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1. RAPOR ÖZETİ  
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                    1.1.İnsansız Su Altı Sistemlerinin Kullanım Alanları: 

İnsansız su altı sistemleriyle ilgili araştırmalar yapılmıştır. İnsansız su altı sistemlerinin 

kullanım alanları tespit edilmiştir; 

  

• Arama ve kurtarma  

• Su altı boru, kablo döşenmesi ve kontrolleri  

• Köprü ayağı kontrolleri 

• Su altı durum farkındalığı sağlama  

• Su altında inşaat, bakım ve onarım  

• Su altından örnek toplama  

• Batık kurtarma  

• Su altından naaş ve delil çıkartma  

• Çevresel araştırmalar, çevre kirliliği  

• Oşinografik araştırmalar, biyoçeşitlilik çalışmaları  

• Batık objelerin araştırılması: gemi, batıklar, uçaklar vb.  

• Su altı güç istasyonları, hidroelektrik ve nükleer santraller  

• Su rezervuarları, baraj kapakları ve su setleri incelemeleri  

• Su altı boru hattı kaynak incelemesi  

• Balık, yengeç ve su yüzeyi araştırmaları  

• Zebra midyelerinin temizlenmesi ve takip edilmesi  

• Arkeoloji çalışmaları  

• Su altı haritalama ve doğrulama  

• Belgesel çekimi  

• Su parkları  

• Korozyon ve katodik ölçümler  

• Su altı olay yeri inceleme  

• Gemi teknesi, pervanesi ve yönlendirme ekipmanı incelemesi  

• Dalgıç gözlemleme ve destek elemanı olarak görev icrası [1] 

  

Yapılan araştırmalar ışığında insansız su altı sistemlerinin üretim amacının özetinin su 

altında yapılacak tüm çalışmalarda insan hayatını koruma, boyut ve maliyet bakımından işlevsel 

makinelerin üretilebilmesi olduğuna ulaşılmıştır. 

 

1.2. İnsansız Su Altı Aracının Üretimi: 

 

İnsansız su altı aracı hedeflenen görevlere göre tasarlanmıştır. Araç yarışmada 

hedeflenen görevleri yapacak şekilde hacıyatmaz oyuncağının denge prensibinden esinlenerek 

üretilmiştir. Araç pasif dengesini tasarımından almaktadır. Aracın üst kısmının öz kütlesi düşük, 

alt kısmının ise öz kütlesi yüksektir. Üst tarafı suyun üstüne çıkma eğiliminde olacakken alt 

tarafı ise batma eğiliminde olacaktır. Bu sayede robot hem yatay hem de dikey olarak kendi 

dengesini bir miktar sağlayacaktır. Gerekirse aracın üst kısmının öz kütlesini düşürmek için 

XPS köpük, alt kısmının öz kütlesinin yükseltmek için kurşun ağırlık kullanılacaktır. Bunun 

dışında gerekli olduğunda otomatik olarak araçtaki dikey motorlardan da destek alınarak aracın 

dengesi tamamen sağlanacaktır. 

 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda insansız su altı aracının üretiminde 3 temel unsurun 

önemli olduğu kararına varılmıştır. Bunlar mekanik, elektronik ve yazılımdır. 
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1.2.1.İnsansız Su Altı Aracının Mekanik Bölümü 

 

Mekanik ile ilgili temel problem alanları belirlenmiştir. Bu temel problem alanları 

sızdırmazlık ve kolay sökülüp takılmasıdır.  

 

 Sızdırmazlık problemi, elimizdeki imkânlarla üretilen ve sızdırmazlık testlerinden 

başarılı bir şekilde geçen sızdırmaz tüpe gelen kabloların deliklerinin kabloların girebileceği en 

küçük büyüklükte ve daire şekilde açılmasıyla, kabloların arasında kalan boşluklar silikon ile 

doldurulmasıyla, daha iyi bir izolasyon için ise su sızdırmaz bantlardan faydalanılmasıyla 

giderilmiştir. 

 

Araç millerle ve somunlarla sabitlendiğinden her parça rahatlıkla sökülüp 

takılabilmektedir. Sızdırmaz tüpün kapaklı bir yapıda olması araç içine müdahaleyi 

kolaylaştırmaktadır. 

 

1.2.2.İnsansız Su Altı Aracının Elektronik Bölümü 

 

Aracın elektronik bölümü ile ilgili temel problem alanları belirlenmiştir. Buradaki temel 

problem alanları ise su altı aracının enerji gereksinimini sağlayan cihaz ve kablosunun 

seçimidir. Su sızması durumunda su altı aracını koruyacak sigorta sistemlerinin, kamera 

kablosunun, su altı aracında kullanılacak elektronik kartın ve kontrol kablosunun seçimidir. 

  

Araca girecek olan kablolar nyaf kablo seçilmiştir. Bu sayede kablolarda oluşabilecek 

hasar en aza indirilmiştir. Aynı zamanda kablolar aracın çekebileceği maksimum amper miktarı 

göz önünde bulundurularak seçilmiştir.  

 

Araçta bulunan Arduino Mega 2560’ın ve kullanılmasına karar verilen kameranın 

kontrol masasına daha az kayıpla verileri aktarabilmesi için yüksek hızda veri aktarabilme 

kapasitesine sahip 2 adet 25-30m Cat6 ethernet kablo kullanılması planlanmaktadır. 

 

Güç kaynağının sağlayabileceği azami akım değerinin motorların ve diğer elektronik 

bileşenlerin çekebileceği azami akımdan daha fazla olması gerekmektedir. Bu nedenle ve 
araçtaki motorları 24V ile çalıştırmamızdan dolayı 24V 40A’lik güç kaynağı seçilmiştir. 

 

Su sızması durumunda su altı aracını koruyacak sigorta sistemi olarak araca acil durum 

butonu yerleştirilmiştir. Bu buton gerekli görüldüğünde araca giden tüm elektriği kesecektir. 

 

Aracın ve aracın kumandasının kontrol kartı olarak Arduino Mega 2560 R3 Klon 

geliştirme kartı kullanılmıştır. Bu geliştirme kartının seçilme nedeni ise uygun fiyatlı olması, 

kullanımının yaygın dolayısıyla kart hakkındaki kaynak sayısının fazla olması ve aracın ve 

kumandanın ihtiyacı olan analog, dijital I/O ve PWM pin sayısının fazla olmasıdır. 

 

1.2.3.İnsansız Su Altı Aracının Yazılım Bölümü 

 

Yazılım ile ilgili temel problem alanları belirlenmiştir. Belirlenen temel problemler 

otomatik denge, temel kategoriye yeni eklenen otonom görev için gerekli olan yazılım, 

kullanılacak programlama dili, araç ile kontrol masası arasında veri alışverişi yapılabilmesi ve 

aracın kontrol edilebilmesidir. 

 

Araç ile kontrol masasında bulunan bilgisayar ve kumanda arasında Serial haberleşme 

yoluyla veri alışverişi yapılmıştır. Kontrol masasından gelen komutlar araçta bulunan Arduino 

Mega 2560 R3 ile işlenerek aracın kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. 
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Aracın otomatik olarak dengesinin sağlanması için MPU6050 6 eksenli ivme ve gyro 

sensörü kullanılmıştır. Aracın duruşuna göre Arduino tarafından motorlar otomatik olarak 

gerekli güçte çalıştırılarak denge sağlanmıştır. 

 

Otonom görev için hakkında erişilebilir kaynağın fazla olması, kullanımının ücretsiz 

olması, kolay olması ve otonom görevde kullanılabilecek yapay zekâ ile nesne tanımlamaya 

olanak sağlayan openCV kütüphanesinin de bu dil ile kullanılması nedeniyle python dili tercih 

edilmiştir.  

 

Yukarıda çerçevesi çizilen mekanik, elektronik ve yazılım problem alanları belirtilen 

şekillerde aşılarak amaçlanan insansız su altı aracının üretimi neredeyse tamamlanmıştır.  

 

Robotik kol açıklanan parkur özelliklerine göre tasarımı geliştirilmekte ve görevlere 

daha da uygun hale getirilmektedir. 

 

Su altı aracının üretiminde yerli ve kolay bulunabilen parçaların kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Fakat istenilen özelliklere sahip motorlar, motor sürücüleri ve kamera gibi 

malzemelerden bazıları ülkemizde bulunmaması ya da çok yüksek fiyattan satışa sunulması 

nedeniyle yurt dışından sipariş edileceğinden temini uzun sürmektedir. Fakat takımımız bu 

malzemeleri erken veya hızlı kargolar ile sipariş vererek bu problemi ortan kaldırmaktadır. 

Bunun dışındaki malzemeler ülke sınırları içerisinden temin edileceğinden temini daha kolaydır. 

Bunların dışında piyasada bulunamayan parçaların bir kısmı üç boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. 

Aracın yüzdürülebilecek duruma gelmesi için gerekli malzemeler temin edilmiş veya 

üretilmiştir. Ayrıca bu malzemeler araca monte edilerek araç yüzdürülmeye hazır hale 

getirilmiştir. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 
2.1. Takım Üyeleri  

Danışman Öğretmen 

Ad Soyad Okul Branş  

Nail Ceylan Bafra Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni 

 

Tablo 2.1. Takım Tanıtım Çizelgesi 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı Tablosu 

Nail CEYLAN Danışman  

Arman MUSSAYEV Üretim boyunca yazılım ve donanımdan sorumlu, ayrıca kontrol 

masasında görevli. 

Alper Fatih YANMAZ Üretim boyunca donanımdan sorumlu ayrıca havuza su altı robotunu 

bırakmakla görevli. 

Yüksel ULUKAN Üretim boyunca donanımdan sorumlu ayrıca havuza su altı robotunu 

bırakmakla görevli. 

Zeynep Hilal ÖKSÜZ Üretim boyunca yazılımdan sorumlu ayrıca kontrol masasında görevli. 

Tablo 2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı Çizelgesi 

 

Takım Üyeleri 

Ad Soyad Okul Sınıf 

Arman MUSSAYEV Bafra Fen Lisesi 11/D 

Alper Fatih YANMAZ Bafra Fen Lisesi 11/D 

Yüksel ULUKAN Bafra Fen Lisesi 10/A 

Zeynep Hilal ÖKSÜZ Bafra Fen Lisesi 10/A 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 ÖTR’deki tasarıma bağlı kalarak araç gövdesinde değişikliğe gidilmiştir. Önceki 

tasarımın elimizdeki imkanlarla üretilmesi zor ve üretiminin maliyeti yüksek olacağı için araç 

gövdesi ana unsurlara bağlı kalınarak tekrar tasarlanmıştır.  

