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1. RAPOR ÖZETİ

Danışman öğretmenimizin tecrübeleri ve takım üyelerinin bilgi ve ilgi alanlarına 

bakılarak TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Araçları Yarışmasına SÜMEROV takımı 

olarak temel kategoride katılma kararı aldık. Takımın bir araya gelmesinin ardından hızla 

yarışmanın kuralları ve işleyişi öğrenilip geçmiş yılların yarışmaları incelendikten sonra 

tasarım aşamasına geçildi. 

Aracın tasarımı takım üyemiz Ebubekir TAŞCI tarafından bilgisayar ortamında 

yapıldı. Bu tasarımlar yapılırken tüm takım üyelerinin fikir ve eleştirilerine dikkat edildi. Bu 

sayede farklı tasarımlar oluşturuldu. Bu süreçte yapılan tasarımların hepsi akış ve dayanıklılık 

simülasyonlarından geçirilerek eksiklikleri giderildi. Aynı simülasyonlar ile dayanıklılık 

açısından STH filament ve gerekli yerlerde karbon katkılı TPU filamentin kullanılmasının 

uygun olduğu tespit edildi. Böylece aracın gövde üretiminin 3D baskı yöntemi ile yapılacağı 

kesinleşmiş oldu.  

Yapı olarak insansız su altı aracımız, sekiz motorlu (thruster) olarak geliştirdiğimiz bir 

araçtır. Dört motor aracın yukarı ve aşağı yönlü hareketlerini sağlarken diğer dört motor ileri-

geri ve dönüş hareketleri için kullanılacaktır. Kontrol masasındaki bilgisayara görüntü 

aktarımı araç üzerindeki IP kamera ile sağlanacaktır. 

Aracın bilgisayarla iletişimi CAT5 kablo üzerinden yapılacaktır. Veri ve enerji 

kabloyla taşınacağı için araç içinde batarya kullanılmayacaktır. Araç üzerindeki motor 

kontrolü ve sensör okuma işlemleri DeneYap kart ile yapılacaktır. Otonom görevde 

kameradan alınan görüntüler bilgisayar üzerinde openCV kütüphanesinde işlendikten sonra, 

motor hareket bilgileri araca gönderilerek araç yönlendirilecektir. Birden fazla manipülatör 

kol kullanılmasının araç yönetimi konusunda sorunlar çıkaracağı düşünüldüğü için 1 adet 

manipülatör kol kullanılacaktır. Tasarladığımız manipülatör kol, tasarımı itibariyle hokey 

görevi ve sualtı montaj görevinde ortak olarak kullanılabilecektir. Sürüş kolaylığı için 2 adet 

kamera kullanılacak olup bir kamera manipülatör kol ve çevresinin görüntüsünü aktarırken 

diğer kamera araç önünü görüntüleyecek bölgeye yerleştirilecektir. 

Pandeminin getirdiği olumsuz etkiler yüzünden yüz yüze buluşma yapılamadığından, 

üretim sürecine yeterli süre kalmadığı için ön tasarım raporunda yapmayı planladığımız 

joystick üretiminden vazgeçilerek, aracın kontrolü için hazır bir oyun kolu kullanılacaktır.  

Böylece joystick üretimi ile uğraşılmayacak, elde edilen iş zamanı aracın üretimine ve testleri 

için kullanılacaktır. 

Hazır bir arayüz programı ve motor kontrolcüleri kullanılmamış, sıfırdan takımımızca 

arayüz ve motor kontrolcüleri kodlanmıştır. Böylece ekonomik anlamda yük oluşturmadan 

yazılım kısmı tamamlanmıştır. 

Özetle, aracımız şartnameye uygun olarak, Kritik Tasarım Raporunun açıklanmasının 

hemen ardından üretilmesi için, görevleri yapabilecek şekilde tasarım ve yazılım süreci 

bitirilmiş hazır bir durumdadır. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

TEKNOFEST yarışmasına takımımız SÜMEROV danışman öğretmen ve beş 

öğrencinin oluşturduğu toplam altı kişilik bir takım ile temel kategori düzeyinde katılmış ve 

ön tasarım raporunu geçmiştir. 

Takım üyeleri ilgi ve becerilerine göre aşağıdaki konularda görev almakta, gerektiğinde takım 

olarak çalışmaktadırlar. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Danışman Öğretmen: Takımımızın hâkim olmadığı konular hakkında yol gösterip kaynak 

bulmaya yardımcı olmakta ve üretim sırasında güvenliği sağlamaktan sorumludur. 

Takım Kaptanı: Takım üyeleri görevlerini yaparken onlara destek olup yapılan işlerin 

kontrolünü sağlamaktan sorumludur. 

Tasarım Ekibi: Aracın 3D tasarımının yapılması, üretimde kullanılacak malzemeler ile 

bileşenleri belirlemesi, elektronik devre ve kart tasarımlarını yapmakla sorumludur. 

Montaj Ekibi: Aracın üretim aşamasında 3D yazıcı dışında üretilecek parçaların üretimi, 

elektroniklerin lehimlemesi ve tüm bileşenlerin bir araya getirilmesinden sorumludur. 

Yazılım Ekibi: Aracın otonom ile manuel sürüş yazılımını yapmaktan sorumludur. 

Pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı yüz yüze toplantı 

yapılamadığından. Çalışmalarımız için kendi adımıza bir Discord sunucusu oluşturuldu. Bu 

sayede toplantılar Discord üzerinden yapılarak hızlı ve koordineli şekilde çalışabilme imkânı 

oluşturulmuştur.  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Tasarımımız üzerinde çalışmalar yapılarak üretimdeki montaj sorunları tasarımdaki 

ufak değişiklerle çözülmüştür. Tasarım yeniden gözden geçirilmiş 3D baskı üretim sürecine 

uygun hale getirilerek, basım süreleri, montaj yöntemleri ve tahmini maliyetler 

hesaplanmıştır.  

3D baskı yöntemi ile üretilecek parçalarının STL dosyaları oluşturulup doluluk ve 

destekler konusu gözden geçirilmiş ve parçalar teker teker dilimlenip basıma hazır hale 

getirilmiştir.  

Diğer parçalar için ise üretim yöntemleri araştırılıp fiyat-kalite oranı olarak en uygun 

ve başarılı yöntemler belirlenmiş ve gerekli malzemelerin listesi oluşturulmuştur. Kendi 

imkânlarımızla üretmemiz mümkün olmayan parçalar için ise yerlilik göz önünde 

bulundurulup en uygun satıcılar ve üreticiler tespit edilerek iletişime geçilmiştir. 

Kontrolcüler incelenmiş, kullanılması uygun olan Arduino UNO/Mega, Raspberry Pi 

3/4, Jetson Nano, DeneYap kartların karşılaştırması yapılmıştır. Hem yerli üretim olması hem 

de yüksek performanslı ve kullanım kolaylığından dolayı DeneYap kart öncelikli tercihimiz 

olmuştur.  

Kontrolcü kartı seçildikten sonra gerekli araştırmalar yapılıp haberleşme protokolleri 

hakkında bilgi toplanmıştır. Güvenilirliği ve uzun mesafe iletişim için uygunluğu nedeniyle 

Ethernet protokolü kullanılacaktır. Alternatif olarak RS485, CANBUS gibi protokoller ve bu 

protokolleri gerçekleştirecek komponentler araştırılmıştır. 

İnsansız sualtı aracımız için gerekli olan güç yöntemleri tespit edilip. Gerekli güç için  

24V trafo, dönüştürücü, güç aktarım kabloları, acil durdurma butonu, sigortalar ve diğer 

yardımcı komponentler maksimum güvenlik sağlayacak parçalardan seçilmiştir. 

Su altından görüntü alabilmek için kameralar konusunda araştırma yapılmış hem 

haberleşmesi hem de öncelikli olarak su geçirmezlik konusunda IP kameralar belirlenmiştir. 

IP kameradan görüntü aktarım denemeleri yapılmıştır. 

