihmal edilmemiş, tüm parçaların işlevlerini tam anlamı ile           
sağlamasının yanı sıra göze güzel gözükmesi için de çaba sarf edilmiştir. Tasarımda sade             
renkler tercih edilmiş, köşeli ve eğri yapılar uyumlu bir şekilde bir arada kullanılmıştır. 

Tasarım yapılırken standart malzemeler kullanılmış, ayrıca talaşlı imalattan mümkün         
olduğunca kaçınılmıştır. Bu da maliyeti düşürmüştür. Maliyeti düşürmek için yapılan diğer bir            
işlem ise optimum sayıda malzeme kullanılması, gereksiz malzemelerin tasarıma         
eklenmemesidir. 

4.2.3. Malzemeler  

Pleksiglas: PMMA olarakta bilinen şeffaf bir akrilik ürünüdür. Diğer saydam          
malzemelere göre daha mukavemetlidir. Isı geçirgenliği düşük, kimyasal maddelere karşı          
dayanıklılığı yüksektir. Kolay işlenebilir ve hafiftir. Bu sebeplerden pleksiglas malzemenin          
aracın sızdırmaz tüp kısmında kullanılması tercih edilmiştir[2].  

İskelet: Aracın iskelet kısmında sigma profil kullanılması uygun görülmüştür. Sigma          
Profil alüminyum 6063 serisinden imâl edilmekte olup, üzeri 11 mikron eloksal kaplanarak            
korozyona karşı daha dayanıklı hale getirilmektedir. Böylelikle su altı kullanımında korozyon           
görülmemektedir. Sigma profillerin araçta tercih edilmesinin en önemli faktörleri seri ve           
pratik montaj özelliği, işlerlik, kullanışlılık, dayanıklılık ve tasarım özelliğidir[3].  
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Alüminyum Flanş: Dayanıklılığı, korozyona direnci ve işlenmeye uyumlu olması         
nedeniyle iç kapak malzemesi olarak alüminyum 6010 tercih edilmiştir. O-ringlerin          
yerleşeceği kanallar bu parça üzerine açılmıştır[4]. 

O-ringler: Basınç karşısında davranışı değişen elemanlar olduğu için basınç arttıkça          
yüzeye daha fazla baskı uygulanmaktadır. Bu durumda bize ihtiyacımız olan sızdırmazlığı           
sağlamaktadır[5]. 

PLA: Polilaktik asit anlamına gelen yenilenebilir tipte bir termoplastik çeşididir.          
Kullanımı ABS filamentlere ve PETG filamentlere göre daha kolaydır. Buna ek olarak PLA             
filamentler, 3 boyutlu yazıcılarda düşük baskı sıcaklığı, ısıtmalı tablaya ihtiyaç duymaması,           
baskı sonrası yamulma ihtimalinin az olması ve baskı esnasında kötü koku oluşturmaması            
açısından tercih edilmiştir[6].  

 

Figür 16: Patlatılmış Teknik Resim Görüntüsü 
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4.2.4. Üretim Yöntemleri 

Aracın üretim aşamalarında, basitlik ve estetik göz önünde bulundurularak minimum          
bütçe maksimum verimlilik elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu sebepten ekonomik yöntemler          
tercih edilip üretim basamakları bu amaç doğrultusunda uygulanacaktır. Üretim basamakları 5           
temel başlıkta incelenebilir. 

İskelet Üretimi: Alüminyum sigma profiller 20x20 mm kanal-6 boyutlarında         
belirlenen uzunluklar çerçevesinde tam otomatik şerit testere yardımıyla kesilmiştir. Akabinde          
universal dikey matkap tezgâhı kullanılıp delikler açılarak birleştirme noktaları belirlenmiştir.          
Profillerin merkez kanallarına uygun kılavuzlar yardımıyla üç aşamada diş çekilmiştir. Sigma           
profillerin montajı için gerekli olan 20x20 krom alaşım köşebentler temin edilip M4 bombe             
baş cıvata, M4 tırtıllı somun M5 cıvata (profillerin merkez kanalları için) kullanılarak iskelet             
üretimi tamamlanmıştır. 

Pleksiglas Tüp: Saha araştırması sonucu belirlenen şirketlerle görüşülüp sipariş         
doğrultusunda pleksiglas tüp temin edilmiştir. Pleksiglas tüpün ana iskelete montajı 2 adet            
kelepçe yardımı ile yapılmıştır. Bu kelepçeler ise Solidworks kullanılarak yapılan tasarımın           
3D printer ile basılmasıyla imal edilmiştir. 

Alüminyum Flanş Üretimi: Alüminyum malzemeden seçilen kapaklara yüzeyine düz         
ve gövdesine radyal olmak üzere ikişer tane o-ring kanalı açılmıştır. Sonrasında 85 mm             
çapındaki deliğin açılması için 30 mm matkap ucu gezer puntaya yerleştirilerek delik delme             
işlemi yapılmıştır. Akabinde içeri kalemin girebileceği delik oluşturulduktan sonra borlama          
işlemi ile istenilen çap elde edilmiştir. 

Bombeli Kapak Üretimi: Kapağın yüzeyine sızdırmazlık sağlayacak şekilde        
pleksiglastan bombeli kapak (dome) tasarlanarak üretilmiştir[7]. Kapak üretimi kameranın         
görüş açısını artırmak amacıyla bombeli olarak tasarlanmıştır. Üretimde şişirme yöntemi          
uygulanarak kapak üretilmiştir. 

Tampon: PLA’dan üretilmiş malzeme; keskin köşeleri yok etmek, çarpma ve 
darbelerden motoru koruyabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca tampon köpük havzaları 
oluşturmak için 3D printer kullanılacaktır. 

4.2.5. Fiziksel Özellikler  

Aracın yaklaşık boyutları 360x430x240 mm, hacmi ise 3503718.07 milimetre küptür.          
Ağırlığı ise 46 N’dur.  
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Figür 17: Araç Boyutları 
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Figür 18: Aracın Kütlesel Özellikleri 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızın elektronik tasarımı yapılırken önceliğimiz güvenli, kontrollü bir          
sistem kurabilmektir. Bu nedenle güç dağıtım sistemlerinde akım korumalı düşürücü devreler           
kullanmaya özen gösterdik. Öncelikle tüp içerisinde bir güç dağıtım klemensleri bulunacak           
olup burada sabit 12 V bulunduracağız. Kullanacak olduğumuz elektronik kartlar, sensörler ve            
motor sürücülerin beslemeleri buradan sağlanacak olup, 5 V ihtiyacı olanlar için araya uygun             
akım değerine sahip düşürücü devrelerimiz bulunacaktır. Özellikle motorların ve Raspberry Pi           
4’ün ve servo motorların çekecek oldukları akımlar yüksek olduğu için bunların hepsi            
çalıştırılmadan önce akım voltaj testlerinden geçecek, kullanım kılavuzlarına da bakılıp uygun           
düşürücü seçildiği onaylandıktan sonra sisteme entegre edilecekler. 12 V değerini          
sağlayabilmek amacıyla lityum iyon piller tarafından oluşturulan bataryalardan güç         
sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla 3S5P şeklinde oluşturulmuş bir batarya         
tasarlanmıştır. Mikro işlemci olarak Raspberry Pi 4 ve Arduino Uno kullanmayı           
planlamaktayız Arduino kullanma nedenimiz kullanmak istediğimiz derinlik/basınç ölçer        
sensörümüzün Raspberry Pi 4 ile çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Raspberry Pi 4’ü          
seçme nedenimiz özellikle otonom görevde su altı aracımızın yüksek performans sağlamasını           
istediğimizden kaynaklanmaktadır. Görüntü işleme algoritmalarımızı su altı aracımızda        
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Aracın hareket kabiliyetini en iyi şekilde kontrol edebilmek          
adına ve elektriksel olarak suya karşı yalıtımlı olduğu için fırçasız motor kullanımı tercih             
edilmiştir. Bu motorların sürüşü için de bidirectional(çift yönlü) motor sürücüsü(ESC)          
kullanılmasına karar verilmiştir. Bunun nedeni motorları iki yönlü sürebilmek içindir, böylece           
hareket kabiliyetini artırıldı. Aracın tutucu kolunda ise yönetimi kolay olduğu için ve mekanik             
tasarımımıza uygun olarak servo motor seçilmiştir.Sensör olarak ise otonomluğu         
kolaylaştırmak amacıyla araç dışına basınç sensörü konularak anlık su yüzeyinden araç           
derinliğini tespit edeceğiz. Tekrardan otonomluğu iyileştirmek için bir jiroskop, ivme ve hız            
ölçer bir IMU modülü kullanılarak aracın dengesini sağlamak, kontrolünü arttırmak          
amaçlanmaktadır. Bu modül ile fırçasız motorların kontrolünü arttıracağız. Bunlara ek olarak           
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sıcaklık sensörü koymaya karar verdik, bu aracımızın işlevselliğini arttırmak için yapılacak           
olan bir uygulamadır. Kamera olarak ise Sony IMX477 sensörlü raspberry pi kamera modülü             
tercih edilmektedir. 

4.3.1.1. Sensörler 

1) Sıcaklık Sensörü 

Yarışma kapsamında sıcaklık ölçümü alınmayacak olsa da aracımıza bu özelliği          
eklemeyi istediğimiz için bu sıcaklık sensörünü cihazımızda kullanma kararı alındı. Seçecek           
olduğumuz sıcaklık sensörü su geçirmez özelliğe sahip olduğundan aracın dışına          
konumlandırılacak ve güvenlik amacıyla sabitlenecektir. Seçecek olduğumuz sıcaklık        
sensörünün adı “DS18B20”dir. Bu sensörü seçme nedenimiz birden fazla sıcaklık sensörünü           
tek bir Raspberry Pi çıkışı ile çalıştırabiliyor olmamızdan ve hassaslığı bizim için yeterli             
olmasıdır. Tek bir pini üzerinden 12 bitlik seri veri akışı alabiliyoruz. İlgili sensörün çalışma              
voltajı 3.0V-5.0 V’tur. -10º C-80ºC sıcaklık aralığında, ±0.5º C hassasiyet ile sıcaklık ölçümü             
alınmaktadır[8].  