 

   

 

 Araç gövdesini sızdırmaz tüp ile birleştiren M8 

millerin bulunduğu iki kanatlı konseptten vazgeçilerek, 

gereksiz ağırlık ve üretimde zorluk yaşanması sebeplerinden 

dolayı M8 miller ve kanatların millere takılabilmesini 

sağlayacak olan alüminyum plakalar tasarımdan 

çıkartılmıştır. 

 

Yeni tasarımda motor ve diğer parçaları tutan iki ayrı 

kanat aracın ortasından aracın alt kısmına tek bir kanat olarak 

indirilmiştir. Sızdırmaz tüpün sabitlenmesi için alüminyum 

plaka yerine Alüminyum boru kelepçesi kullanılmıştır.  

  

 

Yenilenen tasarımda motorların ve sızdırmaz tüpün 

aracın gövdesini oluşturan pleksi plakaya, robotik kolun ve 

ihtiyaca göre ağırlıkların su altı aracının altında bulunan 2 

Adet M10 somona takılması planlanmıştır. Bu karar 

sayesinde aracın ağırlığı, üretim zorluğu ve maliyeti 

azaltılmış, araçta sızdırmaz tüpün su izolasyonunu sağlayan 

kapakları sıkıştıran M5 miller bırakılmıştır.  

 

Sızdırmaz tüp araştırıldığında yurt 

dışından temin edilme fiyatı vergiler 

hariç 950₺ civarında olduğuna 

ulaşılmıştır. Takım üyelerince yerli 

imkânlar ile üretmesine karar verilmiş 

ve 140 ₺ gibi çok düşük bir maliyetle 

üretilmiştir 

Görsel 3.1 Araç Gövdesininin Ön Tasarımı 

Görsel 3.2. Su Altı Aracının Kritik 
Tasarım Aşamasındaki Gövde 
Görümü 
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Üretilen sızdırmaz tüp ağırlıklarla 

batırılarak denizin en az 3 metre altında 

bir saat bekletilmiştir. Tüp sudan 

çıkarıldığında içerisine herhangi bir su 

sızma durumu gözlemlenmemiştir.  

 

 

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 

ve Bafra Fen Lisesinden alınan maddi 

destek ile 6 adet motor sürücüsü temin 

edilmiştir. 

 

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 

ve Bafra Fen Lisesinden alınan maddi 

destek ile 6 adet motor temin edilmiştir. 
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Robotik kol takımımız tarafından 

üretilmiş ve test edilmiştir. Robotik kol 

tasarımında araştırma - geliştirme 

faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Daha iyi performans için daha uygun 

olan MG995 servo motor suya karşı 

yalıtılıp kullanılacaktır.  

 

Elimizdeki imkânlarla temin edilen ve 

takımımız tarafından tasarlanıp üretilen 

parçalar bir araya getirilerek araç 

tamamlanmıştır. Yazılım çalışmaları 

devam etmektedir. Su ve denge sensörü 

araç üzerinde denenmiştir. 

Tablo 3.1 Su Altı Aracı Projenin Geldiği Durum Çizelgesi 

 

 

 

Tablo 3.2. Gider Bütçe Planlaması Çizelgesi 

 

Tablo 3.3. Oluşturulan Bütçe Planlaması Çizelgesi 

 

 

Gider Bütçe Planlaması 

Malzeme ve Üretim Maliyeti 5.158,34 

Oluşturulan Bütçe Planlaması 

Takım Bütçesi 1.300,00 

Sponsorluk 1.000,00 

Toplam 2.300,00 
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Tablo 3.4. Bütçe Açığı Planlaması Çizelgesi 

 

  Görsel 3.3. Su Altı Aracın Ön Tasarım Raporu Aşamasındaki Görünümü 

Görsel 3.4. Su Altı Aracının Kritik Tasarım Raporu Aşamasındaki Görünümü

Bütçe Açığı Planlaması 

Toplam Bütçe 2.300,00 

Gider Bütçe Planlaması 5.158,34 

Bütçe Açığı 2.858,34 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Kritik Tasarımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.1. Sistem Kritik Tasarımı Şeması

KONTROL 

MASASI 
SU ALTI 

ARACI 

Güç Kaynağı 

ve Acil 

Durdurma 

Butonu 

 

Bilgisayar, 

Yazılım ve 

Görüntüleme 

Araç 

Kumandası 
Hareket 

Motorları ve 

Sürücüler 

Elektronik 

Kart, Yazılım, 

Sürücüler 

(Denge 

sensörü vb.) 

ve Kamera 

 

Araç Gövdesi Elektronik 

Devrelerin  

Bulunduğu 

Sudan 

Yalıtılmış 

Bölüm  

Robotik 

Kol ve 

Motoru 

İNSANSIZ SU ALTI 

ARACI SİSTEMİ 

Güç ve Sinyal Kabloları 

PVC Boru, Alüminyum 

boru kelepçesi, Demir 

Miller, Kurşun Ağırlık, 

XPS köpük, Pleksi levha 

ve motor tutucu 

parçalar 

Elektronik 

Kart 

Joystickler ve 

potansiyometreler 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

      4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Görsel 4.1 Su Altı Aracının Önden Görünümü 

Görsel 4.2. Su Altı Aracının Yandan Görünümü 
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Görsel 4.3. Su Altı Aracının Üstten Görünümü 

Görsel 4.4. Su Altı Aracının Ön İzomertık Görünümü 
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Görsel 4.5 Sualtı Aracının Arka İzometrık Görünümü 

 

 Su altı aracı temel olarak sızdırmaz tüp ve onun bağlı olduğu araç gövdesinden meydana 

gelmektedir. 

 

 Sızdırmaz tüp iç çapı 80mm, 84mm dış çapı ve uzunluğu 

350mm PVC plastik borudan oluşturulmuştur. Sızdırmaz tüpün 

içine su altı robotunun çalışmasını yönlendirecek ve 

denetleyecek elektronik bileşenler yerleştirilmiştir. Tüpün 

izolasyonunu sağlamak, içini görebilmek ve içine konulacak 

kameranın görüş açısını arttırmak için pleksiden 

100mm*100mm*5mm özel kapaklar üretilmiştir.  Bu kapaklar 

dörder adet M5 miller ve somunlar yardımıyla kapatılıp 

sıkıştırılarak sızdırmaz tüpün su izolasyonunu sağlamaktadır. 

 

 Araç gövdesi Fusion360 programında çizilen sonrasında 

CNC Lazer kesimi sonucunda oluşturulan pleksi levhadan, 3D 

yazıcıdan basılan motor tutucu parçalardan ve alüminyum 

boru kelepçelerden meydana gelmektedir. Konulan levhanın 

ön tasarım raporu aşamasında araç merkezinde iki parça 

halinde olması planlanırken, üretim kolaylığı, hafifliği ve daha 

düşük maliyetli olması nedeniyle bu aşamada aracın altına 

yekpare konumlandırılmıştır. Araç gövdesi tasarlanırken 

yapım kolaylığı ve kolay ulaşılabilir malzemeler kullanılması 

ön planda tutulmuştur. Araç gövdesi üzerine motorlar,  

      robotik kol ve sızdırmaz tüp monte edilmektedir. 

Görsel 4.6. Sızdırmaz 

Tüp 

Görsel 4.7. Araç Gövdesi 
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 Su altı aracının hareketini sağlamak için 4 adet dikey ve 

2 adet yatay motor kullanılmıştır. Dikey motorlar aracın 

dengesini, yunuslama (pitch) ve yuvarlama (roll) hareketini 

sağlamakla görevli iken yatay motorlar aracın ileri-geri 

hareketini sağlarken aynı anda sapma (yaw) hareketini de 

sağlamaktadır.  

      Robotık kol araç gövdesi altındaki 2 somuna, özel olarak 

tasarlanacak olan parça yardımıyla monte edilecektir. 

Robotik kol, 3D yazıcıdan basılarak komutları yerine 

getirebilmesi için servo motor eklenmiştir. Robotik kol açıkla 

nan parkur özelliklerine göre tasarımı geliştirilmekte ve görevlere daha da uygun hale 

getirilmektedir. 

 

 

 

 

 Su altı aracı, ön tasarım raporu aşamasındaki tasarımında değişiklikler uygulanarak 

şimdiki haline gelmiştir. 

 

 Ön tasarım raporu aşamasında olan araç gövdesinden, parça fazlalığından, yeterince sert 

yapıda olmamasından, üretim zorluğu ve büyük ağırlığından dolayı bu tasarımdan 

vazgeçilmiştir. Onun yerıne araç gövdesi sızdırmaz tüpün altına yerleştirilmiştir ve sızdırmaz 

tüp alüminyum boru kelepçeler yardımıyla araç gövdesine tuturulmuştur. Motorların ve 

sızdırmaz tüpün aracın gövdesini oluşturan pleksi plakaya, robotik kolun ve ihtiyaca göre 

ağırlıkların su altı aracının altında bulunan 2 Adet M10 somona takılması planlanmıştır. Bu 

karar sayesinde aracın ağırlığı, üretim zorluğu ve maliyeti azaltılmış, araçta sızdırmaz tüpün 

su izolasyonunu sağlayan kapakları sıkıştıran M5 miller bırakılmıştır. 

 
 

 

 Yenilenen tasarım sayesinde üretim için maddi harcamalar ve iş gücü azaltılmıştır. 

Görsel 4.8. Motorlar (İticiler) 

Görsel 4.9. Su Altı Aracının 

Alttan Görünümü 

Görsel 4.10. Robotik Kol 

Görsel 4.11. Su Altı aracının Ön 

Tasarım Raporundaki 

Görünümü                     

Görsel 4.12. Su Altı aracının 

Şimdiki Görünümü                     
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                            4.2.2. Malzemeler   

   4.2.2.1.Elektronik Malzemeler: 

 Hareket Modülleri: 

Fırçasız Sualtı Motoru 6 Adet 

Fırçasız Motor Sürücüsü 40A 6 Adet 

 

 Araç İçi Elektronik: 

HBV-1823 model Kamera 1 Adet 

Arduino Mega 2560 1 Adet 

Su Sensörü 3 Adet  

MPU6050 İvme ve Gyro Sensörü 1 Adet  

DHT22 Sıcaklık ve nem Sensörü 1 Adet 

QMC5853 3 Eksen pusula sensörü 1 adet 

MS5540C basınç sensörü 1 adet 

 

 Robotik kol: 

Servo 1 Adet 

 

 Kumanda Masasındaki Elektronik: 

Pot 2 Adet 

Joystick 2 Adet 

Arduino Mega 2560 1 Adet 

Acil Durdurma Butonu 1 adet 

24V 20A Güç Kaynağı 2 Adet 

 

 Araç ve Kumanda Arası İletişim: 

Ethernet Kablosu 30M 2 Adet 

2,5mm Nyaf Kablo 56M 1 Adet 

2x0,75mm kordon kablo 12M 1 Adet 

   

     Elektronik malzemeler raporun “Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

özellikleri ve seçilme nedeni açıklanmıştır. 

