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1.RAPOR ÖZETİ  

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

otonom veya otonom olarak çalışan mekatronik sistemlerdir [1]. Bu sistemler, başta savunma 

sanayi olmak üzere sualtında arama, kurtarma, numune toplama, orta/büyük ölçekli sualtı 

sistemlerin gövde bakımı, sualtı boru hattı kaynak inceleme ve arkeolojik çalışma gibi birçok 

sualtı görevi yerine getirebilecek şekilde tasarlanan robotik sistemlerdir [2].  

Sualtında bakım, onarım, montaj, sıcaklık ve basınç ölçümü gibi birçok spesifik görevi yerine 

getirebilecek kabiliyette bir sualtı robot sistemi prototipi geliştirilmiştir. Geliştirilen sualtı 

robotu, yarı otonom ve otonom hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Robotun başta fiziksel 

mekatronik alt sistemi olmak üzere tüm mekatronik alt sistemlerinin entegrasyonu 

gerçekleştirilerek saha testleri yapılacaktır. Mekatronik alt sistemler kapsamında, özellikle 

kontrol sisteminde otonom görevleri yapabilecek alt donanım olarak içerisinde otonom sürüş 

imkanı sağlayan yazılımın gömülü olduğu Raspberry ve NVIDIA Jetson Yapay Zeka kartı 

kullanılacaktır. Yazılım ekibi tarafından geliştirilen arayüz ve PID tasarımları robota entegre 

edilecektir.  Sualtı robotun sualtı temizlik ve sualtı montaj görevlerini yerine getirebilmesi için 

katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak üretilen pnömatik tahrikli tutucu (gripper) alt sistemi 

geliştirilecektir. Robotun yarı otonom sürüşünü gerçek zamanlı olarak kumanda etmek 

maksadıyla FPV(First Person View) teknolojisi kullanılarak robot üstü kamera vasıtasıyla 

kontrol istasyonundan kablosuz olarak operatörün gözlüğüne görüntü aktarımı sağlanacaktır. 

Bu sistem sayesinde gözlük üzerinde bulunan 6 eksenli MPU6050 ivme sensörü vasıtasıyla 

operatörün kafa hareketleri ile robot içerisinde bulunan kameranın pan-tilt mekanizması kontrol 

edilecektir. Sualtı robotunun şasisi Poliamid malzemeden yerli ve milli imkanlarla üretilecektir. 

Gelecekte, prototipi geliştirilen sualtı robot sisteminin, sualtı kaynak işlemlerinde kullanılması 

ile ilgili Ar-ge çalışmalarına başlandı. 

Anahtar Kelimeler: Sualtı Robot, Mekatronik Sistem Tasarımı, Sualtı Bakım-Onarım-Montaj, 

Sualtı Kaynak, ROV 
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2.TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Gedik Robotics Team 7 öğrenci ve  1 danışman eşliğinde toplam 8 kişiden oluşmaktadır.  

Burak BOZKARA Mekatronik Mühendisliği Lisans 2.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Bünyamin KARAGÖZ Mekatronik Mühendisliği Lisans 3.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Enes SÖNMEZ Mekatronik Mühendisliği Lisans 4.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Ertuğrul YAZAR Mekatronik Mühendisliği Lisans 3.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Esra NİYAZOĞLU Mekatronik Mühendisliği Lisans 2.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Muhammed Faruk ÖZBEK Mekatronik Mühendisliği Lisans 3.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Mert Mustafa ERKEŞ Mekatronik Mühendisliği Lisans 3.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Onurcan GÜNAY Mekatronik Mühendisliği Lisans 2.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Süha Berk KUKUK Mekatronik Mühendisliği Lisans 3.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Tuğçe YAZGAN Mekatronik Mühendisliği Lisans 1.Sınıf 

Öğrencisi 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Doç.Dr. Savaş Dilibal Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı İstanbul Gedik Üniversitesi 

Tablo 1: Takım üyelerinin bilgileri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

Şekil 1: Takım üyelerinin görev bilgileri 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda 5 kişi olarak belirtilen takım üyeleri sayısında değişikliğe gidilmiştir ve 

nihai halinin 10 kişi olmasına karar verilmiştir.  

Ön tasarımda belirtilen tasarım nihai tasarım olarak kalmıştır ve herhangi bir değişikliğe 

gidilmemiştir. Dış şasisinin üretimi yapılmadan önce üretime iç kısımdan başlanmıştır. 

Enclosure içini tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda elektronik tüm 

komponentler hazır duruma getirilmiştir. Sızdırmazlık konusunda enclosure üzerinde birçok 

test yapılmıştır. KTR (Kritik Tasarım Raporu) sürecinde araç mekanik tasarım olarak üretime 

hazır hale gelmiştir.  

Ön tasarımda belirtilen elektropnömatik sistem yerine yarışmada daha hızlı hareket edebilmek 

için elektrikli motor ile çalışan gripper mekanizması eklemek için çalışmaktayız. Bu ürünü 

hazır olarak satın almak yerine malzemelerini temin ederek yerli üretilmesi planlanmaktadır.  

Kontrol alt sistem ve elektronik alt sistem ön tasarım raporunda belirtilen Pixhawk kontrol 

kartını kullanmak yerine bu karta uyarlama yapılmıştır. Pixhawk içerisinde PID mevcuttur. 

Yani buradaki I ve D değerlerini alman için ekstra sensöre ihtiyaç vardır. Bu noktada IMU 

Sensör ile bu verileri alıp Raspberry’e aktaran sistem geliştirilmiştir. 

Elektronik ekibi tarafından geliştirilen PCB kart robota entegre edilmiş ve son halini almıştır. 

Yazılım alt sisteminde KTR hazırlık sürecinde deneyim sahibi insanlarla görüşme yapılarak 

onlardan fikir alınmıştır ve yazılım alanında onların tecrübeleri yol gösterici olmuştur. 

Yarışmadaki otonom görevler çerçevesinde görevleri eksiksiz yapabilmek adına sualtı robotuna 

PID tasarımlarının oluşturulması ve kendi arayüz programımız üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Özellikle bütçe anlamında belirsizliklerden uzak bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Robotun 

imalat sürecinden önce bütün finansal durumlarına bakılarak malzeme seçimi yapılmıştır. Ön 

Tasarım raporunda belirlenen bütçeden daha az bir bütçeye ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Ön tasarım raporunda bu şekilde bir bütçe tablosu düşünülmüştür: 

 

Tablo 2: 23 Mart’ ta planlanan Bütçe Tablosu 
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Kritik tasarım raporundan önce çıkan son durum bu şekildedir: 

 
 

Tablo 3: 31 Mayıs’ta planlanan Bütçe Tablosu 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Kontrol İstasyonuna genel bakış: 

 

Şekil 2: Kontrol İstasyonu 

Su altı aracının kontrolü için kullanılan kontrolcü kontrol masasında bulunan bilgisayara 

doğrudan bağlı olup araca giden haberleşme kablosu sayesinde kontrolü sağlanmaktadır. 

Pilotun kontrolünü optimum seviyede tutabilmek için FPV (First Person View) gözlük 

kullanmaktadır. Gözlüğün üzerinde bulunan MPU6050 3 eksenli ivme sensörü pilotun su 

altındaki görüş açısını arttırarak aracın kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 
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Şekil 3: SID Şeması 

Kontrol istasyonunda bulunan ana bilgisayar ile robot içerisinde bulunan Raspberry Pi 4 mini 

bilgisayar sistemin en önemli iki unsurudur ve bu istasyon 220 VAC ile beslenmektedir. 