ESC seçimi yapılırken motorlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurulup çift yönlü 

30 amper çıkış verebilen ESC’ler seçilmiştir 

Yazılım kısmında ekibimiz üç farklı başlık altında çalışmıştır: “Otonom Kapıdan 

Geçiş” görev yazılımı, genel kontrol yazılımı ve arayüz işleyişi tasarlanıp diyagramlar ve akış 

şemaları oluşturulmuştur. Sonrasında ise bu alanlarda kodlar yazılmaya ve test edilmeye 

başlanmıştır. Teknik şartnamenin de açıklanması üzerine otonom görev kodları incelenip 

gerekli kodlar yazılmaya başlanmıştır. Motor kontrol yazılımı için simülasyonlar oluşturulup 

basit testler yapılmıştır. Arayüz tasarımımız yenilenip olabildiğince basit ve etkili bir hale 

getirilmiştir. 

Çalışmalarımız devam etmekle birlikte kritik tasarım raporu aşamasının geçilmesi 

halinde destek ödemesi ile eksik malzemeler alınarak deneme amaçlı kullanılan parçaların 

yerine takılarak üretim tamamlanarak havuz içinde test aşamasına geçilecektir. 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarımı Süreci 

Tasarımımızı ön tasarım raporu aşamasının ardından tekrar gözden geçirildi. Bunu 

yaparken üretimin zor olacağı kısımları ve yeterince iyi çalışmayacağını düşündüğümüz 

kısımları tespit edildi. Aracın çizimini bunların hepsini göz önünde bulundurarak ve üretime 

hazır bir biçimde tekrar tasarladık. Gövdemizin boyutunu üretimini tek parça halinde 

yapabilmek için bir miktar küçülttük. Kanatların tasarımında şekil ve montaj yöntemi 
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açısından değişikliğe gidildi. Ayaklarda ise manipülatör kolu ağırlık merkezine yaklaştırmaya 

ve su altı montaj görevinde denizaltımızın kontrolünü arttırmaya yönelik düzenlemeler yaptık. 

Ayakları ve kanatları monte ederken hem kolaylık sağlaması hem de dayanımı arttırması için 

gövdenin üzerinde raylar oluşturduk. Yukarı-aşağı motorları kanatların içine yerleştirerek 

hem darbelere karşı korunumunu artırdık hem de yön motorlarının su akışlarından 

etkilenmemesini hedefledik. 

Parça sayısını azaltarak tasarımımızın dayanıklılığını artırdık. Herhangi bir kırılma vb. 

durum için parçaları kolayca ve sorunsuz değiştirebilmek için olabildiğince yapıştırıcı 

kullanmamaya ve parça bağlantılarını vida ve somun yöntemi ile birleştirmeye çalıştık. 

 

 Görevlerde kullanılacak kolumuzu rahatça çıkarıp takmak ve ayaklarla olan 

bağlantısını güçlendirmek amacıyla kolumuzun üzerine raylar ekledik. Kolun ve yükümüzün 

ağırlığını tek bir ayağa yüklememek için kolu tutan iki ayak kullandık. 

 

Ayak tasarımında kolumuzu darbelere karşı korumak için değişiklikler yaptık. Teknik 

şartnamenin de açıklanması üzerine kolumuzun uygunluğunu tekrardan gözden geçirerek su 

altı montaj ve sualtı hokeyi görevlerinin ikisinde de aynı kolu kullanmanın bir sıkıntısı 

olmadığını tespit ettik. 
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A. Kapak Sızdırmazlığı 

Önceki tasarımlarınızda düşündüğümüz şırınga fikrini yeniden tasarladık. Kapak 

olarak STH filament malzemesinden 3D baskı yöntemi ile üreteceğimiz malzemenin 

üzerindeki plastiği de biz üretmeyi düşündük. Tasarladığımız şekli ilk olarak 3d yazıcıda flex 

filament ile basmayı planlıyoruz lakin şeklin zorluğu ve yapısı gereği boşaltmadan basıp torna 

tezgahı ile şeklini verebiliriz.  

 

 Kapağımızın sızdırmazlığını arttırmak için diğer önlemlerimizde sıvı ve oring contalar 

kullanılacaktır. Bu sayede sızdırmazlık daha güçlendirilmiş olacaktır. Kapağımızı gövdenin 

20 mm içine sokarak ilerde oluşabilecek sorunları kolayca telafi edebilir hale getirdik. Diğer 

bir konu olan kapağı monta etmek konusunda ise M5 vidalardan 8 adet kullandık bu vidaların 

gireceği yerleri oluşturmak için ise planımız gövdemizin içine gömülecek insert vida 

yuvalarıdır. Yapacağımız testler sonucunda bunların yeterince sağlam olmaması durumunda 

başka yöntemler deneyecektir. 
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B. Gövde Sızdırmazlığı 

Gövdemizin 3D baskı yöntemiyle ilk aşamada küçültülmüş örnekleri ile sualtı testleri 

yapılacaktır. Test sonuçlarına göre gövde içine su alması durumunda duvar kalınlığı filament 

vb. özelliklerinde değişiklik yapılarak sızdırmaz hale getirmesi sağlanacaktır. Bu 

yaptıklarımız da sızdırmazlık sorunu yaşanırsa, sızdırmazlık sağlayan özel spreyler ve 

macunlar ile gövde kaplanacaktır. 

C. Kablo Bağlantıları 

Ön kapağımızı açılır kapanır tasarladıktan sonra kabloları arka taraftan geçirmeyi 

planladık iki açılır kapanır kapağın hem sızdırmazlık açısından sorun oluşturacağından hem 

de üretimi zorlaştıracağından tercih edilmemiştir. İlk fikir olarak kabloları bir delikten geçirip 

etrafını yalıtmaktı. Bu yöntem de bir arıza durumunda kabloları değiştirmek kolay 

olmayacağından ve teknik ara süremiz az olduğundan daha değiştirilebilir bir tasarım üzerinde 

fikirler düşünmeye başladık. 

Farklı yöntemler konuşup tartıştık en son arka kapağa küçük bir konnektör gömmenin 

hem kabloları değiştirmek konusunda hem de yalıtım konusunda bize kolaylık sağlayacağına 

karar verdik. Su geçirmez bir konnektör kullanmayı veya bir konnektörü kendimiz su 

geçirmez hale getirerek kullanmayı planlıyoruz. Konnektör tercihimizde escler ve ana güç 

hattı için yüksek akım geçirme kapasitesine sahip güç konnektörleri tercih edilecektir. Çok 

pinli konnektörler zor bulunduğundan birden çok konnektörde kullanabiliriz. 

 

*Görsel örnek olup buna benzer bir yöntem kullanmayı planlamaktayız. 

D. Mekanik simülasyonlar  

Yaptığımız ilk test su altı basıncı ve kanat gerilim testidir. Bu testi yaparken ilk olarak 

malzemelerimizi ayarladık ardından ortam ayarlamalarına geçtik. İlk olarak sıvı tipimizi 

yarışma bir havuzda olacağından saf su olarak seçtik. Ardından su derinliğini 3000 mm yani 3 

metre olarak ayarladık.  
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Ardından motor ağırlıklarını simüle etmek için belli yerlere 5N kuvvetler uyguladık. 

 

*Motorlarımız yaklaşık 170 gr olsa da sınırları zorlamak için 500 gr yani 5N kuvvet uygulanmıştır. 

Sonra olarak kol ağırlığını simüle etmek için tutucu ayaklara 5N kuvvet uygulandı. 

Son olarak programın düzgün çalışabilmesi için hareket etmeyen bölgeler belirlenmesi 

istendiğinden ayaklar sabitlenmiştir. 
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Yaptığımız ayarlamalar sonucu program bir mesh oluşturduktan sonra simülasyonu başlattı. 

Simülasyon stress sonucu yukarda görülmektedir. Beklediğimiz gibi kanatların bağlantı 

noktalarında ve yukarı-aşağı motorları tutan kısmın dışındaki ince bölümde stres noktaları 

oluştu lakin yaptığımız ölçümlerde de görüldüğü gibi çok yoğun bir stres gözlemlenmedi. 

 

*Maksimum stres oluşan bölgelerden birinin ölçüm sonucu: 0.81 MPa olup bu nokta çok küçük bir yeri 

kaplamaktadır. 

4.2.2. Malzemeler 

Japon yapıştırıcı 

 

Vidalamaya uygun olmayan küçük veya yamuk yüzeyleri yapıştırmak 

ve gerektiğinde vidalara destek olması için yerli olan 404 Japon 

yapıştırıcısını kullanacağız. 

