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1. RAPOR ÖZETİ 

          Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerinin gizemine varmak… Jules 
Verne’in denizler altındaki yolculuğu gibi çıktığımız esrarengiz yolculukta emin 
adımlarla tüm varlığımızı ve çabalarımızı ortaya koymak takım olarak hedefimizdir. 
Takımımızın öncelikli amaçları; Milli Teknoloji hamlesine katkıda bulunmak, insansız 
su altı aracı üretip bu teknolojiyi kalkındırmaktır. Ayrıca su altı araştırmalarında insana 
olan bağımlılığın azaltılması, güvenlik faktörünün arttırılması, zaman ve parasal 
risklerin en asgariye indirilmesidir. 
         Teknoloji ve bilime yönelik olarak toplumda farkındalık oluşturmak en temel 
görevimiz olduğu bilinciyle bir araya gelmiş olan ekibimize, ekibimizin verimli 
ilerleyebilmesi ve daha iyi bir çalışma ortaya koyabilmesi için ilgi ve yeteneklerine göre 
takıma üç yeni üye katılmıştır. 
          Önceliğimiz zamanı etkin ve verimli kullanabilmek olduğu için hazırlanan 
çalışma takvimine uyulmuştur. İş/zaman planlama çizelgesine 8.1.’de bulabilirsiniz. 
Tüm ekip üyeleri kendini geliştirme adına katıldığı eğitimler sayesinde başlangıçtan bu 
yana epey yol kat etmiştir. Bu eğitimlerde aracın mekanik tasarım sürecinde 
kullanılacak malzemeler, çeşitli programlar; elektronik ile ilgili parçaların bir araya 
getirilip aracın problemsiz çalışması, aracın görevleri doğru ve eksiksiz yapabilmesi 
konusunda donanımları edinmiştir. Solidworks programı eğitimleri sonunda nihai 
aracın mekanik tasarımı ve kullanılacak parçalar daha detaylı çizilmiştir. 4.2.1.’de 
bulabilirsiniz. Ayrıca elektronik parçaların su sızdırmaz hazne içerisinde birbirine 
karışmasını ve acil durumlarda müdahale edilmesini kolaylaştırması için hazne içi 
düzenleyici tasarlanmıştır. Hazneyi ve tutucu kolu sabitlemek için de aparatlar 
üretilmiştir. Aracın ileri yönde, dikey yönde, yana doğru hareketteki analizleri 
raporumuzda yer almıştır. 
            İnsansız su altı aracının 4 yön, 2 batırma olmak üzere toplamda 6 motoru 
bulunmaktadır. Araçta bulunan motorlar insansız su altı aracının içinde bulunan 
bataryalardan gücünü almaktadır. Elektronik kısım için 3.3.1’de görülebileceği gibi 
elektronik şema tasarlanmış olup aracın yapımında kullanacağımız tüm elektronik 
parçalar hakkında görsellerle desteklenerek bilgi verilmiştir. Algoritmalar, yazılım 
süreci, ara yüzeyler, simülasyonlar üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Aracın üretim, 
test ve sürüş aşamasındaki tüm güvenlik önlemleri tek tek ortaya konulmuştur. Yapılan 
testler ve yapılması planlanan testler tek belirtilmiş olup aracın yapım aşamalarında 
edilen tecrübeler sıralanmıştır. Aracın kritik tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir 
zaman planlaması, bütçe planlaması ve risk planlaması yapılmış olup rapora 
eklenmiştir. Ayrıca takımın özgün olarak ortaya koydukları ve kullandıkları yerli 
malzemelerin listesi sıralanmıştır. Son olarak yararlanılan tüm kaynaklar raporumuzda 
yer almıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

 

      Gamze Şule SOLMAZ: Takım Danışmanı 
      Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi 
      Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
 

 

 

 

Nisay Ada YALÇIN: Mekanik Tasarım  
Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 10. Sınıf 
Hobileri: Mekanik puzzle ve iletişim becerilerini geliştirme 

 

       Emir EMİNOĞLU: Mekanik Sistemler ve Üretim  
     Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 9. Sınıf 
     Hobileri: 3D legolardan araç tasarlamak 

 

 

 

Elif GÜNDEYDİ: Yazılım Geliştirme  
Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 9. Sınıf 
Hobileri: Algoritmalar tasarlama, geliştirme ve uygulama 

 

                    
     Emre KAHYA: Yazılım Geliştirme 
     Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi-11.Sınıf 
     Hobileri: Görüntü işleme ve yazılım geliştirme                                             

 

 

 
 
Esma ARKIŞ: Takım Kaptanı -Elektronik Sistemler  
Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi-10.Sınıf 
Hobileri: Tasarım ve çizim çalışmaları yapma 
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Muhammet Barış Tekin: Yazılım Geliştirme 
 Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 11. Sınıf  
 Hobileri: Kendin yap (DIY) uygulamaları yapma 
 
 
 
 
     

Ziya AKTAŞ: Elektronik Sistemler  
Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 12. Sınıf 
Hobileri: Maket uçak yapma ve bu konudaki videoları izleme 

 
 
 

 
 
                                                               Ayşenur AKDAĞ: Mekanik Sistemler ve Üretim 
                                                               Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi – 11. Sınıf 
                                                               Hobileri: 3D puzzle yapmak, su altı mekaniği 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Tablo 1 : Organizasyon Şeması 

 
Esma ARKIŞ (Takım Lideri ): Elektronik ekipte yer almasının yanında takım üyeleri arasında 
her türlü iletişimi sağlama, ilerlemeleri aşama aşama takip etme, alanı konusunda araştırma 
yapma, aracın elektronik sisteminde kullanılacak parçaların yerli olmasına dikkat etme, özgün 
olarak aracın ve kumandanın tasarımlarını yapma görevlerini üstlenmiştir. 
 
Nisay Ada YALÇIN: Mekanik alanında araştırma yapma, alanıyla ilgili her türlü donanıma 
sahip olma, mekanik parçaların temini, mekanik parçaların üretimi, araç saşesini oluşturma, 
sponsor bulma görevlerini üstlenmiştir.  
 
Emir EMİNOĞLU: Mekanik ekipte yer alır. Mekanik alanda araştırmalar yapma, ilgili 
makaleleri okuma ve takip etme, araçta kullanılacak mekanik parçaları temin etme görevi 
üstlenmiştir. 
 
Ayşenur AKDAĞ: Mekanik ekipte yer alır. Çizim alanında kendini geliştirme, mekanik 
parçaların çizimi ve üretimi, gerekli mekanik parçaları 3D yazıcından çıkarma görevleri 
üstlenmiştir.  
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Ziya AKTAŞ: Elektronik ekipte yer alır. Elektronik kartlar konusunda her türlü bilgiye sahip 
olma, elektronik kartları bağlama, her türlü lehim işlemleri, yaşanan elektronik arızaların tespiti 
ve çözümlenmesi görevlerini üstlenmiştir. 
 
Elif GÜNDEYDİ: Yazılım ve geliştirme ekibinde yer alır. Sistemde iletişimi ve kontrolü 
sağlayan her türlü yazılım programlarını bilme, özgün ve yerli yazılım programı geliştirme, 
araç çalışma mantığına uygun algoritma oluşturma görevlerini üstlenmiştir. 
 
Emre KAHYA: Yazılım ve geliştirme ekibinde yer alır. Sistemde iletişimi ve kontrolü 
sağlayan her türlü yazılım programlarını bilme, özgün ve yerli yazılım programı geliştirme 
görevlerini üstlenmiştir. 
 
Muhammet Barış TEKİN: Yazılım ve geliştirme ekibinde yer alır. Yazılım dillerine hakim 
olma, simülasyon programını oluşturma ve geliştirme, otonom görevin başarılı bir şekilde 
yapılmasını sağlama görevlerini üstlenmiştir. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

Ön tasarım raporundan M(i)SAL takımı olarak 95 puan alınmıştır. Sonuçlarının açıklanmasının 
ardından raporun öz değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonraki ilerleyiş raporun öncülüğünde 
gerçekleşmiştir. Böylece zayıf kalınan yerler ve eksiklikler saptanmış, üzerlerine çalışılmıştır. 
Bir sonraki rapor için 1. sıraya yerleşme hedefi konusunda ekibimiz odaklanmıştır.  

Yarışmaya ilk defa katılan ekibimiz ÖTR raporunun tesliminden sonra öncelikle kendisine bir 
çalışma ortamı ve bundan sonraki senelerde kullanımı için atölye oluşturma faaliyeti içerisine 
girmiştir. Sponsorlarımız sayesinde oluşturduğumuz bu atölye ile aynı zamanda okulumuzda 
bilimsel ve teknolojik faaliyetler konusunda bir kültürü yerleştirmek amaçlanmıştır. Böylelikle 
diğer alanlarda da kendini gösterebilecek arkadaşlarımız önümüzdeki seneler için teşvik 
edilmiş ve arkadaşlarımıza da imkan sağlanmıştır. 

Ön Tasarım Raporunda planlanan gelişmelerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir, bir kısmı 
gerçekleştirilme aşamasındadır. Araçta kullanılacak bazı malzemelerin temin sürecinde stokta 
olmamasından ve tam kapanma sürecinin yaşanmasından dolayı gecikmeler yaşanmıştır. Araç 
iskeleti oluşturulmuş, elektronik kartların kontrolü sağlanmış, pervane testleri yapılmış, 3D 
yazıcıdan çıkarılacak parçalar hazırlanmıştır. Yazılım bölümü tamamlanmış, kodlar yazılmıştır. 
Araç otonom yazılımı ve simülasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tasarımda ufak çaplı değişiklikler yapılmıştır. Ön tasarım raporundan sonra yapılan 
değişiklikler aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 
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3.2.Yapılan Değişiklikler 

3.2.1. Mekanik Değişiklikler 

Ön tasarım raporunda karar verilen araç tasarımından farklı olarak nihai araç tasarımının 
iskeletinde iticilerin daha rahat sabitlenebilmesi için aracın üst kısmındaki köşelere 45 derece 
açılık sigma profil eklenmiştir.  

       Görsel 1: ÖTR Araç Tasarımı                                Görsel 2 : Nihai Araç Tasarımı 

 

3.2.2. Yazılım Değişiklikleri 

ÖTR raporunda aracın otonom hareketleri için kullanacağımız mini bilgisayarı Raspberry pi 
olarak seçtiğimizi belirtmiştik. Bu konuda değişikliğe gidilmiştir. Yazılım tasarım sürecinde de 
belirttiğimiz gibi aracın otonom yazılımı bilgisayar üstünden çalıştırılacaktır. Ekstradan araç 
üstünde yapmak güvenlik problemleri (ısınma, su ile temas edip bozulması vb.) 
yaratabilmektedir. 