Sistemde kullanıcı arayüzü olarak isimlendirebileceğimiz bilgisayar, FPV gözlük ve kontrol 

amaçlı joystick kontrol istasyonunun diğer elemanlarıdır ve USB portları ile bilgisayara 

bağlanmaktadır. Üzerinde MPU6050 jiroskop monte halde bulunan FPV gözlük, FPV kamera 

ile bağlantısını, kara ve su istasyonları arasındaki 8 kanallı tether kablo ile sağlamaktadır. 

Kontrol masasını besleyen 220 VAC den ayrı olarak enclosure içerisinde harici bir lipo pil 

barındırmaktadır. 9000mAh akım değerine ve 4S gerilime sahip olan lipodan yine enclosure 

içerisinde bulunan güç dağıtım kartı ile öncelikli olarak motor kontrol kartlarını beslemektedir.  

Güç dağıtım kartına bağlı bulunan PDB üzerinden 12 ila 5 V'luk gerilimler ile robotun beyni 

olan NVIDIA Jetson Nano yapay zeka kartı, Raspberry pi 4 mini bilgisayarı, kontrolcünün su 

altındaki gözü olan FPV kamerayı, yine kontrolcünün eli kolu mahiyetindeki Manipülatör kolu 

ve bu kolu kontrol eden Arduino mini mikro kontrolcüsünü beslemektedir. Kendi tasarımımız 

olan güç dağıtım kartına yerleştirdiğimiz ESC'ler yani motor sürücüler kart üzerinden gerekli 

enerjiyi alırken yine kart üzerinde bulunan bağlantıları aracılığıyla Raspberry pi 4 ile 

haberleşebilmekte ve hem görev odaklı otonom hareketini hem de kullanıcı komutlarıyla 

istenen hareketi sağlayabilmektedir. Manuel görevlerde kullanıcıya Pan-Tilt mekanizması 

sayesinde daha geniş açılı bir görüntü sağlayan FPV kamera sistemi, otonom görevlerde yerini 

Raspberry Pi v2 kamerasına bırakmaktadır. 
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Şekil 4: Sigortaların ve Su Üstü Kontrol İstasyonunun Elektronik Sistem Şeması 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarım geliştirme süreci boyunca ortaya çıkan farklı fikirler değerlendirilmiştir. Özellikle hem 

özgün hem de yerli imkanlarla seri üretim yapabilecek bir robotun oluşturulması için nihai ürün 

ortaya çıkana kadar takım içerisinde çeşitli görüşmeler yapılmıştır.  

Ön Tasarım raporunda belirtilen mekanik tasarım üzerinden ilerlenmiştir. Bu doğrultuda sualtı 

robotunun görevler esnasında kontrolünü kaybetmemesi, motorlardan maksimum verim elde 

edebilmek için motorların konumu üzerine ve su geçirmez muhafazanın yaklaşık boyutları ile 

bilgisayar ortamında mekanik tasarımı yapılmıştır. Kritik tasarım süreci boyunca nihai mekanik 

tasarım bilgisayar ortamında hidrodinamik yapı analizleri, akış analizleri gibi birçok teste tabii 

tutulmuştur. 

 

 

 Şekil 5: Geliştirilen insansız sualtı robotun şasisinin teknik çizimleri 

 

Geliştirilen sualtı robotunun gövde yapısının konstrüksiyonu için dayanıklı ve hafif olacak 

şekilde malzeme seçimi gerçekleştirilecektir. Önceki yıllardaki deneyimlerimiz göz önüne 

alınarak malzeme seçiminin Poliamid (Kestamit) olarak kullanılması düşünülmektedir. 

Autodesk Fusion 360 ortamında bilgisayar destekli tasarım programı ile tasarımı geliştirilen 

şasi için kullanılacak malzemeler CNC Torna ve CNC Freze tezgahlarında işlenerek ana gövde 

yapısı oluşturulacaktır. 

Poliamid malzeme, birçok malzemeye kıyasla daha düşük yoğunluklu olduğu için, robotun 

hidrostatik kaldırma kuvveti altında denge merkezi sayesinde kolaylıkla konumlandırılacaktır. 
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Şekil 6: Sualtı robotunu oluşturan şasinin tüm parçalarının ayrı görünüşü 

 

 

Şekil 7: Sualtı robotunu oluşturan şasinin tüm parçalarının bütün halde görünüşü 
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Şekil 8: Sualtı robotunu oluşturan tüm parçalarının ayrı görünüşü 

 

 

Şekil 9: Sualtı robotunu oluşturan tüm parçalarının bütün halde görünüşü 

 

Sualtı robot üzerinde, elektronik alt sistemleri korumak maksadıyla kullanılan su geçirmez 

silindirik koruma bloğu, gövdede bulunan kısma sıkı geçme ile yerleştirilecektir. Mekanik alt 

sistem içerisinde yer alan her alt parçanın tasarımı yapılırken kolaylıkla sökülüp takılabilir 

olmasına özen gösterilecektir. Ayrıca mekanik alt sistemde yer alan her alt parçanın 

standartlarına ve üretim kolaylığına dikkat edilecektir. Aracın parçalarının birleştirilmesinde 

cıvata somun bağlantıları ile gerçekleştirilecektir. 
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4.2.2. Malzemeler  

Gedik Robotics Team, basit, güvenilir, verimli,  uygun bütçeli bir tasarım elde etmeyi 

amaçlamıştır ve robotu bu şekilde tasarlamıştır. Sualtı robotunun geliştirilmesinde; daha önceki 

sualtı robotlarında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılması, yıpranmış malzemelerin yerine 

ise konstrüksiyonu dayanıklı ve hafif olacak şekilde malzeme seçimi yapılarak malzemelerin 

tedarik edilmiştir.  

Gedik Robotics takımı özgünlüğe ve az maliyete dikkat ederek malzemelerini seçmiştir. Genel 

olarak kullanılması planlanan malzemelerin listesi tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Malzeme Listesi 
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Şekil 10: Sualtı robotun oluşturan alt donanımlar 

 

Sualtı robotunun mekanik alt donanımları bir adet alüminyum 6000 serisinden şasi, bir adet 

itici mapa, bir adet PVC tüp, bir adet ön PVC dome, bir adet enclosure ön kapak için alüminyum 

parça, bir adet kablo geçişleri için arka kapak alüminyum parça, 4 adet xy eksenlerinde itici, 2 

adet z ekseninde itici ve bir adet pnömatik silindirden oluşmaktadır.  
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● Aracın İskeleti 

 

Şekil 11: Aracın İskeletinin CAD Ortamındaki Görüntüsü 

Aracın şasi baskısı Poliamid’ten üretilecektir. Araca elektrikli motor ile çalışan gripper sistemi 

eklenmiş ancak hangi gripper kol tasarımının kullanılacağına dair çalışmalar devam etmektedir.  

● Motor 

 

Şekil 12: 320 KV Brushless Motor 

  Robotun sualtında hareket edebilmesi için bir eyleyiciye ihtiyacı vardır. 6 adet 320 KV 

Brushless Motor kullanılıştır. 
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● Motor Pervanesi 

 

 

Şekil 13: Özel Üretim Motor Pervane Tasarımı 

 

  320 KV Brushless Motorlar için pervane gerektiğinden 3 boyutlu tasarımı yapılarak motor 

pervanesinin katmanlı imalat tekniğiyle baskı alınmıştır. 

 

● Pvc Tüp 

 

 

Şekil 14: PC Polikarbonat Şeffaf Boru Teknik Çizimi ve Üretim Sonrası 

  Elektronik kısmın muhafazası için iç çapı 114mm, dış çapı 120mm, uzunluğu 390mm olan bir 

PC Polikarbonat Şeffaf Boru tercih edilecektir. Hem boyut hem de ağırlık olarak avantaj 

sağlanacaktır. 
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● Gripper Kol 

 

 

Şekil 15: Gripper Kol [3] 

Elastik TPU malzemeden katmanlı imalatla üretilmesi planlanmaktadır. Her iki gripper kol 

tasarım sistemi, araca eklenecek servo motor aracılığıyla çalışabilecek şekildedir. Görevleri 

eksiksiz tamamlayabilmek için havuzda yapılan testler sonucunda ihtiyaca göre çizimlerden 

biri araca entegre edilecektir. 

