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1. RAPOR ÖZETİ

TEKNOFEST 2021 kapsamındaki birçok kategori arasından “İnsansız Otonom 

Sualtı Aracı” kategorisini tercih etmemizin sebebi hem takımca duyulan ilgi hem de 

ülkemize savunma sanayi alanında faydalı olacak bir girişimde bulunmaktır.  

Ülkemizin üç tarafının denizlerle kaplı olduğu düşünülünce denizlerdeki 

hakimiyeti sağlayabilmek çok mühimdir. Gerekli durumlarda insanlı sistemlerin 

erişemeyeceği derinliklerde görevlerin yerine getirilmesi ve askerimizin hayati risk 

taşımadan görevini icra edebilmesi için tasarlanmıştır. Takımımız; 2 makine 

mühendisliği, 3 bilgisayar mühendisliği ve 4 elektrik-elektronik mühendisliği 

öğrencisinden oluşmaktadır. Farklı üniversiteler ve farklı bölümlerden oluşan 

arkadaşlarla çalışmamız, bize iş hayatına hazırlayacak ve sektörde bir adım öne 

taşıyacağını düşünüyoruz. Bu sayede farklı disiplinler arasında takım çalışmasını 

deneyimlemiş olacağız.  

Projeyi yürütürken mekanik, yazılım ve elektronik olmak üzere 3 ana gruba 

bölünerek görev dağılımı yapılmıştır. Daha önce yapılan projeleri incelendiğimizde 

çoğu takım sualtı projelerinde 6-8 arası motor kullanmayı tercih ettiğini gördük. 

Amacımız en az motor sayısı ile maksimum verimi alacak olan ergonomik bir tasarım 

ortaya çıkarmaktır. Aracın 3D tasarımı için SolidWorks, statik ve akış analizleri için 

de Ansys kullanılması tercih edilmiştir.  

Yazlım alanında kodlamamızı sadece yarışma koşullarına göre değil, savunma 

sanayide de aktif olarak kullanılabilecek şekilde tasarladık. Robotun görüntü işleme 

için öncelikle TensorFlow ve OpenCV'den destek alarak hazırladığımız bir yazılım 

şimdilik testlerimizden geçmekte ve her geçen gün daha kararlı ve hızlı sonuçlar 

vermektedir. Motor, sıcaklık, gyroscope gibi diğer tüm ekipmanların kontrolü için 

Arduino kullanmayı uygun gördük. 

ÖTR sonuçlarının açıklanmasının ardından eksiklerimizi telafi edip, düşük puan 

aldığımız kısımlara daha fazla ağırlık verdik. Bunun dışında tasarımımızda büyük 

ölçüde bir değişiklik yoktur. Bilgisayar üzerinden yapılan test sayımız artmıştır ve 

çeşitlendirilmiştir.  
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 2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Tablo- 2.1 Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporumuzdaki tasarımın nihai raporumuzdaki tasarıma oldukça 

yakın olduğunu düşünüyoruz. Ön tasarım raporunu hazırlarken elimizden geldiğince 

gerçekçi ve uygulanabilir bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Takım içi ve tasarım 

bazında yapılan değişiklikler aşağıda anlatılmıştır.  

ÖTR raporundaki tahmini bütçemiz 10,810 TL idi. KTR raporumuzda bu bütçeyi 

9,677 TL’ye düşürdük.  

Takım Üyeleri Değişikliği: Takımımıza Gazi Üniversitesi Elektronik-Elektronik 

Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olan Emine Fidan arkadaşımız katılmıştır. 

Tasarım Bazında Yapılan Başlıca Değişiklikler ve Eklentiler: 

1-) Aracın boyutları, yarışma görevleri kapsamında bakıldığında (özellikle kapıdan 

geçiş görevi) ön tasarım raporunda tasarlanan boyutlarda kalması uygun görülmüştür.  

2-) Aracın arka tarafına beşinci bir motor eklenmesi düşünülmüştür. Bunun sebebi 

aracın dengesinin 4 motorla sağlanmasının zor olmasıdır. 

3-) Servo motorla çalışacak olan manipülatör kol mekanizması eklenmiştir. 

4-) Nozul tasarımı %30 büyütülmüştür ve motor yuvaları daha yüksek kuvvete 

dayanacak şekilde değiştirilmiştir. Daha büyük bir nozule ile daha büyük bir pervane 

takabilme şansımız doğmuştur.  

5-) Pervane tasarımı yapılmış olup, 2 farklı alternatif pervane geliştirilmiştir. 

6-) Yeni malzemeler eklenmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

   4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 4.1 Sistem Tasarımı 



 
 

11 
 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

    4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Model geliştirilirken; sızdırmazlık, tasarım kolaylığı, denge, ağırlık, 

yüzerlik, statik-dinamik mukavemet ve akış analizleri göz önüne alınmıştır. 

Prototip olarak şekillerde gösterilen tasarıma karar verilmiştir. Model 

tasarlanırken CAD ve CAM yazılımı olan SolidWorks 2021 sürümü 

kullanılmıştır. Statik ve akış analizleri için ise Ansys Workbench tercih 

edilmiştir. Ansys üzerinde yapılan testlerde düzgün ve tutarlı bir mesh 

yapısı oluşturulmaya özen gösterilmiştir. Matematiksel modelleme için 

Matlab kullanılmıştır. Pervane tasarımı için açık kaynak Matlab programı 

olan OpenProp kullanılmıştır.  

Beşinci bir pervane ve nozul arka tarafa eklenmiştir bunun sebebi 

aracın Z eksenindeki dengesini sağlamaktır. Eski tasarımdaki alt yay ve üst 

yay parçalarının kalınlıkları azaltılmıştır. Servo motorun manipülatör kolu 

tahrik etmesi için 4 kol mekanizması geliştirilmiştir.  

Son olarak aracın alt ve üst yay parçalarına bağlanacak parçalar için 4 

farklı çeşitte bağlantı parçası tasarlanmıştır. Bu parçaların eklenme sebebi 

ise sadece yarışma koşulları değil herhangi bir durumda istenen 

enstrümantasyon aletlerinin kolayca takılıp çıkarılabilmesi gibi kolaylıklar 

sağlayan ergonomik bir yapı oluşturmaktır.  

Aşağıda ilk ve son tasarım yan yana verilmiştir. İlerleyen şekillerde 

aracın farklı açılardan render fotoğrafları verilmiştir.  

 

 

Şekil- 4.2 Araç Değişimi 
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Şekil- 4.4 Araç Tanıtım 

Şekil- 4.3 Üst ve Alt Görünüş 
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4.2.1.1. Pervane 

Pervane tasarımı yapılmadan önce gövde üzerindeki sürükleme 

(drag) kuvvetleri ansys fluent aracılığıyla hesaplanmış olup bulunan 

değer yaklaşık 30 Newton’dur. Su altı araçları için genellikle pervane 

boyutu aracın spesifik uzunluğunun %85’ni geçmemesi gerektiği bilinen 

bir bilgidir. Openprop ile analiz aşağıda gösterilmiştir. Bunun dışında 

programın bizden istediği girdiler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Bu 

program sayesinde kullanılacak pervane geometrisi, kanat sayısı, dakika 

başına devir sayısı (rpm) gibi değerler optimum şekilde hesaplanır. 