 

Su geçirmez fırçasız motor 

 

DEGZ tarafından üretilen bu motorlar su altında yüksek performansla 

çalışmakta ve su geçirmez olan fırçasız motorlardır. 

Bu motorları tercih etmemizdeki başlıca etkenler:        

 Fırçasız motorların uzun ömürlülüğü ve güvenilirliği,    

 ESCler sayesinde hassas hız ayarlaması, 

 Bakım gerektirmeden su altında uzun süreler kullanabilmesidir. 
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Kalın/ince pleksiglass yapıştırıcı 

 

Gerekli durumlarda pleksiglassın yanında 3D yazıcı ile üretilmiş 

parçaları gayet iyi yapıştırdıkları ve suda da bu özelliklerini sorunsuz 

olarak devam ettirebildikleri için ekseriyetle 3D baskı yöntemiyle 

üretilecek aracımızın montaj aşamasında uygun bir yapıştırıcıdır. 

24v trafo 

 

8 adet motor ve içerideki elektronik parçalar için 2 adet kullanacağımız 

bu trafolarımız ile prizden alacağımız AC 220V’tu kontrol masasında 

ilk olarak 24V’a düşürüp ardından dönüştürücüler vasıtasıyla DC 

voltaja dönüştürüp aracımıza güç sağlayacağız. 

O-ring conta 

 

Aracımızın elektroniğe kolay ulaşım için ön kapağında kullanacağımız 

O-Ring contalar kapağın açılır kapanır halini korurken yalıtılmasına da 

yardımcı olacaklardır.  

Sıvı conta 

 

O-Ring contaların şekil itibariyle uygun olmayacağı noktalarda 

yalıtımı sağlamak için sıvı conta kullanacağız. 

Bu contalar sıkıldıkları yerde sertleşerek tam yalıtım sağlamakta ve o-

ring contalara destek olmaktadır. 

Oring tercihimizde yerli olan 404 Sıvı contasını kullandık. 

Sava filament carboflex v60 

 

Bu filament karbon fiber ve TPU karışımından oluşması ile çok sağlam 

parçalar üretilmesini sağlamaktadır. Ağırlık taşıyacak manipülatör kol 

ve kolu tutacak ayaklar bu malzemeden üretilerek bu ağırlık karşısında 

kırılmamalarını, bükülmemelerini sağlayacak olup görevler sırasında 

oluşabilecek pilotaj hataları sonucunda hasar alabilecek veya hassas 

parçaların basımı sırasında kullanmayı planlamaktayız. 

Abg filament sth 

 

STH, PLA ile benzer maliyetine rağmen çok daha sağlam olması 

sayesinde gövdemizin geri kalan parçalarını üretmek için uygun bir 

malzemedir. 

Cat5 kablo 

 

Kameramızdan aldığımız veriyi taşımak için kullanacağımız kablo 

olmasının yanında Ethernet standardının kullanılmayacağı durumlarda 

bile yalıtımlarının iyi olması ve sargılı kablolar olmaları sayesinde 

gürültü azaltarak uygun bir kablo olarak kullanılabilecektir. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

4.2.3.1. 3D Baskı ile üretim: 

Aracın birçok parçası bu yöntemle üretilecek olup; avantaj ve dezavantajları 

karşılaştırılmıştır. 

Avantajları: 

● Hızlı ve basit bir yöntem olmasının yanı sıra üretim maliyetinin çok olmaması 

prototipleme sırasında da kullanılmasını sağlamaktadır.  

● Birçok üretim yönteminin aksine malzeme israf etmemesi ve eklemeli bir 

üretim yöntemi olması nedeniyle verimi yüksektir.  

● Uygun filamentler kullanılarak sağlam ve uzun ömürlü parçalar 

üretilebilmektedir. Bunun yanında birçok yöntemin yapamayacağı zorlukta 

delikler, köprüler ve değişik şekiller kolayca, çizilip basılabilir.  

● Özellikle yoğun stres altında olmayan parçalar daha boş bir şekilde basılıp 

malzeme gerekliliği ve üretim süresi azaltılabilir. 

● Plastik veya benzeri tabanlı olduğundan birçok filament üzerinde su paslanma, 

korozyon vb. sorunlar oluşturmaz. 

Dezavantajları: 

● Sonradan eklemeli bir yöntem olmasının ve eritilen plastikten basım 

yapıldığından yüksek eğimli veya altı boş olması gereken noktalar da destek 

ihtiyacı oluşturur. Bu destekleri temizlemesi çok uzun sürmese de malzemeden 

kayıptır. 

● Genel olarak pürüzsüz yüzeyler oluşturulamaz. Gerekli noktalarda zımpara 

sayesinde baskı sonrası yüzeyler pürüzsüzleştirilir. 

Üretimde kullanılacak 3D yazıcılar ve genel özellikleri 

 

Creality Ender 3 Pro 
● Baskı alanı: 220×220×250 mm 

● Katman Hassaslığı: 0.1-0.4mm 

● Isıtmalı yatak 

 

 

Zaxe Z1+ 

● 300×300×300 mm baskı alanı 

● PET-G, Karbon fiber, Flex filament basabilme kabiliyet 

● Kapalı baskı alanı  

● 320 C° nozzle maksimum sıcaklığı  

● Isıtmalı yatak 

 

 

4.2.3.2. CNC ve Lazer Kesim: 

3D baskı ile üretilmesi maliyetli veya uzun süren parçalarda gerekli malzemelerin levhaları 

alınıp lazer veya matkap uçları sayesinde bilgisayar kontrolünde kesilecektir  

4.2.3.3. Sualtı aracı üretimde dikkat ettiğimiz noktalar: 
● Aşağıdaki görsel aracımızın daha kolay incelenebilmesi için parçalanmış modelidir.  

● Görselde görüldüğü gibi aracımızı üretime tam uygun olarak tasarladık örnek olarak baskı 

boyutları birleştirme teknikleri destekler gibi konulara dikkat edilmiştir. 

● Sabitleme vidalarını rahat bir şekilde temin edilebilen M3, M5 ve M6 vidalar kullandık. 
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● Özellikle yaptığımız testler sonucunda yoğun stres bölgelerini daha çok vidayla veya daha 

büyük vidalarla monte etmeyi planladık ve yapıştırıcı kullanmadık.  

● Küçük ve önemli parçaları daha yoğun basmayı düşündük. (*Baskı doluluk oranları) 

● Yapacağımız testler sonucu gerekirse sızdırmazlığı sağlamak açısından baskıları kaplamayı 

düşünüyoruz. 

● Bu sayede ilerde üretim ve montaj konusunda sıkıntı çekmemeyi ve daha sağlam bir 

denizaltı elde etmeyi hedefliyoruz.  

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

4.2.4.1. Araç Ölçüleri: 

 

Aracın Boyu  : 338,5 mm 

Aracın Eni  : 436 mm 

Aracın Yüksekliği : 225 mm 

Aracımızın gövdesini tek parça üreterek yalıtım konusunu kolaylaştırmak için her 

ayrıtı yazıcımızın yüzey alanı olan 300 mm den daha küçük tutulmuştur. Bunu yaparken de 

motorların kontrolünü arttırmak için hem yukarı-aşağı motorlarını hem de yön motorları 
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olabildiğince merkezden uzaklaştırdık. Yaptığımız yerleşim planına göre 110 mm çapında ve 

290 mm uzunluğunda bir tüpün hem komponentleri sığdırma hem de içindeki alan sayesinde 

ısınan escleri soğutma açısından yeterli olduğunu hesapladık. 

Komponentleri koyabilmek içerde sarsılıp kısa devre oluşturması engelleme ve bir 

arıza durumunda kolayca müdahale edip hızlı bir şekilde sorunu çözebilmek için basit bir 

kızak sistemi oluşturup komponentleri üzerinde dizdik. 

Kolumuzu gövdenin olabildiğince içine yerleştirdik. Tasarımı nedeniyle içinde bir mil 

bulunduran kolumuzun uzunluğu yaklaşık olarak 210 mm dir. Lakin manipülatör kol 

boyutlandırmaya dahil olmadığı için uzunluğunu hesaba katmadık. 