● Su geçirmez Konnektör 

 

 

Şekil 16: IP68 SP1310/P2IIN Tipi Erkek Su Geçirmez Konnektör [4] 

Enclosure arka kapağından motor kablolarının girişi için kullanılacaktır. Sızdırmazlık sorununu 

kaldırmak için konnektör içinde bulunan oring büyük avantaj sağlamaktadır. 
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● İzolasyon Köpüğü 

 

Şekil 17: İzolasyon Köpüğü 

 LAST-A-FOAM® R-3318, su altında yüzerlilik sağlayan işlenebilir, hidrostatik basınca 

dayanıklı bir köpüktür. Robotun su altında dengelenmesini kolaylaştırmak için 

kullanılmaktadır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın üretiminde frezeleme, tornalama gibi talaş kaldırma yöntemleri tercih edilecektir. 

Frezeleme motor parçalarının gövdeye sabitlenmesi için somun civata bağlantı elemanları ile 

birleştirilmesi için ayrıca Enclosurun arka kapağında motor haberleşme vb. kablolarının giriş 

noktası açılmasında üretim yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Tornalama Enclosure’un su geçirmezliğini sağlamak amacıyla Enclosure’un yuva açılması 

işleminde üretim yöntemi olarak kullanılmıştır.  

Enclosure’un tasarımı yapılırken sefer tası örnek alınarak hem su geçirmezlik sağlanırken hem 

de robotun elektronik sistemlerinde oluşacak bir hatada kolay bir şekilde açılarak hızlı 

müdahale imkanı sağlaması amaçlanıyor. 

Aracın gövdesi yapılırken bir polimer olan kestamit, işlenebilirliği mukavemeti göz önünde 

bulundurarak gövdenin yapımında kullanılarak hem sağlam hem de hafif olması planlanıyor. 

Bağlantı aparatları olan somun cıvata ikilisi kullanılarak hem sökülüp takılma işini daha kolay 

hale getirirken hem de bağlantı aparatlarının geçeceği delikler GNG makinalarla açılacağı için 

hata payı minimuma indirilmesi amaçlanıyor.  

Motor açılarının hız ve kullanım kolaylığı önemi gözlemlendiği için tırtıllı rondela kullanarak 

motor açılarının mekanik olarak değiştirilmesi ve en doğru açının bulunması amaçlanıyor.  

Elektronik parçaların birleştirilmesi için lehimleme işlemi uygulanacaktır. Lehimleme, iki veya 

daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Robotun güncel ölçüleri Şekil 18’deki gibidir: 

 

 

Şekil 18: Robotun Ölçüleri 

● Robotun Ağırlığı ve Hacmi 

Robotun ağırlığı ise Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışma Şartnamesinde belirtilen 

maksimum 8 kg sınırlaması baz alınmıştır. Dış şase malzemesi ve araç içindeki tüm 

komponentler hafif olmasına dikkat edilerek seçilmiştir. Dış şasinin üretiminden sonra ağırlığın 

7 kg civarı olması beklenmektedir. 

Robotun hacmi 0,113 m3 ‘tür. 
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Şekil 20: Sualtı robotunun kütle özellikleri testi 

Üretim için hazır olan tasarım modelinin Solidworks CAD programı üzerinden öngörülen kütle 

özellikleri hesaplanmıştır. 

 

Şekil 20: Sualtı robotunun detaylı kütle özellikleri 
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● Denge ve Yüzerlilik 

   Şasi, motorlar ağırlık merkezi eksenine yakın olacak şekilde konumlandırıldı. Robotun 

su altında stabilizasyonu sağlanması ve kararlı hareket edebilmesi için ağırlık merkezi ve 

kaldırma kuvveti arasındaki ilişki dikkate alınacaktır. Robota uygulanacak olan döndürme 

momenti (Şekil 21) göz önüne alınarak tasarımı yapılacaktır. Robota etki eden kaldırma 

kuvveti, robotun ağırlık merkezi ekseninin üstünde olacak şekilde yüksek hacimli, düşük 

yoğunluklu süngerler robotun üst bölümüne yerleştirilecektir. Bu sayede pasif bir şekilde robot 

denge konumuna gelecektir. 

 

 

Şekil 21: Serbestlik Dereceleri 

  

Robotun pasif bir şekilde dengede kalması, yüzdürücü kuvvet ve ağırlık merkezi haricinde tüm 

sistemin yoğunluğudur. Robot suyun içinde askıdadır. Bu özellik robota eklenen düşük 

yoğunluklu süngerler sayesinde sağlanacaktır. 

Robotun ağırlık merkezi ve büyüklüğüne eşit olan yüzdürücü kuvvetlerin ortaya çıkardığı 

kuvvet sayesinde, robot pasif bir şekilde dengelenir. Suyun kaldırma kuvveti ve ağırlık merkezi 

aynı eksende olmaz ise, yüzdürücü kuvvet dengeye gelmek istediğinden dolayı dengesini 

bulamaz.  

  

Şekil 22: Su Özgül Ağırlığının Yüzdürme Üzerine Etkisi 
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Şekil 23: Döndürme momenti etkisi (B: sephiye noktası, G: ağırlık merkezi) 

 

Robotun şasi üst bölümüne yüksek hacimli ve düşük yoğunluklu süngerler alt bölümüne ise 

metalik plakalar eklenecektir. Bu sayede robota etki eden kaldırma kuvvetiyle, robotun ağırlık 

merkezi ekseni aynı düzlemde olacak şekilde mekanik yapı oluşturulması sağlanacaktır. 

Böylece, robot pasif bir şekilde denge konumuna gelecektir. Bu sayede robotun dengeye 

gelmesi için itici motorlara daha az ihtiyaç duyulacaktır. Bu da hem elektrik tüketimini hem de 

yapının yüksek akıma geçmeden çalışmasına olanak sağlamıştır. 

Şasi üzerinde itki motorları ağırlık merkezi eksenine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Robota uygulanacak olan döndürme momenti Şekil 22’te gösterilen esaslar altında dikkate 

alınmıştır. Robotun sualtında dengesinin sağlanması ve kararlı hareket edebilmesi için Şekil 

23’te verilen ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti arasındaki ilişki dikkate alınacaktır. 
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4.3.  Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Geliştirilen sualtı robotun üzerinde sensör ve mikrodenetleyici alt sistemleri güç tüketimi 

bulunan elektronik alt sistemlerdir. Bu elektronik alt sistemlerin besleme gerilimleri birbirinden 

farklı olmakla beraber, tüm elektronik alt sistemler 12V veya 5V gerilim ile çalıştırılacaktır. 

Enclosure içerisindeki harici güç kaynağı olan lityum polimer pil sayesinde, sisteme dağıtılması 

için kendi ürettiğimiz PDB güç kartına gerilim aktarımı sağlanmıştır ve ana elektrik güç 

dağıtımı blok şeması şekil 24’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 24: Elektrik Güç dağıtım şeması 
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 Sistem içerisinde sensörlerin mikrodenetleyici ile seri haberleşmesi (I2C protokolü ile) 

sağlanacaktır. I2C protokolünde iki hat üzerinden tüm sensörler ile iletişim kolaylıkla 

sağlanabilecektir. Kamera görüntü aktarımı analog sinyal üzerinden gerçekleştirilecektir. Servo 

motor, elektronik hız kontrolü (ESC) ve lümen ışıklar için genlik dalga modülasyonu (PWM), 

röle için dijital sinyal tetiklenecektir.  