3.2.3.  Elektronik Değişiklikler 

ROV tasarımlarının kritik noktalarını kavramak, yarışma ve görev analizini yapıp aracın 
istenilen tüm fonksiyonlarını fazlası ile karşılanmasını sağlamak gerekir. Bizden istenileni 
karşılamamız için gerekli olan ilk şey kontrol/ navigasyon /güdüm fonksiyonlarına 
karşılayabilecek bir elektronik kart seçmektir. ÖTR raporunda belirtilen Raspberry Pi yerine 
Arduino kullanılmasına karar verilmiştir. Seçimimizi etkileyen unsurlar şunlardır: 

 Arduino Nano ve diğer elektronik kart bağlantılarının uyumu. 
 Arduino kullanım kolaylığı. 
 Arduino'nun ekonomik açıdan Raspberry Pi'den daha uygun olması. 
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3.3.ÖTR ve KTR Bütçe Karşılaştırması 

  Tablo 1 : ÖTR Bütçe 

ÖTR bütçesinde olmayan sigma profil köşe bağlantı somunu, sigma profil köşe bağlantısı, 3D 
yazıcı plastik filament, su altı iticisi için üretilmiş çift yönlü 4'lü motor sürücü KTR bütçesine 
eklenmiştir. Malzeme fiyatlarındaki artış nedeniyle ve KDV eklenince toplam bütçe 13.824,44 
lira olmuştur. Revize edilmiş bütçe planlamasını 8.2.’de bulabilirsiniz. Bu miktarın sponsor 
destekleri sayesinde 10.172,32 lirası karşılanmış olup, beklenen destek 3.652.12 liradır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3: Sistem Ön Tasarım Şeması 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

Araç; 16 parça sigma profil, sızdırmaz hazne, sızdırmaz hazne sabitleyici, sızdırmaz hazne içi 
düzenleyici, ikisi dikey, dördü yatay olmak üzere 6 adet itici, tutucu kol ve tutucu kol sabitleme 
aparatından oluşmaktadır. 
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4.2.1. Nihai Araç Tasarımı 

       Görsel 4: Aracın Genel Görünümü                       Görsel 5: Aracın Önden Görünümü 

 

 

 

 

 

Görsel 6: Aracın Yandan Görünümü                          Görsel 7: Aracın Üstten Görünümü 
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Görsel 8: Aracın Genel Görünümü                           Görsel 9: Aracın Önden Görünümü    

             (Yüzdürücü Köpüklü)                                                    (Yüzdürücü Köpüklü) 

 

 

 

 

 

Görsel 10: Aracın Yandan Görünümü                      Görsel 11: Aracın Üstten Görünümü                                                           

                  (Yüzdürücü Köpüklü)                                                  (Yüzdürücü Köpüklü) 
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Tablo 2: Araç Değerlendirmesi 

4.2.2. Motor Dizilimi 

Aracımızın 4 yön, 2 batırma olmak üzere toplamda 6 motoru bulunmaktadır. Yönlendirme 
işlemi için yatay iticiler açılı olacak şekilde konumlandırılmıştır. 4 adet yatay motor ileri-geri, 
sağa dönme-sola dönme hareketlerini sağlayacak şekilde köşelerde 45 derecelik açılarla 
bulunmaktadır. 2 adet motor ise yukarı-aşağı ve sağa-sola hareketi sağlamak üzere 107 mm 
arayla aracın sağına ve soluna konumlandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Görsel 12: Motor Dizilimi 
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4.2.3. Nihai Joystick Tasarımı 

Görsel 13: Joystick Tasarımı                       Görsel 14: Joystick 3DYazıcıda Üretilmiş Hali 

 

 

 

 

Tablo 3: Joystick Değerlendirmesi 
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4.2.4.  Sızdırmaz Hazne İçi Düzenleyici 

Sızdırmaz hazne içerisinde yer alacak olan elektronik kartlar ve bataryanın olası şiddetli 
sarsıntı anlarında kısa devre yapmaması, kırılmaması ve acil durumda müdahale kolaylığı 
olması için hazne içi düzenleyici tasarlanmış ve 3D yazıcıdan üretimi yapılacaktır. 

 

Görsel 15: Sızdırmaz Hazne İçi Düzenleyici 

4.2.5. Sızdırmaz Hazne Sabitleyici  

Sarsıntı durumlarında haznenin oynaması ve kabloların kopması ihtimaline karşı hazneyi araç 
iskeletine sabitleme aparatları tasarlanmış ve 3D yazıcıdan üretimi yapılmıştır. 

 

  Görsel 16: Sızdırmaz Hazne Sabitleyici              Görsel 17: Sızdırmaz Hazne Sabitleyici 

                                                                                                  3D Yazıcıdan Üretilmiş Hali 
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4.2.6. Tutucu Kol Sabitleyici 

Sarsıntı durumlarında tutucu kolun oynamaması ve sabit ve dengede kalması için tutucu kol 
sabitleyici tasarlamış ve 3D yazıcıdan üretimi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Görsel 18: Tutucu Kol Sabitleyici 

4.3. Aracın Mekanik Süreci 

İlk olarak aracın çizimleri ve tasarım süreci tekrar gözden geçirilmiştir. 3D Modelling ile çizilen 
araçta kullanılan programdan dolayı net ölçü alınamamıştır. Yapısal tasarımlara uygun olması 
ve net ölçü alınmasını sağladığı için Solidworks üzerinden çizimi yapılmıştır. Belirlenen 
program üzerinde birçok araç tasarımı ve model dizilimi test edilmiştir. Bu denemeler ve 
analizler sonucunda uygun araç modeli kararlaştırılmış ve bilgileri detaylı olarak belirtilmiştir. 

Tasarımlar sonucu üretimi uygun görülen araç modülüne başlanmıştır. Kolay montaj ve 
müdahale avantajı dolayısıyla sigma profil tercih edilmiştir. Montaj kolaylığının yanı sıra ek 
parça ve köpüklerin de sabitleneceği sigma profillerin ölçüleri 20x20 olarak kullanılmıştır. 

Kullanılan sızdırmaz su haznesi, akrilik cam gövde ve alüminyum kapaklara sahip olup 300 
mm uzunluğunda üzerinde dahili aktarım teknolojisi ve basınç sensörü bulunan yerli üretim 
hazne kullanılmıştır. Hazne içerisine yerleştirilen elektronik parçaların ölçüleri göz önüne 
alınıp hazne uzunluğu belirlenmiştir. Hazne içerisinde yer alan güç sistemi ile motorlar 
arasındaki bağlantı aktarıcı kart ile sağlanmıştır. Aktarım kartı üzerinde oluşabilecek olan 
sızdırmazlık risklerine karşı kapak üzerinde yer alan kart epoksi reçine ile kaplanmıştır. 

Aracın bütün olarak dengesini sağlamak ve görevlerde ağırlıkları herhangi bir sorun meydana 
gelmeden kaldırabilmek için ağırlık merkezi hesaplanmıştır ve tutma kolu da ağırlık merkezine 
yakın şekilde yerleştirilip sağ, sol, yukarı ve aşağı yönlerinde rahat hareket edebilecek şekilde 
konumlandırılmıştır. Görevlerdeki zamanı iyi kullanabilmek için mekanik kol pnömatik 
kullanılmıştır. Pnömatikler hava basıncı ile çalışmaktadır. Kumanda sisteminde bulunan valf 
ile araç üzerindeki piston hava akışı kontrol edilip ve açılıp kapanması sağlanacaktır. 

Kullanılan su altı iticileri 300w olup, 6 adet kullanılmıştır. Su altı iticisi için üretilen çift yönlü 
dörtlü, iki adet tek yönlü motor sürücü yerleştirilmiştir. Yerleştirmiş olduğumuz analog kamera 
ve geniş açı lens sayesinde canlı görüntü aktarımı sağlanacaktır.  

Otonom görevlerde sınırları anlamak için aracımızın yan kısımlarına sensörler ekleyerek 
yakınlık mesafesinin ayarlaması yapılacaktır. Aracın parçaları birleştirilmeye başlanmış olup 
deneme havuzunda deneme-yanılma yöntemiyle eksiklikler ve hatalar giderilecektir. 
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4.3.1.Analizler 

İleri Yönde Ön Akış Analizi 

1.5m/s de ileri yönde akış analizi 
 

Tablo 4: Ön Akış Analizi 

 

 

Görsel 19: Ön Akış Analizi Görünüm 

 
İterasyonlar [ ]: 245 
Analiz aralığı: 40  

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer Minimum Değer Maksimum Değer İlerleme [%] Yakınsamada Kullan Delta Kriterler
GG Kuvvet 1 [N] 58,40273741 58,35754887 58,27980125 58,44131166 100 Evet 0,132435354 5,592226384
GG Kuvvet (X) 2 [N] 58,39751821 58,35261352 58,27387089 58,4371251 100 Evet 0,133964609 5,59223396
GG Kuvvet (Y) 3 [N] 0,682169753 0,680681865 0,625196093 0,749080307 100 Evet 0,123884214 0,126213042
GG Kuvvet (Z) 4 [N] -0,37980064 -0,333220858 -0,379800639 -0,280779334 100 Evet 0,027129524 0,038340773
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Görsel 20: Ön Akış Analizi Önden Görünüm 

 

 

Görsel 21: Ön Akış Analizi Üstten Görünüm 
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Görsel 22: Ön Akış Analizi Yandan Görünüm 

 

 

Görsel 23: Ön Akış İzometrik Görünüm 
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 Dikey Yönde Akış Analizi 

1m/s hızda yukarı yönlü akış analizi 

Tablo 5: Dikey Yönde Akış Analizi 

İterasyonlar [ ]: 169 
Analiz aralığı: 35 

 

 

Görsel 24: Dikey Yönde Akış Analizi 

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer Minimum Değer Maksimum Değer İlerleme [%] Yakınsamada Kullan Delta Kriterler
GG Kuvvet 1 [N] 25,26344399 25,278421 25,25494973 25,31479065 100 Evet 0,003584491 0,695001594
GG Kuvvet (X) 2 [N] 0,414957817 0,414037599 0,387924741 0,433990558 100 Evet 0,014259108 0,014988752
GG Kuvvet (Y) 3 [N] -25,256827 -25,27194327 -25,3081356 -25,24769917 100 Evet 0,003647093 0,695087314
GG Kuvvet (Z) 4 [N] -0,40262203 -0,394313405 -0,439386398 -0,359913044 100 Evet 0,015184345 0,025592311
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Görsel 25: Dikey Yönde Önden Görünüm 

 

 