4.2.4.2. Baskı doluluk oranları 
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4.2.4.3. Kütle ve Yoğunluk Hesaplaması: 

 

*Ağırlık ve yoğunluk hesaplamasında elektronik komponentler ve içerdeki hava hesaba dahil edilmemiştir. 

Aracımızda parçalar, kullanılacakları şartlar göz önünde bulundurularak belli baskı 

doluluklarında ve farklı filamentlerle üretilecektir. 

 

4.2.4.4. Kütle Merkezi Hesaplaması 

Çizimlerimizi yaptıktan sonra kütle merkezi hesabı yapabilmek için çizim 

programında parçaların üretilecek malzeme tip seçimleri yapıldı. Çizim programında çeşitli 

kategorilerde birçok malzeme hazır olarak özellikleri girilmiş ve görünüşleri ayarlanmış olsa 

da bizim kullandığımız bazı malzemeler bulunmamaktadır. Listede bulunmayan malzemelerin 

teknik özellikleri bulunarak eklenmiştir. 

Aşağıdaki şekilde MIT(Massachusetts Institution of Technology)’ in PLA için 

oluşturduğu teknik döküman. Örnek olarak çok kullanılan PLA (poly laktik asit) filamentini 

ekledik. Bu malzeme için gerekli fiziksel ölçülerin yanı sıra görsel özelliklerde oluşturduk. 
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Programın görsel çıktısı 

 

 

Aracımızı olabildiğince simetrik bir şekilde tasarlayarak su altındaki dengesini 

artırmayı hedefledik.  Motorlarımızın kütle merkezi ile aracımızın kütle merkezini birbirine 

mümkün olduğunca yaklaştırarak motorların aracı aynı miktarda yönlendirmesini sağladık. 

Kolumuzun ve yükümüzün kütle dengesini bozmaması için merkeze daha da yaklaştırdık. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarımımızı yaparken olabildiğince yerli malzemeleri kullanmaya özen 

gösterdik. 

 DeneYap Kartı 

 

Ön tasarım raporunda pwm[16] çıkışlarının çokluğu 

nedeniyle Arduino Mega’yı denizaltının kontrolcüsü olarak 

kullanmayı planlamıştık. Sonradan yaptığımız araştırmalarda 

dahili gyro bulundurması, birçok haberleşme protokolü 

desteklemesi ve tüm pinlerinin pwm çıkışı verebilmesi nedeniyle 

aracımızın motor ve haberleşme görevini üstlenecek kontrolcü 

olarak T3 vakfının ürettiği DeneYap kart olarak tercih ettik. 

DeneYap kartında toplam 24 pwm çıkışı olduğundan 

herhangi bir pwm çoklayıcı kullanmamıza gerek kalmadı. Bunun 

yanında deneyap kartında 3 eksen gyro ve ivme sensörü 

olduğundan harici bir mpu6050 gibi bir modül de 

bulundurmamıza gerek kalmadı. 

Görüntü işlemeyi suyun dışında bilgisayarımız üzerinde 

yapacağımızdan dolayı içerde “raspberry pi, jetson nano vb “ 

kartlar kullanmadık.  

● 240 MHz Çift Çekirdek Tensilica LX6 Mikroişlemci 

● LSM6DSM ile 3-Eksen Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer 

● I2C Haberleşme Konnektörü 

● 24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini (Dijital Çıkış Pinleri PWM’i 

Destekler) 

Su basınç sensörü 

 

Yapılan araştırmalar sonucu en iyi şekilde su basınç sensörü ile 

yüksekliğimizi belirlemenin başarılı olacağını tespit ettik. 

Sensörümüz çok kullanılan ve  hassas bir model olan DFRRobot 

dur. Bu model 5v la çalışıp bilgileri analog olarak taşımaktadır 

bu sayede kontrolcü müzdeki 12 bit adc converter ile okuma 

yapılabilir. 

Sensörümüzün doğru çalışabilmesi için bir kap içinde olup su 

akışlarından etkilenmemesi gerekmektedir. 

ESC 

 

Denizaltımızda malzemeler bölümünde de belirttiğimiz 

nedenlerden dolayı fırçasız motorlar kullandık. Bu motorların 

sürülmesi için escler yani elektronik hız kontrolcüleri lazımdır. 

Yaptığımız kontrol planına göre motorlarımızın çift yönlü 

hareketi sayesinde ağırlık kaldırma kapasitemiz ve kontrolümüz 

artacaktır. Bu nedenden çift yönlü escleri kullanmaktayız. 

Seçtiğimiz escler üzerindeki heatsinkler ve verimli komponentler 

sayesinde uzun süreler ısınma problemi oluşturmadan 

çalışabilmekte ve hesapladığımız maksimum zorlanma akımının 

12 A olması ve yapabileceğimiz motor değişikliklerinde bile bize 

sıkıntı oluşturmadan motorlarımızı sürebilmesi için 30A lik bu 

escleri tercih ettik. 
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Acil Durdurma Butonu 

 

Acil durdurma butonu trafolardan sonra koyarak güvenliği 

maksimum seviyeye getirdik bu sayede acil bir durum anında 

tuşa basılarak hat ve araç üzerindeki tüm enerji kesilmiş olur. 

 

Voltaj regülatörü 

 

Kontrol masasında 24v dc ye dönüştürülüp aracımıza gönderilen 

voltajı deneyap kartın çalışma voltajı 5V a düşürmek 

gerekmektedir. Yoksa kontrol kartımız zarar görebilir. Hatta 

kullanılamaz hale gelebilir. Bunun için LM2596 DC-DC voltaj 

regülatörünü kullanıcaz bu regülatör 3.2V-40V arası beslemeyi 

4V-35V arası ayarlanabilir bir çıkış sunmaktadır. Bu kartın 

avantajları 1A kadar soğutucu gerektirmeden %90 üzerinde 

verimle çalışabilmesidir. 

 

Haberleşme 

 

Ön tasarım raporumuzda da belirttiğimiz gibi ethernet ile 

haberleşmeyi düşünmekteyiz. Ethernet protokolünün veri 

doğruluğu konusundaki başarısı nedeniyle kamera görüntüsünün 

ve komutların bu protokol sayesinde uzun mesafe de kayıpsız 

taşınacağını planlamaktayız. Yapacağımız denemeler sonucu 

ethernet protokolü sorun oluşturursa RS485 uzun mesafeli seri 

haberleşme veya CANBUS gibi diğer protokolleri denemeyi 

planlamaktayız. Ethernet protokolünü haberleşmede kullanmak 

için planımız usb-ethernet dönüştürücü ve ethernet-spi 

dönüştürücüler kullanmaktır. 

Oyun Kolu 

 

Aracımızı hassas bir şekilde kontrol edilebilmesi için ve pilotun 

kontrolünü artırabilmek için oyun kollarından kullanmayı 

planlıyoruz. bu kollar bilgisayar ile usb üzerinden haberleşerek 

kodlarımız sayesinde  Python’dan okunabilmektedir. 

 Başlangıçta planlarımız kontrol kolunu kendimiz üretmek 

olmasına rağmen bütçe ve kullanışlılık sıkıntıları sebebiyle 

bundan vazgeçtik. 

Kameralar 

Görevler sırasında hem operatöre kolaylık sağlaması hem de görüntü işleme görevinden 

olabildiğince iyi çalışması için iki kamera kullanmayı  planlıyoruz.Bu kameralardan biri 

kolumuzun bakış açısında diğeri ise ön tarafta gövdemizin üst kısmında bulunacaktır. Bu 

kameraları ya ethernet ile haberleşen ip kamera olarak kullanacağız yada usb-ethernet 

dönüştüklerinden faydalanacağız. 
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Motor Sürücü 

 

Motor sürücü olarak L298N kartı kullandık. 

Kolumuzda 1 adet DC Fırçalı motor kullandık. Bu motorları iki 

yönlü sürmek için h köprüsü gerekmektedir. Bu sürücüler kendi 

başlarında da satılmakta olup bizim böyle bir kart tercih 

etmemizdeki sebep hem kolay montajı hemde pasif 

soğutucusundandır  

Maksimum 2A sürme kabiliyetine sahip olan bu sürücü testler 

sonucu daha üst modellerle değiştirilebilir. 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

Otonom görevde havuzun duvarlarını algılamak için ultrasonik 

bir sensör kullanmayı planlamaktayız. Bu sensörün su içinde 

çalışmaya uygun olması için su geçirmez olan  “JSN-SR04T” 

sensörü kullanacağız. Bu sensör verici ve alıcıyı tek piezo olarak 

kullanıldığından küçük ve hassas bir sensördür. 