 

Şekil 25: Haberleşme Blok Şeması  

 

Geliştirilen sualtı robotunun elektronik kısmının da içerisinde bulundurduğu sızdırmaz 

bölümde bulunan kablolar, arka kısımda bulunan 14 delikli parçadan çıkmaktadır. Bu kablolar, 

motor kabloları, haberleşme kablosu, güç kablosu, vakum portu, sensör kablolarıdır. 

Derinlik ölçümü için kullanılan basınç sensörü suya karşı yalıtılan ve su geçirmez bir muhafaza 

içerisinde yüksek basınçlı bir basınç sensörüdür. Sensör, 3 MPa (300 m derinlik) basınca kadar 

ölçüm yapabilmektedir. Sensör I2C haberleşme protokolüne sahiptir. I2C protokolüne sahip 

tüm mikro denetleyiciler ile uyumlu bir şekilde çalışabilir.  

Motorları kontrol edebilmek için elektronik hız kontrolcüleri Raspberry’den gelen PWM datayı 

kullanır. 6 adet T200 Brushless motor kullanıldığı için bu dataları dağıtmak amacıyla elektronik 

kart çizimi yapılarak istenilen akımların elde edilmesi sağlanmıştır. Altium elektronik kart 

tasarım programında çizimi yapılan elektronik kartın program içinde analizleri yapılmış ve 

uygunluğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 26: Elektronik Kart Tasarımının CAD ortamında görüntüsü 

 

Şekil 27: Komponentlerin baskı devre kartı üzerine yerleştirilmiş son hali 

Baskı devre kartına komponentleri yerleştirdikten sonra sorunsuz şekilde çalışmıştır. Bu kartın 

en önemli özelliği 4 katlı layer yapıya sahip olmuş olmasıdır. Böylelikle akımlar istenilen 

yollardan kolay şekilde geçebilmektedir. Havuz testi sürecinde de maximum düzeyde verim 

alınarak performans göstermesi planlanıyor. 
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● Koruyucu Muhafaza 

   

 

 

 

 

Şekil 28: Elekronik Komponentler için Koruyucu Muhafaza 

Koruma muhafazanın uç kapaklarında bulunan o-ring flanşlar sayesinde sızdırmazlık sağlandı. 

Bu uç kapaklarının arka kısmı konnektör girişine sahiptir. Toplamda 14 girişe sahip konnektör 

girişlerinin 6 tanesi motor için 1tane vakum portu,1 tanesi haberleşme,1 tanesi basınç sensörü,1 

tanesi sıcaklık sensörü ve 4 tanesi de yedek olacak şekilde bağlantıları yapılmıştır.  

● Basınç Sensörü  

 

Şekil 29: Basınç Sensörü [4] 

Sensör I2C haberleşme protokolüne sahiptir. I2C Protokolüne sahip tüm mikrodenetleyiciler ile 

uyumlu bir şekilde çalışabilir. Kullanılan bu sensör, ± 1 ° C'ye kadar hassas bir sıcaklık sensörü 

de içerir. 
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● Elektronik Hız Kontrolcüsü 

 

Şekil 30: Motor Sürücü [5] 

 

Üç fazlı fırçasız dc motoru kontrol edebilmek için Pwm sinyal üreten, 7-26 V aralığında çalışan 

ve maksimum 30A çıkış verebilen elektronik komponenttir. Kullandığımız 320kv brushless 

motorun thruster testlerinde motorun çektiği akım değerleri maksimum gain ve itki kuvvetinde 

16 A civarlarında bir akım çektiği için kullandığımız motora göre uygun bir esc seçimi 

yapılmıştır. 

● Raspberry Pi Kamera     

 

 

Şekil 31: Raspberry Kamera[6] 

Raspberry kamera, otonom görevleri yerine getirirken HD çözünürlükte video kullanmak için 

uygun olduğundan tercih edilmiştir. 
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● Fpv Kamera 

 

Şekil 32: 1200TVL 1/3 CMOS FPV Kamera[7] 

 

Pan-tilt mekanizmasında pilotun görüş alanını arttırmak ve bu durumun ergonomik olması 

açısından bu kamera FPV gözlükte en iyi görüntü alabilme özelliğinden dolayı tercih 

edilecektir. 

 

● IMU Sensör  

 

 

Şekil 33: 10-DOF IMU Sensör [8] 

Arduino, Pixhawk ve Raspberry pi gibi mikro işlemcilerle senkronize çalışabilen ve I2C 

kanalı üzerinden iletişim kurabilen IMU Sensörü içerisinde Gyro, Pusula ve İvme Ölçer 

barındırmaktadır. Aracın sualtındaki hareketlerini, Raspberry pi a aktardığı hareket, hız ve 

yön bilgileriyle kullanıcı için daha rahat bir hale getirmektedir. Aracın denge konumuna 

erişmesindeki en önemli elektronik komponenttir.  
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● Raspberry Pi 4 

 

 

Şekil 34: Raspberry Pi 4 [9] 

  Debian tabanlı GNU/Linux işletim sistemine sahip Raspberry Pi 3'ün bu sürümle öne çıkan 

en önemli özelliği WiFi/Bluetooth desteği sunabilmesi ve Broadcom 1.2GHz Quad-Core 

ARM Cortex A53 işlemciye (BCM2873 SoC (Sytem-on-Chip)) sahip olmasıdır. 

● NVIDIA Jetson Nano 

 

 

Şekil 35:  NVIDIA Jetson Nano Akıllı Yapay Zeka Bilgisayarı [10] 

Görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamalar 

için paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırmaya izin veren küçük ve güçlü bir mini 

bilgisayardır. 
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● Alıcı 

 

Şekil 36: RC832H FPV Alıcı 32 Kanal 5.8ghz AV Alıcı [11] 

 

Görüntü ve ses sinyallerini kablosuz alıcı modüldür. Doğrudan AV girişi olan görüntü cihazları 

veya monitörlere bağlanabilir. 

● Fpv Gözlük 

 

 

Şekil 37: VR-007 FPV Gözlük [12] 

 

  Eachine VR-007 FPV Gözlük (Goggles) sahip olduğu yapısı ile daha iyi menzil ve daha temiz 

görüntülerin aktarılmasını sağlar. 4.3 inch ekranı ile bize daha geniş ve 480*272 

çözünürlüğünde görüntü sağlar. 
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● Anten 

 

Şekil 38:BS TRIUMPH BlackSheep 5.8G Anten[13] 

 

5500-6000 MHz frekans aralığında en temiz video sinyali ve mümkün olan en iyi menzil için 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

 

● Video Verici 

 

Şekil 39: HV 5.8 GHz 48CH Raceband 1 mW> 600 mW Video FPV Verici[14] 

2S-4S gerilim aralığında,  1mW -> 600mW doğrusal güç kontrolüne sahip fpv sistem için 

görüntü aktarımı sağlayan vericidir. 
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● Lipo Pil 

 

 

 

Şekil 40: 9000 mAh Lipo Batarya [15] 

Araç içindeki elektronik komponentlere güç vermek için kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 41: PCB Kart 

Kendi tasarımımız olan PCB kartına yerleştirilen ESC'ler yani motor sürücüler kart üzerinden 

gerekli enerjiyi alırken yine kart üzerinden yine kart üzerinde bulunan bağlantıları aracılığıyla 

Raspberry pi 4 ile haberleşmekte olup ve hem görev odaklı otonom hereketini hemde kullanıcı 

komutlarıyla istenen hareketi sağlayabilmektedir. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma oluştururken takip edilen bir dizi işlem sırası oluşturmak gerekmektedir. Bu işlemler 

yarışmada istenilen otonom görevler üzerine olmalıdır.  Dolayısıyla otonom görevler için 

boyutsal olarak küçük ama yazılan programı çalıştırabilecek işletim gücüne sahip mini bir 

bilgisayar ihtiyacı vardır. Araştırmalar sonucunda Raspberry pi (RSP) en doğru komponent 

olduğu sonucuna varılmıştır. Kredi kartı büyüklüğünde olan mini bilgisayar, linux tabanlı 

çalışmakta olup Python, Java, C ve C++ gibi yazılım dillerini de rahatlıkla çalıştırmaktadır. 