Program arayüzü aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Ek olarak 2 farklı 

pervane tasarımı açık kaynak yardımıyla yapılmıştır.  

Şekil- 4.5 Arka Görünüş 

Şekil- 4.6 Openprop 

Arayüz 
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere en yüksek verimi (efficiency) 3 

bıçaklı pervane için dakikada 2500 devir ile 1cm pervane çapında 

(rotor) buluyoruz. 4 ve 5 bıçaklı pervaneler için ise dakikada 1750 veya 

2500 devir ile 1 cm çapında ve giderek artma eğiliminde. Analizden 

çıkarılacak diğer bir önemli sonuç ise devir sayısı 2500’ün üstüne 

çıktıkça verimde dramatik bir düşüş yaşanmaktadır. Bıçak sayısının 

artması ile de aynı verim için gereken devir sayısı düşmektedir.  

Aşağıdaki şekilde 3 bıçaklı pervane için optimum geometri 

gösterilmiştir. 

 

Şekil- 4.7 Parametrik Analiz 

Şekil- 4.8 Optimum 

Pervane Geometrisi 
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Her pervane için Ansys ortamında test edilip; gerekli güç, tork, devir 

gibi önemli büyüklükler hesaplanmıştır. 3D yazıcılar ile her birinden 

birer adet üretip gerçek bir fiziksel test yapılıp seçilmesi 

düşünülmektedir. Aşağıda 2 adet alternatif gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil- 4.9 Pervaneler 

Şekil- 4.10 Pervane Akış Analizi 
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4.2.1.2. Nozul 

Nozul hem akışkanın tek bir yönde hızlandırılması ile itki elde 

edilmesinde hem de güvenlik açısından önemlidir. Tasarlanan pervane 

boyutlarına uygun bir şekilde nozul tasarlanmıştır. Motorun ürettiği itki 

araca nozul bağlantısı ile iletileceği için motorun monte edildiği 

yuvaların bu kuvvete dayanıklı olması gerekmektedir, bu sebeple Ansys 

üzerinden statik dayanım testi uygulanmıştır. Nozul ve Ansys test 

sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil- 4.11 Nozul 

Şekil- 4.12 Ansys Stres Testi 
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Analizde malzeme olarak ABS seçilmiştir. Ayrıca hesaplanan güvenlik 

katsayısı (safety factor) 6.5’dur. Bu analizde 30 Newton kuvvet 

kullanılmıştır. Yani teorik olarak oluşturduğumuz bu nozul takribi 180 

Newton’luk bir itkiye dayanabilir. 

 

4.2.1.3. Gövde 

Silindir şekli, akışkan basıncı söz konusu olduğu zaman strese en 

yüksek mukavemeti gösterecek geometri olduğu için tercih edilmiştir. 

Et kalınlığı stres testleri, üretim maliyetleri ve ağırlık göz önüne alınıp 

belirlenmiştir. Kapak girişleri için gerekli hesaplar yapılıp, conta 

boyutlarına göre pah kırma işlemleri yapılmış ve yüzey pürüzlülüğü; 

Ra≤0.8 μm olarak seçilmiştir. Sızdırmazlık, basınç, paslanma, tuz etkisi 

vb. durumlar gözetilip üretim kolaylığı ve şeffaflık dolayısıyla 

pleksiglas veya ABS filament malzemesinin kullanılması uygun 

görülmüştür. Gövdenin su altındaki yüksek basınçlara mukavemet 

göstermesi açısından, küçük yüzey alanı sayesinde daha düşük basınç 

kuvvetlerine maruz kalacaktır.  

Kablo geçişlerinin sızdırmazlığın sağlaması için bu tarz sistemler 

için tasarlanan su geçirmez soketler, muflar, ve kablo contaları 

kullanılacaktır. 

Aracın istenen minimum hızı 1m/s‘dir. Bu hıza göre yapılan akış 

analizleri ve sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Analizde 

kullanılan model basitleştirilmiş bir modeldir bunu yapmamızın sebebi 

Şekil- 4.13 Mesh Yapısı 
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hem düzgün mesh yapısı sağlamak hem de Ansys ’in academic 

sürümünde olan eleman ve nokta sayısı kısıtlamasıdır. Bu sonuçlara 

göre gövdenin maruz kalacağı sürükleme kuvveti yaklaşık 30 

Newton’dur. Ayrıca kullanacağımız motor-pervane kombinasyonun bu 

kuvveti kolayca yenmesini beklemekteyiz. 

Şekil- 4.14 Gövde Akış Analizi ve Sürükleme Kuvveti 
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4.2.1.4. Dış İskelet (Alt ve Üst Yayların Tümü)  

Dış iskelet motorlardan gelen itki ve sephiye kuvvetlerinin ilk 

aktarıldığı yer olması ve aynı zamanda gövdeyi taşıyacağı için malzeme 

olarak alüminyum 7000 serisi veya alternatif olarak abs filament 

kullanılması uygun görülmüştür. Sephiye motorlarının taşıdığı akışkanın 

geçişi için boşluklar açılmıştır.  

 

4.2.1.5. Elektronik Parça Tablası  

Aracın içinde bulanacak sensör, kamera, işlemci gibi elektronik 

parçaların sabitlenmesi ve kablo geçişlerinin nizamlı bir şekilde 

sağlanması için gövdenin içine sabitlenen, üzerinde uygun genişlikte 

delikler olan bir parça geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.6. Sızdırmaz Ön ve Arka Kapak 

Her iki kapağa da 3.57mm iç çapında, 70 shore sertliğinde 2 

adet o-ring yerleştirilecek şekilde yuva hesapları yapılmış olup, yuvalar 

açılmıştır. Arka kapağa özgü olarak kablo geçişlerinin sağlanacağı 

sızdırmaz soketler için 2 adet boşluk bırakılmıştır. Ayrıca acil durdurma 

butonu için yuva açılmıştır.  

 

 

 

4.2.1.7. Bağlantı Elemanları  

Araca monte edilecek olan bileşenlerin (led yuvası, nozuller, 

ayak vb.) kolayca montajlanması ve kolay değişim için bu parçaların 

üretilmesi düşünülmüştür. Aşağıda tasarlanan 4 farklı bağlantı 

elemanlarından 3 tanesi gösterilmiştir, diğer 4. eleman manipülatör kol 

tasarımda gösterilmiştir. Bu bağlantı elemanlarının alüminyum veya 

sert plastiklerden üretilmesi düşünülmüştür. 