Sualtı Aydınlatması 

 

Su altında daha net bir görüş elde etmek amacıyla sualtı 

aracımızın önüne 2 adet kendi üreteceğimiz fenerlerden 

takacağız. Bu fenerler su geçirmez olup 11 W güç tüketimine 

sahiptir. Gövdesini 3d baskı ile basacağımız fenerlerimizin 

içerisinde yüksek güçlü aydınlatmalar bulunacaktır. Bu sayede 

normalden çok daha net ve uzun bir görüş açısı elde edeceğiz. 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
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Kontrol Algoritması: 

Kontrol algoritmamız joystick, eğim ve basınç sensörlerden gelen verileri kullanarak 

motorlara gidecek veriyi belirler. Algoritmamız DeneYap kartımız üzerinde çalışmaya gayet 

uygun olmakla beraber istendiği takdirde birçok başka platformda da rahatlıkla uygulanabilir. 

Algoritmamızın hızını ve başarısını artırmak için birçok yönteme başvurulup denemeler 

yapılmıştır. 

Joystick yön, hız, yatay ve dikey hareketleri kontrol ederken sensörler bu verilerin 

düzeltilmesi ve aracın sabit tutulmasını sağlar. Gyro sensörü anlık olarak verileri alarak 

operatör müdahale etmedikçe son bırakılan pozisyonu korumaya çalışır.  

Yükseklik sensörü de gyro ile birlikte çalışıp önceliğe göre müdahale ederek yüksekliği korur.  

Bunlar operatöre sıkıntı oluşturmamak için yalnızca otonom görevde veya operatör kola 

müdahale etmedikçe çalışırlar. Bu sayede sürüş esnasında kontrollerin tümü operatördedir. 

Gyromuz hareket motorlarını kullanarak denizaltımızın yönünü, yukarı-aşağı motorlarını 

kullanarak ise hem burun açısını hem de kontrol altında tutar. 

Algoritmadaki öncelik sırası: 

1. Operatör 

2. Gyro  

3. Yüksekliktir 

Algoritmamızı sonradan değiştirebilmeyi, geliştirebilmeyi ve sorun çözüm 

kabiliyetimizi arttırabilmek için akış diyagramları oluşturduk. 

Bu sayede ilerde çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümü daha hızlı olacaktır. 

Navigasyon ve güdüm algoritmalarımız yarışmadaki hedefin teknik özellikleri göz 

önünde bulundurularak seçilmiş olup geliştirilmesi ve testleri yapılmaktadır. Şuan 

hazırladığımız algoritmadaki temel amaç görüntü işlemenin kapıyı bulabilmesi için  

denizaltıyı mantıklı bir şekilde havuzun altında gezdirerek kapı tespit edildiğinde kapıya 

yönlendirilmesidir. Düşündüğümüz yöntemler arasında en mantıklı bulduğumuz havuzun 

başına ve ortaya koyacağımız denizaltımız ilk olarak kendi etrafında 280 derece dönüp 

ardından havuzun komşu kenarının ortasına giderek orda da 280 derece dönmesidir. 

Bu sayede tüm havuz kameramız tarafından taranıp kapı aranmış olup kör nokta 

kalmamış olmaktadır. Eğer yine de kapı bulunamazsa bu sefe diğer 2 kenara da gidilip aynı 

işlem tekrarlanacaktır. İlk olarak basınç sensörü sayesinde hesaplanan yüksekliğe inilerek 

denizaltı başlangıç konumuna yerleşecektir. 

Başlangıç Yüksekliği = Havuzun derinliği- (Kapının Yüksekliği / 2)   

(Kapının yüksekliği = 1000 mm) 

Bu yükseklik sayesinde kapıyla yaklaşık olarak aynı hizaya gelerek görüntü işlemenin en 

efektif şekilde çalışmasını sağlamaktadır.  

 Kenarlara gidilirken denizaltı başlangıç konumunu bildiğinden ve havuz ölçüleri algoritmaya 

dahil edilip öndeki mesafe sensöründen de yararlanılarak yüksek doğrulukta konumlandırılma 

sağlanacaktır. 
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*Kapının tespiti “Yazılım Tasarım Süreci / Otonom Yazılım Tasarımı” bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1. Otonom Yazılım Tasarımı 

Teknik şartnamenin yayınlanması ardından kapını özellikleri incelenmiş ve en uygun 

yöntem kararlaştırılmıştır. Kapının düzgün bir dörtgen olup renginin ise sudan kolayca 

ayrışabilecek (255,255,0) RGB değerine kod olarak ise “RAL: 1026” olarak geçen sarı olması 

nedeniyle basit ve etkili olan renk farklılıklarına göre tespit algoritması kullandık. İlk olarak 

yazılıma geçmeden verilen teknik ölçülere göre kapıyı yeniden modelledik. 

Bu sayede kolayca görüntüler oluşturup yazdığımız algoritmaları test edebilme imkânı 

kazandık. 
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Testleri yapabilmek için Davinci Resolve da gerçekçi bir havuz oluşturup 3d kapımızı 

havuzumuzun farklı yerlerine yerleştirdik. Görüntüyü gerçekçi için derinlik bulanıklığı 

rastgele gürültüler ve gerçek su videoları kullandık. Kameramızı 3d ortamımızda hareket 

ettirerek Görüntüler oluşturduk ve kodlarımızı yazmaya başladık. 

Görüntü işlemede kullanacağımız yazılım dili olarak python seçtik ve OpenCv 

kütüphanesi ve numpy kütüphanesinden yararlandık. İlk olarak bu kütüphaneleri import 

ederek kullanabilmelerini sağladık. 

 

Sonra önceden oluşturduğumuz 

videoyu görüntü kaynağı olarak 

ayarladık. 

Ondan sonra bir sonsuz döngü 

oluşturup her seferinde kaynaktan bir 

frame alıp kolay çalışabilmek için iki 

kat küçülttük. İstenmeyen görüntü gürültülerini yok etmek için medianBlur kullandık. 
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HSV renk uzayı Hue, Saturation ve Value(Ton, Doygunluk ve Değer)  olmak üzere 3 

değerden oluşur ve bu değerler silindir uzay üzerinde bir noktayı belirlemek için kullanılır. H 

değeri derece cinsinden verilir ve rengin tonunu belirler (örn. sarı, mavi, yeşil, lila.). S değeri 

rengin doygunluğunu belirler ve yüzdelik cinsten verilir(0 beyazken 100 rengin kendisidir). V 

değeri ise rengin ne kadar koyu olduğunu belirler ve yine yüzdelik cinsinden verilir.(örneğin 0 

siyahken 100 rengin kendisidir).  

Renklerin daha kolay anlaşılması sebebiyle RGB 

yerine HSV renk uzayını tercih ettik. Örneğin RGB 

uzayında (21,173,173) değerleri bir araya gelmeden bir 

renk ifade etmese de HSV uzayında aynı renk olan 

(180,88,68) renginin ilk değerinden açık mavi 

olduğunu 2. dereceden biraz parlak bir renk olduğunu 

3. değerden ise kısmen soluk olduğunu 

anlayabiliyoruz. Bu sayede başka bir programa 

başvurmadan istediğimiz renkleri seçmek kolaylaşmış 

oluyor. 

 

inRange fonksiyonu resmin üzerinde bir renk aralığına giren tüm noktaları bulur. Bu 

fonksiyona verdiğimiz değerler HSV uzayında parlak sarı renk H değeri 60 çevresinde olup S 

ve V değerleri 50 den fazla olan renklerdir. Ancak opencv H değerini 0-360 yerine 0-180 

değerleri arasında saydığı ve S ile V değerlerinin 0-255 değerleri arasında olduğu için aşağıda 

gördüğünüz renk aralığı seçildi. 

 

Aralığın iki ucundaki renkler Maskemizde oluşan bazı diğer renk patlamalarını absorbe etmek 

için morphologyEx fonksiyonunu kullandık.  

