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1. RAPOR ÖZETİ  

Alozya Robotik Takımı olarak 2 yıldır gözlem , araştırma , arama/kurtarma , 

askeri operasyonlar ve deniz madenciliği gibi bir çok alanda kullanmayı 

hedeflediğimiz Uzaktan Kontrollü İnsansız Sualtı Araçları (The Remotely Operated 

Vehicle (ROV)) geliştiriyoruz. Ve bu sayede ülkemin yerli ve milli araçlar üretip 

kalkınmasına destek oluyoruz. 

Başvurduğumuz günden beri takım üyeleri mekanik,tasarım ve yazılım olmak 

üzere  3 başlık altında Ar-Ge çalışmaları ve fikir üretimleri yapmıştır.Bu sürecin 

zorlu,bilgi ve deneyim katan bir yarışma olduğunu bilerek katılan Alozya Takımı 

üyeleri, sürecin aksamaması için gerekli sorumlulukları almış ve takımını geliştirmeyi 

hedeflemiştir. 

Araçlarımızı dizayn ederken hidrodinamik açıdan suda yaşamaya uygun , su 

akımlarından en az sürtünme katsayısı ile etkilenen canlıları esas alıyoruz. Bu yıl da 

vatoz canlısının fiziksel yapısından ve ilerleyiş dinamiğinden yola çıkarak aracımızı 

tasarladık.Gövde şekli olarak sürütnmeden en az şekilde etkilen sekizgen aracımızın 

tasarımında büyük etkisi oldu. 

Vatoza benzeyen aracımızın mobilitesini arttırmak amacıyla dört batırıcı ve 

dört itici kullandık . Bu iticileri aracın gövdesinin dışına çapraz duracak şekilde 

yerleştirerek sabit bir noktadan yatay eksende her yöne doğru hareket edebilmesini 

sağladık .İticilerimizin konumunu ağırlık merkezimize yakın tuttuk ve gövdede 

açtığımız silindir boşluklar ile batırıcıların "Housing Effect" yapmasını sağladık. 

Ayrıca aracımızın en önemli özgünlük noktalarından birini geliştirirken , ROV'un dar 

alanlara dik şekilde girebilmesini hedefledik ve bu modifikasyonu yapmamıza olanak 

sağlayan Pixhawk kartının içindeki jiroskopları kullanarak bu özelliği 

geliştiriyoruz.Detaylı teknik anlatımları elektronik tasarımda mevcuttur. 
Kritik Tasarım Raporumuzda aracımızın tasarımı, mekanik 

bilgileri,donanımları,yazılımları ve üretim yöntemlerini anlattık. Ön Tasarım 

Raporumuzun üzerine öğrendiğimiz yeni fikirler ve tasarımlar ile aracımızı bir ileri 

adıma taşıdık.Yeni tasarımlar,yeni donanımlar gibi değişiklikler oldu.Bu 

değişikliklerimizden birisi motor seçimi.T100 Thruster motorlarının üretimden 

kalkmasının ardından Derin Gezenin su geçirmez motorunu kullanma kararı aldık. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

1.1. Takım Üyeleri  

 

1.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımımız Adana Fen Lisesi’nin yenilikçi, üretim odaklı, yerli ve milli teknolojiler 

üreterek ülkesinin kalkınmasını hedefleyen gençlerinden oluşmaktadır. 2 Ocak 2019’da 

kurulan Alozya takımı olarak bizler Milli Teknoloji Hamlesi yolunda milli kalkınmanın ve 

yerli üretimin gelişmesi adına çaba gösteriyor, bunun sonucunda ülkemizle beraber biz de 

gelişiyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını da Teknofest İstanbul (2019) yarışmasında İnsansız 

Sualtı Aracı kategorisinde 7. Olarak alıyor, elbette bunla yetinmeyip edindiğimiz 

deneyimlerle daha güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi bu alanda 

geliştirmeyi de kendimize vazife biliyoruz. 

Alozya takımı olarak bu çalışmalarımızda belirlediğimiz bazı esaslarla hareket 

ediyoruz. Bunlar: 
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- Kolektif bir liderlik anlayışı ile takımda ayrım yapmaksızın bütün görev yapan üyelere 

liderlik yeteneği kazandırmak ve eşit derecede sorumluluk hissetmesini ve katkıda 

bulunmasını sağlamak,  

- Görev tanımından bağımsız olarak aracın yazılım, elektronik, mekanik gibi alanlarına 

herkesin katkı koymasını veya yapılan çalışmalarda gözlemci olarak bulunmasını 

sağlayarak üyelerimizi sadece tek bir yönden değil her açıdan geliştirmek, 

- Sonuca değil sürece odaklanan bir anlayışla takım üyelerinin kendini daha çok 

geliştirmesine önem ve fırsat vermek, bu şekilde üyelerin daha verimli çalışmasını 

sağlamak, 

- Sorumlulukları aksatmayıp işleyişe zarar vermemek adına takım üyelerinin eksik veya 

yanlış yaptığı konuları yapıcı bir şekilde bütün üyelerle tartışarak hem daha kaliteli 

ürünler üretmek hem de üyelere daha fazla tecrübe kazandırmak, 

- Araştırma ve kendin öğrenme metoduna önem vererek üyelerin ihtiyaç duyduğu 

bilgileri doğrudan vermek yerine nasıl öğrenebileceğini anlatarak üyelerimize nasıl 

araştırma yapacaklarını öğretmek, yani ezbere bilgi öğrenmeleri yerine öğrenmeyi 

öğrenmelerini sağlamak düşüncesiyle ilerleyen bir yönetim ve mentor mantığında 

ilerlemektir. 

Bu organizasyonel yapı sayesinde sürdürülebilir temellere dayalı, üyelerine bilgi ve 

deneyim kazandıran işleyişin dinamik olduğu bir robotik takımı kurduk. 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Alozya takımı olarak Ön Tasarım Raporu sürecindeki özverili çalışmalarımız sayesinde 

temel kategori’de 91 puanla 1. olarak yer aldık . 100 üzerinden değerlendirilen raporda 

puanımızın kırıldığı noktaları analiz ederek Kritik Tasarım Raporu oluşturma sürecimize 

başladık . Puan kırılan noktalar :  
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1. Takım Şeması (0.5 Puan) 

2. Araç Ön Tasarımı (2.5 Puan) 

3. Zaman, Bütçe, Risk Planlaması (1.5 Puan)  

4. Özgünlük (3.5 Puan) 

5. Referanslar (1 Puan) 

bölümlerinden puan kırılmıştır . Takımın yaklaşık bütçe durumu , üretimden kalkan parçalar , 

pandemi sürecinde zorlaşan tedarik ağı , daha komplike ve verimli tasarımlar gibi 

durumlardan dolayı tasarımsal değişikliklere gittik .  

 

Elektronik Tasarım Değişiklikleri: 

 

Motor olarak seçtiğimiz Bluerobotics T100 modelleri üretimden kalktı.Ayrıca fiyat ve 

performans açısından istediğimiz yeterliliği sağlamıyorlardı . Biz de verimliliği daha 

yüksek,daha az maliyetli, yaklaşık olarak aynı itiş gücüne sahip olan Derin Gezen su geçirmez 

motorlarını tercih olarak değiştirdik . Motorlarımızı değiştirince Blueroboticsten seçtiğimiz 

Basic ESC modelini de değiştirmeye karar verdik.Tek karttan 4 motoru sürebilme özelliği , 

BLHeli-s firmware desteklemesi , çift yönlü olarak konfigüre edilmiş olması , aşırı ısı ve akım 

koruması gibi nedenlerden dolayı Derin Gezen 4’lü motor sürücülerini tercih ettik .  

  

 Pixhawk PX4 2.4.8 ile en stabil iletişime sahip modelin Raspberry Pi 3 Model B 

olduğunu internetteki kaynaklar ve rehberlerden yola çıkarak keşfettik . Bu nedenle Raspberry 

Pi model seçimimizi B+’dan B’ye düşürdük . Performans ve teknik spesifikasyon farkı bizim 

fonksiyonlarımızı etkilemediği için sorun yaşamıyoruz .  

Suyun içindeki görüşü kolaylaştırmak , ışık kırılmalarının realtime görüntüdeki 

etkisini azaltmak , olası darbe ve çarpmalara karşı daha yüksek mesafede görüş sağlamak 

amacıyla aracımıza su geçirmez , AAA pille çalışan verimliliği yüksek ledler seçtik .  

 

 Raspberry Pi ve Pixhawk’ı aynı anda besleyebilecek bir dönüştürücü arayışına girdik . 

Bu sayede araçların ısıtıcı çakmaklık bölümüne takılan çift USB’li dc dc converterları bulduk 

. Hem converter maliyetini büyük ölçüde düşürdük , hem de 5V 2.5A ile aynı anda iki kartı da 

besleyebilen bir dönüştürücü bulmuş olduk.  

 

 Peak akım olasılıklarına karşı hem power supply’ı hem de içerideki elektronikleri 

korumak amacıyla Power Supply seçimimizi 24V 40A’ çektik . Bu sayede ekstra gelecek 

parçalara müsade edebilecek bir akım değerine sahip olduk ve güvenlik düzeyini elektronik 

anlamında arttırdık .  

 

4’lü motor sürücüye geçtiğimiz için değişen kablolama ile birlikte ihtiyacımız olan 

klemensin büyüklüğü de değişti . Klemensimizi 5 ağızlı bir klemens olarak değiştirdik . 

Böylece 2 tane de açık kanal bırakarak modifikasyonlar , sensör eklentileri gibi değişikliklere 

uygun potansiyelde bir güç akış sistemi oluşturmuş olduk .  

 

Tower Pro SG 5010 RC Servo motor modelini yaptığımız su geçirmez hale getirme 

testleri sonucunda performans sorunları yaşadığımız için değiştirdik . Emax ES3005DE su 

geçirmez servo modeline geçiş yaptık . Su geçirmez oluşu , kaldırabildiği basınç , yük 

kaldırma miktarı , voltaj aralığı gibi birçok nedenden dolayı daha iyi bir model seçimi oldu .  

 

 Elektronik parçaların kapalı bir tüpün içerisinde hiç hava giriş çıkışı olmadan uzun 

süre çalışması bir noktadan sonra performanslarına zarar vermeye başlıyor , ayrıca görüntü 

kalitesi , veri akış hızı gibi değerler de değişmeye başlıyor . Bunun önüne geçebilmek için 
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yapabileceğimiz çözümleri düşündük . Fan kullanmak içerideki sıcak havayı yine elektronik 

parçalara iteceği için mantıklı değildi . Biz de sürücüler ve elektronik kartlarda uygun 

boyutlarda heatsinkler kullanmaya karar verdik .  

 

 Aracın kablolarının araç üstünde oluşturacağı ağırlık hem denge merkezine hem de 

motor performansına zarar veriyor , aracın manevra ve hareket kabiliyetinde - yönde durumlar 

ortaya çıkıyor . Bu tecrübeyi geçen sene edindiğimiz için kabloyu nötr yüzerlilik özelliğine 

sahip bir kabuk ile kaplayacağız .  

 

Mekanik Tasarım Değişiklikleri : 

 

 Maksimum güvenlik ve işlevi sağlamak amacıyla kontrol istasyonu 

üretimini kendimiz yapmaya karar verdik .  

 

 
Kontrol İstasyonu , 1 

 

 EMP’den kaynaklanan sorunları çözmek , ısınan elektronik parçaların 

ısınma süresini arttırmak , elektroniği kategorize edip açıp kapama 

anlarında daha kolay erişilebilir yapmak amacıyla elektronik muhafaza 

tüpünün içine kategorizer tasarladık . 

 
Elektronik Muhafaza Tüpü Kategorizeri , 2 
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 Motorlarımızı yuvalamak , turbo effect yaratmalarını sağlamak için uygun 

koşulları oluşturmak , darbe ve basınca karşı korumak amacıyla hem itici hem 

batırıcı motorlarımızı tasarladığımız motor yuvalarına yerleştireceğiz .  

 

 
İtici Motor Yuvası , 3 

 

 Denge merkezini altta tutmak , aracın ağırlığını azaltmak , aracın elektronik 

muhafaza tüpünü korumaya alıp daha sağlam bir montaj yapmak , su geçiş 

yolları ile aracın su dinamiğine karşı koyduğu direnci azaltmak , araç görüşü 

için alacağımız ışıklandırmalara yuva yapmak  

 amacıyla dış kabuk tasarımımızda farklılıklara gittik . Kemer , su geçiş 

kanalları , daha eğimli yüzeyler , daha ince yapı , dinamizm gibi değişiklikler 

sonucunda son tasarımımız ortaya çıktı .  

 

 
ROV Gövde Kabuğu , 4 

 

 Kritik Tasarım süreci sonrası oluşan ana tasarımımız : 
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ROV Son Mekanik Tasarımı , 5 

 

Yazılım Tasarım Değişiklikleri : 

 

 Görüntüyü iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla erosion ve dilation operatörlerini 

bulunduran kodlar hazırlamaya başladık . Fps sabitleme ile realtime akan görüntüyü 

daha iyi bir hale getirmek için çalışıyoruz . Vision processing ile cisim tanımlama , 

belirginleştirme yaparak sualtındaki engelleri tanımlama , manevra yapma gibi 

fonksiyonları geliştirmeye çalışıyoruz 

 

 BLHeli-s sürücü firmware’i ile sürücülerimizi kodlayarak konfigürasyon , ısı ve akım 

koruması değerleri , performans , bidirectional operation değişikleri yapıyoruz .  

 

Genel Durum : 

 

 Üretim , test ve tasarım süreci için yaptığımız planlamalarda bir sorun yaşamıyoruz . 

Plan ve programlamamız sayesinde tarih , risk , bütçe ve  tasarımsal sorunlar 

yaşamayacağımızı öngörüyoruz  

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Oluşturulan sistemin genel özellikleri: 

 Maliyeti düşük  

 Üretimi kolay 

 Üretim süreci kısa 

 Ekipman gereksinimi minimum 

 3 eksenli jiroskopla desteklenmiş simetri ve denge 

 X , y ve z eksenlerinde sürüş olanağı 

 Güvenilir elektronik muhafazası 
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 Üretimi ve montajı kolay , performanslı robotik kol 

 Hafif ve baskısı kolay kabuk gövde 

 Özelleştirilebilir kapak tasarımı 

 Çok fonksiyonlu kontrol istasyonu 

 Elektronik kategorizasyonu ve güvenlik koruması 

 Yüksek kalitede işlenmiş görüntü , realtime akış 

 Derinlik ve manyetik alan ölçümü 

 Su sızdırmaz kablo bağlantıları 

 Su direnci ve akışına uyumlu eğimli (fillet ve chamfer) gövde  

 Turbo housing effect motorlar 

 Güvenlik , performans ve senkronizasyon için kodlanmış sürücüler 

 Sualtında görüntü iyileştirme ve tanımlama algoritması 

gibi pek çok özelliğe sahip optimum bir sistem tasarladık .  

 

Sistem Genel Mekanik Tasarımı  

 
ROV Front Görüntü , 1 

 

 
ROV Corner Görüntü , 2 
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ROV Front Parçalanmış Model Görüntüsü , 3 

 

Sistem Genel Elektronik Tasarımı 

  
Sistem Genel Elektronik Şeması , 1 
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Sistem Genel Yazılım, Algoritma, Arayüz Tasarımı 

  
 

İstasyon-Motor İletişim Diyagramı , 1 
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Yazılım Akış Şeması , 2 

 

 
 

Algoritma Tasarım Şeması , 3 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Derin Sularda Yaşam  

Aracımızın mekanik tasarımının hatlarını çizmeden önce deniz yaşamını ve derin 

sulardaki canlıları araştırarak başladık . Binlerce yıldır denizlerin derinliklerinde yaşayan , 

basınca karşı dayanıklı vücut gelişimlerine sahip , suyun kaldırma kuvveti ve su akışına uyum 

sağlamış canlıları bir skalaya toplayıp fiziksel özelliklerini inceledik .  

 

 Deniz Kaplumbağalarını inceleyerek başladık . Özellikle yön bulma duygularının 

gelişmişliği ve dünyanın manyetik alanının açı ve yoğunluğunu algılayabilmelerinden dolayı 

gerçekten çok karmaşık bir yapıya sahip olduklarını düşündük . Gerek basınca dayanıklı 

oluşları , gerek yön bulma duyguları gerek de suyun içindeki ilerleme eğrilerinden dolayı 

kaplumbağaları bir süre inceledik . Fiziksel özelliklerinden dolayı mobilitelerinin çok yüksek 
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olmayışı , manevra kabiliyetlerini yönlü olmayışı , hantal vücut yapıları gibi nedenlerden 

dolayı kaplumbağaları listeden çıkardık .  

