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1.  RAPOR ÖZETİ 

 

Bu rapor, 2020 TEKNOFEST Gaziantep İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için 

Abyssos takımı tarafından hazırlanmıştır. Yarışma şartnamesi ve örnek rapor formatı 

kapsamında; gerekli görev tanımları, literatür taramaları, güncel kullanım konseptleri, 

algoritma tasarım kararları, algoritma tasarım alternatifleri sunmaktadır. 

Denizcilik sektöründe su altı araçları, askeri ve sivil amaçlarla doğal ve çevresel 

kaynakların korunması ve incelenmesi, inşaat faaliyetleri, savunma sanayi gibi çeşitli 

amaçlarla yürütülmekte olup insan hayatını riske atılmaması amacıyla insansız platformlar 

kullanılması üzerine odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda geleceğin su altı sistemleri 

görevlerine uygun, kumandalı veya otonom görevler icra edebilen zengin ve yenilikçi 

fikirlerle sahada dengeleri değiştirecek özgün araç tasarımında yürütülen proje kapsamında 

üretim faaliyetler, yaşanılan zorluklar, alternatifli çözüm önerileri, yapılan testlerden edinilen 

tecrübeler, risklere karşı alınan önlemler, malzemeler, elektronik devreler, mekanik yapılar, 

kontrol istasyonu ve yazılım sistemleri tüm detaylarıyla anlatılmıştır. 

Günümüz dünyasının getirmiş olduğu teknolojik atılım ve gereksinim otonom 

araçların gelişmesine ve ulaşılabilir olmasına önemli katkılar sağlar. Bu yeni alan bir çok 

farklı mühendislik alanında farklı disiplinlerce incelenmektedir. Bu teknolojinin getirmiş 

olduğu faydanın her geçen gün artmasıyla birçok mühendise iş alanı oluşturmaktadır. Bizim 

gibi mühendis adaylarının geleceğin ihtiyaç duyduğu bu alana ilgisi artmıştır. Teknofest gibi 

yarışmalar biz mühendis adayları için kendini deneme fırsatı hem de aynı ilgi alanları olan 

insanlar için bir buluşma noktasıdır. 

 Ekip üyelerimizin 3 farklı okuldan eğitim alıyor olmaları zengin görüş ve fikirler 

ortaya çıkartmaktadır. Belirlenen görevler dahilinde takımımıza yenilikçi, verimli ve düşük 

maliyetli tasarımların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda düşünülmüş 

özgün fikir ve uygulamalarımızın en önde geleni servo motorlar yardımıyla tüm fırçasız 

motorları tek eksende 45 derecelik açıyla hareket ettirebiliyor olmamızdır. Görevlerde 

hızımıza hız katacak bu tasarım daha az motor kullanımı sebebiyle mekanik anlamda çalışma 

alanımızı genişletir. 

 Elektronik tasarımlar su sızdırmaz modüller halde araç içerisinde konumlandırılmıştır. 

Araç su alsa dahi elektronik sistemlerin güvenliği sağlanmaktadır. Bu durum olası malzeme 

bozulma ve değişikliklerinde bütçeyi minimum seviyede etkilerken zamandan da tasarruf 

sağlamaktadır. 

 Yazılım tasarlama sürecinde oluşturulan yedek algoritmaların düşünülen aksaklıklar 

boyunca devreye girerek her türlü tehlike anında suda kalarak yarışmaya devam edebilmek 

düşünülmüştür. 

 Bu projenin üretilme süresince öğrendiklerimizi uygulama fırsatı, bilgilerimizi 

tazeleme, ilgi alanlarımızı zenginleştirme ve takım çalışması ruhu kazanmak gibi birçok 

fırsatlar bulduk. Bu tarz yarışmaların hiçbir zaman kaybedeni yoktur. Kaybetmenin tek yolu 

vardır. O da proje yarışmalarına katılmamaktır. 
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2.  TAKIM ŞEMASI 

 

2.1 TAKIM ÜYELERİ 

 

Ad-Soyad Üniversite Bölüm Sınıf 

Murat Sezer Durak 
Selçuk Üniv. Elektrik-Elektronik M. 3 

Seyyid Mustafa Kılınçarslan 
Selçuk Üniv. Elektrik-Elektronik M. 3 

Ali Emre Uslu 
Selçuk Üniv. Makine Mühendisliği 3 

Taha Fatih Karaca 
Gazi Üniv. Elektrik-Elektronik M. 4 

Oğuzhan Şenbaş 
Orta Doğu Teknik Üniv. Makine Mühendisliği 2 

Umut Güleç 
Selçuk Üniv. Bilgisayar M. 3 

 

2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV DAĞILIMI 

 

 

Doç. Dr. Hasan 
Erdinç Koçer

Danışman

Murat Sezer Durak

Kaptan

-Elektronik Kart 
Tasarımı

Seyyid Mustafa 
Kılınçarslan

-Algoritma Tasarımı

-Kontrol İstasyonu 
Tasarımı

Taha Fatih Karaca

-Kontrol Yazılımı Tasarımı

Umut Güleç

-Görüntü İşleme

-Algoritma Tasarımı

Ali Emre Uslu

-Güvenlik ve Analiz

Oğuzhan Şenbaş

-Gövde Tasarımı
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

 

Ön tasarım raporunun tüm değerlendirme kriterlerinden yaklaşık olarak %20 kadar 

puanımız kırılmıştır. Bu sonuçların ardından hazırlanan raporlar takımımız tarafından 

tekrardan incelenmiştir.  Dolayısıyla proje kapsamında öntasarım raporuna göre kritik tasarım 

raporu her konuda yenilik göstermiştir. 

 

 Ön tasarım raporunda sunmuş olduğumuz aracın mekanik tasarımı yüzerlilik ve denge 

açısından geliştirilmiştir. Mekanik tasarım kısmında anlatıldığı gibi silindirik yapıya geçilmiş, 

aracın doluluk oranı arttırılmıştır. Yapılan akış analizlerinden de net olarak anlaşılacağı üzere 

suyun daha rahat kırılması planlanmaktadır. Bu silindirik yapıyla koordinat, hacim ve ağırlık 

merkezleri rahatça ayarlanabilmiş ve bu merkezlerin ortasına daha verimli veri alabilmek için 

IMU sensörü yerleştirilmiştir. Su seviye sensörleri aracın ön ve arka kapakları girişlerine 

monte edilmiş, sensör seviyesi arttırılarak bir açıdan yeni bir sensör oluşturulmuş ve 

verimliliği arttırılarak aracın su alması durumu kısa sürede tespit edilebilecek önemli bir 

özgünlüktür. Kamera hareketi için pan tilt kamera kiti yerine kendi üreteceğimiz hareketli 

sistem kullanılacaktır. Elektronik kartların modüle şeklinde montelenerek araç su alsa bile 

zarar görmemesi planlanmıştır. Bu sistem sayesinde herhangi bir arıza veya yenilik halinde 

sadece modüllere müdahale ederek zamandan ve bütçeden tasarruf etmek planlanmıştır. 

Kullanılacak mesafe sensörleri geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde azaltılmıştır. Yazılımsal 

ya da donanımsal oluşabilecek her türlü problemlere göre yedek algoritmalar oluşturulmuştur. 
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4.  ARAÇ TASARIMI 

4.1 SİSTEM TASARIM 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.1.1 SİSTEMİN GENEL TASARIM BLOG DİYAGRAMI 
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4.2 ARACIN MEKANİK TASARIMI 
 

4.2.1 MEKANİK TASARIM SÜRECİ 

Mekanik tasarım; gövdenin tasarımı, kamera mekanizmasının tasarımı, tahrik siteminin 

tasarımı   ve manipülatör kolun tasarımı olarak ele alınmıştır. Tasarımın her safhasında tasarlanan 

parçaların su içerisinde verimli ve güvenli çalışması hedeflenmiştir. Güvenlik için bir çok alternatif 

güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. Tasarım esnasında analiz programlarından, akademik 

çalışmalardan ve ilgili alanda tecrübe sahibi kişilere danışılmıştır. 

 

4.2.1.1 GÖVDE TASARIMI 

Gövde tasarımı, ön tasarım sürecinden geliştirilen yarışma stratejisi ve konsept 

tasarımı temel alacak şekilde yürütülmüştür. Gövdenin bilgisayar tabanlı tasarımına 

başlanmadan önce literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda su altında çalışan insansız ve 

insanlı araç yarışmalarının raporları okunmuş ve akademik yazılar incelenmiştir. Literatür 

taramasından elde edilen bilgiler rehberliğinde gövde tasarımına başlanmıştır. Gövde 

tasarımında üretilebilirlik, güvenlik, yarışma yönergesinde belirtilen puanlandırma ve görev 

gerekliliği ön planda tutulmuştur. 

       Ön tasarım raporunda tasarlanan prototip robot, fazla su sürtünmesi sebebi yüzünden 

istenilen hızda hareket etmemekte idi. Bu tasarım yerine silindirik gövde tasarlanması su 

sürtünmesini azaltacağı için daha doğru bulunmuştur.  

Verilen görevleri yerine getirmek için gerekli olan elektronik komponentler ve 

sensörler belirlendikten sonra gövdenin bilgisayar tabanlı tasarım programında tasarlanmasına 

başlanılmıştır. Şekil 4.2.1 de gösterilen ve ilk tasarlanan gövde parçası tüm devrelerin 

içerisine konulduğu silindir kutudur. Kutu akrilik borudan yapılacaktır. Yapılan tasarımla 

üzerinden elektrik geçen ve aracın kontrolünü sağlayan tüm kartlar özel olarak bir yerde 

toplanılması sağlanmıştır. 