 

Maskemiz hazır olduktan sonra kontrastları tespit ettirip. Bulunan kontrastları alanına 

göre büyükten küçüğe doğru sıralattık. Bu sayede küçük bozulmaları veya ayak üzerindeki 

dörtgenleri tespit etmemek için yalnızca en büyük dörtgeni kullandık. Bu kontrastların sol üst 

köşelerinin x ve y ile birlikte genişlik ve yüksekliklerini boundingRect algoritması ile tespit 

ettirdik. Alanı hesapladıktan sonra belli bir büyüklüğün altında ise döngüden çıkarak dörtgeni 

saymadık. Değilse merkezini hesaplattık ve çizdirdik. Bu algoritmamızı motor kontrol 
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algoritmamız ile birleştirerek kapının merkeze olan yerine göre motorlara güç giderek kapıya 

yönelmesi ve içinden geçilmesi sağlanacaktır. 

Son olarak çıkan sonuçları gösterdik ve “q” tuşuna basılınca programın kapanmasını 

ve kaynağı okumayı bırakıp tüm pencereleri kapatmasını sağladık. 

 

Önceden hazırladığımız videolar üzerinde testler yapıp algoritmamızın başarılı olduğunu 

tespit ettik ama ilerde yapacağımız havuz testlerinde algoritmamızı kontrol edip geliştireceğiz. 

Tespit edilen kapının merkezi belirlendikten sonra kapının görüntünün merkezine olan 

x ve y eksenindeki uzaklık tespit edilir ve merkeze uzaklığa göre numpy içindeki oran 

fonksiyonu olan interp kullanılarak merkeze yaklaştıkça motorlara daha az müdahale edilmesi 

ve hedefin kusursuz olarak takip edilebilmesi sağlanır. Hedef merkezde tutulduğu sürece ileri 

gidilir ve hedefin içinden geçerken 5 sn ileri gidilir.  
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4.3.3.2. Manuel Sürüş Yazılımı 

 

Manuel sürüş yazılımın ilk başında oyun kolunun okunması bulunmaktadır. Bunun 

için pygame  kütüphanesini kullandık. 

Pygame İn içinde bulunan hazır joystick 

modülü ile usb den bağlanan joysticklerin 

her türlü eksen tuş ve diğer kontrol 

verilerinin almak mümkün. 

Bu sayede joystickten veriler okunabilir. 

Biz daha hassas olması açısından ps3 

kontrolcüsünü python ile kullandık. Bu 

sayede ek olarak DualShock 3 titreşim 

teknolojisinden yararlanma imkanı 

sağladık. Yaptığımız araştırmalar sonucu 

Pythonda bunu kullanabilmek için bir 

kütüphane bulduk. “ctypes” adlı bu 

kütüphane asıl olarak c de oluşturulmuş 

kütüphanelerin bazılarının pythonda 

kullanılması sağlamakta. Bu kütüphanenin içindeki” ctypes.windll.xinput1_1” modülü sayede 

dualshock ları ayrı ayrı kontrol etmemize imkan sağladı.  

. 

Bu sayede ileride ön tarafımıza takmayı planladığımız mesafe sensörü ile önümüzdeki 

engelleri operatörün elindeki kontrolcüye direk ileterek bilgilendirmek.  



 
 

29 
 

Verileri artık python ile okuduktan sonra pythondaki “Serial” kütüphanesi yardımı ile usb 

portundan veriler kodlanarak gönderilir aradaki dönüşümlerin ardından DeneYap kartımız 

tarafından alındıktan sonra Algoritma kısmında da belirttiğimiz gibi hesaplar yapılarak 

motorlara gidecek güçler belirlenip PWM pinlerinden ESC’lere bilgi gönderilir ve motorlar 

sürülür.  

 

Bilgisayar Kodumuz: 

Gerekli kütüphaneler içeriye alınır. Seri port haberleşme için açılır ve hazırlanır. Bu aşamada 

DeneYap kart ile uygun çalışmak için gerekli port, haberleşme hızı, zaman aşımı belirlenir. 

Joystickten aldığımız eksen verisini kodlar. 

 

Kodlanan veriler yollamaya yarar. 
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Joystickten istenilen eksen verisini almaya yarar.  

 

4.3.3.3. Manipülatör Kol Kontrol Yazılımı 

Kolumuzda fırçalı bir doğru akım motoru kullandığınızdan bunu sürmek için 

elektronik tasarım sürecinde bahsettiğimiz gibi bir motor sürücü kullandık. Motorumuzu 

“Motor A” konnektörüne bağladık.  Ardından gücümüzü ve gndlerimizi bağladık. Bu motor 

sürücü istenildiği takdirde PWM (dalga genişlik modülasyonu) üzerinden hız kontrolü 

yapabiliyor olsada bizim için gerekli olmadığından “Enable A”  pinini direkten 5v ta bağlayan 

kısa devre jumperını çıkarmadık ve motorun son hızda çalışmasını istedik. Ardından motoru 

ileri ve geriye sürebilmek için sürücü üzerindeki “Input 1” ve “Input 2” yi DeneYap kartımız 

üzerindeki boş iki dijital pine bağladık.  
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Bu iki pin kullanılarak motor ileri, geri veya durgun pozisyonda kullanılabiliyor. 

Kolumuzun çeşitli boyutlarda açılıp kapanması için belirli süreler belirledik ve kodumuzu 

yazdık. 

4.3.3.4.Kol kontrol kodu: 

Eğer serial porttan “ac” sinyali gelirse motora “10”, “kapa” sinyali gelirse “01” gönderip 1,5 

saniye bekledikten sonra “00” göndererek motoru durduruyoruz. 
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4.4. Arayüzler 

Aracımızda tamamen bizim tarafımızdan oluşturulmuş bir arayüz kullanılmıştır. 

Herhangi bir arayüz de temel alınmamıştır. 

Aracımızı süren operatörünüzün aracın durumuyla alakalı önemli bilgileri anlık olarak 

görüp sürüş kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen bir arayüz oluşturduk. Hem programımızla 

hızlı hem de uyumlu çalışması için arayüz tasarımında OpenCv kullandık. Arayüzümüz temel 

olarak kamera görüntüsünün üzerine yerleştirilmiş bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler 

olabildiğince operatörün görüşünü kısıtlamamak ve dikkatini dağıtmamak için kolay 

okunabilir ve  sade bir şekilde tasarlanmıştır.  

 

 

Ortamın şartına bağlı olarak operatör arayüz temasını değiştirip karanlık-açık modlardan 

birini seçebilir. 
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Operatör göreve bağlı isterse bilgilerin hepsini de ekrandan çıkarabilir. Ve direkten 

kamera görüntüsünü alabilir. 

 

 

1: Buradaki renk ile  kolumuzun açık mı kapalı mı olduğu görselleştirilmiştir. Kırmızı 

yuvarlak kolumuzun kapalı olduğunu yeşil yuvarlak ise kolumuzun açık olduğunu simgeler. 

2: Kolumuzla benzer olarak bu renk ise ışıklarımızın açık veya kapalı olduğunu gösterir. 

3: Otonom modun durumunu denetler. 

4: Operatörünüz buradaki sayaç sayesinde yarışmalarda verilen süreyi takip edebilir. 

5: Basınç sensöründen gelen veri burada hem sayısal olarak hem de bar olarak 

görselleştirilmiştir. 

6: Fps (Frame Per Second) burada görüntümüzün saniye başına kaç kare oynadığını gösteren 

değerdir.  
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Kamera görüntümüz ana ekran olarak temel alınıp operatörün maksimum dikkati 

üzerinde olması için tasarlanmıştır. Farklı kameralar arasında istenildiği takdirde geçiş 

yapılabilir. 

Arayüz Kodlarımız: 
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5. GÜVENLİK 

SÜMEROV takımı olarak önceliğimiz güvenliktir. Bu dikkatle takım üyelerimizin ve 

çevremizdeki insanların güvenliği üst seviyede tutulacaktır. Yarışma şartnamesindeki 

güvenlik ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler incelenmiş olup bunlara göre güvenlikle 

ilgili tasarım planlaması yapılmıştır ve yürürlüğe alınmıştır. 