 

 

Figür 19: Çoklu Sıcaklık Sensörü – Raspberry Pi Bağlantısı[9] 

2) Basınç Sensörü 

Havuz içerisindeki su altı robotumuzun anlık derinlik bilgisini MS5540C basınç          
sensöründen elde edeceğimiz veri ile hesaplayıp sürekli olarak derinlik tespitini sağlayacağız.           
Bu sayede belirli bir derinlikte sabit bir şekilde durabilir, aynı derinlikte hareket kabiliyetine             
sahip olabiliriz.Özellikle otonom görevlerde bu bilgiyi kullanmayı amaçlanmaktadır. Bu         
sensörün en önemli özelliği tuzlu suda 100 metre basınca kadar dayanıklı olmasıdır. Ölçüm             
hassasiyeti 0.1 mbar, yani 1 cm'dir.SPI haberleşme özelliğine sahiptir [10]. Şu anda Arduino             
Uno aracılığıyla bu sensörü çalıştırılabilir durumda ancak Raspberry Pi ile çalıştırmak üzerine            
de testler yapılması planlanmakta.İlgili sensörün içerisinde sıcaklık sensörü de gömülü          
bulunmaktadır, buradan aldığımız veri ile asıl sıcaklık sensöründen alacak olduğumuz verileri           
karşılaştırıp, buna uygun yazılımını yazıp, doğruluğunu sağlanmakta.  
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Figür 20: MS5540C Basınç Sensörü 

İlgili sensörün Arduino ile olan bağlantılarını şu şekilde yapacağız; 

Sensör - Arduino Uno 
VCC → 3.3V 
GND → GND 
DIN (MOSI) → Pin 11 

Sensör - Arduino Uno 
DOUT (MISO) → Pin 12 
SCLK → Pin 13 
MCLK → Pin 9 

 

3) MPU 9250 IMU (Gyro İvme Manyetometre) Sensör Modülü 

Su altı aracımızın hareket kabiliyetini ve otonomluk özelliğini artırıp daha iyi hale            
getirmek amacıyla anlık hızını, ivmesini ve eğimini elde etmek istedik. Bu şekilde herhangi             
bir istenmeyen durumu daha kolay tespit edebilecek ve oluşabilecek zararları önleyebilecektir.           
Araçtan anlık hız, ivme ve eğim verilerini elde etmek için MPU9250 9 DOF (3 eksen               
jiroskop, 3 eksen ivme ölçer, 3 eksen manyetometre) IMU modülü seçilmiştir. Gyro            
sensörünün dokuz eksenli seçilmesinin sebebi modül içinde bulunan manyetometrenin geniş          
dinamik ölçüm ve yüksek çözümleme özelliğine sahip olup bize daha doğru değerler            
gönderilmesidir. Bir diğer dokuz eksene sahip olan MPU9150 (MPU6050 + AK8975)           
sensörünün seçilmeme sebebi ise MPU9250 nin güç tüketiminin daha az ve jiroskop ile             
manyetik pusulasının daha iyi olmasıdır(AK8975 ölçüm aralığı: ±1200μT )[11]. Bununla          
birlikte MPU6500 sensörünün MPU6050 ye göre bant genişliğinin daha fazla olmasıyla           
birlikte alınan veri hacminin artmasıyla ve örnekleme hızının da daha fazla olmasına bağlı             
olarak elde edilen veri sayısı daha fazla olmuştur[12]. Bu sebeple de MPU9250 modülünü             
araç için daha uygun kılmıştır. 

 

Figür 21: Raspberry Pi - IMU Sensörü Bağlantı Şeması 
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4-)Kamera 

Kamera olarak Sony IMX477 sensörlü Raspberry kamera modülü kullanmayı         
planlıyoruz. Elimizdeki önceki modül olan OV5647 sensörlü kameraya kıyasla görüntü          
kalitesinin ciddi ölçüde daha yüksek oluşu ve sunduğu sınırsıza yakın lens desteği bizim için              
öncelikli tercih oldu. 4056 x 3040 çözünürlüğe kadar ulaşabilen bu modül ile 1080p’de 30              
fps, 720p’de 60 fps görüntü kaydı almak (yazılımsal kısıtlamalar dolayısıyla) mümkün. Geniş            
açılı lens ile kullanmayı planladığımız bu kamera, raw h.264 formatında video çıkışı            
verebilmekte. Servo motor ile kamerayı birleştirerek ayrıca daha geniş bir görüş açısına            
ulaşmak hedeflenmektedir. 

.  

Figür 22: Kamera Boyutu 

4.3.1.2. Kablolar 

İletişim Kablosu 

İletişim için Cat6 Ethernet kablosu kullanılacaktır. Çalışma alanımız kısa bir mesafede           
olduğundan dolayı sinyali yükseltme gerekliliğini görmedik ya da BlueRobotics firmasının          
fathom tether kablosunu kullanmaya gerek olmadığını düşündük[13], ancak daha yüksek          
mesafelerdeki uygulamalarda sinyal problemi ile karşılaşmamak kritik önem taşıyor. Bunun          
yanında normal ethernet kablolarının yumuşak bir yapısı olduğu için kolay yırtılma problemi            
oluyor, bu nedenle bazı ethernet kablolarının içerisine silikon şerit çubuklar eklenerek           
sağlamlığı arttırılıyor. Biz de bu tarz bir kablo üzerinde denememizi yapmayı planlıyoruz. 

4.3.1.3. Motorlar 

1) Fırçasız Motor 

Su altı aracımızın dikey eksendeki ve yatay eksendeki hareket kabiliyetini sağlamak           
amacıyla 4 ü 90° açı ile dikey, 4 ü 45° açı ile yatay eksende konumlandırılmış, toplamda 8                 
adet fırçasız DC motor (BLDC) kullanılacaktır. Motor açılarının ve eksenlerinin bu şekilde            
olması aracın hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla tasarlandı. Kullanacak olduğumuz         
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fırçasız motorların çalışma gerilimleri 12 V, KV değeri 800 KV; maksimum akım değeri 15A,              
gücü 35.2 - 247.2 W, motor devri 8250-12020 RPM (bizim durumumuzda 9600 RPM), itmesi              
ise 2 kg'dır. Fırçasız motorların üç fazlı bağlantısı sayesinde tam hız kontrolü sağlar. Fırçasız              
motorların KV değeri yükseldikçe motorun voltaj başına vereceği RPM değeri artar.  

Fırçasız motor olması sayesinde elektriksel olarak yalıtılmış bir halde elimize gelmiş           
oluyor ancak uzun süreli su altı kullanımını sağlayabilmek amacıyla epoxy kaplama yapılarak            
kullanım ömürleri uzatılacaktır. Motorların, Raspberry Pi 4 üzerindeki PWM kanallarından          
PCA9685 kullanılarak kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Raspberry Pi 4 donanımsal olarak          
GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19 pinlerini PWM sinyali almak için sunar [14]. PCA9685            
PWM kanallarını artırıcı(+16) özelliği sahip özelleşmiş bir karttır[15]. PCA9685         
kullanılmasındaki sebep Raspberry Pi 4’ün, 8 motoru ve birçok PWM üzerinden kontrolü            
gereken sensörü kontrol etmeye yetecek yeterli PWM kanalına sahip olmamasındandır. Devre           
bağlantıları şu şekildedir;  

Raspberry Pi4 GND – PCA 9685 GND 

Raspberry Pi 4 GND – PCA9685 OE 

Raspberry Pi 4 GPIO3 – PCA9685 SCL 

Raspberry Pi 4 GPIO2 – PCA9685 SDA 

Raspberry Pi 4 5V – PCA9685 VCC 

Raspberry Pi 4 GND – GND 

Güç Kaynağı 5V –  

 

 

Figür 23: Raspberry Pi - PWM Çoklayıcı - ESC - Fırçasız Motor Bağlantı Şeması [16] 

Servo Motor 
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Tutucu kolun hareketini sağlamak için iki adet TD-8120MG servo motor          
kullanılmıştır. Motorların açısı 270 derecedir ve motorlar su geçirmez özelliktedir. Açısının           
geniş olması gripper hareketi üzerinde daha fazla kontrol sağlanması için seçilmiştir. Su            
geçirmez özellikte olması motorların su alıp zarar görmesi ve gripperın çalışmasını           
engellemesini önlemek için seçilmiştir. Kontroller PWM kanalları ile sağlanır. Motorun          
çalışma voltajı aralığı 4.8-6.0 V’tur. Servo motorlardan biri tutucu kolun kendi ekseninde            
döndürürken diğeri tutucu kolun aç kapa hareketini sağlamaktadır. Servo motorlardan alınan           
dönel hareket, lineer harekete aktarılmıştır ve bu şekilde servo motorların işlevini yapması            
sağlanmıştır.  

 

Figür 24: TD8120MG Servo Motor ve Servo Motor Bağlantı Kabloları[17] 

Ayrıca kameranın görüş açısını arttırabilmek amacıyla bir servo yardımıyla kameranın          
dikey eksende hareketi sağlanacaktır, bunun için ise bir adet SG90 çeşit servo motor             
kullanılacaktır. SG90 servo motor küçük mekanizmalar için ideal olması, PWM sinyali ile            
kontrol edilebilmesi ve ucuz olması gibi sebeplerden ötürü seçilmiştir. 

2) ESC (Motor sürücü) 

Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimelerinin kısaltmasıdır.        
Elektrikli motor ile çalışan RC model araba, tekne, uçak, helikopter gibi araçlarda kullanılır.             
Bir mikroişlemci sayesinde RC fırçasız motorları kontrol etmemize yardımcı olur.          
Mikroişlemcinin PWM çıkışı ile kontrolü sağlanan ESC’ler, PWM oranı ile orantılı olarak            
motorların hız kontrolünü sağlar[18]. 

Su altı araçlarında kullanılan motorların ileri ve geri şekilde iki yönde kullanılması            
istenir. Motorların 2 yönlü hareketinin sağlanması için ESC’lerin programlanması gerekebilir          
ya da hazır programlanmış çift yönlü ESC’ler bulunmaktadır. Çift yönlü ESC’lerin kullanımı            
kısaca şu şekildedir: ESC’ye verilen PWM oranı %50’nin altında ileri, %50’nin üzerinde geri             
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yönde olacak şekilde ESC tarafından kontrolü sağlanır. Motorların hareketsiz kalması için gaz            
pedalının orta PWM de olacak şekilde kalibre edilmesi gerekir. 

ESC’lerin verimli ve güzel bir şekilde çalışması için seçilen motorlar ile uyumlu            
olması gerekir. ESC akım değerinin minimum motor sıçrama akımına eşit olması gerekir.            
Besleme voltajlarının da minimum motorların besleme voltajlarına eşit olmalıdır. Bu bilgiler           
ışığı altında projede kullanılması için aranan ESC özellikleri şu şekildedir: Çift yönlü 30A 12              
V, Çift yönlü 1:1 güç çıkışı ve UBEC çıkış. 