ŞEKİL 4.2.1 SİLİNDİR KUTU 
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Devre kartları yürüttüğü işlerce birbirinden ayrılmış kutulara konulmuştur. Şekil 4.2.2. 

de görüldüğü gibi ayrı kutulara koyma fikri sistemin modülerliğini arttırmış ve olası bir su 

sızma durumunda kartların suyla teması engellenmiştir. Bu gövde parçasının içinde 

konumlanacak olan IMU ( MEMS İNERTİAL MEASUREMENT UNİT ) sensörünün verimini 

arttırmak için IMU’nun bulunduğu kutu özellikle aracın geometrik merkezine yakın bir yere 

konumlandırılmıştır. Su sızıntısının kontrolü için gövdeye uygun su algılama sensörleri tasarlanmıştır. 

Su sızmasını önlemek için gövdeye takılan kapaklarda, 2 adet o-ring kullanılmıştır. Gövdeden çıkan 

ve gövdeye giren tüm kablolar konnektörler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

 

ŞEKİL 4.2.2 DEVRE KARTLARI KUTULARI 

Ana silindir kutu tasarımından sonra, şekil 4.2.3 de görülen bütün gövde elemanlarını 

bir arada tutmak amacıyla iskeletin tasarımına başlanmıştır. İskelet tasarımında aracın üzerine 

etki edebilecek kuvvetler düşünülerek tasarlanmıştır. Bu nedenle ana gövdenin dış 

cephelerinde olan iskelete alüminyum destekler konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.2.3 ANA SİLİNDİR KUTUSU İSKELETİ  
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İskeletin bir diğer görevi ana kutunun kapaklarını sıkıştırmak ve su geçirmezliğine 

destek olmaktır. İskeletin geri kalan kısımları ise tahrik sistemlerinin gövdeye bağlanmasını, 

kamera platformunun gövdede konumlandırılmasını ve dış kabuğun gövdeye bağlanmasını 

sağlamaktadır. Aracın ana iskeleti şekil 4.2.4 de görülmektedir. 

ŞEKİL 4.2.4 ARACIN İSKELETİ 

 

4.2.1.2 TAHRİK SİSTEMİ 

 

Tahrik sistemi 5 elemandan oluşmaktadır. Bunlar itki motorlarının açısını belirleyecek 

servo motor, motorların gövdeye bağlanmasını sağlayan mil, milin yataklama elemanları, su 

sızdırmazlık elemanları ve itki elemanlarıdır. 

Tahrik sisteminin tasarlanmasına itki motorlarının seçilmesiyle başlandı. Motor 

seçimdeki stratejimiz aşağıdadır: 

 Yoğunluğu düşük parçalar ve ağırlıklar kullanılarak aracın su içinde askıda kalması 

sağlanmaktadır. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı motorlar dikey eksende yük 

taşımayacaklardır. Yalnızca ağırlığa oransal bir itiş gücü gerekir. Aracın ağırlığını 

kaldırabilmesi motordan yüksek verim almak gerekir. Motor boyutu arttıkça manyetik alan 

artar. Devir arttıkça statordaki sürtünme artar ve enerji burada ısı enerjisine dönüşür. 

Enerjinin ısıya dönüşmesi verimsizlik anlamına gelir. Dolayısıyla düşük voltaj/devir 

ilişkisinde bulunan, büyük ve sürtünmenin daha az olduğu fırçasız motorlar seçilmelidir.  Bu 

bilgiler ışığında tercih edilebilecek motorlar genellikle Çin pazarında bulunmaktadır. Çin’den 

sipariş vermek 35 iş gününü bulabileceğinden alternatifler azalmıştır.  

 

 



11 
 

Surpass hobby 56102 Brushless Motor 600 voltaj/devir 

ilişkisi ve Türkiye pazarında bulunmasından dolayı seçenekler 

arasındadır. Fakat 1120 liralık fiyatından dolayı tercih edilmemiştir. 

 

 

  

 

Blue Robotics’in T200 motoru 16 voltta çalışmak üzere 

optimize edilmiş popüler bir su altı motorudur. Firmanın sunduğu 

iletişim desteği ve kompakt tasarımıyla uzun ömürlü bir motordur. 

Fakat vergi ve kargo hariç tanesi 179 dolara satıldığından tercih 

edilmemiştir. 

   

 

 

 

Şekil 4.2.5 ve şekil 4.2.6 da T200 motorunun performans verileri görülmektedir. 

 

 

ŞEKİL 4.2.5 T200 MOTORU VERİLERİ 
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ŞEKİL 4.2.6 T200 MOTORU VERİLERİ 

 

  

350 voltaj/devir ilişkisi, kargo hariç 345 liraya 

gelen maliyeti ve Türkiye pazarında bulunmasından 

dolayı deringezen.com adresinden su geçirmez fırçasız 

motorlar tercih edilmiştir. 

 

 

 

İtki motorunun seçiminde sonra itki sistemini gövdeye bağlayan mil ve yataklama 

elemanlarının tasarımına geçildi. Tasarlanan mil, itki sistemine gerekli enerjiyi sağlamak 

maksadıyla ortası kabloların geçebileceği bir boru şeklinde tasarlandı. Tasarlanan mil suyla 

temas edeceğinden paslanamaz bir ürün tercih edildi. Milin dış çapına göre yataklama 

elemanlarından olan rulman ve segmanlar seçildi.  

 

      Su sızdırmazlık elemanları, itki sisteminin içinde bulunduğu akrilik plakadan yapılan 

kutuyu sudan korumak için gerekli parçalardır. Bunlar o-ringler, yağ keçesi ve silikondur. O-

ringler kutuya takılacak olan rulman yatağının kenarlarında bulunacaktır. Rulman yatağının su 

sızdırmazlığını sağlayan elaman ise yağ keçesidir. Silikon ise akrilik kutunun su 

sızdırmazlığını sağlamaktadır. Olası su sızmalarının yaşanabileceği yerlelere ise su algılama 

sensörü yerleştirilmiştir. Tahrik sisteminin detaylı fotoğrafları şekil 4.2.7, şekil 4.2.8 ve şekil 

4.2.9 da görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.7 TAHRİK SİSTEMİNİN ELEMANLARI 

 

ŞEKİL 4.2.8 TAHRİK SİSTEMİNİN MONTAJLANMIŞ HALİ 
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ŞEKİL 4.2.9 TAHRİK SİSTEMİ KUTUSU 

 

4.2.1.3 KAMERA MEKANİZMASI 

Kameranın görüş açısı yarışmadaki engelleri farkedilebilmek için önemlidir. 

Kameranın hareketli olması bu engellerin fark edilebilmesi için bir avantajdır. Bu nedenle bu 

stratejik kabiliyete erişebilmek için özel bir kamera platformu tasarladık. Bu platform 

gövdenin ana iskeletine bağlıdır. Üzerinde iki adet su geçirmez servo bulunmaktadır. Kamera 

sisteminin içerisinde ayrıca bir IMU bulunmaktadır.  Kamerayı ve imuyu akrilik bir kutunun 

içerisine koyarak su geçirmez yapılacaktır. Data kabloları ise gövdeye bir konnektör yardımı 

ile verilmektedir. Kamera servolar yardımıyla yukarı aşağı sağ ve sol yönlerine 

dönebilmektedir.  Kamera kısmı aracın su içerisinde daha hızlı hareket edebilmesi için yani 

daha hidrodinamik olabilmesi için olabildiğince keskin kenarlardan uzak durulup daha 

yuvarlak bir yapı ile yapılmıştır. Şekil 4.2.10 ve şekil 4.2.11 de kamera görünümü 

görülmektedir. Şekil 4.2.12 de ise kamera haznesinin iç yapısı görülmektedir. 

 ŞEKİL 4.210 KAPAKLI KAMERA                     ŞEKİL 4.2.11 KAPAKSIZ KAMERA 
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ŞEKİL 4.2.12 KAMERA İÇ HAZNESİ 

 

4.2.1.4 ARACIN ANALİZLERİ 

ŞEKİL 4.2.13 ARACIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ HALİ 

 

Aracın basitleştirilmiş hali solidwroks programında tasarlanmış ve ansys programına 

aktarılmıştır. Tasarım 4.2.13 de görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.14 ARACIN SU HACMİ İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ 

 Su altı aracının suya karşı gösterdiği direncini görebilmek adına su hacmi çizilmiştir. 

Önde duran kare su giriş alanı arkadaki kare ise su çıkış alanı olarak belirlenmiştir. Su hacmi 

ve tasarım şekli şekil 4.2.14 de görülmektedir. 

 

 

ŞEKİL 4.2.15 SU HACMİNİN MESH ALINMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

 Sayısal analizin yapılabilmesi için su hacminin mesh alınmıştır. Oluşturulmuş ağ 

yapısında toplam bir milyon eleman vardır. Çarpıklık değeri 0.90dır. Su hacminin mesh 

görüntüsü şekil 4.2.15 de görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.16 ARACIN MESH ALINMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

Aracın su direnci analizinin iyi yapılabilmesi için meshi alınmıştır. Aracın mesh 

alınmış görüntüsü detaylı olarak şekil 4.2.16 da verilmiştir. 

 

ŞEKİL 4.2.17 SUYUN ARAÇ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU BASINÇ 

 Aracımız havuz içerisinde 11 km/h hızla ilerlerken suyun aracımızın üzerinde 

oluşturduğu basınç kuvvetlerinin ok şeklinde gösterim analizi yapılmıştır. Görüldüğü üzere 

kasada herhangi bir yüksek basınç görülmemektedir. Kamera haznesi ve itici motorlarda 

aracın kasasında oluşan basınçtan daha fazla basın görülmektedir. Ama kabul edilebilir 

orandadır. Analiz şekil 4.2.17 de görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.2.18 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.2.19 
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ŞEKİL 4.2.20 

  Aracın 11 km/h hızla su içerisinde ilerlerken suyun araç üzerinde nasıl yönlendiğini 

gösteren analiz şekil 4.2.18, şekil 4.2.19 ve şekil 4.2.20 de gösterilmiştir. 