Görsel 26: Dikey Yönde Üstten Görünüm 
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Görsel 27: Dikey Yönde Yandan Görünüm 

 

 

Yana Doğru Hareket Akış Analizi 

1,2m/s hızda yana doğru harekette akış analizi 
 

İterasyonlar [ ]: 149 
Analiz aralığı: 38  

Tablo 6: Yana Doğru Akış Analizi 

Hedef Adı Birim Değer Ortalama Değer Minimum Değer Maksimum Değer İlerleme [%] Yakınsamada Kullan Delta Kriterler
GG Kuvvet 1 [N] 38,61411543 39,25472506 37,99670394 40,13786736 100 Evet 0,550757063 3,552166055
GG Kuvvet (X) 2 [N] 0,062489822 0,0985389 0,052679337 0,149703889 100 Evet 0,019258965 0,022884941
GG Kuvvet (Y) 3 [N] 0,523415423 0,600049298 0,427591904 0,79241428 100 Evet 0,073750581 0,091529329
GG Kuvvet (Z) 4 [N] -38,6105172 -39,2498815 -40,1340804 -37,99159092 100 Evet 0,551037197 3,552409114
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Görsel 28: Yana Doğru Harekette Akış Analizi 

 

  

Görsel 29: Yana Doğru Harekette Önden Görünüm 
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Görsel 30: Yana Doğru Harekette Üstten Görünüm 

 

 

Görsel 31: Yana Doğru Harekette Yandan Görünüm 
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4.4.Malzemeler 

Teknolojinin hiç durmaksızın ilerlediği, yaşam alanımız olan globalleşen dünyada teknolojiyi 
takip etmek ve her zaman daha iyilerini yapmaya çalışmak oluşan rekabette kaçınılmaz bir 
gerçektir. Globalleşen dünyada bu rekabetin oluştuğu en önemli sektörlerden biri de malzeme 
sektörüdür. İki ya da daha fazla sayıdaki, aynı veya farklı gruptaki malzemelerin en iyi 
özelliklerini, yeni ve tek bir malzemede toplamak amacıyla, makro düzeyde birleştirilmesi ile 
elde edilen malzemelere kompozit malzemeler denir. Aracın üretiminde kullanılması planlanan 
birçok kompozit malzeme bulunmaktadır. 

Araçta kullanılacak malzemeler şunlardır: 

Pleksiglas (PMMA):Pleksiglas, polimerler içerisinde 
termoplastikler grubuna dahil olmaktadır. Termoplastik bir polimer 
olan PMMA (Polimetilmetakrilat) piyasada daha çok “akrilik cam” 
olarak isimlendirilir. Elektronik donanımların su geçirmesini 
önlemek için sızdırmaz tüp olarak pleksiglas (PMMA) tercih 
edilecektir. Su sızdırmaz tüpün şeffaf olması elektronik 
aksaklıklarda meydana gelebilecek olası bir durumda müdahale 
imkanı sağlayacaktır. 

PMMA’nın temel özellikleri şunlardır:
 Görsel 32: Pleksiglas 

 Olağanüstü optik özellikler. 
 Saydamlık ve parlak görünüm. 
 Rijitlik ve boyutsal sağlamlık. 
 Sertlik ve çizilmeye karşı dayanıklılık. 
 Güneş ışınlarına (ultraviyole radyasyonu) ve hava etkisiyle aşınmaya karşı mükemmel 

direnç. 

 PLA Türü Filament: PLA türü plastik, şeker kamışı ve mısır 
nişastası başta olmak üzere bitkisel ürünlerden elde edilen bir 
plastiktir. Bu sebeple “yeşil plastik” olarak da bilinir. PLA Plastik 
diğer plastik türlerine nazaran daha doğal ve çevre dostu bir 
plastiktir. Doğada diğer plastiklere göre daha hızlı yok olmaktadır ve 
çevreye herhangi bir zarar vermez. Bu yüzden PLA türü plastik gıda 
ambalajlarında çokça kullanılmaktadır. Bu ham madde ayrıca 
filament olarak da kullanılmakta ve 3D Yazıcılarda verimli bir 
hammadde olarak iş görmektedir. 

PLA türü filament kullanmanın artıları :  

 PLA Filament baskı esnasında taban ısıtmasına ihtiyaç 
duymaz.                     

 PLA Filament çevre dostudur.                                               Görsel 33: Filament 
 PLA Filament ABS Filament’e nazaran kokusuz çalışır ve baskı esnasında herhangi 

bir zararlı buhara sebebiyet vermez. 
 PLA Filament ile daha kolay baskı almanız mümkündür. 
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  PLA Filament ile daha detaylı sonuçlar elde edilir. 

 

Alüminyum:  Alüminyum, düşük ağırlığı, korozyona karşı 
dayanımı, geri dönüşebilirliği, yüksek elektrik ve ısıl 
iletkenliği, parlamama ve alev almama özelliği, kolay 
işlenebilirliği, iyi yüzey işlenebilirliği ile öne çıkan bir 
metaldir. Alüminyum malzeme kullanılarak aracın su 
sızdırmaz tüp için 2 adet arka ve ön kapak, 2 adet sigma profil 
tasarımda kullanılmıştır. 

 
                                                                                                                Görsel 34: Alüminyum 

 Yerli Manipülatör Kol Tasarımı: Tutucu kolun mekanik kısımları 3 boyutlu yazıcı ile 
üretilecektir. Manipülatör kolun üretimi, su altında montajı yapılacak parçaların iyi şekilde 
kavrayıp kaldırabilecek ve parçaların montajını en kolay şekilde tamamlayabilecek bir 
biçimde tasarlanmıştır. Teknik çizimlerde ölçüler tam olarak verilmiş ve belirlenen araç 
uzunluğunun üzerine çıkılmamıştır. 

  

 

 

                                              Görsel 35: Manipülatör Kol 
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Yerli Su Geçirmez Motorlar ve İticiler: Derin gezen (İnsansız su altı aracı) motoru olarak 
bilinen bu motor, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip statör kısmı sayesinde neredeyse 
limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve aracınızın ihtiyaç duyduğu itici olarak vazifesini 
sürdürmesini sağlar.  

Özellikleri şöyledir: 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 
 Sürekli Akım : 11a 
 Peakakım : 40a 
 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 
 Anodize alüminyum gövde 
 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 
 Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

Tasarladığımız pervaneler ve alternatif seçenek olarak alınması planlanan iticiler 
kullanılacaktır. Küçük boyutlar, yüksek gerilim ve yüksek itme gücü bu iticide mevcuttur. 
Enjeksiyon yöntemi ile üretilen iticiler, darbelere yüksek dayanım sağlamakla birlikte, 
sualtında uzun ömürlü performansı vaad etmektedir.M1 motorundan güç alan Triton iticinin 
teknik özellikleri şu şekildedir: 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 
 Tavsiye edilen sürücü : 35A Degz 
 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 
 Tam Yükte Akım(35a Degzems ile) : 5.45a 
 Tam Yükte Akım(40a Hobbywingems ile) : 7.45a 
 Gövde Malzemesi : Poliüretan 
 Pervane Malzemesi : PLA 
 Azami Derinlik 500m 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 36: Su Geçirmez Motorlar ve İticiler 
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            Görsel 37: Pervane Tasarımı                                    Görsel 38: Pervane Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Görsel 39: Pervane Tasarımı 

Yerli Tüp Hazne ve Contalı Kapak Sistemi: Uzun süredir yapılan araçlarda en önemli 
problem elektronik devrelerin su ile teması sonucunda arıza yapmasıdır. Aracımızda 
kullanılacak yöntem bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Elektronik parçaların tamamı bir 
pleksiglas tüp içerisine yerleştirilecektir ve bu parçalara müdahalenin kolay olması için tüpün 
her iki tarafında contalı kapaklar kullanılıp su sızdırmazlığı sağlanacaktır. 
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Görsel 40: Sızdırmaz Hazne ve                                   Görsel 41: Sızdırmaz Hazne Teknik 
Çizim Contalı Kapak 

 

Yüzdürücü Köpük: Su altı araçları, belli bir ağırlığa ve yoğunluğa 
sahip olduğundan suda kolayca batabilmektedir. Bunu önlemek 
amacıyla aracın üstüne sabitlenen yüzdürücü strafor köpükler 
kullanılmaktadır. Bu sayede araç suda batmayacak, askıda 
kalacaktır. Aracımıza görsellik katması açısından yüzdürücü köpük 
tasarımı da yapılmıştır. 4.2.1’de bulabilirsiniz. 

                                                                                                    Görsel 42: Yüzdürücü Köpük 

4.5. Üretim Yöntemleri 

Üretim yöntemlerinin amacı üretilecek olan malzemelerin olabilecek en düşük bütçeyle ve 
maksimum kaliteyle üretilmesini sağlamaktır.      

Talaş Kaldırma Yöntemi: Dövme; döküm ve toz metalurjisi gibi yöntemlerle ulaşılamayan 
şekil ve hassasiyete sahip parçaların elde edilmesi için kullanılmaktadır. İş parçalarının 
üzerinden kesici takım vasıtasıyla takım tezgahları (CNC, Torna, Kesme, Delme, Freze vb.) 
denen makinelerde talaş kaldırarak önceden tasarlanan geometrik şekil, istenilen boyut ve 
ölçülerde üretilebilmektedir. Araç için tasarlanan parçaların en az işçilik ve malzeme 
gereksinimleri minimum seviyede olması gerekmektedir. Aracın arka ve ön kapakları talaş 
kaldırma yöntemleri kullanılarak oluşturulur. 
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Görsel 43: Talaş Kaldırma Yöntemi 

Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi: Üç boyutlu baskı, sanal ortamda tasarlanmış 
herhangi şekildeki üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir. Bu işlemi 
gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde hammaddenin 
kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde 
PLA, PET-G ve ABS adı verilen sert plastiklerdir. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu 
yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir 
nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen hammadde 
dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar büyük 
oranda kendi parçalarını basabilmektedir. Elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse 
bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından basılabilir. Günümüzdeki geleneksel üç boyutlu 
yazıcıların kullanılması düşük maliyet ve kullanılabilirlik açısından oldukça avantajlıdır. 
CAD programında tasarlanan Sualtı Tahrik Ünitesi ve pervane, üç boyutlu yazıcılar ile PET-G 
adı verilen sert plastikten üretilmesi sağlanır. 