Bunlara göre; 

● Kontrol kartımız, ESC’lerimiz ve daha birçok elektronik aletin kapsülümüzün içinde 

olacağından önceliğimiz kapsülümüzün sızdırmazlığı olmuştur. Kapağımızın 

sızdırmazlığını arttırmak için diğer önlemlerimizde sıvı ve oring contalar kullanmaktır. 

Bu sayede daha fazla sızdırmazlık sağlanacaktır.  

● Açıkta herhangi bir kablo ucu, kablo eklemesi ve çıplak bir iletken asla olmayacaktır. 

Robot üzerindeki tüm devre, kullanılan güç ve akıma uygun kablo seçimi yapıldı. 

●  Denizaltı robotunun pervaneleri kafes içinde olacak ve tehlike arz etmeyecek, kaporta ve 

diğer aksamları üzerinde keskin köşe ve kenarlar olmayacak şekilde tasarımı yapıldı. 

●  Denizaltı robotu için kullanılacak enerji 24 Volta düşürülüp kullanılacağından elektrik 

çarpmalarına karşı tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlandı. 

●  Elektrik devresinde ve su üstüne çıkan kontrol paneli kablosuna yeterince fazlalık 

verilerek gergin olmayacak şekilde tasarlanarak şartnamede kablolarla belirtilen ölçüler 

dikkate alındı. 

 

●  Kişisel koruyucu donanımlar takım üyelerinin atölye çalışmalarında kullanılmaları en üst 

seviyede sağlanacaktır. Eksik olan malzemeler olduğu takdirde en kısa sürede temin 

edilip kullanıma hazır hale getirileceklerdir. 

 

●  Denizaltı robotumuzun üretim sürecinde takım üyelerimizin makinelerde çalışmadan 

önce gerekli iş makinelerinin eğitimi almaları sağlanacaktır. Aksi takdirde eğitimi 

alınmayan makine kullanılmayacaktır. 

 

● Aracımızın kapsülüne su sensörleri konulacaktır. Test ve yarışma sırasında aracımızın 

içinde herhangi bir sızıntı olduğunu anladığımız zaman derhal güç kesilip sudan 

çıkarılacaktır. 

 

● Aracımızda kullanacağımız kablolar su ile temas halinde olacağı için su geçirmeyen 

kabloları tercih ettik. Tercih ettiğimiz kabloların gerekli kontrollerini yaptık. 

 

● Li-Po ve Li-İon bataryaların kullanılması halinde maksimum dikkatle çalışılıp 

depolanırken özel çantada bekletilmelidir. 

 

●  Güç kaynaklarının bağlantılarında kesinlikle sigorta ve acil durdurma butonu 

bulunacaktır 

 

● Yüzme bilen takım üyeleri havuz kenarında bulunurken yüzme bilmeyenler havuz 

uzağında testlere katılacaktır. 

 

● Yüzme bilmeyenler kesinlikle test sırasında can yeleği kullanacaktır. 

 

● Test sırasında kaymayacak ayakkabılar tercih edilecektir 
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● Suya düşen takım üyesi olması halinde ilk müdahaleyi yüzme bilen takım üyemiz Bekir 

Berke GÜLMEZ müdahale edecektir 

6. TEST 

Aracımızı maddi sıkıntılardan dolayı henüz tamamlayamadığımız için ve pandemi nedeniyle 

toplanamadığımız için maalesef fiziksel bir test gerçekleştiremedik. Bunun yerine testlerimizi 

yazılımsal şekilde simülasyonlar hâlinde gerçekleştirdik. Bu simülasyonların sonuçları 

“Mekanik Simülasyonlar” başlığı altında gösterilmiştir. Ama yapmayı planladığımız testler 

bulunmaktadır. Bu testler mekanik ve elektronik-yazılım olarak ikiye ayrılmakta: 

 

Mekanik Testler: 

● Kapak için farklı sızdırmazlık yöntemleri denenip küçük baskılar üzerinde 

sızdırmazlık sağlanmaya çalışılacaktır. 

● Kullanacağımız filamentlerin sağlamlıkları test edilecektir. 

● Kullanılacak filamentlerin ve malzemelerin su geçirgenlik, paslanma vb. sorunları 

gözlenecek ve gerekli yerlerde farklı malzemeler kullanılacaktır. 

● Pervaneler basılıp motorlarla birlikte teste sokularak itme kuvvetlerinin yeterliliği 

ölçülecek gerekmesi durumunda pervane tasarımı geliştirilecek. 

● Aracın batma-yüzme durumu gözlenip ağırlık veya köpükler sayesinde araç su içinde 

asılı kalması sağlanacaktır. 

● Ağırlık merkezi testi yapılıp eklenecek ek ağırlıklar sayesinde dengelenecektir. 

● Kolumuzun maksimum yük taşıma ve su altındaki çalışma testleri yapılacaktır. 

Elektronik Testler: 

● Haberleşme protokolleri denenip 25-30 metre arası başarılı çalışmaları sağlanacak. 

● Motorların düzgün çalışıp çalışmadıkları test edilip devirleri ölçülecek. 

● Gyronun doğru konumlandırılması sağlanıp eğim testleri yapılacaktır. 

● Acil durum durdurma butonu ve sigortalar test edilip güvenli çalıştıklarından emin 

olunacaktır. 

● Su basınç sensörü test edilip havuz için kalibre edilecektir. 

● Ultrasonik mesafe sensörü su altında denenip sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

Yazılım Testleri: 

● Aracımız hazır olduktan sonra kapıların modelleri üretilip havuzda otonom kodları test 

edilip iyileştirilecektir. 

● Arayüz yazılımı havuzda test edilip araçtan görüntü aktarımı denenecektir. 

● Havuz testlerinde motor kontrol algoritması geliştirilerek hareket kabiliyetleri 

sınanacaktır. 

Pilotaj Testleri: 

● Takımdan en az 3 kişi aracın kullanılması için hazırlanacak olup ilk olarak bilgisayar 

ortamındaki simülasyonlarda ardından da havuz testlerinde kendini geliştirecektir. 

Ekip testleri: 

● Çeşitli sorunlarda teknik mola süresini verimli kullanabilmeniz için önceden testler 

yapılıp gerekli aletler kullanarak aracın parça değişim süreleri ölçülecektir. 
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7. TECRÜBE 

Bu yarışmaya katılmaya karar verdiğimizden beri tüm takım üyelerimiz kendisini 

geliştirmekte ve yeni birçok şey öğrenmektedir. 

Örneğin Ebubekir TAŞCI 3D tasarım yaparak kendisini bu konuda geliştirmiş ve 

bunun yanında simülasyon programlarını kullanmayı öğrenmiştir. Süleyman ÖZYÜREK 

arduino programlama konusunda ilerleme kaydetmiştir. Mustafa ÖZKAN liderlik konusunda 

büyük tecrübeler edinmiş bu sayede problemlerin hızlı çözülmesini ve gerekli durumlarda 

hızlıca bir araya gelinmesini sağlamıştır. 

Kazanılan bu tecrübeler sayesinde aracın geliştirme aşaması git gide hızlanarak 

vakitten çok büyük kazanç elde edilmiştir. 

Tüm bu süreçte takım danışmanımız Fatih KÜLTUKTÜRKAN’ın geçmiş yıllarda 

kazandığı deneyimler de aracın şu anki haline gelmesinde çok faydalı olmuştur. Takım 

danışmanımızın tecrübelerine dayalı kararlara ise geçmiş yıllardaki araçların montaj 

görevinde parçaları taşımakta zorluk yaşaması sebebiyle 8 motor kullanmamız verilebilir. 

Bireysel tecrübelerin yanında bazı genel deneyimler de proje esnasında takıma 

yardımcı olmuştur. Örnek olarak Kritik Tasarım Raporunun yazılması sürecinde ÖTR 

değerlendirmesi göz önünde bulundurulmuştur. Her bir araç tasarımı da bir öncekinin 

eksiklerini düzeltmiştir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 
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41 
 

Zaman planlaması başta belirlenmiş olup zamanla değişikliklere uğramıştır. Birbirleri 

ile kesişen noktalarda aynı anda çalışılmış veya gruplar halinde iş birliğine yapılmıştır. 