 

ŞEKİL 4.2.21 ARACIN Y EKSENİNDE OLUŞAN ANALİZ 

 Aracın sadece y ekseninde oluşan analiz şekil 4.2.21 de gösterilmiştir. Yine aracın 

kasasında herhangi bir problem olmamaktadır. Sadece kamera haznesinin üstünde ve 

kamerada aracın kasasına göre daha yüksek bir basınç görülmektedir. Üretim safhasında 

analizlerden elde edilen verilerde revizyona gidilecektir. Bu tasarım ancak üretim safhasında 

çözülebilecek bir sorundur. 
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ŞEKİL 4.2.22 ARACIN MİLİNE MESH ATILMIŞ HALİ 

 İtici motorları döndüren mile frekans analizi yapılabilmesi için atılan mesh 4.2.22 de 

gösterilmiştir. Şekil de görülen 2 adet çıkıntıya rulman yataklanması yapılmıştır.  

 

ŞEKİL 4.2.23 MİLİN FREKANS ANALİZİ YAPILMIŞ HALİ 

 Mile 30 Hz frekans analizi yapılmıştır. Sadece rulmanların olduğu bölgede rulmanlara 

fazladan basınç binecektir. Bu basınç değeri de seçtiğimiz rulmanın kaldırabileceği basıncın 

çok altındadır. Bu yüzden bize bir sorun oluşturmayacaktır. 
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4.2.2 MALZEMELER 

 

 

Malzemeler Adet 

Nvidia Jatson Nano 1 

Stm32f407g Discovery 1 

PIC16F877A 1 

Mini Kamera 1 

Su geçirmez fırçasız motor (pervane ve koruyucuları ile birlikte) 4 

40A ESC 4 

Mg995 Servo motor 4 

MPU9250 1 

MPU6050 1 

JSN-SR04T Su geçirmez ultrasonik mesafe ölçer sensör 5 

Su seviye sensörü  2 

DS3120MG Su geçirmez servo motor 2 

MG995 4 

3 Pin su geçirmez konnektör takımı 18 

JSN-SR04T Su geçirmez ultrasonik mesafe ölçer sensör 5 

SD kart 1 

Max232 Entegre 2 

Elektronik komponentler  

Akrilik dökme  

Paslanmaz çelik borular  

Abs flamenti  
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4.2.3 ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

Araç kabuğunun üretimi: Bu parçanın en temel görevi aracın geometrisinden 

kaynaklanacak drag etkisini minimuma indirmektir. Ayrıca üzende gövdeye 

montajlanabilecek alanların oluşturulması ve aracın iskeletine uyum sağlaması gerekmektedir. 

Bu nedenle kabuğun 3d yazıcıyla basılması en iyi seçenektir. Kabuğun su basıncına, 

çarpmalara, sürtünmeye delinmeye dayanıklı olması için ABS filement tercih edilmiştir. 

Basılacak parçanın çok büyük olduğundan için kabuk parçalar halinde basılıp sonradan 

birbirine yapıştırılacaktır. Yapıştırma işleminden sonra gövdenin yüzey kalitesinin arttırılması 

için zımpara işlemi uygulanacaktır. 3d yazıcıların basma kalitesinden dolayı oluşan 

boşlukların doldurulması için kabuk yüzeyine epoksi sürülecek ve tekrar zımparalanacaktır. 

Servolardan tahrik alıp pervane korucularını döndüren millerin üretimi: Miller suya 

temas edeceğinden, itici motorumuzu taşıyacağından ve titreşime maruz kalacağından  

dayanıklı olması için  paslanmaz çelikten üretilecektir.  Miller torna tezgahında işlenip 

istenilen boyuta getirildikten sonra montajını yaparken ve sızdırmazlık konusunda sorun 

oluşturmaması için taşlama tezgahında taşlanıp yüzye kalitesi arttırılacaktır. 

Maniple kol: Maniple kol yukarıda tasarımı belirtildiği şekilde bir 3D yazıcı tezgahında 

parçaları ayrı ayrı basılıp basmış olduğumuz şase üzerine pinler, cıvatalar ve somunlar 

yardımıyla montajlanacaktır. 

Rulman yataklarının üretimi: Su ile teması olacağından dolayı paslanmaz çelikten 

üretilecektir. Torna tezgahında istenilen boyutlara getirilecektir ve taşlama tezgahında 

pürüzsüz hale getirildikten sonra montajlanacaktır. 

İtici motor haznesi ve koruyucusu: İtici motorun hazne kısmı diğer itici motor hazne 

kısımlarından farklı olacağı için, kendimiz tasarlayıp üretmemiz gerekmektedir.  Üç boyutlu 

yazıcı da ABS filamenti kullanılarak üretilip vida ile motorun altı kısmına montajlanacaktır. 

Alüminyum destekler : Uygun ebatlarda alınan alüminyum profillerden yapılacaktır. Suyla 

temasında korozyona uğramayan alüminyum profil tercih edilmiştir.Testere ile kesilen 

desteklere montaj delikleri dikey frezelerde açılacaktır. 

Anakart kutusu röle kutusu üretimi: Bu parçaların üretimi üç boyutlu yazıcıdan ABS 

filamenti ile üretilecektir. Kartların suya teması engellenmesi için tasarlamıştır. Ekstra bir 

işlem uygulanmayacaktır. 

Kamera plartformunun üretimi: Üretilecek plartformun maliyeti ve karmaşıklığından 

parçanın 3d yazıcıda basılmasına karar verilmiştir. Kameranınn içinde bulunılacağı kutu ise 

akrilik dökme malzemeden üretikecektir.Kameranın şekline uygun parçalar gerekeceğinden 

CNC freze makinasında üretilecektir. 

İskelet parçalarının üretimi: Üretilecek parçanın karmaşıklığından dolayı 3d yazıcı 

kullanılması tercih edilmiştir .Bu parçaların üzerine bineceği yükler ve üzerinde oluşabilecek 

stresler göze alındığında çakme dayanuımı yüsek olan ABS filamenti tercih edilmiştir. 

Ana silindir kutu ve Kapaklarının üretilmesi : Parçaların üretiminin kolay olması, maliyet 

ve su geçirmez yapılabilirliğin kolay sağlanması sebebiyle ana kutuu için plexigalls boru 

gövde ve akrilik kapaklar tercih edilmiştir. Kapaklara konnektörler için delikler 

açılacaktır.Ayrıca  contalar için kanal açılması gerekmektedir.Bu işlem için kanal açmaya 

yarayan kesici uçlar kullanılacaktır.İşlem CNC tezgahlarda yapılacaktır. 
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Tahrik kutusunun üretimi : servo kutusunu küçük ve karmaşık bir parçadır bundan ötürü 3d 

yazıcıda üretilecektir oluşu parçanın 3d yazıcıda üretilmesine karar verilmiştir. Kutu ise  

akrilik dökme levhalardan kesilip birbirlerine yapıştırılacaktır kutunun köşelerine silikon 

çekilecektir .Kutunun kapakları vidalar ile tutturulacaktır.Kutu parçalarının kesimi için CNC 

tezgahlar kullanılacaktır. 

Dişlilerin üretimi : dişliler 3d yazıcıda üretilmesi planlanmaktadır. Üretilen dişlilerden verim 

alınamadığı zaman piyasada hazır satılan uygun dişliler tercih edilecektir. 

 

4.2.3 FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

ŞEKİL 4.2.13 ROBOTUN DIŞ CEPHESİ GÖRÜNÜMÜ 

Aracımızın kabuk tasarımında hidrodinamiğe dikkat edilmiş drag etkisinin minimuma 

indirilmesi planlanmıştır. Aracın kamera mekanizması ve motor komaları ise üretim sürecinde 

olabildiğince drag etkini azaltılacak şekle getirilecektir. Aracımızın öz ağırlığı ise suyun öz 

ağırlığından birazcık fazla olması beklenmektedir böylece su içerisinde aracımız batmaya 

meyilli olacak ve yukarıya çıkma işlemi için motorlar kullanılacaktır. Aracımızın dış 

görünüşü şekil 4.2.13 de görülmektedir. Aracın detaylı boyutları aşağıda belirtilmiştir.  

ARAÇ BOYU               : 470 mm  

ARAÇ ENİ                    : 275 mm  

ARAÇ YÜKSEKLİĞİ  : 250 mm  

ARAÇ AĞIRLIĞI         : 7.50 KG  

ARAÇ HACMİ             : 7.30 Litre 
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4.3 ELEKTRONİK ALGORİTMA VE YAZILIM TASARIMI 

4.3.1 ARACIN ELEKTRONİK TASARIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.1 ROBOTUN ELEKTRONİK BLOG DİYAGRAMI 
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4.3.3.1 STM32F4 DISCOVERY BOARD’UN GENEL ÖZELLİKLERİ 

STM32F4 Discovery kartı, STMicroelectronics firması tarafından üretilmektedir. ARM 

Cortex – M4 tabanlı yüksek performanslı, kolay kullanımlı bir geliştirme kartıdır. Bu 

geliştirme kartının üzerinde STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi bulunur. Harici bir 

debugger’a (hata ayıklayıcısı) ihtiyaç duymaz. Çünkü üzerinde ST-LINK V2 ile gelir. Yani 

debugger’ı kartın üzerine yerleştirilmiştir.  

• 1MB flash ve 192 kb RAM belleğe sahiptir. 

• 3V ve 5V luk çıkış pinlerine sahiptir. 

• Üzerinde 3 eksen dijital ivme ölçer (LIS302DL) vardır. 

• Yüksek performanslı 24-bit Stereo DAC ve D sınıfı yükseltici ses sürücü entegresi 

(CS43L22) bulunur. 

• Üzerinde 8 adet LED bulunmaktadır. 

o LED1 (kırmızı / yeşil) USB haberleşmesi için kullanılır. 

o LED2 3v3 gücün açık ya da kapalı olduğunu gösterir. 

o LED3, LED4, LED5, LED6 D portuna bağlı, kullanıcının kullanabilmesi için 

kullanılan LED’lerdir. LED4 D portunun 12. pinine, LED3 13. pinine, LED5 

14. pinine ve LED6 15. pinine bağlıdır 
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o LED7 ve LED8 USB OTG LED’leridir. 