 

 

 

 

 

         Görsel 44: 3D Yazıcı 

Lehim Yapma: Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan iletken bir 
alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya 
daha fazla metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine tutturulur. 
Havya ile lehimleme, lehimleme tekniklerinin en temelidir. Lehimlenecek bölge havya ile 
ısıtılır. Isıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem 
tamamlanmış olur. 
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Görsel 45: Lehimleme Yöntemi 
                                                                                   Görsel 46: Lehimleme Yapma 

CNC Torna: CNC torna tezgahları, dönen bir iş parçası üzerinden kesici bir takım vasıtasıyla 
talaş kaldırma işlemi yapan bilgisayar destekli sayısal kontrollü takım tezgahlarıdır. CNC; 
makine, tarım ve otomotiv sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. CNC makineleri, imalatta 
seri, hatasız üretim için idealdir. Bilgisayarlı kontrol ünitesi ile teknik ve ofset bilgileri kalıcı 
olarak CNC tezgahlarının hafızasında saklanabilir. İmalatta her aşamada programa müdahale 
edilebilir, istenen değişiklikler yapılabilir. 

  

 
              Görsel 47: CNC Torna                                             Görsel 48: CNC Torna 

 

Lazer: Lazer ışını; karbondioksit lazer tezgahlarında, karbondioksit gazına elektrik akımı 
verilerek oluşturulur. Verimi arttırmak için karbondioksit gazına azot ve helyum gazı eklenir. 
Elde edilen lazer ışını ile çeşitli tezgahlarda yapılan kesim işlemine ise “lazer kesim” 
denilmektedir. Lazer ışınının bu şekilde elde edilmesinin kolaylaşması ile uygulama alanlarında 
artış görülmüştür. Lazer kesim ile üretim yapılmasının en önemli sebebi, üretim hatasını 
minimum düzeye indirmek ve otomasyonu sağlayabilmek olarak ifade edilebilir. Mühendislikte 
ve sanayide rahatça kullanılabilmesi lazer kesime olan ilgiyi oldukça arttırmıştır. Lazer kesim 
ile yapılan kesme işlemlerinden aparat ve kalıptan tasarruf sağlanır. İş yükü makinelere bindiği 
için insan faktöründen kaynaklanan hatalar da dolaylı olarak azalmış olur. Fason, ahşap, CNC 
kesim gibi çeşitli birçok lazer kesim yöntemi bulunmaktadır. Lazerin çeşitli tezgahlarda 
uygulanmasıyla üretim 24 saat yapılabilmektedir ve seri üretim sağlanmasıyla maliyet 
azalmaktadır. Aynı plaka sac üzerinden birbirinden farklı parçaların işlenebilmesi, sac 
deformasyonunun oluşmaması gibi avantajları da bulunmaktadır. 
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            Görsel 49: Lazer Kesim Yöntemi                            Görsel 50: Lazer Kesim Yöntemi 

Kaynak: Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, 
genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle 
çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha 
sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır, bazı hâllerde ısı ile birleştirme işlemi basınç 
altında yapılır. Bu yöntem lehim ve sert lehim ile fark gösterir, lehim ve sert lehim 
yöntemlerinde birleştirme düşük erime noktalarında ve çalışma parçaları erimeden oluşur. 

      Görsel 51: Kaynak Yöntemi                                 Görsel 52: Kaynak Yöntemi 

 

 

4.6.Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

 

             

Görsel 53: Araç Genel Görünüm 
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HACİM  

             
KÜTLE 

   
YOĞUNLUK 

YÜZEY 
ALANI 

 
EN 

 
BOY 

 
YÜKSEKLİK 

 
HIZ 

17.408cm³ 
 

4.500 kg  0.2585g/m³ 
  

4.288cm² 
  

320 mm 340 mm 160 mm 1.5m/s 

                                                  Tablo 7: Fiziksel Özellikler 

4.7.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.7.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın detaylı tasarımının orijin noktası olan elektronik tasarım veri akışı, kontrol, sensör 
sistemleri, aracın hareket kabiliyeti gibi önem taşıyan tüm noktaları belirleyen unsurdur. Bu 
bilinçle tasarlamaya başladığımız elektronik sistemin oluşturulması için çeşitli gereklilikler 
vardır. ROV tasarımlarının kritik noktalarını kavramak, yarışma ve görev analizini yapıp 
aracın istenilen tüm fonksiyonlarını fazlası ile karşılanmasını sağlamak gerekir. 

Aracın elektronik dizaynı aşağıdaki akış şemasında gösterilmiştir. Araç hareketleri eş zamanlı 
işletim sistemine bağlı olarak çalıştığı için dışardan alınan komutlara en hızlı bir şekilde tepki 
verebilmektedir. Araç işlev halindeyken kamera görüntülerini ve sensörlerden alınan verileri 
remote bölümüne iletmektedir. 

 

 

                                                      Görsel 54: Elektronik Bağlantılar 
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Görsel 55: Elektronik Sistem Tasarımı 

Malzemeler: 

Su Geçirmez Cat 6 Kablo: CAT 6 ; kabloları 1 gigabit 
hızları ve 250mhz’e kadar perfonmans sağlar. Kısa 
mesafede (55 metre) kullanıldığı takdirde 10 gigabit 
bağlantı hızlarını destekleyebilir. Cat6 kabloyu 
kullanılma sebebi su yüzeyinde direk batmaması 10 
gigabit veri transferi yapabilmesidir. 

                                                                                                                                        Görsel 56: Cat6 Kablo 
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Tether diagramı: 

 

Güç Dağıtım Kartı: Base Modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde elektronik 
haznenin dışarısından anahtarlama yapmanızı sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile güvenli 
bir şekilde sisteminizin gücünü kesebilir, açma-kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 
Üzerinde bulunan regülatör tam iki Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış akımı sağlar. (Azami 
5 amper çıkış akımı.) 

Texas instruments çipleri kullanılarak üretilen regülatör modülü. 

Teknik Özellikler: 

 Azami akım(5sn): 150 Amper 

 Sürekli Akım:  80 Amper 

 Dahili Regülatör: Opsiyonel 

 Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

 Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

 Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

 Pin sayısı: 6 

                                                                                         Görsel 57: Güç Dağıtım 
Kartı 

Güç dağıtım kartı anahtarlama sistemi ile Teknofest ekipleri tarafından kullanılmaktadır ve 
benzer sistemlere kıyasla sızdırmazlık ve emniyet açısından en güvenli yöntemdir. Yarışmada 
istenen acil durdurma butonu olarak güvenle yarışmada kullanabilecektir. 

 

Octomini Su Altı Kontrolcüsü: Octomini Su Altı Kontrolcüsünün seçilmesinin sebebi; 
Octomini Arduino-Nano Temelli bir geliştirici kartı olması, dış çapı 55mm’den daha küçük 
olması, üzerindeki anahtar eleman ile aydınlatma, tutucu, örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma 
kapamasını yapabilmesidir. 
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Teknik Özellikler: 

 Çıkış pwm pin sayısı : 5+1 Pin                              

 Mikro denetleyici : Arduino Nano 

 Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

 İletişim modülü : Canbus 

 Mesafe : 400 metre (teorik) 

 Besleme voltajı : 7-12 Volt 

 Anahtarlama : 3 cihaz, Azami 5amper 

                                                                     Görsel 58: Octomini Su Altı Kontrolcüsü 

 

Batarya 21.5V 6000mah: Su altı aracının güç 
kaynağı olacak bataryanın güçlü ve uzun ömürlü 
olması için 6000mah olan bu batarya tercih 
edilmiştir. Ayrıca lipo olan bu batarya su altı aracı ile 
uyumlu olacağı için tercih edilmiştir. 

            Özellikleri: 
 

 Voltaj: 18,5V 
 Kapasite: 6000mAh 
 35C (50C anlık, maksimum 10sn) 
 Ağırlık: 625gr 
 Boyutları: 178x48x47mm 
 5 Hücreli                                                                                          Görsel 59:Batarya 
 XT60 çıkış soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur. 

 

HD 700TVL Analog Kamera: Analog Kamera Video 
Sinyalini televizyon veya VCR veya monitör gibi başka bir 
alıcı tarafından alınabilecek formatta dönüştürür. Görüntü 
almak için kullanılır.  
             Özellikler: 

 PAL (Y X V): 512X582 
 Çözünürlük: 700TVL 
 Min. Aydınlatma:0.1 Lux/F1.2 
 Elektronik Shutter:1/50/60-1/100,000 görmek, 

otomatik 
 Video Çıkışı: 1vp-P/75?                                                       Görsel 60: Analog Kamera 
 Boyutu: 40mm x 44mm x 30mm 

Dörtlü Motor Sürücü: 36mm x 36mm boyutları ile diğer motor sürücülerin yarısından az yer 
kaplar. Isı koruma özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alır. Stack yapısına uygun 
şekilde, sisteminizi önemli ölçüde küçültebilirsiniz. 
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Teknik Özellikler: 

 Sualtı motorlarına uygun konfigüre edilmiş, 
çift yönlü 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler. 

 8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Akım sensörü 

 Aşırı ısı koruma 

 Azami akım 35 amper 

 Anlık akım 40 amper 

 Boyutlar 36x36mm 

 Ağırlık 12.2gr                                                      Görsel 61: Dörtlü Motor Sürücü 

 Blheli_S yazılım 

 PWM – 1900 mikrosaniye Tam İleri, 1500 mikrosaniye durma, 1100 mikrosaniye 
tam geri çalışma 

 PWM durma hassasiyeti +-50 mikrosaniye 

 

M1 Su Geçirmez Su Altı Motoru: İnsansız sualtı 
aracı motoru olarak bilinen bu motor, tamamen 
sertleştirilmiş kaplamaya sahip statör kısmı sayesinde 
neredeyse limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve 
aracın ihtiyaç duyduğu itici olarak vazifesini 
sürdürmesini sağlar. 

Teknik Özellikler: 

 Voltaj aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 
 Sürekli akım : 11a 
 Peak akım : 40a 
 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv                                 Görsel 62: Su Altı Motoru 
 Anodize alüminyum gövde 

 
Motorların bağlantı noktaları: 
 
Motorlar getirildiği açıya göre yeterli kiloda yükü kaldırabilir.3 adet jumper kablo bulunduran 
motorlarda, kırmızı, turuncu ve siyah kablo bulunur.Bu kablolar Arduino ile gerekli yerlere 
bağlanır. 
Kırmızı kablo: Güç kablosu. 
Kahverengi kablo: Toprak kablosu. 
Turuncu kablo: Bilgi kablosu. 
Siyah kablo Arduino’da toprak hattına bağlanır. 
Kırmızı kablo 5V bağlanır. 
Turuncu kablo ise Arduino’da PWM pillerinden herhangi birine bağlanır. 
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Bu bağlantılardan sonra motor kullanılır hale gelir ve gerekli kodlar yazılarak kullanılır. 
 