 

Figür 25: 30A Çift Yönlü ESC[19] 

4.3.1.4. Güç ve Güç Dağıtımı  

1) Piller 

Otonom görevlerde aracın kontrol panelinden tam bağımsız bir şekilde hareketi          
sağlamak için aracımızda batarya kullanımı hedeflendi. Bu bağlamda kullanım sırasında          
ısınma probleminin olmaması, kendi tip pil grubunda basınca karşı daha yüksek dayanıklılığı            
ve kütle enerji oranının verimli olması sebebiyle lityum iyon[20] pillerden oluşturulan batarya            
ile aracın güç ihtiyacının karşılanması düşünülmekte. Maksimum voltaj ihtiyacımız ve          
kullanılan elemanların güç tüketimleri göz önüne alındığında 12 V 150 W bir bataryaya             
ihtiyaç duymaktayız. 3s5p bir batarya ile 10-11.7 V arası değişken değerli voltaj değerine ve              
15.000 mah değerinde bataryaya oluşturması hedeflenmekte.  

Bu 15 adet lityum iyon pilden oluşturulan bir batarya ile maksimum performansta en             
az 1 saat sürüş yapılması hesaplandı. İnsansız su altı araçlarının kullanımında gerek motor             
kullanımları gerekse diğer elemanların kullanımı nonlinear bir davranış oluşturmakta. Bu          
yüzden sürüş süresi 2 saat ve üzeri şeklinde beklenmektedir. Herhangi bir arıza durumuna             
sebebiyet vermemek için maksimum tüketimine uygun batarya oluşturulmuştur. 

Lityum iyon pillerin kapasitans durumlarına göre değişkenlik gösteren voltaj         
değerlerinden, araç içinde kullanılan elemanların etkilenmemesi açısından lityum iyon pillerin          
çıkışları doğrultucu devre ile 12 V değerine sabitlenmesi hedeflenmekte. Böylece lityum iyon            
pilin 10-11.7 V arası değişen voltaj değerleri 12 V değerine sabitlenmiş olarak sistemi             
beslemesi hesaplandı. 
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Pillerin şarj ve deşarj işlemleri sırasında güvenliğini sağlamak amacıyla ayrıca          
BYS(Batarya Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır. BYS’mizde yüksek deşarj, yüksek şarj ve          
balans korumaları bulunmakta. Böylece ani durumlarda BYS pilleri anahtarlayarak sistemi          
kapatacak ve oluşabilecek arızaların önüne geçmesi beklenmekte. 

2) Güç Dağıtımı ve Regülatörler 

Lityum iyon pillerin kapasitans durumlarına göre değişkenlik gösteren voltaj         
değerlerinden, araç içinde kullanılan elemanların etkilenmemesi açısından lityum iyon pillerin          
çıkışları doğrultucu devre ile 12 V değerine sabitlenmesi hedeflenmekte. Böylece lityum iyon            
pilin 10-11.7 V arası değişen voltaj değerleri 12 V değerine sabitlenmiş olarak sistemi             
beslemesi hesaplandı. 

Ani akımların ve yüksek akım değerlerinin önüne geçmek için sistemin maksimum           
çekeceği akım değerinin hesaplanması gerekir. Bu değer bizim için 20 amper seviyesindedir.            
Boost devresinin bu akım değerini karşılayabilecek özellikte olması gerekir. Boost devresi ile            
batarya arasına ise bir anahtarlama devresi tasarlanması düşünülmekte. Böylece dışarıdan bir           
güç kaynağı ile besleme yapıldığı takdirde batarya ile sistem arasında bağlantı kesilmesi            
düşünülmekte. Daha sonra boost devresinin çıkışındaki voltaj değeri elemanların gerek          
duyduğu voltaj seviyelerine indirgenir. Sistemimizde bulunan farklı elemanlar için ihtiyaç          
duydukları voltaj değerleri aşağıdaki gibidir: 

- Raspberry pi   : 5 V 3 A 
- Servo Motor   : 4.8-6 V 2 A 
- ESC                : 12 V  
- Led                 : 3-3.4 V 1 A 

Kara üzerinde ise: 

- Kontrol Panel :12V 8A 

Bu değerlere göre sistemde 4 farklı regülatör kullanılması hedeflenmektedir.         
Kullanılması planlanan regülatör özellikleri ise aşağıdaki gibidir: 

- Raspberry pi için: Giriş 12V çıkış 5V 3 A veya üzeri çıkış akımı. 
- Servo Motor için: Giriş 12V çıkış 5V 6A ve üzeri çıkış akımı. 
- LED’ler için       : Giriş 12V çıkış 3-3.4V 2A veya üzeri çıkış akımı. 

Kara üzerinde ise: 

- Kontrol paneli    : Giriş 12.6-9V Çıkış 12V 8A veya üzeri  

Burada Raspberry Pi ve servoların Voltaj değerlerinin aynı olmasına karşın farklı           
regülatörlerden beslenmesinin sebebi mikroişlemcilerin hassas olmasından ve çekecekleri        

28 



 

akım değerlerinden dolayı oluşabilecek güvenlik problemlerinden kaynaklıdır.       
Mikroişlemcinin daha güvenli ve sağlıklı çalışması açısından farklı regülatörlere bölünmüştür. 

4.3.1.5.Oyun Konsolu  

Aracın kontrol panel üzerinden gözlem ve kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir.         
Kaliteli ve verimli bir sürüş için konsolu ile veri girişi sağlanması hedeflenmekte. 

 

Figür 26: Oyun Konsolu[21] 

Oyun konsolunda veri girişlerini ve analog değerlerini almak için hazır           
kütüphanelerden biri olan Pygame kütüphanesinden faydalanılacaktır. Pygame kütüphanesi        
ile analog ve buton verilerine ulaşılması hedeflenmekte. Buradan alınan veriler ile           
algoritmalar kurulup, operatörün ergonomik ve rahat bir şekilde araç kontrolünü          
sağlayabileceği şekilde verilerin hareket kombinasyonlarına ve aksiyonlara atanacak. Böylece         
Kontrol paneline bağlanan herhangi bir oyun konsolu ile araç kontrolü sağlanabilecek. 

 Şema 2: Oyun Konsolu Algoritma Akış Diyagramı 

Oyun konsolu ve Python arasındaki iletişim gerekli kütüphanelerin indirilmesi ve          
komutların yazılması ile sağlanmıştır. Pygame kütüphanesi üzerinden oyun konsolundan         
alınan değerler, haberleşme bloğu aracılığıyla Raspberry Pi 4’e gönderilir. Raspberry Pi 4 ise             
onay butonları ve fonksiyonlar yardımıyla hedef komutları gerçekleştirir. Bitir ile döngüden           
çıkılır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Su altı aracımızın uzaktan yönetimini sağlamak amacıyla bir arayüz yazılımı olacaktır,           
bu yazılım aracılığıyla aracın kontrolü, sensör veri akışı ve görüntü akışı sağlanacaktır. Bunu             
sağlamak amacıyla her bir sensör, motor, kamera yazılımları tek tek denenecek, başarılı bir             
şekilde çalıştırılacak, uygun soket programlama protokolleriyle veri akışı sağlanacak ve          
kontrol istasyonumuzdaki arayüzden yönetimi gerçekleştirilecektir. 

İlk olarak micro işlemcilere güç aktarımı yapılacak. Sonrasında ilgili arayüz ile araca            
bağlanıp güç dağıtımını aktive edeceğiz. Bundan sonra aracın sensörlerine, motorlarına,          
aydınlatmasına güç iletimi sağlanacaktır. Daha sonra ise ilgili görev eğer manuel           
gerçekleşecekse doğrudan hazır hale gelecek ancak otonom görev gerçekleştirilecek ise bunu           
seçmek için her bir otonom görev için birer buton bulunacak, su altı aracımız havuzda hazır               
hale gelince bu butonlardan birine basılacak ve araç göreve başlayacak. 

Manuel olacak olan görevde arayüzden verecek olduğumuz komutlara göre motorlar          
çalışacak, tutucu kol cisim tutacak veya bırakacak, ilgili görevler kullanıcı tarafından bir oyun             
konsolu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

Otonom görevlerde ise araca otonom yetkisi verilecek ve araç kendi verdiği kararlara            
göre hareket edecektir, bu noktadan sonra dışarıdan bir kullanıcı sadece acil bir durumda             
durdurmak için müdahale edilebilecektir. Otonom görevi gerçekleştirmek için kameradan         
alınan anlık görüntüler araçta işlenecek ve havuz içerisinde hedeflenen objeler aranacaktır.           
Hedef saptanması doğrultusunda, aracın verdiği karara göre “çembere güdüm al ve           
içerisinden geç”, “rotayı hesapla ve yerleş” şeklinde iki görevden birini seçer ve            
gerçekleştirir. Bu süreçte olağanüstü durumlarda herhangi bir kazayı önlemek, kontrolü          
arttırmak amaçlı araçtaki jiroskop, ivme ve hız ölçerden verileri alarak eğimini, hızını ve             
ivmesini ölçecek. Motorlar çalışırken ivmelenmesi gerçekleşmiyor, hızı artmıyorsa veya         
aracın bir tarafa doğru yattığını anlarsa bu durumları anlayacak ve ona göre motorları             
çalıştırarak bu olumsuz durumlardan çıkarak göreve devam edecektir. 

Aracın otonom görevler için tasarlanan algoritmasında; araç bırakılan konuma göre          
tarama için önceden belirlenmiş rotalardan en uygun olanı belirleyip harekete başlayacaktır.           
Belirlenen rota üzerinde hareketi sırasında hedef taraması yapacak ve tespit edilen hedefe göre             
görevi tanımlayarak hareketine devam edecektir. 

Görev 1 için çemberi ve görüntü üzerindeki merkez noktasını belirleyecek ve sapma            
miktarını azaltmak amacıyla hızını sahip olduğu hızın 0,2 katı arttıracaktır. Çemberin merkez            
noktasının yaklaşma için belirlenen noktalarda olacak şekilde ayarlayarak ilerleyecek ve tespit           
edilen çemberin yarıçap bilgisi görüntünün 0,4 oranına geldiğinde yaklaşma bitirilip içinden           
geçme aşamasına geçilecektir. Çemberden geçildikten sonra görev başarılı olarak         
değerlendirilecek ve tarama sırasında belirlenen rota doğrultusunda ilk konuma geri          
dönecektir. 
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Görev 2 için iç içe çemberler tespit edilecek, matematiksel hesaplamalar yapılacak ve            
mesafe hesaplanacak. Ardından 3 boyutlu hareket için alınan derinlik bilgisi ve mesafe bilgisi             
eşzamanlı işlenerek yaklaşma gerçekleştirilecek. Çemberlerin merkez noktasına       
güdümlenilecek, güdümlenme algoritması ilk görevdeki şekilde ilerleyecek, belirli yakınlık         
sağlandığında nesne tespit edilecek ve güdüm noktası nesneye göre yeniden hesaplanacak           
böylelikle nesnenin yanına konumlanılacaktır. 