 

4.2.2.2.Araç Gövde Malzemeleri: 

 

 Sızdırmaz tüp: 

80mm iç çaplı PVC Boru 350mm 1 Adet 

100x100x5mm Pleksi Plaka 2 Adet 

M5 Mil 400mm 4 Adet 

100x100x2mm Metal Plaka 2 Adet 

 

 Ana Gövde: 

200x150x40mm XPS Köpük 1 Adet 
420x420x5mm Pleksi Levha 1 Adet 

 

Sızdırmaz Tüp 

     Araştırmalarımız sonucunda  sızdırmaz tüp satın alındığında 900 TL civarında bir maliyette tekabül 

etmektedir. Takımımızın maddi imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı sızdırmaz tüpün daha az 

maliyetli seçenekleri aranmıştır. Bir aydan kısa bir süre içinde sızdırmaz tüp takımımızın imkanlarıyla 

yerli ve milli bir şekilde 140 TL’ye üretilmiştir. 
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  PVC Boru  

      80mm’lik PVC Boru 350mm sızdırmaz tüpün gövdesini 

oluşturmaktadır. Seçilmesinin sebebi elastik bir yapıda 

olmaması, elektronik devrelerin konumlanması için yeterli 

alana sahip olması, olası bir hata durumunda teminin kolay 

olması ve maddi olarak bütçemize uygun olmasıdır.  

 İç çap  80mm 

 Dış çap  84mm 

 Boru Et Kalınlığı  2mm 

 Uzunluk  350mm 

 Malzemesi Cinsi  PVC 

 

  Pleksi Kapak  

 Pleksi kapak sızdırmaz tüpün kapaklarını 

oluşturmaktadır. Kontrol masasının su altını 

görebilmesi için  kameranın görüş alanına sahip 

olması gereklidir. Bunun için şeffaf pleksi plakalar 

tercih edilerek görüş alanı elde edilmiştir. Kapaklar 

sıkıştırılırken pleksilerin zarar görmemesi ve 

tamamen sıkıştırılabilmesi için pleksilerin dışına 

2mm kalınlığında, 100mm*100mm boyutlarında 

ortasına 70mm çaplı daire şeklinde ve köşe 

bölgelerine gelecek olan M5 millerine göre delik 

açılmış demir plaka kullanılmıştır.  

 Kalınlık  7mm (5mm pleksi + 2mm demir plaka)  

 Uzunluk  100 mm 

 Genişlik  100 mm 

 Malzeme Cinsi  Pleksi Glass ve Demir 

 M5 Mil 

     M5 Mil pleksi plakanın PVC boruya sabitlenmesini 

sağlamaktadır. Tüpün içinde oluşabilecek herhangi bir 

aksi durum sonucunda elektronik devreye müdahale 

gerekeceğinden, kapakların rahatlıkla açılıp kapanır 

olması gerekmektedir. Pleksi plakalar millere fiber 

somun aracılığıyla sıkıştırılacağından rahatlıkla takılıp 

çıkarılabilmektedir. 

 Çap  5mm 

 Uzunluk  400 mm 

 Malzeme Cinsi  Demir 

 

Ana Gövde 

     Sızdırmaz tüpün ve motorların monte edildiği yer ana gövdedir. Ana gövdenin takım olarak yapılan 

kritiklerde pleksi levhadan oluşturulmasının daha uygun olduğuna karar verilmiştir.  XPS köpük ise 

gerekirse aracın yoğunluğunu ayarlanması için kullanılacaktır. 

Görsel 4.13. PVC Boru                     

Görsel 4.14. Pleksi Kapak                     

Görsel 4.15. M5 Mil                    
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 Uzunluk  420 mm 

 Genişlik  420 mm 

 Malzeme Cinsi  Pleksi 

 

 

 

 

 

 Kalınlık  40 mm 

 Uzunluk  200 mm 

 Genişlik  150 mm  

 

 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 Su altı aracın mekanik tasarımı 2 ana unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar, sızdırmaz 

tüp ve araç gövdesidir. 

 

            4.2.3.1. Sızdırmaz Tüp Üretimi 

 

         Sızdırmaz tüp 1 adet PVC borudan, kendi 

ürettiğimiz kapaklardan, M5 mil ve 

somunlarından meydana gelmektedir. Borunun iç 

çapı 80mm olan tüp 350mm uzunluğunda 

kesilerek uçları daha iyi su izolasyonu için tornada 

düzleştirilmiştir. Boru üzerine yumuşak plastik 

conta geçirilerek sızdırmaz tüpün kapağını 

oluşturan pleksi oturtularak, M5 millerle 

sıkıştırılmıştır. Yumuşak plastik conta sızdırmaz 

tüpün 3-4 metreye kadar su izolasyonunu 

sağlamaktadır. Hazır alınan plekside içinden 

millerin geçmesi ve kapağın sıkışması için 4 adet 

5mm delik açılmıştır. Kapak sıkıştırma anında 

pleksiye bir zarar gelmemesi ve sıkıştırma 

kuvvetlerinin eşit dağılması için pleksinin önüne 

2mm kalınlığında, 100mm*100mm boyutlarında 

ortasına 70mm çaplı daire şeklinde ve köşe 

bölgelerine gelecek olan M5 millerine göre delik 

açılmış demir plaka kullanılmıştır. Tüpün 

içerisindeki Arduino’nun araç testleri sırasında sık 

sık programlanması gerektiği için Arduino’ya veri 

yüklememizi sağlayan USB portu Ethernet                                 

kablosu ile dışarı çıkarılmıştır. Bu sayede her 

yazılım yüklemesinde tüpün açılmaması 

sağlanmıştır.  

Görsel 4.16. Pleksi Levha 

Görsel 4.17. XPS Köpük                     

Görsel 4.18. Takımımız Tarafından Sızdırmaz 

Tüp Yalıtılırken                     
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4.2.3.1. Araç Gövdesi Üretimi 

 

 Araç gövdesi için lazer CNC’de Pleksi 

levha kestirilmiştir. Kesilen levahya motor 

tutan parçalar ve aracın yere sürtmemesi için 

3B yazıcı ile üretilen parçalar vidalanmıştır. 

Alüminyum boru kelepçeleri kullanılarak 

sızdırmaz tüp araç gövdesine bağlanacaktır. 

 

 Aracın dışına çıkan kabloların 

izolasyonu sağlamak için silikon ve su 

geçirmez bant kullanılmıştır. Açılmış 

deliklerden kablo geçirildikten sonra delik 

silikonlanmıştır, silikon konulan yere ise 2 kat 

su geçirmez bant geçirilip bastırılmıştır. Bu 

sayede donmamış silikon hem olabilecek tüm 

boşlukları doldurmakta hem de su geçirmez 

bant yüzeyde kalan boşlukları daha kuvvetli ve 

iyi bir şekilde kapatmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.19. Takımımız Tarafından 

Lehim Yapılırken                     
Görsel 4.20. Takımımız Tarafından 

Kablolar Lehimlenirken                     

Görsel 4.21. Takımımız Tarafından 

Motorlar Araç Gövdesine Sabitlenirken                     
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Motor, sızdırmaz tüp, robotik kol gibi 

bileşenlerin monte edildiği 5mm 

kalınlığındaki pleksi levha elimizde lazer 

CNC kesici olmaması nedeniyle dışarıdan 

lazer CNC ile kesim hizmeti alınarak 

motorların yerleşeceği bölümler, vida 

delikleri vb. yerler kestirilmiştir. 

Kestirilecek levhanın çizimi takımımız 

tarafından Fusion360 programında 

hazırlanmıştır. 

 

 

       Şema 4.2. Pleksi Levhanın Kesim Şeması 

 Aracın motorlarını araçtaki pleksi levhaya tutturacak olan parçalar takımımız tarafından 

modellenmiş ve FDM tipi 3B yazıcı ile 1.75mm çapında beyaz renk eSUN PLA+ filament kullanılarak 

0.2mm katman kalitesinde ve %30-%40 doluluk oranıyla üretilmiştir. 

FDM (ya da FFF) tipi 3B yazıcı teknolojisinde 3B yazıcı material extrusion yöntemi ile 

çalışmaktadır. Extrusion işlemi sırasında termoplastik malzeme, filament,  ısıtılmış durumdaki 

nozzle’dan dışarı çıkar. 3B yazıcı malzemeyi tablanın üzerine yazar, filament soğur ve katılaşır. 3B 

yazıcı bu işlemi tasarım dosyasından gelen veriler (G-Code) doğurultusunda tekrarlayarak 3B baskıyı 

tamamlar. [2] 

PLA( Polilaktik asit ) Filament çevre dostu ve insan sağlığına karşı zararsız olan bir filamenttir 

ve mısır gibi organik malzemelerden elde edilir. PLA, güvenli bir şekilde hiç bir toksik atık ya 

da duman bırakmadan kullanılabilir[3]. PLA+ ise PLA ya göre daha yüksek darbe dayanımı ve 

daha iyi mekanik özelliklerin yanı sıra daha iyi görsellik sunar. 

 

 

Görsel 4.22. Takımımız Tarafından 

Yazılım Çalışmaları Yapılırken                     
Görsel 4.23. Takımımız Tarafından 

Araç İçindeki Kablolar Düzenlenirken                     
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               4.2.4. Fiziksel Özellikler 

  

 

 

 

Görsel 4.26. Su Altı Aracının Ağırlık Ölçümü 

Aracın boyutları 420x420x175mm (en*boy*yükseklik) ve kütlesi 4000 ±50 gram olarak 

hesaplanmıştır. Aracın gerçek hacmi bulunması için aracın tamami şekilde sığacak ölçekli 

kaba gerek duyulmaktadır. Takımımız böyle bir kaba sahip olmadığından aracın 3 boyutlu 

gerçek boyutlu çizimi hazırlanarak aracın hacminin yaklaşık 3.5 litre olduğunu 

hesaplanmıştır. 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

      4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Şema-?’de nihai elektronik devre şeması görülmektedir. Elektronik devre şeması Araç, 

Kumanda, Güç ve bilgisayar olarak üç ana bölüme ayrılmıştır. Elektronik bileşenlerin özellikleri alt 

başlıklar halinde detaylıca açıklanmıştır. Şema üzerinde x ile işaretlenmiş pinlerin bağlanmasına gerek 

yoktur ve boş bırakılmıştır. 

Görsel 4.24. Su Altı Aracının 

Enin Ölçümü                     
Görsel 4.25. Su Altı Aracının 

Boyunun Ölçümü                
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Şema 4.4.’de araçta kullanılan 

Arduino Mega 2560 R3 görülmektedir. 

Araçtaki diğer bileşenlerin 

kullanabileceği pinler şema üzerinde 

oklarla gösterilmiş ve pinlerin 

özelliklerine göre isimlendirilmişitr. 