 NVIDIA JETSON temel alan algoritma için yardımcı elemanlar olan Rapberry Pi, sensörler ve 

yüzeyde robottan bağımsız bilgisayara ihtiyacımız bulunmaktadır. NVIDIA JETSON,  

sensörlerden aldığı verilerle motor kontrol kartı  olan Raspberry ile iticileri yönlendirmektedir. 

Yüzeydeki bilgisayar NVIDIA JETSON cat6 kablosu ile bağlantı kurup görevden önce 

yazılmış olan programı çağırmak için kullanılıp, işlem tamamlandıktan sonra NVIDIA 

JETSON ile bilgisayar arasındaki bağlantı kesilir.  

   Algoritma adımları otonom görevler doğrultusunda yazılım ekibi tarafından hazırlandı. 

İşleyiş adımları belirtilen kurallara uygun dizayn edildi. Algoritma tasarım adımları önceden 

yapılmış olan otonom araçların algoritmaları incelenmeye başlandı. Yarışma otonom 

görevlerine göre uyarlanması, istenilen algoritma ve verim alınamadı. Ekibimiz tıkandığı 

noktalarda takım olarak yazılım şirketleri ile görüşmeler düzenledi. Algoritma tasarımı için 

istenilen düzeyde yardım alamayan ekibimiz kendi araştırmaları doğrultusunda temel düzeyde 

algoritmayı ortaya çıkardı. Şekil 42’de algoritması şeması verilmiştir. 

 Teknofest 2019 edilen tecrübe üzerine Raspberry ile Python kütüphaneleri kullanarak otonom 

görevleri yapılmaya çalışılmıştır. Yazılım olarak eksik olan algoritma kısmını yaptığımız 

çalışmaların sonucunda ROS (Robotic Operating System) ile PID tasarımı yaparak çözmeyi 

planlamaktayız. Sistemin su altında oluşabilecek tüm koşulları hesaplayıp otonom olarak 

hareket ettirilmesi planlanmaktadır. 

 

Şekil 42: Algoritma Şeması 
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4.3.3.  Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom görevler arasında bulunan temassız çemberden geçiş ve Dumlupınar deniz altına en 

yakın konumda robotu konumlandırma görüntü işleme kullanılmalı bu yüzden nesne yönelimi, 

yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dili olan Python tercih 

edilmiştir.   

 Diğer programlama dilleri tahmin edebileceğiniz gibi Python (C,C++,Perl, Ruby ve benzeri 

gibi) bir programlama dilidir. Tıpkı öteki yazılım dilleri gibi, önünüzde duran kara kutuya yani 

bilgisayara hükmetmenizi yani yönetmenizi sağlar. 

 Python dilinin öne çıkaran unsurlardan biri ise bilimsel yöntemlerde kullanılması ve çok hızlı 

işlem yapmasıdır. Bir başka yönden incelediğimizde Python ile Arduino, Raspberry ve benzeri 

programlanabilir elektronik kartlar ile harika işler çıkabilir. 

 

 

Şekil 43: Yazılım işleyiş adımları 

OpenCV, Python geniş kütüphanesinden eklenebilen görüntü işlemede kullandığımız yazılım 

mühendisleri tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu kütüphanedir. OpenCV kütüphanesi 

içerisinde görüntü işlemeye (image processing) ve makine öğrenmesine (machine learning) 

yönelik 2500’den fazla algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt 

etme, insan hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü 

üzerinde işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma, OCR (Optical Character Recognition) gibi 

işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir. Bu yüzden otonom görevler için tercih kullanılması 

planlanmaktadır. Temel işleyiş adımları şekil 43’te gösterilmiştir. 

 

 Öğretilmiş olan nesnelerin tanımlaması yapan (object detection) sistemi çok zorlamaktadır. 

Kullanılan mikroişlemci gücü öğretilmiş nesneyi çok düşük performansla sisteme çıktı olarak 

vermektedir. Bunun yanı sıra avantajı doğruluk oranı %90-95 doğrulukla nesneleri 

tanımlanabilmektedir. Sualtında lenslerin odaklanmasının zor olduğu bir ortamda öğrenilmiş 

sistemi kullanmak robot hedefe ilerlemesinde avantaj sağlamaktadır. Makine öğrenme uzun bir 

süreç ve üzerine Raspberry pi model 3B’nin tek başına kaldırabileceği bir yük değildi. Görüntü 

işleme bize performans olarak çok fayda sağladı. Şekil 44’te şişenin ne kadar doğruluk oranıyla 

beraber görüldüğünü görebilirsiniz. 
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Şekil 44: Otonom Görevleri İçin Derin Öğrenme  Testleri 

Şekil 45: Derin Öğrenme İle Yüz Tanıma 
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Şekil 46: Görüntü işleme ile çember algılama deneme testi 

 

Görüntü işlemede belli bir aşamada çalışan birçok uygulama örnek yapılmıştır. Bundan sonraki 

süreçte yapılması gereken çalışmanın PWM kontrol ile sualtı robotunu hareket ettirme 

olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda tüm sistemi istenen değerde tutmak, özellikle motor 

hızını kontrol edebilmek amacıyla PID kullanılacaktır. İstenmeyen etkilerden sistemin 

etkilenmemesi, dış etkenlere maruz kalmış sistemin en kısa sürede istenen değere gelmesi için 

sağlayacaktır.  PID kontrol sistemdeki hatayı(P); hatanın miktarı(I), hatadaki değişim hızı(D) 

ve yapılan toplam hatayı hesaplayarak giderme yöntemidir. Bu değerlerin etkisini kontrol 

etmek için ise katsayılar kullanılır. 

Yazılım ekibinden sorumlu arkadaşlar konu üzerinde araştırma yapmaya devam etmektedirler. 

Bu çalışmanın sonucunda oluşan çıktıları Final Tasarım aşamasında paylaşılması 

planlanmaktadır. 
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4.4.  Dış Arayüzler 

Nvidia Jetson Nano ile Raspberry pi haberleşerek ESC üzerinden motorları kontrol etmektedir. 

RSP bağlantısı kurulan ESC’ler, kontrol masası ile veri alışverişini Ethernet data aktarımıyla 

gerçekleşmektedir. Alınan verileri derleyip görev için gerekli olan komutları programı 

içerisinde yapmaktadır. Görevler için hazırlanan programlar Pyhton dili ile yazıldı. Yazılan 

program RSP’nin içerisinde oluşturulan klasöre yüklenmektedir. Kontrol masasında 

kullanacağımız bilgisayarda da oluşturan klasöre erişilebilmektedir. Kontrol masasında 

kullanılan arayüz Windows 10 işletim sistemi kullanılmaktadır. Windows 10 işletim sistemi 

Microsoft şirketinin en güncel işletim sistemidir.  Tüm uygulamalarla optimazyonu olan ve 

programlarla çalışabilirliği en üst düzeydedir. Qt ile hazırlanan arayüz ile Windows 10 işletim 

sahibi olan bilgisayar sistemlerinde bağlantı kurulabilmektedir.   