• 2 adet buton vardır. 

o Reset butonu 

o Kullanıcı/Uyandırma butonu. Bu kullanıcı 

/uyandırma butonu A portunun 0. pinine bağlıdır 

ve pull-down durumundadır. Pull-down 

bağlantıda, dijital giriş/çıkış direnç üzerinden 

GND’ye bağlıdır. 

• 100 adet giriş/çıkış pini bulunmaktadır. Bunların kullanılabilmesini sağlayan 2x50 

Header Connector çıkışları bulunmaktadır. 

• Geliştirme kartının üzerinde A, B, C, D ve E olmak üzere 5 tane port vardır. Her port 

için 16 adet kontrol edilebilir 5 Volt toleranslı dijital giriş/çıkış pini bulunmaktadır. 

• Portlar dijital giriş/çıkış olarak kullanılabileceği gibi alternatif fonksiyon (PWM, 

DAC, I2C vb.) olarak da kullanılabilmektedirler. 

STM32F4 Discovery geliştirme kartı esasen iki kısımdan oluşmaktadır. Üst tarafı 

debugger kısmıdır, alt tarafı ise main board kısmıdır. Aşağıda oluşturduğumuz açıklamalı 

STM32F4 Discovery Board’unda daha net gösterilmektedir. 

 

 JP1 Jumper’ı, işlemcinin çektiği akımı ölçmek için akım yolunu açmaya yarayan 

jumper’dır. Yani kısacası devrenin akımını ölçmemizi sağlayan jumper’dır. 

 SWD portu, Software Debug işlemleri için kullanılan porttur. Yani elimizde bulunan 

başka mikrodenetleyicilere, yazdığımız kodu yükleyebilmemizi sağlar. 
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4.3.3.2 UNIVERSAL SYNCHRONOUS-ASYNCHRONOUS RECEIVER-

TRANSMITTER (USART) 

 Dijital sistemlerde iletişim, paralel ve seri olmak üzere iki türlüdür. Paralel iletişimde 

bilgi, vericiden alıcıya aynı anda birden fazla bit gidecek şekilde gönderilir. Mesela 8 tane biti 

aynı anda gönderebiliriz. Böylece tek hamlede birden fazla veri, karşı tarafa gönderildiği için 

iletişim hızı yüksektir. Fakat bu iletişimde kullanılan hat sayısı fazladır. Çünkü ne kadar veri 

göndereceksek, o kadar hat olması lazım. Paralel iletişim aynı zamanda uzun mesafeler için 

uygun değildir. 

 Seri iletişimde ise vericiden alıcıya gönderilecek bilgi, tek hat üzerinden sırayla 

gönderilir. Bu şekilde tek hamlede tek bit gönderileceği için iletişim hızı yavaştır. Fakat seri 

iletişimde hat sayısı azdır ve uzun mesafeli iletişim için daha uygundur. 

 

 USART, bir seri iletişim protokolüdür. USART protokolünde veriler senkron ve 

asenkron olmak üzere 2 şekilde iletilir. 

• Senkron veri alışverişinde bir data hattı ve bir clock hattı bulunmalıdır. Data 

hattından gidecek veriler, clock hattından gönderilecek sinyalin her düşen veya 

yükselen kenarında alıcıya iletilir. 

• Asenkron veri alışverişinde ise verilerin iletilmesinde bir clock hattına ihtiyaç 

duyulmaz. Alıcıya, verilerin gönderilmeye başlanacağı bir başlangıç (start) biti 

ile bildirilir ve hemen arkasından veriler gönderilmeye başlanır. Ardından 

verilerin gönderilme işlemi bittiği zaman alıcıya, verilerin gönderilmesinin 

bittiğini belirten bitiş (stop) biti gönderilir. 

 

 



28 
 

STM32F4 Discovery kartında USART1, USART2, USART3, UART4, UART5 ve 

USART6 gibi kullanabileceğimiz haberleşme birimleri vardır. Datasheet’ten bu birimlerin 

hangi portlara ve bu portların hangi pinlerine bağlı olduğu görülebilir. Mesela USART2 

biriminin, STM32F4 Discovery kartında bulunan A portunun 2. pininde bulunduğu 

görülebilir. 

 Asenkron haberleşmede 2 tane hat vardır. Bunlardan biri RX olarak geçer, diğeri ise 

TX olarak geçer. Göndereceğimiz veriler TX üzerinden gönderilir ve RX üzerinden alınır. 

 Eğer mikrodenetleyiciden aldığımız veriyi bilgisayarda işlemek istiyorsak ya da veriyi 

bilgisayardan mikrodenetleyiciye göndermek istiyorsak USB TTL denilen dönüştürücülere 

ihtiyaç vardır. Çünkü bilgisayarla mikrodenetleyicinin haberleşmesini sağlayan USB TTL’dir. 

Bu dönüştürücüler, RS232 dönüştürücüleri diye de geçer. 

 Ayrıca bilgisayar ekranında verileri görüntülememizi sağlayan birçok program/yazılım 

mevcuttur. Aşağıda Termite programını ve CP2102 USB TTL modülünü kullanarak 

yaptığımız bir USART haberleşme örneği görülmektedir. 
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4.3.3.3 INTER – INTEGRATED CIRCUIT (I2C) 

I2C protokolünün geliştirilme amacı; düşük hızdaki çevre birimlerinin, ana kartlar, cep 

telefonları, gömülü sistemler gibi elektronik cihazlara daha az kablo ihtiyacı ile 

bağlanabilmesini sağlamaktır. Yani 2 hat üzerinden, birçok çevresel birimi bağlayabiliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğrafta görüldüğü üzere bir tane veya birden fazla Master Device denilen 

Hükmeden cihaz olur ve bu cihazlarla 2 hat üzerinden farklı cihazlar (bunlara Slave Device 

denir) bağlanabilir. 

I2C iletişimde sadece 2 hat vardır. Bunlar SDA (Serial Data Line) hattı ile SCL (Serial 

Clock Line) hattıdır. Bu hatlar ayrıca pull-up direncine ihtiyaç duyarlar. Eğer bir direnç 

bağlayıp, onun da ucuna voltaj bağlıyorsak, sonra da bunu hatta bağlıyorsak buna pull-up 

direnci denir. I2C hattının çalışabilmesi için 5V ve bir pull-up direncine ihtiyaç vardır. Bu 

pull-up direnci genelde 4.7kohm’dur.  

Genellikle +5V ve +3.3V voltajlarda çalışmakla beraber, I2C protokolü daha pratik 

voltaj seviyelerine de izin vermektedir. 
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Kısaca I2C veri iletimi şu şekilde olmaktadır: 

 

 

Öncelikle Master cihaz Start komutu gönderir. Sonra haberleşmek istediği slave 

cihazın 7 bitlik (veya 10 bitlik veya 16 bitlik) adresini gönderir. Devamında write veya read 

komutu gönderir. Sonra master cihazın gönderdiği adres ile eşleşen slave cihaz var ise bu 

sefer slave cihazdan master cihaza Ack bilgisi gönderilir. Master cihaz Ack bilgisini aldıktan 

sonra 8 bitlik data bilgisini gönderir. Data geldikten sonra doğru datanın geldiğini belirtmek 

için yine Ack bilgisi gönderilir. Sonra tekrar data gönderilir ve tekrar Ack gönderilir. En son 

STOP komutu ile haberleşme bitirilir.  

 

STM32F4 Discovery kartında I2C1, I2C2 ve I2C3 gibi kullanabileceğimiz haberleşme 

birimleri vardır. Datasheet’ten bu birimlerin hangi portlara ve bu portların hangi pinlerine 

bağlı olduğu görülebilir. Mesela I2C1 biriminin, STM32F4 Discovery kartında bulunan B 

portunun 6. ve 7. pininde bulunduğu görülebilir.  
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4.3.3.4 MEMS İNERTİAL MEASUREMENT UNİT (İMU) 

IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik bir birimdir. IMU temelde iki ayrı sensör içerir. Bunlardan biri ivmeölçer, 

diğeri ise jiroskoptur. İvmeölçerin koordinat eksenlerinden aldığı veri ve cisimin açısal 

konumuna göre yerçekimi ivmesi ile yaptığı açı hesaplanarak hareketin anlık ivmesini 

oluşturulur. Yerçekimi her yerde mevcut olduğundan itici sistemler çalışmıyorken 

ivmeölçerler cisim hareketsiz iken de açısal konuma göre çıktı üretirler.  

Yandaki şekilde ivmeölçerin 

üzerine etkiyen kuvvetlerin vektörel 

olarak gösterimi görülmektedir. Buradaki 

R vektörü ivme sensörünün üzerine 

etkiyen kuvvet vektörüdür. Rx, Ry, ve Rz 

bilindiği takdirde Pisagor teoremi 

R2=Rx2+Ry2+Rz2 kullanılarak R 

vektörünün yeryüzüne göre konumu 

bulunur. 

 

Rx, Ry ve Rz bileşen değerleri sensörden direkt olarak g (yerçekimi sabiti - Force ) 

türünden alınamaz. Bu sensör n bitlik ADC ile mikrodenetleyici arasında iletişim 

kurduğundan binary çıkış alınır. Alınan değerler beseleme gerilimi (Vs) ile çarpıp 2n ile 

bölünürse çıkışlara ilişkin değer gerilim olarak adlandırılabilir. Bu veri VzeroG’den çıkarılır. 

Bu değer ivmeölçerin 0g de vermiş olduğu gerilim değeridir ve genellikle beseleme 

geriliminin yarısına eşittir. Elde edilen değer sensörün hassasiyetine bölünür. Böylelikle Rx, 

Ry ve Rz bileşenlerini g türünden ifade edilir. Açılar trigonometrik ifadeler ile bulunur. 