Şekil- 4.15 Tabla 
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4.2.1.8. Manipülatör Kol Modülü 

Bu modül, 2 adet kramiyer, 1 adet pinyon dişli ve bunların 

yerleştirildiği yuva olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır. Obje 

kavrama kabiliyeti, güçlü tutma ve hızlı çalışma bakımından aşağıda 

gösterilen tasarım uygun görülmüştür. İki adet kramiyer dişlinin, 

ikisinin arasında bulunan pinyon dişli ile sürülmesi hem türevlerine 

göre daha hızlı hem de eşit kuvvet dağılımı sağlayacaktır. Ayrıca 

kollara açılan tırtıklar kayma olasılığını düşürecektir. Pinyon dişli 

35mm uzunluğunda bir şafta bağlı olacak ve şafta gücü ileten eleman 

servo motor olacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil- 4.16 Bağlantı Elemanları 
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Manipülatör kol tasarımı ÖTR raporu ile aynıdır. Kolu tahrik 

edecek olan mekanizma aşağıda gösterilmiştir, bu mekanizma 4 kol 

mekanizmasıdır. Üretim aşamasında zorluk yaşanması durumunda 

delrin dişli olarak bilinen dişlilerden, konik ve düz dişlilerin 

kombinasyonu ile basit bir mekanizma da alternatif olarak 

düşünülmektedir. Ek olarak servo motorun yerleştirilmesi için motora 

özgü tasarlanmış bağlantı elemanı bulunmaktadır.  

Şekil- 4.17 Manipülatör Kol Modülü 

Şekil- 4.18 Servo Mekanizması 



 
 

22 
 

 

 

4.2.1.9. Led Yuvaları  

Denizde derinlere inildikçe, aşağıya ulaşan ışık akısı gittikçe 

azalıp ve en sonda bittiği için ve aracın kamera aracılığıyla etrafı 

görebilmesi için güçlü ışık kaynaklarıyla donatılması gerekir. Led 

yuvaları, içine güçlü su geçirmez ledlerin yerleştirilmesi için 

tasarlanmış olup gerekli durumlarda ön ve arka tarafları şeffaf cam veya 

pleksi malzemeyle kapatılabilir. 

 

 

    4.2.3. Malzemeler  

4.2.3.1. ABS Filament   

 

Aracın nozul, pervane, tabla ve bağlantı elemanlarının 

malzemesi için ABS filament seçilmiştir. Yüksek mukavemet, üretim 

kolaylığı ve ülkemizde ki erişilebilirlik yönlerinden uygun bir tercihtir. 

 

ABS Filamentinin Temel Özellikleri 

• Yüksek sertlik, dayanıklılık ve darbelere karşı direnç. 

• Düşük esneklik. 

• Aseton ile çözümlenebilir ve yüzey işlemesi yapılabilir. 

• Yiyecek ve içecekler ile kullanılması önerilmez. 

• Genellikle basım sıcaklığı 230°C – 250°C arasındadır. 

• Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaması 

için kapalı sisteme sahip 3D yazıcı önerilir. 

• Yatak sıcaklığı 80°C – 120°C arasında önerilmektedir. 

• Düzgün çıktılar alabilmek için sıcaklık ve yatak kalibrasyonu 

ayarlarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

• PLA'ya göre basımı oldukça zahmetlidir 

 

4.2.3.2. Pleksiglas 

 

Gövdenin içinde kamera olacağı için şeffaflık, aynı zamanda 

basınç yüzünden mukavemet ihtiyacı doğmuştur. Bu iki koşulu aynı 

anda sağlayabilecek en mantıklı seçim pleksiglas olacaktır.  

Önemli özellikleri; 

• Normal cama göre ışık geçirgenliği %92 daha fazla olup, darbelere 6 

kat daha fazla dayanıklıdır. 

• Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir, yaralanmalara sebep olmaz. 

• Atmosfer şartlarında dayanıklılığı diğer bütün plastiklerden daha 

yüksektir. Bu sebeple çok değişik iklim şartlarında dahili ve harici geniş 

uygulama alanlarında kullanılabilir. 

• Kolaylıkla işlenebilir, yaklaşık 150°C´de ısıtıldığında birçok şekle 

girebilir. 
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4.2.3.3. Kestamid   

 

Kestamid malzemesi “sabitle ve unut” mantığında bir 

malzemedir. Dişli ve manipülatör kol tasarımında çok etkili olacaktır.  

Ülkemizde üretimi yapılmaktadır. 

Genel Özellikleri: 

• Yüksek mekanik dayanım 

• Yüksek aşınma ve darbe dayanımı 

• Düşük sürtünme katsayısı 

• Yüksek kimyasal dayanım 

• Yüksek titreşim ve darbe emme kapasitesi 

• Kolay işlenebilme 

• Yağsız ve sessiz çalışabilme 

 

 

4.2.3.4. Alüminyum 7000 

Tasarımların prototiplerinde genellikle çelik yerine alüminyum 

kullanılır. Ayrıca fiyatının çeliğe göre yüksek olmasına karşın, 

korozyon direnci, tatmin edici stres değerleri ve düşük yoğunluğu 

vardır. Tasarlanan modelde alt yay parçası için kullanılması oldukça 

uygundur.  

 

Alüminyum elementinin kısa açıklaması:  

“Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü 

renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit 

tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. 

Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 

megapascal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa'a çıkar. 

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla 

dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon 

özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu 

olmasındandır. Elektrik iletkenliği %64,94 IACS'dir (saf Al, 2 °C'de). 

Erime sıcaklığı 660 °C, kaynama sıcaklığı ise 2519 °C'dir.” (Wikipedia)  

 

4.2.3.5. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) 

3D yazıcı filamentlerinin yanında alternatif olarak pervane ve 

dış iskelet için düşünülen malzememiz HDPE’dir. Kimyasal ve fiziksel 

özelliklerine bakıldığı zaman HDPE kullanmak akıllıca olacaktır. 

Yoğunluğunun suya yakın olması (0.94 g/cm3- 0.97 g/cm3), maliyeti ve 

deniz şartlarına dayanıklı olması bakımından kullanılması uygun 

görülmüştür.  

                             Yüksek Yoğunluklu Polietilen Özellikleri  

• HDPE erime noktası: 120-140°C 

• Yoğunluk: 0.93 to 0.97 g/cm3 

• Kimyasal Direnç: 
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• Çoğu çözücüye karşı yüksek direnç 

• Alkole, seyreltik asitlere ve alkalilere karşı yüksek direnç 

• Yağlara ve greslere karşı orta düzeyde direnç 

• Hidrokarbonlara karşı düşük direnç 

• -50 oC ile +60 oC arasında kullanılabilir; su altı aracı için oldukça 

yeterlidir. 

