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        1.RAPOR ÖZETİ  

Şab-Technology olarak bu yıl ilk defa TEKNOFEST’e insansız sualtı aracı yapmak için katılmış 

bulunmaktayız. Bu nedenle bazı işlerimizi daha kısa sürede halledebilecekken ilk tecrübemizin 

olması nedeniyle bu süreci istediğimiz kadar hızlı yönetemesekte belirlenen süre içinde 

tamamladık. Ortaya çıkardıklarımızdan da tatmin olmuş durumdayız. Bu süreçte ilk olarak 

kaynak taramamızı yaptık ve yardım alabileceğimiz herhangi bir kurum veya kişi olup 

olmadığını inceledik. Degz firması ve creatiny ekibi düzeltebilmemiz için bize yanlışlarımızı 

gösterdi biz de bu sayede bir takım iyileştirmeler yapabilme şansı elde ettik. 

Yazılım kısmından sorumlu üyeler internet üzerinden yazılım eğitimi aldılar daha sonra çeşitli 

araştırmalar yaparak algoritmalarını ve arayüzlerini hazırlayıp kodlarını yazdılar.  

Araç ve bazı malzemelerin tasarımları tasarımdan sorumlu ekip arkadaşımız tarafından 

yapılmıştır. Tasarımlarımızın nihai haline bu raporda yer verilmiştir. Yarışmanın amacına ithafen 

yerli ve milli olarak bizi daha özgün yapacak olan parçalar takımımız tarafından tasarlanmış ve 

bu sayede bütçeden tasarruf edilmiştir. İticiler kendi tasarımımız olup pervanelerle birlikte 3d 

yazıcıdan çıkarılmış bu sayede hem düşük bütçe hem de yerlilik esas alınmıştır.  

Elektronik tasarım yapılırken hem yazılım hem de mekanik donanımla uyumlu olmasına dikkat 

edilmiş, uygun alt bileşenler kullanılmıştır. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporumuz ekip üyelerinin dayanışması sayesinde 

hazırlanmıştır. 

 

 2.  TAKIM ŞEMASI 

Gülsüm ŞAHİN: Takım Danışmanı 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni  

 

Rahime Sevda SEZGİN: Takım Kaptanı – Mekanik Tasarım 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 11. Sınıf  

Çalışma Alanları: Mekanik Tasarım, Araç Üretimi, Planlama 

 

Halenur Dürdane BALTA: Mekanik Sistemler ve Üretim 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 9. Sınıf  

Çalışma Alanları: Mekanik Tasarım, Araç Üretimi, Araç Dış Tasarımı  
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Şeyma OKUR: Tasarım ve Dizayn  

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 11. Sınıf  

Çalışma Alanları: Tasarım, Tinkercad, Autocad 

 

Nida Nur YAZICI: Yazılım Geliştirme 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 10. Sınıf  

Çalışma Alanı: Yazılım, Algoritma, Arayüz 

 

Meryem İkra ÇALIŞKAN: Yazılım Geliştirme 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 9. Sınıf  

Çalışma Alanları: Yazılım, Algoritma, Arayüz 

 

Ceylin Duru FİDAN: Elektrik ve Elektronik Tasarım 

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 9. Sınıf  

Çalışma Alanları: Tasarım, Elektronik, Mekanik 



 

 

 2.1.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

 

Şema 1. Organizasyon Şeması ve Görev dağılımı 

 

 3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Takımımız ilk raporda paylaşılan zaman takviminde malzeme temini ve mekanik üretime geçiş 

için kritik tasarım raporunun sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi kararlaştırmıştır. Şu anki 

güncel takvimimizde ise malzeme temini, üretim ve test aşamaları Mayıs ve Haziran aylarına 

çekilmiş, test sonuçlarının kritik tasarım raporuna eklenmesi ve bu süreçte elde edilen tecrübenin 

rapora işlenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni tablo 8.1 Zaman planlamasına eklenmiştir.  

Bütçe planlamamız güncellenmiş ve yeni tablo 8.2 Bütçe planlamasına eklenmiştir. Bu 

değişikliği yapma sebebimiz hem piyasadaki malzeme fiyatlarının güncellenmiş olması hem 

okul aile birliğimizin sponsor desteğiyle birlikte aracımızı geliştirmemiz ve geliştirmeye bağlı 

olarak malzeme çeşidinin artmasıdır. 

Sualtı iticileri ilk raporda malzeme listesinde yer alıyordu fakat takımımız iticileri 3D yazıcıdan 

basmaya karar verdi. Bu yüzden iticiler malzeme listesinden çıkarılmıştır. 
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Takımımız araç tasarımı yönünde değişiklikler yapılması gerektiğine karar vermiş ve sualtı 

aracını yeniden tasarlamıştır. Bu değişikliğin sebebi ise aracın hareket kapasitesini arttırmak ve 

itici yerleşimini daha iyi yapabilmektir. Yeni tasarıma 4.2.1 Mekanik Tasarım Sürecinde yer 

verilmiştir. 

 

4.  ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Sistem tasarımımız aşağıdaki şemada detaylı olarak gösterilmiştir.18.5 voltluk lipo bataryamız 

güç dağıtım kartına bağlanmıştır bu şekilde güç iletilmesi gereken yerlere hata olmadan,  doğru 

voltajla ulaşabilecektir. İticilerimizin hem kontrolünü sağlamak hem de iticilere güç 

sağlayabilmek için motorlarımız motor sürücülere, motor sürücüler ise hem güç dağıtım kartına 

hem de octominiye bağlanmıştır. Octomini aynı zamanda bütün sensörlerle ve güç dağıtım 

kartıyla da bağlantılıdır. Kumanda kartımız görüntü alabilmek için kamerayla, alınan görüntüyü 

aktarabilmek için bilgisayarla ve son olarak ta kontrolü sağlayan joystickle bağlantılıdır. Hall 

Effect sensörü ise yalnız güç dağıtım kartı ile bağlantılıdır. 
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Şema 2. Elektronik Şema 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

İnsansız su altı aracımızın tasarımı için cad programları üzerinden birçok kez denemeler yapıldı. 

Tasarımı oluştururken aracın özgün olması hafif ve dar olması, manevra ve hareket kabiliyetini 

yüksek olması amaçlanmış ve buna yönelik araçlar tasarlanmıştır. 

Yine aynı şekilde aracın boyutları ve iticilerin konumları hareket kabiliyetini arttıracak şekilde 

ve birbirinin su akışını engellemeyecek şekilde tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Aracın son hali 

Autocad üzerinden verilmiştir. 