 

Şema 3: Algoritma Akış Diyagramı 
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Şema 4: Otonom Görev Algoritma Akış Diyagramı 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

DEU ROV Takımı tarafından tasarlanmakta ve üretilmekte olan su altı robotu           
projemizde başta araç arayüz yazılımı olmak üzere çeşitli algoritma ve kodlama yöntemleri            
kullanılmaktadır. Araçta, tanımlanan görevlerin en hızlı ve doğru şekilde yerine          
getirilebilmesi için Raspberry Pi 4[22] mini bilgisayarı kullanılmıştır. Aracın kontrolü          
(motorlar, sensörler, kamera, otomasyon vb.) seçilen mini bilgisayar tarafından sağlanacaktır.          
Yazılım tamamen Python[23] programlama dili ile yapılacak olup araç kontrolü (motorlar,           
sensörler) bu dil kullanılarak programlanması hedeflenmektedir. Aracın su içerisindeki         
dengesi ve sağlıklı hareket edebilmesi için bir adet gyro sensörü kullanılacaktır ve bu sensör,              
motorlar ile sürekli iletişim halinde olup, otomasyon sürecinde anlık ölçümler alarak aracın            
stabil ve kontrollü ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Aracın derinliği hakkında bilgi edinebilmek          
adına tabanında bir adet basınç sensörü kullanılacaktır. Her bir motor kendi sürücüsüne bağlı             
olarak kontrol edilecek ve ayrı ayrı çalıştırılan algoritmaların koordine çalışmasıyla araç           
arayüzü oluşturulacaktır. Otonom görevlerde yapay zeka ile birlikte OpenCV[24] kütüphanesi          
kullanılacak ve Python programlama dilinde yazılımı hazırlanacaktır. Kontrol paneliyle etkin          
iletişim sağlanması için kablolu bağlantılar bulunacaktır. Kontrol paneli takımımızca         
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hazırlanacak olup aracın sudaki hareketlerinin kontrol ve takibi konusunda etkin rol           
oynayacaktır.  

Otonom mod içerisinde çalışan, verilen çember içinden geçme ve konumlanma          
görevleri için Computer Vision(CV) sistemleri aktif hale gelir. Aracın suya bırakılan           
konumunun belirlenmesi için matematiksel hesaplamalar yapılarak bulunan sonuç        
doğrultusunda tarama için rotayı belirler ve hedef, kamera yardımıyla aracın hareketi           
süresince aranır. Hedef bulunmaması durumunda araç olağan şekilde hedefini aramaya devam           
eder. Hedef bulunması durumunda, otonom gerçekleştirilecek görevler arasından hangisini         
yapacağına karar vermek için görüntü işleme kütüphanelerinden olan OpenCV kütüphane          
fonksiyonlarını kullanır. Bu kütüphaneden çemberlerin saptanmasında önemli rol oynayan         
HoughCircles fonksiyonu temelde girişi yapılan görseli matrislerine ayırarak bu matrislerle          
fonksiyon içerisinde bulunan çember görselleri matrisleri arasında benzerlik yakalamayı         
amaçlar. HoughCircles fonksiyonuna girilen parametreler bulunacak çemberin yarıçapının        
minimum ve maksimum değerlerine kısıtlama getirebilir. Ayrıca aranacak olan çember          
şeklinin bir çember ile sahip olması gereken benzerliği de ayarlayabileceğimiz bir parametresi            
bulunmaktadır. Bu parametre sayesinde gürültü olusturabilecek, fonksiyonun çembere        
benzetebileceği istenmeyen durumlar ekarte edilir. Su altı çalışmalarında mavi tonun          
yoğunluğu nedeniyle kullanılacak en iyi filtrenin siyah-beyaz renk filtresi olduğuna karar           
verilmiştir ve alınan görseller öncelikle siyah-beyaza çevrildikten sonra tespit etme işlemi           
yapılacaktır. Kullanılabilir görselleri bir dizine yüklemek için ise imutils kütüphanesini          
kullanacağız. Sayısal işlemler için NumPy ve OpenCV kütüphaneleri bize yeterli olacaktır. 

Görev 1 için kullanılacak olan yazılımda araç bahsedilen HoughCircles fonksiyonunu          
kullanarak saptadığı çembersel bölgenin koordinatlarını belirler. İlerleme doğrultusunun        
merkezi ile çembersel bölgenin merkezi birbiri ile eşleşecek şekilde motorlara geri dönüş            
sağlanır. Koordinatlar eşleşene kadar motorlar kontrollü şekilde çalıştırıldıktan sonra, hızı          
arttırılır ve sapmanın en aza indirilmesi hedeflenir. Çember merkezinin takip edilmesi için,            
cihazın bulunduğu konumdan çemberin merkezine doğru bir yön vektörü oluşturulur ve           
çemberin yarıçap bilgisinin ekran genişliğine oranı 0,4 olana kadar çemberin merkezi ve            
ilerleme doğrultusu eşmerkezli tutulur. Çember yarıçap bilgisi bu değere ulaştığında (ki bu            
durumdan cihazın çemberin içine girdiği çıkarımı yapılabilir ancak cihazın çemberden çıktığı           
kesin değildir.) bir süre daha ilerlemeye devam edip, görevi başarı ile tamamlamış olur. 

Deneme sürecinde yazılımın saptadığı bir çember örneği ve koordinat bilgileri Figür           
27’de gösterilmiştir. 
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Figür 27: Alınan Görüntü ve Filtrelenmiş Görüntü Çıktısı 

 

Figür 28: Cihazın Çember Görüntüsünü Algılaması 

Görev 2 için iç içe çember tespitinde görev 1’de de kullanılan Hough Circle             
fonksiyonu kullanılacaktır ve yaklaşma için çember merkez koordinatlarına        
güdümlenilecektir. Nesne tespiti için önceden belirlenen mesafeye gelindiğinde OpenCV         
kütüphanesinde bulunan SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) fonksiyonunun       
kullanılması planlanmaktadır. Bu fonksiyonda örnek bir veri girilir burada nesnenin su           
altındaki bir görseli kullanılabilir. Örnek veri fotoğrafta açıdan ve kameradan kaynaklı           
hataları ayıklayabilmek için bir ön işleme aşamasından geçer. Ardından öznitelik          
oluşturulmalıdır. Öznitelik, istenilen nesneyi tespit etmek için kullanabileceğimiz verilerin         
tespit edilmesiyle belirlenir. Bu aşamada farklı algoritmalar kullanılabilir. Nesne tespiti için           
daha doğru sonuçlar elde edebilmek için yapay zeka algoritmaları da kullanılabilir. Fakat            
önceliğimiz hızlı ve daha az veri ihtiyacıyla yapabileceğimiz görüntü işleme metodları.           
Kullanılması planan yapay zeka aşamaları anlatılacaktır. Nesne tespiti yapıldıktan sonra          
mesafe hesaplanacak ve araç üç boyutlu şekilde nesneye yaklaşıp konumlanacaktır.          
Genellikle mesafe/derinlik algılama teknikleri temelde stereo vision (ikili görme) mantığına          
dayansa da alınan görsellerde filtreler ve algoritmalar kullanılarak tek kamera ile           
hesaplanabilecektir. Önceden tanımlanan bilgilerle görselde algılanan nesne genişliği piksel         
sayısı ve nesnenin gerçek boyutları kullanılarak temelde üçgen benzerliğini kullanan bir           
matematiksel işlem ile hesaplamalar yapılır ve mesafe hesaplanır. Gyro sensöründen alınan           
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derinlik bilgisi ile mesafe bilgileri eş zamanlı kullanılarak üç boyutta hareket için gerekli             
veriler elde edilecektir. Konumlanma aşamasında, tespit edilen nesneye en yakın ve araç için             
en uygun yerin belirlenmesi için algılanan çemberlerin yarıçapları ve nesne uzunluk bilgilerini            
kullanacaktır.  

OpenCV ile obje tanımlama ve güdümleme algoritmaları ile çalışırken bir yandan da            
yapay zeka algoritmaları ile bu problemleri çözebilme üzerine çalışmalarımız sürmektedir.          
Yapay sinir ağları ve derin öğrenme algoritmaları üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Model           
oluşturmada çok fazla veri kullanımı gereksiniminden kaynaklı olarak veri çoğaltma(data          
augmentation) yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Döndürme, yansıma, gürültü ekleme, yanlara         
kaydırma gibi yöntemlerle elimizdeki su altındaki obje görüntülerini arttırıp bunları derin           
öğrenme algoritmalarında kullanmayı planlıyoruz. Şu anda bu algoritmaları Google Colab          
üzerinden çalıştırarak TensorFlow, Keras, Pandas, Numpy gibi kütüphaneler kullanmaktayız.         
Özellikle bu platformu seçme nedenimiz çevrimiçi internet üzerinden arkadaşlarımızla         
paylaşabilme imkanı ve elimizin altındaki bilgisayarların donanım yetersizliğini bulut veri          
işleme ile fazlasıyla karşılıyor olmamızdır. Modelleri eğitirken üçe ayırıyoruz; test, eğitme           
(train) ve doğrulama (validation) veri setleri. Model önce eğitme veri seti üzerinde eğitilir,             
sonra test edilerek üzerinde değişiklikler, iyileştirmeler yapılır ve en son tek sefer doğrulama             
için doğrulama veri setimizle kontrol edilir. İyileştirme konusunda gerçek veriler kullanıldığı           
için verileri 3 e ayırmadan önce bir süzgeçten geçirip temizlemeye çalışıyoruz. İyileştirme            
(regularization) yöntemlerine (L1, L2 regülarizayonları gibi) başvurularak modelin verdiği         
sonuç iyileştirilmeye çalışılıyor, ağırlıklar yer yer düşürülüyor. Verileri ezberlememesi         
(overfit) için de erken durdurma, bazı özniteliklerin çıkarılması veya çapraz doğrulama (cross            
validation) gibi yöntemlerle olabildiğince gerçek verilere hazırlıklı olacak hale getirmeye          
çalışıyoruz.  