• Diğer polietilenlere kıyasla yüksek gerilme direnci 

• İyi işlenebilirliğe sahip düşük maliyetli polimer 

• Düşük sıcaklıklara karşı yüksek direnç 

• Yüksek elektrik yalıtımı 

• Düşük su emilimi 

 

4.2.3.6. Motorlar  

Fırçasız motor seçimi yapılmadan önce araca gerekli olan itki ve 

sephiye kuvvetleri hesaplanmıştır. Ondan sonra pervane 

hesapları ve motor gücü eş zamanlı hesaplanmıştır. Bunların 

sonucunda piyasada ki çoğu motor kullanılabileceği ortaya 

çıkmıştır. Bizim istediğimiz ortalama 3000 voltaj devir ilişkisine 

(kv) sahip bir motor almaktır. Birden fazla alternatif 

sunmamızın nedeni, ileriki satın alma aşamalarında yurt dışı 

siparişi ve stok durumunun olmaması gibi etkenler düşünülüp 

yurtiçi dağıtım yapan firmalardan da motor seçilmesidir. 

Bu motorlar GoolRc BL-3650 modeli ve ülkemizde de yurtiçi 

dağıtımı da yapılan deringezen M1 modelidir.  

 

Servo motor olarak seçilen motor ise su 

geçirmezlik olması gereken 

uygulamalarda sıkça kullanılan ve bizim 

içinde hem tork değerleri hem de fiyat 

olarak çok uygun olan Emax ES3005DE 

modeli seçilmiştir.  

 

 

Şekil- 4.19 Motorlar 
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4.2.4. Üretim Yöntemleri 

Düşünülen üretim metotları aşağıdakiler gibidir. 

• 3D Baskı 

Ulaşılması en kolay ve üretmesi en hızlı olan yol olduğu için tercih 

edilmiştir. Aynı zamanda kullanılacak malzemenin (ABS filament) 

hafif, su emilimi az ve mukavemetli olması tercih sebebidir. 

 

• Plastik Şekil Verme 

 Alüminyum malzemenin haddeleme, dövme işlemlerine girmesi 

ardından akbant büküm ile istenilen forma kavuşturulması ile 

üretilmesi seçenekler arasındadır. 

 

• Döküm 

 Alüminyum için düşünülen bir diğer üretim metodu ise basınçlı 

döküm veya kokil döküm işlemidir. Plastik şekil verme veya 

döküm seçenekleri maddi duruma göre seçilecektir. Ayrıca 

pleksiglas da döküm ile üretilebilmektedir. Vakumlu veya basınçlı 

şekillendirme gibi üretim metotları da mümkündür. 

 

• CNC Lazer Kesim 

 Lazer kesim özellikle karmaşık parçaların üretimde büyük kolaylık 

sağlar. Ağaç, kontraplak, mdf, sunta, parke dahil olmak üzere deri, 

kumaş, kâğıt, plastik, pleksi, pleksiglas, akrilik gibi birçok 

malzemenin kesimi yapılabilir. Aynı zamanda ülkemizde bu üretim 

metoduna erişim oldukça kolaydır. Döküm ve plastik şekil vermeye 

göre daha az maliyetli olduğu için ilk tercihimiz lazer kesim 

olacaktır. Gövde, bağlantı elemanları, pervane ve nozul gibi 

komponentlerin bu yöntemle üretilmesi birinci önceliğimizdir. 

 

Cnc Lazer Kesim Hakkında Özet Bilgi:  

Computer Numeric Control (CNC) mantığıyla, özel gazlar 

kullanılarak (Karbondioksit, Azot, Helyum vb. gazlar) lazer ışını 

meydana getirerek 2 boyutlu kesme, kazıma ve delme işlemlerini 

uygulayan, istenilen şeklin kesimini bilgisayar ortamından alıp 

istenilen şekilde bire bir pürüzsüz bir şekilde çıkarma işlemlerini 

yapan cihazlara CNC Lazer denir. 

Lazer cihazlarının avantajı ise lazer ışınıyla kesme yaptığı için 

istenilen şekilde bire bir hassas bir şekilde sıfır deformasyonla 

kesme işlemi yapabilmesidir. Cnc Lazer kesim esnasında temas 

olmadığı için malzemede ezilme veya çarpılma meydana gelmez. 

Bir diğer önemli avantajı ise malzemede pürüzlenme veya 

çapaklanma olmadığı için çıkan parçada ikinci bir işleme gerek 

kalmaz. 

• Freze 

Özellikle alt-yay parçası ve diğer delikli parçaların deliklerinin 

açılması için frezeleme yöntemi kullanılacaktır. 

 

 

  

 



 
 

26 
 

• Zımparalama İşlemi 

Araçta yüksek yüzey pürüzsüzlüğü istenen yüzeylere zımpara 

yapılması (özellikle sızdırmazlığın önemli olduğu yerler) ve freze 

işleminde kalan çapakların kaldırılması için kullanılacaktır.  

• Plastik Kaynak 

Aracın bazı bölgelerinde (led yuvalarını kapatmak, konnektör 

geçişleri gibi yerlerde) sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir.  

 

 

 

 

4.2.5. Fiziksel Özellikler 

Aracın geometrik ve yüzerlik özellikleri aşağıdaki şekillerde 

anlatılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Hacim

3709117 mm³

3.7e-3 m³

X

Y

Z

564mm

543mm

307mm

Aracın Geometrik Özellikleri

3.72 kg

0.95 kg

0.6 kg

5.27 kgToplam

Aracın Boş Kütlesi

Motorların Kütlesi

E.E. Komponentler

Kütle Özellikleri

Tablo- 4.1 Geometrik Özellikler 

Tablo- 4.2 Kütle Özellikleri 
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F(kaldırma)= V(batan)Xd(sıvı)Xg(yerçekimi ivmesi) 36.3 N

Ağırlık=m(kütle)Xg(yerç. İvmesi) 51.7 N

Net Kuvvet= Ağırlık-F(kaldırma) 15.4 N

V(b. Hacim) 3.7e-3 m3

d(yoğunluk) 1000 kg/m3

g(yerç. İvmesi)9.81 m/s2

m(kütle) 5.27kg

Yüzerlik Hesabı

Sonuç olarak aracımız 15.4 Newton net kuvvet etkisinde olup 

batma eğilimindedir. Bu değer yaklaşık 1.5 kg'a denk gelir. 

Bunun anlamı sephiye motorlarına yaklaşık 750 gramlık itki 

yükü düşmektedir. Bu değer gayet kabul edilebilirdir.

Şekil- 4.20 Kuvvetler 

Tablo- 4.3 Yüzerlik Hesabı 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

KULLANILAN MALZEMELER 

1) Raspberry Pi 4 

       Araçta kullanılmasının amacı, kendisine bağlı kameradan 

alınan verileri işleyerek STM32 kartına iletmek ve otonom 

görevleri yerine getirmektir. Linux işletim sistemi ile kolay bir 

şekilde istenilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, 4/5.0 GHz 

802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli olması, 

40 pin GPIO bağlantısı (eski sürümler ile birebir uyumlu olması ve 

çalışma sıcaklık aralığından dolayı projede kullanmak için uygun 

görülmüştür. 