 

Otonom görevler için açık kaynak olan Mavlink protokolünden yararlanıldı. Makine öğrenme 

dili olarak yaygın olarak kullanılan Python dili, açık kaynak olan MAVlink için de 

kullanılmıştır. Piyasada açık kaynak olarak kullanılan yazılım paketlerinden en verimlisidir. 

MAVlink yer kontrol istasyonlarında objenin hız, yönelim ve gps konumunun iletimini 

sağlayan bir message marshalling library’dir. Birçok türevine benzer birtakım bit dizinleri 

vardır: yük boyutu, paket sekansı, sistem id'si, gönderici id'si, alıcı id'si, mesaj id'si, mesaj 

içeriği vb. Sualtı robotu su üstü istasyonu böylelikle iletişime geçmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 47: Raspberry Terminal Kod Arayüzü 
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Şekil 48: Prototip Arayüz Çalışması 

Alt sistem ve motorların kontrolleri için motorları temin ettiğimiz firmanın kendi yazılım 

sistemi Qgroundcontrol kullanmaktaydı. Bu durum robot üzerindeki belirli eylemleri 

gerçekleştirmek için elveriş sağlamaktadır. Her geçen gün robot üzerindeki etkimizi artırmak 

için milli teknoloji hamlesi doğrultusunda kendi arayüz programımızı tasarlamaya karar verdik. 

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü, elektronik cihazların simgeler, ikonlar ve diğer görsel grafikler 

yardımıyla kullanmasına yardımcı olması amacıyla geliştirilmiş tasarımlardır. Kullanıcı 

Arayüzünü QT Multi platform olan programa ile geliştirilmeye başlanmıştır. Yazılım 

ekibimizin çalışmaları devam etmektedir. 

 

Şekil 49: Arayüz giriş ekranı  
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Şekil 50: Joystick Kalibrasyonu Arayüzü 

 

Tasarlanan arayüzde bulunan ana ekran, yüzme modları, sensör kalibrasyon, joystick 

kalibrasyon yüzme modu yapılandırma, güvenlik, joystick ve genel ayarlar sekmesi olarak 

bulunmaktadır. Ana ekranın içerisinde bütün sekmeler özet şeklinde gösterilmektedir. Yüzme 

modları, önceden tasarlanmış olan motor konumlarının seçilmesine olanak sağlayan sekmedir. 

Sensör kalibrasyonu sekmesinde araç üzerinde bulunan farklı sensörlerin kalibre edilmesi için 

gerekli seçenekler bulunmaktadır. Joystick kalibrasyonu içerisindeki seçenekler ile kumanda 

üzerinde tuş atamaları yapılabilir ve önceden hazırlanmış bazı joystick modları bulunmaktadır. 

Yüzme modu kalibrasyonu seçeneğinde araç üzerinde bulunacak motor sayısı ve 

pozisyonlarının eklenmesi için tasarlanan sekmedir. Güvenlik sekmesinde ise bazı koşullarda 

uygulanacak durumları öncesinden belirlemek için gerekli seçenekler bulunmaktadır. Örneğin, 

aracın su alması dahilinde ne yapılması gerektiği, aracın pili bittiğinde veya bitmeye yakın 

olduğunda yapması gereken durumların önceden belirlenmesi için hazırlanmış sekmedir. Genel 

ayarlar kısmında da araca dair tüm parametreler bulunmaktadır. 
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5.GÜVENLİK 

Güvenlik konusu, Gedik Robotics Team’in daima ilk önceliğidir. Tüm takım üyeleri çalışma 

ortamında oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı önceden İŞ GÜVENLİĞİ eğitimi ve dersi 

aldığı için sürece hazır bir şekilde yer alır. Takım üyeleri İş güvenliği protokollerini ve 

ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle uygulamaktadır. 

Gedik çalışma laboratuvarları, takım üyelerinin çalışmasına uygun güvenliği ve konforu 

sağlamaktadır. Laboratuvarlarda ilk yardım dolabı mevcuttur. Acil durumlarda ihtiyacı 

karşılayabilecek tüm ekipmanlar içerisinde bulunmaktadır.  

Robotun üzerinde ve kullanılan diğer tüm alanlarda uyarı etiketleri ve çıkartmalar (Şekil 50) 

kullanılmıştır. Kaza risklerini en aza indirmek için iş güvenliği analiz formları takım üyeleri 

tarafından kullanılmıştır. 

 Takım üyeleri gereken zamanlarda kişisel koruyucu ekipmanlarını örneğin koruma gözlüğü, 

koruma eldiveni, kulak tıkacı, maske, can yeleği gibi ekipmanları çalışmalarına başlamadan 

önce mutlaka kullanılır. 

 Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi; 

● Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durdurma butonu olacak şekilde robot 

tasarlanmıştır.  

● Sızdırmazlık konusunda robot birçok teste tabi tutulmuştur. 

● Araç üzerinde ve kullanılan diğer ekipmanların üzerinde uyarı çıkartmaları daima 

kullanılmaktadır. 

● Tüm kabloların elektrik yalıtımı sağlanmaktadır. 

● Tasarımlarımızda keskin noktalar ve sivri uçlar bulunmamaktadır. 

● Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu vardır. 

 

  

Şekil 51: Ekipmanlarda Kullanılan Uyarı Çıkartması   
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Şekil 52: T200 Motorunun Üzerine Yapıştırılmış Uyarı Çıkartması 

 

 

 

 

Şekil 53: Acil durumlar için hazır halde laboratuvarda bulunan ilk yardım seti 
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Şekil 54: Çalışmalar Sırasında Alınan Güvenlik Önlemleri 

 

 

Şekil 55: Acil Stop butonu ve devresi 

Aracımız gücünü dahili bataryasından almaktadır. Böyle bir durumda acil stop butonu aracın 

üzerinde olmalı. Fakat acil stop butonunu aracın üzerinde bulundurmak, aracın sızdırmazlığını 

tehlikeye atabilir. Acil stop butonunun ana görevi güvenliktir ve böyle bir durumda acil stop 

butonu koyarak aslında güvenliğimizi riske atabiliriz.  

Acil stop butonunun görevini yerine getirebilen, ana besleme hattına atılacak olan bir köprü 

kullanarak, acil stop butonunun ana görevi olan güvenliği araç üzerinde çözmek hedeflendi. Bu 

işlemde bataryadan alınan pozitif (+) uç robotun arka kısmından dışarı çıkarılacak ve su 

geçirmez konektörlere takılmış olan köprü sayesinde diğer bir hatla tekrar robota gönderilecek. 

Böylelikle acil bir durumda köprü sökülerek acil stop butonunda olduğu gibi açık devre elde 

edilmiş olacaktır. 
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6.TEST 

İçinde bulunduğumuz pandemi durumu göz önünde bulundurularak öncelik olarak dijital 

ortamdaki testlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda testlerde ne gibi 

sorunlarla karşı karşıya kalınacağına ve bu sorunlara fiziksel ortamda ne gibi çözümler 

üretilebileceği üzerine vakit harcanmıştır. 

Robotu oluşturmadan önce her bir malzemenin dayanıklılığını hem fiziksel ortamda hem de 

dijital test ortamda incelemiştir. Bu şekilde havuz testine gidildiğinde sadece aşağıdaki senaryo 

izlenecektir: 

  

1-Havuzun 2 metre uzaklığında olacak şekilde masa üzerine yer istasyonunun kurulması.  

 

2-Havuzun içine yapılacak görevlere uygun olarak etapların kurulması. 

 

3-Robotun son kontrollerinin yapılması.  

 

4-Robotun suya atılması. 

 

5- İki dakika suyun içinde kalarak sızdırmazlık testinin uygulanması 

 

6- Robotun sudan alınması. 