Dijital I/O pinler “D”, Analog giriş 

pinleri “A” sembolüyle belirtilmiştir. 

SPI, Serial , I2C haberleşme ve güç 

pinleri ise özel isimleriyle belirtilmiştir. 

Test sırasında Arduino içerisine 

defalarca kez kod yüklenmesi 

gerekebilmektedir. Bu nedenle ethernet 

kablosunun içerisinde bulunan dört 

kablonun başına ve sonuna uygun türde 

erkek USB konnektörler lehimlenerek   

Arduino Mega’nın USB ile bilgisayara 

bağlanarak araçtaki Arduino Mega’ya 

sürekli kod yüklenebilmesi 

sağlanmıştır. Ethernet kablosunun içerisinde bulunan diğer dört kablo ise Kumanda bölümündeki 

Arduino Mega ile serial haberleşme için kullanılacaktır. Bu dört kablo ikisi RX-TX iletişim pinleri diğer 

iki kablo ise 5V-GND pinleridir. TX-Araç ve RX-Araç pinleri kumandada bulunan Arduino Mega’nın 

ilgili pinlerine Şema 4.4.’deki gibi bağlanmıştır. 

                                             Şema  4.3.  Nihai Elektronik Devre Şeması 

Şema 4.4. Araçta Kullanılan Arduino Mega2560 Şeması 
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Şema 4.5.’de ESC’lerin Motorlara, Servoya 

ve Arduino ile olan devre şemasındaki bağlantıları 

verilmiştir.  ESC’ler ile motorların bağlantıları A,B,C 

harfleri ile gösterilmiştir. Motor Pervaneleri CW(Saat 

yönünde) ise motor bağlantıları ABC şeklinde, 

pervaneler CCW(Saat yönünün tersinde) ise CBA 

şeklinde bağlanmıştır. Tek tipte bağlantı 

yapılmamasının nedeni ise motor pervanelerinin yönü 

farklı olduğu zaman tüm motorlar aynı şekilde 

bağlandığında CW pervaneli motorların düz, CCW 

pervaneli motorların ise ters dönmesinin önüne 

geçmektir. Bağlantılar devre şemasındaki gibi 

yapıldığında Arduino’dan motorlara gönderilen 

sinyalde tüm motorlar aynı yöne dönmektedir. 

ESC’nin sol kısmında siyah ve kırmızı renkte 

güç girişi için iki kablo bulunmaktadır. Bu kablolara 

24V güç bağlanmıştır. ESC’nin sol kısmında bulunan 

üçlü konnektör ise Arduino’dan ESC’ye sinyal 

gönderildiği ve ESC’nin UBEC çıkışının alındığı 

bölümdür. Konnektör kesilerek sinyal kabloları 

Arduino’nun ilgili PWM pinlerine 

(D2,D3,D4,D5,D6,D7) lehimlenmiştir. Arduino’dan 

ESC’ye sinyal gönderilmesi için UBEC çıkışının 5V 

veya GND, kablolarından en az birinin de Arduino’ya 

bağlanması gerekmektedir. 6 adet ESC’nin UBEC 

çıkışlarındaki 5V kabloları birbirlerine lehimlenerek 

Şema 4.5.’deki gibi bağlanmıştır. Bir Adet ESC’den 

ise Arduino’ya 5V ve GND kabloları lehimlenerek 

Arduino’ya güç ve ESC’lere sinyal gönderilebilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca bir adet ESC’nin UBEC çıkışı 

kullanılarak MG995 servo motoruna da güç 

verilecektir. 

Araçta; aracın dengesinin 

sağlanabilmesi için MPU6050 sensörü, 

Sızdırmaz tüp içerisindeki sıcaklığın ve 

nemin ölçülebilmesi için DHT-22 

sensörü, aracın bulunduğu su derinliğinin 

algılanabilmesi için MS5540C basınç 

sensörü, sızdırmaz tüpün su alması 

durumunu fark edebilmek için 3 adet su 

sensörü ve aracın yatay eksende kaç 

derece döndüğünün bilinmesiyle birlikte 

araca derece verilerek dönüş 

yaptırılabilmesi için QMC5883 3 eksen 

pusula sensörü kullanılacaktır. Bu 

sensörlerden 1 adet su sensörü ve 

MPU6050 sensörü temin edilmiş, 

bağlantıları yapılmış ve kullanılmaktadır. 

Şema 4.6.’da Araçtaki sensörlerin bağlantı şeması verilmiştir. Sensörler Şema-?’deki 

gibi lehimlenerek bağlanmış veya bağlanacaktır. Araçtaki tüm sensörlere Arduino’nun 5V ve 

GND pinlerinden güç verilecektir. Bir I2C kanalına birden fazla sensör bağlanılabilmektedir. 

Bu nedenle I2C protokolü ile haberleşen MPU6050 ve QMC5883 sensörlerinin ilgili pinleri 

SCL-1 ve SDA-1 adı verilen pinlere bağlanmıştır. (QMC5883 sensörü temin edildiğinde 

Şema 4.5. Motor-ESC-Servo Bağlantı şeması 

      Şema 4.6. Araçtaki Sensörlerin Bağlantı şeması 
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bağlanacaktır.) MPU6050 sensörünün INT adlı pini ise D13’ e bağlanmıştır. DHT-22 

sensörünün sinyal pini 10K pull-up dirençle birlikte D22 pinine bağlanacaktır. Su sensörleri 

analog çıkış vermektedir. Bu nedenle su sensörleri (A0, A1, A2) pinlerine bağlanacaktır. 

MS5540C sensörü SPI protokolü ile Arduino ile haberleşmektedir. Sensörün SPI pinleri Şema-

4.6’daki gibi Arduino’nun ilgili pinlere bağlanacaktır. 

Araçtaki robotik kolun kıskaç bolümünü açıp 

kapatabilmek için kullanılan servonun ve araç 

kamerasının bağlantıları Şema 4.7. ‘de verilmiştir. Bir 

adet ESC’nin UBEC çıkışı kullanılan   MG995 

servosunun sinyal pini PWM sinyaline ihtiyaç 

duyduğu için D8 pinine bağlanmıştır. Kameranın 4 

adet pini ayrıca araçtan çıkarılacak olan kablo ile USB 

aracılığıyla kontrol masasındaki bilgisayara 

bağlanacaktır. 

Şema 4.8.’de Aracın kumandasındaki 

elektronik bileşenlerinin bağlantıları görülmektedir. 

Kumandanın kontrol kartı olan Arduino Mega 2560 

R3’te kullanılabilecek pinler şema üzerinde 

gösterilmiştir. Pinlerin isimlendirme yapısı araçtaki 

Arduino Mega ile aynıdır. Kumandadaki Arduino 

Mega’nın USB girişi bilgisayara bağlıdır. Bu sayede 

otonom görev esnasında bilgisayarın görüntü 

işeyerek oluşturduğu aracı yönlendirecek olan 

komutlar kumandadaki Arduino’ya buradan serial 

haberleşme ile araçtaki Arduino’ya iletilecek ve araç 

ilgili görevde istenildiği gibi otonom olarak 

yönetilecektir. 

Aracın kumandasında aracı yönlendirmek 

için iki adet joystick, bir adet robotik kolun kıskacını 

yönetmek ve bir adet de aracın seyir derinliğini 

ayarlamak için potansiyometre kullanılacaktır. 

Herhangi bir aksaklık durumunda aracın elektriğini 

kesebilmek için bir adet acil durdurma butonu 

kumandada bulunacaktır. Acil durdurma butonu 

direkt olarak güç kaynağının çıkışına bağlıdır. 

Kumandada bulunan potansiyometre ve joysticklere 

Arduino Mega’nın 5V ve GND pinlerinden güç 

verilmiştir. potansiyometrelerin ve joysticklerin 

Analog çıkış pinleri kumandadaki Arduino Mega’nın 

A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 pinlerine bağlanmıştır. 

Joysticklerde bulunan buton pinleri ise D22 ve D23 

pinlerine bağlanmıştır. 

Şema 4.9.’da kontrol masasında bulunan güç 

kaynağının ve bilgisayarın şeması verilmiştir. Aracın 

ve kumandasının ihtiyaç duyduğu elektrik bu güç 

kaynağından sağlanmaktadır. Aracın otonom 

kontrolünün ve kamera, sensör vb. verilerinin 

görüntülendiği bilgisayara araçla ilgili üç adet USB 

girişi yapılmaktadır. Bunlar araç ve kumandada 

bulunan Arduino Mega 2560’lar ve kameradır. 

 

Şema 4.7. Kamera ve Robotik Kol Şeması  

       Şema 4.8. Aracın Kumanda Şeması 

 

    Şema 4.9. Güç Kaynağı ve Bilgisayar Şeması  
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4.3.1.1. Araç ve Kumanda Kontrol Kartı  

 Aracın ve aracın kumandasının kontrol kartı olarak Arduino 

Mega 2560 R3 Klon geliştirme kartı kullanılmıştır. Bu geliştirme 

kartının seçilme nedeni ise uygun fiyatlı olması, kullanımının 

yaygın dolayısıyla kart hakkındaki kaynak sayısının fazla olması ve 

aracın ve kumandanın ihtiyacı olan analog, dijital I/O ve PWM pin 

sayısının fazla olmasıdır. ATmega2560 mikrodenetleyici temelli bu 

geliştirme kartında 54 adet dijital I/O pini, (Bunlardan 15'i PWM çıkışı sağlamaktadır.) 16 adet 

analog giriş pini bulunmaktadır. Kart 5V ile çalışmakta fakat barrel jack girişinden 7-12V DC ile 

çalıştırılabilmektedir. Kartın diğer özellikleri Tablo-? ‘de verilmiştir.[4] 

 

I/O Pin Başına DC akım 20 mA 

3.3V Pin DC akımı 50 mA 

USB Serial Dönüştürücü CH340 

Flash Bellek 256 KB 

SRAM 8 KB (ATmega2560) 

EEPROM 4 KB (ATmega2560) 

Saat Hızı 16 MHz 

 

Uzunluk 

Genişlik 

Ağırlık 

101.52 mm 

53.3 mm 

37 g 

Tablo 4.1. Araç ve Kumanda Kontrol Kartı Özellikleri Çizelgesi 

4.3.1.2.İticiler (Motorlar)  

Araçtaki iticilerde verimliliklerinin yüksek olması ve su 

içerisinde çalışabilmelerinden dolayı üç fazlı fırçasız motorların 

kullanılmış olmasına dikkat edilmiştir. Satın alınan iticilerin pervane ve 

türbin kısımları su altı araçları için özel tasarlanmıştır. Araçta 3 adet 

CW (Saat yönü) ve 3 adet CCW (Saat yönünün tersi) pervaneli itici 

olmak üzere toplam 6 adet itici kullanılmıştır. 1 adet CW-CCW 

pervaneli itici çifti Araçtaki alınan iticinin ve içerisindeki motorun 

özellikleri tablo-? ‘de verilmiştir. [5] 

 

 

 

 

Görsel 4.27. Arduino Mega 2560 

Görsel 4.28. İtici (Motor) 
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Tablo 4.2. İticiler (Motorlar) Özellikleri Tablosu 

4.3.1.3.Motor Sürücüleri (ESC) 

Araçta kullanılan motorları kontrol etmek için 

ESC(Electronic Speed Controller) adı verilen motor 

sürücülerini kullanmak gerekir. ESC seçimi yapılırken 

kullanılacak motorun üretici tarafından ölçülen, motorun 

çekebileceği maksimum amper değerinden daha fazla akım 

taşıyabilecek ESC kullanılmalıdır[6]. Su altı aracının su 

içerisindeki derinliğini ayarlayabilmesi için motoru ESC’ye 

gönderilen sinyal ile hem düz hem de ters yönde çalıştırabilen 40A çift yönlü ESC tercih edilmiştir. [7] 

Kullanılan ESC UBEC 3A 5V çıkış verebilmektedir. Bu çıkış sayesinde Arduino Mega 2560 kartına 

güç verilmiştir.  