Şekil- 4.21 Sistem Tasarımı 

Şekil- 4.22 Raspberry Pi 



 
 

29 
 

 

 

  

 

2) Raspberry Pi 4 Kamera  

Kameranın 3280 x 2464 piksel fotoğraf çekebilen 8 megapiksel 

kamera ve 1080p30, 720p60, 640x480p90 çözünürlükte video 

çekebilmesi, tüm yazılımları desteklemesi, Raspbian İşletim 

Sisteminin en son sürümü olması ve aynı zamanda CSI (Camera 

Serial Interface) olan tüm Raspberry Pi Modelleriyle uyumlu 

olması bu kamerayı tercih etmemizin sebeplerindendir. 

 

 

3) 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 

bağlanabilmesi, adaptör veya pil ile çalıştırılabilmesi ve 

boyutlarının 18.5mm x 43.2mm gibi etmenlerden dolayı projemizde 

kullanmayı tercih ettik. 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil- 4.23 Raspberry Pi Kamera 

Şekil- 4.24 Arduino Nano 
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4) Lipo Batarya 

 Bu Li-po pil uçak, araba ve robotlar için uygundur.  Özellikler 

olarak boyutları 135x44x19mm, 3 hücreli, ağırlığı 240gr, 3 hücreli, 

çalışma voltajı, 11.1V, akım kapasitesi 3400mAh, çalışma sıcaklığı 

35C ve XT60 çıkış soketi ve balancer şarj soketi uyumlu 

olmasından dolayı bu lipo-pili seçtik. 

  

5) ESC 

SKYWALKER Motor Sürücü Kartları hassas motor 

kontrolünün gerektiği projelerde, standart 60A akıma izin vermesi 

ve kartta maksimum akım limiti 80A olması, boyutlarının 

77x35x14 mm, hafif olması ve 2S-3S-4S-6S lipo batarya ile 

kullanılabilmesi bu elemanı seçme sebeplerimizdendir. 

 

  

6) MPU9255 9 Eksenli İvmeölçer  

MPU-9250 Modülü, 3 eksen jiroskop, 3 eksen ivme ölçer ve 3 

eksen manyometre sensörünü tek bir kart üzerinde toplayan çok 

çipli bir modüldür. Üzerinde birleştirdiği çipler ile 9 eksenli hareket 

izleme modülü olmasının yanında jiroskop, ivme ölçer ve 

manyometre modülünün üzerinde gömülü bir sıcaklık sensörün 

bulunması, I2C mikrokontrolcü ile haberleşmesi, hafif ve 

boyutlarının küçük olması da bu elemanı seçme sebeplerimizdendir. 

 

 

 

  

Şekil- 4.25 Lipo Batarya 

Şekil- 4.26 ESC 

Şekil- 4.27 İvme Ölçer 
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7) Sıcaklık Sensörü 

LM35DZ Sıcaklık Sensör Entegresi içinde bulunan sıcaklık 

sensör devresi sayesinde bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçer ve 

4V- 30V arası gerilimde çalışması, sıcaklık ölçüm aralığının -40°C 

ila +110°C, sıcaklık hassasiyetinin ± 0.4 olması ve 60uA den daha 

düşük akım tüketmesi bu entegreyi seçme sebeplerimizdendir. 

  

 

8) Basınç Sensörü 

MS5837-30BA sensörü su altında kullanılabilen ısı ve basınç 

ölçüm yapar. Boyutlarının 25.5x15.4 mm olması, 2.72 gr olması, 

I2C mikrokontrolcü ile haberleşebilmesi, 0-30 bar aralığındaki 

basınçlara kadar ve -20 ila +85 °C sıcaklığa kadar ölçüm 

yapılabilmesi, hassasiyetinin fazla olması bu sensörün seçilmesine 

sebep olmuştur.  

 

                              

9) Yağmur Sensörü 

Arduino yağmur sensörünü, aracın içine su alma durumunu 

kontrol etmek amacı ile kullanılmasına karar verilmiştir. Arduino 

yağmur sensörü su ile teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir 

sinyal okuyabilir. Hem dijital hem de analog çıkış verebilmektedir. 

RF-04 yüksek kalitede çift taraflı malzemeden oluşması 

malzemenin kalitesini arttırmaktadır. Çalışma voltajı 3.3V-5V 

değişiklik göstermektedir. Boyutu ise 3.2cm x 1.4cm'dir. 

Şekil- 4.28 Sıcaklık Sensörü 

Şekil- 4.29 Basınç Sensörü 

Şekil- 4.30 Yağmur Sensörü 
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10) Su Geçirmez Mesafe Sensörü 

JSN-SR04T ultrasonik sensörü, engellerden kaçma özelliğine 

sahiptir. Çalışma gerilimi 5VDC'dir. Maksimum 4.5m, minimum 

25cm'e kadar engelleri algılayabilir. Modülün boyutu, 41mm x 

28.5mm, hassasiyeti ise yaklaşık 0.5cm'dir. Bu ultrasonik sensörü 

seçmemizdeki en önemli sebep ise su geçirmez olmasıdır. 

 

  

11) Servo Motor 

Emax ES3005DE su geçirmez servo, 4.8-6.0VDC çalışma 

gerilimine sahiptir. Boyutları 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) olup ağırlığı 

da 42gramdır. Maximum dönüş açısı 180 derece ve torku 10 kg.cm-

12 kg.cm olması bu malzemeyi cazip kılmaktadır. Servo kullanım 

amacı mekanik aracın hareketi değil mekanik parçaların hareketidir. 

Belirttiğimiz sebeplerden dolayı bu motor tercih edilmiştir. 

  

 

 

  

12) Motor 

Tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip stator kısmı sayesinde 

ciddi mesafelere kadar dalabilir. Bu motor sayesinde aracımızın 

ihtiyaç duyduğu itici gücü veriri. Voltaj aralığı 3s-6s (12v – 24v) 

tur. Sürekli akım 8A’dir.Peak akımı 12’a/10sn’dir. Voltaj – devir 

ilişkisi 350kv’tır.Ek olarak tuzlu suya dayanıklı rulmanlar vardır. 

Şekil- 4.31 Mesafe Sensörü 

Şekil- 4.32 Servo Motor 

Şekil- 4.33 BLDC Motor 
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13) ST Nucleo 

ST Nucleo F072RB, Raspberry pi ve arduino arasındaki 

haberleşmeyi sağlamak için kullanılan bir karttır. USB 

haberleşmesi (LD1), kullanıcı LED'i (LD2), güç LED'i (LD3) 

olmak üzere üç adet LED'e sahiptir. ST-LINK / V2-1 hata 

ayıklayıcısı sayesinde herhangi ayrı prob gerektirmeden doğrudan 

bilgisayara bağlı çalışır. 