 

 
 Yeni bir arayışa girip bu seferde Vatoz balıklarını incelemeye başladık .Vatoz balıkları 

köpek balıkları ve yakın akrabaları ile birlikte Elasmobranchii alt sınıfını oluştururlar 

.Elasmobranchii alt sınıfının vücut yapılarından ve geometrik şekillerinden dolayı sahip 

oldukları çeşitli özellikleri var, bunlar: 

 Vücut yapılarından ve eğimli yüzeylerinden dolayı yüksek basınca dayanabilirler   

 Vücutlarının şekli sayesinde akıntılardan çok etkilenmezler, su akışları ve 

hidrodinamikleri birçok balığa göre çok daha iyidir.  

  Yatay yüzeylerde dengeli hareketlere sahiptirler. 

 Kuyrukları ve vücut uzantıları sayesinde denge merkezleri altta ve ortada bulunur , bu 

onlara dengeli yüzüş ve çok yönlü manevra kabiliyeti sağlar . 
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Sonuçta bu nedenlerden dolayı tasarımımızın dış kabuğunu oluştururken Vatoz canlısından 

esinlenmeye karar verdik .  

 

Mekanik Tasarım  

 

Tasarımımızı Vatozun vücut hatlarına benzetebilmek amacıyla sekizgen bir ana kabuk 

içine alarak başladık . Bu kabuk hem içteki kablo dolaşımlarını korumak amacıyla dışta bir 

kabuk , içte de tüm elektronik sistemin bulunduğu bir tüp olmasına karar verdik . Ardından 

model şekillenmeye başladı .    

 

Kabuk 

 

Tasarım ilk adımını dıştakı kabuğu yaparak başladık . Kabuk dinamik su akışını 

engellemeyecek eğimli yüzeylere sahip olmalı diye düşündük ve bu şekilde modelledik . 

Sekizgen modelin pek çok yerinde fillet ve chamfer komutlarını kullanarak modelin derin 

deniz basıncına karşı daha dayanıklı olması , manevra ve hareket kabiliyetinin optimum 

olması için eğimli yüzeyler oluşturduk . Kabukta olması gereken başka çeşitli özellikler daha 

vardı . Bunlar :  

 Batırıcı motorlar için ağırlık merkezine yakın , girdap etkisi oluşturacak ve 

housing görevi görecek delikler tasarladık . Gövde’nin 4 yerinde olan bu 

deliklere batırıcı motorlarımız montajlanacak . 

 Su altındaki görüş kalitemizi arttırmak amacıyla aracımızda su altındaki 

koşullara uygun fenerler seçtik ve kameranın en iyi ışık düzeyinde görüntü 

alması amacıyla fenerleri aracın ön tarafında tüpün dışına yerleştirdik . 

Fenerleri yuvalayabilmek için kabuğun ön tarafında 2 delik açtık .  

 Elektroniğin muhafaza edildiği tüpü darbelere ve basınca karşı koruyabilmek , 

kabuğa sıkıca tutunup sağlam bir yuvaya sahip olabilmesi için tüpün 

girebileceği eğimli bir kemer tasarladık .  

 Dışarıdaki fener ve motor kabloların hasar almasını önlemek amacıyla kabukta 

yollar oluşturduk. 

 
Kabuğun hafif , kolay üretilebilir , maliyeti düşük ve özelleştirilebilir olması amacıyla 

katmanlı üretim teknolojisi ile üretmeye karar verdik . Kabukta malzeme olarak PLA 

kullanmaya karar verdik . Kabuğun şişmemesi , aracın dengesini bozmaması ve ömrünün 

uzun olması amacıyla Asit ile parlatmak için özel bir yöntem geliştirdik . Kabuğa 

uygulanacak bu yöntem sayesinde kabuğun dış yüzeyi suyu geçirmeyecek . 
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Ana Tüp 

 

Elektronik parçaları güvenliği daha önceden test edilmiş , erişimi kolay bir muhafaza 

malzemesi ile kabuğun altında konumlandırmamız gerekiyordu . Üretimi zahmetsiz , erişimi 

kolay , basınca dayanıklı ROV/AUV muhafaza malzemesi olan Pleksi’yi tercih ettik .  

 
 

Kapak 

 

Ana gövdeni oluştuktan sonra düşündüğümüz ilk adım tüpü nasıl açılıp kapanabilen 

güvenli bir kapak sistemi ile kapatabileceğimiz oldu . Çeşitli ROV/AUV üreticilerinin sualtı 

haznesi kapak sistemlerini inceledikten sonra kapağı kendimiz üretmeye karar verdik . 

 
 

Kapak sistemini çok katmanlı yapıyoruz . İlk işlem borunun çapından daha büyük bir halka 

kelepçeyi borunun ağzına takıp basınç ve endüstriyel epoksilerin yardımı ile oraya sabitlemek 

. Ardından yine bu kelepçenin yarıçapı ile eşit olan bir halkada 8 adet somunlu pullu saplama 

deliği açıyoruz . Delikleri açtıktan sonra pleksi yüzey ile hizalayıp pleksi’de de aynı hizada 

delikler açıyoruz . Deliklerin dış hatlarına endüstriyel epoksi sürerek pleksi ve halkayı 

birbirlerine sabitliyoruz . Daha sonrasında borunun üstünde bulunan kelepçeye yine aynı 

hizada saplama boşlukları açılıyor . Birbirine sabitlenmiş pleksi yüzey ve halkanın pleksi 

yüzüne kahverengi içi boş silindir parçasını sabitliyoruz . Sabitlerken epoksi ve vidalamadan 

yararlanıyoruz . Kahverengi parçada gri olarak gözüken iki büyük o ring conta’nın 

girebileceği boşluklar açtıktan sonra kapak takılıp çıkarılabilir bir hale geliyor . Kapağı tak 

çıkar yapmak için gerekli olan şeyler :  

 

 O ringleri kahverengi parçada açılan boşluklara takmak ve epoksi yardımı ile deliksiz 

bir şekilde doldurmak .  

 Sıcak hava tabancası ile epoksiyi yüksek derecede ısıtarak sabitlemek .  

 Kapağın iç yüzeyine belirli miktarda epoksi sürmek 

 Kapağı saplamaları takıp iyice sıkarak kapamak  

 Kapağın dış hattına da epoksi sürmek ve ısıtmak  
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İtici ve Batırıcı Yuvası 

 

Tüp içinde bulunan elektronik sistemi güvene aldıktan sonra gövde dışındaki hayati 

öneme sahip parçalar olan motorlarımızı korumak amacıyla bir parça geliştirmeye başladık . 

Thruster olan motorlarımızın kendi housingleri dışında dışarıdan gelecek herhangi bir darbeye 

veya parçaya karşı korumak için yuvalar tasarladık . Yuvaların diğer bir amacı ise girdap 

etkisi yaratarak turbo effect dediğimiz etkiyi yaratmaları . Böylece thrusterin itiş gücünü 

optimize ediyor , motorları dıştan gelebilecek darbe ve basınca karşı korumuş oluyoruz .  

İtici motorlarımız için hazırladığımız yuva alttaki resimde bulunuyor . Yuvanın 

gövdeye sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla dikdörtgen sabitleme yüzeyi oluşturduk .  

 
 

Batırıcı motorlarımız için hazırladığımız yuva alttaki resimde bulunuyor . Yuvanın gövdeye 

sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla dört ayağa sahip bir silindir olarak tasarladık . Ayrıca 

motora herhangi bir cisim takılması durumunda yaratığımız girdap etkisi ile cisim motorun 

yanındaki boşluklardan yukarı doğru çıkacaktır .   

 
Robotik Kol  

 

Sualtı’nda cisimler kaldırabilmek,çeşitli örnekler alabilmek,kurtarma operasyonları 

yapabilmek amacıyla ROV’umuzun ön kısmında konumlandırılacak bir robotik kol tasarladık 

.Destek parçaları , uzantılı kollar,dişliler ve hareketi sağlamak için 2 servodan oluşan bu 

kolun avantajları: 
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 Tüm parçalar 3D Printer ile basılabiliyor , masrafı ve iş gücü çok düşük 

 Tüm sistemin bağlı olduğu ikincil servo sayesinde kolun tamamı döndürülebiliyor. 

 Ağırlığı düşük , denge merkezini bozup öne çekmiyor.  

 Boyutları küçük , su akış dinamiğine zarar vermiyor.  

 İstediğimiz tüm işlevleri karşılayabilecek performansa sahip.  

 

bu avantajlardan dolayı robotik kolumuz olarak bunu kullanıyoruz.  

 
Robotik kolun açılıp kapanmasını sağlayan servoya bağlı dişli parçası , 1 

 

 
Robotik kolun uzantı parçasının açılıp kapanmasını sağlayan dişli parçası , 2 
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Robotik kolun uzantı parçasının açılıp kapanmasını sağlayan dişli parçası , 3 

 
Robotik kolun tüm sisteminin bağlı olduğu kolun hareketini sağlayan servoyu sisteme 

bağlayan destek parçası , 4 
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Robotik kolun parçalarının birbirine tutunmasını sağlayan destek , 5 

 
Kolun uzantı parçalarını desteklerle birlikte tutan ana parça , 6 

 
Kolun ana parçaları ile cisimleri tutan uzantı arasındaki bağlantı , 7 
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Robotik kolun ana gövdesi (vida ve somunlar gibi bazı destek parçalarına yer verilmemiştir .) 

totalde bu 7 parçadan oluşuyor . Ayrıca robotik kolun tüm sistemini gövdeye sağlam bir 

şekilde bağlamak için : 

 

 
Tek bir gövde halinde olan bu parçayı kullanıyoruz .  
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Elektronik Sistem Kategorizeri 

 

Tüpün içindeki elektronik sistemdeki yaydıkları elektro manyetik dalgalardan dolayı yanyana 

bulunmaması gereken parçalar var . Ayrıca temas etmesi durumunda aşırı ısınacak parçalar da 

var . Dolayısıyla tüpün içindeki alanı verimli kullanmak herhangi bir güvenlik ve ısınma 

sorununu önlemek , kabloları toplu tutmak , elektronik sistemin açılıp incelenmesini 

kolaylaştırmak , kameranın konumunu görüş açısının optimum olacağı seviyede tutmak gibi 

işlevler adına elektroniği kategorize edecek bir raf sistemi modelledik .  

 
Raf sistemi 2 kattan oluşuyor . Üst katta Pixhawk , Kamera , Raspberry Pi , Sürücüler 

bulunurken alt katta ise dağıtım klemensi ve dönüştürücüler bulunuyor . Bu iki kat arasında 

ise kabloları organize etmek için delikli bir boru sistemi bulunuyor . Ayrıca EMP’den 

kaynaklanacak sürücü sorunlarını en aza indirmek amacıyla elektronik kabloların geçeceği 

boruyu karbonfiber yaparak manyetik etkileşimi azaltacağız.  

 

Kontrol İstasyonu  

 

Aracın kontrol/güdüm/navigasyon , güvenlik kontrolleri ve veri akışının sağlanacağı 

kontrol istasyonunun işlevselliği kilit bir noktada . Bundan dolayı kendi kontrol 

istasyonumuzu ihtiyaçlarımıza yönelik olarak kendimiz tasarladık : 

 
Çeşitli parçalara sahip sistemde : 

 Güvenlik sorunu yaşandığı durumlarda araca giden elektriği aniden kesen güç 

kesme tuşu  

 Görüntü işleme kodlarını aktif etmemizi sağlayan kontrol tuşu 

 Anlık olarak araca giden voltaj ve amperi okuyabildiğimiz led paneli açma 

kapama tuşu 
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 Kabloların kategorizasyonu için arkada boru 

 Dizüstü bilgisayar üzerinden araç kullanımından Raspberry Pi tabanlı  

kompakt bir bilgisayar kullanımına geçilmesi durumu için oled için ayrılmış 

alan bulunuyor. 

 

 Ayrıca sistemin avantajları:  

 Güvenlik sorunu yaşadığımız takdirde gücü anlık olarak keserek elektronik parçaları 

güvene almak , herhangi bir yangın veya kısa devre sorununa maal vermemek . 

 Görüntü işleme kodlarına anlık olarak açma kapama erişimini sağlayan tuşla 

görüntüyü istediğimiz duruma kontrolü bırakmadan getirebilmek .  

 Voltaj ve amperi anlık olarak okuyabildiğimiz ekran sayesinde araca giden elektrikte 

beklenmeyen artış veya düşüşleri görebilmek , güvenlik ve performans sorunlarını 

saptayıp müdahale edebilmek . 

 Kabloları kategorize ederek kontrol alanını güvenli hale getirmek 

 Raspberry Pi tabanlı kompakt bir kontrol istasyonu bilgisayarı için özelleştirme 

opsiyonu bulundurmak 

gibi avantajlara sahip sistemin maliyeti de bir hayli düşük .  

 

Ana Tasarım 

 

Aracın tasarım parçalarını tek tek oluşturduktan sonra ana tasarımı meydana getirdik . Bu 

tasarımı son haline getirirken : 

 Fiziksel yapısın su akış dinamiği mantığına uygun olması için fillet ve chamfer 

komutları ile modelde kenar yumuşatmaları ve su akış yolları yapıldı .  

 Aracın yatay ve dikey eksende 4 yöne de hareket edebilmesini sağlamak , manevra 

kabiliyetini arttırmak amacıyla itici motorları yuvaları ile birlikte çapraz duracak 

şekilde 4 köşeye yerleştirdik . Batırıcı motorları da daha az güç ile daha fazla itiş gücü 

üretmeleri için ağırlık merkezine yakın noktalara gövdede boşluklar açarak 

yerleştirdik .  

 Aracın cisimleri tutmasını kolaylaştırmak , hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla 

denge merkezini elektronik tüpün alt ve orta noktası arasında tuttuk . Bu şekilde araç 

ters durumda da dengeli bir şekilde yol alabilecek , dik düzlemde yan olarak 

ilerleyebilecek . Elbette bu fiziksel yeterliliğin dışında Pixhawk kullanıyor oluşumuz 

ve motor konumları da bu farklı ilerleme pozisyonlarını bize sağlayabilecek . 