4.3.1.4.Servo Motor 

Araçta robotik kolun kıskacının açılıp kapatılması için servo motor 

kullanılacaktır. Servo motor olarak yüksek torka sahip olması nedeni ile Tower Pro 

MG995 seçilmiştir. Ağırlığı 55g olan MG995 servo motor 4.8-5V ile çalışmakta 

ve 180 derece dönebilmektedir. [8] 

 

     4.3.1.5.Kamera 

 Araştırmalar sonucunda araçta kamera olarak HM2131 Sensör kullanan 

ve USB aracılığı ile görüntü aktaran 2MP HBV-1823 model kamera 

kullanılmasına karar verilmiştir. 100 derece görüş alanı sağlaması ve düşük 

güç tüketimi nedeni ile tercih edilen kameranın özellikleri tablo-?’de 

verilmiştir. [9] 

 

 

Motor Malzemesi 304 Paslanmaz Çelik Rulman + Alüminyum Alaşım 

Türbin ve Pervane PLA ve Nylon 4 bıçaklı pervane 

Voltaj 12V-24V (Araçta motorlara 24V verilmektedir.) 

Maksimum Amper 17A 

Güç 100W-300W 

Motor KV Değeri 1450KV 

Boyut(en*boy*yükseklik)  75*62*62mm 

Görsel 4.29. ESC 

Görsel 1.30. Servo Motor 

 

Görsel 4.31. Kamera 
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Tablo 4.3. Kamera Özellikleri Tablosu 

4.3.1.6. Sensörler 

Aracın otonom görevde kapıdan geçmesi için yönünü bulması gereklidir. 

Ayrıca manuel görevlerde aracın yatay eksende kaç derece döndüğünün bilinmesi 

ve araca derece verilerek dönüş yaptırılabilmesi aracın kullanımını 

kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle araçta 1 adet 3 Eksen pusula sensörü 

kullanılacaktır. Pusula sensörü olarak QMC5853 seçilmesinin neden ise uygun 

fiyatlı olmasıdır. 3-5V aralığında çalışan, ± 1.3-8 Gauss aralığında ölçüm yapabilen 

sensör I2C protokolü ile Arduino Mega ile kolaylıkla haberleşebilmektedir. [10]  

 

MPU-6050, üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer 

bulunduran 6 eksenli bir IMU sensör kartıdır. Yaygın kullanımı ve uygun fiyatı 

nedeniyle tercih ettiğimiz MPU-6050 sayesinde araç dengesini 

koruyabilmektedir. Kart üzerinde voltaj regulatörü bulunduğundan 3 ile 5 V arası 

bir besleme voltajı ile çalıştırılabilir. İvme ölçer ve gyro çıkışlarının her ikisi de 

ayrı kanallardan I2C çıkışı vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir çözünürlükle 

çıkış verebilmektedir. [11]  

 

Model Boyutu 38mm × 38mm × 17.5mm ± 0.5MM 

Sıcaklık (Çalışma) -30 ° C ila 70 ° C 

Sıcaklık (Kararlı Görüntü) 0 ° C ila 50 ° C 

Odak Sabit 

Nesne mesafesi 30 cm-sonsuz 

arayüz USB 2.0 

Güç kaynağı USB veri yolu gücü 

besleme gerilimi DC 5V ±% 5 

Maksimum Güç tüketimi 800 mW 

sensor HM2131 (1 / 2,7 ”) 

Maksimum çözünürlük 1920*1080 

Maksimum Görüntü Aktarım Hızı 

MJPEG 320x240 30FPS / YUY2 320x240 30FPS 

MJPEG 640x480 30FPS / YUY2 640x480 30FPS 

MJPEG 1280x720 30FPS / YUY2 1280x720 10FPS 

MJPEG 1920x1080 30FPS / YUY2 1920x1080 5FPS 

FOV 100 ° 

Görsel 4.32. QMC5853 

Görsel 4.33. MPU6050 
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Araç içerisindeki nem ve sıcaklığın ölçülmesi sızdırmaz tüpün içindeki 

elektronik bileşenlerin aşırı ısınması, araç içerisindeki havanın yoğuşması gibi 

problemlerin anında tespit edilmesini sağlayacaktır. Geniş aralıkta ölçüm 

yapabilmesi nedeni ile tercih edilen DHT22 temel, düşük maliyetli dijital sıcaklık 

ve nem sensörüdür. Bir kapasitif nem sensörü ve çevresindeki hava ölçmek için bir 

termistör kullanır. 3-5V ile çalışır. [12] 

 

Sızdırmaz tüpün su aldığı anda aracın elektriği kesilmesi gerekmektedir. 

Su sızması durumunu tespit etmek için kullanılacak sensör ayrıca sıvı seviye ve 

yağmur sensörü olarak da kullanılabilmektedir. Arduino başta olmak üzere birçok 

mikro denetleyici platformu ile beraber kullanılabilir. 5V ile çalışır. Birbirine 

paralel iletken hatların su ile teması sonucu sensör çıkışından analog bir değer 

alınmaktadır[13]. Aracın sızdırmaz tüp bölümünde 3 adet kullanılacaktır. 

Bunlardan ikisi sızdırmaz tüpün kapaklarının kenarına, diğer bir su sensörü ise 

aracın orta alt bölümüne konumlandırılacaktır. Bu konumlandırma aracın su 

alması durumunda sorunun daha hızlı tespit edilmesini sağlayacaktır. 

 

Aracın hangi derinlikte olduğunun bulunabilmesi ve istenilen 

yükseklikte aracın otomatik olarak sabit kalabilmesi için kullanılacak olan 

MS5540C basınç sensörü 10- 1100 mbar mutlak basınç aralığında ölçüm 

yapabilmektedir. Su geçirmez olması nedeni ile tercih edilen sensör (Maksimum 

su derinliği 100 metre (ISO2281)) DC 2,2 V ~ 3,6 V aralığında çalışmaktadır. 

SPI protokolü ile mikro denetleyicilerle haberleşmektedir. [14] 

 

4.3.1.7. Kablolar ve Diğer Bileşenler 

Aracın ana güç kablosu olarak 2,5 mm Nyaf (iç kısmı çok telli-yumuşak) 

saf bakır kablo kullanılmıştır. ESC’lerin motorlarla olan bağlantılarında ise 

2*0,75 kordon bakır kablo kullanılmıştır. Aracın kumandasında 2 potansiyometre 

ve 1 adet butondan oluşan joystick kullanılmıştır[15]. (2 adet) Bir adet robotik 

kolun kıskacını yönetmek ve bir adet de aracın seyir derinliğini ayarlamak için 

potansiyometre kullanılacaktır. Potansiyometre 3 bacaklı bir  ayarlanabilir 

dirençtir. Çevrilmesiyle yönü kontrol edilir. Potansiyometrenin orta bacağından 

Arduino’nun analog pinlerine bağlanır[16]. Acil durumlarda aracın kapatılması 

için 2 bacaklı ışıklı switch kullanılmıştır. 

Görsel 4.34. DHT22 

Görsel 4.35. Su 

Sensörü 

   Görsel 4.36. MS5540C 

Görsel 4.37. 

Joystick 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.10. Algoritma Tasarım Süreci Şeması 
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 Hazırlanan akış şemasında su altı aracının otonom ve uzaktan kontrollü görevleri içinde robotun 

hangi algoritma ile hareket edeceği anlatılır.  

 Otonom sürüş şeklinde kameradan alınan bilgiler bilgisayar programında işlenerek Arduino’ya aracı 

hangi yönde hareket ettirmesi gerektiğinin verisi aktarılmaktadır. Alınan bu verilere göre su altı aracı 

gereken hareketleri yapmaktadır. 

 Uzaktan kontrollü görevler için araçtaki 6 adet motorun alacağı güç, kontrol istasyonunda bulunan 

2 adet joystick ve 1 adet potansiyometreden alınan verilerin belirli işlemlerin çıktısına bağlı olarak 

motorların gücü ayarlanmaktadır. Motorlara verilecek gücün makine tarafından hesaplanması 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır.  

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Su altı aracın otonom ve uzaktan kumandalı görevler için ayrı programlar yazılmıştır. Arduino 

yönetimi için C++ dili ve Arduino.h kütüpahnesi görüntü alma ve işlememe için Python dili tercih 

edilmiştir. 

 

 4.3.3.1. Uzaktan Kumandalı Yönetim: 

  

 Uzaktan kumandalı yönetim 

şekli için kumanda masasındaki 

Arduino, joystick ve diğer 

yönetim elemanlarından gelen 

verileri okumaktadır ve su altı 

aracına aktarmak için gönderime 

veri paketi hazırlamaktadır. 

Kumanda masasından gönderilen 

paketler Serial Port aracılığı ile 

araca gitmektedir. Araştırmalar 

sonucunda Arduino Mega’da 4 

adet Serial Port haberleşmesi 

tespit edilmiştir[arduino]. Bu 

şekilde kumanda masasına su altı 

aracından gelecek verilerin, 

bilgisayar ekranına aktarılması ve 

su altı aracının hareketi için 

gerekli verilerin birbirine 

karışmadan aktarılması 

sağlanacaktır. 

    Su altı aracında bulunan 

sensörlerden gelen bilgi, su altı 

aracında işlenip kumanda 

masasına durumu anlatmak için 

gönderilecek veri paketi 

hazırlanmaktadır. Serial Port 

aracılığıyla kumanda masasına 

ulaşan veriler, kumanda 

masasında bulunan kişilerin 

görebileceği şeklinde ekrana 

yansıtılmaktadır. 