 

 

  

 

14) Güç Dağıtım Kartı 

 

 

 

 DC-DC dönüştürücüdür. Seçilen lipo bataryadan sağlanan 

11.1Vdcgiriş gerilimi 6-28Vdc giriş gerilim aralığında bulunduğu 

için gerekli özelliği sağlar. Ana hattaki anahtarlama sistemi 

sensörün önüne getirilen bir mıknatısın çekip kutbu ile açılıp itme 

kutbu ile bütün güç sistemini kapatmaktadır. Azami akım değeri 

200A ve sürekli akım değeri ise 100A’dır. Dahili regülatörü 

sayesinde gürültü oluşumu engellenir. Regülatör akımı olarak azami 

5A gerekir. Seçtiğimiz güç dağıtım kartında oluşacak sürekli yüksek 

akım kullanımında elektronik açıdan sıkıntı çıkarmaz. Ana hatta 

200A’yı aşmayacak şekilde istenildiği kadar bağlantı sağlanabilir. 

İçerisindeki akım ölçüm sensörü ile sisteminizin çektiği tüm akımı 

sürekli olarak ölçebilir ve güç tüketimini hesaplayabilirsiniz. Bu 

sayede pilin tükenme süresi ile ilgili bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca 

Şekil- 4.34 ST Nucleo 

Şekil- 4.35 Güç Dağıtım Kartı 
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bağımsız anahtarlama elemanı sayesinde aydınlatmalar, tutucu kol 

veya görev birimi gibi iki farklı cihazı mikrodenetleyiciler 

üzerinden anahtarlanabilir. 

 

15) Sualtı Aydınlatması 1500 Lümen 

 

 

 

 Seçmiş olduğumuz sualtı aydınlatması 1500 lümen ile 

sınırlandırılmış olup 11.2 W güç tüketimi bulunmaktadır. Anodize 

alüminyum kullanılarak üretilmiş yekpare gövdesi sayesinde verimli 

bir ısı dağıtımı sağlar ve zorlu çalışma şartlarına dayanıklıdır. 15V-

48V gerilim aralığında çalışmaktadır. Aşırı ısı koruma özelliği 

sayesinde sistem güvenliğine katkı sağlar. Alüminyum gövdesi 

ağırlığının minimal olmasını sağlar. Yüksek ışık şiddeti sayesinde 

300 metre derinliğe kadar görüş güvenliği sağlar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 4.36 Sualtı Aydınlatması 

Şekil- 4.37 Sualtı Aydınlatması Ölçüleri 
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      17) Acil Durdurma Butonu 

Seçmiş olduğumuz buton, istenmeyen acil durumlarda dışardan 

müdahale edilmesi için gereklidir. Butonun su geçirmez, led voltajı 

12V, 4 pinli, boyutları 30x22mm’dir. 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Su altı aracımız göreve dayalı otonom bir şekilde kontrol edilmektedir. Çalışma 

sürecinde, farklı algoritma şemalarından yararlanılarak görevlerin düzenli ve stabil 

şekilde işlemesi sağlanmıştır. 

Kontrol algoritmamız aşağıda verilmiştir. Araç çalışmaya başladıktan sonra kontrol 

algoritması devreye girecek olup, sürekli çalışacaktır. Bu sayede aracın çalışması için 

gerekli değerleri (sıcaklık, basınç, denge vs.) sürekli koruyup, bir sorun oluştuğunda 

anında müdahale edip, sorunu ortadan kaldırabilecektir.  

 

 

Şekil- 4.39 Kontrol Algoritması 

BAŞLA

DUR

Kontrol 

verilerini al

Değerler normal mi?

Evet

Hayır

Gerekli 

fonksiyonları 

çalıştır.

 

Şekil- 4.38 Acil Durdurma Butonu 



 
 

36 
 

4.3.2.1. Navigasyon Algoritması 

Navigasyon algoritması aşağıda gösterilmiştir. Navigasyon algoritması hızın 

konuma dönüştürülme formülünden yararlanılarak tasarlanmıştır. Su altı 

aracımız kameradan alınan bilgileri görüntü işleme yöntemiyle işlemektedir. 

Bu bilgiler kullanılarak etrafını tanıması amaçlanmıştır.  

İvme sensörü sayesinde aracın gittiği konumlar hesaplanmaktadır. Aracın 

gidebileceği havuz boyutları bilindiğinden aracın her noktayı tarayabileceği bir 

yazılım geliştirilmektedir. 

Başla

Dur

Kamera 

verilerini al

Bilgileri İşle

 

Şekil- 4.40 Navigasyon Algoritması 
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4.3.2.2. Güdüm Algoritması 

Güdüm algoritması aşağıda gösterilmiştir. Aldığı hedef bilgileri doğrultusunda 

kendisine rota oluşturur. 

Oluşturduğu rota sonucunda hedefe doğru ilerler. Eğer hedefe ulaşamaz ise su 

altı aracı etrafını yeniden tanımak için navigasyon algoritmasını çalıştırıp 

tekrardan rota oluşturur. 

Başla

Dur

Hedefe Rota Oluştur

Hedef Bilgilerini Al

Hedefe Doğru Git

Hedefe ulaşıldı 

mı?

Navigasyon 

Algoritması
Hayır

Evet

 

Şekil- 4.41 Güdüm Algoritması 
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4.3.2.3. Kapıdan Geçiş Algoritması 

 

Kapıdan geçiş görevi için gerekli algoritma aşağıda gösterilmiştir. Araç havuz 

tabanında konumlanır. Konumlandığı andan sonra kapıyı bulmak için ileri ve 

kendi etrafında dönme hareketi yaparak kapıyı bulur. Kapıdan geçmek için 

kapıya doğru ilerler ve kapıdan temassız geçer. 

 

 

Şekil- 4.42 Kapıdan Geçiş Algoritması 

BAŞLA

DUR

Tabana ulaşıldı mı?

Havuzun tabanına 

ilerle

Kapıya doğru 

ilerle

Hayır

İleri git ve kendi 

etrafında dön
Kapı bulundu mu?

Evet

Temassız geç

Kapıyı bul

Evet

Hayır
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4.3.2.4. Güdüm Algoritması 

 

Hedefe konumlanma algoritması aşağıda gösterilmiştir. İniş hedefinin 

belirlenmesi için araç kamerası 90° aşağıya çevrilir. Görüntü işleme 

algoritmamız ile rota tespit edilir ve hedefe doğru stabil bir iniş sağlanarak, 

zemine konumlandırılır. 

Başla

Denizaltı maketi tespit 

edildi mi?

Makete doğru iniş 

yap

Evet

Kamerayı Y 

ekseninde 90° 

aşağıya çevir

Dur

Görüntü işleme 

algoritmasını başlat

Hayır

 

Şekil- 4.43 Güdüm Algoritması 
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4.3.2.5. Hedef Tespit ve İmha Algoritması 

Hedef tespiti ve imhası görevi için akış diyagramı aşağıda gösterilmiştir. Araç 

önceden tanımlanmış olan pingerli top hedefini tespit edip, hedefe yönelir ve 

imha eder. Görevini tamamladıktan sonra yüzeye çıkar. 

Başla

Hedef tespit edildi mi?