Su altı aracımızda yatay ve dikey eksende dört yöne de hareket edebilmesini sağlamak ve 

manevra kabiliyetini arttırmak için yataydaki dört itici motor çapraz duracak şekilde tüp 
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hizasında, batırıcı motorları ise daha az güç ile daha fazla itiş gücü sağlaması için dikey 

konumda ve aracın üst gövdesine delikler açarak yerleştirildi. 

İticiler takım tarafından tasarlanmış olup 3d yazıcıdan çıkartılmıştır. İticilerin sağlam, hafif ve 

özgün olmasına dikkat edilmiştir. .Pervanelerimiz yerli üretim olup aynı şekilde takımımız 

tarafından 3d yazıcıdan bastırılmıştır. 

Toplam 6 adet iticiden, su altı haznesinden ve 12 adet 3 farklı ölçüde sigma profilden 

oluşmaktadır. 

 

 
4.2.1.1.Şase Tasarım Süreci 

 
Resim 1. Şase Tasarımı 

 

 

Öncelikle aracımızın sade, ucuz ve hafif olabilmesi için sigma profilden yapılmasını tercih ettik 

ve bu yönde araç ve şase tasarımı geliştirdik. Başlangıçta standart sigma profil kullanmışken 

daha sonradan hem güvenlik ve ucuz maliyet hem de hafiflik dolayısı ile radüslü sigma profil 

kullanmaya karar verdik.  

 
Resim 2. Şase Tasarımı 
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Daha sonra şaseye hem hazneyi tutması için hem de taşınması konusunda kolaylık sağlanması 

için tutamaç ekledik. Şimdilik bunu sigma profilden ya da pleksiglastan yapmayı düşünüyoruz 

fakat ileride farklı bir malzeme de kullanabiliriz.  
 

 

 

 

 

 

 
                   Resim 3. Şase Ölçüleri 

 

 

 

Aracımızın ölçüleri yukarıda verildiği gibi 28×35×22 cm boyutlarındadır. Aracımızın boyutlarını 

oluştururken olabildiğince küçük fakat yeterli alan sağlanabilir olmasına önem verdik.  

 

 
Resim 4. Araç Tasarımının Önden Görünümü 
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Resim 5. Araç Tasarımının Yukarıdan Görünümü 

 

Son olarak aracımıza ikisi batırıcı dördü yüzdürücü olmak üzere 6 tane itici yerleştirdik. Bu 

iticilerden yatay olan dördünü çapraz 45 derecelik açılarla batırıcı olan iki tane iticiyi ise dikey 

olarak üst sigmaya yerleştirdik.  
 

 
 

 

                      Resim 6. Şasenin Son Hali 
 

 

4.2.1.2.İtici Tasarım Süreci 

 

 
  Resim 7, 8.  İticinin Yandan ve Üstten Görünüşü 
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İtici tasarımları tamamen bize ait olup takımımız tarafından tasarlanmıştır. İticileri tasarlarken 

motorların boyutlarına dikkate aldık ve başlangıçta 10 mm kalınlığında itici tasarladık fakat daha 

sonra sağlamlığını arttırmak için bu kalınlığı 2 katına çıkardık. Motor tutucu için yapılan 

destekleyici sütun dayanıklılık ve araçta oluşabilecek sarsıntıları önlemek için 4 tane olarak 

tasarlanmıştır.  
 

 

 

 
 

Resim 9, 10. İticinin 3 Boyutlu Tasarımının Üstten ve Yandan Görünümleri 

 

 

 

Resim 8. İticinin 3 Boyutlu Tasarımı 

 

İlk itici tasarımlarımızın en son hali yukarıda görüldüğü gibidir daha sonra bu iticileri 3D 

yazıcımız tarafından bastırdık ve boyutlarını somut olarak da kontrol ettik. 3D Yazıcı 

kullanılırken dikkat edilen güvenlik önlemleri güvenlik kısmında belirtilmiştir.  
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Resim 11, 12 İticinin Yazıcıda Yazarken ki Hali ve İticinin Yazıcıdan Çıktıktan Sonraki hali 

 

 

İlk iticilerimizi prototiplenmesi sonrası ortaya çıkan görüntüler yukarıdaki gibidir. İticilerimizi 

bastırdıktan sonra gerekli testler yapılmış, boyutlarının ve tasarımının değiştirilmesine karar 

verilmiştir. 
 

 
İtici Final Tasarımı 

 
  Resim 13, 14 İticinin 3 Boyutlu Final Tasarımının Üstten ve Yandan Görünümleri 

 

İticilerimizin ve pervanelerimizin final tasarımını yaparken önceki tasarımlardan farklı olarak 

kalınlığını 2 katına çıkardık ve destek amaçlı koyduğumuz 4 tane noktayı üçgen prizmayken 

silindir haline getirdik ve bu şekilde iticilerimizi de sağlamlaştırmış olduk. Daha sonra 

kablolarımızı geçirmek için bir delik açtık. Ayrıca iticilerin sigma profile montajlanacağı yerin 

tasarımı, sigma profile daha kolay oturması ve sabitlenmesi için değiştirildi.  
 
 

 
                                                              Resim 15. İticinin Son Hali 
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4.2.1.3. Pervane Tasarım Süreci  

 

 

 
  Resim 16, 17, 18 Pervanenin 3 Boyutlu Tasarımının Üstten ve Yandan Görünümleri 

 

3d yazıcıdan bastırdığımız ilk pervanelerin 3 boyutlu görüntüleri şekilde görüldüğü gibidir. 
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                              Resim 19. Pervanenin Yazıcıdan Çıktıktan Sonraki Hali 

 

 

3d yazıcıdan bastırdıktan sonra gerekli testler yapılmış ve itim gücü sebebiyle pervanenin 

değiştirilmesine karar verilmiştir. Fakat bu bastırılmış pervaneler yarışma sırasında herhangi bir 

problem çıkması dahilinde yenileriyle değiştirilecek olup yedekte bulundurulacaklardır.  
 

 

Pervane final tasarımı 

3D yazıcıdan bastırdığımız son pervanelerin itim gücü öncekilere göre arttırılmıştır. Son halleri 

aşağıdaki resimde gösterildiği gibidir. 

 

 
Resim 20, 21, 22. Pervanenin 3 Boyutlu Final Tasarımı 
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Pervanelerimizin 3d yazıcıdan çıkarıldıktan sonraki fotoğrafları aşağıdaki resimde gösterildiği 

gibidir. Pervanelerimize gerekli testler yapılmış ve bu tasarımda karar kılınmıştır. Test süreci ile 

ilgili ayrıntılı bilgilere test başlığı altında yer verilmiştir.   
 

 
 

       Resim 23. Pervanenin Final Hali 
 

 

 

4.2.1.4.Kumanda Tasarım Süreci  

 

İnsansız su altı aracımızın uzaktan kontrolünü sağlamak için bir kumandaya ihtiyaç 

duymaktayız. 