 
ROV, Back Position , 1  
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ROV , Top Position , 2 

 
ROV , Front Position , 3 

 
ROV , Left Position , 4 



 
 

25 
 

 
ROV , Bottom Position , 5 

 
ROV , Corner Position ,  
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4.1.2  Malzemeler 

Malzeme 
Kullanım 

Yeri 
Seçin Nedeni Teknik Özellikler Adet 

Derin Gezen Su 

Geçirmez Motor 

Elektronik 

Sistem 

Fiyat/Performans 

İtiş Gücü 

Su Geçirmezliği 

Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 22v) 

Sürekli Akım: 11a 

Peak akım: 40a 

Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

8 

Derin Gezen 4’lü 

Elektronik Hız 

Kontrolcüsü 

Elektronik 

Sistem 

BLHELİ Firmware 

Motor uyumluluğu 

8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

Azami/Anlık Akım: 35/40 

Amper 

2 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş 

Kontrol Kartı 

Elektronik 

Sistem 

X,Y ve Z eksenlerinde 

hareket kabiliyeti 

sunması 

Sahip olduğu 

sensörler 

Denge Jiroskopu 

FMU İşlemci: SMT32f407 (32bit 

Cortx-M7 168Mhz Kol) 

Jiroskop: ICM-20689 

İvmeölçer: ICM-20689 

Barometre: MS5607 

Pusula: IST8310 

1 

Sony IMX322 

Kamera 

Elektronik 

Sistem 

Video kalitesi ve FPS 

açısından iyi olması 

Lens Boyutu: 1/29 inç 

2MP 1080P 30 FPS görüntü 
1 

M10 Konnektör 
Mekanik 

Sistem 

Su geçirmezlik 

sertifikası 

Korozyon direnci ve sağlamlık 

için eloksallı alüminyum yapı 
12 

Nexans CAT6 

Ethernet Kablosu 

Elektronik 

Sistem 

Fiyat/Performans 

açısından uygunluğu 

CAT5’e kıyasla daha uzaklara 

daha hızlı veri transferi 
30m 

Raspberry Pi 3 

Model B Devre Kartı 

Elektronik 

Sistem 

Kullanışlılığı 

Uyumluluğu 

Fiyat/Performans 

oluşu 

Broadcom BCM2837 64bit 

ARMv8 dört çekirdek işlemci 

1,2GHz1GB RAM 

1 

Snopy SG-301 

(Kablolu Joystick) 

Elektronik 

Sistem 

Fiyat/Performans 

açısından uygunluğu 

15 tuşa sahip, 8 kademeli 

ayarlanabilir pedal sistemi 
1 

Elektrik Kablosu 
Elektronik 

Sistem 
Gerekliliği 

Minimum dirence sahip ve 

iletken 
30m 

Pleksi Cam Boru 
Mekanik 

Sistem 
Sağlamlığı 

Su altındaki basınca dayanıklı 

ve sağlam 
1 

Gövde ve Gripper 

Baskısı 

Mekanik 

Sistem 

Maliyeti düşük 

Özelleştirilebilir 
PLA filamentten üretilmiştir 1 
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Fonksiyonel 

Emax ES3005DE Su 

Geçirmez Servo 

Elektronik 

Sistem 

Fiyat/Performans 

açısından uygunluğu 

Su geçirmez oluşu 

Çalışma gerilimi: 4,8-6.0VDC 

Çalışma hızı: 0.16 sn/60° 

@4.8V, 0.14 sn/60° @6.0V 

2 

Power Supply 

1000W 

Elektronik 

Sistem 
Gerekliliği 

Sistemlerin çalışması için yeterli 

düzeyde 
1 

Boru Kelepçesi 
Mekanik 

Sistem 
Gerekliliği - 2 

O Ring Conta 
Mekanik 

Sistem 
Gerekliliği - 6 

Nötr Yüzerlilik 

Elektrik 

Kablosu Kabuğu 

Mekanik Kullanışlılığı 

Kablonun batmaması sayesinde 

araca ek yük binmesini engeller 

ve aracın dengesini arttırır 

60m 

Selsil Suya Dayanıklı 

Epoksi 
Mekanik Kullanışlılığı Çok güçlü bir yapıştırıcı  3 

Dönüştürücü (Araba 

çakmaklık USB Çıkışı) 
Mekanik Maliyeti 

Elektriğin Raspberry Pi ve 

Pixhawk için uygun düzeylere 

inmesini sağlar  

1 

Küçük O Ring Conta Mekanik Gerekliliği - 16 

Heatsink Kart 

Soğutucu 
Mekanik 

Fiyat/Performans 

açısından uygunluğu 

Raspberry Pi üzerindeki işlemci 

ve entegre ısılarının yüksek 

seviyelere ulaşmasını engeller 

8 

Malzeme seçiminde motor bakımından düşük fiyatı ve yüksek kalitesinden dolayı 

Derin Gezen su geçirmez motorunu kullandık. ESC’yi motor ile uyumundan dolayı Derin 

Gezen 4’lü elektronik hız kontrolcüsünü kullanıyoruz. Kamera kalitesini önemsediğimizden 

dolayı yüksek çözünürlükte FPS drop’unu önlemek için Sony’nin IMX322 modelini 

kullanıyoruz. Aracın yazılımının daha hızlı ve güvenilir çalışması için Raspberry Pi 3 Model 

B Devre Kartını kullanmayı seçtik. Güvenilirliği, 3 eksende de hareket kabiliyeti sunması ve 

içerisinde farklı sensörler bulunması; bizim Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartını seçmeye 

yöneltti.  Su sızdırması gibi araca zarar verebilecek olan zararlı kazaları engellemek adına 

M10 Konnektör kullanıyoruz. Araçtaki yazılım devre kartını ısıtabileceğinden dolayı 

Heatsink Kart Soğutucuyu kullanmanın en mantıklısı olacağına karar verdik. Ağır nesneleri 

daha kolay kaldırabilmek için servo seçimi çok önemlidir. Bu yüzden Emax ES3005DE Su 

Geçirmez Servo kullandık. Aracın kablolarının ağırlık yapmaması için nötr yüzerlilik elektrik 

kablosu kabuğu kullanyoruz. 
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4.1.2. Üretim Yöntemleri 

 

 

 

CNC Router ve Akrilik Gövde 

Aracın elektronik parçalarının bulunacağı, 

gövdenin içindeki akrilik tüpü kendi istediğimiz 

ölçülere getirebilmek, sistemdeki borulara diş 

açabilmek ve kablo giriş çıkış delikleri açabilmek 

için “Bilgisayar Destekli Dik İşleme Yöntemi 

(CNC Router)” kullanacağız . 

 

 

 

O Ring Conta ve Kapak 

Elektronik aksamın sızdırmazlığının sağlamak, 

meydana gelebilecek sorunları gidermek için 

kendimiz kapak tasarladık.Akrilik tüp üstüne epoxy 

ile sabitlenmiş pleksi parçalardan ve iç kısımda da 

o ring contalardan oluşuyor . Kapağı kapattıktan 

sonra son olarak bağlantı vidaları sıkılıp somunları 

takılıyor. 

 

ABS Filament ve Dış Kabuk 

Aracın gövde dışındaki maliyetini az tutmak, 

ağırlığını azaltmak ve yüzerliliğini en yüksekte 

tutabilmek için ABS filament ile katmanlı üretim 

yöntemiyle üreteceğiz.. 

 

Aseton ve Bazı Asit Bileşenleri 

Bulunan Özel Solüsyonumuz 

Filamentin su ile teması sonrası şişmesi, zarar 

görmesi durumlarını önlemek için aseton ve bazı 

asit bileşenlerinden oluşan kendi hazırlayacağımız 

solüsyon ile gövdeyi parlatacağız. Böylece su 

geçirmez hale gelecek. 

 

 

Robotik Kol 

Tasarımlarını olabildiğince özgün kılabilmek, 

maliyetini düşük tutmak amacı ile kolun motor 

aksamı dışındaki tüm parçalarını katmanlı üretim 

yöntemi ile ABS filamentini kullanarak üreteceğiz. 

Dişliler, robotik kolun uzantıları ile oluşan bu 

kolun detaylı çizimi Mekanik Tasarımda var. 

 

Kontrol İstasyonu 

Aracın kontrol/güdüm/navigasyon ,güvenlik 

kontrolleri ve veri akışının sağlanacağı kontrol 

istasyonunu kendimiz üretiyoruz.Böylece aracı 

kullanmamız daha rahat oluyor. 

Robotik Kol Tutacağı Robotik Kolumuz su altında farklı su akımlarına 

maruz kalıcak.Biz kolun sağlamlığını artırmak için 

robotik kol tutacağı tasarladık. 

4.1.3. Fiziksel Özellikler 

Aracımızın hareket ve manevra kabiliyetini optimum seviyeye getirmek , su akış 

dinamiğine uyumlu olmasını sağlamak , x , y ve z eksenlerinde hareketini kolaylaştırmak , 

denge merkezini tasarlamak için bir çok CAD denemesi yaptıktan sonra 3 boyutlu 

modellemelerden ve eskizlerden yola çıkarak kesit alanını ve fiziksel özelliklerini belirledik . 

Aracın fiziksel özelliklerini belirlerken dikkat edilenler ve yapılanlar : 

 Teknofest tarafından koyulmuş kesit sınırları 

 Teknofest tarafından koyulmuş önerilen ağırlık sınırları 

 Su akış dinamiğine uygun eğime sahip waterflow yolları oluşturup su direncinden az 

etkilenecek eğimli yüzeyler  
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 Aracın x , y ve z ekseninde sorunsuz ve dengeli ilerlemesini sağlayacak denge merkezi 

ve simetri 

 Motor çekiş ve itiş gücünü arttırmak amacıyla oluşturulmuş su yolları 

 Ağırlığı minimalize etmek için tasarlanmış dış gövde kabuğu 

 Aracın sağlam olması ve darbelere karşı korunması için elektronik muhafaza tüpü 

kemeri 

bunlardı . Tüm bu özelliklere aracımızın tasarımlarında yer verdik . Aracımızın kesit ölçüleri : 

1. Uzun Kenar : 70 Santimetre ( Robotik Kol dahil değil , dahil olduğu durumda 80 cm ) 

- (Sınır : 90 Santimetre - +10 Pay) 

2. Kısa Kenar : 40 Santimetre ( Motor Yuvaları dahil , dahil olmadığı durumda 35-40 

arası ) - (Sınır : 90 Santimetre - +50 pay) 

3. Yükseklik(En Kısa Kenar) : 15 Santimetre ( Robotik Kol tutacağı dahil , dahil 

olmadığı durumda 13-15 santimetre ) - (Sınır : 90 Santimetre - + 75 pay) 

 

Yukarıda verilen kesitlere göre aracın üstten , yandan ve köşeden çizgileri:  

 

 
 

ROV Üst , Uzun Kenar : 70 Santimetre , 1  
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ROV Köşe , Kısa Kenar : 40 Santimetre , 2 

 
ROV Sağ , Yükseklik ( En Kısa Kenar ) : 15 Santimetre , 3 

 

Su Akış Dinamiği 

 

 Aracın su içinde ilerlerken karşı koyduğu su akış kuvveti , iticilerin performansına 

zarar verir , ayrıca mobilite ve manevra kabiliyetini düşürür . Bu durumu minimuma indirmek 

için modeli tasarlarken kenar yüzeylere %30 ila %60 arası eğimler verildi , suyun akıp 

gidebileceği yüzeyler yaratıldı (Batırıcı yuvaları örneği) . Tüm bu işlemleri yapmadan önce 

CFD (Computational Fluid Dynamics:  Akışkan davranışlarının önemli sorunlarını sayısal 

veri ve algoritmalar ile bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar mekaniğinin önemli bir 

dalıdır.) verilerini analiz ettik , temel testleri inceledik ve ROV/AUV üreticilerinin CFD 

verilerini göze aldık . 

 

 Matematiksel Hesaplamalar  

 

 Aracı sualtı ortamına uygun biçimde tasarlamak ; basınç , akışkanlar , kaldırma 

kuvveti gibi fiziksel kuvvetleri denklemler içine alıp hesaplamalar yaparak çözümler üretmek 

için çeşitli yollar bulduk . Fiziksel ekipmanları seçmek , yarışma esnasında sualtı basıncına 

dayabilecek bir araç üretebilmek için : 

 Pressure to Depth ismi verilen sualtındaki derinliğinize göre tatlı ve tuzlu sudaki 

basıncı ölçebilen hesaplamayı kullandık . Basit Hidrostatik Basınç denklerimden birini 

kullanıyoruz . Bu denklemin sonucunun bağlı olduğu durumlar : Derinlikteki sıvının 
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basıncına (P) , sıvının yoğunluğuna ( ρ) , yer çekiminin hızlanmasına (g) ve sıvı 

kolonun derinliğine (h) bağlıdır .    P=pgh    

       P(tatlı su) = 997.0474 kg/metreküp 

      P(tuzlu su) = 1023.6 kg/metreküp  

     g = 9.80665 m/saniye kare   

     Bu bilgilerden yola çıkarak 4 metre derinlikte tatlı 

suyun değerleri :  

 

 

 
 

Ayrıca aracın üretim sürecinde iyileştirmeler yapmak ve net değerlere sahip olmak amacıyla 

Buoyancy yani yüzerlilik hesaplamalarını da yapacağız .  

 

 Aracın elektronik ve mekanik sisteminin havadaki ağırlıklarını bulup toplayarak aracın 

sudaki ağırlığı ile alakalı bir izlenim edineceğiz .  

 İtici yuvası , housing ve pervane ile birlikte motor ağırlığı 130 gr , total itici ağırlığı 

1040 gram , 

 Motor sürücü , kablosu ve konnektörü ile birlikte 16 gr , total sürücü ağırlığı 32 gr , 

 Kamera , usb kablosu ile birlikte 45 gr ,  

 Klemens 100 gr , 

 Kapak ve akrilik tüp total ağırlığı 1.3 kg , 

 Gövde ve Gripper gövdesi ağırlığı totalde 2.2 kg ,  

 Elektronik kategorizer , 100 gr , 

 Servo ve kablo ağırlığı 44 gr , total servo ağırlığı 88 gr , 

 Robotik Kol Tutacağı 40 gr , 

 Led ve pilinin ağırlığı 75 gr , totalde 150 gr  

 

Son total : 5095 gram  

Fire payı : 500 gram 

Fire payıyla birlikte havadaki net ağırlığı : 5595 gram  

Aracın içinde bulunduğu küpün hacmi : 42.000 santimetre küp  

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

4.1 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.1.2 Elektronik Tasarım Süreci 

Genel Elektronik Tasarım 

 

Aracın detaylı tasarımının orijin noktası olan elektronik tasarım veri akışı , kontrol , 

sensör sistemleri, aracın hareket kabiliyeti gibi kritik tüm noktaları belirleyen unsurdur . Bu 

bilinçle tasarlamaya başladığımız elektronik sistemin oluşturulması için çeşitli gereklilikler 

vardır . ROV tasarımlarının kritik noktalarını kavramak , yarışma ve görev analizleri yapıp 

aracın istenilen tüm fonksiyonları fazlasıyla karşılamasını sağlamak gerekir . Bizden istenileni 

karşılamamız için gerekli olan ilk şey kontrol/navigasyon/güdüm fonksiyonlarını 

karşılayabilecek bir elektronik kart seçmektir.  

 Elektronik kart denince akla gelen ilk isimler Raspberry Pi ve Arduino olsa da aslında 

BeagleBone, Jetson gibi daha farklı fonksiyonlarda çalışan ama yaklaşık olarak aynı işlevleri 

görebilen kartlar da vardır . Bu noktada seçimimizi etkileyen unsurlar : 

 Raspberry Pi’ın Open Source olarak erişebildiğimiz kaynak skalası 

 Fiyat ve Performans ilişkisi 

 Fonksiyon ihtiyaçları ve kartların sağladıkları 

 Hızlı işlemci ve işleme kapasitesi 

gibi unsurları ele aldığımızda Raspberry Pi en mantıklı ve ideal seçim oluyor . 

Ardından seçmemiz gereken unsur aracın hareketini x , y ve z eksenlerinde hareketini 

sağlayacak olan motor . ROV/AUV topluluğunda motor seçimleri 3 kategori’de inceleniyor . 

Bunlar: 

1. Thruster Motor : Su altı kullanımları için optimum donanıma sahip , su 

geçirmez motor .  

2. Brushless Motor : Drone , iha , multicopter gibi araçlarda kullanılan fırçasız 

motor tipidir . Su altında kullanılabilir , ancak korozyona uğrama gibi sorunlar 

oluşabilir . Su dışı kullanıma daha müsaittir .  

3. Hobi - RC Su geçirmez Motor : ROV/AUV komünitesinde düşük ağırlıklara 

sahip araçlar tarafından sık sık kullanılan motorlardır . Verimlilik ve 

performansları düşüktür.  

Biz seçimlerimizi Thruster motordan kullanarak sualtındaki performansımızı maksimize 

etmeyi amaçladık . Seçtiğimiz Thruster motorlar Degz firmasının su geçirmez thrusterlarıydı .  

 

 Motor ve Elektronik Kart seçimlerini yaptıktan sonra motora uygun , özelleştirilebilir , 

çift yönü destekleyen , pwm sinyali veren bir esc seçmemiz gerekiyordu . Gerek seçtiğimiz 

motorlu uyumlu oluşundan , gerek fiyat/performans oluşundan , gerek çift yönlü oluşundan ve 

gerek de BLHeli-s yazılımını destekliyor oluşundan dolayı seçimimizi 4’lü esc’den yana 

yaptık . ESC’leri seçtikten sonra 8 motorun da senkronize çalışmasını , aracın dengelenmesini 

sağlayan ve sensörleri ile çeşitli veri akışları sağlayabilen bir karta ihtiyaç duyduk . Bu 

noktada Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Pilot kartını kullanmak için seçtik .  

 Ardından robotik kolu besleyip fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlayabilecek 

dönüş hızı ve gücüne sahip , su geçirmez rc bir servo’ya ihtiyaç duyduk . Bu noktada Emax’ın 

ES3005DE su geçirmez servo’yu tercih ettik . Bunun başlıca nedenleri : 

 Su geçirmezlik sertifikasına sahip oluşu 

 Robotik kolun dişlilerini hareket ettirip verimli şekilde çalışmasını sağlayabilecek 

güce sahip oluşu 

 Maliyetinin düşük oluşu  

gibi nedenlerden dolayı bu servo’yu tercih ettik .  