 

7- Robotun suya tekrar bırakılarak kontrol ekibinin havuzu görmeyecek şekilde görevleri yerine 

getirmesi 

 

8-Sudan alınan robotun tekrardan kontrollerinin yapılması. 

 

9-Kontrol masasının etrafının toparlanması ve havuz çevresi düzeninin sağlanması. 
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Şekil 56: Statik Yük Altında İticilerin Gerilme Analizi 

 

 

Motor bağlantı yuvasıyla gövde arasına dikey yönde tork uygulanmıştır ve arka ve öndeki 

iticiler için gerilme değeri maksimum 8.594 MPa, ortadaki iticiler için 16.38 MPa olarak 

ölçülmüştür. Bu tasarımın yapısal, dinamik, ağırlık ve denge bakımından uygunluğu teyit 

edilmiştir. 

 

Şekil 57: Dış akış etkisinde pervane gerilme dağılımı 

  Sonlu elemanlar analizleri  ANSYS Fluid Flow (CFX) kullanılarak yapılmıştır. Robot dış akış 

analizi için geliştirilen sonlu eleman yapısı,  üçgen ve dörtgen meshlerden oluşturulmuştur. 

Geliştirilen model toplam 78442 eleman ve 14696 düğümden meydana gelmektedir.  
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Şekil 58: Brushless Motor Thrust Testi 

 

 

Şekil 59: Brushless Motor Thrust Testi Değerleri 

Tasarımlarını ve analizlerini yaptığımız farklı değerdeki (hatve, pal sayısı, genişlik) 

pervanelerin motorlara montajı yapılarak elde edilen thrust değerlerini ve çektiği akım 

değerlerinin testini yaptık. Ventilasyon ve kavitasyon kayıplarınının thrust etkisini ölçmek için 

aynı tip pervane üzerine fiziki hasar meydana getirerek ölçümler sağladık.  
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İsim Maximum 

Güvenlik Faktörü 

Safety Factor (Per Body) 15 

Gerilme 

Von Mises 0.2503 MPa 

1st Principal 0.204 MPa 

3rd Principal 0.02279 MPa 

Normal XX 0.05634 MPa 

Normal YY 0.09379 MPa 

Normal ZZ 0.2037 MPa 

Shear XY 0.0323 MPa 

Shear YZ 0.07978 MPa 

Shear ZX 0.03875 MPa 

Yer Değiştirme(Şekil Değiştirme) 

Total 0.001534 mm 

X 5.546E-04 mm 

Y 0.001434 mm 

Z 1.823E-04 mm 

Tepki Kuvveti 

Total 4.726 N 

X 1.169 N 

Y 1.099 N 

Z 2.538 N 

Şekil 60: Motorların(iticilerin) Fusion Analiz Programında Değerleri  
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Şekil 61: Statik Yük Altında Enclosure Güvenlik Faktörü Analizi 

Özel tasarım enclosure 250 N kuvvet altında güvenlik faktörün analizinde minimum değeri 15 

olarak bulunmuştur. Bu sayede güvenlik analizi sonucunda sekizin üzerinde çıkarak malzeme 

sağlamlığı yüksek olan bir sonuç elde edilmiştir. 

 

Şekil 62: Statik Yük Altında Enclosure Gerilme Analizi 

Özel tasarım enclosure statik yüklü 250 N kuvvet altında tasarımın desteğe yakın çok küçük 

bölgesinde maksimum değeri 1.698MPa olarak bulunmuştur. Bu sayede yapılan gerilme 

analizinin sonucunda kabul edilebilir bir sonuç elde edilmiştir. 
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Şekil 63: Enclosure Üzerine Yapılan Kuvvet Testi  

Üzerine yük binen Enclosure belli bir noktadan sabitlendiğinde uygulanan kuvvet noktasına 

göre bükülmeler olup olmadığı test edildi. Herhangi bir bükülmeyle karşılaşılmadı. 

 
 

 

 

Şekil 64: İticiye uygulanan dış akış Türbülans testi 
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Şekil 65: İticiye uygulanan Türbülans testinde akış yönleri 

 

Türbülansla ilgili gözlemler göstermektedir ki geçiş olayı genel olarak akım içerisindeki küçük 

ve muhtemelen rastgele rahatsızlıkların büyümesinin bir sonucudur. Herhangi bir akımda 

gürültü gibi veya katı yüzeylerin hafif titreşimi gibi küçük bozuntular her zaman vardır. Akımda 

bazı koşullarda bu bozuntular sönümlenirken bazı hallerde büyümektedir. 

 

Şekil 66: Gripper’ a uygulanan Gerilme Analizi 

Autodesk Fusion 360 tasarım programında özel tasarım Gripper kola uygulanan 50 N statik yük 

kuvvet altında tasarımın desteğe yakın çok küçük bölgesinde maksimum değeri 0.9722MPa 

olarak bulunmuştur. Bu sayede yapılan gerilme analizinin sonucunda kabul edilebilir bir sonuç 

elde edilmiştir. 
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Şekil 67: Dış Akış Analizi altında sualtı robotunun testi 

CFD Autodesk analiz programında karşıdan gelen akıntı 10 km/saat ile sabitlenmiştir. Bu hız 

altında araç 12,4 km/h’a çıkabilmektedir. 2,4 km/h’lik kazanç vardır. Bu analiz sonucunda 

tasarımın sualtında hız verimliliği açısından başarılı olduğunu gözlenmiştir. 

 

Şekil 68: Dış Akış altında Basınç Yoğunluğu Testi 

CFD Autodesk analiz programında yapılan basınç yoğunluğu analizi sonucunda aracın ön 

tarafında daha yoğun basınç olduğu gözlemlenmiştir. Bununla ilgili tasarımı revize ederek 

gerekli önlemler alınmıştır. 
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7.TECRÜBE 

İş güvenliğinin çok önemli bir faktör olduğu bu süreçte daha net anlaşıldı. Öncelikle bireysel 

güvenlik önlemleri alınmıştır daha sonra çalışma ortamının güvenliği sağlanmıştır. Gerekli iş 

ekipmanlarını (koruma gözlüğü, eldiven vs.) gerektiği yerde kullanabilme tecrübesine sahip 

olunduğu için herhangi bir iş kazası yaşanmamıştır. 

Pandemi sürecinde iletişim konusunda takım daha sık toplantılar yapıp sualtı robotu hakkında 

konuşarak verimli bir dönem geçirmiştir. Evlerde geçirilen bu süreci maksimum düzeyde 

olumlu katkıyla atlatmaya çalışmıştır. 

Pnömatik sistemde bazı yetersiz durumlar olmuştur. Bu sebeple servo motor ile kurulan gripper 

kol sistemine geçiş yapılmıştır. Yarışmadaki görevler göz bulundurularak mekanik çizimleri 

yapılmıştır ve üretiminin yapılmasından sonra araca entegre edilecektir. 

Yazılım ekibinde üye sayısı arttırılmıştır, özellikle okulumuzdaki alt sınıf öğrencilerden konuya 

istekli olan arkadaşlarla tanışıp, onlara da sorumluluk vererek takıma yardım etmeleri 

sağlanmıştır. Otonom sürüşte istenilen sonucu elde etmek amacıyla Pixhawk kontrol kartı 

sınırlayıcı etken olduğu için geliştirmelere ve kontrol etmeye Raspberry pi ile devam etme 

kararı verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmaları yönlendirip otonom sürüş için başarılı sonuçların 

alınması sağlanmıştır. 