    Su altı aracını kullanan kişinin 

aracın gittiği yeri görebilmesi için 

araçta 1 adet kamera 

bulunmaktadır. Kameranın okunması için takımın kendi geliştirdiği Python Programı ve Python 

kütüphanesi olan OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır.  

Görsel 4.38. Takımımız Tarafında 

Yazılan Uzaktan Kumandalı Yönetim 

Yazılımı 
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 4.3.3.2. Otonom Yönetim: 

 

 Otonom görev için Python ve onun 

kütüphanesi olan OpenCV 

kullanılmaktadır. Hazırlanan 

yazılımda kapının rengi ve şekli 

tanımlanmaktadır. Otonom görev 

yazılım ve anlama kolaylığı için 2 

farklı etaba bölünmüştür. 1. etapta 

araç kapıyı OpenCV renk bulma 

fonksiyonlarıyla kapıyı arayacak , 

kapının en geniş görüldüğü yeri 

bulmak için ise OpenCV şekil 

bulma fonksiyonları kullanılacaktır. 

2. etapta araç kapıya dik olarak 

yerleştirildikten sonra, araç merkezi 

ile OpenCV renk ve  şekil bulma 

fonksyonlarıyla bulunan kapının merkezi birleştirilecektir. Araç kapıdan, merkezler bir biri üzerinde 

ya da belirli bir tolerans değeri içinde tutulup geçecektir. 

     

Aracın kamerası Arduino’nun kamera sinyalleri işleyemediği için kamera bilgisayara USB port ile 

direkt olarak bağlanacaktır. İşlenen görüntüye bağlı Pyserial kütüphanesi kullanarak Python kodu ile 

Arduino’ya ne yönde hareket edilmesi gerektiği aktarılacaktır. Veriler araç tarafından işlenip, gereken 

motorlara gereken güç verlecektir. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

 
Görsel 4.40. Kontrol Masası Bilgisayar Ekranı Görüntüsü 

 

Manuel Kullanım Düğmesi: Araç hareketlerini ve tepkilerini kameradan alınan görüntüyle joystick 

ve potansiyometre ile ayarlanmasını sağlayan düğmedir. Bu kullanım aktif iken motorların 

hareketleri kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. 

 

Otonom Görev Düğmesi:  Bu tuş aktif iken su altı aracının kamerasından gelen görüntü kontrol 

masasındaki bilgisayara gelir. Hazırlanacak olan arayüzün içerisindeki Python komutları sayesinde 

görüntü işlenerek kapı tanımlanır ve gerekli manevralar için sinyaller Python programı tarafından 

bilgisayara bağlı Arduino’ya iletilir. Buradan da gerekli sinyaller su altı aracına giderek kapıdan 

geçme görevi gerçekleşir. 

 

Tüm Sistemi Aç/Kapa: Araçtan kontrol masasına, kontrol masasından araca tüm veri akışını ve 

elektriği keser.  

 

Otomatik Denge Düğmesi Aktif/ Pasif: Su altı aracı üzerinde bulunan denge sensörü sayesinde araç 

kendi dengesini kendi sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.  Gerekli durumlarda bu özelliğin devre 

dışı bırakılması istenildiğinde bu düğme kullanılacaktır. 

 

SU ALTI ARACINDA BULUNAN 

KAMERADAN  GELEN ANLIK GÖRÜNTÜ

KONTROL MASASI BİLGİSAYAR EKRANI GÖRÜNTÜSÜ

OTONOM GÖREV 

DÜĞMESİ

MANUEL 

KULLANIM 

DÜĞMESİ

SIZDIRMAZ TÜP İÇERİSİNDEKİ NEM SU BİLGİSİ

SICAKLIK VERİSİ

OTOMATİK DENGE DÜĞMESİ AKTİF/PASİF

TÜM SİSTEMİ KAPAT/AÇ

Görsel 4.39. Takımımız Tarafında Otonom Yönetim Yazılımı 
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Sıcaklık Verisi: Motorlara fazla yüklenildiğinde veya bir şeyler yanlış gittiğinde ilk olarak 

sürücülerin sıcaklığı artacaktır. Sızdırmaz tüpün sıcaklığının takibi operatörlere sorunlar büyümeden 

müdahale şansı verecektir. 

 

Sızdırmaz Tüp İçerisindeki Nem Su Bilgisi: Elektronik parçalara zarar vermesi nedeniyle su ve nem 

sızdırmaz tüpün içerisinde kesinlikle istenmemektedir. Tüp sızdırmazlık testlerinden  başarıyla 

geçse de önlem olarak su ve nem sensörü  ile erken uyarı sistemi kurulmuştur.  Herhangi bir su 

sızması durumunda sızdırmaz tüp içerisindeki sensörlerden okunan veriler bu bölümde anlık olarak 

takip edilecektir. 

5. GÜVENLİK 

Şartnamede belirtilen tüm güvenlik şartları detaylı şekilde incelendikten sonra araç ve takım 

güvenliği için aşağıdaki tedbirler alınmıştır. 

 Aracın suya her indirilişinden önce araç dikkatli bir şekilde incelenecektir. İnceleme 

sırasında su izolasyonunun bozulma riski yüksek olan aracın ön ve arka kapaklarına ve 

kabloların araç gövdesi içine girdiği yerlere öncelikli olarak bakılacaktır, sıkıştırma 

millerinin üzerindeki vidaların gereği kadar sıkıştırılması durumu kontrol edilecektir. 

İzolasyonu bozulmuş yerlere silikon, soğuk kaynak veya su sızdırmaz bant ile kapatma 

yöntemlerinden en uygunu seçilerek uygulanacaktır. 

 

 Araç içindeki sistmelerin durumunu ve izolasyonunu kontrol etmek için araç içinde su, ısı 

ve nem sensörleri kullanılacaktır, sensörlerden gelen bilgi canlı olarak kontrol masasına 

aktarılacaktır. 

 

 Aracın üretimi sırasında iş güvenlik kuralları 

gereği koruyucu gözlük, eldiven ve önlük 

kullanılacaktır, ağır eşyalar tek başına 

taşınmayacaktır.   

 

 Araç üzerindeki keskin uçlar köreltilecektir.  

 

 Acil durumda aracın elektriğini kesecek acil 

durum düğmesi kontrol masasında olacak 

ayrıca kontrol masasında araç sistemlerin 

güvenliğinden bir kişi sorumlu tutulacaktır. 

 

 Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel 

bağlantıların gerginlik durumunu önlemek 

için kablolar gerekli uzunlukta alınacaktır. 

 

 Hidrolik sistemler sızıntı durumunda kirlilik 

oluşturacağı için aracımızda kullanılmamaktadır. 

 

Görsel 5.1. Takımımız Tarafında 

Güvenlik Önemleri Doğrultusunda 

Yapılan Üretim Çalışmaları 
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 Motor seçiminde sudan yalıtılmış veya 

sudan etkilenmeyen motorlar kullanılacaktır. 

Takımımızca su yalıtımı yeterli görülmeyen 

motorlar silikon, vernik ya da tırnak cilası ile 

motorun dönmesini engellemeyecek şekilde su 

yalıtımı yapılacaktır.  

 

 

 Lehim yapılırken lehim dumanının insan 

sağlığına zararlı olduğu için solunmamasına özen 

gösterilmiştir, maskelerle çalışılmıştır ve odadaki 

her pencere açılmıştır. 

 

 Araç havuza bırakılıp su sızdırmadığından 

emin olunduktan sonra elektrik verilecektir. 

 

 

 Tabloda takım üyelerin hangi güvenlik maddelerinden sorumlu oldukları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Maddelerin kontrolünde oluşan sorunlar takım liderine bildirilecektir. 

 

Tablo 5.1. Araç Havuza Bırakılmadan Önce Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi Çizelgesi 

 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen maddelerinde bir sıkıntı yaşanmadıysa su altı aracı elektrik 

bağlantısı yapılmadan suya bırakılacaktır. 

Araç Havuza Bırakıldıktan Sonra Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi 

Görev Kontrol 

Edildi 

Sorumlu kişi 

Aracın denge kontrolü yapıldı mı?  Alper Fatih Yanmaz 

Aracın su sızdırmazlığı kontrol edildi mi?  Alper Fatih Yanmaz 

Havuz içindeki veya dışındaki kablonun kontrolü yapıldı 

mı? 

 Alper Fatih Yanmaz 

Araç parçalarında su basıncı nedeni ile şekil değişikliği 

olup olmadığı kontrol edildi mi? 

 Alper Fatih Yanmaz 

         Tablo 5.2. Araç Havuza Bırakıldıktan Sonra Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi Çizelgesi 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen maddelerinde bir sıkıntı yaşanmadıysa su altı aracına elektrik 

verilecektir. 

Araç Havuza Bırakılmadan Önce Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi 

Görev Kontrol 

Edildi 

Sorumlu kişi 

Tüm takım üyeleri için kullanılması gereken koruyucu 

gözlük, eldiven ve önlük kullanılıyor mu? 

 Yüksel Ulukan 

Tüm takım üyeleri görev yerindeler mi?  Yüksel Ulukan 

Motor bağlantıların kontrolü yapıldı mı?  Yüksel Ulukan 

İskelette gevşeklik durumu kontrol edildi mi?  Yüksel Ulukan 

Bağlantılar kontrol edildi mi?  Yüksel Ulukan 

Kablo birleşim yerleri kontrol edildi mi?  Yüksel Ulukan 

Kablolar kontrol edildi mi?  Zeynep Hilal Öksüz 

Sızdırmaz tüp cıvataları kontrol edildi  mi?  Zeynep Hilal Öksüz 

Sızdırmaz tüp ön ve arka kapakları kontrol edildi mi?  Zeynep Hilal Öksüz 

Sızdırmaz tüp içindeki kameranın konumu kontrol edildi 

mi?  

 Zeynep Hilal Öksüz 

Sızdırmaz tüpün iskelet bağlantısı kontrol edildi mi?  Zeynep Hilal Öksüz 

Sızdırmaz tüpün kablo çıkış yerlerinin su izolasyonu 

kontrol edildi mi? 

 Zeynep Hilal Öksüz 

Güvenli ortam hazırlandı mı?  Zeynep Hilal Öksüz 

Görsel 5.2 Takımımız Tarafında 

Güvenlik Önemleri Doğrultusunda 

Yapılan Lehim İşlemi  

 

.  
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Araca Elektrik Verildikten Sonra Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi 

Görev Kontrol 

Edildi 

Sorumlu kişi 

Elektronik sistemlerin doğru çalışma kontrolü  Arman Mussayev 

Elektronik sistemlerin su alma mesajının kontrolü  Arman Mussayev 

Tüm motorların çalışmasının kontrolü  Arman Mussayev 

Kamera görüntüsünün kontrolü  Arman Mussayev 

          Tablo 5.3. Araca Elektrik Verildikten Sonra Güvenlik Maddelerin Kontrol Listesi Çizelgesi 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen maddelerinde bir sıkıntı yaşanmadıysa su altı aracın çalışmaya 

hazır olduğunu belirtilecektir. 