 Veri akışının ve kontrolün en önemli noktası olan görüntü için de : 
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1. Maliyeti düşük 

2. 1080p kalitede sağladığı fps’i yüksek 

3. Realtime aktarım yapabilen 

4. Düşük ışıkta sorunsuzca çalışabilen  

şartlarını sağlayabilen bir kameraya ihtiyacımız vardı . Uzun süren araştırmanın ardından 

Sony’nin IMX322 lensine sahip els marka USB kamera’yı seçtik .  

 

 Elektronik parçaların ana hatları oluştuktan sonra güç ve veri akışını sağlayacak 

kabloları , güç kaynağını ve dönüştürücüleri seçtik . Bu parçaları seçerken : 

 Güvenlik protokolleri 

 Güç yeterlilikleri 

 Veri ve enerji aktarım kapasiteleri 

 Converter aralıkları 

gibi güç kriterlerine önem verdik .  
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Yukarıda elektronik sistemin bir şeması verilmiştir . Şemada kontrol, elektrik ve veri akışı 

bağlantıları da verilen elektronik sistemimiz bulunmaktadır .  

 

Elektronik Sistem Parçaları 

 

Raspberry Pi 3 Model B  

 

Raspberry Pi , geliştiriciler için OpenSource olarak üretilmiş olan kompakt bir 

bilgisayardır . Çok çeşitli fonksiyonlara hizmet edebilir , bir bilgisayarın gördüğü tüm 

fonksiyonları Raspberry Pi da görebilir . Özellikle geliştirici komünitesinin favorisidir . 

 

Raspberry Pi 3 Model B sistemimiz için tercih ettiğimiz elektronik kart . Bu kartı tercih 

etmemizin başlıca nedenleri : 

 Pixhawk ve ArduSub ile uyumlu çalışıyor olması 

 Veri ve görüntü akışına müsade etmesi  

 Çeşitli uzantılara besleme verebilmesi  

 OpenSource kaynaklara sahip olması 

 Maliyetinin düşük olması  

 İletişim protokollerinin bir çoğu ile uyumlu olması 

 İşlemci hızı ve veri akışı bant genişliği 

gibi nedenlerden ötürü bu modeli seçtik .  

 

Raspberry Pi 3 Model B’nin teknik spesifikasyonları şunlardır : 

 İşlemci : Broadcom BCM2387 chipset. • 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 

(64Bit) 

 802.11 b/g/n Kablosuz LAN ve Bluetooth 4.1 (Bluetooth Klasik ve LE) : IEEE 802.11 

b/g/n Wİ-Fİ. Protokol : WEP , WPA , WPA2, algoritma AES-CCMP(Maksimum 

anahtar uzunluğu 256 bit) , maksimum alan 100 metre . IEEE 802.15 Bluetooth , 

simetrik şifreleme algoritması 128 bit anahtarlı gelişmiş şifreleme standardı (AES) 

maksimum alan 50 metre 

 GPU : Dual Core Video Core IV® Multimedia işlemcisi . OpenGL 2.0’ı sağlar , 

donanım hızlandırmalı Açık VG ve 1080p30 H.264 yüksek profilli kod çözme. • Doku 

filtreleme ve DMA altyapısı ile 1Gpixel / s, 1.5Gtexel / s veya 24GFLOP özellikli 

 Hafıza : 1GB LPDDR2 

 İşletim Sistemi : Linux işletim sisteminin veya Windows 10 IoT’nin bir sürümünü 

çalıştıran Micro SD karttan önyükleme 

 40 Adet GPIO 

 4 Adet USB 2 

 4 uçlu Stereo çıkışı ve Composite video çıkışı 

 Full HDMI 

 Raspberry Pi Kamera bağlanstını için CSI kamera portu 

 Raspberry Pi 7″ dokunmatik ekran için DSI ekran portu 

 Micro SD soketi 

 Güncellenmiş güç katı (2,5A’e kadar destekliyor.) 

 Güç ve aksiyon LED’i 

Teknik spesifikasyonlarını sağlamaktadır. 

 Tüm kriterlerin uygulandığı teknik spesifikasyonların sonucu olarak bu kart 

seçilmiştir .  
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Pixhawk PX4 2.4.8 Pilot Kartı  

 

Pixhawk helicopter , iha ve drone geliştiricileri için oluşturulmuş bir uçuş pilot kartıdır 

. Motorların konfigüre ve senkronize çalışmasını , bulundurduğu sensörler ile çoklu veri 

akışına imkan tanıması , denge ayarlarını kendisi yapması , tuning gibi hassas ayarlara imkan 

sağlamasından dolayı Pixhawk’ı aracımızda kullanmaya karar verdik .  

 

 Pixhawk PX4 2.4.8 aracımız için tercih ettiğimiz uçuş kontrol kartı . Bu kartı tercih 

etmemizin başlıca nedenleri : 

 Piyasadaki benzer kartlara göre ucuz oluşu 

 Denge ve balans ayarlarını motorları konfigüre edip kendisi gerçekleştirmesi 

 Pixhawk’ta bulunan sensörler  

 Ekstra sensör takmaya izin veren altyapısı 

 Motor konfigürasyon ve senkronizasyon yapısı 

 Dış arayüz sağlaması 

 Rehber kaynaklarının ve OpenSource dökümanlarının çok olması 

nedenlerinden dolayı Pixhawk PX4 2.4.8’i seçtik . 

 

Pixhawk PX4 2.4.8’in teknik spesifikasyonları şunlardır : 

 İşlemci :FPU ile 32bit STM32F427 Cortex-M4F çekirdek . 168 MHz , 256 KB RAM , 

2 MB Flaş , 32 BİT STM32F103 arıza korumalı ortak işlemci 

 Sensör : ST Micro L3GD20H 16 bit jiroskop / ST Micro LSM303D 14 bit ivmeölçer / 

manyetometre / Invensense MPU 600 3 eksenli ivmeölçer jiroskop/ MEAS MS5611 

barometre 

 

 Arayüz :5x UART(seri port), bir adet yüksek güç kapasitesi , Hx akış kontrollü 2x 2x 

CAN(biri dahili 3.3V alıcı-verici , biri genişletme konnektöründe) / Spektrum DSM-

DSM2-DSM-X Satellite uyumlu giriş / Futaba S.BUS uyumlu giriş ve çıkış / PPM 

toplam sinyal girişi / RSSI (PWM veya voltaj) girişi / I2C / SPI / 3.3 ve 6.6V ADC 
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girişleri / Dahili microUSB bağlantı noktası ve harici microUSB bağlantı noktası 

uzantısı 

 

Teknik spesifikasyonlarını sağlamaktadır . Tüm kriterlerin uygulandığı teknik 

spesifikasyonların sonucu olarak bu kart seçilmiştir .  

 

 

 
 

Derin Gezen Su Geçirmez Motor 

 

Aracımız için uygun olan thruster modellerinden deringezen su geçirmez motoru seçtik . 

Bu motoru seçmemizdeki etkenler : 

 Verimlilik oranı 

 İtiş gücü 

 Çektiği anlık akım 

 Su geçirmezliğinin sertifikalı oluşu 

 Alüminyum gövdesi 

 Maliyetinin düşük olması 

nedenlerinden dolayı bu motoru seçtik . Piyasadaki ROV/AUV motorlarına göre çok ucuz ve 

performanslı olan bu motorun teknik özellikleri :  

 

 Voltaj Aralığı 3s-6s (12v-22v) 

 Sürekli Akım - 11A 

 Peak ( Zirve ) Akım - 40A 

 Voltaj - Devir ilişkisi 350 KV 

 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole motor sargıları 

teknik spesifikasyonlarına sahiptir . Motorun eskiz çizimleri ve detayları :  
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Thruster’ın eskiz çalışmaları : 

 
 

Derin Gezen Dörtlü Motor Sürücü  

 

Piyasadaki motor sürücüleri inceledikten sonra en büyük sorunun ısınma , firmware 

desteği olmayışı ve maliyetleri olduğunu tespit ettik . Tüm bu sorunların minimalize olduğu , 

kullandığımız motor ve pixhawkla iletişim ve uyumsuzluk sorunu yaşamayan Derin Gezen 

dörtlü motor sürücüyü seçtik . Bu sürücüyü seçmemizin başlıca nedenleri : 

 Kullandığımız thruster ile uyumluluk sorunu yaşamaması 

 Thruster’a uygun akım verebiliyor olması 

 Çift yönlü konfigüre edilmiş olması 

 Aşırı ısı koruması 

 BLHeli-s Firmware ile özelleştirilebilir ve denetlenebilir olması 

 4’lü olduğu için maliyetinin düşük olması 

 PWM desteklemesi 

nedenlerinden dolayı bu sürücüyü seçtik . Kullanacağımız bu sürücünün teknik 

spesifikasyonları : 

 Sualtı motorlarına uygun konfigüre edilmiş , çift yönlü 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

 Akım sensörü 

 Aşırı ısı koruması 

 Azami akım 35 amper 

 Anlık akım 40 amper 

 Ağırlık 12.2 gr 

 BLHeli-s Firmware 

 PWM- 1900 Mikrosaniye Tam ileri , 1500 Mikrosaniye durma , 1100 Mikrosaniye 

Tam Geri çalışma 

 PWM durma hassasiyeti +-50 mikrosaniye 

 

spesifikasyonlarına sahiptir . Tüm bu spesifikasyonların ihtiyacımız olan özellikleri 

karşılamasından dolayı bu sürücü seçilmiştir .  
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USB Kamera  

 

 Piyasadaki USB kameralardan bir çoğunu inceledik . Genelde sensörlerinde ve düşük 

ışık performanslarında gözle görülür sorunlar yaşadık . Sony IMX322 sensörü ile bu 

kamerada bu sorunları yaşamadık . Bu kamerayı almamızın başlıca nedenleri : 

 

 Piyasadaki USB kameralara göre uygun fiyatlı oluşu 

 Lens açıklığı 

 Düşük ışık çalışma performansı 

 Sony IMX322 sensörü 

 Çözünürlük ve Realtime Fps’i 

 Dinamik alanı ve görüntü iletim protokolleri  

gibi nedenlerden dolayı seçimimizi bu yönde kullandık . ELP Sony IMX322 Sensor 

kamerasının teknik spesifikasyonları : 

  

 Sony IMX322 düşük ışık görüntü sensörü 

 H264 sıkıştırma formatı 

 1080P HD high resolution vision 

 1280x720 30 FPS / 1920x1080 30 FPS 

 2.8-12mm lens 

 S/N Ratio 42 dB 

 Dinamik alan 86 dB 

 Working Temp 20-80  

gibi spesifikasyonlardan dolayı bu kamerayı tercih ediyoruz .  

 

Emax 3005DE Su Geçirmez Servo : 
 

 Piyasadaki su geçirmez servo modellerini inceledik . Genelde maliyet ve büyüklük 

sorunları yaşanıyor . Emax markasının su geçirmez servosu maliyet , ağırlık ve performans 

gibi çoğu konuda kullanım fonksiyon ve amacımız için en ideali . Bu servo’yu kullanmamızın 

başlıca nedenleri : 

 

 Piyasadaki su geçirmez servo fiyatlarına göre ucuz olması 

 Kaldıracağımız cisimlerin yaklaşık 10 katı daha ağırlığı kaldırabilecek 

potansiyele sahip olması 

 Hafif ve konfigüre edilebilir olması 

 Kesit büyüklüklerinin ideal olması 

nedenlerinden dolayı bu servoyu tercih ettik . Tercih ettiğimiz bu servo’nun teknik 

spesifikasyonları : 

 

 Metal dişli analog servo  

 Çalışma gerilimi 4.8 - 6.0 VDC 

 Zorlanma torku : 10kg.cm 4.8V , 12kg.cm 6.0V 

 Çalışma hızı : 0.16sn/60 derece 4.8V , 0.14sn/60 derece 6.0V (yüksüz) 

 Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 mm 

 Ağırlık : 42 gr 

 Bağlantı kablosu : Futaba ve JR tipi 

 Maksimum dönüş açısı : 180 derece  

spesifikasyonlarına sahiptir . Servo’nun teknik çizimleri ve tabloları : 
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Güç , Işıklandırma ve Kablolama  

 

 Elektronik sistemde fonksiyonel işlevler bulunduran ana parçaların seçimi 

tamamlandıktan sonraki adım sisteme güç sağlamaktır .  

 Sisteme güç sağlamak için bir Power Supply satın almadan önce yapılması gereken 

önemli bir hesaplama var : 

1. İlk olarak neyi ölçmemiz gerektiğini anlamamız lazım . Watt , güç ölçmek için 

kullanılan temel bir birimdir , sembolü W’dir .  

2. İkinci olarak Watt nasıl hesaplanır bunu bilmeliyiz . Watt , devredeki anlık akım ve 

gerilim aralığı olan voltun çarpımı ile hesaplanır .  

3. Sistemin içindeki elektrik kullanan tüm parçaların harcadığı Watt amper ve voltajları 

çarpılarak hesaplanır , tekil hesapların hepsi toplandığında seçeciğimiz güç kaynağının 

kaç W olması gerektiğini bulmuş oluruz . 

4. Son adım olarak da , seçtiğimiz güç kaynağı devredeki en yüksek voltajda çalışan 

eleman olan motorun voltaj aralığında olmalı . Voltajı bu düzeyde tutup bulduğumuz 
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Watt değerine bölünce de Power Supply’ın sağlaması gereken amperi bulmuş 

oluyoruz .  

5. Bu hesaplamayı daha detaylı yapmak istiyorsak , seçtiğimiz elektronik parçaları yüzde 

kaç güçte çalıştıracağımızı belirledikten sonra o güç oranına göre bir amperi baz 

alarak sisteme alacağımız beslemenin W seviyesini düşürebiliriz .  

 

Power Supply güç hesabını yaptıktan sonra sisteme uygun güç kaynağını seçmede dikkat 

edilmesi gereken noktalar var . Bunların en önemlisi güvenlik . Alınan Power Supply standart 

onaylı olmalı , aksi takdirde devreden çekilecek peak bir akımda Power Supply yanabilir . Bu 

adımların bizim aracımızda uygulanışı : 

 

 Motor çalışma gerilimi 12 V , anlık akım değeri 11 A = 132 W gücü tek motor anlık 

olarak kullanıyor . 8 motorumuz olduğu için 8x132 yapıp 1056 değerine ulaşıyoruz . 

Ancak motorların hepsinin aynı anda full güçte çalıştırılmayacak . Aynı anda 

maksimum 6 motor , 2’si yüzde 50 güçte olmak üzere çalıştırılacak . Dolayısıyla 

motorların anlık güç çekişi maksimum 660 W oluyor .  

 Sistemde güç çeken diğer elemanlar olan Raspberry Pi ve Pixhawk’ın 5V x 2.5A x 2 

yaparak çektikleri total gücü buluyoruz . 25 W olarak bulduğumuz bu değer elektronik 

kartların anlık çekeceği güç değeri . Ancak olası sensör kullanımları , servoların 

Raspberry’den çekeceği güç ve ağırlık binince çekebildikleri zorlanma gücü miktarı , 

kamera’nın Raspberry’den yapacağı dahili güç çekişi ve Pixhawk’ın throttle olması 

durumunu da göze alıp 50 W olarak total bi değer veriyoruz .  

 Son adımda bu değerleri topluyoruz . 710 W çıkan totale göre bir hesaplama daha 

yapıyoruz . Motorların olası zorlanma , takılma durumları için çektikleri peak akımı 

ile anlık akımın arasındaki farkı bulup bu farkı aktif olarak kullanılan motor sayısını 

da hesaba katıp çarpmamız lazım . Peak akımı 40 A olan motorlarımızın anlık akımı 

da 11 A , dolayısıyla 29 Amperlik bir fark var . Aynı anda maksimum 6 motorun 

çalışacağı ve hepsinin peak çektiği bir durumda 174 W ekstra güç sağlanması 

gerekiyor . 710 W bulduğumuz totale 174 W daha ekleyince 884 W’luk totali elde 

ediyoruz .  

 Araçta sonradan yapılabilecek özelleştirmeler , yükseltmeler ve olası durumları da göz 

önünde bulundurarak aracımız için ideal güç kaynağının 1000W olduğuna karar 

verdik . Motorumuzun çalışma gerilimini göz önüne alarak 24V 40A olarak seçtiğimiz 

kaynağın güvenlik standartlarına uygun olmasına da dikkat ediyoruz. 