Hedefe yönel

Evet

Hedefi tespit et

Dur

Hayır

Hedefi imha et

İmha edildi 

mi?

Yüzeye çık

Evet

Hayır

 

Şekil- 4.44 Hedef Tespit ve İmha Algoritması 



 
 

41 
 

 

4.2.3.6. Güvenlik Algoritması 

Güvenlik algoritması aşağıda gösterilmiştir. Araç verilen komutlar dışında bir 

eylemde bulunursa, istenmeyen kişilerin eline geçmemesi adına kendini imha 

eder. Bu sayede araçta bulunan yazılımın kopyalanması veya değiştirilmesinin 

önüne geçilir. 

Başla

Aracın durumu 

komutlarla 

uyumlu mu?

Karar

İşleme devam et.

Kendini imha et!

Dur

Evet

Hayır

 

Şekil- 4.45 Güvelik Algoritması 
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4.3.2.7. Su Sızdırmazlık Algoritması 

Su sızdırmazlık algoritması aşağıda gösterilmiştir. Aracın suyla temas 

etmemesi gereken bölümünde bir yağmur sensörü bulunur. Bu sensör ıslanırsa 

alarm vermektedir, bu sayede aracın su aldığı tespit edilir ve hızla su yüzeyine 

çıkılır. 

Başla

Yağmur sensöründen 

veri alındı mı?

Hızla yukarı çık

Dur

Evet

Hayır

 

Şekil- 4.46 Sızdırmazlık Algoritması 
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4.3.2.8. Temel Algoritma 

Temel olarak kullanmayı düşündüğümüz algoritma yapısı Şekil-4.47’de 

gösterilmiştir. Araç görüntü işleme verisinden aldığı bilgiye göre nesneyi 

tanıyıp, ilgili görevi yapmaya başlar. 

Başla

Nesne tespit edildi 

mi?

Nesneyi tanımla

Evet

İlerleHayır

Dur

Nesneye göre 

gerekli görev 

algoritmasını 

çalıştır

Verileri al

 

Şekil- 4.47 Temel Algoritma 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım dilini seçerken öncelikli olarak pratik, altyapı, elverişlilik, geniş kütüphane ve 

ulaşılabilirlik gibi kriterlere önem verdik. Bu kriterler sonucunda aracımızda “Python” 

dilini kullanmaya karar verdik.  

Kamera verisini işlemek için “OpenCv” ve “TensorFlow” kütüphanelerini kullanmayı 

düşünmekteyiz. 

Kontrol algoritması yazılımı sürecinde Arduino üzerine bağlı olan kameradan, ivme 

sensörü ve basınç sensöründen gelen verileri Raspberry Pi’ye iletilecektir. 

Engelden geçmek için en önemli konu engelin tanımlanması ve mesafesinin 

ölçülmesidir. Daha sonra belirlenen konumdaki engelden geçildiği bilgisi kaydedilerek 

sıradaki engele yol alınacaktır. Diğer görevler için ise aynı şekilde görüntü işleme ve 

mesafe, konum, pusula bilgileri derlenecek ve aracın hareketleri belirlenecektir. 

 

5. GÜVENLİK 

• Isınmanın yüksek olacağı mikroişlemci barındıran komponentlerin 

mikroişlemcilerinin üzerine termal macun sürerek ısı transferini 

arttıracağız.  

• 5V-5A Regülatör kartın kısa devre koruması, aşırı ısınmadan dolayı 

oluşacak zararı engellemek için termaş shutdown, soft-start ve gerilim 

koruma sağlar. Bu sebepten bu elemanı güvenliği sağlamak için 

kullandık. 

• Motor için seçilen malzeme ile düşük voltaj kesme koruması, aşırı 

ısınma koruması, gaz kelebeği sinyal kaybı koruması özelliğini su altı 

aracımıza katmış olduk. 

• Sızıntı riski için; pah kırma, yüzey pürüzsüzlüğü, conta sertliği, radyal 

boşluk hesaplarının tamamı yapılmış olup teorik olarak sızdırmazlığa 

hazırdır.  

• Aracı yalnızca yarışmaya yönelik değil, gerçek bir savunma sanayi 

robotu olarak tasarlıyoruz. Bu yüzden ekstra bir güvenlik önlemi 

koymamız gerektiğini düşünerek güvenlik algoritmasıyla birlikte 

açıklaması yapılan ve olağanüstü durumlarda kendini imha eden bir 

yazılım geliştirdik. 

• Güvenlik kartına bağlı gücü kesmek amacıyla cihazın yüzeyinde 

bulunan bir fiziksel buton sistemi tasarladık. 

• Testler yapılırken iş güvenliği kurallarına uyulacaktır.  
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6. TEST 

Pandemi sebebi ile oluşan aksaklıklar ve Teknofest maddi destek başvurusunun henüz 

açılmaması sebebi ile fiziksel anlamda test yapma imkânımız olmadı, fakat yapılması 

düşünülen testler aşağıda verilmiştir. 

• Yüzerlik Testi: Araç tam ağırlığı ile suya batırılıp üst tarafından 

dinamometre ile asılıp oluşan toplam kaldırma kuvveti hesaplanan 

ile uyuşuyor mu diye bakılır. 

• Sızdırmazlık Testi: Aracın gövdesine sızdırmaz kapakları takılıp, 

kablo geçişleri yalıtılıp suya sokulur ve en az 3 metre derinlikte 

bekletilir. Bu test ile sızdırmazlık test edilmiş olur, aynı zamanda 

seçilen conta ve açılan conta yuvalarının doğru hesaplandığı teyit 

edilir. 

• Motor İtki Testi: Motorlara pervaneler bağlanır sonrada nozullere 

montajlanır. Su altında motorlar yatay veya dikey bir eksene 

oturtulup dinamometre bağlanır. Ardından motorlara tam güç 

verilip hem elektriksel devre test edilirken hem de istenilen itki 

değerlerine ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Son olarak motorlar 

ters çalıştırılıp tersine (reverse) oluşturacağı itki test edilir.  

• Acil Durduma Butonu Testi: Araç yazılım altında çalışırken su 

içinde iken farklı zamanlarda butonun çalıştığı ve uzaktan erişim 

kolaylığı test edilir.  

• Motor Devir Testi: Bu test ile motorların hem su üstünde hem su 

altında pervaneye bağlı iken voltaj devir ilişkileri ölçülür. Bu 

sayede istenen dakikadaki devir değerine çıkabildiği ve üreticinin 

belirttiği voltaj devir ilişkisini sağlayıp sağlamadığı ölçülmüş olur. 

• Ağırlık Merkezinin Fiziksel Ölçümü: Aracın ağırlık merkezi 

SolidWorks aracılığı ile belirlenmiştir. Ancak fiziksel olarak 

ölçülüp doğruluğundan emin olunması düşünülmektedir. Bunun 

için aracı düz bir düzlem üzerinden farklı noktalarından sırayla ip 

ile asıp, ipin uzantıları kesiştirilip ağırlık noktası belirlenebilir. 