Bu yüzden içerisinde bir adet octomini kumanda modülü ve iki adet joystick modülü 

kullandığımız bir kumanda tasarladık. Kumandanın boyutlarını ve görünümünü kullanım 

amacımıza uygun hale getirdik.  

 

Joystick modüllerini sabitlemek için kumandanın içine ikişer tane platform çıktık.  Henüz tam 

anlamıyla mekanik üretimi bitmemiş olan kumandamızın genel hatlarına karar verdiğimiz için 

kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. 
 

                           

                                                    Resim 24. Kullanacağımız Kumandanın Parçaları 



 

 

4.2.2. Malzemeler  

 

● M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru 

İnsansız sualtı aracı motoru olarak bilinen bu motor, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip 

statör kısmı sayesinde neredeyse limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve aracımızın ihtiyaç 

duyduğu itici olarak vazifesini sürdürmesini sağlar. 

 

                     Resim 25. Motorun Önden Yandan ve Arkadan Görünümü 

 

Özellikler: 

❖ Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

❖ Sürekli Akım : 8A 

❖ Peak akım : 12a 10 sn 

❖ Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

❖ Anodize alüminyum gövde 

❖ Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

❖ Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

 

● Radüslü Sigma Profil 

Sigma profilin ana malzemesi olan alüminyumun korozyon ve alev almaya karşı dirençli olması 

ve sigma profilin polietilen levhaya göre daha kolay ve çok kez işlenebilme,  yeniden 

şekillendirilebilme özelliklerinden dolayı sigma profil tercih edilmiştir.  Radüslü modelin tercih 

edilme sebebi ise normal sigma profile göre daha yumuşak hatlara sabit olması ve estetik olarak 

daha güzel bir görünüme sahip olduğunu düşünmemizdir. 
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Resim 26. Sigma Profil 

 

Özellikler: 

● Keskin köşeli değildir ve yumuşak hatlara sahiptir.  

● Hafif ve sağlam bir yapıya sahiptir. 

● Düşük maliyetlidir. 

● Kullandığımız sigmalar 20*20mm liktir. 

● Şasede kullanılan toplam sigma profil ağırlığı 1.13 kg dır.  

● Şasede 183,243,283mm lik toplam üç farklı uzunlukta 12 adet sigma profil kullanılmıştır.  

● Şasede 2.836 metre sigma profil kullanılmıştır.  

 

● İtici 

İticiler kendi tasarımımız olup minimum fiyatta ve boyutta tasarlanmış ve üretilmiştir. Motor 

olarak ta yerli üretim olan su geçirmez fırçasız motor kullanılmıştır. İtici tasarımı ile ilgili detaylı 

bilgiler itici tasarım süreci başlığında yer verilmiştir. 

Özellikler: 

❖ İç Çap:75 mm 

❖ Dış Çap:79mm 

❖ Gövde Genişliği:55 mm dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pla Filament 

 

Pervanelerin ve iticilerin prototiplerinin 

alınmasında kullandığımız pla filament suya 

karşı üst düzey bir dayanıklılık 



19 
 

sağlamaktadır. Pla filamentin üretimi için organik malzemeler (mısır nişastası, şeker kamışı vb. ) 

kullanılmaktadır. Ayrıca pla filament yüksek sertlikte kullanımı kolay ve dayanıklı bir filament 

türüdür. 

 

 

                 Resim 27. Pla Filament 

 

    Özellikleri: 

● Çevre dostudur ve toksik değildir. 

● İşlenmesi kolaydır ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymaz. 

● Kullanımı kolaydır. 

● Yoğunluğu 1.25 gram 

● Esnekliği düşük, dayanıklılığı orta seviyededir.  

 

 

● H-1 Sualtı Haznesi 

 

Degz firması tarafından üretilen H-1 Sualtı Haznesi basınca dayanıklı ve su geçirmeye karşı 

dirençlidir. Ana maddesi pleksiglas olan bu tüpün en önemli amacı elektronik parçaların sudan 

izolasyonunu sağlamaktır. Tamamen yerli üretim olan sualtı haznesinin üretici firma tarafından 

testleri yapılmıştır. Tüpün arka kapağı alüminyum malzemeden ön kapağı ise yine pleksiglastan 

yapılmıştır. 

Resim 28. Sualtı Haznesi 

 

 

 

 Özellikleri: 

● İç Çap 90 mm 

● Dış Çap 100 mm 

● Tuzlu suda kullanıma uygun 

● Anodize alüminyum ve krom malzeme 

● 100 – 200 metre azami derinlik* 
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● 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 

Eklentiler 

● 30 Bar (290 Metre Derinlik) Basınç ve Sıcaklık Sensör 

      

Resim 29. Motor Kapak Tasarımı 

     

● Köpük Havuz Makarnası 

Denizaltı araçları ağırlık ve yoğunluk faktörlerinin etkisiyle su yüzeyinde kalmak konusunda 

zorluk çekebiliyor. Biz de kendi aracımızda bu sorunla karşılaşmamak için hem maliyeti ucuz 

hem de yoğunluğu sayesinde denizaltı aracının yüzeyde kalmasına rahatlıkla yardımcı olabilecek 

olan havuz makarasını tercih ettik. 

 
Resim 30. Köpük Havuz Makarnası 

 

● O-ring 
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O-ring mekanik bir sızdırmazlık ve yalıtım elemanıdır. Üst üste binmiş parçaların birbirine sıkı 

geçmesini sağlar. Bu iki parçanın arasından sıvı ve gaz çıkışını engeller. Takımımız 

sızdırmazlığı sağlamak için çeşitli ebatlarda o-ringler kullanmıştır. 

 

 

 

                                                 Resim 31. O-Ring 

 

4.2.3.Üretim Yöntemleri 

Lehimleme 

Lehimleme iki ya da daha fazla sayıda metal parçanın, görece düşük erime sıcaklığına sahip bir 

dolgu metali eritilip bağlantı yerine akıtılarak, tutturulması işlemidir.  Biz lehimlemeyi motor-

kablo, kablo-kablo, kablo-alt bileşen vb. ürünleri birleştirmek için kullandık. Önce okul 

teknisyenimizden eğitimimizi aldık sonrasında ise okulumuzda bulunan lehim aleti sayesinde bu 

işlemi gerçekleştirdik. 

 

                                                 Resim 32. Lehimleme 

 

Kılavuz Delme 

 

Kılavuz çekme, bir deliğe ” kılavuz ” denilen keskin takım ile diş yuvası açma işlemine denir. 