35A Programlanabilir ESC – Çift Yönlü Motor Sürücü: Üzerindeki alüminyum soğutucular 
sayesinde yüksek performanslı görevler için uygundur. Tamamıyla programlanabilen arayüzü, 
aracımız için istediğiniz konfigürasyonu hareket dinamiklerine tam olarak yansıtmamızı sağlar. 

                Teknik Özellikler: 

 Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

 Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler. 

 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Akım sensörü 

 Aşırı ısı koruma 

 Azami akım: 35 amper 

 Anlık akım: 40 amper 

 Boyutlar 38x15x5mm 

 Ağırlık (kablolarla birlikte) 9gr 

 PWM – 1900 mikrosaniye Tam İleri, 1500 
mikrosaniye durma, 1100 mikrosaniye tam 
geri çalışma                                                        Görsel 63: Çift Yönlü Motor Sürücü 

 PWM durma hassasiyeti +-50 mikrosaniye 

 

Arduino-Nano: Arduino Nano, Atmega328 temelli bir 
mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini 
(6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş,16Mhz 
kristal, USB soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu 
bulundurmaktadır. Kart üzerinde mikrodenetleyicinin çalışması 
için gerekli olan her şey bulunmaktadır. Kolayca USB kablosu 
üzerinden bilgisayara bağlanabilir, adaptör veya pil ile 
çalıştırılabilir. 

Nano: Program yüklemek ve bilgisayar haberleşmesi yapmak 
için üzerinde FTDI FT232 USB-seri dönüştürücü 
bulundurmaktadır. 

                                                                                                    

                                                                                                                      Görsel 64:Arduino 
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Teknik Özellikler:                                                                               

 Mikrodenetleyici ATmega328                                                       
 Çalışma Gerilimi 5V 
 Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V 
 Giriş Gerilimi (limit) 6-20V 
 Dijital I/O Pinleri 14 (6 tanesi  
 PWM çıkışı) 
 Analog Giriş Pinleri 8 
 Her I/O için Akım 40 mA 
 3.3V Çıkış için Akım 50 mA 
 Flash Hafıza 32 KB (ATmega328) 2 KB kadarı 

bootloader tarafından kullanılmaktadır. 
 SRAM 2 KB (ATmega328)                                                        Görsel 65:Arduino 
 EEPROM 1 KB (ATmega328)                                                  
 Saat Hızı 16 MHz 
 Uzunluk 45 mm 
 Genişlik 18 mm 
 Ağırlık 5 g 

 

HMC5883L/QMC5883 3 Eksen Pusula Sensörü - GY-271: 
HMC5883L, Honeywell tarafından üretilmiş olan 3 eksenli bir 
pusula sensörüdür. Bu modül üzerinde HMC5883L sensörü ve 
voltaj regülatörü kullanılarak, farklı sistemlerde ve çeşitli 
uygulamalarda rahat bir şekilde kullanılabilir. Standart pin yapısı 
sayesinde breadboard veya farklı devre ve sistemlerde 
kullanılabilir. Sensör çıkışında I²C dijital haberleşme protokolü 
kullanılmaktadır. Modül üzerinde voltaj regulatörü 
bulunduğundan 3-5V arası bir besleme voltajı verilebilir. 
  

Özellikleri:                                                                                                      Görsel 66: Sensör 

 Giriş Voltajı: 3-5V 
 Sensör Çıkışı: Dijital I²C Haberleşme Protokolü 
 Ölçüm Aralığı: ±1,3-8 Gauss 
 Kartın Boyutları: 14x13mm 
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4.7.2. Algoritma Tasarım Süreci 

4.7.2.1. Araç Genel Algoritma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 67: Araç Genel Algoritma 
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4.7.2.2. Otonom Görev Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 68: Otonom Görev Algoritması 
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4.7.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Su altı aracımızda kontrol kartı için Octomini kullanılmaktadır. Octomini arduino-nano 
temelli bir geliştirici kartıdır. Octomini açık kaynaklı yazılım ve donanımdan oluşur. Bu 
sayede kontrol yazılımını yaparken işlerimiz daha da kolaylaşacaktır. 

 

                  Görsel 69: Octomini           Görsel 70: Octomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8: Octomoni Değerlendirme 
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C dilinde yazdığımız araç kontrolü aşağıdaki gibidir: 
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Görsel 71: Araç yazılımı 
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C dilinde yazdığımız kontrolcü yazılımı aşağıdaki gibidir: 
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Görsel 72: Kontrolcü yazılımı 

 

Aracın derinlik ayarlama işlemi otonom olarak yapılacaktır. Basınç sensörleri ile derinlik verisi 
işlenecektir. Gelen mevcut derinlik verisine göre araç, otomatik olarak kendi derinliğini 
arttırmaya veya azaltmaya karar verecektir. Bunun yazılımı C dili kullanarak yapılmıştır. 
Çünkü C dilinde programları yazmak hem hızlıdır hem de konu ile ilgili daha fazla kaynak 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 73: Basınç sensörü 
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Otonom yazılımı bilgisayar üstünden çalıştırılacaktır. Çünkü Raspberry pi’nin gücü düşük ve 
gereksiz bir iş gücü çıkartmaktadır. Ekstradan araç üstünde yapmak güvenlik problemleri 
(ısınma, su ile temas edip bozulması vb.) yaratabilmektedir. 

Otonom hareket için görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV yazılımından yaralanılmıştır. 
(OpenCV gerçek-zamanlı bilgisayar görüsü uygulamalarında kullanılan açık kaynaklı 
kütüphane.) OpenCV otonom hareketler için yazılım yaparken içindeki hazır fonksiyonlar 
sayesinde bize kolaylık sağlamıştır. Kütüphanenin kullanılmasının sebeplerinden biri ise 
TensorFlow gibi günümüzde kullanılan derin öğrenme çerçeveleriyle beraber çalışabiliyor 
olmasıdır. Dil olarak Python kullanılmıştır. Çünkü Python daha sade ve OpenCV ile çalışırken 
daha fazla açık kaynaklı kod bulunabilmektedir. Bu yüzden OpenCV ile çalışırken Python 
kullanmak işlerimizi daha çok kolaylaştırmıştır. Python dilini daha rahat ve rafine kullanmak 
için PyCharm kullanılmıştır. PyCharm, çapraz platform bir Python geliştirme ortamı'dır (IDE). 

 

PyCharm üstünden OpenCV kullanarak yaptığımız örnek bir kod aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 74: Kod Yazılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 75: OpenCV 
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4.8.Dış Arayüzler 

Arayüz (arabirim), iki sistemin birbiriyle ya da bir kullanıcının bir sistemle etkileşime 
geçmesini sağlayan sınır yazılım veya donanım birimidir. Arayüzler izah etmeye, ilişki 
göstermeye, beklentilerimizi yönetmeye ve hizmetlere eriştirmeye yararlar. Arayüz tasarlamak 
diğer tasarımlar gibi sanat gerektirmez. Arayüzler bir işi yerine getirmek ile görevlidir, 
etkinlikleri de ölçülebilir. 
Kullanma nedenimiz; 
Araç ile etkileşim için bir arayüz programı oluşturulmuştur; çünkü aracın her durumunu 
görmek, bir hata oluşursa erkenden fark etmek istenilmiştir. Arayüzün sade ve anlaşılır olması 
takımın verileri hızlı analiz etmesi için tasarlanır. Takım, bir sorunu ne kadar önce fark ederse 
zaman açısından takıma katkı sağlanmış olur. Arayüzün hızlı ve anlaşılır kullanılması için buna 
uygun yazılım dilini kullanmak gerekir. Arayüzü yazarken C++ dili kullanılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 76: Arayüz 

 

5. GÜVENLİK 

M(i)SAL su altı sistemleri takımı olarak güvenlik önceliğimizdir. Takımımız oluşabilecek 
kazaları önceden önlemek için gerekli güvenlik eğitim ve tedbirlerini almıştır. Takım gerekli 
güvenlik donanımına sahiptir. 

5.1.Üretim Sürecinde Alınacak Güvenlik Önlemleri 

• Covid-19 tedbirleri kapsamında atölye çalışmalarında maske ve mesafe kuralına uymaya 
özellikle dikkat edilmektedir. 

•  Çalışmalar sırasında atölyeye yiyecek ve içecek getirilmemektedir. 

•  Takım üyeleri birbirlerinin dikkatini bozmamaya özen göstermektedir. 

• Elektrik çarpmalarına karşı su içinde sorun çıkarabilecek bölümler izole edilecek, suya 
dayanıklı hale getirilecektir. 
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•  Yapılacak işlemin içeriğine göre maske, siperlik, eldiven, gözlük gibi koruyucu ekipman 
kullanılmaktadır. 

•    Disiplin ve sistemli çalışma hiçbir zaman elden bırakılmamaktadır. 

• Atölyede küçük parçaların kaybolmaması için parça organizeri kullanılmaktadır. 

•   Araçta kullanılacak sensörler, kamera ve kablolarda herhangi bir deformasyon oluşmaması 
için tüpün içine tasarlanıp çizimi yapılan hazne içi düzenleyici 3D yazıdan çıkarılıp planlı bir 
şekilde konumlandırılmıştır. 

5.1.1. Malzemeler 

İlk Yardım Seti: Olası bir yaralanma veya sağlık sorununda müdahale 
edebilmek için atölyemize ilk yardım seti temin edilmiştir.   

                                                                                  Görsel 77: İlk Yardım Seti 
                                                                                                            

Yangın Söndürme Tüpü: Ekibimiz güvenlikle ilgili her türlü güvenlik 
önlemini almıştır. Üretim esnasında olası bir yangın durumuna karşı da yangın 
söndürme tüpü temin edilmiştir.  

                                                                                                                                                                                            
                                                                   Görsel 78 : Yangın Söndürme Tüpü 
 

Atölye Önlüğü: Üretim esnasında hem rahat çalışılmasına olanak 
sağlayacağından hem de güvenlik açısından atölye önlüğü temin 
edilmiştir. 

 
                                                                                   Görsel 79 : Atölye Önlüğü 
              

Koruyucu Eldiven: Aracın üretimi esnasında koruyucu eldiven 
kullanarak yabancı maddelerin batmasını, zımparalama esnasında 
zedelenmeleri, matkapla delme işlemlerinde, epoksi ve türevi 
kimyasallarda kimyasal yanıklarına karşı oluşabilecek tehditlere 
karşı kullanılmaktadır.  