 

 Sisteme verilecek gücü bulup güç kaynağını da seçtikten sonraki adım bu güç 

kaynağının sistem içindeki dağıtımı . Seçtiğimiz elektronik kart olan Raspberry Pi 5 volt 

gerilim ve 2.5 amper anlık akımla çalışıyor . Pixhawk da bu değerlerle neredeyse aynı . 

Dolayısıyla gelen yüksek akımı ve voltajı 5 volt 2.5 ampere dönüştürmek için dc dc converter 

görevi gören bir eleman seçmeliyiz . Bu noktada araba ısıtıcı çıkışı 2 USB’li converteri tercih 

ettik. Ayrıca gelen akımı hatlara ayırmak için 5 hatlı porselen bir dağıtım klemensi seçtik. 

 

 Işık kaynaklarının lümen güçlerine göre çektiği güç oranı da değişir . Ayrıca kaynağın 

ne kadar verimli olduğu da önemli bir husustur . Bu durumların hepsine uyan , 3 adet AAA 

pille çalışıp dahili sistemden ayrı şekilde beslenen , verimliliği yüksek ledlere sahip olan , su 

geçirmezlik sertifikalı iki led aydınlatıcı tercih ediyoruz .  

 Sistemdeki tüm elektronik parçalar ve beslemelerinin bitişi ile son adım olan kablo 

seçimine geliyoruz . Veri akışını sağlaması için görüntü kaybı ve realtime sorunu yaşatmayan 

bir ethernet olan Nexansı seçiyoruz . Ağırlığının da fazla olmaması adına seçimleri yaparken 

kablo koruma kalınlığına dikkat ettik . Araca giden besleme için M10’dan daha küçük olan 
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herhangi bir elektrik kablosunu seçtik . Kablolama’nın asıl önemli olduğu nokta suyun içinde 

ağırlık yaratıp aracın: 

 Denge merkezini bozmaları  

 Hidro dinamiğe zarar vermeleri 

 Manevra kabiliyetine zarar vermeleri 

durumlarını tecrübe ettiğimiz için kablonun suda asılı kalıp ağırlığının suyun kaldırma kuvveti 

ile eşit olmasını sağlayacak nötr yüzerlilik kablo kabuğu alarak bu sorunu çözüyoruz .  

 

Sensörler 

 

 Araçtan maksimum veri akışını sağlamak , gözlem ve araştırma amaçlı veri alabilmek 

, durum kontrolünü elde tutmak ve araca fonksiyonellik kazandırmak noktasında sensörler 

çok büyük bir önem taşıyor . Aracın dışından veri alıp istasyona aktarmak ise su geçirmezlik 

sorunundan dolayı zorlayıcı bir durum . Bu yüzden aracın elektronik muhafaza tüpünde 

bulunan Pixhawk PX4 2.4.8’i kullanıyoruz . Pixhawk’ın dahili olarak içinde bulundurduğu 

sensörler : 

 Barometre sensörü : MEAS MS5607 

 Pusula modülü (manyetometre) :  ST Micro 14 bit X4HBA 303H 

akselometre/manyetometre 

 3 eksen jiroskop : Invensense MPU 6000 3-axis akselerometre/jiroskop 

 Jiroskop : ST Micro L3GD20H 16 bit jiroskop  

sensörlerini araçta kullanacağız . Bu sensörler sayesinde gerçekleşecek en önemli şey 3 

eksenli jiroskop sayesinde aracın 3 eksende de dengeli bir şekilde ilerlemesi olacak . Bunu 

sağlamak için de QGroundControl’e özelleştirilmiş algoritmalar ekleyeceğiz . Bunun yanı sıra 

manyetik alan yoğunluğu ölçümü , atmosfer basıncı ölçümü ile derinlik saptama gibi veriler 

de alacağız.  

 

 Ayrıca seçtiğimiz elektronik kart ve uçuş kartı sayesinde ekstra sensörler konfigüre 

edebilir , daha fazla data akışı sağlayabiliriz 

 

4.1.3 Algoritma Tasarım Süreci  

Kontrol , navigasyon ve güdüm işlemlerini gerçekleştirmek ,realtime veri ve görüntü 

akışını sağlamak için algoritma tasarımında iki seçeğenimiz vardı .Birincisi kendi ara 

yüzümüzü ve algoritmalarımızı oluşturup onları kullanmak,ikinicisi ise Open Source olarak 

ücretsiz bir şekilde herkese sunulan QGroundControl’ü kullanmaktı . Kullanıcıya sağladığı 

özellikler,uyumluluğu ,elverişli arayüz kullanımı,ücretsiz oluşu ,amaca uygun modifikasyona 

uğratılabilir oluşu gibi bir çok nedenden dolayı kısa vadede daha verimli olacağı için 

QGroundControl’ü seçtik.Yarışma sonrasındaki süreçte kendi Dış arayüzümüzü ve kendi 

algoritmamızı tasarlayacağız . Tasarlayacağımız dış arayüz için örnek bir algoritma diyagramı 

hazırladık  
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Ayrıca ArduSub üzerinden motor konfigürasyonlarımız ile alakalı algoritmayı da seçtik. 

Minimum bütçe,maksimum performans,optimize veri akışı ve mobilite gibi önemli kriterlere 

dikkat ederek seçimimizi yaptık .  
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Bu konfigürasyonu seçmemizin nedenleri : 

 8 Motorlu yapısı ile tüm eksenlerde hareket kabiliyetine sahip  

 Dar olan ve mobilite gerektiren alanlara uyum sağlayabilecek kapasitede 

 4 itici 4 batırıcılı yapısı ile verimliliği yüksek , performansı da ideal  

 Denge merkezini de de hesaba katınca mekanik tasarımımıza en uygun motor 

yapılandırması  

gibi nedenlerden dolayı algoritmik süreçte bu konfigürasyon modelini seçtik . 

 

4.1.4 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım Tasarımı Özeti 

 

Kontrol istasyonu ve araç içindeki elektronik sistemin iletişimini sağlamak , sistemdeki 

parçaların haberleşmelerini sağlamak ve veri akışı ile kontrol etmek amacıyla : 

 ArduPilot Flight Stack programının özelleştirilmiş algoritmaları ile Submarine/ROV 

kullanımına restack edilerek hazırlanmış , Open Source kaynak kodlarına sahip 

ArduSub yazılımını  

 Drone Code ve Linux’un Pixhawk gibi otopilot kart kullanıcıları için geliştirdiği 

MAVLink protokolüne sahip otopilotların hepsi ile uyumlu bir şekilde çalışabilen 

Open Source QGroundControl yazılımını 

 Ana istasyon ile iletişimde veri akışını sağlamada görev alan Raspberry Pi tabanlı 

Raspberry Pi Companion yazılımını 

 Kendi hazırladığımız yazılım ile realtime olarak gelen görüntüyü erode ve dilate 

işlemlerine maruz bırakıyoruz , flv mantığında ard arda gelen framelerde değişen 

pixelleri yakalıyoruz . Ayrıca görüntünün anlık akışını kolaylaştırmak , frame dropları 

azaltmak ve daha kaliteli bir görüntü yakalayabilmek için görüntüyü anlık fps değerine 

göre değişen bir değerde sabitleyerek pixel bozulmalarını önlüyoruz . Suyun içinde 

görevleri daha kolay yapabilmek , engelleri ve cisimleri tanıyarak hareket 

kabiliyetimizi geliştirmek amacıyla anlık olarak aktarılan görüntüye suyun içindeki 

cisimleri şekil ve boyutlarına göre kategorilendiren ve belirgin hale getiren bir vision 

processing kodu da hazırlıyoruz .  

 

 Motor sürücümüzün firmware’ı olan BLHeli-s sayesinde sürücüyü kodlayabiliyoruz . 

Bir motorun diğer motorlar ile olan senkronizasyonu , motor throttle koruması , 

ısınmaya karşı önlem almak , motoru çeşitli fonksiyonlar ile tam kapasitede 

çalıştırmak , yaşanbilecek elektronik hasarlardan sürücü ve motorları korumak , 

senkronize olmasını istediğimiz motorları senkronize ederek manevra olasılıklarını 

arttırmak ve en önemlisi çapraz konumlar , yatay konum ve dikey konumda aracın 

ilerlemesini sağlamak için çeşitli konfigürasyonlara Pixhawk ile birlikte izin 

vermesinden dolayı bu yazılımı kullanıyoruz . 

 

Kullandığımız yazılımların hepsi Open Source , yazılımları seçerken buna dikkat etmemizin 

başlıca sebepleri : 

 Open Source yazılımların erişimi kolay , ücretsiz oluşu 

 Developerlar tarafından algoritmalarının özelleştirilebilir oluşu 

 İnternette Open Source yazılımlar adına yüksek miktarda kaynak oluşu 

dolayı seçimimizi Open Source yazılımlardan yaptık .  

 

Aracın data akışı , kontrolü , navigasyonu ve güdümünü sağladığımız tüm yazılımların 

kaynak kodlarında fonksiyonel ve tasarımsal özelleştirmeler yapıyoruz . Bu sayede aracın 
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manevra kabiliyetini , kontrol kolaylığını , navigasyon ve data akışını , güdümünü aracın 

fiziksel ve elektronik yeterliliklerine göre özelleştirebilmiş oluyoruz .  

 

İstasyon - Motor Arası İletişim Diyagramı 

 

 

 

 

 

Kontrol İstasyonu’ndan motora kadarki logların iletildiği tüm yol yukarıda verilmiştir .  

  

Kontrol İstasyonu’nda bulunan gamepadden verilen tüm loglar QGroundControl 

yazılımdan geçerek bilgisayara bağlı ethernet portu üzerinden 30 metre yol aldıktan sonra 

aracın içine ulaşır . Ulaşılan ilk elektronik Raspberry Pi 3 Model B isimli kompakt bilgisayar 

kartıdır . Bu karta ethernet portundan gelen log verileri Raspberry Companion yazılımı 

aracılığı ile Raspberry Pi üzerinde bulunan USB portlarından birine iletilir , oradan da 

Pixhawka takılı Micro USB ucundan ilerleyerek Pixhawk’a ulaşır . Pixhawk’a gelen telemetri 

verileri Pixhawk tarafından çeşitli algoritma katmanlarından geçirildikten sonra sürücünün 

Pixhawk’a bağlı olduğu veri kablosu sayesinde sürücüye iletilir . Bu veriler sürücü tarafından 

çeşitli işlemlere uğratılıp bağlı olduğu motora sinyaller halinde aktarılır . Motor sürüş ve 

kontrolü için gerekli olan verileri çeşitli katmanlardan ve yollardan geçtikten sonra motora 
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ulaşır . Tüm veri ve logları elektrik sinyalleri olarak algılayan motor çalışma gücünü ve 

yönünü bu sinyallere göre anlık olarak değiştirir .  

 Akışta QGroundControl, Raspberry Pi Companion, ArduSub ve BLHeli-s 

programlarının hepsinden veri akışı gerçekleşir .  

 

 

Görüntü İyileştirme 

 

Suyun içindeki ışık kırılmaları,suyun kirlenmesi gibi durumlardan dolayı kameradan alınan 

görüntüyü ham bir şekilde kullanmak verimli değil.Çeşitli algoritmalardan geçirip 

katmanlamak,görüntüyü iyileştirmek için kullanılabilecek fonksiyon ve yazılımları kullanmak 

ideal bir yöntem.Ayrıca kameradan alınan görüntünün iletiminde de kullanılan yollardan 

dolayı fps sorunları yaşanabiliyor,görüntüde bozulmalar gerçekleşebiliyor.Bunların önüne 

geçmek amacıyla çeşitli fonksiyonlar,operatörler ve kod satırları kullanacağız.  

 

Erode aşındırmak anlamına gelir.Bu operatör görüntü üzerinde bir aşındırma işlemi uygular. 

Parametrelere göre belirtilen alan içerisindeki pikseller aşındırılır ve gürültülü olarak 

adlandırılan bozuk olan görüntü, gürültüden arındırılarak temizlenir.Bütün bu olaylar 

matematiksel olarak tanımlanmıştır ve diziler üzerinde gerçekleştirilir.  

 

 
Erosion işlemi için kullanacağımız metot olan erode() , imgproc içerisinde yer almaktadır. 

Erode operatörünün üç overloadu bulunmaktadır , bunlar : 

1. Parametre olarak giriş mat nesnesi 

2. İşlem sonucu ataması için çıkış mat nesnesi 

3. Yapılandırma nesnesi 

overloadlarından oluşmaktadır .  

Yapısal elementin merkez noktası kilittir , çünkü pikseller bu noktaya oturtularak oluşturulur . 

Şekiller imgproc içerisinde tanımlıdır , Örnekte MORPH_ERODE kodu vardır : 

 

import org.opencv.core.Core; 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.Size; 

import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 

import org.opencv.imgproc.Imgproc; 

 

public class Erosion { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
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  Mat girisGoruntu=new Mat(); 

     girisGoruntu=Imgcodecs.imread("C:\\1.png"); 

  Mat cikisGoruntu=new Mat(); 

           //Aşındırma işlemi 

Imgproc.erode(girisGoruntu, cikisGoruntu, 

Imgproc.getStructuringElement(Imgproc.MORPH_ERODE, new Size(15,15)));  

        

  Imgcodecs.imwrite("C:\\2.png", cikisGoruntu); 

 } 

} 

 

PNG olarak girilen görüntü yani giriş nesnesi aşındırma işlemine uğratıldıktan sonra çıkış 

nesnesi olarak çıkarılır . İşlem görüntüdeki hatların keskinleşmesini sağlar . Örnek olarak : 

 

 
Yine diğer bir morfolojik operatör olan dilation operatörünü de görüntüdeki küçük görüntüleri 

büyütmek , cisim ve şekiller arasındaki boşlukları görüntüde azaltmak amacıyla kullanıyoruz.  

 Imgproc içerisinde bulunan dilate() operatörü görüntü üzerinde parametreler ile verilen 

alan içerisindeki sınırları genişletir ,  bu genişletme sayesinde piksel gurupları büyür ve 

pikseller arası boşluklar küçülür. 

 

Yine erosion işleminde olduğu gibi dilationda da : 

1. Parametre olarak giriş mat nesnesi 

2. İşlem sonucu ataması için çıkış mat nesnesi 

3. Yapılandırma nesnesi 

overloadları bulunur . Altta dilationa örnek olarak bir kod satırı hazırlanmıştır .  

 

import org.opencv.core.Core; 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.Size; 

import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 

import org.opencv.imgproc.Imgproc; 

 

public class Dilation { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 

 

  Mat girisGoruntu=new Mat(); 

  girisGoruntu=Imgcodecs.imread("C:\\ 1.jpg");  

  Mat cikisGoruntu=new Mat(); 

  //dilate (genişletme) operatörü 

                Imgproc.dilate(girisGoruntu, 

cikisGoruntu,Imgproc.getStructuringElement(Imgproc.MORPH_RECT, new Size(25,25))); 

  Imgcodecs.imwrite("C:\\2.jpg", cikisGoruntu); 

 } 
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} 

 

PNG olarak giren görüntü dilation işlemine maruz bırakıldıktan sonra görüntüdeki hatlar 

büyümüş , kalınlaşmış ve nesneler arası boşluk azalmıştır . Örnek : 

 
Görüntü iyileştirme için uygulanacak bu operatörler dışında : 

  

 Suyun altındaki cisimleri tanımak , engelleri önceden saptamak,tehlike anlarında 

önceden manevra uygulayabilmek,görüntüyü netleştirmek amacıyla çeşitli geometrik şekilleri 

belirleyip birbirinden ayırabilen,şekilleri tanımlayıp etraflarını highlightlayan bir vision 

processing kodu oluşturuyoruz .  

 Hough Circle saptamaları,ve geçiş görevindeki çemberleri saptayıp görüntüyü 

tanıtabilmek için taslak olarak oluşturulmuş bir otonom görev kodu : 

#!/usr/bin/en

v python 

 

 # -*- coding: utf-8 -*- 

 import numpy as np 

 import argparse 

 import cv2 

 #import cv2 as CV #eğer python2 kullanıyorsanız eklemek zorundasınız 

aksi halde hata alırsınız 

 import time 

 from pymavlink import mavutil 

  

 cap = cv2.VideoCapture(0) # webcamin bagli oldugu yer 

  

 master = mavutil.mavlink_connection( 

            '/dev/ttyACM0', 

            baud=115200) 

 # Restart the ArduSub board ! 

 def set_rc_channel_pwm(id, pwm=1500): 

  

    if id < 1: 

        print("Channel does not exist.") 

        return 

  

    # 8 channelimiz var 

    #http://mavlink.org/messages/common#RC_CHANNELS_OVERRIDE 

    if id < 9: 

        rc_channel_values = [65535 for _ in range(8)] 

        rc_channel_values[id - 1] = pwm 

        master.mav.rc_channels_override_send( 
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            master.target_system,                # target_system 

            master.target_component,             # target_component 

            *rc_channel_values)                  # RC channel list, in microseconds. 