Yani kılavuz kullanılarak yapılan ” diş açma ” işlemine ” kılavuz çekme ” işlemi denir.  Biz ise 

kılavuz çekme yöntemini şasemizde, elimizde olan vidaları kullanabilmek için okulumuzda 

bulunan kılavuzu kullanarak şaseyi uygun hale getirdik 
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Resim 33. Kılavuz 

 

3D yazıcı ile basma 

 

3D yazıcı sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesneleri prototiplemeye yarayan bir üretim 

aracıdır. Maliyet düşüklüğü ve kullanım kolaylığı ise tercih etmemizin en büyük 

sebeplerindendir. Biz 3D yazıcıyı pervanelerimizi ve iticilerimizi basmak için kullandık. 

 

 

Resim 34. 3D Yazıcı 

 

Lazer CNC 

 

Lazer ışını meydana getirerek 2 boyutlu kesme, kazıma ve delme işlemlerini uygulayan; istenilen 

şeklin kesimini bilgisayar ortamından alıp istenilen şekilde birebir pürüzsüz bir şekilde çıkarma 

işlemlerini yapan cihazlara CNC Lazer denir. Biz ise Lazer CNC’yi sigma profillerimizi kesmek, 

istenilen boyuta getirmek için kullandık. Okulumuzda bulunmadığı için de sipariş ettiğimiz 

kurumdan bu işlemi yapmasını talep ettik. 
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Resim 35. Lazer CNC 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Su Altı Aracımızın boyutunu olabildiğince küçük tutmaya çalıştık. Aracımızın en kısa kenarı 

260mm, en uzun kenarı -315mm’lik tutucu kol ile birlikte- 615mm’dir. Aracımızın olması 

beklenen boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Genişliği 280mm 

0.28m 

Boyu 320mm 

0.32m 

Yükseklik 220mm 

0.22m 

Kütle 5400-5500 gr  
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Hacim 0,019712 m3 

Yoğunluk 279,017 kg / 

m3 

Yüzey Alanı 0,0896 metre 

 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

    4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik sistemi mekanik sistemle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Elektronik 

sistemin mekanik sistem elemanlarına etkilerinden ise 4.1. Sistem Tasarımı’nda bahsedilmiştir.  

Pnömatik tutucu sistemi ek-1 olarak rapora eklenmiştir. 

 
 

Şema 3. Elektronik Tasarım Şeması 
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Kullanılan Alt Bileşenler 

 

Arduino Nano: 

Arduino Nano bir B tipi mini USB kablosu ile bilgisayar bağlanarak 

çalıştırılabilen ya da harici bir güç kaynağından beslenebilen bir alt bileşendir.[1]  

 

Resim 36. Arduino Nano 

 

Özellikleri; 

Mikrodenetleyici: Arduino Nano V3 te ATmega328 (önceki versiyonlarda 

ATmega168) 

 Çalışma gerilimi : +5 V DC  

 Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC 

 Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V 

 Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler)  

 Analog giriş pinleri : 8 tane 

 Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA 

 Saat frekansı : 16 MHz  

 Boyutları : 18 mm x 45 mm 

 Ağırlık : 5 g  

 

Dörtlü Motor Sürücü: 36mm*36mm boyutlarına sahip olan dörtlü motor 

sürücümüz diğer motor sürücülere karşı çok daha az alan kaplamakta olup yüksek 

sıcaklıklarda kendini korumaya alabilme özelliğine de sahiptir. 

 

Resim 37. Dörtlü Motor Sürücü 
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Teknik Özellikler; 

Sualtı motorlarına uygun konfigüre edilmiş, çift yönlü yapı 

8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

Akım sensörü 

Azami Akım 35 Amper 

Anlık Akım 40 Amper 

Boyutlar 36x36mm 

Ağırlık 12.2gr 

PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 

Mikrosaniye Tam Geri çalışma 

PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

Güç Dağıtım Kartı: Güç dağıtım kartı base modül üzerindeki anahtarlama 

elemanları sayesinde elektronik haznenin dışarısından anahtarlama yapabilmeye 

olanak sağlar. Üzerinde bulunan yüksek kaliteli komponentler kullanılarak 

tasarlanmış regülatör tam iki Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış akımı sağlar.  

Akım ölçüm sensörü ile de sistemin çektiği tüm akımı sürekli olarak ölçebilmekte 

ve güç tüketimini hesaplayabilme şansını elde etmekteyiz. 

 

  Resim 38. Güç Dağıtım Kartı 

 

Teknik Özellikler: 

Azami akım: 200 Amper 

Sürekli Akım:  100 Amper 

Dahili Regülatör: Opsiyonel 

Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

 

Pnömatik Valf: Pnömatik sistemdeki hava akışkanını kontrol eden valf havanın 

basıncını ayarlamak, yolunu açıp kapamak ve yönünü kontrol etmek için 
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kullanılan bir devre elemanıdır. Biz pnömatik valfe pnömatik kol sistemi 

içerisinde yer vermekteyiz. 

 

  Resim 39. Pnömatik Valf 

 

CAT6 Kablo: CAT6 kabloyu data kablosu olarak kullanmayı planlamaktayız. Bu 

sayede araçla iletişim kurabilecek, çift yönlü veri aktarımı sağlayabilecektir. 

 

MPU6050: MPU6050 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer 

bulunduran yani toplamda 6 eksene sahip bir IMU sensör kartıdır. Basitçe 

özetlemek gerekirse eksen, ivme ve gyro sensörünü içeren bir alt bileşendir. 

Birçok robot projesinde sıklıkla karşılaşılan MPU6050 ye biz de aracımızda yer 

verdik. 

 

Resim 40. MPU6050 

 

Özellikler: 

• Çalışma gerilimi: 3-5V 

• Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 
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• Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı: ±2±4±8±16g 

• İletişim: Standart I2C 

 

Analog Kamera: Analog kamera,video sinyalini istenilen ekrana taşıyabilen yani 

başka bir alıcı tarafından alınabilecek formata dönüştüren bir alt bileşendir. 

Görüntü almak için kullanılır. 

 

  

Resim 41. Analog Kamera 

Özellikler: 

• PAL (Y X V): 512X582 

MPU6050 Eksen İvme ve Gyro Sensörü: 2C 

Şekil 26: Analog Kamera 

• Çözünürlük: 700 TVL 

• Min. Aydınlatma: 0.1 Lux/F1.2 

• Elektronik Shutter: 1/50/60-1/100,000 görmek, otomatik 

• Video Çıkışı: 1vp-P/75? 

• Boyutu: 40mm x 44mm x 30mm 

  

Octomini Sualtı Kontrolcüsü: Tüm elektronik sistemin entegre edebilecek 

küçük bir kart olan Octomini üzerindeki anahtarlama elemanları ile aydınlatma,  

örnekleme ve tutucu kol gibi 3 cihazın yüzeyden kontrolüne imkan sağlar. 