Analizler için kullanılan test programının çok teferruatlı olması, lisans düzeyinde eğitimini 

almadan yeniden başlangıç seviyesinde öğrenmeye çalışılması mekanik alt birimindeki 

arkadaşları zorlamıştır. Bu sebeple öncelikle bu programların çalışma mantığını öğrenip daha 

sonra yapılmak istenen analizleri kağıt üzerinde formülize hale getirmek ve uygun analiz 

programında çalışmalar yapmak olduğu sonucuna varılmıştır. 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması 

İçinde bulunulan pandemi durumu nedeniyle çalışmalara evden devam etmeye karar verilmiştir. 

Bunun sonucu olarak her alt birimde ayrı ayrı ilerleme kaydedilmiştir. Şekil 68’de verildiği gibi 

planlanan süreye uyulmaya dikkat ediliyor. Özellikle havuzda yapılacak testler bizler için önem 

arz etmektedir. Çizelgede belirtilen sürelere sadık kalınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla 

hedeflerimizden şaşmadan minimum kayıpla çalışma yapılmıştır.  

 

 
Şekil 69: Planlanan Zaman Çizelgesi 
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8.2.Bütçe Planlaması 

 

Bütçe bizler için her zaman kritik öneme sahip bir parametredir. Çünkü bir komponenti hazır 

bir şekilde satın almak yerine yerine kendimiz detaylarını öğrenip araştırıp ilgili çalışmayı 

sergilemekteyiz. Satın alma yapılacak ise bir malzemenin sahip olunan imkanlar dahilinde en 

ucuz şekilde temin edilmesine dikkat edilmiştir. Bu şekilde robotun son haline gelinmiştir.  

 

 

Tablo 4: Bütçe Planlaması 
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8.3. Risk Planlaması 

Gedik Robotics Team, gerek evde yaptığı çalışmalarda gerek okulda önceden yaptığı 

çalışmalarda belli bir ölçüt dahilinde risk planlaması yaparak bulunduğu ortamda gerekli 

tedbirleri almayı bilmiştir. Malzemeleri aracın üzerine yerleştirirken 2 veya daha fazla defa 

kontrol ederek problemsiz olduğundan emin olup yerleştirilmiştir. Bütçe konusundaki riskler 

kapsamındaysa her bir takım üyesi kendi çevresindeki tanıdıklar aracılığıyla sponsorluklar 

bulmaya gayret göstererek çalışmalar yürütmüştür. Aşağıda verilen durumlar halinde ise her bir 

takım üyesi bulunduğu ortamda ne yapması gerektiğini bilmektedir. 

 

GEDIK ROBOTICS TEAM RİSK 

PLANLAMASI 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 

✔ Can Yeleği 

✔ Koruma Gözlüğü 

✔ Koruma Eldiveni 

✔ Maske 

✔ Kulak Tıkacı 

 

Ortam 

 

Tehlikeler 

 

                Denetimler 

 

 

 

Atölye 

(Çalışma Esnasında) 

 

Fiziksel 

(Göz, Parmak, Cilt..)Hasarları 

 

*Kişisel Koruyucu   
Ekipmanları kullanmak. 

 

Yangın 

 

*Yangın söndürücü bulundurmak. 

 

Kimyasal Madde 

 

*Ortamda havalandırma olmalı. 

 

Elektrik Çarpması 

 

*Topraklama hattının olması 

gerekiyor. 

 

 

 

 

 

Test Ortamları 

 

Fiziksel 

(Göz, Parmak, Cilt..)Hasarları 

 

*Kişisel Koruyucu Ekipmanları 

kullanmak. 

 

Havuz Testinde Boğulma, Düşme, 

Kayma 

 

*Can yeleği kullanmak. 

 

Elektrik Çarpması 

 

* Yalıtılmış kablolar kullanmak. 

 

Yanlış Kablo Bağlantısı 

 

*Kısa devreyi önlemek için tüm 
elektrik bağlantılarını kontrol edin 
ve sigortayı kontrol etmek. 
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9.ÖZGÜNLÜK 

Sualtı Robotunun tüm alt sistemlerinin (fiziksel, elektrik\elektronik, kontrol\yazılım) üretimi 

Gedik Robotics Team’a aittir. Örneğin: 

Koruyucu muhafaza (Enclosure) için yerli üretime başvurulmuş ve silindirik pleksi malzeme 

kullanılarak üretilmiştir. 

320 KV Brushless Motor için pervanelerin teknik çizimi yapılarak 3 boyutlu yazıcıdan baskısı 

alınmıştır. Her bir pervanelerin motorlara montajı yapılarak elde edilen thrust değerlerini ve 

çektiği akım değerlerinin testi yapılmıştır. Yapılan bu test sayesinde araştırma ve geliştirme 

sürecine katkı sağlanmıştır. 

Enclosure sisteminin ön ve arka kapak girişleri 6000 serisi alüminyum plakadan CNC Torna 

ile üretim yapılacaktır ve önde bulunan pleksi dome kısmı ve arka kablo girişine entegre 

edilecektir. Sistem içerisinde 3 ayrı O-Ring kullanılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. 

Robotun teknik tasarımı hiçbir yerden esinlenmeden piyasadaki hiçbir robotla benzer özellik 

göstermeyerek tamamen özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Aracın gövdesinde bir polimer olan 

Kestamit, işlenebilirliği mukavemeti göz önünde bulundurarak gövdenin yapımında 

kullanılarak hem sağlam hem de hafif olması ve tamamen yerli imkanlarla üretilmesi 

planlanıyor. Bu durum hem bizlerin gelişimi ve hem ülkemiz açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

Yazılım ekibi tarafından yerli ve milli olarak tasarlanan insansız sualtı aracının kumanda 

edilebilmesi ve araç üzerindeki çeşitli sensörlerin kalibrasyonun yapılabilmesi için ve aynı 

zamanda araç içindeki görüntünün arayüzden de takip edilmesi amaçlanmış olup bu doğrultuda  

kendi arayüzümüzü oluşturduk.  

Görevlerde maksimum düzeyde aktif olarak fayda sağlayacak bir Esnek robotik tutucu 

sistemi katmanlı imalat yöntemi kullanılarak TPU esnek filament ile özgün tasarım olarak 

üretilecektir. 

Sistemin elektronik kart tasarımı ihtiyaca uygun şekilde 4 katmanlı olarak çizilmiştir ve araca 

entegre edilmiştir. İhtiyaca göre elektronik alt ekibi çeşitli kartları bünyesinde geliştirecektir. 

Elektropnömatik sistem yerine yarışmada daha hızlı hareket edebilmek için servo motor ile 

çalışan gripper mekanizması eklenmiştir. Teknik çizimleri mekanik tasarım birim tarafından 

özgün olarak tasarlanmış ve yarışma görevlerine en optimize hale getirilmiştir. Robotun gripper 

sistemi opsiyonel olarak kullanım şartlarına ve amaçlarına yönelik iki farklı sistem entegre 

edilebilir hale getirilmiştir. Bu ürününün hazır olarak satın alınması yerine malzemeleri temin 

edilerek yerli olarak üretilecektir. Ayrıca kapasitif sensör sayesinde gripper kolun nesneyi 

algıladıktan sonra kendi kendine kapanacak şekilde yazılımı yapılacaktır.  

Manuel görevler için kontrol kısmında yenilikçi ve profesyonel bakış açısıyla hazırlanılan Pan-

Tilt mekanizması (operatörün kafa hareketine göre kameranın görüş açısının değişmesiyle 

yönlendirilebilen ve FPV gözlüğe aktarabilme özelliği) hem operatör için kolaylık 

sağlamaktadır hem de takımlar için de sadece bizlerin bunu kullanması büyük bir özgünlük 

oluşturmaktadır. 

Takımımızın geçmiş tecrübeleri ve gelecek planlarımız doğrultusunda araç seri üretime uygun 

bir şekilde tasarlanmış ve ülke teknolojisine katkı sağlaması için deniz sektöründe yer edinmek 

hedeflerindendir. 
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