  

 while(True): 

  # goruntu yakalama 

  ret, frame = cap.read() 

  

  # goruntuyu grilestir 

     

  output = frame.copy() 

  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

   

  # goruntuyu blurlastir 

  gray = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0); 

  gray = cv2.medianBlur(gray,5) 

  

  gray = 

cv2.adaptiveThreshold(gray,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_

C,\ 

            cv2.THRESH_BINARY,11,3.5) 

   

  kernel = np.ones((5,5),np.uint8) 

  gray = cv2.erode(gray,kernel,iterations = 1) 

  

  gray = cv2.dilate(gray,kernel,iterations = 1) 

  

  circles = cv2.HoughCircles(gray, cv2.HOUGH_GRADIENT, 1, 400, 

param1=40, param2=45, minRadius=0, maxRadius=0) # python3 icin 

  # circles = cv2.HoughCircles(gray, cv2.cv.CV_HOUGH_GRADIENT, 1, 

400, param1=40, param2=45, minRadius=0, maxRadius=0) #python2 icin 

  # kalibre 

  # daireyi isle 

   

  if circles is not None: 

   # x y kordinatlarini integer cevir 

   circles = np.round(circles[0, :]).astype("int") 

    

    

   for (x, y, r) in circles: 

   

    cv2.circle(output, (x, y), r, (0, 255, 0), 4) 

    cv2.rectangle(output, (x - 5, y - 5), (x + 5, y + 5), (0, 

128, 255), -1) 

  

     

    print ("X kordinat: ") 



 
 

49 
 

    print (x) 

    print ("Y Kordinat: ") 

    print (y) 

    print ("Radius: ") 

    print (r) 

    cv2.imshow('frame',output) 

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

     break 

  

  

  

  set_rc_channel_pwm(3, 1540) # robotun sabit kalabilmesi icin 

  time.sleep(5) # 5 saniyede tekrarla 

  if (x == 0 and y == 0): #hedef algilanmadiysa 

       set_rc_channel_pwm(6, 1400) # kendi etrafında dön 

       print("hedef algilanmadi kendi etrafimda dönüyorum...") 

  elif (r < 100): # hedef yakinimizdaysa 

   set_rc_channel_pwm(5, 1600) # düz git 

   print("Balon patlatiliyor...") 

  elif (x > 360 and x < 390 and y > 240 and y < 270 ): # hedef 

ortadaysa 

       set_rc_channel_pwm(5, 1600) # düz git 

       print("Düz Gidiliyor...") 

  

  elif (x < 360): # hedef robotun solunda kalıyorsa 

       set_rc_channel_pwm(4, 1400) # sola dön komutun kontrol 

edilmesi lazım 

       print("Sol'a dönülüyor...") 

       if (y < 240): 

           set_rc_channel_pwm(3, 1600 ) # robotun havalanmasi 

       elif (y > 270): 

           set_rc_channel_pwm(3, 1400) # robotun alcalmasi deger 

random girildi alcalma pwm bulunduktan sonra degistirilicek 

  elif (x > 390): # hedef robotun saginda kaliyorsa 

       set_rc_channel_pwm(4, 1600) # saga dön komutun kontrol 

edilmesi lazım 

       print("Sag'a dönülüyor...") 

       if (y < 240): 

           set_rc_channel_pwm(3, 1600) # robotun havalanmasi 

       elif (y > 270): 

           set_rc_channel_pwm(3, 1400) # robotun alcalmasi deger 

random girildi alcalma pwm bulunduktan sonra degistirilicek 

 cap.release() 

 cv2.destroyAllWindows() 
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Bu kod paketinde otonom görev yapmak için hazırlanmış olan Open Source vision processing 

kodlarını otonom görev yapmayacağımız için değiştirip,sadece basit geometrik cisimleri 

tanımak , cisimleri highlight etmek ve görüntüleri netleştirmek için kullanacağız.  

Bir diğer görüntü iyileştirme yöntemimiz ise FPS Sabitleme.Fps yani saniyedeki kare 

sayısının tanımı : 

 Saniyelik görüntü sayısı ya da çerçeve oranı , saniyedeki çerçeve sayısı ve çerçeve 

frekansı olarak da bilinir . Bir görüntüleme aygıtının ürettiği çerçeve adı verilen 

benzersiz sıralı görüntülerin frekansıdır .  

 

Bu frekansda yaşanan ani düşmeler ve yükselmeler görüntüde yırtılmalara , realtime akışta 

bozulmalara neden olabilir . Bunu düzeltmek için kameramızın 1080p’de anlık aktarabildiği 

kare sayısını denemeler sonrasında optimum düzeye sabitleyip fps droplarından da 

kurtuluyoruz .  

 

BLHeli-S Sürücü Firmware 

 

BLHeli-S yazılımı ESC Sürücülerin helikopter,multirotor,iha,drone ve benzeri araçlarda 

kullanımını özelleştirmek için oluşturulmuş bir yazılımdır . BLHeli-s bir çok farklı sürücü 

özelleştirmesi olanağı sunar.Üç temel kategoride kodlama yapmanıza izin verir,bu kategoriler: 

 

1. Main : Soft Spool-up , Governor ve Low Voltage Limiting özelleştirme 

kodlamasına imkan sunar . 

 

2. Tail : Rapid Throttle Response , Idling , Bidirectional Operation özelleştirme 

kodlamasına imkan sunar . 

 

3. Multi : Rapid Throttle Response , Closed Loop Operation , 

Bidirectional Operation özelleştirme kodlamasına imkan sunar .  

 

Desteklenen tüm sürücülerde motoru sorunsuz ve smooth sürüş için test edilmiştir .  

Tüm kodlar 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz and 12kHz PWM input signallerini destekler . Program 

fonksiyonları ve parametre değerleri :  

 

Programlama parametreleri tablosu,main: 

 
 

Programlama parametreleri tablosu , tail : 
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Programlama parametreleri tablosu , multi : 

 
 

Normal değerler yeşil olarak belirtilmiştir.Değer değişiklikleri defaultlarının geri 

yüklenmesine sebep olur.Yukarıdaki değer ve parametreleri de göz önünde bulundurunca 

BLHeli-s’in sağladığı özelleştirmelerden kullanabileceklerimiz: 

 

 Motor Voltaj ve Akım sabitlemeleri ve ayarlamaları 

 Çokyönlü Operasyonlar 

 Peak ve kaçak akım durumlarındaki güvenlik önlemleri 

 Motor senkronizasyonu ve yönlendirmeler 

 Termal Koruma 

 Shutdown protokolü 

 

olarak değerlendirilmiştir.Ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bu yazılım sayesinde özellikle 

manevra kabiliyeti ve güvenlik önlemlerinde büyük özelleştirmeler yapılmıştır.  

 

ArduSub  

 

ArduSub Open Source yazılımı ROV ve AUV’lar için geliştirilmiş tam donanımlı bir kontrol 

yazılımıdır.ArduSub,ArduPilot Flight Stack programının özelleştirilmiş algoritmalar ile ROV 

ve AUV’lar için restack edilmiş yazılımıdır.Kaynak kodları ArduCopter yazılımından 

geliştirmedir . 

 ArduSub , geri bildirim kararlığı kontrolü , derinlik ve yön tutma , otonom navigasyon 

dahil olmak üzere bir çok kullanıcı odaklı özelleştirilmiş program özelliklerine sahiptir.  

Pixhawk kartına setup edilip aktive edilen yazılım,kumandadan gelen giriş verilerini işleyerek 

sürücüler üzerinden sinyaller ile motorları kontrol etmek,sistemi denetlemek ile 

sorumludur.Giriş verilerini kontrol ettiği gibi Pixhawk’dan gelen telemetri verilerinin 

Raspberry Pi kartına aktarımında da MAVLink protokolü kullanır.İstasyonda 

QGroundControl arayüzünden gelen logları işlemekte de sorumludur.Open Source olması, 

OpenCV’de erişim kolaylığı olması,developerları desteklemesi,kullanımı ve kaynaklarını 

konusunda bir çok rehber olması,C++ dilinden dolayı modifikasyon kolaylığı,yeni nesil 

kartlar ile uyum sorunun yaşamaması gibi bir çok durumdan dolayı ArduSub yazılımı ROV 

ve AUV üreticileri tarafından tercih edilir , biz de tercihimizi bu yönde yaptık . Raspberry Pi 

3 Model B ve Pixhawk PX4 modeli ile konfigüre edilmiştir,stabilizasyonu optimize hale 

getirilmiştir .  
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Ekte görüldüğü gibi sekiz thruster konfigürasyonuna uygundur , senkronize çalışmalarını ve 

kontrollerini kendi algoritmaları ile sağlar . Bizim de kullanacağımız bu frame aracımız için 

gerekli yatay,dikey,çapraz eksen sürüşlerine izin veren bir yapıdadır.İzin verdiği bazı 

özelleştirmeler de şunlardır:  

 Feedback control and stability 

 Depth hold 

 Heading hold 

 Camera Tilt 

 Light Control 

 

veri akış ve kontrol özelleştirmelerine izin verir.Ayrıca Sonar , derinlik sensörleri, iletkenlik 

sensörleri,gps lokalize sensörleri,tarama sensörleri gibi daha komplike sensörleri de 

destekler,araç modifikasyonu sonrasında tekrar kurulumla bu işlevlere de izin verir. 

 
ArduSub’ın desteklediği iletişim ağı verilmiştir. Bu diyagramın dışında da developer 

özelleştirmelerine izin vermektedir . Biz iletişim için  

1. Joystick’den log girilir 

2. QGroundControl UDP protokolleri ile ethernet portundan logu iletir 



 
 

53 
 

3. Ethernet kablosu Raspberry Pi’a gelir , Raspberry üzerinden Companion aracılığı ile 

USB portuna aktarılır .  

4. Pixhawk’a bağlı micro USB ucu ile Pixhawk ile iletişim sağlanmış olur .  

5.  

Companion Yazılımı  

 

Raspberry Pi‟a yüklenen Companion yazılımı otopilot ve kontrol yazılımları ile USB port 

ve Ethernet port arası bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılır.Biz de ArduSub ile yer üstü 

istasyonda bulunan QGroundControl arası iletişimi ethernet portu aracılığı ile sağlayacağız . 

Ethernet portuna girişleri kontrol ettiği görüntü ve kumanda verilerinin iletiminden de 

sorumludur.Raspberry Pi 3 Model B ve Pixhawk ile ilgili kullanımında herhangi bir 

senkronizasyon ya da uyumluluk sorunu yoktur .  

 

QGroundControl Yazılımı  

 

ROV‟un istasyondan yönetimi için kullanacağımız dış arayüz yazılımıdır.Pilot kumandadan 

verileri almak , aldığı verileri ethernet kablo ile companion aracılığı ile Raspberry Pi 3 B+ „a 

iletimini sağlamak,Pixhawk‟dan Raspberry Pi‟a gelen telemetri verilerinin 

(sensör,kontrol,durum vs.) arayüz ile pilota gösterimini sağlamak ve USB kameradan gelen 

1080p HD canlı görüntüyü yer üstü istasyonunun ekranına vermek görevleridir . 

 

 
 

4.2  Dış Arayüzler 

Araçtan su içindeyken: düzlem , ivme ölçümü, pusula , derinlik , dalış süresi , hız , voltaj , 

kamera açısı gibi verileri almak , kumanda konfigürasyonu gibi özellikleri ile maksimize 

edilmiş kontrol stabilizasyonunu sağlamak ve su içinden canlı olarak 1080p HD görüntü 

almak için aracın dış arayüzü olarak kontrol istasyonunda QGroundControl‟u kullanıyoruz . 

QGroundControl yazılımı veri aktarım protokolü olarak MAVlink protokolünü kullanır. C# 

ve Python dillerini desteklemektedir ve open source hizmetler sunduğu için developer 
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komünitesine sahiptir , geliştirme ve modifikasyon olanaklarına açıktır . Ayrıca Windows, 

Linux , Android , OS X ve İOS işletim sistemlerini desteklediği için erişime açık ve 

ulaşılması kolaydır . 

Aracımızda kullanacağımız Pixhawk PX4 ve Ardusub ile uyumludur , tam kurulum imkanı 

sunar . Ayrıca MAVlink iletişim protokolünü kullanan her otopilot ile uyumludur . 

 

 
  

Derinlik , sensör ve çalışma verilerini aktarabiliyor oluşu ihtiyacımız olan tüm veri 

akışını sağlamamız için yeterli oluyor . Ayrıca görevleri gerçekleştirirken ihtiyaç 

duyduğumuz derinliği hesaplayarak aracın konumlandırmasını da sağlamamıza yardımcı 

oluyor .  

 Çalışma durumu verisini aktarıyor oluşu robotun derin sularda yüzerken sorun yaşayıp 

yaşamadığını test etmemize, robottan akan verinin akışındaki sorunları tespit edip çözmemize 

olanak sağlıyor.  

 Konfigürasyon ve sistem ayarları sayesinde özelleştirilebilir, modifikasyondan 

geçirilebilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda optimum performans adına değişiklikler yapılabilir .  

 İvme ölçer ve pusula ile sağladığı bilgiler sayesinde konumumuzu saptayabiliyor, yön 

almamız gereken yeri tespit edip aracın görevleri kolaylıkla icra edebilmesini sağlıyoruz.  

  

 

QGroundControl Motor Setup 

 

Aracın mekanik ve elektronik sistem kurulumlarını tamamlayıp güvenlik önlemleri 

kapsamında test ettikten sonra motorları kurup kullanmak için QGroundControl’ün Setup 

Vehicle Setup kısmından Motors bölümüne girilmeli .  
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Sağda bulunan görüntü ROV/AUV’un kullanımda olan frame’ini gösteriyor . Eğer kullanmak 

istediğiniz Frame bu değilse Vehicle Setup’ın Frame bölümünden aracınıza uygun frame’i 

seçebilirsiniz . Bize uygun olan frame 8li konfigürasyon olduğu için biz onu seçiyoruz . 

Ardından : 

1. Sayfadaki yönlendirmeleri detaylıca okuyun . 

 

2. Altta bulunan slider’ı kaydırıp motorları test için aktifleştirin . 

 

3. Tüm motorları tek tek hareket ettirip doğru yönde döndüğünden emin olun . Eğer 

motorunuz yanlış yönde dönüyorsa Reverse Motor Direction seçeneğinden o motoru seçip 

yönünü değiştirin .  

4. Motor testini auto check ettikten sonra thrusterları onaylıyorsa testi kapatın .  

 

QGroundControl Basic Tuning  

 

Tuning işlemi sayesinde PID kontrollerinizi işleminize ve aracınıza en iyi uyacak 

şekilde istediğiniz konfigürasyona değiştirebilirsiniz . Motor manevra hareketlerini 

keskinleştirmek , yumuşatmak gibi amaçlar için Tuning yapabilirsiniz . Bu Ekranda 

ayarlanabilen üç kontrol cihazı vardır:  
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Attitude Controller Parameters yani Tutum Denetleyici Parametreleri bu kontrollerden 

ilkidir . Aracınızın çeşitli manevraları yapabilmesi yeteneğine (yeterli motorlar/DOF) sahip 

olduğu varsayılarak , aracı istediğiniz şekilde yönlendirmekten sorumlu olan denetleyicinin 

parametreleridir .  

 Position Controller Parameters yani Pozisyon Kontrolörü Parametreleri aracı 3 boyutlu 

bir boşlukta bir noktaya yerleştirmekten sorumlu olan kontrolcünün parametreleridir . Z 

Parametreleri derinlik kontrolünün nasıl çalıştığını kontrol ederken XY parametreleri aracın 

yatay konum kontrolünü sağlar .  

 Waypoint Navigation Parameters yani Yol Haritası Gezinme Parametreleri otomatik 

ve kılavuzlu modda yoldaki noktaları izlemekten sorumlu olan denetleyicinin 

parametreleridir. 