 

Resim 42. Octomini 
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Teknik Özellikler: 

Çıkış pwm pin sayısı : 5+1 Pin 

Mikrodenetleyici : Arduino Nano 

Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

İletişim modülü : Canbus 

Mesafe : 400 metre (teorik) 

Besleme voltajı : 7-12 Volt 

Anahtarlama : 3 cihaz, Azami 5 amper 

Sualtı Aydınlatması: Sualtı aracımızın havuz ortamından aktaracağı görüntülerin 

netliğini arttırmak, karanlıktan etkilenmemesini sağlamak için kullanılacak olan 

alt bileşendir. 

Aç-kapa şekilde ve PWM sinyali aracılığı ile parlaklık ayarı yapılarak da kontrol 

edilebilmektedir. Parlaklık ayarı yapılabilmesi sayesinde ışık ayarı ihtiyaca göre 

yapılmakta özellikle yakın mesafede istenmeyen yansımaların önüne geçilerek 

yüksek görüş kalitesi sağlanmaktadır. Alüminyum + eloksal gövdesi ile su altı 

dayanımı yükseltilmiştir. 

 

 

Resim 43. Sualtı Aydınlatması  

 



 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

 

YAZILIM ALGORİTMASI 

 

Araç kumandadan gelen veriler ile kontrol edilecektir. Araçtaki sensörlerin verileri önce Arduino  

ya sonra kumandaya ulaşacaktır. Ardından da kumandadan çıkacak USB kablo bilgisayara 

iletilecektir. Bu veriler arayüz aracılığıyla USB(COM) portundan bilgisayarın ekranına 

yansıtılacaktır. Kamera verileri ise direkt olarak bilgisayara iletilecek ve diğer verilerle birlikte 

bilgisayar ekranına yansıtılacaktır. Ve kullandığımız Octomini sayesinde ana motor ve 

sensörlerden gelen bilgiler işlenerek aracın sürekli dengede durmasını, motor hızlarının 

ayarlamasını sağlayacağız. 
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Şema 4.Yazılım Algoritması 
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OTONOM ALGORİTMASI 

 

Araç başlatılır. Daha sonra motorla bağlantı kurmaya çalışır. Eğer kurabilirse kameraya bağlanır. 

Kuramazsa tekrar denenir. Kamerayla bağlantı kurulabildiğinde kameradan gelen görüntüleri alır 

ve tarama işlemini başlatır. Tarama işleminde kapıyı tespit etmeye çalışır. Eğer kapıyı algılarsa 

kapıya yönelir. 

 

 

 

Şema 5. Otonom Algoritması 
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4.3.4. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Yazılım kısmında Python ve C++ yazılım dilleri kullanılmıştır. Python yazılım dili görüntü 

işleme (opencv) için kullanılacaktır. Python yazılım dilini seçmemizin sebebi yazılım 

ekibindekilerin python yazılım diline daha hakim olması, yüksek seviyeli bir dil olması, daha 

anlaşılabilir olması, en çok kullanılan programlama dili olması ve yorumlayıcı bir programlama 

dili olmasından kaynaklıdır. [2]  

Arduino için C++ programlama dili seçilmiştir. Dünyada en çok tercih edilen programlama 

dillerinden olmasının yanı sıra nesne tabanlı programlamaya uygun olması, içerisinde çok sayıda 

kütüphaneler barındırması, kendini yenilemesi, performans bakımından yüksek derecede olması, 

diğer programlama dillerine göre daha hızlı çalışması ve arduino geliştirme tabanlı bir dil 

olmasından dolayı C++ seçilmiştir [3] 

Su altı robotunun kontrol kartı ile kumanda paneli iletişimi yapılacak ve alınan verinin yapısı 

tamamlanacak. Sonrasında su altı aracı kontrol kartından gelen bilgilere göre motorlar uygun 

şekilde çalıştırılacaktır. 

Aracın kamerasına gelen görüntüde suyun kirliliğinden, ışık kırılmalarından veya daha birçok 

çeşitli sebeplerden dolayı netlik problemleri olabiliyor. Görüntüyü bu şekilde kullanmaktansa bir 

takım kodlar ekleyip iyileştirme çalışması yapmamız durumu daha verimli hale getiriyor.  

Erosion aynı toprakta olduğu gibi aşındırmaya yarar. Aşağıdaki resimde olduğu gibi erosion 

işlemi görüntüyü daha belirginleştirip görüntüyü iyileştirir. [4]  

 

Resim 44. Erosion 

Genişletme işlemi ise erosionun tam tersidir. Küçük ve anlaşılmayan görüntüleri aşağıdaki gibi 

genişletir. 
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Resim 45. Genişletme 

 

Açılış ise görüntüdeki gürültünün giderilmesinde kullanılır. Örnekteki gibi gürültülü resimleri 

sadeleştirip daha anlaşılır hale getirir. 

 

Resim 46. Açılış 
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Aşağıda görüntü işleme kodu ve bu koddan aldığımız çıktı verilmiştir. 
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Resim 47, 48. Görüntü İşleme Kodları 
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Resim 49. Görüntü İşleme Kodundan Alınan Çıktı 

                      

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Fikir alışverişleri ve yaptığımız çeşitli araştırmalar sonucunda kullanacağımız Krita programı ile 

tasarım oluşturulup kullanıcı arayüzü oluşturuldu. Daha sonra bu tasarım Qt programına 

eklenerek aracın dış arayüzleri tamamlanacaktır. 

  

Arayüzde aydınlatma ayarı, sıcaklık göstergesi, batarya, video oynatma, pusula, derinlik 

göstergesi ve ayarlar kısmı bulunmaktadır.  

 

 



38 
 

  
                        Resim50. Dış Arayüz  

 
Resim 51. Dış Arayüz ve Bölümler 



 

 

5.GÜVENLİK 

Güvenlik, takımımız için aracımızı oluştururken en önde tutacağımız bir unsurdur. Önlemlerimiz 

gerek kişi (eldiven, maske vb.) , gerek araç sağlığı( elektrik akımı vb.) için  özenle 

hazırlanmıştır. Bu kurallara uyulmaması söz konusu dahi olmamakla birlikte ekibimiz bu süreci 

hiçbir önlemi atlamadan sürdürmekte oldukça kararlıdır. 

Aldığımız güvenlik önlemleri aşağıda şu şekilde listelenmiştir; 

Genel önlemler 

● Priz kullanımı gerektiren durumlarda iş bittikten sonra prizde takılı fiş 

bulundurulmayacaktır.  

● Herhangi bir zarar verecek maddeler özel kutulara konulacaktır. 

● Gözlük, eldiven ve iş giysisi kullanılacaktır. 