Mikroişlemciler 

Raspberry Pi 4 kartı kendi işletim sistemi olan Raspbian[25] ve üzerinde yazılan            
yazılımlarla birlikte akıllı pek çok ürüne çevrilebilecek bir bilgisayardır. 1.5 GHz de çalışan 4              
çekirdekli bir işlemciye sahip olan Raspberry Pi 4, 4 K çözünürlük desteği ve 1 Gb/sn veri                
aktarım hızı[22] ile görüntü işleme ile yapılacak olan otonom görevlerde sağlayacağı           
avantajlardan dolayı tercih edilmiştir. İşletim sisteminin kurulumu ve aldığı bilgileri          
kaydetmesi için bir microSD kart ile birlikte çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda portlarından           
alınan sensör ve motor bilgilerinin hızlı bir şekilde işlenmesi ve kontrol edilmesini de             
sağlamaktadır. Çalışma sırasında sıcaklığı 40-50 ’leri bulmaktadır bu durumun kontrolü için           
soğutucu kullanılacaktır.  
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                                                  Figür 29: Raspberry Pi 4 

Ancak Raspberry Pi 4’ün sahip olduğu pwm kanalları planlanan uygulamalara yetersiz           
kaldığından pwm çoklayıcı kullanılacaktır. Motorların kontrolünün büyük önem taşımasından         
dolayı pwm çoklayıcı ile ilgili karşılaşılabilecek problemlere tedbir olması için Arduino           
Uno[26] kartının pinleri kullanılması da ihtimal dahilindedir. Arduino Uno pinlerinin          
kullanımı geniş yelpazesi sayesinde kolaylık sağlamaktadır. Dijital G/Ç pinlerinin sayısı          
14’tür ve bunlardan 6 tanesi pwm çıkışı olarak kullanılabilmektedir[27]. Ayrıca basınç           
sensörü Arduino Uno ile kontrol edilecektir. Seçilen basınç sensörü Arduino Uno ile uyumlu             
çalışmaktadır. İleriye dönük olarak doğrudan Raspberry Pi üzerinden basınç sensörümüzün          
veri akışını okumayı da planlamaktayız. 

 

Figür 30: Arduino Uno 

4.4. Dış Arayüzler 

Görüntü almada Raspberry Pi ile uyumlu kamera modülü kullanmak planlanmaktadır.          
Önceki tecrübelerimize dayanarak görüntü iletimini VNC Server’ın gecikmesinin yüksek         
olmasından ötürü Python’un dâhili socket kütüphanesini kullanarak Ethernet üzerinden         
TCP/IP haberleşmeyle yapmaya karar verdik. Giden-gelen her bir fotoğraf karesinin          
byte-stream ve binary-stream'e dönüştürülmesi ve saklanması işlemleri için ise yine          
Python’un dâhili kütüphanelerinden struct[28] ve pickle’ı kullandık. Kamera kaydı almak için           
PiCamera kütüphanesini, görüntüyü encode/decode etmek ve işlemek için OpenCV[29],         
düzenlemek için imutils[30], paralel işlem yapıp performansı artırmak için ise thread[31]           
kütüphanelerini kullandık.  

Raspberry’nin içindeki client dosyasında kameradan gelen veriler alınıp, byte-stream'e         
çevriliyor ve sıkıştırılıp bilgisayarda kurduğumuz server’a gönderiliyor. Server’da bunlar         
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işlenip videoya dönüştürülüyor ve ekrana aktarılıyor. Buradaki temel hedef kontrol paneli           
veya kontrolü sağlayacak cihazın server kurması ve araç içinde kullanılan mikroişlemcinin bu            
server ile iletişimini sağlamak. Bu projede tasarladığımız kontrol paneli server görevini           
üstlenmektedir. Burada ki haberleşme üzerinden görüntü, veri transferi ve kontrol işlemlerini           
sağlamaktır.  

Görüntü kalitesini iyileştirmek için ise Sony IMX477 sensörlü HQ kamera modülüne           
geçmeyi düşünüyoruz[36]. Sayıca çok fazla lens desteğine sahip bu kameraya takacağımız           
geniş açılı kamera lensi ile daha büyük açılarda görüntü alıp, makine öğrenmesi            
algoritmamızın işini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Aldığımız sonuçlar epey tatmin edici olsa da           
1080p’de minimum gecikme ile 60 fps görüntü aktarabilmek şu an için asıl hedefimiz. 

Arayüz oluşturma da ise birçok kütüphane ve program bulunmakta. Burada hangi           
kütüphanenin kullanılması gerektiği konusunda araştırmalar yapıldı[32]. Tartışmalar ve        
forumlarda araştırmalar yapıldı. Hız ve esneklik olarak PyQt kütüphanesinin tercih edilmesine           
karar verildi. Arayüz tasarımında kamera görüntüsü, hız verisi, gyro bilgileri, sıcaklık, basınç,            
derinlik, otonom geçiş butonu ve motor güç butonun bulunması düşünüldü. Bu veriler ile             
operatörün sürüş rahatlığının ve veri analizini yapılmasının sağlanacaktır. 

 

Figüre 31:Arayüz Tasarım 

Figür 31’te de görünen tasarımda da belirtildiği gibi arka planın görüntü olduğu bir             
arayüzde, sağ altta bulunan kutuların içinde bulunan bilgiler ile de kullanıcıyı sürüş esnasında             
bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Burada bulunan bilgilendirme kutularının hareketli        
görseller, hız ibreleri ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sol üstte bulunan menü ile de            
arayüzde bulunması istenen işlevsel fonksiyonlara ulaşmak için tasarlanmıştır. Menü         
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çubuğunda otonom görevlere geçiş butonları, fotoğraf çekme butonları vb. (kısayol tuşları da            
bulunmaktadır) gibi fonksiyonlara yer verilecektir.  

5. GÜVENLİK 

● Mekanik güvenlik önlemleri olarak araçtaki keskin köşelerin ve sivri kenarların          
yuvarlatılması ile kullanıcı yaralanmalarının önüne geçilmesi planlanmıştır. 

● Sızdırmazlık su altı araçlarındaki en büyük problem olduğu için araç ön ve arka             
kapaklarında 2 seviyeli o-ring kanalı açılmıştır. Kablo girişleri uygun sızdırmazlık          
malzemesi ile doldurulmuş ve çatlak olasılığı minimuma indirilmiştir. 

● Fırçasız motorların olası darbelerden, çarpma ve takılmalardan korunması için araç          
şasenin içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. 

● Sızdırmaz tüpün darbelerden korunmasını sağlamak için araç şasenin içinde kalacak          
şekilde tasarlanmıştır.  

● Alüminyum flanşlarda keskin kenarlara pah kırılarak yaralanma riski ortadan         
kaldırılmıştır.  

● Tutucu kol araç gövdesinin içinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede darbelere           
karşı önlem alınmıştır. 

● Korozyona karşı dirençli malzeme seçimi yapılmıştır. Bu sayede malzeme mukavemet          
değerleri korunmuş oldu. 

● Elektriksel güvenlik önlemleri olarak öncelikle aracın hareket kabiliyetini sağlayacak         
olan motorların seçiminde fırçalı motor kullanmak yerine fırçasız motor kullanarak          
elektriksel yalıtımı doğrudan sağlamış olduk. Bunun yanında uzun ömürlü olması için           
de epoksi reçine kullanarak su ile olan temasını en aza indirmiş olacağız.  

● Aracımızı lityum-iyon piller ile çalıştırmayı planladığımız için üzerinde bir acil          
durdurma butonu yerleştirilecek ve bu şekilde acil bir durumda elektronik kartlara           
giden enerji bu buton ile kesilmiş olacak. Kontrol istasyonundaki güç kaynağından           
aracın beslemesi sağlanırsa eğer, bu duruma karşı su üstü istasyonda bir acil durum             
butonu ve normal çalışma akımından fazla akım çektiğinde gücü kesecek bir otomatik            
sigorta bulunacaktır. Ayrıca batarya içinde BYS sisteminin kullanımı bataryadan         
çekilen fazla akımların durdurulmasını sağlamaktır. 

● Suyla teması olan kabloların su altı aracımızın içerisine girişleri penetratörler          
kullanılarak uygun bir şekilde sağlanacak ve herhangi bir su sızıntısı önlenecektir.           
Kablolarda kesinlikle herhangi bir kesik, açık, yıpranma bulunmayacak şekilde         
bağlantılar tamamlanacaktır. 

● Sızdırmaz tüp içerisindeki 12V DC sabitleyicide bulunacak olan akım sınırlayıcı          
özelliği ile su altı aracının enerji dağıtımında oluşabilecek herhangi bir problem           
sonucu yüksek akım çekemeyecek, sınırlandırılacaktır, bu sırada da sigorta atarak tüm           
enerji kesilecektir. Bu şekilde oluşabilecek elektriksel kazaların önüne geçmeyi         
planlıyoruz. 

● Yazılımsal olarak ise sensörlerden alınacak olan verilere dayanarak cihazın anlık          
durumu tespit edilebilecek; havuz duvarına çarpması, yana veya öne yatması, kontrol           
kabiliyetini kaybetmesi gibi durumlarda sürücüyü bilgilendirecek. 
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● Otonom görevlerde ise dengesini kendi kendine kurması sağlanacak, ivmelenme ve          
hızına bakarak bir yere çarpıp çarpmadığını anlayacak, bunlara göre motorların          
yönetimini sağlayacaktır. Bu şekilde aracın güvenli bir şekilde otonom görevi          
tamamlaması amaçlanmaktadır. 

6. TEST 

6.1. Güç Testleri 
 

1) Tüm bağlantılar oluşturulduktan sonra araç maksimum çalışması sırasında batarya         
çıkışlarının akım ve voltaj değerlerinin değişimi kontrol edilir. Sistematik bir şekilde           
diğer düşürücü ve yükseltici devrelerin çıkış ve girişleri kontrol edilmeli. Bu test için             
gerekli materyal multi metredir. 

2) Pillerin boşlaması ve yeniden dolması kısmında doğru ve eşit bir şekilde olduğunun            
test edilmesi, bu sayede daha uzun ömürlü kullanım sağlanabilir. 

3) Yükseltici (boost) devresinin voltaj ve akım kontrollerinin yapılması, akım         
sınırlandırıcısının taş direnç ile test edilip ayarlanılması gereklidir. 

6.2. Motor Testleri 
 

1) Algoritmada motorların hassasiyetini ayarlayan kütüphanede, deneme aşamasında       
gözlemlenebilir uygun hassasiyeti ayarlayamama gibi bir sorun öngörülmüştür. Araç         
ile sürüş esnasında tecrübelere göre yazılım ile hassasiyeti güncellenecektir. 

2) Bidirectional (çift yönlü) olan ESC’lerimizin motorları ileri ve geri şeklinde sürmesi           
beklenmekte. ESC’lerimizin ileri ve geri sürmesi ilgili motor kodları yardımı ile test            
edilir. 

3) Gripper sık kullanımda açı kaybına uğrayabilmekte, su altında nesne tut bırak           
tekrarlarıyla gripper hassasiyeti, yazılımsal ve fiziksel testleri yapılması        
hedeflenmektedir. 

4) Fırçalı ve fırçasız motorlara doğru güç ve akımın sağlandığından emin olunmalı,           
ilgili kablonun o akım değerini kaldırabileceği şekilde seçilerek test edilmesi          
gereklidir. 