 

QGroundControl İle Araç-İstasyon İletişimi 

 

Aracın kontrol/navigasyon/güdüm faaliyetlerini sağlayabilmesi için Pixhawk ile 

QGroundControl arasındaki iletişim hayati bir önem arz ediyor . Kontrol İstasyonu ile aracın 

arasındaki veri akışını ethernet portu ile yapıyoruz . Araç içinde Raspberry Pi’a bağlanan 

ethernet kablosundan gelen istasyon verileri Companion yazılımına aktarılıp Companion 

tarafından da Raspberry Pi’ın USB portuna aktarılıyor . Micro ucu Pixhawk’ın girişine bağlı 

olan USB’den gelen veriler Pixhawk’ta işlenip aracın kontrol ve güdümü sağlanıyor .  

 

Görüntü akışını da yine Companion yazılımı Raspberry Pi’ın diğer bir USB portuna 

bağlı olan kamera’dan gelen realtime görüntüyü ethernet portuna aktarıyor . Böylece hem 

kontrol hem görüntü tek kablo ile sağlanıyor . Araca giren kablo sayısının azaltılmış olması da 

sızdırmazlığa katkıda bulunuyor .  
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-Ek olarak QGroundControl‟ün Vehicle Setup bölümünden : 

# Donanım yazılımı 

# Kumanda konfigürasyonu 

# Sensörler 

# Güç Durumu 

# Güvenlik 

# Kamera 

# Işıklar 

# Çerçeve 

# Parametre gibi verilere ulaşabilir, yazılım üzerinden modifikasyonlar yapılabilir . 

5 GÜVENLİK 

Aracımızın yarışmaya dahil olabilmesi için bazı güvenlik protokollerini sağlaması 

gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden takım olarak aşağıdaki önlemlerimizi alacağız.Ayrıca 

takımımız bu güvenlik kurallarımızı ve tedbirlerini tam anlamıyla uygulayabilmek için 

araç yapımına başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışmalarda 

bulunacak. 

 

             Üretim Aşamasında Güvenlik  

•Üretim sırasında birçok delici/kesici alet kullanacağımız için koruyucu 

ekipmanlarımızı giyerek atölyede çalışacağız.  

•Bu süreçte yanma/patlama gibi durumlarda atölyemizdeki yangın söndürme tüpüyle 

müdehale edeceğiz.  

•Atölyemizde birçok kesici alet bulunduğundan bunların ortalıkta bulunmaması 

gerekiyor.O yüzden atölyemizdeki bir dolabı sadece bu tarz aletlerden korunmak için 

ayırdık. 

•Eğer üretim sırasında bir kaza olursa öncelikle panik yapılmamalı, olay anında sakin 

kalınmalıdır.Etraftakileri kaza hakkında bilgilendirmeli ve uyarmalıyız. 

•Araç test aşamasındayken olası bir elektrik kaçağı olabileceğinden havuzdan uzak 

test edilmelidir. 

•Ayrıca atölyede küçük parçaların kaybolmaması için parça organizeri kullanacağız. 

•Olası bir yaralanma veya sağlık sorununda müdehale edebilmek için atölyede sağlık 

dolabı bulundurucağız. 

 

Aracın üretim atölyesinde ve yarışma alanında bulunduracağımız güvenlik 

ekipmanları listesi:  

 

• Koruyucu iş gözlüğü 

•Kesilmez , yanmaz eldiven 

•Atölye önlüğü 

•Talaş , döküntü ve zehirli havayı filtreleyen maske 

•Yangın söndürme tüpü 

•İlk yardım seti 

•Çelik burunlu iş ayakkabısı 

•Baret 
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•Ayrıca atölye çalışmalarından önce , mentörümüz tarafından tüm takımımıza Atölye 

kuralları , ekipman kullanımları hakkında bir eğitim verilecektir . 

 

Araçta Güvenliği Sağlamak 

 

•Aracımızın yapısı itibari ile aracımızda keskin bir köşe bulunmamaktadır. Ancak 

aracımızın taşınımı veya üzerinde çalışırken sorun yaşamamak için üzerinde keskin bir 

uç bırakmamaya dikkat edeceğiz.  

•Sualtı aracımızın pervaneleri motora giden kablolara zarar vermesin veya pervaneler 

zarar görmesin diye motor koruması takacağız.Ayrıca takacağımız bu korumalar bize 

motordan daha çok verim almamızı sağlayacak. 

•Aracımız içerisinde gevşek bir parça bırakılmayacak. Bu sayede araçta bir sorun 

çıkma ihtimalini en aza düşüreceğiz. 

 

Elektronik Aksanların Bulunduğu Tüpte Güvenlik  

 

•Tüpün sızdırmazlığını sağlamak için testlerimizi aracımızın içi boş iken yapacağız. 

•Eğer elektrik kaçağı olmuş ise araca çıplak elle dokunulmamalıdır. 

•Tüp içerisinde gevşek kablo bırakılmayıp her kablonun yerinde olduğuna emin 

olmadan tüpü kapatmamaya dikkat edeceğiz.  

•Tüpümüzün arka tarafından aracın kabloları girecek.Bu yüzden su yalıtımını 

sağlamak için konnektör kullanacağız.  

•Aracımızın yarışma esnasında teknik bir arıza göstermesi durumunda ana kontrol 

noktasına acil müdehale için sigorta sistemi yapacağız.Böylece sıkıntı durumunda 

hızlı erişimle sistemi kapatabileceğiz. 

•Aracımızın su sızdırmazlığını sağlamak için bir çok yalıtım aşamasından geçireceğiz. 

Tüm bu şartları sağladıktan sonra güvenlik zaafiyeti olması ihtimali yoktur. 

6 TEST 

 

Tasarlanan ve üretilen sistemlerin güvenli , fonksiyonel ve olması gerektiği gibi çalışması için 

en önemli gerekliliklerden biri de test aşaması . Teorikte çalışan ve fonksiyonel olan şeylerin 

pratikte test ederken çalışmadığı bir çok durum vardır . Bundan dolayı test aşamalarında 

çeşitli sistemleri test ettik : 

 

 Normal bir RC Servo’yu Su geçirmez yapmak :  

Normal bir servoyu su geçirmez yapmak için internette bulunabilecek pek çok yöntem var . 

Bir çoğu waterproof epoxy yardımı ile servo’nun içini doldurup dışını kaynatmak ve tamamen 

kapamaktan geçiyor . Takımca bunun verimli olmadığını , metal gear sete sahip servoların 

dişlilerine zarar verdiğini , temassızlığa yol açtığını düşündüğümüz için yeni bir yol oluşturup 

bunu servo üzerinde denedik .  

Kendi tasarladığımız yolun adımları şöyle idi : İlk olarak servo’nun içini açıp elektronik 

kartını ve dişlilerin bulunduğu bölümü et kalınlığı ince ama doluluğu yüksek bir 3 boyutlu 

baskı tabakası ile kutuluyoruz . Bu kutuyu tamamen kapatmadan önce gearları wd-40 ile silip 

motor yağı döküyoruz . Ardından elektronik kartı bir naylon içine alıp sadece kablolara çıkış 

veriyoruz . Bu adımların sonucunda elektroniğin bulunduğu baskı kutuyu yapıştırıp 

yapıştırma hatlarını su geçirmez bant ile kapatıp bandı ısıtarak sıkıştırıyoruz . Ardından hatları 

güvene almak için waterproof epoxy ile tüm kutuyu sıvıyoruz ve sıcak hava tabancası ile 30 

ila 40 derece arasında 3 dakika gibi bir süre ısıtıyoruz . Bu işlemlerden sonra kutunun tüm 

boşluklarına waterproof epoxy’i hava boşluğu kalmayacak şekilde dolduruyoruz . Epoksi 
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kuruduktan sonra servo’nun kutusunu kapatıp kapanma hattına epoksi döküp yine ısıtıyoruz . 

Tüm bu adımlardan sonra güvenliğinden emin olmak için bant taktiğini burada da 

uyguluyoruz . Adımların hepsini uygulayıp olabildiğince güvenli bir koruma ortaya koyduk 

ancak performans ile ilgili büyük sorunlar yaşadık . 30 saniye gibi bir süre boyunca 

döndürünce servo’nun aşırı ısındığını , teklemeye başladığını ve performansının düştüğünü 

gözlemledik . Bu test sonucunda daha güvenilir ve performanslı olduğu için Su Geçirmez 

Servo almaya karar verdik .  

 

 Penetrator Potting (Kablo geçişlerini su geçirmez yapmak) : 

Aracın istasyondan gelen kablolarının içeriye su geçirmezlik sorunu yaşamadan girmesi için 

penetratorün potting dediğimiz işleme tabi tutulması şart . Bununla ilgili kaynakları araştırıp 

biz de elimizdeki bir taneyle yapmayı denedik . İlk adımda penetratorden araca girecek 

kablonun penetratorden geçtiği kısmın kabuğunu kesip çıkarıyoruz . Ardından kabloyu 

döndürerek olabildiğince küçültüp sıkıştırıyoruz . Kablonun aracın dışında kalan kısmının 

kısa bir aralığını asetonlu bez ile temizleyip yüzeyini kimyasallardan arındırıyoruz , bu 

şekilde daha iyi bir tutunma sağlıyoruz . Kabloyu penetratorden geçiriyoruz , ardından temiz 

epoxyi penetrator ve kablonun içine bir şırınga yardımı ile sıkıyoruz . Özellikle penetrator’un 

sholder kısmını iyice dolduruyoruz .  

 

 
Penetratorü tamamıyla epoksi ile doldurduktan sonra etrafını temizleyip 90 derecelik fırında 3 

saat ısıtıp kurumasını ve tutunmasını sağlıyoruz . Bu işlem doğru yapıldığında tamamen su 

geçirmez bi penetratore sahip oluyoruz .  

 

 3D Baskı Küp ile Parlatma yöntemi denemesi: 

İçi boş olan , et kalınlığı yaklaşık olarak 5 mm’lik yüzde 50 dolulukta bir küp basarak 

parlatma yöntemi testine başlıyoruz .  
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Pla filament ile baskıyı aldıktan sonra parlatma yapacağımız asidik solüsyonumuzu 

hazırlıyoruz . Solüsyona yüzde 75’in üstünde değere sahip bir miktar aseton döküyoruz , 

ardından biraz da su ekleyip karıştırıyoruz , 10 dk bekledikten sonra solüsyonu bir tabağa 

döküp tabağın üstüne delikli bir kap koyup küpü kabın üstüne koyuyoruz . Her 30 dakikada 

bir küpün başka yüzeyini çevirip kabın üstüne koyarak 6 saat bu işlemi yapıyoruz . İşlem 

sonucunda parlatılan küpü 1 gün soğuk bir ortamda muhafaza ettikten sonra su dolu bir 

kovanın içine bırakıp 30 dakika bekliyoruz . Tamamı suyun içinde olan kübün dış yüzeylerini 

iyice kuruladıktan sonra kübü bir bıçak ya da testere yardımıyla kesiyoruz . İç yüzeyi 

ellediğimizde herhangi bir su , nem örneği göremedik . Bundan çıkardığımız sonuç parlatma 

işleminini başarılı olduğuydu .  

 

Simülasyonlar : 

 

 Ortam koşulları modifike edilebilen , fizik kurallarına göre oluşturulmuş bir boşlukta 

çeşitli durumları uygulayıp sonuçlar alınmasına kompütasyonel simülasyon diyebiliriz . 

Özellikle sualtı araçları için simülasyonlar hayati bir değere sahip . Suyun altındaki basınçta 

olacak durumları görmek , CFD analizleri ile aracın performansını ve yüzey şekillerinin su 

akışına karşı gösterdiği direnci test etmek , su sızdırmazlık ve kontrol denemeleri yapmak gibi 

bir çok işlev için kullanılabiliyor . Biz de internette bulduğumuz tüm kaynaklardan 

ROV/AUV’lar için bir simülasyon olanakları listesi hazırladık :  

  

 ROV Design and Analysis (RDA) : ROV içindeki kontrol sistemlerini ve elektronik 

sistemleri kullanmak , simüle etmek ve analizler yapmak için geliştirilmiş bir 

simülasyon. 

 ROVSim Gen 3 : Piyasadaki en detaylı ROV simülasyonlarından biri olan ROVSim 

Gen 3 sayesinde elektronik sistem testleri , anlık veri akışı , mekanik sistem testleri , 

kontrol testi , itici testlerinin hepsi tek bir model üzerinden anlık olarak 

gerçekleştirilebiliyor .  

 Ansys ile CFD Simülasyonları : Akış analizlerini ansys üzerinden yaparak aracın 

fiziksel özelliklerinin ve şeklinin su altında kullanıma ne kadar uygun olduğunu , 

suyun içinde ilerlerken nasıl bir etki yaratacağını detaylı bir şekilde 

gözlemleyebiliyoruz .  
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Tüm bu simülasyonları KTR sonrası uygulamaya başlayıp üretim sürecindeki sorunları 

erkenden çözeceğiz . 

7. TECRÜBE 

Alozya takımı üyeleri Adana Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan bir robotik 

grubudur.Takımımız 2019 Teknofest yarışmasında ilk kez katıldıkları Su Altı 

Sistemleri kategorisinde 7.lik göstermiştir.Ve bu yarışma bizim için yeni fikirler 

oluşmasına ve sorunları farketmemize ön ayak olmuştur. 

Bu süreçte bu şeyleri tecrübe edindik: 

 

-Araç üretiminin her aşamasında takım olarak bilinçli olup her aşamada birbirimize 

destek olmamız gerekiyor.Takım olarak belirlenen görevlerin tam zamanında yapılıp 

süreci yavaşlatmamalıyız. 

-Yarışma alanında bir sorun ile karşılaşırsak sakin kalarak sorunu tespit edip,çözüme 

gitmeye çalışacağız. 

-Kontrol istasyonu ile havuz başındakiler birbiri ile iletişim kuramadığı için önceden 

belirlediğimiz talimatlara uyulacak. 

-Takım olarak yeni fikirlere açık olacak.Aracı geliştirebilecek her şey takım içerisinde 

paylaşılacak. 

 

Bu bilgi ve tecrübemiz ile araçta daha yenilikçi, özgün, kullanımı kolay ve 

zorlu görevlerde kullanılabilecek bir araç yapmayı düşünüyoruz. 

 

•Yarışma sırasında şunu farkettik ki bizim aracımızın açılır kapanır bir kapağı 

yoktu.Ve olmaması bizim devre kartlarına ulaşmamızı engelliyordu.Biz de kendimiz 

kapak tasarımı yaptık.Bu şekilde hem kendimize özgü bir kapak oldu hemde kullanımı 

kolay bir parça haline geldi. 

•Önceki aracımızda araçta kanca sistemi kullanarak cisimleri kaldırıyorduk.Bu da 

tutma bırakma gibi işlevleri uygulayamıyordu.Şimdi ise kendimiz mekanik bir kol 

bağlayacağız ve bu şekilde istediğimiz hareketleri sağlayabileceğiz 

•Deneyimlediğimiz bir şey ise aracın nasıl dengede kalabileceği. Bu sefer aracımızda 

vatoz şeklini tasarladık.Bu sayede dengeli ve stabil bir hareket sağlayabiliyor. 

•Bir başka eksiklik ise kendimize ait kontrol panelimizin olmamasıydı.Şimdi ise 

kendimiz bir kontrol istasyonu tasarladık. 

•Aracımızda öncekinin aksine motorlarımızı çapraz şekilde konumlandırdık.Böylece 

her eksende istediğimiz hareketi yapabiliyoruz. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Tamamlanan/Tamamlanacak 

Görevler 

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Teknofest Su Altı Sistemleri 

şartnamesini okuyup anlaşılması 

15 Mart 2020 20 Mart 2020 

Aracın tasarımı üzerine çalışmalar 

yapıp bu süre içerisinde üretimsel 

açıdan eksikliklerin belirlenmesi 

 

20 Mart 2020 

 

22 Mart 2020 

Ön tasarım raporu için gerekli 

verilere sahip olunuldu ve ön tasarım 

raporu yazıldı. 

 

22 Mart 2020 

 

25 Mart 2020 

Aracı geliştirmeye yönelik üretimsel 

ve malzeme alanlarında araştırmalara 

devam etmek. 

 

25 Mart 2020 

 

1 Mayıs 2020 

Aracın 3D tasarımının bitmesi ve 

bilgisayar üzerinden similasyonlara 

sokulması ve hataların giderilmesi. 