● Corona virüs tedbirleri kapsamında; 

maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulacak, 

bulunulan atölye sürekli havalandırma halinde olacak, 

düzenli olarak dezenfektan kullanımı uygulanacaktır. 

 Çalışma alanında; 

temizliğine dikkat edilecek, 

malzemeler tertipli olacak, 

yiyecek içecek bulundurulmayacaktır. 

 Delici kesici aletler için ayrı bir dolap kullanılacaktır. 

 Olası bir yangın durumunda atölyede daimi bulunan yangın tüpü kolay erişilebilecek 

konumda olacaktır. 

 

 Resim 52. Yangın Tüpü 

Mekanik önlemler 

● 3D yazıcı çalışırken nozül ve tabla kısmına kesinlikle dokunmayacaktır. 

● Aracımız su altında çalışacağı için sızdırmazlık en çok dikkat edilmesi gereken 

hususlardandır bunun için epoksi ve silikon kullanılacaktır. 

● Sigma profillerin herhangi bir olumsuz duruma yol açmaması için, radüslü modeli tercih 

edilmiş olup, normal sigma profile göre daha yumuşak hatlar elde edilmiştir. 

● Gerek araç gerek insan sağlığına karşı ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar için 

kullanılacak olan sigma profillerin köşe bağlantılarına siyah kapaklar takılacaktır. 

● Yanlış yerlerde yanlış malzeme kullanılmaması için ekip her zaman dikkatli 

davranacaktır. 
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● Parça bakımı ekibimiz tarafından düzenli olarak yapılacaktır. 

● Aracımızın üzerine beklenmeyen durumlarda gelen elektrik  akımını kesmek için acil 

durum düğmesi konulacak ve bu düğmeyle araca gelen elektrik anında kesilebilecektir.  

 

 Elektronik önlemler 

● Herhangi olumsuz bir durumda elektriği kesmek için ne yapılacağı bilinmektedir.  

● Herhangi bir aşınmış açılmış su sızdıran kablo kullanılmayacaktır. 

● Güç dengesinin ayarı tam kararında yapılacaktır. 

● Lehim sırasında herhangi bir yanık durumuna mahal vermemek için, ısı geçirmez 

eldivenler tercih edilecektir. 

● Lehim esnasında ortaya çıkan dumanın gözlerimize temas etmemesi için iş gözlüğü 

kullanılacaktır. 

Yazılım 

● Görüntüler iyi bir şekilde aktarılıyor mu dikkat edilecektir. 

● Programların bize vakit kaybettirmemesi açısından virüs programları kullanılacaktır.  

Halkla ilişkiler 

● Hataların gözlenmesi için test anında görüntü ve ses kaydı alınacaktır. 

● Bütçede bir farklılık olursa liste güncellenecektir. 



 

 

6. TEST 

 

Pnömatik Kol Testi 

Pnömatik kolda herhangi bir sorun ya da kablolarda kontrolsüz hava giriş çıkışı olup olmadığı 

test edilmiştir. Test sonucu başarılıdır. Pnömatik kolumuz sorunsuz şekilde çalışmaktadır. 

 

 

Resim 53.,54. Pnömatik Kol Testi Yapılırken 

 

  

Sualtı Haznesi Sızdırmazlık Testi 

Tüm elektronik sistemi içinde bulunduran sualtı tüpünün testidir. Sualtı haznesini bir süre hem 

yatay hem dikey bir şekilde suyun altında beklettik. İlk denememizde haznenin içerisine su 

girdiğinden başarılı olamadık. Fakat sonraki denememizde oringleri tekrar yağlayıp taktığımızda 

başarılı bir sonuç elde ettik ve böylece testi tamamlamış olduk 
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Resim 55. Sualtı Haznesi 

 

 

 

 

Motor Testi  

Motorların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılan testtir. Gerekli elektronik sistemi 

kurduktan sonra bilgisayardan kod yükledik ve belirli bir süre çalıştırdıktan sonra hem 

motorların çalışabildiğini hem kodlarda bir sorun olmadığını hem de ısınmayı test etmiş olduk. 

 

                                                  Resim 56. Motor Testi 
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MPU6050 Testi  

Sualtı aracımızın denge testidir. Sualtı robotumuzun belirli bir kısmının mekanik üretimini yapıp 

suya bıraktığımızda herhangi bir denge sorunu ile karşılaşmadık. Bu testi aracın mekanik üretimi 

tamamen bittiğinde tekrar yapacağız. 

Kamera Testi 

Kamerayı tüm elektronik sisteme tamamen bağlamadan önce kamerada bir sorun olup 

olmadığını anlayabilmek ve daha sonradan oluşabilecek sorunların önüne geçmek için 

kameradan görüntü alınıyor mu onu test ettik ve kameradan sorunsuz bir şekilde görüntü 

alabildiğimizi gördük. 

 

Resim 57.Kamera Testi Esnasında Alınan Görüntü 

Joystick Testi 

Aracımızın kontrolünü sağlayacak olan joystiğin mekanik üretim aşaması henüz 

tamamlanmadığı için bu testi ilerleyen zamanlara bırakmak zorunda kaldık. Fakat tek bir joystick 

kolunun sisteme bağlanıldığında motor yön kontrolü yapılabildiğini görerek joystick kollarımızın 

çalışır durumda olup olmadığını test etmiş olduk. 

Tüm bu testlerin sonucunda hiçbir bir kabloda olması gerekenden fazla ısınma 

gözlemlenmemiştir. 



 

 

7.TECRÜBE 

Ekip olarak lehimleme işlemini en az 2 kişinin öğrenmesi gerektiğine karar verdik fakat bu 

öğrenme sürecinde yaşadığımız küçük bir kaza sebebiyle takım arkadaşımızın elinde ciddi 

olmayan yüzeysel yanıklar oluştu bu da zaten dikkatli olan takımımızı lehim yaparken ekstra 

önlemler almaya yöneltti. 

İlk başlarda polietilen levha kullanma fikri bize daha yakın gelmişti. Sonrasında polietilen 

levhanın hem maliyet hem de tekrar işlenebilme özellikleri açısından sigma profilin gerisinde 

kaldığını; sigma profilin bize bütçe konusunda fayda sağlayacağını fark ettik ve sigma profilde 

karar kıldık 

3D yazıcıdan basmayı planladığımız su altı iticilerimizin ilk tasarımında itim gücünün 

iyileştirilebileceğini fark ettik dolayısıyla itim gücünün artacağı yeni bir pervane tasarımı bularak 

aracımızda kullanmaya karar verdik. Önceki tasarımdan bastığımız 3 adet su altı iticisini ise 

yanımızda yedek olarak bulunduracağız. 