 

6. TEST 

6.1 Motorların ve Motor Sürücülerin Test Edilmesi 

      

  Su altı aracında 6 adet motor ve motor sürücüsü 

bulunmaktadır. Bu motorlar görevlerine göre 

gruplandırılmıştır. Motor sürücüler bağlanılarak 

test edilmiştir. 

      Motorlar araca sabitlenmeden önce güç 

verilerek karada ve suda test edilmiştir. Bu testler 

sonucunda motorların her iki yönde düzgün bir 

şekilde çalışıp çalışmadığı, motorların ne kadar 

amper çektiği ve motorların kaldırabileceği azami 

ağırlıklar öğrenilmiştir.   

    

 

    

Motorlar araca sabitlendikten sonra ilk olarak tek tek 

çalıştırılıp test edilmiş ardından 6 motor da aynı anda 

çalıştırılarak gözlemlenmiştir. Motorların bazılarında 

çalışırken motor pervanelerinde titreşim görülmüştür. 

Bu titreşimlerin motorların içindeki bazı vidaların 

içindeki gevşek olmasından dolayı kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Motorlar açılarak vidalar 

sıkıştırılmaktadır. 

 

 

 

 

Görsel 6.1. Takımımız Tarafından 

Motorların ve Motor Sürücülerin Test 

Edilmesi 

 

.  

Görsel 6.2. Takımımız Tarafından 

Motorların ve Motor Sürücülerin 

Detaylı Test Edilmesi 

 

.  
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6.2 Sızdırmaz Tüpün Sızdırmazlığının Test 

Edilmesi 

     Üretilen sızdırmaz tüp ağırlıklarla denizde 

batırılmıştır. Denizin en az 3 metre altında bir saat 

bekletilmiştir. Tüp sudan çıkarıldığında içerisine 

herhangi bir su sızman durumu 

gözlemlenmemiştir. 

 

 

6.3 MPU 6050 Denge Sensörünün Test 

Edilmesi 

    Denge sensörüne uygun kodlama arduino aracılığıyla 

yazılarak hata taraması yapılmıştır. Gerekli devre düzeneği 

kurularak denmiştir. Yazılan kod denge sensörü motorlarla 

uyumlu çalışacak şekilde düzenlenmiştir.  Aracın dengesi bozulduğunda motorlara tam güç verilse bile 

motorların hepsi aracın dengesini sağlamak için gerekli gördüğü güçte çalışacaktır.   

 

6.4 Su Sensörünün Test Edilmesi 

 Su sensörü güvenli ortanmda olası su sızmasını benzeri şeklinde su ile ıslatılarak test edilmiştir. 

Testler sonucunda elimizdeki sensörün suyun yükseklik seviyesini vermediğinin kararına varılmıştır. Bunun 

yanında sensörün analog değer verdiğinden dolayı sensör kuru iken değer vermez iken sensörün ıslaklık 

derecesine göre 0-1023 arasında bir değer verdiği öğrenilmiştir. 

 

7. TECRÜBE 

 
       7.1. Motor Kontrolü 

 Aracın motorlarını test etmek ve kullanmak için çeşitli yöntemler araştırılmış ve 

denenmiştir. Öncelikle test sırasında her iki yöntemde de motor pervanesinin dönme hızını ve 

yönünü belirlemek için kullanılan potansiyometreden alınan değerler “map” komutu ile istenilen 

aralığa daraltılmıştır. 

 

 İlk yöntemde “map” komutu ile oluşan değerler “digitalWrite” komutu ile PWM sinyali 

olarak çift yönlü ESC’ye gönderilmiştir. Bu yöntemde motorlar stabil çalışmamaktadır. Ayrıca 

potansiyometrenin çok dar bir aralığında gönderilen sinyaller motoru çalıştırmakta, bu aralıktan 

çıkıldığında ise motor durmaktadır. Motorların dar olan aralıkta çalışması ise motorun kontrolünü 

zorlaştırmaktadır.  Bu sebeplerden dolayı ilk yöntemden vazgeçilmiştir. 

 

 İkinci yöntemde ise “map” komutu ile oluşan değerler “Servo.h” Arduino kütüphanesi 

kullanılarak çift yönlü ESC’ye gönderilmiştir. Bu yöntemde motorlar ilk yönteme göre çok daha 

stabil çalışmaktadır. İlk yöntemdeki dar aralıkta çalışma sorunu da ikinci yöntemle çözülmüş, 

potansiyometrenin verebileceği en geniş aralıkta motorlar çalışmıştır. Bu nedenlerden dolayı ikinci 

yöntemde bulunan “Servo.h” kütüphanesinin motorların kontrolünde kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

  

7.2. Denge Sensörü 

      Takımımızın çalışmaları esnasında aracın dengesını sağlamak için MPU6050 denge sensörü 

denenmiştir. Denemeler sırasında sensörün bulduğu değerlerin açısal ivme değerleri olduğu tespit 

edilmiş, dolayısıyla aracın x-y-z eksenlerindeki hareketlerini daha iyi algılayabilmek için 3 eksen 

pusula sensörü ve basınç sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

Görsel 6.3. Takımımız Tarafından 

Sızdırmaz Tüpün Test Edilmesi 

 

 

.  
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7.3. Sızdırmazlık 

    Takımımız olarak karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz en büyük sıkıntılardan birisi aracın su 

almasıdır.  Aracın tüm devreleri sızdırmaz tüpün içinde bulunacağından su alması takımımızı 

ekonomik ve elektronik alanda sıkıntılara sokacaktır. Araç içindeki malzemelerimizin yedeklerinin 

olmaması, takımın maddi imkanlarının kısıtlı olması ve malzemelerin temininin uzun sürmesinden 

dolayı takımımız sızdırmazlık konusunda risk alamamaktadır. Sızdırmazlık sağlandığı sürece robot 

yapım aşamasının en büyük sıkıntılarından birini aşmış olmaktayız. 

 Su altı aracında su izolasyonun sağlanması gereken yerler belirlenmiştir. Bu yerler sızdırmaz tüpte 

bulunan kablo delikleri, motorların sızdırmaz tüpün dışında bulunan güç - kontrol kabloları ve 

sızdırmaz tüpün kapaklarıdır. 

 

Sızdırmaz tüpe gelen kabloların deliklerinin izolasyonu amacıyla delikler kabloların 

girebileceği en küçük büyüklükte ve daire şekilde açılmıştır. Kabloların arasında kalan boşluklar 

silikon ile doldurulmuş, daha iyi bir izolasyon için ise su sızdırmaz bantlardan faydalanılmıştır. 

 

Motorların sızdırmaz tüp dışında bulunan kablolarında, lehim yapılan yerler makaron ile 

yalıtılmış, motorda bulunan kablolarda suyla temas edebilecek açık uç bırakılmamıştır. 

 

Kapakların tüpe montesinde fiber somun kullanılmıştır. Fiber somunların kullanılması ile 

kapakların mil üzerinde hareket etmesi önlenmiştir. Ayrıca kapaklar monte edilirken kapak ve 

sızdırmaz tüp arasına plastik conta kullanılarak sızdırmazık artırılmıştır. 

 

7.4. Kamera 

 

   Elimizde bulunan USB kamera 30m Ethernet kablosu aracılığı ile bilgisayara bağlanmış ve 

görüntü alınamamıştır.   Kameranın daha kısa kablolarla (1-2m kablolarla) çalışması dolayısıyla 

sorunun kablonun fazla uzun olması nedeniyle güç-sinyal kayıpları sonucu oluştuğu 

düşünülmektedir.  Bu sorun neticesiyle elimizde bulunan kameranın kullanılmasından vazgeçilmiş, 

kullanılabilecek kameralar araştırılmıştır. Araştırmalar sonucu HBV-1823 model kameraya 

ulaşılmştır.   Kameranın güç tüketiminin düşük olması nedeniyle sorunumuza çözüm getireceği 

düşünülmektedir. Bütçe yetersizliği nedeniyle  kamera henüz temin edilmemiştir. 

 

7.5. Sızdırmaz Tüp İçerisinde Yoğuşma Olması 

 

Sızdırmaz tüp içerisinde elektrik izolasyonu tam olarak sağlanmış olsa bile tüp içerisindeki 

kabloların ve cihazların az da olsa ısınması engellenememektedir. Bunun sonucunda tüp içindeki 

hava ısınmaktadır. Havuz içerisinde bulunan araç soğuk su ile temas ettiğinde sızdırmaz tüp 

içerisindeki sıcak hava yoğuşmaktadır. Yoğuşma sonucunda oluşan su damlaları tüp içerisindeki 

devrelere zarar verebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için sızdırmaz tüp içine nem çekme 

kapasitesi yüksek olan silika jel yerleştirilecektir ve sızdırmaz tüp her açıldığında silika jel 

değiştirilecektir. 
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8.     ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASı 

8.1. Zaman Planlaması 

Tablo 8.1. Zaman Planlama Çizelgesi 
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Tablo 8.2. Teknofest’in Belirlediği Tarihlerin Çizelgesi 

 

8.2. Bütçe Planlaması Bütçe Planlaması 

Malzemeler Adet 
Birim 

Fiyat (₺) 

Toplam 

Fiyat (₺) 
Temin Durumu 

Fırçasız Su altı Motoru [17] 6 140 840 Temin Edildi 

Fırçasız Motor Sürücüsü 40A [18] 

 
6 89,47 537 Temin Edildi 

Kamera  1 315 315 Temin Edilecek 

Su Sensörü [19] 3 3,60 10,80 Temin Edildi 

İvme ve Gyro Sensörü [20] 

 
1 16 16 Temin Edildi 

Isı ve nem Sensörü [21] 

 
1 13,61 13,61 Temin Edildi 

Basınç Sensörü 1 230 230 Temin Edilecek 

Servo [22] 2 8,97 17,94 Temin Edildi 

Pot [24] 4 

 
2,7 10,8 Temin Edildi 

Joystick  2 

 
250 500 Temin Edilecek 

Switch  

 
2 15 30 Temin Edilecek 

Arduino Mega 2560 [25] 

 
2 96,97 193,94 Temin Edildi 

Acil Durdurma Butonu [26] 

 
1 5 5 Temin Edildi 

24V 20A Güç Kaynağı [24] 

 
2 270 540 Temin Edilecek 

Ethernet Kablosu 30M [28] 

 
1 146,99 146,99 Temin Edildi 

80mm’lik PVC Boru 350mm 1 30 30 Temin Edildi 

100x100x5mm Pleksi Plaka [29] 2 14,92 29,84 Temin Edildi 
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Tablo 8.3. Bütçe Planlaması Çizelgesi 

 

8.3. Risk Planlanması: 

  

 Su altı aracın çalışmasında takımımızca oluşabilecek riskler düşünülmüştür. Olabilecek 

riskler ve onlara karşı alınabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.  