 
Rx = (AdcRx * Vs / 2n - VzeroG) / Sensitivity =>   Birimi artık g  → Axr = arccos(Rx/R)  

Ry = (AdcRy * Vs/ 2n - VzeroG) /  Sensitivity =>   Birimi artık g  → Ayr = arccos(Ry/R)         

Rz = (AdcRz * Vs / 2n - VzeroG) / Sensitivity =>   Birimi artık g  → Azr = arccos(Rz/R)    

 

IMU’nun içinde bulunan ikinci sensör ise 

jiroskoptur. Türkçe ifade ile kullanırsak dönüölçer. 

Cismin üç dikey eksende açısal oranları karşılaştırarak 

açısal dengenin korunması ilkesiyle dönüş yönünü ve 

hızını(rpm) belirtir. Başka bir deyişle açısal hızı gösterir. 

Jiroskoplar basitçe bir tekerleğin ekseni etrafında hızlıca 

döndürülmesi sonucu ortaya çıkarlar. Tekerleğin 

etrafındaki çembere dik açıyla kenetlenmiş başka bir 

çember ve bu çemberlere dik açıyla tutturulmuş başka bir 

çember jiroskopu modeller. Yandaki resimde de bu 

gösterilmiştir.  

Yatay eksende dönmekte olan jiroskoba yatay eksende kuvvet uygulandığında eksen 

etrafında dönmeye başlar. Jiroskopun dönmeye başladığı eksenin jiroskopun durduğu yüzey 

ne açıyla oynatılırsa oynatılsın jiroskopun dönüş ekseni sabit kalır. Jiroskobik hareketin 

temeli fizik kurallarına ve merkezkaç ilkesine dayalıdır. 
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Yan taraftaki şekilde 3 eksen jiroskop için gösterilmiştir, iki 

eksende ölçüm yapabilen modelleri vardır. W açısal hızından Wx, 

Wy ve Wz eksenlerdeki açısal hızlar elde edilir. 

             
𝑑∅

𝑑𝑡
= 𝑤 ∅:Derece, t:Zaman, w:Açısal hız 

Bu eşitliğin her iki taraf için integrali alınırsa; 

∫ 𝑤𝑑𝑡 ≈  ∑ 𝑤𝑇𝑠 = ∅𝑡
0

𝑡

0
 elde edilir. 

Görüldüğü gibi açısal hızdan dereceye geçiş yapılmıştır. Yani eksenlerdeki açısal hız 

bilindiği taktirde açıya geçiş yapılabilir fakat burada önemli olan şu noktaya dikkat çekmemiz 

gerekir; Yukarıda yapılan integral işlemini sürekli olarak yapamayız. Bu yüzden sayıların 

toplamından yararlanırız. 

Bu da Ts; örnekleme periyodudur. Bu eşitlik yine hata getirecektir. Çünkü jiroskobun 

datası örnekleme frekansından (Fs=1/Ts) daha hızlı değişirse bu yakalanamayacak ve bu 

toplamanın sonucu doğru çıkmayacaktır. İşte bu hataya Drift denir. Bu yüzden örnekleme 

periyodu doğru seçilmelidir. 

Jiroskop, anlık açı değişimi hesaplayabilir fakat hareketsiz bir cisim için açısal hız 0 

olacağından üretilen değer hep başlangıç değerine geri dönecektir. Yani sadece anlık eksende 

değişen değeri verir. Bu değeri yani açısal hızı bilirsek, anlık değişen açı bulunabilir.  

Örnekleme periyodu s belirlenir. Açısal hızın birimi derece/saniyedir. Bu sensörün 

çıkışında okunan değer derece/saniye olmayacaktır. Yine amacımız derece/saniye elde etmek 

olacaktır. Bunun için sensörün çıkışında binary bir değer okunması gerekir. Bu değer volt 

türünden ifade etmek için n bit ADC yardımıyla okunursa, binary değeri besleme gerilimi ile 

çarpılıp 2n’ e bölünerek gerilim elde edilir. Her jiroskobun bir offset(V) gerilimi vardır. Elde 

edilen bu gerilim offset geriliminden çıkarılır. Sensörün hassasiyetine(V/deg/s) 

bölerek derece/saniyeye çevrilir. Böylece tek eksene göre istenen değer elde edilir. Bu değer 

örnekleme zamanı ile çarpılarak açı elde edilir. Bu açı sadece iki zaman arasında açıyı verir. 

Jiroskoptan sürekli açı almak için; bu iki zaman arasında bulanan açı, bir önceki bulanan açı 

ile toplanırsa toplam açı elde edilir. 

 

JRSToplamAçı = ÖncekiAçı + ŞimdikiAçı 

JRSToplamAçı = ÖncekiAçı+((JRSBinaryDeğer*BeslemeGerilimi/2n)-V)*s/Hassaslık 

 

İvmeölçerler; kuvvete karşı çok duyarlı olduklarından kısa zamanda nesne üzerindeki 

çok küçük kuvvetler bile istenmeyen gürültüler yaratabilir. Fakat uzun zaman sonra bu 

istenmeyen gürültüler yok olup gider. Yani ivme ölçerler uzun zamanda daha kararlı bilgi 

verir. Kısa zamanda ise veri üzerinde istenmeyen gürültüler oluşturur. 

Jiroskop; açısal hızdaki anlık değişimleri belirtir. Bilgiler anlık alındığından kısa 

zamandaki veriler daha kararlıdır. Fakat uzun zaman sonra anlık değişim olmayacağından 

açısal hız idealde sıfırdır. Pratikte ise çıkışta istenmeyen gürültülere sebep olur. Kısacası 

jiroskop verileri uzun zamana göre kısa zamanda daha kararlıdır. 

Bu bilgiler ışığında stabil veriler alınmadığından hassas sistemlerde bu sensörler tek 

başlarına kullanılmazlar. Doğru verilere ulaşmak için bu iki sensörden alınan datalar 

birleştirilerek sanki tek bir tane sensörden alınıyormuş gibi daha net bir bilgi alınır. Bu 

birleştirme çeşitli matematiksel formüllerle yapılır. Bunlardan bir tanesi de 

Complementary(tamamlayıcı) filtresidir. 
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Complementary filtresi hem alçak hem yüksek geçiren filtrelerden oluşur. Alçak 

geçiren filtreler yardımıyla jiroskop verisi süzülür. Yüksek geçiren filtreler yardımıyla 

ivmeölçer verisi süzülür ve tek bir veri gibi kullanılır. Dolayısıyla kayma oranı (drift) 

minimize edilmiş olur. 
 

Sinyal-1      Sinyal-2 

 

Yukarıdaki Sinyal-1 ve Sinyal-2 deki mavi çizgiler sensörlerden alınan gürültülü 

veriyi gösterir. Kırmızı çizgiler ise ivmeölçer ve jiroskop sinyalleri tamamlayıcı filtresiyle 

birleştirilerek oluşturulan veridir. 

 

4.3.3.5 SU TEMAS SENSÖRÜ 

 

 

Su seviye sensörü, beşi güç ve beşi 

hassasiyet iletkeni olan on iletken bakır izine 

sahiptir. İki güç izi arasında bir duyu izi vardır. Bu 

izler bağlı değildir. Ancak suya maruz kalan paralel 

iletkenler tıpkı potansiyometre gibi su seviyesine 

göre değişen bir direnç gibi davranır. Dirençteki 

değişiklik, sensörün üstünden su yüzeyine olan 

mesafeye karşılık gelir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensör üzerindeki bakır izleri, aracın ön ve arka kapakları boyunca çevrelenerek 

sensörün faaliyet alanını arttırılmıştır. Aracın herhangi bir yerden su alması durumunda yer 

çekiminin etkisiyle içerideki su yere en yakın konumda toplanacaktır. Döşenilen bakır 

iletkenlerde yaratacağı direnç ile su seviyesi tespit edilir. 
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4.3.3.6 ANA KART TASARIMI 

ŞEKİL 4.3.2 ANA KART DEVRE ŞEMASI 
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4.3.3.7 MOTOR KONTROL DEVRELERİ TASARIMI 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

             ŞEKİL 4.3.3 3D VİSUALİZER GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.4 BAĞLANTI ŞEMASI 

 

Röle bobini uçlarına A1 ve A2 olarak isimlendirilir. Bu uçlardan bir akım geçmesiyle 

elektromıknatıslanarak karşısındaki paleti kendine çeker. Kontakları normalde kapalıdan 

normalde açık konumuna bu şekilde getirmekteyiz. 

 Röle bobinine gerilim uygulandığında ters elektromotor kuvveti oluşur. Bu da bağlı 

olduğu cihazlara zarar verebilir. Bobine paralel ters yönde bağlanan diyot, enerji kesildiği 

anda oluşan ters gerilimi kendi üzerinde kısa devre ederek bağlı olduğu devreye yükleme 

yapmaz. 

 Transistör burada anahtarlama elemanı olarak kullanılmaktadır. DC ön gerilim 

seviyesinin işlevi transistörün beyzine uygulanan giriş sinyali olmadan sabit durum değerini 

doğru şekilde ayarlamaktır. Bu sabit durum devrenin DC beseleme gerilim değerleri ve 

transistörün beyz terminaline bağlanan dirençlerin değerleri ile ayarlanır. 
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ŞEKİL 4.3.5 MOTOR KONTROL DEVRESİ ŞEMATİK ÇİZİMİ 

Terminal 2’deki pinleri esc uçlarına bağlanmakta. Terminal 1’in 1. Pini 12V DC 

gerilime bağlanır. 2. ve 3. pinler motora, 4. ve 5. pinler stm32f4’ün PD portlarına bağlanır. Bu 

devre sayesinde motorları saat yönünde ya da tersinde yönde döndürmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4.3.6 MOTOR KONTROL DEVRESİ GERBER ÇIKTISI 
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4.3.2 KONSOLUN ELEKTRONİK TASARIMI 

ŞEKİL 4.3.2 KONSOLUN ELEKTRONİK TASARIMI 

 

Şekil 4.3.2 de robotun uzaktan kontrol edilmesini sağlayan elektronik devre 

görülmektedir. Muadillerindense pic16f877a seçilme sebebi boyut olarak küçük olması, port 

sayısının yeterli olması ve yaygın kullanılan bir mikrodenetleyici olmasıdır. RB7-RB6-RB5-

RB4 pinlerine bağlı olan butonlar motorları sırasıyla ileri, geri, sağ, sol konumuna getirir. 