                                                                             Görsel 80 : Koruyucu Eldiven 
 

Koruyucu Gözlük: Kesim işlemleri esansında olası tehlikeler; göze 
gelebilecek sıçramalar, fırlayan partiküller darbeye dayanıklı 
koruyucu lense sahip koruyucu gözlük kullanarak engellenmektedir. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    Görsel 81 : Koruyucu Gözlük 
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Kimyasal Gaz Maske: Farklı türevlerde kullanılacak olan kimyasal 
maddeler sonucu oluşabilecek zehirlenmeleri önlemek, olası soluma 
durumlarında zararı minimuma indirgemek için kimyasal gaz maskesi 
kullanılmaktadır. Özellikle epoksi, lehim kullanımlarında  ön planda 
tutulmaktadır.  

                                                                                                                                      

                                                                                                       Görsel 82: Koruyucu Maske 

Kimyasal Koruyucu Tulum: İş güvenliğinin ön planda tutulacağı 
çalışmalar sürecinde, oluşabilecek hataların ve durumların önüne 
geçilemediği takdirde çalışan bireylerin zarar görme riski mevcut 
olacağından durumu minimuma çekmek için koruyucu önlükler 
kullanılmakta ve aşınma durumlarının önüne geçilmektedir. 

 

                                                                              Görsel 83 : Koruyucu Tulum 

Baret: Şase imalat sürecinde olası güvenlik tehditlerini göze alarak 
bütün koruma ekipmanları tedarik edilmiştir. Kesim ve işleme 
süresinde oluşabilecek risklere karşı baret kullanılmıştır. Böylece CNC 
torna, lazer, talaşlama ve çapak alma, zımparalama süreçlerinde 
oluşabilecek tehditlerin önüne geçilmiştir. 

 

                                                                                                 Görsel 84: Baret  

Can Yeleği: Araç havuz testlerinde alınabilecek önlemlerin en 
önemlilerindendir. Testlerde yer alacak olan tüm takım üyeleri için 
can yeleği tedarik edilmiştir. Takım üyelerinin tümünün yüzme 
biliyor olmasına rağmen ani düşüşler, iş kazaları ve benzeri durumlar 
için önlem önceden alınmıştır. 

 

                                                                                                                Görsel 85: Can Yeleği 

5.2.Sürüş Sırasındaki Önlemler 

• Araçta çıkacak sorunlara karşı önceden hazırlıklı olunacaktır. 

• Pilotun dikkati asla dağıtılmayacaktır. 

• Araç suya atılmadan önce tüm kontroller yapılacaktır. 

• Havuz denemelerinde havuzun içinde kimsenin olmamasına dikkat edilecektir. 

5.3.Araç Güvenlik Önlemleri 

•  Elektrik devreleri epoksi ile kaplanarak su geçirmezlik sağlanacaktır. (su geçirmez tüp) 

•  Aracın keskin parçaları törpülenmiştir. 
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•  Mekanik parçaların düzenli bakım ve kontrolü yapılmaktadır. 

5.4.Çalışma Alanı Güvenlik Uyarıları 

Çalışma ve imalat atölyelerinde yer alması gereken güvenlik levhaları bulunmaktadır. Bu 
levhalar alanlarda uyulması gereken kuralları hatırlatmakta ve sürecin aksamasını 
engellemektedir. Çalışma alanlarında levhaların uygun alan ve görüş açılarına yerleştirilmesine 
dikkat edilmiştir. Yerleştirilen levhalar şu şekildedir: 

 Görsel 86: Çalışma Güvenlik Uyarılar 

 

 

5.5.Acil Durdurma Butonu 

Güvenliği maksimum seviyeye çıkarmak için insansız su altı aracının su üstü istasyonuna acil 
durdurma butonu koyulmuştur. Bu buton herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktaya 
konumlandırılmıştır. Acil durdurma butonu herhangi bir sorunda aracı durdurmaktadır. 
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5.6.Güvenlik Kontrol Görev Dağılımı 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Tablo 8: Güvenlik Kontrol Görev Dağılımı 
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6. TEST 

6.1.Uygulanan Testler 

6.1.1. Motor İtki Testi 

Öncelikle triton su altı iticilerine bağlanacak olan motorlara kablolar lehimlenmiştir. 
Lehimlenen  her motor üzerinden 3’er kablo toplamda 18 kablo dörtlü motor sürücü üzerinden 
aktarıcı karta bağlanmıştır. 35A programlanabilir ESC (çift yönlü motor sürücü) de dörtlü 
motor sürücüye bağlandıktan sonra motorları test etmek amaçlı Arduino Nano, Base modül ve 
Octomini kartlarının bağlantıları da tamamlanarak motorların itki kuvveti test edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 87:Motor Bağlantıları 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Görsel 88: Motor İtki Testi 
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6.1.2. Simülasyon Testi 

Sunulan simülasyon desteği dahilinde manuel kodlar için motor kontrol yazılımlarının test 
edilmesi, otonom görev için eğitilen modelin doğruluk oranı veya görüntü işleme için 
geliştirilen kodların test edilmesine olanak sağlamaktadır. Ekibimizce kullanılan su altı 
simülasyonunda öncelikle motor kontrol kodlarımızı test etme imkânı bulduk. Süreçte 
geliştirmeler yaparak otonom görev için de çalışmalara başlama imkânı bulduk. Havuz 
boyutlarını seçerek arama algoritmalarımızın tamamını test edebildik. Sunulacak yarışma 
ortamında en verimli olarak kullanılacak olan arama algoritması bu denemeler sayesinde 
belirlenecektir. 

Simülasyon bizlere, yarışma görevlerin test edilmesi için uygun bir ortam sağlamaktadır. Su 
altı fiziğinin birebir olarak oluşturulması ve otonom görev için verilen kapı ölçüleri ile birebir 
yapılan çizimin simülasyonda yer alması görevlerde testlerimizi araç tamamlanmadan, 
doğruluk oranı yüksek bir biçimde gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Görsel 89: Kapıdan Geçiş Görevi 

Yazılım testlerinin yanı sıra, pilotluk yapacak olan ekip üyelerinin de parkura hazırlık 
yapmasına olanak sağlayan simülasyonda görevler üzerine antrenman yapılarak, parkur 
sürelerinin minimuma indirilmesi de ekip için oldukça önem taşımaktadır. Simülasyon 
içerisinde yer alan bütün görev objeleri, Teknofest tarafından verilen obje detay dosyaları baz 
alınarak hazırlandığından, takım görev çalışmalarını birebir test etme ve geliştirme imkânı 
sağlamaktadır. 
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      Görsel 90: Su Altı Montaj Görevi                      Görsel 91: Su Altı Hokeyi Görevi 

6.2.Uygulanacak Testler 

6.2.1. Motor Su Geçirmezlik Testi 

Epoksi ile kaplanan fırçasız motorlar suya daldırılıp herhangi bir kısa devre olup olmadığı 
kontrol edilecektir. ESC ile kalibrasyonu yapılacaktır. Ardından, motorlar su içerisinde 
çalıştırılacaktır.  

6.2.2. Sistem İletişim Testi 

Yer istasyonu bilgisayarı Arduino’ya 30mEthernet kablosu ile bağlanır. Arduino’ya kamera 
USB ile, mikro kontrolcü ise UART birimi ile bağlanır. Bu testte görüntü ve veri iletişiminin 
eş zamanlı ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Yukarıda bahsedilen test 
senaryosu uygulandığında, görüntü bilgisi ve kontrol verilerinin başarılı bir şekilde eş zamanlı 
olarak aktarılması sağlanacaktır. Elektronik, algoritmik ve yazılımsal testler ekibimiz 
tarafından yapılacaktır. 

6.2.3. Sızdırmazlık Testi 

İlk olarak su altı aracımızın sızdırmazlık testi yapılacaktır. Bütün parçaları montaj edildikten 
sonra deneme havuzuna su doldurarak aracımıza elektrik vermeden su içine bırakarak su 
kabarcıkları çıkıp çıkmadığı gözlemlenecektir. Kabarcık çıkışı olan veya elektronik bölümlere 
su aldığını tespit edersek epoksi ya da su geçirmez tamir bantları ile bu kısımların su yalıtımı 
kuvvetlendirilecektir. 

6.2.4. Denge Testi 

Sızdırmazlık testinden sonra denge testlerini uygulanmaya başlanacaktır. Hedef motorlar 
kapalıyken su içinde su altı aracımızın su yüzeyine paralel durmasını sağlamaktır. Bu 
aşamada su altı aracımız batsa da yüzse de denge durumunda olması sağlanmaya 
çalışılacaktır. Dengesini sağlamak için su altı aracımızın diğer kısımlarına göre daha aşağıda 
duran kısımlarına köpük malzemeden parçalar ilave edilerek dengesi sağlanacaktır. 
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6.2.5. Yüzme Testi 

Denge testini tamamladıktan sonra su altı aracımızı daha derin suya sahip havuzlarda su içinde 
yüzme testlerini gerçekleştireceğiz. İlk hedefimiz su altı aracımızın suyun içinde asılı bir 
şekilde kalmasını sağlamak olacaktır. Eğer cihazımız su yüzeyinde kalma eğilimi gösterirse 
cihazın alt kısımlarına kurşun malzeme bağlayarak cihazın batması sağlanacaktır. Diğer bir 
olasılık olan araç yüzmek yerine hızlı bir şekilde suyun dibine doğru batarsa bu seferde su altı 
aracının üst kısımlarına köpük malzeme bağlanarak yüzmesi sağlanacaktır. 

6.2.6. Dikey Hareket Testi 

Uygulanacak testlerden biri de su altı aracımızın dikey hareket testlerini gerçekleştirmektir. İlk 
yapacağımız test dengeli bir şekilde batmasını sağlamak olacaktır. Aşağı-yukarı hareket testleri 
yapılacaktır. 

6.2.7. Yatay Hareket Testi 

Bu aşamada su altı cihazımızın yatay eksende ileri – geri, sağa – sola hareketlerinin testlerini 
gerçekleştireceğiz. Yatay hareket testinde karşılaşacağımız en büyük sorunlardan biri ileri 
giderken su altı cihazımızın sola veya sağa doğru hareket ederek ilerleme eğilimi göstermesi 
olacaktır. Bu durumun çözümü olarak araç içine yerleştireceğimiz bir pusula sensorü sayesinde 
düz ileri giderken açı değişimini tespit ettiğimiz zaman ön motorların açılarını ve motor 
kuvvetini değiştirmek suretiyle sola, sağa kaymadan düz ilerlemesi sağlanacaktır. İleri yönde 
hareket ederken sola ya da sağa döndürmek istediğimizde motor açısını ve motor kuvvetini 
değiştirmek suretiyle su altı aracımızı istediğimiz tarafa yönelmesi sağlanacaktır. 