5) Konsol yardımıyla motorların sudaki hızlarının ve ivmelenmelerinin ölçülmesi, buna         
göre aracın nasıl kullanılacağının saptanması, ayrıca bu test ile otonom görevde           
kullanılacak modelin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

6.3. Sensör Testleri 
 

1) Kameranın veri akışında çözünürlük çok yükseldiği zaman saniyede aktarılan kare          
sayısının arzuladığımız değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Performansı artırmak         
için yeni algoritma halen test aşamasındadır. Ayrıca kameranın gripper’ı görüş açısına           
dikkat ederek konumlandırılıp nesne tutarkenki görüşü test edilmelidir.  

2) Basınç sensörünün hassaslığı ayarlanıp 2 metrelik bir derinlik aralığında sürekli doğru           
veri verip vermediği test edilmelidir.  
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3) İvme ve hız sensörlerinden gelen verilerin tutarlılığı test edilmelidir. Tutarsız          
görülürse yazılımsal olarak düzeltilmelidir. 

6.4. İletişim Testleri 
 

Raspberry Pi - Arduino Uno - Su üstü kullanıcı arasındaki iletişim sağlanarak            
mümkün olduğunca düşük gecikme ile görüntü aktarımının ve komut gönderme          
testlerinin sonuçları epey tatmin edici olsa da, yeni algoritmayla tekrar testler           
yapılacaktır. 

6.5. Otonom Testleri 
 

1) Otonom görevin gerçekleşmesinde komut verdikten sonra kablo bağlantısının        
tamamen kesilerek aracın çemberi tespit etmesi ve güdümlenmesinin test edilmesi. 

2) Otonom görevi kodlarının araçta gerçekleştirilmesinin test edilmesi, Raspberry Pi’nin         
işlem gücünün sınırlarını zorlamayacak şekilde aramayı yaparak herhangi bir zararın          
oluşması önlenmelidir. Bu nedenle havuzda mümkün olduğunca düşük işlem gücüne          
maruz bırakmak hedefleniyor. Ancak gene de ne kadar yüksek işlem gücüne           
dayanabildiği test edilecektir. 

3) Veri çoğaltma testleri yapılacak, arttırılan su altı verileri kontrol edilip uygunluğu           
incelenecek. Uygunlarsa 3 ayrı veri setine ayrılıp model oluşturma testleri          
yapılacaktır. Makine öğrenmesi modelleri oluşturulurken eğitme ve test veri setleri ile           
sürekli iyileştirme testleri yapılacak olup mümkün olduğunca veriyi ezberletmeden         
doğru bir şekilde yapay zeka modeli, derin öğrenme modelleri üzerinde testler           
yapılacaktır. En sonunda da 1 defaya mahsus doğrulama veri seti ile çalıştırılıp            
modelin uygunluğu test edilecektir. Uygunsa havuzda ilgili otonom görev testi          
gerçekleştirilecektir. 

6.6. Gripper Testleri 

                 

Figür 32:10N Yük Altında Stress Grafiği  
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Tutucu kol mekanizmasının yapısal analizi tasarımında yapıldığı Solidworks paket         
programı ile gerçekleştirilmiştir.Tutucu kolun yakalama aparatı ile araca montajını         
sağlayan parçanın bağlantı noktasına 10 N yük bindirilmiştir. Oluşan maksimum          
gerilme malzemenin akma mukavemetinin oldukça altında çıkmıştır. Güvenlik faktörü         
minimum değeri 12’dir.Tutucu kolun çalışma prensibi olan krank biyel mekanizmasını          
harekete geçiren servo motor için montaj parçası üzerinde açılan yuva herhangi bir            
mukavemet zaafiyeti göstermemektedir. 

 

 
Figür 33: 2 N’luk Yük Altında Tutucu Kol Aktarma Organının Toplam Deformasyonu 

 

 
Figür 34: 2 N’luk Yük Altında Tutucu Kolun Tutma Organının Toplam Deformasyonu 

 

6.7. Sızdırmazlık Testleri 
 

Elektronik elemanlarımızın muhafazasını sağlaylayan tüpün sızdırmazlığını test       
etmek için; 5 metre havuzda 1 saat bekletilmektedir. Bu bekleme 15 dakikalık            
periyotlar halinde kontrol edilerek sızma olup olmadığı gözlemlenmektedir. Eğer         
sızma varsa sızmanın nereden kaynaklandığı tespit edilmektedir. 
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6.8. Araç ve Parça Analizleri 

        
Figür 35:Hidrostatik Basınç Analizi Çıktısı-Toplam Deformasyon 

1) Aracımızın suyun 10 metre altında maruz kalacağı basıncı bilgisayar ortamında          
simule etmek istedik.Bunun için Ansys-Static Structural modulünü kullandık. Suyun         
altında 10 metreye karşılık gelen hidrostatik basınç altında aracımızın deformasyon          
değerlerini inceledik. Değerler oldukça düşük ve aracımız için güvenli. 

                
Figür 36:Motor Tutucu Yapısal Analiz Stress Çıktısı 

2) Motorlarımızın araca montajını sağlayan ara elemanlarımızın sağlamlık testini        
Ansys-Static Structural modülünü kullanarak yaptık.Deliklerin merkezine atadığımız       
bir noktadan +z ekseninde 50 mm uzaklıkta 20 N kuvvet uyguladık.Güvenlik faktörü            
değeri 15 üzerinden 15.Oldukça güvenli. 
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Figür 37:Pleksi Tüp Tutucu Parça Deformasyon Çıktısı  

3) Aracın sızdırmaz pleksi tüpünü ana şasiye bağlayacak elemanımızın testini Ansys          
yazılımı ile gerçekleştirdik.40 N yük altında maksimum 0.082 mm deformasyon          
gösterdi.Araçta testi yapılan parçadan 2 tane kullanılacağı için stress ve deformasyon           
değerleri oldukça düşecektir. Bağlantı elemanı olarak M5 civata kullanılmıştır. 

 

 

Figür 38: Araç CFD Analiz Basınç ve Hız Çıktıları 
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4) Aracımızın z ekseninde maruz kalacağı akışı simule etmek için Ansys-Fluent modülü           
kullandık. 20 m/s laminar akış profilinin aracımızın üzerinde oluşturduğu etkiyi          
inceledik. 

7. TECRÜBE 

7.1. Güç Enerji Sistemleri 

1) İlgili düşürücü ve yükseltici devrelerin, aracın giriş voltaj ve akımlarının ölçümleri           
multi metre kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri multi           
metrenin probe’larının doğru bir şekilde takılmış olmasıdır. Akım ve voltaj ölçümü           
yapılırken, doğru akım ve alternatif akım ölçümleri yapılırken mutlaka tekrar tekrar           
kontrol edilmeli, aksi takdirde hem ölçülen devreye hem de multi metreye zarar            
verilebilir. 

2) Güç devrelerinin akım voltaj değerlerinin önceden hesaplanması, kullanma        
kılavuzlarına bakılması gerekiyor. Ancak bu işlemlerden geçtikten sonra ölçümlere         
dayanarak uygun kablolama yapılması ve sistem üzerinden ölçümlerin tekrar         
alınması gereklidir. Uygun olarak seçilmezse yüksek amper ilgili kablonun erimesine          
bile neden olabilir. Ayrıca kablo üzerine düşen direnç de hesaplanmalı ki güç            
kaybımız belli olsun, özellikle su altı aracı dışarıdan bir besleme ile beslenirse            
mutlaka önceden o kablo üzerine düşecek olan voltaj aralığı belirlenmelidir ki aracın            
girişindeki voltaj değeri önceden tahmin edilip ona göre ölçüm yapılıp voltaj           
sabitleyici bir devre kullanarak sistemin kararsızlığı önlenebilsin.  

7.2. Motor Kontrol 

1) Motorların sürülmesi için ilgili ESC’lerin çift yönlü olması önemlidir. Eğer baştan           
çift yönlü değil ancak sonradan programlanabilir ESC seçimi yapıldıysa çok dikkatli           
bir şekilde bu işlem yapılmalıdır, yoksa üzerindeki lehim düşer ve bu başka bir hatta              
zarar verebilir. Tekrar lehim yapıldığında doğru çalışmama ihtimali de vardır. Çift           
yönlü ESC seçimi bu zahmetten ve riskten kurtaracaktır. 

2) Motorların özellikle fırçasız seçilmesi sayesinde elektriksel olarak sudan yalıtılması         
sağlanır. Fırçalı motorlarda hem suda elektrik kaçağı oluşturması açısından hem de           
fırça kullanımı nedeniyle kısa ömre sahip olacağı için kullanımı tercih edilmemelidir. 

3) Fırçasız motorların korozyona karşı, özellikle tuzlu suda çalıştığı durumda, ömrünü          
uzatabilmek amacıyla epoksi reçinesi ile yalıtılmalı. Ancak bu noktada doğru epoksi           
seçimi yapılmalı, epoksilerin kuruma süreleri hesaba katılmalı, akışkanlığı azalıp         
hafif katılaştığı noktada motora uygulanması gereklidir. Ayrıca ilgili epoksi kalın          
yapılırsa dönen kısım (rotor) sabit gövdeye (stator) çarparak zarar verecektir. 

4) Pervane seçimi çok önemli bir kriterdir, eğer doğru pervane kullanılmazsa yeterli           
torku sağlayamaz ve aracın ilerleyişini çok yavaşlatır. Ekip bunu önceki teknofest           
yarışında tecrübe etmiştir. Pervane seçimi yapılırken pervanenin yüzey kalitesine ve          
eğrilik çapına dikkat etmiştir. 

5) Fırçasız motorları test ederken boşta tam güçte çalıştırılması çok tehlikelidir. Teorik           
olarak bu motorların hızları yük olmadığı durumda sonsuza gitmektedir, aynı bu           
nedenle motorlar çalıştırılırken mutlaka yük tarafında bir tork olmalı ki güvenli bir            
test yapılabilsin. 
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7.3. Sensör Uygulamaları 

1) Derinlik ölçümünde basınç değeri baz alındığı için suyun yoğunluğu bu değeri           
etkileyebilmektedir. Derinlik sensörü ölçümü alınmadan ilgili suda kısa bir test          
yapılmalı, gerekli görülürse ilgili parametre değiştirilmelidir. Eğer çalışma yapılan         
bölgenin derinliği net biliniyorsa aşağı yönlü ping sonar kullanımı ile de aşağımızdaki            
güvenli bölge mesafesi saptanarak ne kadar derinde olduğumuz hesaplanabilir. 

2) IMU sensörü seçimi yapılırken asıl önemli olan ne kadar tutarlı bir ölçüm verdiği             
olmalıdır. Sürekli değişen kararsız yapıdaki bir sensörün sürekli verilerinin         
hesaplanması hem işlem gücü problemi oluşturacak hem motorların da kararsız          
çalışmasına neden olacaktır. En kötü ihtimalle sensörün aldığı verilerin belirli bir           
miktarda okunup ortalaması alınıp bu değerler aracın hareketine yansıtılabilir. 