8.2. Bütçe Planlaması 

 

Ön tasarım raporunun geçilmesinin ardından gerekli malzemeler gözden geçirilip yeni 

ve güncel fiyatları içeren bütçe tablosu oluşturulmuştur. Yapılan malzeme araştırması 

sırasında güvenilir ve yerli kaynaklar tercih edilip son fiyat oluşturulmuştur. 

Toplam gerekli üretim ve malzeme maliyeti: 6.916,44 TL’dir. 

8.3.Risk Planlaması 

• Kırılan parça olması halinde: yarışmaya ve testlere her zaman yedek parça ile gidilecek, bu 

parçaların kolaylıkla değiştirilebilmesi için tasarım ayarlanmıştır.  

• Motorların bozulması halinde: yarışmaya motorların yedeği götürülecek ve gerektiğinde 

değiştirilebilecektir. 
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 • Pilotun aracı kullanamayacak durumda olması halinde: takım üyelerinden en az 3 kişi aracı 

kullanma konusunda kendisini geliştirecek, bu sayede yedek pilotumuz rahatlıkla devreye 

girecektir.  

• Atölyede yangın çıkması halinde: her zaman danışman öğretmen gözetiminde çalışılacak, 

acil durdurma butonuna basılıp yangın tüpüyle ilk müdahale yapılacaktır. 

 • Atölyede yaralanma durumu yaşanması halinde: en kısa sürede danışman öğretmene bilgi 

verilecek, okul hemşiresinden yardım istenecektir.  

• Malzeme temininde gecikme yaşanması halinde: benzer bir parça kısa süreliğine 

kullanabilmek için üretilebilecek ise, geçici bir parça üretilir mümkün olmaması halinde 

elimizdeki işe yarayabilecek benzer parçalar geçici olarak kullanılır.  

• Aracın içerisine su sızması halinde: enerji kesildikten sonra acilen ıslanmamış parçalar 

kurtarılmaya çalışılır, doğru çalışmayan parçalar tespit edilip yenilenir.  

• Planlanan bütçenin yetmemesi halinde: daha ucuz alternatifler gözden geçirilir, eğer sonuç 

alınamazsa okulumuz Sümer Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlarından destek 

alınır.  

• Yazılımların kaybolması halinde: tüm çalışmaların yedekleri günlük olarak alınıp internet 

ortamında takımımıza özel bulut depolama sisteminde saklanacaktır.  

• Takım üyelerinin çoğunda hastalık görülmesi halinde: yüz yüze çalışmalar durdurulup 

mümkün olduğunca uzaktan devam edilecektir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın gövde tasarımında kullandığımız kanatlar tamamen bize ait olup motorların 

taşınması ve dayanıklılığının arttırılması için simülasyonlar sonucu en uygun şekilde 

tasarlanmıştır.  

Ayrıca aracımızın arkasından çıkacak olan kablolar için konnektörler ile bağlantı kurulmuş 

olup bu sayede bir arıza anında kabloların değiştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir.  

Aracımızın mekanik kolu hem sualtı hokeyi görevi için konumu ve yapısı gereği ölçülere 

uygun olarak hem de yapboz görevinde yük kaldırma sırasında herhangi bir kırılma durumu 

oluşturmaması için sağlam ve çok bağlantılı olarak tasarlanmıştır. 

 Bu kolu bize özgün kılan şeyler ise kolun iki kademeli açılması ve hockey puckını tam olarak 

içine alarak havaya kaldırmadan, kaydırmadan kaleye sürükleye bilmesidir. 

Kanatlar hem montajda kolaylık oluşturması hem de gerekli durumda kolaylık 

değiştirilebilmesi için vidalı bir sistem tercih ettik kanatların kolaylıkla yerinden çıkmaması 

için ise gövdeye yollar ekledik. 

Sızdırmazlığı sağlamak için özel parçalar tasarlayıp ekledik. 

Ara Yüzümüzü baştan tasarlayıp operatör için en uygun hale getirdik. 

Kontrol yazılımımızı hazır olarak alıp değiştirmek yerine baştan oluşturmayı seçtik. 

Su altında kareleri bulmak için gelişmiş bir yapay zekâ modeli oluşturduk ve denedik.  
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10. YERLİLİK 

Mümkün olduğunca parça takımımızca üretilmiştir. Bu parçalara gövde ve motor 

nozzleları gibi daha basit parçaların yanında manipülatör kol ile sızdırmazlık parçaları da 

dahildir. 

Ancak imkanlarımız dahilinde üretemeyeceğimiz parça ve malzemeler de 

bulunmaktadır. Elektronik komponentler ile yapıştırıcı, vida gibi malzemeler bunun en önemli 

örnekleridir. Bu malzemeler için yerli alternatifler ön planda tutulmasının yanında mümkün 

olduğunda her zaman yabancı malzemeler yerine kullanılmışlardır. 

Bu malzemelere: 

● Arduino, Raspberry Pi vb. yerine DeneYap Kart, 

● Yabancı ESC ve Motorlar yerine DEGZ tarafından yapılan alternatifleri, 

● Filament olarak ABG ve Sava Filament tarafından üretilen filamentler, 

● Yapıştırıcılarımızın 404 ve Merken gibi yerli firmalardan alınması örnek gösterilebilir. 
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13) rs485: https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485 son erişim tarihi: 06.06.2021 
14) stl: https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) son erişim tarihi: 06.06.2021 
15) mpa: https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit) son erişim tarihi: 06.06.2021 
16) MIT: https://tr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Teknoloji_Enstit%C3%BCs%C3%BC son 

erişim tarihi: 06.06.2021 
17) hsv: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV son erişim tarihi: 06.06.2021 
18) esc : https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control son erişim tarihi: 06.06.2021 
19) pwm: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation son erişim tarihi: 06.06.2021 
20) fps: https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate  son erişim tarihi: 06.06.2021 
21) PLA Makalesi: 

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/112940/Anderson_Physical%20and%20me
chanical%20properties.pdf;jsessionid=65D0F1FDAB1A176B40DEA2544B301B5F?sequence=1 
son erişim tarihi: 06.06.2021 

https://shop.abgfilament.com/index.php?route=product/category&path=61
https://www.boyutkat.com/3d-yazici-filament/esnek-filament-nedir/
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://opencv.org/
https://www.python.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zek%C3%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Teknoloji_Enstit%C3%BCs%C3%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/112940/Anderson_Physical%20and%20mechanical%20properties.pdf;jsessionid=65D0F1FDAB1A176B40DEA2544B301B5F?sequence=1
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/112940/Anderson_Physical%20and%20mechanical%20properties.pdf;jsessionid=65D0F1FDAB1A176B40DEA2544B301B5F?sequence=1
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11.2. Proje Süresince Yararlanılan Yazılım 

1) VSCode, Pycharm, Arduino IDE: Aracın yazılımı yapılırken kullanıldı 
2) Autodesk Fusion 360, Solidworks: Aracın 3D tasarımı ve kuvvet simülasyonları yapılırken 

kullanıldı. 
3) SimFlow,: Aracın akış simülasyonlarında kullanıldı 
4) Microsoft Word: Kritik tasarım raporu yazılırken kullanıldı. 
5) LaTeX: Ön Tasarım Raporu yazılırken kullanıldı. 
6) Inkscape: Takım logosu tasarlanırken ve bazı şemaların çizilmesinde kullanıldı. 
7) GIMP: Kullanılacak resimlerin üzerindeki işaretlemeler yapılırken kullanıldı. 
8) DRAW.IO, Modelio: Şemalar çizilirken kullanıldı. 
9) MS Paint: Kısa çizimler için kullanıldı. 
10) Discord, Zoom: Takım içi iletişim için kullanıldı. 
11) Davinci Resolve: Test ve diğer video işlerinde kullanıldı. 

https://code.visualstudio.com/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
https://www.arduino.cc/en/software
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
https://www.solidworks.com/
https://sim-flow.com/
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/word
https://www.latex-project.org/
https://inkscape.org/
https://www.gimp.org/
https://app.diagrams.net/
https://www.modelio.org/
https://support.microsoft.com/en-us/windows/get-microsoft-paint-a6b9578c-ed1c-5b09-0699-4ed8115f9aa9
https://discord.com/brand-new
https://zoom.us/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/