RB3 pinine bağlı buton aracı koordinat sisteminde sıfır konumuna getirir. RB2 pinine bağlı 

buton, servo motorlar yardımıyla fırçasız motorların hareketini sağlayan milleri 90 derecelik 

açılarla dikey ve yatay konumuna getirir. RB1 pinine bağlı buton manipüle kolun kıskaçlarını 

sıkıştırıp gevşetir. RB0 pinine bağlı potansiyometre ile motorların hızı kontrol edilir. Kristal 

osilatör, belirli bir clock frekansı ve uygun sığa değerine sahip kondansatörler ile 

mikrodenetleyiciyi çalışması için gerekli frekans değerine getirir. 1. switch aktifken aracın 

önündeki ve arkasındaki motorlar ters yönde itiş gücü sağlar hale gelir. Bu sayede aracın 

burnu öne eğilip kaldırılabilir.  2. switch aktifken aracın sağındaki ve solundaki motorlara ters 

yönde itiş gücü sağlar hale getirir. Bu sayede araç kendi ekseni etrafında sağa sola 

döndürülebilir. RE0 ve RE1 pinlerine bağlı potansiyometreler joysticki temsilen 

kullanılmıştır. Burada kullanılacak joystick kamera açısını değiştirecektir. Buton, 

potansiyometre ve swtichlerin birbirleri ile olan çalışma koordinasyonları başlık 4.3.3.1 

altında belirtilmiştir. RD portundan terminale bağlanan 8 bitlik bilgi sinyali seri haberleşme 

ile aracın ana kart modülüne gönderilir. 
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4.3.3 ALGORİTMA TASARIM SÜRECİ 

4.3.3.1 MANUEL GÖREVLERİN ALGORİTMASI 

ŞEKİL 4.3.8 KONTROLÖRÜN ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.3.3 de robotun manuel görevlerde kullanacağı, pilotun robotu kontrol etmesini 

sağlayan algoritma bulunmaktadır. 3. Numaralı buton robotu varsayılan başlangıç durumuna 

getirir. Bu buton aktifken kontrolördeki diğer butonlar işlevsizdir. 1 numaralı switch robotun 

yüksekliğini koruyarak z ekseninde açı değiştirmesini sağlar. Bu sayede robot yüksekliğini 

değiştirmeden su yüzeyini veya havuz dibini görebilmektedir. 2 numaralı switch robotun 

kendi ekseni etrafında dönerek yatay eksende yön değiştirebilmesini sağlar. 2 numaralı buton 

robot kolun tutma ve bırakma fonksiyonunu gerçekleştirmesini sağlar. 1 numaralı buton 

pervanelerin havuz dibine konumunu dikey veya yatay yönde değiştirerek robotun hareket 

yönünü seçmesini sağlar. Algoritmada kamera, kumandadaki tek joystick tarafından yönetilir. 

4,5,6,7 numaralı butonlar motorların çalışması gereken yönü belirlerken potansiyometre ise 

motorların hızını belirlemektedir. 

Bu algoritma ile robot; yukarı ve aşağı, belirli bir yükseklikte sağa, sola, ileri ve geri, 

kendi ekseninde sağa ve sola dönme, burnunu yukarı kaldırma ve aşağı indirme gibi 

hareketlerinin tümünü gerçekleştirebilir. 
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4.3.9 KOTROLÖRÜN ALTERNATİF ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.3.9 da robotun manuel görevlerde kullanacağı ve pilot robotu kontrol etmesini 

sağlayan alternatif algoritma bulunmaktadır. 3 numaralı buton robotu varsayılan başlangıç durumuna 

getirir bu buton aktifken kontrolördeki diğer butonlar işlevsizdir. 1 numaralı switch robotun 

yüksekliğini koruyarak z ekseninde açı değiştirmesini sağlar. Bu sayede robot yüksekliğini 

değiştirmeden su yüzeyini veya havuz dibini görebilmektedir. 2 numaralı switch robotun 

kendi ekseni etrafında dönerek yatay eksende yön değiştirebilmesini sağlar. 2 numaralı buton 

robot kolun tutma ve bırakma fonksiyonunu gerçekleştirmesini sağlar. 1 numaralı buton 

pervanelerin havuz dibine konumunu dikey veya yatay yönde değiştirerek robotun hareket 

yönünü seçmesini sağlar. Algoritmada kamera, kumandadaki 3 numaralı joystick tarafından 

yönetilir. 2 numaralı joystick motorların ileri, geri, sağa ve sola hareket etmesi için motorların yönün 

belirlesini sağlarken 1 numaralı joystick motorların dönme hızını belirler. 

Bu algoritma ile robot; yukarı ve aşağı, belirli bir yükseklikte sağa, sola, ileri ve geri, kendi 

ekseninde sağa ve sola dönme, burnunu yukarı kaldırma ve aşağı indirme gibi hareketlerinin tümünü 

gerçekleştirebilir. 
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4.3.3.2 ENGEL GEÇİŞ GÖREVİ ALGORİTMASI 

ŞEKİL 4.3.10 ENGEL GEÇİŞ GÖREVİ GENEL ALGORİTMASI 

Şekil 4.3.10 da robotun engel geçiş görevini otonom şekilde gerçekleştirmesi için 

oluşturulmuş genel algoritma görülmektedir. Daha sonrasında kameradan alınan görüntüyü 

jetson nano’ya göndererek görüntüyü işleme fonksiyonuna sokuyoruz. Görüntü işleme 

fonksiyonunun detaylı algoritması şekil 4.3.11 da görülmektedir. Görüntü işlendikten sonra 

çember algılanamamış ise gerekli kamera açıları ile çemberi algılamaya çalışmaya devam 

ediyoruz. Çemberi algılamak için kamera açılarının da yeterli olmadığı durumda robotun 

açısını değiştiriyoruz. Robot 90 derecelik açı farkları ile 4 yönde de çemberi algılayamadı ise 

bu sefer robotun konumunu değiştirerek algoritmayı başa sarıyoruz ve bu aşamaya kadar ki 

izlenmiş olan yolları tekrar izletiyoruz. Robotun konum değişikliğinden ötürü önüne 3 

metreden daha yakın bir mesafede duvar çıkması durumunda ise robotun yönünü 90 derece 

sağa çevirdikten sonra ilerleme fonksiyonuna girmesini sağlıyoruz. Bu algoritma ile robota 

havuz içerisinde stratejik noktalarda her baktığı yönde çeşitli kamera açıları ile ve konumunu 

da değiştirerek maksimum görüntü sorgulaması yaptırmaktayız. 

Aracın çemberi algılaması durumda 2 fonksiyonumuz devreye girmektedir. Bunlar 

sırası ile çember merkezine göre konumlan ve yüksekliğini koruyarak ilerleme 

fonksiyonlarıdır. Fonksiyonların detaylı algoritmaları aşağıda bulunmaktadır.  
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ŞEKİL 4.3.11 ÇEMBER MERKEZİNE GÖRE KONUMLANMA ALGORİTMASI 

 

Şekil 4.3.11 da robotun çember merkezine göre konumlanmasını sağlayan algoritma 

bulunmaktadır. Algoritmanın amacı; robotun çemberi görüş açısından faydalanarak 3 boyutlu 

düzlemde, robotun ve çemberin 2 eksende aynı seviyeye gelmesini sağlamaktır. Robotun, 

konumu gereği çemberi elips olarak algılaması durumunda robot gerekli hareketleri 

gerçekleştirerek çemberin içinden geçebileceği bir konuma gelir. 
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            ŞEKİL 4.3.12                                           ŞEKİL 4.3.13 

Şekil 4.3.12 da çember bulmayı amaçlayan görüntü işleme algoritması bulunmaktadır. 

Algoritma, gelen görüntüyü griye çevirerek görüntüyü renklerin neden olduğu karmaşıklıktan kurtarıp 

daha optimize şekilde işlenilebilir kılmayı amaçlayarak başlıyor. Sonraki aşamada su altındaki rengi 

farklı tek nesnenin çember olmasından faydalanarak görüntüye eşikleme uygulanıyor. Bu sayede 

görüntüdeki, arka plandan farklı renkteki pikseller beyaz ve arka plan siyah olup görüntü siyah beyaz 

olacaktır. Son olarak siyah beyaz görüntüdeki kenarlar tespit edilir ve kenarların dairesellik göstermesi 

durumu kontrol edilir ve algoritma dönüş sinyali vererek sonra erer. 