3) Uzaklık sensörü konusunda sonar kullanımı en ideali olacaktır. Su üstünde kullanılan           
su geçirmez ultrasonik sensörler su altında doğru veri vermeyeceklerdir. Sonar          
kullanımı kamera olmasa bile bize birçok bilgiyi verecektir. 360 derece tarama yapan            
sonarlar yatay eksende hareket kabiliyetimizi arttırırken ping sonarlar da tek bir yönde            
(tercihen aşağı) güvenli hareketi sağlayacaktır. Optik sistemler de kullanılabilir ancak          
fiyatları çok daha yüksek olacaktır. 

7.4. İletişim Uygulamaları 

Daha önceden “VNC” ile iletişim kurarak görüntü aktarımını, veri akışını ve ilgili            
komutları bu yolla sağlıyorduk. Ancak hem gecikmeden dolayı hem de görüntü           
aktarma kalitesinden dolayı bu yoldan vazgeçilmiştir. İletişimde birden fazla bilgi          
gönderimi (gyro bilgisi,sıcaklık bilgisi vb.) olduğundan dolayı stream şeklinde oluşan          
iletişim protokollerini kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Burada dikkat edilmesi         
gereken nokta stream paketinin boyutlarıdır. Manuel kullanımda görüntünün        
gecikmeli bir şekilde gelmesi sürüş sırasında aksaklıklara sebebiyet verebileceği için          
stream akışının gecikme süresinin dikkate alınması gerekir.  

7.5 Otonom Yazılımı 

1) Otonom görevler konusunda özellikle edindiğimiz tecrübe ışığın ne kadar çok etkili           
olduğudur. Bu nedenle mümkün olduğunca değişen ışık açısı ve gücüne adapte           
olabilecek görüntü işleme çalışmaları yapmaya odaklanmış durumdayız. Bu sayede         
sadece en iyi ortam koşullarında değil, değişken koşullarda da çalışabilecek bir hale            
getirmek üzerine çalışmaktayız. 

2) Otonom görevleri yapmak amacıyla yapay zeka algoritması oluşturup Google Colab          
üzerinden model eğitmeye çalıştık ancak Raspberry’de bunu yaparken hem çalıştırma          
gücü konusunda hem kütüphaneleri tanımlama konusunda çeşitli problemler yaşanıyor         
ve bu çalışmaların aksamasına ve gecikmesine neden oluyor. 

3) Derin öğrenme algoritmalarının çok fazla veri kullanması ve aracımızın henüz          
tamamlanıp su altından görev alamıyor olmamızdan kaynaklı veri eksikliği         
problemimiz bulunuyor. Ancak daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz araçlarda elde          
ettiğimiz su altı görüntülerimiz bulunuyor. Bunun yanında internetten de veri          
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toplayarak veri havuzumuzu genişletmeye çalışıyoruz. Bütün bunların yetersiz kaldığı         
noktada ise veri çoğaltma (data augmentation) ile verileri arttırarak derin öğrenme           
algoritmaları üzerinde çalışmak şu anki durumumuzda daha etkili bir çözüm yolu           
olacaktır. 

4) 3 boyutlu bir uzayda bir noktadan diğer noktaya konumlanma, güdümleme, hareket           
sağlama konusunda MATLAB üzerinden çeşitli çalışmalar yapılmış, “Robotic        
Toolbox” kullanılmıştır. Burada kinematik denklemler elde etme ve bir Kalman filtresi           
oluşturarak otonom görev sırasında yapılan hataların güncellenerek giderilmesi        
üzerine çalışmalar yapılmış olmasına karşın araçtan geri besleme alma konusunda          
sensörlerimizin yetersizliği bizi görüntü işleme metodlarını kullanmaya itmiştir. Bu         
noktada sonar veya optik sistemler kullanılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir.  

7.6. Gripper 

1) Gripper aç, kapa ve tut hareketlerini yaparken servo motorlarının açısı kayabilir.           
Yazılımsal olarak daha ilerideki bir açıda zannedilirken gerçekte daha geride olabilir.           
Bunun sonucunda da bir dahaki aç kapa işlemi yapılırken sıkıntılar yaşanacaktır. Bunu            
önleyebilmek adına daha kaliteli bir motor ve mekanizma kullanılabilir. Ek olarak           
eğer ilgili robot kolunda bir basınç sensörü olursa, bir çeşit direnç, buradan da             
nesnenin tutulduğu anlaşılabilir ve bir geri besleme ile yazılımsal olarak düzeltilmesi           
kolaylaşır. 

2) Gripperın kameranın görüş açısında olması önemlidir, aksi takdirde neyi nasıl          
tutacağımız konusunda problemler yaşanacaktır. Araç üzerindeki konumu ona göre         
belirlenmelidir. Buna ek olarak kamera konulan bir servo ve bombeli bir ön kapak             
kullanımıyla da bu problem çözülebilir. 

7.7. Sızdırmazlık 

1) Oring hesabı yapılırken hesaplamaların yanında standartlara uyma zorunluluğu olduğu         
unutulmamalıdır. Hesap yapılıp oring kanalı açılmadan önce o ölçülerde piyasada          
oring bulunduğu kesinleştirilmeli, ondan sonra ilgili işlem gerçekleştirilmelidir. 

2) Kabloların araca girdiği noktalar çok iyi yalıtılmalı ve kablolar çok gergin           
olmamalıdır. Kablolara zarar gelmesi durumunda burada yapılacak lehim ve         
sızdırmazlık çalışması aracın içerisine su girme tehlikesi yaratacaktır. Mümkün         
olduğunca suyla teması olan kablolarda lehimden kaçınılmalıdır. Suyun kablo         
içerisine girmesi durumunda zamanla hem içeriye damla damla su girecek hem de            
içerisinde süzüldüğü kablonun bakır bölümünü yıpratıp parçalanmasına neden        
olacaktır. 

3) Alüminyum kapak kapatılırken o-ringler ve kapak çok iyi yağlanmış olmalıdır. Bu           
yapılmazsa kapağa ve kullanılan o-ringlere zarar verilebilir. Kullanılan yağlayıcı         
silikon spreyidir. Bunu kullanmak ayrıca zamandan tasarruf sağlar. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMA 

8.1. Projenin Zaman Planlaması 

Zaman Planlaması 

Sıra Yapılacaklar Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 Yarışmaya yönelik 
araştırmaların yapılması ve 

şartnamenin incelenmesi 

       

2 Kriterlere uygun mekanik ve 
elektronik tasarımlarının 

taslağının çıkarılması 

      

3 Ön tasarım raporunun 
yazılması 

        

4 Fikir paylaşımlarıyla en uygun 
tasarımların kararlaştırılması 

       

5 Mekanik ve elektronik 
malzeme araştırmaları 

      

6 Sponsor araştırması ve 
görüşmeler 

    

7 Raspberry pi ile bilgisayar 
arası iletişimin sağlanması 

       

8 Detaylı mekanik ve elektronik 
tasarımlarının oluşturulması 

      

9 Malzemelerin siparişi    

10 Tutucu kol tasarımının 
gerçekleştirilmesi 

      

11 Bilgisayar arayüzünün 
yazılması 

     

12 Otonom özellik kazandırmak 
için görüntü işleme 

yazılımlarının yazılması 

    

13 Kritik raporun yazılması        

14 Otonom denge kodlarının 
yazılması 
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15 Aracın mekanik üretiminin 
gerçekleştirilmesi 

      

16 Sensör testlerinin yapılması        

17 Sensör ve motorların araca 
entegrasyonu 

       

18 Sızdırmazlık uygulamalarıyla 
sızdırmazlığının sağlanması 

       

19 Elektroniğin sızdırmaz tüp 
içerisine yerleştirilmesi 

       

20 Sızdırmazlık ve hareket 
kabiliyeti videosunun çekimi 

        