 

1 Mayıs 2020 

 

15 Mayıs 2020 

Eksikler üzerine toplantılar ve 

çalışmalar yaparak aracı geliştirecek 

yeni fikirler üretip araştırma yapmak. 

 

15 Mayıs 2020 

 

1 Haziran 2020 

Ön Tasarım Raporunun üzerine yeni 

yaptığımız şeyleri,aracın daha detaylı 

ve üretime hazır hale geldiğini 

anlatmak için Kritik Tasarım 

Raporunu yazmak. 

 

1 Haziran 2020 

 

5 Haziran 2020 

Kritik Tasarım Raporunun 

açıklanması ve maddi desteğin temin 

edilmesi 

26 Haziran 2020 1 Temmuz 2020 

Ürünlerin sipariş edilmesi ve temin 

edilmesi 

1 Temmuz 2020 15 Temmuz 2020 

Elimizdeki kontrol kartının 

kodlanması ve aracın dış kasasını 

oluşturan parçaları üretime hazır hale 

getirmek 

 

15 Temmuz 2020 

 

25 Temmuz 2020 

Yazılımı biten aracın motorlarını 

takarak kontrol  kartlarını içine 

yerleştirip aracı bitirmek. 

 

25 Temmuz 2020 

 

5 Ağustos 2020 

Aracın su içerisindeki testlerini 

yapmak varsa sıkıntıları giderip 

Sualtı Araçlarının Sızdırmazlık ve 

Hareket Kabiliyeti Videosunu 

çekmek 

 

5 Ağustos 2020 

 

 

14 Ağustos 2020 

Aracın son kontrollerini yapıp yarışa 

hazır hale getirmek 

14 Ağustos 2020 22 Eylül 2020 

Yarışma Tarihi  22 Eylül 2020 27 Eylül 2020 
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Bütçe Planlaması 

Ürün Adet/Uzunluk Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Derin Gezen Su Geçirmez 

Motor 

8 260TL 2080TL 

Derin Gezen 4lü Elektronik 

Hız Kontrolcüsü 

2 380TL 760TL 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol 

Kartı 

1 616TL 616TL 

Sony IMX322 Kamera 1 400TL 400TL 

M10 Konnektör 12 4$ 48$ 

Nexans CAT6 Ethernet 

Kablosu 

30 Metre 1.5TL 90TL 

Raspberry Pi 3 Model B 

Devre Kartı 

1 310TL 310TL 

Snopy Sg-301 (Kablolu 

Joystick) 

1 140TL 140TL 

Elektrik Kablosu 30 Metre 2TL 60TL 

Pleksi Cam Boru 1 315TL Sponsorlar 

Tarafından 

Karşılandı. 

Gövde ve Gripper Baskısı   Sponsorlar 

Tarafından 

Karşılandı. 

Emax ES3005DE Su 

Geçirmez Servo 

 

2 210TL 420TL 

Power Supply 1000W 1 370TL 370TL 

Boru Kelepçesi  2 25TL 50TL 

O Ring Conta 6 15TL 90TL 

Nötr Yüzerlilik Elektrik 

Kablosu Kabuğu 

60 Metre 80TL 80TL 

Selsil Suya Dayanıklı Epoxy 

 

3 26TL 78TL 

Dönüştürücü (Araba 

Çakmaklık USB Çıkışı) 

1 20TL 20TL 

Küçük O Ring Conta 16 0.5TL 8TL 

Heatsink Kart Soğutucu 8 2.8TL 24TL 
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Risk Planlaması 

Risk Çözüm 

Üretim sırasında patlama/yanma 

gerçekleşmesi 

Atölyedeki yangın söndürücüyü 

kullanmak 

Kabloda açık yer kalması durumunda elektrik 

kaçağı veya temassızılık olması durumunda 

çalışmama 

Açık yerlerin kapatılması ve ve tekrardan 

yalıtılması 

Test sırasında kodlarda hata olduğunu fark 

etmek 

Kodları yazılımcı ekibimiz inceleyecek ve 

ona uygun şekilde kodları tekrardan 

yazacacak 

 

 

Su altı aracının bir anda su almaya başlaması 

Bunun yaşamamak için önceki test 

süreçlerinde aracın su almadığından emin 

olacağız.Ama her ihtimale karşı bu durum 

yaşanırsa diye farkettiğimiz anda arcımızı 

hemen sudan çıkarıp su yalıtımını tekrar 

sağlayacağız. 

Aracımıza bir parça takmayı unutursak veya 

yanlış parça takma durumu 

Bu olayı yaşamamak için suya 

indirmeden önce görev çizelgesi 

yapacağız.Araç o şartlarımızı sağlamadan 

suya indirmeyeceğiz 

Araç üretiminin zaman açısından aksaması 

ve yetimemesi 

Üretime başlamadan önce yaptığımız 

üretim programına günü gününe uyarak 

ilerleyeceğiz. 

Üretim planını oluşturduktan sonra 

Teknofesin rapor/video tarihlerini 

değiştirmesi. 

Mutlaka üretim planında olası takvim 

değişimleri olursa diye her aşamada 

kontrollü gidebilmek için test süresi 

bırakacağız. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Bu sene teknofest için su altı aracı tasarlarken yenilikçi bir tasarım ile katılım 

sağlamak istedik.Bu yüzden bize su altında yeterli bir hareket kabiliyeti sağlamak için 

aracımızın tasarımında vatozdan esinlendik. Vatozlar yatay eksende stabil ve dengeli 

hareket edebilen canlılardır. Aracımızda da aynı bu şekilde hareket kabiliyetini 

sağlayabiliyoruz.Bu özelliğin yanı sıra aracımızda kullanacağımız pixhawk denge 

kartı içerisindeki jiroskop modüllerini kullanarak aracı 90° dik hale 

getirebiliyoruz.Böylece zorlu,dar ve sıkıntılı yollardan kolaylıkla geçebilmektedir.Bu 

tarz zorlu yollarda kaza durumunda aracımız ters dönme/yan yatma gibi durumlarla 

karşılaşırsa normal hareketlerine devam edebiliyor. 

 Aracımızda batırı sayısını 4 olarak belirledik.Bu 4 motoru ağırlık merkezine 

yakın açtığımız silindir boşluklara yerleştireceğiz.Bu silindir boşluklar hem motorlar 

için housing etkisi yaratmış oldu hem de aracımızın hareket kabiliyetini artırmış 

olduk.İticilerimizi ise çapraz konumlandırdık.Bu sayede her eksende istediğimiz 

hareketi sağlayabiliyoruz. 

Aracın elektronik parçalarının bulunacağı gövdenin daha ölçülü ve hesaplı 

olabilmesi için pleksi borumuz CNC işlemlerimden geçecektir. Ayrıca aracımızın 

gövdesine istediğimiz ölçü ve modeli getirebilmek için katmanlı üretim teknolojisi 

kullanarak kendimiz imal edecğiz. 
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Araçta pleksi boru kullanacağız.Elektronik aksamın sızdırmazlığının sağlamak, 

meydana gelebilecek sorunları gidermek,modifikasyonlar ve ani müdahaleler 

yapabilmek için bize açılıp kapanabilir bir kapak gerekiyor.O kapağı özel olarak 

kendimiz imal edeceğiz.Kapak üretimini o ring conta, pleksi parçaları, vida, somun ve 

Waterproof epoxy ile yapacağız.Bu kapak tasarımımızı detaylı olarak mekanik 

tasarımda anlattık. 

ABS filamenti su ile temas ettiği zaman şişme yaparak sıvı sızdırabiliyor.Sıvı 

sızdırma bizim için sorun. Biz bu sorunu aseton ve bazı asit bileşenlerinden oluşan 

kendi hazırlayacağımız solüsyon ile gövdeyi parlatacağız,bu şekilde yüzeydeki 

gözenekleri kapatıp gövdesini de su geçirmez hale getireceğiz. 

Nesne tutma,kaldırma ve bırakma gibi işleri yapabilmek için robotik kol 

tasarladık.Kol içerisindeki çarkları çevirmek için servo kullanacağız.Bu servoyu su 

geçirmez hale getirmemiz gerekiyor.Bunun için kendi sızdırmızlazlık yöntemimizi 

kullanacağız. 

10. KAYNAKÇA 

 

https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html  - Elektronik Tasarım 

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/power/README.md  -

Elektronik Tasarım 

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flight_controller/pixhawk.html  - Elektronik Tasarım 

https://ardupilot.org/dev/docs/raspberry-pi-via-mavlink.html  - Yazılım 

https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2640796-BLHeli_S-Smooth-as-Silk  - 

Yazılım 

http://mesutpiskin.com/blog/opencv-dilation-yayma-genisletme-morfolojik-

operator.html#:~:text=OpenCV%20Dilation%20(Yayma%20%E2%80%93%20Geni%C5%9

Fletme)%20Morfolojik%20Operat%C3%B6r,ve%20pikseller%20aras%C4%B1%20bo%C5%

9Fluklar%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr.  - Yazılım 

https://docs.opencv.org/3.4/db/df6/tutorial_erosion_dilatation.html  - Yazılım 

https://github.com/enisgetmez/BAUROV-

Autonomous/blob/master/Autonomous/CircleTracking.py  - Yazılım 

https://www.tme.eu/Document/565a6d126189bb1b31b17819c38dcc5c/Bullet%20firmware%

20instruction.pdf  - Yazılım ve Elektronik Tasarım  

https://www.ardusub.com/operators-manual/logging.html  - Yazılım 

https://docs.qgroundcontrol.com/en/SettingsView/console_logging.html  - Yazılım 

https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/raspberry-pi-nedir-arduino-ile-farklari-

nelerdir-/8305#ad-image-0   - Elektronik Tasarım  

https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/power/README.md
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flight_controller/pixhawk.html
https://ardupilot.org/dev/docs/raspberry-pi-via-mavlink.html
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2640796-BLHeli_S-Smooth-as-Silk
http://mesutpiskin.com/blog/opencv-dilation-yayma-genisletme-morfolojik-operator.html#:~:text=OpenCV%20Dilation%20(Yayma%20%E2%80%93%20Geni%C5%9Fletme)%20Morfolojik%20Operat%C3%B6r,ve%20pikseller%20aras%C4%B1%20bo%C5%9Fluklar%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr
http://mesutpiskin.com/blog/opencv-dilation-yayma-genisletme-morfolojik-operator.html#:~:text=OpenCV%20Dilation%20(Yayma%20%E2%80%93%20Geni%C5%9Fletme)%20Morfolojik%20Operat%C3%B6r,ve%20pikseller%20aras%C4%B1%20bo%C5%9Fluklar%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr
http://mesutpiskin.com/blog/opencv-dilation-yayma-genisletme-morfolojik-operator.html#:~:text=OpenCV%20Dilation%20(Yayma%20%E2%80%93%20Geni%C5%9Fletme)%20Morfolojik%20Operat%C3%B6r,ve%20pikseller%20aras%C4%B1%20bo%C5%9Fluklar%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr
http://mesutpiskin.com/blog/opencv-dilation-yayma-genisletme-morfolojik-operator.html#:~:text=OpenCV%20Dilation%20(Yayma%20%E2%80%93%20Geni%C5%9Fletme)%20Morfolojik%20Operat%C3%B6r,ve%20pikseller%20aras%C4%B1%20bo%C5%9Fluklar%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr
https://docs.opencv.org/3.4/db/df6/tutorial_erosion_dilatation.html
https://github.com/enisgetmez/BAUROV-Autonomous/blob/master/Autonomous/CircleTracking.py
https://github.com/enisgetmez/BAUROV-Autonomous/blob/master/Autonomous/CircleTracking.py
https://www.tme.eu/Document/565a6d126189bb1b31b17819c38dcc5c/Bullet%20firmware%20instruction.pdf
https://www.tme.eu/Document/565a6d126189bb1b31b17819c38dcc5c/Bullet%20firmware%20instruction.pdf
https://www.ardusub.com/operators-manual/logging.html
https://docs.qgroundcontrol.com/en/SettingsView/console_logging.html
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/raspberry-pi-nedir-arduino-ile-farklari-nelerdir-/8305#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/raspberry-pi-nedir-arduino-ile-farklari-nelerdir-/8305#ad-image-0
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https://blog.samm.com/raspberry-pi-nedir/  Elektronik Tasarım 

https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%252Fds%252Fpdf%252FT%252FTechic

RP3.pdf  -Elektronik Tasarım 

https://www.direnc.net/pixhawk-px4-pix-433mhz-500mw-telemetry-combo-set  - Elektronik 

Tasarım 

https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-

servo?language=tr&h=df3bf34f&gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32X2aU56RA-

PL6sHHUOhMtalqnrMzZkRvWtbG29zfwzsK-1sh0sSBnxoCxGMQAvD_BwE  - Elektronik 

Tasarım 

https://www.deringezen.com/product/dortlu-motor-surucu/  - Elektronik Tasarım 

https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/  - Elektronik Tasarım 

https://elektrikinfo.com/volt-amper-ohm-watt-

nedir/#:~:text=Elektrikte%20volt%2C%20amper%2C%20ohm%20aras%C4%B1ndaki,ak%C

4%B1m%20ve%20direncin%20%C3%A7arp%C4%B1m%C4%B1na%20e%C5%9Fittir.  - 

Elektronik Tasarım 

https://www.intacinsaat.com/cfd-analizi-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir/  - Test - Fiziksel 

Özellikler 

https://marinesimulation.com/custom-applications/  - Test 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19362-rov-design-and-analysis-rda-

simulink  - Test 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaplumba%C4%9Fa  - Mekanik 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vatoz  - Mekanik 

https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/  - Fiziksel Özellikler 

https://bluerobotics.com/learn/buoyancy-calculator/  - Fiziksel Özellikler 

https://bluerobotics.com/learn/potting-a-cable-penetrator/  - Test 

http://img.banggood.com/file/products/20180109002703Racerstar%20REV35A%E8%AF%B

4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf  - Elektronik Tasarım 

https://blog.samm.com/raspberry-pi-nedir/
https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%252Fds%252Fpdf%252FT%252FTechicRP3.pdf
https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%252Fds%252Fpdf%252FT%252FTechicRP3.pdf
https://www.direnc.net/pixhawk-px4-pix-433mhz-500mw-telemetry-combo-set
https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-servo?language=tr&h=df3bf34f&gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32X2aU56RA-PL6sHHUOhMtalqnrMzZkRvWtbG29zfwzsK-1sh0sSBnxoCxGMQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-servo?language=tr&h=df3bf34f&gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32X2aU56RA-PL6sHHUOhMtalqnrMzZkRvWtbG29zfwzsK-1sh0sSBnxoCxGMQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-servo?language=tr&h=df3bf34f&gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32X2aU56RA-PL6sHHUOhMtalqnrMzZkRvWtbG29zfwzsK-1sh0sSBnxoCxGMQAvD_BwE
https://www.deringezen.com/product/dortlu-motor-surucu/
https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/
https://elektrikinfo.com/volt-amper-ohm-watt-nedir/#:~:text=Elektrikte%20volt%2C%20amper%2C%20ohm%20aras%C4%B1ndaki,ak%C4%B1m%20ve%20direncin%20%C3%A7arp%C4%B1m%C4%B1na%20e%C5%9Fittir
https://elektrikinfo.com/volt-amper-ohm-watt-nedir/#:~:text=Elektrikte%20volt%2C%20amper%2C%20ohm%20aras%C4%B1ndaki,ak%C4%B1m%20ve%20direncin%20%C3%A7arp%C4%B1m%C4%B1na%20e%C5%9Fittir
https://elektrikinfo.com/volt-amper-ohm-watt-nedir/#:~:text=Elektrikte%20volt%2C%20amper%2C%20ohm%20aras%C4%B1ndaki,ak%C4%B1m%20ve%20direncin%20%C3%A7arp%C4%B1m%C4%B1na%20e%C5%9Fittir
https://www.intacinsaat.com/cfd-analizi-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir/
https://marinesimulation.com/custom-applications/
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19362-rov-design-and-analysis-rda-simulink
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19362-rov-design-and-analysis-rda-simulink
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaplumba%C4%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vatoz
https://bluerobotics.com/learn/pressure-depth-calculator/
https://bluerobotics.com/learn/buoyancy-calculator/
https://bluerobotics.com/learn/potting-a-cable-penetrator/
http://img.banggood.com/file/products/20180109002703Racerstar%20REV35A%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf
http://img.banggood.com/file/products/20180109002703Racerstar%20REV35A%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf
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