 

Şekil 4.3.13 de robotun yüksekliğinde sabit kalarak ileri yönde hareket etmesini sağlayan 

algoritma bulunmaktadır. Bu algoritma; robotun, çemberin 90 derece karşısında olduğu durumda ileri 

giderek çemberin içinden geçmesini sağlar. 
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ŞEKİL 4.3.14 ENGEL GEÇİŞ GÖREVİ ALTERNATİF ALGORİTMA 

 

Şekil 4.3.14 de alternatif çember bulma algoritması bulunmaktadır. Algoritma, robot 

suya bırakıldığında etrafında dönerek çember ve köşeleri tarar. Tarama sonucunda çember 

algılanırsa robot çemberin içinden geçmek üzere hareket edecektir robot suya bırakıldığı 

noktada çember tespit edemezse havuzun ortasına hareket edecektir bunu yapabilmesi için 

robot, köşelere olan uzaklığı ve bulunduğu yerden köşelere yaptığı açıyı cosinüs teoremiyle 

kullanır. Robot köşelere olan uzaklığını mesafe sensörü ile saptar. Bulunduğu konumdan 

köşelerle yaptığı açıyı, ekseni etrafında dönerken köşe tespit etmesi durumunda diğer köşe 

tespitine kadar döndüğü açıyla saptar. Bu algoritmanın ana algoritma olmamasının sebebi 

kamerayla su altındaki görüş mesafesinin teoride 7 metre olmasıdır, kamera testlerini 

sualtında yapacak konuma geldiğimizde elde ettiğimiz sonuç nihai algoritmayı seçmemize 

yardımcı olacaktır. 
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4.3.3.3 DENİZ ALTI TESPİTİ VE KONUMLANMA GÖREVİ ALGORİTMASI 

 

 

ŞEKİL 4.3.15 DENİZ ALTI TESPİTİ VE KONUMLANMA GÖREVİNİN 

ALGORİTMASI 

 

 

Şekil 4.3.15 de robotun denizaltının tespiti ve konumlanması görevini otonom şekilde 

gerçekleştirmesi için oluşturulmuş genel algoritma görülmektedir. Bu algoritmada sonunda robot, 

havuzun dibindeki çemberleri ve denizaltı maketini tespit edip buna göre pozisyon alacaktır. 

Algoritmada kullanılan görüntü işleme komutu engel geçiş algoritmasında kullandığımız görüntü 

işleme komutuyla aynı yapıdadır. Maketin bulunduğu çemberlerin merkezinin üzerine gel komutu 

ayrıca aşağıda detaylandırılmıştır. 
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ŞEKİL 4.3.16 ÇEMBER MERKEZİNİNİ ÜZERİNE GEL 

 

Şekil 4.3.16 da genel algoritmada kullandığımız maketin bulunduğu çemberlerin 

merkezinin üzerine gel komutu bulunmaktadır. Komut önce maket algılandıktan sonra, 

robotun bulunduğu konumdan makete olan dik uzaklığı hesaplar. Bu dik uzaklığı hipotenüs 

olarak kabul edip en iyi dik üçgeni çizdirmekteyiz. Robot yataydaki hareketini maketin 

üzerine gelene kadar kontrollü şekilde devam ettirecektir, yatayda merkeze konumlandıktan 

sonra komut dönüş verisi gönderecektir.  

 

 

4.3.4 YAZILIM TASARIM SÜRECİ 

 

Robotun otonom görevlerde kullandığı görüntü işleme algoritmaları jetson nano 

üzerinde çalışmak üzere OpenCV kullanılarak Python dili ile yazılmıştır, yazılım geliştirme 

süreci Pycharm editöründe gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme görevinde OpenCV’nin 

seçilmesinde açık kaynak kodlu, köklü ve yaygın kullanılan bir kütüphane olması etkili 

olmuştur. Sensörlerin veri iletiminin sağlanması, verilerin görüntülenmesi, verilere göre 

denetimlerin gerçekleşmesi ve robotun manuel olarak kontrolör üzerinden kontrol 

edilebilmesi işlemlerini robot, STM32F4 üzerinde C dilinde gerçekleştirecektir, yazılım 

geliştirme süreci  Atollic Truesstudıo ve Cubemx editörlerinde gerçekleştirilmiştir. Kumanda 

üzerindeki giriş sinyallerini derleyerek STM32F4’e iletmesini sağlayan mikrodenetleyici 

pic16f877a, C dilinde kodlanmış ve geliştirme sürecinde CCS C COMPİLER kullanılmıştır. 

Ayrıca pilotun, robottan gelen verilere erişebilmesi için (kameradan gelen görüntü, motorların 

dönüş yönleri, robotun pusula verisi vb.) kullanacağı grafiksel ara yüz C# dili kullanılarak 

tasarlanmıştır, geliştirme sürecinde Visual Studio editörü kullanılmıştır. 
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4.4 DIŞ ARAYÜZLER 
 

 

ŞEKİL 4.4.1                                                              ŞEKİL 4.4.2 

KONSOL SOL GÖRÜNÜMÜ                                KONSOL SAĞ GÖRÜNÜMÜ 

 

 

ŞEKİL 4.4.3 KONSOL ARKA GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 Şekil 4.4.1, şekil 4.4.2 ve şekil 4.4.3 de tasarladığımız konsolun 3D çizimleri 

görülmektedir. 
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ŞEKİL 4.4.4 KONSOL ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Konsolumuzun 5 bölgeden oluşmaktadır. 1. bölgede bulunan joystick kamera açısını, 

2. bölgedeki tuşlar motorların yönünü, 3. bölgedeki switchler robotun z ve y eksenindeki 

hareketlerini, 4. bölgedeki potansiyometre motorlarımızın hızını, 5.bölgedeki tuşlar ise 

manipüle kol, motor milleri ve konum sıfırlaması görevlerini üstlenmektedirler. 

4.4.5 KULLANICI GRAFİK ARA YÜZÜ 

Şekil 4.4.5 de kullanıcı grafik ara yüzünün ekran görüntü görülmektedir. Robotun, su 

üstü kontrol istasyonundan kontrol edilebilmesi için geliştirilen; pilotun, robottan gelecek 

verileri görüntüleyeceği ara yüzdür. Bu ara yüz pilota robotun kontrolünde mümkün 

olduğunca kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. Ara yüzde bulunan bileşenler şu şekildedir: 

Robotun kamerasından gelen görüntü, robottaki sensörlerden gelen veriler, robot motorlarının 

durumu, ve sağ alt tarafta bulunan kameradan gelen görüntüde köşelerin öne çıkarıldığı filtreli 

görüntü. 
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5.  GÜVENLİK 
 

 

 

 

Aracımızın iç kısımda bulunan kasasının kapağının içine o ring yerleştirilecektir, 

kapatılmasının ardından etrafında bulunan alüminyum iskelet sayesinde vidalar yardımıyla 

montajı gerçekleştirilecektir. Bu sayede iç kasaya herhangi bir su girişi olmayacaktır. 

Aracımızın kasası üç boyutlu yazıcıdan basılacağı için yazıcının basma kalitesine bağlı 

olarak, kademeler arası boşluk bulunabilmekte ve bu boşluklardan içeriye su sızabilmektedir. 

Bunun önüne geçebilmek adına kasalarımızı epoksi malzemesi ile kaplayıp bu sorunu ortadan 

kaldıracağız. Pervanelerimizin açısını ayarlayan kutu içindeki servolarımıza su girişi 

olmaması için mile yağ keçesi ve o-ringlerin beraber montajlanması sonucunda sızdırmazlık 

sağlanacaktır. İskeletin içerisinde bulunan boşluklar foam köpüğü ile doldurularak su içeri su 

sızma ihtimali düşecektir. Araç suyun içindeyken oluşabilecek herhangi bir elektrik 

sorununda araca giden tüm elektriği anında kesmek için ve araç içindeki tüm çalışan parçaları 

durdurmak için acil durdurma butonu kullanılacaktır.  

Aracın dış iskeleti herhangi bir kaza veya çarpma durumunda havuza zarar vermemesi 

ve aracın kendisinin zararı en az alması için tüm bölümleri yuvarlatılarak yapılmıştır. Tek 

çıkıntı kamera haznesidir. Kamera haznesininse üst uzun kısmı yuvarlatılarak yapılmıştır. İtici 

motorlarımız su geçirmez motor kullanılacağından dolayı o bölümden herhangi bir elektrik 

kaçağı olmayacaktır.  

Gövdede motorlardan dolayı oluşabilecek frekansların kasaya bindirdiği yükü 

azaltmak için kasanın üzerine alüminyumdan destekler atılacaktır. Ve aracımızın mukavemeti 

arttırılacaktır. 
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6. TEST 

6.1 TESTLER 
Robotumuzda 3 tane elektronik, 2 tane yazılımsal ve 1 tane mekanik olmak üzere 7 

tane test gerçekleştirilmiştir. Elektronik testlerin gerçekleştirilirken ki fotoğrafları, yazılımsal 

testlerin ekran çıktıları paylaşılmıştır. Ayrıca testlerin daha detaylı incelenebilmesi için 

videoları çekilmiş ve dijital ortama yüklenmiştir. Linkleri aşağıdaki listede paylaşılmıştır. 

 

TEST 1: MESAFE SENSÖRÜ TESTİ 

 

Denizaltının tespiti ve 

konumlanma görevi için 

kullanılması planlanan mesafe 

sensörünün testi 

gerçekleştirilmiştir. Testin video 

linki aşağıda paylaşılmıştır.  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0Fsm_VILCLs 

 

 

 

TEST 2: MOTOR MİLLERİNİN HAREKET TESTİ 

 

 Motor millerinin hareketini için kullanılan 

servoların dönüşlerini sağladığımız butonun, 

basıldıkça servo açısını değiştirdiğine dair testi 

gerçekleştirilmiştir. Video linki aşağıda 

paylaşılmıştır. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RMwPSjvJ8

oI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Fsm_VILCLs
https://www.youtube.com/watch?v=0Fsm_VILCLs
https://www.youtube.com/watch?v=RMwPSjvJ8oI
https://www.youtube.com/watch?v=RMwPSjvJ8oI
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TEST 3: JOYSTİCK İLE KAMERA HAREKET KABİLİYETİ TESTİ 

 

  

Kameranın 2 eksende hareketi için kullanılan 

2 adet servonun testi gerçekleştirilmiştir. Video linki 

aşağıda paylaşılmıştır. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LguK6YHUrkk 

 

 

 

 

 

TEST 4: SU SENSÖRÜ TESTİ 

 

 Robotumuzun gerekli yerlerine yerleştirilen 

su sensörü içeriye su girip girmediğini pilota haber 

vermektedir. Sensörün testi gerçekleştirilmiştir. 