6.2.8. Kendi Ekseni Etrafında Dönme Testi 

İleri ya da geri yönde hareket etmezken kendi ekseni etrafında dönme hareketini 
gerçekleştirmek için itiş motorlarının birbirleri arasındaki açılar motorlar ile 120 derece 
konumuna getirdiğimiz zaman motorlara eşit kuvvet uygulandığı takdirde kendi ekseni 
etrafında dönme gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu test sırasında çıkabilecek sorunların başında 
su altı aracı kendi ekseni etrafında dönerken ileri veya geriye doğru hareket ederek dönmesi 
olacaktır. Böyle bir sorun olursa açıları değiştirerek bu sorunun çözümü bulunmaya 
çalışılacaktır. 

6.2.9. Kamera Görüntü Testi 

Su altı aracımızı su altında hareket ettirirken istenen görevleri yerine getirebilmesi için su altı 
aracına yerleştireceğimiz kameranın kesintisiz bir şekilde su altında net görüntüler gönderip 
göndermediği test edilecektir. Kamera sistemi test havuzu içinde yukarı – aşağı yönde hareket 
ettirecek motorun hareket testleri yapılacaktır. 

6.2.10. Robotik Kol Testi 

Su altı aracımızın altına monte edilecek robotik kolun testleri gerçekleştirilecektir. İlk önce su 
yüzeyinde robotik kolun hareketleri kumanda ile hareket ettirilip, açılıp kapanma testleri 
gerçekleştirilecektir. Bu testlerden başarı ile geçtikten sonra su altında robotik kol ile nesne 
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tutma, nesne taşıma ve bırakma testleri gerçekleştirilecektir. Bu testler sırasında karşılaşılacak 
sorunların başında nesne tutamama, taşırken düşürme ya da nesneyi taşırken su altı aracının 
hareket kabiliyetinin azalması olabilir. Robotik kolun su içinde nesneleri daha iyi tutması ve 
düşürmemesi için robot elin tutamaçları kaymayı azaltıcı bir yüzey şeklinde yapılacaktır. 
Aracımız havuz ortamında mekanik kol ile kaldırabileceği maksimum ağırlık testi yapılacaktır. 
Sıcaklık testi değerleri ile karşılaştırılarak kaldırabileceği yarışma ağırlığı oranında güç 
verilecektir.  

6.2.11. Joystick Testi 

Joystickle istenilen motorların, istenilen yönde çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. 

6.2.12. Acil Güç Kesme Testi 

Araç su dışında çalıştırıldıktan sonra acil durum butonu ile tüm güç kesilir. Tüm sistemin 
durduğundan emin olunur. Herhangi bir acil durumda nasıl müdahale edileceği denenmiş olur. 

6.2.13. Parkur Testi  

Daha önce yarışmaya katılan ekiplerin yaşadığı olumsuzlukların yaşanmaması, pilotun araç 
hâkimiyetine alışması, pratik yapmada kolaylık sağlaması, yarışma esnasında aracın yapacağı 
görevleri tam ve doğru yapabilmesi için Teknofest tarafından gönderilen görev çizimlerinin 
ölçülerine dikkat edilerek görev nesneleri üretilmeye başlanmıştır. Parkur tamamlanınca sürüş, 
obje tutuşu ve görüntü testleri yapılabilecektir. 

7. TECRÜBE 

7.1.Genel Tecrübeler 

• Covid-19 pandemisi bize beklenmeyen olağanüstü durumlarda bile takım bütünlüğünü 
korumanın önemini öğretmiştir. Çevrimiçi toplantılar yaparak planlama süreci açısından geri 
kalmamaya özen gösterilmiştir. 

• Pandemi sürecinde uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle 
zaman konusunda takım üyelerimiz görevlerini yerine getirebilmek, projenin kesintisiz 
ilerleyebilmesi için etkin bir zaman planlamasının ve proje geliştirme sürecinde kriz 
yönetiminin ne kadar önemli olduğunu kavramıştır. 

• Piyasadan malzeme tedarik etmek normal şartlara kıyasla daha zorlayıcı olmuştur. 
Öncelik sıralaması yapılarak tedarik etme sürecine girilmiş ve bu tedarik plan sıralamasına 
göre problem atlatılmaya çalışılmıştır. 

• Başvuru süreciyle birlikte bilimsel bir proje hazırlamanın aşamaları deneyimlenmiştir. 
Proje yazımında akademik standartlar hakkında detaylı bilgi edinilmiş, ÖTR raporundan KTR 
raporuna kadar rapor yazımında tecrübelerin arttığı fark edilmiştir. 

• Daha önce yarışmaya katılan ekiplerin yaşadığı olumsuzluklar hakkında bilgi 
edinilmiştir. Böyle kısmî de olsa tecrübe kazanılmış ve Teknofest tarafından gönderilen görev 
çizimlerinin ölçülerine dikkat edilerek görev nesneleri üretilmesine özen gösterilmiştir. 
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• Daha önce yarışmaya katılan ekiplerin yaşadığı olumsuzluklardan biri de sızdırmaz 
tüp içerisinde elektronik malzemelerin karışması ve müdahale edilmesi gereken bir durum 
olduğunda müdahalenin zorlaşmasıdır. Bunu önlemek için sızdırmaz haznenin içine 
düzenleyici aparat üretilmiştir. 

7.2. 3D Yazıcı ile Parça Üretimi  

3d yazıcıda tasarımı yapılan parçaların çıkarılabilmesi için önce bir modele ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu model solidworksta üç boyutlu olarak tarafımızdan tasarlanmıştır. Tasarlanan 
parçaların 3D yazıcı tarafından algılanması ve basımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Filamenti 
eritmek için yazıcının ucunda derecesini ayarlayabildiğimiz bir ısıtıcı vardır, bu ısıtıcı da 
motorlara bağlı olarak çalışmaktadır. Taban malzemesi ise sert plastiğe benzer bir tasarımdır; 
ancak yapısal farklılıklar filamentin yapışmamasını sağlamaktadır. Ayrıca ne kadar yavaş 
çalışırsa da o kadar kaliteli ürünler ortaya çıkmaktadır; çünkü filament yüzeye temas ettiği anda 
sıcaklık farkıyla donan bir maddedir. Bu yüzden hızlı kullanıldığında tasarımda hatalar olabilir. 
1 mm, 2mm ve 3mm olarak üç farklı seçeneği vardır. En kalitelisi 1 mm olanıdır. 1mm’nin en 
kaliteli olmasının sebebi ise, her katı attığında sadece 1mm yukarı çıkmasıdır. İnce 
tasarlananlarda hata payı düşük olmaktadır. Fazla yukarı çıkarsa o kadar fazla hata payı 
olmaktadır.   

                                                Görsel 92 : 3D Üretim Aşaması 

7.3. Araç İskeleti 

Aracımızın iskeletini oluşturan sigma profiller temin edildikten sonra belirlenen ölçülerde 
kesilmiştir. Sonrasında 45 derecelik açı ile kesilen parçalarda pürüzlü keskin bir yüzey 
oluşmuştur. Bu durum yaralanmalara karşı risk oluşturacağından keskin ve pürüzlü parçalar 
tam kapanma döneminde “evimiz atölyemiz” düşüncesiyle evlerimizde eğelenerek sorun 
çözülmüştür. 
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                                                      Görsel 93 : Eğeleme Yöntemi 

 
 
Tasarımımıza uygun sigma profil montaj sıralamasını oluştururken çok kez hata yapılmıştır. 
Fakat  sonunda en uygun ve en hızlı montaj yolu bulunmuştur. Önce orta kısma gelmesi gereken 
sigma profil unutulup sigma profillerden tam bir dikdörtgen oluşturulmuştur. Ancak tam ortaya 
gelmesi gereken sigma profil fark edilince dikdörtgen şekilde montajlanan sigma profil sökülüp 
orta kısımdaki sigma profil önce montajlanmış ve dikdörtgen şekil tekrar oluşturulmuştur. Bu 
hata ile takımımız sigma profilleri hangi öncelik sırasına göre takması gerektiğini ve köşe 
bağlantılarını nasıl sıkılıp gevşetileceğini deneyimlemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 94: Araç İskeleti Oluşturma 
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7.4.Lehimleme  

Elektronik kartların lehimlenmesi esnasında pek çok tecrübe edinilmiştir. Bunlar; lehim 
yaparken lehim makinesinin ısısı doğru ayarlanmalıdır. Lehimi yaparken kart üzerine pasta 
sürülmeli, lehim yapılacak kablo el ile büzülerek tüm ince tellerin bir arada olmasına dikkat 
edilmeli, lehim aletinin ucu  ara ara lehim süngeri ile temizlenmeli, lehim esnasında bulunulan 
ortam havalandırılmalı, lehim uzun süre solunmamalıdır. Lehimleme esnasında oluşabilecek 
sorunlar ve çözümleri ; lehimin yüzeye fazla gelmesi durumunda eritilip yüzeyden alınması , 
lehimin kartta değmemesi gereken yere değmesi bu durumda yedek karta geçilmesidir. 
Lehimleme işlemleri başarıyla tamamlanmış herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 95 : Lehimleme 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.İş/ Zaman Planlama Çizelgesi 

Tablo 9: İş/Zaman Çizelgesi 
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8.2.Bütçe Planlaması 

 

 

 

Tablo 10: Bütçe Planlaması 
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8.3.Risk Planlaması 

Aşağıdaki tabloda çeşitli alanlarda oluşabilecek sorunlara, bu sorunlar karşısında                     
M(i)SAL takımı olarak alınan tedbirlere  ve üretilen çözümlere yer verilmiştir. 

 

Tablo 11: Risk Planlaması 



66 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

Özgünlük, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda önemli rol oynamaktadır. Bir tasarımı başarılı 
kılan en önemli unsurlar fonksiyonelliği ve ürünün özgünlüğü olmaktadır. Yani bir tasarımın 
fonksiyonel anlamda kullanıcıya isteneni vermesinin yanında, başarılı olarak nitelendirilmesi 
parçaların “özgün” bir tasarıma sahip olmasından da geçmektedir. 

9.1.Özgün Araç Tasarımı 

Kendi tasarımımız olan araç, hayal gücümüz ve su altında olabilecek senaryolara göre 
tasarlanmış; üretime geçilmiş olup mekanik ve elektronik parçaların bir araya getirilmesine 
başlanmıştır. 

 

 

En:320 mm  

Boy:340 mm  

Yükseklik:160 mm 

 

 

                   Görsel 96: Araç tasarımı 

Tablo 12: Araç Değerlendirmesi 
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9.2.Özgün Sızdırmaz Hazne İçi Düzenleyici 

Sızdırmaz hazne içerisinde yer alacak olan elektronik parçalarr ve bataryanın olası şiddetli 
sarsıntı anlarında kısa devre yapmaması veya kırılmaması için hazne içi düzenleyici tasarlanmış 
ve 3D yazıcıdan üretimi yapılmıştır. 