 

     8.3.1 Mekanik Kaynaklı Riskler 

 Su altı aracının darbe alma ihtimali her zaman için mevcuttur. Alınan darbe sonucunda 

aracın su izolasyununun bozulması, gövdede kırıklık oluşması, motorların bozulması, 

pervanelerin kırılması gibi durumlar meydana gelebilir. Bu durumları önlemek amacıyla araç 

üzerindeki tüm parçalar sökülerek darbelerin etkilerini azaltacak ortamda taşınacaktır. Yine de 

eğer kritik darbe alındıysa aracın su izolasyonunu yeniden oluşturacak silikon, epoksi ve benzeri 

malzemeler kullanarak izolasyon yeniden sağlacaktır. Gövdede oluşacak kırıklıklar epoksi ya 

da diğer sağlam yapıştırıcılarla onarılacaktır. Motorda oluşabilecek hasar tamir edilmeye 

çalışılacaktır, tamir edilememe durumunda yedek motor kullanılacaktır. pervanede oluşabilecek 

hasarın düzeltilmesi oldukça zor olduğundan her zaman yedek pervane bulundurulacaktır.  

 

       8.3.1 Elektronik Kaynaklı Riskler 

 Elektronik araçlarda parçaların aşırı akıma mağruz kalması ve kısa devre olması en 

yaygın görülen risklerinden bazılarıdır. Aracımızda bu riskleri en aza indirmek için araç içindeki 

kritik noktalar belirlenmiştir. Belirlenen bu noktalara uygun sigortalar yerleştirilmiştir. 

Kullandığı voltajın artışına hassas olan parçaların beslenme girişine, voltajı parçanın çalışmasını 

etkilemeyecek ve olası voltaj yükseltmesini kritik seviyeye getirmeyecek şekilde direnç 

bağlanacaktır. Kısa devre ihtimalini azaltmak için tüm kontak yerleri izole edilecek, kablo 

izolasyonu tam olan kablolar kullanılacaktır.   

 

 

Riskler Alınan Önlemler ve Planlanan Çözümler  

Havuz başında görevli olan 

takım görevlisinin  havuza 

düşmesi 

 

 

Havuz başındaki takım üyelerinin can yeleği giymesi çözüm olarak 

geliştirilmiştir.  

Elektrik çarpması Araç için kullanılacak elektrik insan sağlığına zarar verecek 

düzeyde olmasa da takım üyeleri plastik tabanlı ayakkabı ve 

eldiven kullanarak oluşabilecek tehlike en aza indirilecektir. Su ile 

temas eden tüm parçalar izole edilecektir. 

M5 Mil 400mm [30] 

 
4 25,96 103,86 Temin Edildi 

Epoksi [31] 

 
1 77.31 77,31 Temin Edilecek 

2,5mm Nyaf Kablo 50M 1 250 250 Temin Edildi 

200x150x40mm XPS Köpük [32] 1 

 
210,25 210,25 Temin Edilecek 

2x0,75mm kordon kablo 12M 1 175 175 Temin Edildi 

420x420x5mm Pleksi Levha ve kesimi 1 75 75 Temin Edildi 

Sarf Malzeme  800 800 Temin Edilecek 

 Toplam Fiyat 5.158,34TL 
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Bir araya gelen takım 

üyelerinin Covid-19 

olması ve yayması 

Takımımız planlama sürecinde telekonferans sistemlerini 

kullanmaktadır.  Üretim aşamasında planlamaya daha çok vakit 

ayırarak takımın fiziksel olarak bir araya gelmesi minimuma 

indirilmektedir.  Bir araya gelen takım üyeleri sosyal mesafeye 

dikkat ederek ve maske takarak çalışmaktadır. Danışman öğretmen 

takım üyelerinin ateş ölçümünü yaparak ve HES kodu 

sorgulayarak Covid-19 ‘un bulaşma riskini en aza indirmektedir. 

Covid-19 ile ilgili 

kısıtlamalardan dolayı 

takım çalışmasının 

aksaması 

Takım üyelerinin çalışmalarını tek başına sürdürmesi gerekli 

yerlerde takımla birlikte telekonferans üzerinden çalışılması. 

Takım üyeleri çalışmalarını tek başına sürdürecektir. Takım 

çalışmasının gerekli olduğu yerlerde ise takım üyeleri 

telekonferans üzerinden birbirleriyle iletişime geçip çalışacaktır. 

Aracın üretimi sürecinde  

maddi riskler 

Proje için sponsorlardan  2.000 ₺ yedek bütçe alınmıştır. Bu 

bütçeyi  üretim için değil bozulan parçaların yenilerini almak için 

kullanılacaktır. 

Sızdırmaz tüpün  su alması Sızdırmazlık için sızdırmaz tüpün cıvataları gerektiği kadar 

sıkıştırılacaktır.  Su sızdırmazlığı sağlayacak conta ve silikonlar 

kullanılacaktır. Kabloların tüpe giriş kısımları silikonlanmıştır 

ayrıca üzeri sızdırmaz bant ile bantlanmıştır. Sızdırmaz tüpün su 

alması durumunda elektronik parçaların korunması için nem ve su 

sensörleri ile sızan su anında fark edilip araç sistemleri 

durdurularak araç sudan çıkarılacaktır. 

Aracın taşınırken zarar 

görmesi 

Araç, dıştan gelecek darbeleri engelleyen ahşap vb. bir kutuyla 

taşınacaktır. Kutunun içerisinde cihazın zarar görmemesi için 

köpük, balonlu naylon kullanılacaktır. 

Aracın suya 

bırakılmasından sonra 

batma, batmama, yan 

yatma gibi durumlar ile 

karşılaşması 

Aracın özkütlesinde ve ağırlık merkezinde oluşabilecek sorunlar 

hava balonları ve kurşun ağırlıklar ile giderilecektir. 

Aracın iskelet yapısının 

zarar görmesi.  

 Yarışma alanına tamir malzemeleri ve aletleri getirilecektir.  

Bozulması muhtemel parçaların yedeği bulundurulacaktır. 

Tablo 8.4. Riskler – Alınan Önlemler ve Planlanan Çözümler Çizelgesi 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

  Araştırmalar sonucunda geliştirilen su altı aracında bulunacak olan malzemeler, 

takımımızın belirlediği; Araştırma-geliştirme süresi, üretim maliyeti ve üretim kolaylığı gibi 

pek çok kriter doğrultusunda ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki araştırma – geliştirme süresi 

uzun ve üretim maliyeti yüksek olan elektronik kartlar, motorlar, sürücüler ve güç kaynağı gibi 

temel parçalar ikincisi ise tasarımı ve üretimi takımımıza ait olan sızdırmaz tüp, araç gövdesi 

ve robotik koldur.  

      

Temel parçalardan motorlar satın alınmış olup diğer malzemeler ise sipariş edilmiştir.   

Tasarımı takımımıza ait olan sızdırmaz tüp  elimizdeki kaynaklarla üretilip testlerden geçilmiştir 

ve başarılı olunmuştur. Yengecin en gelişmiş savunma aracı olan kıskaçları refleks gibi ani 

çalışır[33]. Robotik kolun tasarımında ve mantığında ise yengecin bu özelliğinden 

esinlenilmiştir. Açıklanan temel kategori su altı montaj, hokey ve geçiş görevlerinin 

şablonlarına göre takımımız tarafından robotik kolun tasarımında değişiklikler yapılarak, 

görevlere daha uygun hale getirilmektedir. Tasarımı devam eden yeni robotik kol tasarımında 

aynı zamanda oltanın ucundaki kancanın balığı yakalama sisteminden de etkilenilmiştir. 

Türkiye haritası birleştirme görevindeki parçalar tıpkı bir balık gibi robotik kola takılacak ve 
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ancak biz istediğimiz zaman robotik koldan ayrılacaktır. Bu sayede parçalar kolaylıkla yerlerine 

yerleştirilecektir. 

       

Araç pasif dengesini tasarımından almaktadır. Aracın üst kısmının öz kütlesi düşük, alt 

kısmının ise öz kütlesi yüksektir. Üst tarafı suyun üstüne çıkma eğiliminde olacakken alt tarafı 

ise batma eğiliminde olacaktır. Bu sayede robot hem yatay hem de dikey olarak kendi dengesini 

bir miktar sağlayacaktır. Gerekirse aracın üst kısmının öz kütlesini düşürmek için XPS köpük, 

alt kısmının öz kütlesinin yükseltmek için kurşun ağırlık kullanılacaktır. Eğer aracın dengesi 

bozulursa araçta bulunan denge sensörleri sayesinde motorlara otomatik olarak güç verilecek 

ve aracın dengesi tekrar sağlanacaktır. Bu sayede  aracın kontrolü kolaylaşacak ve  su içindeki 

stabilizasyonu sağlanacaktır.   

 

  Su altı aracımı modüler yapıda olup kolayca takılıp sökülebilir yapıdadır. Ayrıca araçtaki M10 

somunlara ihtiyaca göre ekstra parçalar takılabilmektedir. Bu bölümde belirttiğimiz özellikler 

ise bizi diğer su altı araçlarından ayıracak aynı zamanda su altı araçlarına yeni bir soluk 

getirecektir. 

 

10. YERLİLİK 

 Robotun üretiminde kullanılan bütün malzemelerin yerli ve milli olmasına ekstra önem 

verilmiştir. Ülkemizin hem maddi hem de teknolojik olarak kalkınması takımımız için büyük önem 

arz etmektedir. Bu yüzden robotun üretiminde kullanılan malzemeleri yerli ve milli olmasına önem 

verilmesiyle ülkemizin maddi açıdan kalkınmasına, ürettiğimiz su altı robutu ile de ülkemizi 

teknolojik anlamda kalkınmasına yardımcı olacağımız düşünülmektedir. 

     Sızdırmaz tüpün tasarımı ve üretimi, robotik kolun ise geliştirilmesi-üretimi takımımıza aittir. 

Sızdırmaz tüpün tasarımı tamamen orijinal olup üretiminde kullanılan malzemeler yerli malıdır.  

Kameranın görüntü işleme yazılımını OpenCV kütüphanesini kullanarak takımımız geliştirmiştir. 

Geliştirilen yazılım test edilmiş ve testler neticesinde başarıya ulaşılmıştır. Robotun dengede 

kalması, hareket etmesi için motorlara güç veren yazılım tarafımızca geliştirilmeye devam 

etmektedir.  
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