İlk etapta bastığımız pervanelerimizin itim gücünün düşük olduğunu fark ettiğimizde 

pervanelerin üretimi tamamlanmıştı. Biz de bu pervaneleri değerlendirebilmek için yedek olarak 

tutmaya ve eğer acil bir durum olursa(pervane kırılması vb.) değerlendirmeye karar verdik 

3D yazıcımızın bir dosyayı algılayıp yazma işlemine başlaması için dosyamızın .gcode 

formatında olması gerekiyordu. Tasarımı yaptığımız uygulama (Autocad) dosyaları 3B Object 

şeklinde tanımlıyordu, bizde ilk olarak 3B Object formatında yaptık fakat yazıcının kabul 

etmediğini görünce ve hafıza kartındaki diğer dosyaları inceleyince .gcode formatına çevirmemiz 

gerektiğini fark ettik. Çeşitli programlardan dosya dönüştürmeyi denedikten sonra NC .gcode ve 

STL şeklinde yaptık fakat bu uzantıyı da kabul etmedi. Sonrasında hem çıkartacağımız cismin ön 

izlemesini yapabilmek hem de .gcode formatına dönüştürebilmek için Ultimaker Cura adlı 

programı kullandık ama program içerisinde yazıcımızın modelini yanlış işaretlediğimiz için ilk 

baskımız tablanın dışına çıktı. Bu durumu fark edip doğru yazıcı modelini işaretleyip doğru 

dosya formatını elde ettikten sonra hatasız bir şekilde baskımızı oluşturduk. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

   

Yapılacak  İşler 
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Genel bilgi taramasının 

tamamlanması ve 

aracın ana hatlarının 

belirlenmesi 

              

Ön Tasarım 

Raporunun 

tamamlanıp sisteme 

yüklenmesi  

              

Ön Tasarım Raporu 

sonuçlarının 

açıklanması 

              

Aracın ölçülerinin 

netleştirilmesi, aracın 

geliştirilmesi 

              

Aracın yazılım 

kısmının 

tamamlanması 

              

Malzeme tedariği 

yapılması 

              

Mekanik üretime 

başlanması 

              

KTR için gerekli 

görülen testlerin 

yapılması 

              

KTR’nin sisteme 

yüklenmesi 
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KTR sonuçlarının 

açıklanması 

              

Mekanik üretim 

kısmının 

tamamlanması 

              

Sızdırmazlık ve 

hareket kabiliyeti 

testlerinin yapılması 

ve video kaydına 

alınması 

              

Sızdırmazlık ve 

hareket kabiliyeti 

videosunun sisteme 

yüklenmesi 

              

Finale kalan 

takımların 

açıklanması 

              

Teknofest 2021 Final 

Etabı 

              

  

Zaman planlamamız TEKNOFEST’in güncel takvimine göre ayarlanmıştır. Takvimde yapılacak 

olası değişiklikler (ertelenme, öne alınma durumları vb.) zaman planlamamızı etkileyebilir.  
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8.2. Bütçe Planlaması 

  Malzeme Kullanım 

Amacı 

Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Temin Durumu 

1 H-1 Sualtı 

Haznesi 

Devre 

Elemanlarını 

Konumlandır

ma 

1 1500 ₺ 1500₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

2 M-1 Su 

Geçirmez Sualtı 

Motoru 

Robot 

Hareketleri 

6 370 ₺ 2220 ₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

3 Octomini Sualtı 

Kontrolcüsü 

Sistem 

İşlemcisi 

1 245 ₺ 245₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

4 Dörtlü Motor 

Sürücü 

Motor 

Kontrolü 

1 890 ₺ 890 ₺ 

  

Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

5 35A 

Programlanabili

r ESC – Çift 

Yönlü Motor 

Sürücü 

Motor 

Kontrolü 

2 270 ₺ 540₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

6 Güç Dağıtım 

Kartı 

Anahtarlama 

ve Güç 

Dağıtımı 

1 490 ₺ 490 ₺ Teknofestten 

Talep Edilen 

7 Octomini-

Kumanda 

Modülü 

Sistem 

İşlamcisi 

1 495 ₺ 495₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

 

 Malzeme Kullanım Adet Birim Toplam Temin Durumu  
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Amacı Fiyat Fiyat 

8 Pnömatik Sualtı 

Tutucu Sistemi 

Nesne Taşıma 1 620 ₺ 620 ₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

9 Analog Kamera 

ve Geniş Açı 

Lens 

Görüntü Alma 1 350 ₺ 350 ₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

10 MPU6050 Denge 

Kontrolcüsü 

1 20 ₺ 20 ₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi 

11 Su Geçirmez 

CAT6 Kablo 

Bağlantı 30(m) 25₺ 750₺ Teknofestten 

Talep Edilen 

12 Radüslü Sigma 

Profil 

Gövde 

Üretimi 

3(m) 35 ₺ 105 ₺ Ekip Üyeleri 

Tarafından 

Temin Edildi 

13 18.5V Lipo 

Batarya 

Güç Kaynağı 1 651 ₺ 651 ₺  Ekip Üyeleri 

Tarafından Temin 

Edildi 

14 Elektronik 

Joystick 

Araç Kontrolü 2 14 ₺ 28 ₺ Okulda Mevcut 

15 Sualtı 

Aydınlatması 

Aydınlatma 1 566 ₺ 566 ₺ Teknofestten 

Talep Edilen 

16 Paslanmaz 

Çelik Vida 

Montaj 50 0,7 ₺ 35 ₺ Okul Aile Birliği 

tarafından temin 

edildi. 

17 PLA Filament Aksam 3 100 ₺ 300 ₺ Okulda Mevcut 
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Üretimi 

  

Okul Aile Birliği tarafından karşılanan 

malzemelerin fiyat toplamı 

6875 ₺ 

Okulda mevcut olan malzemelerin fiyat 

toplamı 

328 ₺ 

Ekip üyelerince karşılanan malzemelerin fiyat 

toplamı 

756 ₺ 

Teknofestten talep edilen malzemelerin fiyat 

toplamı 

1806₺ 

Malzemelerin Toplam Fiyatı 9765 ₺ 

  

 

8.3. Risk Planlaması 

Risk, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağına denir. Riski tanımlamak, 

tespit etmek, önlemek ve  en aza indirmek için ekibimizce olması beklenilen risk durumlarına ve 

çözümlerine aşağıda yer verilmiştir. 