 

Görsel 97: Sızdırmaz Hazne İçi Düzenleyici 

9.3.Özgün Araç Yazılımı 

Su altı aracı kontrol kartı ve kontrolcünün yazılımını yazmak için C dilini                                                  
kullanma tercih edilmiştir. Çünkü C programlarını yazmak hızlıdır ve bu konular için daha fazla 
kaynak bulunmaktadır. Dolayısıyla da C dili için Arduino IDE editörü kullanılmasına karar 
verilmiştir. Kontrolcüde kullandığımız Arduino aldığı verileri aracın içindeki Arduino ya 
gönderecektir. Aracın içindeki Arduino ise aracı verilen verilere göre hareket ettirecektir.  

Aracın derinlik ayarlama işlemi otonom olarak yapılacak. Basınç sensörleri ile derinlik verisi 
işlenecek. Gelen mevcut derinlik verisine göre araç, kendini otomatik olarak kendi derinliğini 
arttırmasına veya azaltmasına karar verecek. Bunun yazılımı C dilini kullanılarak yapılacaktır. 
Çünkü üst tarafta da belirtiğimiz gibi C programlarını yazmak hızlı ve bu konular için daha 
fazla kaynak bulunmaktadır.  

 Otonom hareket için görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV yazılımından yaralanılma 
kararlaştırılmıştır. ( OpenCV gerçek-zamanlı bilgisayar görüsü uygulamalarında kullanılan açık 
kaynaklı kütüphane.) OpenCV seçmemizin sebebi OpenCV Otonom hareketler için yazılım 
yaparken içindeki hazır kodlar sayesinde bize kolaylık sağlamasıdır. Kütüphanenin 
kullanılmasının bir sebeplerinden biri ise TensorFlow gibi günümüzde kullanılan derin 
öğrenme çerçeveleriyle beraber çalışabiliyor olmasıdır. Dil olarak Python kullanılmasına karar 
verilmiştir. Çünkü Python daha sade ve OpenCV ile çalışırken daha fazla açık kaynaklı kod 
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bulunabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden OpenCV ile çalışırken Python kullanmak 
işlerimizi daha çok kolaylaştıracaktır. 

 

Görsel 98: Araç Yazılımı 

 

9.4.Özgün Sızdırmaz Hazne Sabitleme Aparatı 

Sarsıntı durumları karşısında haznenin oynaması ve kabloların kopması ihtimaline karşı 
hazneler araç iskeletine sabitleme aparatları ile montajlanacaktır.  

 

Görsel 99: Sızdırmaz Hazne Sabitleme Aparatı 
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9.5.Özgün Tutucu Kol Sabitleme Aparatı 

Tutucu kolun sigma profile sabitlenmesi için kendi tasarladığımız aparat 3D yazıcıdan çıkarılıp 
hazır hale getirilmiştir. 

Görsel 100 :Tutucu Kol Sabitleme Aparatı 

 

 

 

 

 

9.6.Özgün Joystick Tasarımı 

Piyasada satılan joysticklerden kullanmak yerine kendi tasarladığımız joystick 3D yazıcıdan 
çıkarılıp hazır hale getirilmiştir. 

   Görsel 101: Joystick Tasarımı                             Görsel 102: Joystick  

                                                                                                       3DYazıcıda Üretilmiş Hali 
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Tablo 13: Joystick Değerlendirmesi 

10. YERLİLİK 

10.1. Yerli Malzemeler 

10.1.1. Su Altı Haznesi 

        Görsel 103: Su Altı Haznesi                                           Görsel 104: Su Altı Haznesi 

                                        

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $186 (Bluerobotics firmasının sunduğu 4” hazneler 
referans alınmıştır) 
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H-1 su altı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir su altı 
haznesidir.  Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör türevlerinden bir araya 
gelmektedir. İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün 
değerinin %7 sini oluşturmaktadır. Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamıyla yerli 
imkanlarla gerçekleştirilmiştir. 

Özellikleri: 

 İç Çap 90mm 

 Dış Çap 100mm 

 Tuzlu suda kullanıma uygun 

 Anodize alüminyum ve krom malzeme 

 100 – 200 metre azami derinlik* 

 Patentli aktarım teknolojisi 

 Daha az sızdırmazlık elemanı (her kapakta aktarımlar dahil 4 adet) 

 8 motora kadar çıkış (24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 4 adet (8 pin) anahtarlama kanalı 
hattı. 

Su altı haznesi yerli olan https://www.deringezen.com/ sitesinden satın alınmıştır. 

10.1.2. Su Altı Tutucu Kol Sistemi 

Su altı görevlerini gerçekleştirmek için gereken tutucu kol, yaklaşık 0.8 sn içerisinde açılıp 
kapanabilir. Su altındaki nesneleri hızlı bir şekilde toplayabilir.10 cm boyuta kadar nesneleri 
kolaylıkla tutabilen kol basit bir açma kapama sinyali ile karadan veya su altından kullanılabilir. 
Tutma şiddetini basınçla ayarlayarak hassas nesneleri hafif bir şekilde tutabilir veya ağır 
nesneleri güçlü bir şekilde kavratabilirsiniz. 

 Ağız açıklığı : 120mm 
 Uzunluk: açık 305mm, kapalı 315mm 
 Genişlik: 90mm 
 Tutma kuvveti : 2.8 bar basınç altında yaklaşık 180Newton 

        Paket İçeriği: 

 Hava valfi 
 Tutucu kol 
 25 Metre Basınç Hortumu 
 25 Metre Tahliye Hortumu 

Su altı tutucu kol sistemi yerli olan  https://www.deringezen.com/  sitesinden satın alınacaktır. 
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Görsel 105: Su Altı Tutucu Kol 

10.1.3. Octomini Su Altı ve Su Üstü Kontrolcüsü 

Octomini su altı araçlarının basit bir mimariyle oluşturulması ilke edinilerek hazırlanmış, 
arduino temelli bir geliştirici kartıdır. Üzerinde bulunan Canbus, Arduino Nano ve MPU6050 
ivme sensörü ile su altı araçlarının hareket ve iletişim kabiliyetlerini oluşturmaktadır. Tamamen 
yerli olarak hazırlanmış kod mimarisi ve elektronik kartı sayesinde yeni kullanıcıların su altı 
araçlarının yazılımlarına en kısa zamanda hakim olmasını sağlamaktadır. 

Joystick tasarımını sadeleştirmek için üretilen bu modüle şunlar bağlanabilir: 

 2 adet 2 Eksen joystick 
 3 adet Button 
 Analog Kamera Çözücü 
 Oled Ekran 

                                     

 

 

                                                                             

                                                           Görsel 106: Octomoni Su Altı ve Su Üstü Kontrolcüsü 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: Sualtı Modülü - %68, Su Üstü Modülü %63 Ürün başına 
sağlanan ithal ikame tutarı:$107 ( Raspberry Pi 4 ve Pixhawk PX4 modelleri referans 
alınmıştır.)    

Tether diagramı; 
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Octomini su altı ve su üstü kontrolcüsü yerli olan   https://www.deringezen.com/  sitesinden 
sitesinden satın alınmıştır. 

10.1.4. Güç Dağıtım Kartı 

Tamamıyla yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı araç içerisindeki sistemlerin güç 
kontrolünü tam anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 
durumlarda araçların güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki komponentlerin 
tamamı yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak mümkün olan tüm işlemler 
yerli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. Ase Modül üzerindeki anahtarlama elemanları 
sayesinde elektronik haznenin dışarısından anahtarlama yapmanızı sağlar.Statik manyetik 
anahtarlama ile güvenli bir şekilde sisteminizin gücünü kesebilir, açma-kapatma işlemlerini 
gerçekleştirebilirsiniz.Üzerinde bulunan regülatör tam iki Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış 
akımı sağlar. (Azami 5 amper çıkış akımı.)Texas instruments çipleri kullanılarak üretilen 
regülatör modülü, üstün bir stabilite ile cihazlarınızın sorunsuz çalışmasını garanti eder. 

            Teknik Özellikler:  

 Azami akım(5sn): 150 Amper 
 Sürekli Akım:  80 Amper 
 Dahili Regülatör: Opsiyonel 
 Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 
 Regülatör Voltajı: 5 Vdc 
 Regülatör Akımı: Azami 5 amper 
 Pin sayısı: 6 

                                                                                               

                                                                                   Görsel 107: Güç Dağıtım Kartı 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: (Referans alınabilecek ürün bulunmadığından boş 
bırakılmıştır) 

 Güç dağıtım kartı yerli olan  https://www.deringezen.com/ sitesinden satın alınmıştır. 

10.1.5. Triton Su altı İticisi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $168 (Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır) 

Triton su altı iticisi 400 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme kuvveti 
oluşturabilen elektrikli bir su altı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi türevi 
malzemelerden bir araya gelmiştir. İtici tasarımı tamamıyla  yerli ar-ge çalışmaları ile 
geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 
tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

Küçük boyutlar, yüksek gerilim ve yüksek itme gücü bu iticidedir. Enjeksiyon yöntemi ile 
üretilen yeni iticiler, darbelere yüksek dayanım sağlamakla birlikte, su altında uzun ömürlü 
performans vaad etmektedir. 

M1 motorundan güç alan triton iticinin teknik özellikleri: 
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 Tavsiye edilen sürücü : 35A Degz 
 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 
 Tam Yükte Akım(35a Degz ems ile) : 5.45 
 Tam Yükte Akım(40a Hobbywing ems ile) : 7.45a 
 Gövde Malzemesi : Poliüretan 
 Pervane Malzemesi : PLA 
 Azami Derinlik : 500m 
 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 
Triton su altı iticisi yerli olan   https://www.deringezen.com/  sitesinden satın 
alınmıştır. 

 

Görsel 108: Triton Su Altı İticisi 

Görsel 109: Triton Su Altı İticisi 

 

Görsel 110: Triton Su Altı İticisi 
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10.2. Simülasyonlar 

Tamamen yerli ve özgün olarak geliştirilmiş olan su altı simülasyonunda manuel görevler olan  
su altı montaj ve su altı hokeyi görevlerine hazırlık, kapıdan geçiş otonom görev için de test 
imkanı bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmanın yerli olması da ekip üyelerimizce göz önünde 
tutulmuştur. Bu çalışma için Creanity ekibi takım kaptanından destek alınmıştır.  

Görsel 101: Kapıdan Geçiş Görevi  

 

 

      Görsel 102: Su Altı Montaj Görevi                   Görsel 103: Su Altı Hokeyi Görevi 
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