Video linki aşağıda paylaşılmıştır. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=mcdyRbU

wueQ 

 

 

 

TEST 5: ÇEMBER ALGILAMA TESTİ 

 Engel geçiş görevinde kullanılmak üzere tasarlanan çember algılayacak kod test 

edilmiştir. Video linki aşağıda paylaşılmıştır. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qHZLL4D8iTg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LguK6YHUrkk
https://www.youtube.com/watch?v=mcdyRbUwueQ
https://www.youtube.com/watch?v=mcdyRbUwueQ
https://www.youtube.com/watch?v=qHZLL4D8iTg
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TEST 6: EKRAN ARAYÜZ TESTİ 

  Pilotun robotu yönetebilmesi için gerekli verilere erişebilmesini sağlayan grafiksel ara 

yüzün testi gerçekleştirilmiştir. 

  

 

TEST 7: MANİPÜLE KOLUN SİMÜLASYONU 

 

 Robotun manuel görevlerde kullanılması için tasarlanmış 

manipüle kolun simülasyonu yapılmıştır. Video linki aşağıda 

paylaşılmıştır. 

 https://www.youtube.com/watch?v=nJkxkAm2m5M 

 

 

 

 

6.2 SENARYOLAR 
 

Testi gerçekleştirilemeyen fakat ilerleyen zamanlarda gerekli malzemeler ve imkanlar 

oluşturulup testini gerçekleştirmeyi planladığımız senaryolar aşağıda listelenmiştir. 

SENARYO 1 

 Ön ve arka girişlere konumlandırılan su seviye sensörü özgün tasarım fikrimizce  

üzerindeki bakır izler araç içerisinde döşenecek diğer bakır izlerce geniş alana yayılarak 

devam ettirilmiştir. Böylelikle sensörün faaliyet alanı arttırılıp araç içi su sızmalarını kontrol 

edebilecektir.  

SENARYO 2 

 Fırçasız motorların ters yönde çalıştırılmasıyla motor ve pervane yapısından ötürü 

verim düşümü beklenmektedir. Yazılımlarımızca bunlar hesaplanıp tüm motorlar eşit güçte 

çalıştırılması planlanmaktadır. Eğer bu algoritma ve yazılıma zorluk çıkaracak ise servo 

motorlar aracılığıyla fırçasız motorlar 360 derece döndürülmesi düşünülebilir.  

SENARYO 3 

 Özgün sensör sistemimizin güvenirliliği ile beraber elektronik kartlar modüler biçimde 

izole edilerek montajlanmıştır. Bu modüler yapı beklenmeyen aksaklıklar oluşması 

durumunda araç içinde su bulunması tehlikesine karşı alınan bir diğer önlemdir. Modüler 

tasarım parça bozulması veya yenilikleri sebebiyle değişimleri sırasında bizlere zaman ve 

bütçe kazandıracaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=nJkxkAm2m5M
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7. TECRÜBE 
 

 

 

 

Sonuç olarak bu görmüş olduğunuz araç birbirlerini tanımamış ve bu kısıtlı 

imkanlarda uzaktan uzağa üretmiş olduğu araca bakıyorsunuz. Kimi zaman sabahlayıp kimi 

zaman uykusunda projeyi tasarlarken bulan bu ekip en çok üretime katkıda bulunmanın, 

çalışmanın ve emeğin ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendi. Bu projeyi tasarlayan, üreten 

ve ruh kazandıran 6 genç mühendis adayının 3 farklı şehirde ve üç farklı okuldan bir araya 

gelip sadece konuşarak ve iş bölümü yaparak bir ürün çıkartması garip bir o kadarda keyifli 

tecrübeydi. Hem akademik hem hayat içerisinden çokça şeyleri tecrübe ettik. Bu 

tecrübelerden birisi ise zaman yönetimidir. Raporun bu tecrübe kısmını normal sürede 

yükleyemeyen takımlara verilen ek sürede yazıyoruz. Her yazdığımız kelimede zaman 

yönetiminin projeler için ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Proje süresince iletişim ve 

düzgün bilgi aktarımında çok önemli olduğunu gördük. Bir tasarımla ilgili şeyleri anlatmakla 

onu çizime veya somut bir şeye dönüştürmenin sizi çözüme daha hızlı götürdüğünü gördük. 

Proje esnasında çözmediğimiz problemle karşılaştığımızda, ilgili problemlerle ilgili nasıl 

araştırma yapmamız gerektiğini öğrendik. Makaleleri nasıl okumamız gerektiğini, 

mühendislik becerilerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini tecrübe ettik. Takım içi saygının, 

paylaşımın, özverinin ve dayanışmanın projenin akıbetini ve problem çözmedeki etkisini 

gözlemledik. Bunun yanında da ürün geliştirmeyi, otonom araçların çalışma mantığını, 

sensörlerin beraberce çalıma mantığını, görüntü işlemeyi, üretim tekniklerini, yaratıcı 

düşünmeyi, beyin fırtınası gibi birçok mühendislik ve teknik konuda bilgi sahibi olduk. Emek 

verdik, zaman harcadık ama tecrübe ve üretkenlik kazandık. 
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8.  ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 ZAMAN PLANLAMASI 

 

8.2 RİSK PLANLAMASI 

• Aracın içine girebilecek su sızıntılarına karşı elektronik tasarım modüler yapılar 

halinde yapılmıştır. Böylece şase içince su olsa dahi elektronik sistemler zarar 

görmeyecektir. Malzemelerin bozulması durumunda tek bir modül yeniden 

üretilebilecek ya da satın alınıp sistemin tamamına dokunmaya gerek kalmadan 

kolayca değiştirilebilecektir. 

• Elimizde yedeği bulunmayan ya da malzemelerin bozulması, kırılması vb. yenisini 

tedarik edemeyeceğimiz durumlarda yedek algoritmalarımızla yarışmaya devam 

edebilebilecek. Örneğin fırçasız motor, servo motor ya da esc bozulursa geriye kalan 3 

motorla devam edebilecek yazılım geliştirecektir. 

• Araç içerisindeki sıvı algılama sensörlerinden gelen verilerde tehlikeli düzeyde sıvı 

barındırıldığı tespit edilir ise araç otonom olarak su yüzeyine çıkabilecek. 

• Su üstü kontrol istasyonlarında bulunan acil durum butonu sayesinde herhangi bir 

tehdit halinde güç kesilebilecek. 

• Kullanılacak pervaneler ve fırçasız motorlar ters yönde çalıştıklarında verim düşümü 

beklenmektedir. Hız analizi yapılıp bu doğrultuda yazılımda yenilmeye gidilmesi 

planlanmaktadır.  

 

Yapılacak Çalışmalar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Zaman ve bütçe planlaması, 

fikir paylaşımı, görev dağılımı, 

eğitimler ve araştırmalar 

     

Sigorta, su üstü kontrol 

istasyonu ve sistem tasarımı, 

güç ve verimlilik 

hesaplamaları 

     

Aracın mekanik ve elektriksel 

tasarımının iyileştirilmesi 

     

Senaryolara uygun yazılım ve 

algoritma geliştirmesi 

     

Görev, yazılım, algoritma, 

sızdırmazlık, yüzerlilik, denge, 

güç, kontrol analiz ve 

simülasyonları 

     

İskelet, robotik kol, elektronik 

ve kamera hazneleri üretimi 

     

Malzeme tedariği      

Tamamlanan parçaların 

donanımsal montajı 

     

Sızdırmazlık testi ve hareket 

kontrol uygulamaları 
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• Konumlanma görevinde kamera daireleri göremeyecek olur ise aracın altına ikinci 

kamera yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

• Pilotun mücbir sebeple yarışmaya katılamayacağı durumu düşünülüp birden fazla pilot 

eğitilecektir. 

• Malzeme teminindeki gecikmeler göz önünde bulundurularak yurt içinden alışveriş 

yapmaya dikkat edilmiştir. 

 

8.3 BÜTÇE PLANLAMASI 

Malzemeler Birim Fiyat 

(TL) 

Adet Toplam 

(TL) 

Nvidia Jatson Nano 1082 1 1082 

Stm32f407g Discovery 255 1 255 

PIC16F877A 22 1 22 

Mini Kamera 80 1 80 

Su geçirmez fırçasız motor (pervane ve 

koruyucuları ile birlikte) 

344,47 4 1377,88 

40A ESC 90 4 360 

Mg995 Servo motor 36 4 144 

MPU9250 50 1 50 

MPU6050 10 1 10 

JSN-SR04T Su geçirmez ultrasonik mesafe 

ölçer sensör 

65 5 325 

Su seviye sensörü  3 2 6 

DS3120MG Su geçirmez servo motor 209 2 418 

MG995 36 4 144 

3 Pin su geçirmez konnektör takımı 10 18 180 

JSN-SR04T Su geçirmez ultrasonik mesafe 

ölçer sensör 

65 5 325 

SD kart 80 1 80 

Max232 Entegre 3 2 9 

Elektronik komponentler   100 

Akrilik dökme   120 

Paslanmaz çelik borular   360 

Abs flamenti   450 

Toplam   5897 
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9.  ÖZGÜNLÜK 
Aracın mekanik, elektronik, kontrol konsolu, algoritma, yazılım ve manipüle kol 

tasarımları takımımıza aittir.  

 Fırçasız motorların servo motorlar yardımıyla istenen yönde itiş gücü sağlaması, 

hareket kabiliyetini arttıran, hızlı rotasyon ve net ilerleme sağlayan, zamandan tasarruf ettiren 

ve bütçe planlamasında elimizi genişleten bir sistemdir. 

 Kendi sınıfındaki robotlara göre düşük ağırlıktadır. 

 Yedek algoritmalar olası motor bozulmalarında hazır bulundurulmaktadır. 

 Elektronik tasarımlar su sızdırmaz modüller halde araç içerisinde konumlandırılmıştır. 

Araç su alsa dahi elektronik sistemlerin güvenliği sağlanmaktadır. Bu durum olası malzeme 

bozulma ve değişikliklerinde bütçeyi minimum seviyede etkilerken zamandan da tasarruf 

sağlamaktadır. 

  Sensör modülü aracın koordinat ve ağırlık merkezine yerleştirerek alınan verilerin 

verimliliği arttırılmıştır. 
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