Olası riskler: 

• Rapor ve çalışmalarda zamana ve yoğunluğa bağlı aksaklıklar çıkması, 

• Test ve deneme aşamalarında aksamaların olması, 

• Tasarımı yapılan parçaların yeniden tasarlanması – bastırılması,  

• Yedekleri olmayan parçaların arızalanması – yanması, 

• İzole edilen parçanın su alması, (Devrelerin bulunduğu bölüme su girmesi)   

• Bozuk veya hatalı parça alınmış olması,  
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• Bağlantıların kopması – yıpranması,  

• Motorlardan herhangi birinin arızalanması, 

• Pilot değişikliği 

• Malzeme temininde gecikme yaşanması,  

Bu risklere karşı;  

✓ Olağan takvim durumlarının göz önüne alınarak süreçte zamanlamaların yapılması,  

✓ Test ve deneme aşamalarına öncesinden zaman ve yer planlanması, 

✓ Tasarlanan malzemelerin kritik tasarım raporu öncesinde bastırılmış olup  gerekli testleri 

yapılması ve varsa hataların giderilmesi, 

✓ Olası durumda yaşanacak arızanın giderilmesi için gerekli eğitimlerin önceden alınması, 

✓ Gerekli sızdırmazlık testlerinin öncesinden defalarca yapılmış ve olası hataların 

gözlenmiş – giderilmiş olması ve olası duruma karşı güç kesiminin yapılması,  

✓ Parçaların testlerinin yarışma öncesinde test sürüşleri sırasında yapılması, 

✓ Gerekli bağlantıların yedeklenmesi ve lehim eğitiminin alınması,  

✓ İmkân ve istek dışı bir durumda belirlenen pilotun görevini yapamaması   

riskine karşın tüm üyelere gerekli pilot eğitimlerinin verilmesi,  

✓ Gecikmelere karşı malzemelerin hepsi yurtiçinden temin edilmesi  

Ayrıca: 

Su sızdırma riski: Herhangi bir su sızdırma durumunda sızdırmazlığı sağlamak için 

farklı kimyasallar (Akvaryum silikonu, çekomastik, kauçuk malzemeler vb.) kullanılarak sorun 

giderilene kadar test edilecektir.  

 

Aracın yüzme veya batma riski: Aracın yüzüyor olması durumunda aracın ağırlık merkezine 

uygun miktarda metal ağırlıklar eklenecektir. Batar olması durumunda ise dengeyi  sağlayacak 

biçimde aracın dış yüzeyine deniz makarnası eklenecektir. 

 

Motorların dengesiz çalışması: Motorlarda birinin dönüş hızı veya gücünün diğer motorlardan 

farklı olması durumuna karşı, diğer motorların maksimum hızı bunun hız seviyesine 
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düşürülecek. Yeterli bir çözüm olmaması durumunda yedek bir motor  bulundurulacak ve 

gerektiğinde dengesizliği sağlayan motor değiştirilecektir. 

 

Aracın yarışma yerine hasar görmeden götürülmesi: Aracımız için ahşaptan koruyucu kutu 

yaptıracak ve içini de poliüretan köpük veya bunun gibi yumuşak bir malzeme ile dolduracağız. 

 

Pervanelerin kırılması: Olası bir durumda yanımızda yedek olarak bulunduracağımız 

pervanelerin (2 ya da 3 adet) kullanılmasını planlamaktayız. Eğer bir değişim söz konusu olursa 

vidalı montaj yöntemi ile araca sabitlediğimiz pervanelere hızlıca müdahale edebileceğiz. 

 

Motorların bozulması: Bütçemizin el vermesi durumunda yedek motor tedariğini hızlıca 

yapabilecek durumda bulunuyoruz. Ayrıca aracımızın altı adet motora sahip olması olası bir 

kaybın önemini azaltmakta ve bu kaybı tolere edilebilir hale getirmektedir. 



 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın tasarımı tamamen mekanik tasarım bölümündeki takım üyelerimiz tarafından 

yapılmış olup dışarıdan herhangi bir yardım alınmamıştır. Ekip olarak aracımızın özgünlüğünün 

önemli olduğunu düşünmekteyiz. Araç tasarımımızın köşe bağlantıları grubumuza özgün 

olmakla birlikte profil kapağı ile kapatılmış olması hareket kabiliyetini önemli ölçüde 

kolaylaştırmaktadır. Köşeli tasarıma  sahip olmadığı için olası yaralanmaların önüne 

geçmektedir. 

Yazılım ekibimizdeki üyelerimiz görüntü işlemede hem özgünlüğe girebilmesi için hem daha 

verimli olabilmesi açısından yaptıkları araştırmalar sonucunda kodlarını internet üzerinden 

eğitim aldıktan sonra kendileri hazırlamışlardır. 

Aldığımız elektronik joystick kollarını kullanılarak yarışma esnasında kullanılacak olan joystick 

ekibimiz tarafından hazırlanacaktır. 

 Projenin üretim ve parça maliyetleri olabildiğince az miktarda tutularak düşük bütçeli bir araç 

oluşturulacaktır. Fiyatına göre performansı ise daha üst düzey olacaktır. Bunu sağlayan etkenler 

aracın verimli kullanılan bir hacmi ve boyutu olması, düzgün bir bütçe planlamasına sahip 

olunması, fiyat/performans özelliği yüksek ve çoğunlukla yerli üretim parçaların seçilmesid ir.. 

Aracımızda olabildiğince yerli üretilen parçalar kullanmaya özen gösterilmiştir.  

Aracımız geliştirilebilir olma özelliğine sahiptir. Biz aracımızı belli bir bütçe çevresinde 

oluşturduk ama kullanılan parçalarda değişikliğe gidilir ve aracımıza daha fazla yatırım yapılırsa 

aracımıza yeni özellikler eklenebilir ya da var olan özellikler geliştirilebilir.  Buna örnek olarak 

itici yerleşimini gösterebiliriz eğer iticiler hareket etme kabiliyetine sahip,  oynar başlıklı olarak 

tekrar yerleştirilirlerse aracımızın hareket kapasitesi arttırılabilir.



 

 

10.YERLİLİK 

 

Yerlilik oranının %85 in üzerinde olmasını planladığımız aracımızda bazı malzemelerin hem 

tasarımını hem de prototiplemesi (itici) bazı malzemelerin ise yalnız prototiplemesi (pervane)  

takımımızca yapılmış olup prototipleme esnasında hem yerli 3D yazıcı markası olan Alya tercih 

edilmiş hem de kullanılan filamentler yerli üreticilerden temin edilmiştir.  Henüz üretimini 

gerçekleştirecek kadar deneyim sahibi olamadığımız malzemelerin ise büyük bir kısmı yine yerli 

firmamız olan Degz’den temin edilmiştir. Aşağıda bu malzemelerden bazıları ve kısa 

açıklamaları verilmiştir.[3] 

H-1 Sualtı Haznesi 

H-1 Sualtı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir sualtı 

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. 

Triton Sualtı İticisi 

Triton Sualtı iticisi 400 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme kuvveti 

oluşturabilen elektrikli bir sualtı 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. 

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 sualtı 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.  

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. 
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