Çünkü araç asıldığı zaman ağırlık merkezindeki ağırlık vektörünün 

uzantısı ipin üzerinden geçmek zorundadır.  

Testlerde Kullanılacak Ekipmanlar 

• Takometre: Dönen makinelerin devirlerini ölçmek için kullanılan 

ölçüm aletidir. 
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• Dinamometre: En çok bilinen ölçüm aletlerindendir. Kuvvet 

ölçmede kullanılır. 

• Cetvel ve Metre: Hassasiyetin önemli olmadığı yerlerde ölçüm 

yapmak için kullanmayı düşünüyoruz. 

• Multimetre: Elektronik ve elektrikli komponentler üzerindeki 

voltaj, amper vb. gibi ölçümleri yapmak için kullanacağız.  

• Su Kabı: Sızdırmazlık ve motorların su altı testleri için aracın 

sığabileceği bir kap, havuz veya deniz kullanılabilir.  

7. TECRÜBE 

Yukarıda da belirtildiği gibi fiziksel test yapma imkânımız olmamıştır. Ancak testler 

yapılırken, proje ne kadar küçük çaplıda olsa iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uyulacaktır. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 

 

 

 

Haziran KTR’nin hazırlanması ve teslim edilmesi. Teknofest maddi 

destek başvurusunun yapılması. 

Temmuz Değerlendirme ve Maddi destek sonuçlarına göre ekibin 

toplanması, tedarik sürecine başlanması. Üretime 

başlanması ve test düzeneklerinin hazırlanması.  

Ağustos Planlanan testlerin yapılması, sızdırmazlık ve hareket 

kabiliyeti videosunun hazırlanması. Aracın zor şartlardaki 

dayanımın belirlenmesi. Olası olumsuzlukların önceden 

tespit edilmesi. 

Eylül Yarışma. 

Tablo- 8.1 Zaman Planlaması 
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Malzeme Adı Birim Fiyat Adet Tutar

Alt Yay 300 TL 1 300 TL

Nozul Bağlantı 2.5 TL 2 5 TL

Bağlantı 1 1.2 TL 4 4.8 TL

Bağlantı 2 1 TL 4 4 TL

Gövde 500 TL 1 500 TL

Kramiyer Kol 10 TL 2 20 TL

Led Yuvası 10 TL 2 20 TL

Nozul 50 TL 5 250 TL

Kapak 65 TL 2 130 TL

Servo Mekanizma Kolu 1 2 TL 1 2 TL

Servo Mekanizma Kolu 2 2 TL 1 2 TL

Tabla 32 TL 1 32 TL

Üst Yay 20 TL 3 60 TL

Yuva 5 TL 1 5 TL

Pervane 10 TL 5 50 TL

Pinyon Dişli 4 TL 1 4 TL

Cıvata, somun, conta… 30 TL 1 30 TL

1418.8 TL

Güç Dağıtım Kartı 490 TL 1 490 TL

Raspberry Pi 4 906 TL 1 906 TL

Raspberry Pi 4 Kamera 388 TL 1 388 TL

Arduino Nano 50 TL 1 50 TL

Lipo Batarya 360 TL 1 360 TL

ESC 300 TL 5 1500 TL

MPU9255 9 Eksenli İvme Ölç. 71 TL 1 71 TL

Sıcaklık Sensörü 9 TL 1 9 TL

Basınç Sensörü 376 TL 1 376 TL

Yağmur Sensörü 8 TL 1 8 TL

Su Geçirmez Mesafe Sensörü 66 TL 1 66 TL

Servo Motor 172 TL 1 172 TL

BLDC Motor 400 TL 5 2000 TL

ST Nucleo 145 TL 1 145 TL

Su Altı Aydınlatması 850 TL 2 1700 TL

Acil Durdurma Butonu 18 TL 1 18 TL

8259 TL

9677.80

M
E
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A
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A
R

E
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E
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T
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O
N
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A
R

Ç
A

L
A

R

TOPLAM

TOPLAM

GENEL TOPLAM

Tablo- 8.2 Bütçe Planlaması 
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 RİSK 

OLASILIK TEHLİKE ÇÖZÜM 

Elektrik Kaçağı 

Çok Düşük Düşük Kablo 

yalıtımlarının 

düzenli kontrol 

edilmesi. Kablo 

bağlantı 

noktalarında su 

geçirmez soket 

ve muflar 

kullanılması. 

Aracın 

Kontrolden 

Çıkması 

Düşük Çok Düşük Acil durdurma 

butonu 

yardımıyla 

aracın 

enerjisinin 

kesilmesi. 

Aşırı Isınma 

Orta-Düşük Yüksek Termal macun 

kullanımı ve 

gerekli olması 

halinde fan 

takılması. 

Sinyalde 

Gürültü 

Düşük Yüksek Filtreleme 

yöntemi ve 

regülatör 

kullanımı ile 

önüne 

geçilmiştir. 

Malzeme 

Hasarı 

Düşük Yüksek Yüksek basınç 

altında 

çalışacak 

malzemeler için 

yüksek 

mukavemetli 

malzemeler 

uygun 

kalınlıklarda 

seçilmiştir. 
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Tedariğin 

Gecikmesi 

Yüksek Yüksek Yerli ürün 

kullanımı tercih 

edilmesi. 

Finansal 

Aksaklık 

Yüksek Yüksek Sponsor 

arayışına 

girmek, 

yarışmadan 

destek almayı 

amaçlamak. 

Test Sırasında 

Olası 

Yaralanmalar 

Düşük Yüksek Testler 

yapılırken 

gerekli iş 

sağlığı ve 

güveliği 

önlemlerinin 

alınması. 

Tablo- 8.3 Risk Planlaması 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Tasarladığımız aracın tüm mekanik komponentleri (nozul, gövde, dış iskelet, pervane 

vb.) kendi tasarımımızdır. Her bir komponent diğer parçalara uygun olarak 

tasarlanmış, gerekli parçalar için Ansys Workbench aracılığı ile akış ve statik 

analizleri yapılmıştır.  

 

Openprop aracılığı ile oluşturduğumuz gövde geometrisine optimum şekilde uyacak 

pervane geometrisi belirlenmiştir.  

 

Araç için geliştirilen yazılımların tamamı bize aittir. Ayrıca aracımızı gerçek 

koşullarda savunma ve keşif alanında kullanılabilmesi, içindeki yazılımların ve 

verilerin korunması için güvenlik algoritması tasarladık.  

 

 

 

 

10. YERLİLİK 

Aracın bütün mekanik parçaları ve aksamları yerli firmalar tarafından üretilip veya 

satın alınacaktır. Bu yüzdende malzeme seçimleri yapılırken yerli imkanlar 

gözetilmiştir. 

Aracın elektrik ve elektronik aksamlarının tümü yerli firmalardan temin edilecektir. 

Parça seçimleri bu kriter doğrultusunda yapılmıştır.  
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