21 Görevlere yönelik saha testleri        

22 Otonom yazılımının testleri        

23 Hata ayıklaması        

Tablo 1: Zaman Planlaması 

8.2. Elektronik Bütçe Planlaması 

Elektronik Bütçe Planlanması 

Sıra Ürün Adet Birim Fiyat Toplam 
Fiyat 

1 Raspberry 4 8 Gb 1 674 TL 674 TL 

2 ESC Bidirectional 12-24V 30A 10 130 TL 1.300 TL 

3 MPU6050 10 DOF ivme sensörü 1 120 TL 120 TL 

4 TD8120MG Servo Motor 3 150 TL 450 TL 

5 DS18B20 Sıcaklık Sensörü Su 
Geçirmez  

1 20 TL 20 TL 

6 PCA9685 PWM Çoklayıcı Kartı 1 100 TL 100 TL 

7 SG90 Servo Motor 3 10 TL 30 TL 

8 MS5540C Basınç Sensörü 1 130 TL 130 TL 

9 Lityum iyon Pil 40 60 TL 2.400 TL 

10 BYS 20A 3S 2 20 TL 40 TL 
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11 10 W LED  2 30 TL 60 TL 

12 Raspberry Pi Kamera Modülü Hq 1 438 TL 438 TL 

13 Regülatör 5 30 TL 150 TL 

14 Yükseltici Boost Devresi 1 50 TL 50 TL 

14 Klemens 5 10 TL 50 TL 

15 Panel tipi USB konnektör 4 50 TL 200 TL 

16 RJ45 panel tipi konnektör 1 50 TL 50 TL 

17 Oyun konsolu  1 100 TL 100 TL 

18 Su geçirmez konnektör 2 pin 
dişi-erkek 

2 20 TL 40 TL 

19 Su geçirmez konnektör RJ45 Tipi 1 50 TL 50 TL 

20 35 metre tuza dirençli ethernet 
kablo 

1 200 TL 200 TL 

21 Bağlantı kabloları 5 mt 1 100 TL 100 TL 

22 Kargaburun 2 30 TL 60 TL 

23 Yan Keski 2 30 TL 60 TL 

24 Best BST 318 Kablo Soyucu 2 50 TL 100 TL 

25 Havya Seti 2 60 TL 120 TL 

26 Geniş açılı lens 1 174 174 

27 Normalde Kapalı Kontak Acil 
Butonu Sızdırmaz 

2 50 TL 100 TL 

Toplam 7.366,0 TL 

Tablo 2: Elektronik Bütçe Planlaması 

8.3. Mekanik Bütçe Planlaması 

Mekanik Bütçe Planlaması 

Sıra Ürün  Adet Birim Fiyat Toplam 
Fiyat 

1 Sigma profil 1 metre 10 50 TL 500 TL 

2 Filament 0.5 Kg 3 100 TL 300 TL 
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3 Penetratör 20 30 TL 600 TL 

4 Metrik Civata Seti 1 300 TL 300 TL 

5 Pleksiglas Boru 2 metre 2 200 TL 400 TL 

6 Alüminyum 6010 serisi  Kütük 130 
mm çaplı 200 mm uzunluklu 

2 120 TL 240 TL 

7 Tornavida Seti 1 300 TL 300 TL 

8 Epoksi Reçinesi 3 100 TL 300 TL 

9 Kontrol Paneli Çantası 1 1000 TL 1000 TL 

10 Silikon 5 14 TL 70 TL 

11 Pleksi Levha 6 mm 1x1 Metre 1 300 TL 300 TL 

12 Delrin 8 mm 1x1 Metre 1 350 TL 350 TL 

13 Creality Ender 3 PRO - 3D Yazıcı 1 2,250 2,250 TL 

14 Mekanik Ekipmanlar 1 500 TL 500 TL 

Toplam 7.440,0 TL 

Tablo 3: Mekanik Bütçe Planlaması 

8.4. Toplam Bütçe 

Toplam Bütçe 

Sıra Ürün Fiyat 

1 Elektronik Bütçe 6.166,0 TL 

2 Mekanik Bütçe 7.410,0 TL 

Toplam 14.776,0 TL 

Tablo 4: Toplam Bütçe Planlaması 

8.5. Risk Planlaması 

Olabilecek sorun ve arızalara karşı risk planlaması yapılmış ve takım üyeleri bu            
risklere ve risk durumlarında müdahaleler konusunda bilgilendirilmiştir. Oluşabilecek arıza ve          
sorunlar senaryo şeklinde öngörülmüş ve bu senaryolara uygulanacak müdahaleler takım          
üyelerine aktarılmıştır. Öngörülemeyen arızalardan zarar görmemek için aracın üzerinde acil          
durdurma butonu bulunmaktadır. 
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1) Senaryo Aracın Su Alması 

Araç suya indirildikten ve 3 m derinliğe ulaştıktan 1 dakika sonra satıha çıkartılır ve              
saydam pleksiglas tüpün içi kontrol edilir. Eğer su almışsa alüminyum flanşlardaki 2 seviyeli             
o-ringler kontrol edilir. Eğer 2 o-ring arasında su varsa bu o-ringlerde deformasyon olduğunu             
gösterir ve oringler değiştirilir. Eğer o-ringler arasında su yoksa bu ya olası bir çatlaktan su               
aldığını gösterir ya da kablo girişlerinden su aldığını gösterir. Gözle görülür bir çatlak yoksa              
bu kablo girişlerinden su aldığını gösterir ve hangi kablo girişinden su aldığını tespit             
edebilmek için araca basınç testi yapılır. Ekibin hazırladığı düzenek ile aracın ön kapağından             
basınçlı hava verilir ve kablo kısımlarındaki köpük hareketi gözlenir. Tüm olasılıklar bu            
şekilde değerlendirilir. 

2) Senaryo Kablo Kopması 

Araç ile iletişim koptuğunda ve kablo kopma olayı gözle fark edildiğinde aracın su             
yoğunluğuna göre yüzer konumda olması ile araç satıha kendiliğinden çıkar. 

3) Senaryo Pleksiglas tüpün kırılması 

Araç suya indirilmeden pleksiglas borunun çatladığı veya kırıldığı tespit edilirse yedek           
pleksiglas tüp ile değiştirilir. 

4) Senaryo Kısa Devre Arızası 

Araç içi veya dışı kısa devre olması durumunda kurulan güç devrelerinin kısa devre             
koruması özelliğinden dolayı güç kesilir ve dışarıdan müdahale olmadığı müddetçe araca           
enerji sağlanmaz. Yüzer konumdaki araç sayesinde Araç satıha kendiliğinden çıkar koruma           
eldivenleri ile müdahalesi gerçekleştirilir. Kısa devre arızası giderilir ve tekrar sürüşe hazır            
hale getirilir. 

5) Senaryo Sıcaklık Artışı 

Aracın pilli olması durumundan kaynaklı 50 derece ve üzeri iç sıcaklık tehlikelidir. Bu             
durumda içerideki sıcaklık sensöründen alınan verilerin yardımıyla eşik sıcaklığından fazla          
sıcaklıklarda araç satıha çıkarılır ısınmaya yol açan parçalar değiştirilir ve tekrar sürüşe uygun             
hale getirilir. 

6) Senaryo Otonom Yapay Zeka Takılmalar 

Aracın otonom görevler sırasında sonuçsuz kalması veya öngörülmeyen veri         
girişlerinden dolayı takılmalara girmesi durumlarının oluşması riskinden dolayı aracın kendi          
durumunu sorgulama yeteneğine hakimdir. Sorun ile karşılaşması durumunda araç bunu          
denetler sorun bulduğun da satıha hedeflenir. 
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7) Senaryo İtici Kırılması 

Seyir esnasında aracın iticilerinden biri veya birkaçı kırılırsa araç satıha çıkartılır. 
Sigma profil ile bağlantısını sağlayan aparattan sökülür ve daha yedek parça monte 
edilir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Gripper mekanizmasında krank biyel mekanizması kullanılmıştır. 3D printer ile dişli          
çark üretiminde olumsuz sonuçlar alındığı için tasarımda dişli çark kullanılmamıştır. Su altı            
çalışmalarında çark kullanımının dezavantajlarından dolayı bu yola baş vuruldu. Gripper          
mekanizması kendi ekseni etrafında da dönecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede serbestlik           
derecesi artırılmıştır. Su altı müdahalede esneklik sağlamaktadır. 

Araç tasarımı tecrübelerden ve literatür araştırmalarından esinlenerek yapılmış ve         
özgün bir tasarım çıkarılmıştır. Tasarımda sigma profil kullanımı ile modülerlik sağlanmıştır           
ve bu sayede hem her türlü ekipman montajına uygundur hem de parçalarına ayrılıp taşıma              
işlemi kolaylaştırılabilir. Parça değişiminde ve araç arıza müdahalelerinde kolaylık         
sağlamaktadır. 4 adet dikey düzlemdeki motoruyla su altında nesne taşıma işlemi aracın            
dengesini bozmaz ve güvenli bir şekilde görevleri yerine getirir. Gyro sensörü ile de             
desteklenen 4 motor ile denge oluşturulur böylece ağırlık taşımada yüksek hassasiyet elde            
edilmesi planlanmaktadır. 

Araç kablo girişlerinde kendi üretimimiz olan penetratörler kullanılacaktır. Bunlar         
M18 civataya 12 mm çapında delik açarak üretilmiştir. Sızdırmazlıkları ise 17 mm çapında 3              
mm et kalınlığına sahip o-ringler ile sağlanmıştır. Kablo, civata içindeki boşluğa           
yerleştirildikten sonra epoksi reçinesi ile sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

 

Figür 39: Penetratör Görseli  

Aracımızın elektriksel güvenliğini artırmak amacıyla su altı robotumuza enerji         
verdiğimiz anda sadece Raspberry Pi çalışacak, enerjiyi sensör ve motorlara hemen           
vermeyecek, bu şekilde güç dağıtımını daha kontrollü hale getirebileceğiz. Yüksek kontrol ve            
güvenliği artırmaktadır.Kendi tasarımımız olacak olan mosfet anahtarlama devresi dizayn         
edilecektir. 

Kullanıcı arayüzünü tamamen kendimiz tasarlayıp fonksiyon atamalarını yapacağız.        
Bu şekilde aracın yönetimine, yazılımına, elektroniğine tam hakimiyeti sağlayıp, istediğimiz          
fonksiyonları çıkarıp istediğimiz fonksiyonları rahatça eklenebilecek. Bu yetenek ile sahadaki          
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örneklerinin sensör uyumsuzluğu, yazılım ekleme zorluğu gibi durumlardan dolayı farklılık          
ve esneklik sağlamaktadır.  

Kullanıcının denetimini kolaylaştırmak amacıyla arayüz kullanılmaktadır. Arayüz       
tasarımı ve programlaması takımımıza aittir. Tasarım TEKNOFEST yarışmasına ve şartlarına          
uygun özel olarak tasarlanmıştır. Arayüzde otonom geçiş butonları,hız, gyro, basınç bilgileri           
ve kamera görüntüsünü kullanıcıya ergonomik bir şekilde tasarlandı. 

Araç ve kullanıcının kullandığı kontrol paneli arasında ki ilişki birbiri arasındaki veri            
aktarımına dayanmaktadır. Araçta bulunan mikroişlemci ile kontrol paneli birbirinden farklı          
fonksiyonlarda çalışmaktadır. İkisi arasında kurulan TCP/IP iletişimi sayesinde birbirleri         
arasındaki veri aktarımı ile senkronize olarak çalışmaktadır. Bu iletişim sayesinde görüntü,           
gyro bilgisi,basınç bilgisi ve hız bilgisi araçtan panele aktarılırken; konsol parametreleri,           
komut bilgileri panelden araca aktarılmakta ve bu iki blok arasındaki senkronizasyon           
sayesinde araç kontrolü sağlanmaktadır. Burada ki görüntü aktarımında ki stream sıkıştırma           
metotları ve yazılım becerileri ile gecikmesiz ve yüksek fps ile görüntü aktarımı başarıldı. 

Otonom görevlerin gerçekleşmesi sırasında görüntü işlemeyi Raspberry Pi 4 üzerinde          
OpenCV algoritmalarıyla gerçekleştireceğiz. Yetersiz kalacağı duruma karşılık makine        
öğrenmesi algoritmaları ile de otonomluğu sağlamayı planlamaktayız. Makine öğrenmesi         
temelli sinir ağlarını TensorFlow, Pandas, NumPy ve Keras kütüphaneleri yardımıyla          
oluşturulması hedeflenmektedir, ancak veri problemi ile karşılaşacağımız için veri çoğaltma          
yöntemleri ile kendi veri setimizi oluşturma üzerine çalışmalarımız sürmektedir. İlgili          
görevler için hazırlayacak olduğumuz yazılımı, sinir ağı modelini tamamen kendimiz          
oluşturacağız. Bu tasarım ile aracın kablosuz bir şekilde görevleri yerine getirebilmesi           
hedeflenmektedir. Otonomluğu arttırmak adına aracımızda otonom dengeleme kabiliyeti ve         
sabit bir derinlikte hareket edebilme kabiliyetlerini sensörlerden alınan verilerle birleştirerek          
oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede aracımızın olumsuz durumlarla karşılaştığında (çarpma,         
devrilme veya teknik motor arızası) daha kararlı ve güvenli hareket kabiliyetine sahip            
olacaktır.  
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