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1 – RAPOR ÖZETİ 

Sualtı teknolojileri ve araştırmaları son yıllarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen 

gelişmeler de göz önüne alındığında gittikçe önem kazanmaktadır. Dünyanın enerjiye olan 

bağımlılığı, ülkeleri ve araştırma şirketlerini denizlerdeki enerji kaynaklarına ve buralardaki 

potansiyel alanlara yönlendirmektedir. Ülkemizin de 3 tarafının denizlerle, potansiyel enerji ve 

araştırma alanlarıyla kaplı olduğu düşünüldüğünde su altı çalışmalarından geri kalması söz 

konusu dahi değildir. Bu amaç ve vizyonla TAMİ ekibi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği bünyesinde bitirme çalışmamızı yapmak, sualtı konularında çalışmak 

ve sualtı aracı geliştirmek amacıyla Doç. Dr. Cenk Ulu danışmanlığında çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz.  

Kuruluş aşamasında bitime çalışması odaklı bir ekip iken daha sonrasında bu alanda 

yapılacak çalışmaların önemine ve ülkemizde atılan ilk adımlar olabilmesi hatta daha da 

yaygınlaşması amacıyla gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalara su altı araçları 

geliştirmeye yöneldik. Bu misyonun gerçekleştirilmesinin ilk adımı olarak da ulusal ve 

uluslararası mecrada rüştünü ispatlamış olan TEKNOFEST yarışmasına katılmak ve burada 

başarı elde etmek amacıyla bu raporda detaylı olarak anlatılacak olan otonom su altı aracının 

tasarlanmasında ekip olarak özveriyle çalıştık. 

Tasarlanan sualtı aracı TEKNOFEST yarışmasında verilen görevleri otonom olarak 

gerçekleştirebilecek fonksiyonelliğe sahip olacaktır. Bunun yanında yapılan analizler ve diğer 

mühendislik kısıt ve gerekleri detaylı bir biçimde aktarılacaktır. Tasarlanan aracın detaylı 

anlatımı ise ilgili bölümlerde kapsamlı bir anlatımla sunulacaktır. Tasarlanan aracın kritik 

raporunda teknik bölümlerin anlatımından sonra ise üretimde kullanılacak malzemeler, üretim 

yöntemleri, güvenlik, zaman, bütçe ve iş-zaman çizelgesi detaylı olarak sunulacaktır. Yapılan 

tasarımlarda özellikle TEKNOFEST ruhuna ve amacına uygun olarak mümkün mertebe 

yerlileştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Raporun ilgili kısımlarında belirtileceği üzere su 

altı aracının gerek özgünlüğünün artırılması gerekse yerlilik oranının artmasına yönelik çabalar 

detaylı olarak sunulacaktır. 
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2 – TAKIM ŞEMASI 

2.1 – Takım Üyeleri 

2.2 – Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3 – PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım raporu sonuçları açıklanması sonrası hakem değerlendirmelerini ve ön 

tasarım raporumuzu tekrardan inledik. Bu incelemeler sonucunda eksik kısımları tek tek tespit 

ettik. Bu tespitler sonucunda mekanik, elektronik ve yazılım alanlarında eksik görülen kısımları 

revize ettik. Bu süreçte en çok hassasiyet gösterdiğimiz kısım ise motorlar oldu. Robotta 

kullandığımız motorları Ön Tasarım Raporunda T200 olarak belirlemiştik. Fakat bu   motorların 

yerine ar-ge’sini hala yürütmekte olduğumuz yerli motor çalışmaları ile değiştirme kararı aldık. 

Dış kasa, pervane tasarımlarının bittiği ve örnek olarak 3boyutlu yazıcıda bastırdığımız bu 

motorları henüz test etme ortamı bulamadık. Bunu en kısa sürede tamamlayarak, yarışmada 

yerli motorumuzu kullanmayı planlamaktayız. İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasına ilk 

başvurumuz olması nedeniyle, her araştırma sonucunda yeni bilgiler ve yeni denizlere 

açılmanın mutluluğu ile bu salgın döneminde de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz  

Şu anda sualtı robotumuzun mekanik olarak geliştirmesi üzerinde çalışmaları devam 

etmektedir. Bu çalışmalardan basınçlı kabın sızdırmazlığı ve aracın hidrodinamik özellikleri 

sebebiyle rahat hareket etme kapasitesi. Elektronik ekipmanların koyulacağı basınçlı kap için 

tüm teorik çalışmalar ve hesaplamalar yapılmış olup, iç yerleşimine kadar tasarlanmıştır. 

Üretim için gerekli yerlerle görüşülmüş ve maddi imkan bulunduğu taktirde hemen üretime 

başlanılacaktır. İlk üretime basınçlı kap ile başlayacağımızı belirtmek isterim.  

Aynı zamanda aracın hidrodinamik özelliklerini ölçmek ve gerçek ortamda vereceği 

tepkileri teorik yollarla hesaplayarak geliştirmekteyiz. ANSYS ile CFD analizler yaparak ‘Sıfır 

Hız Noktası’, su içerisinde oluşacak tepkilere dayanaklı malzeme seçimi yapımı konularında 

çalışılmaktadır. Bu analizler sonucunda kanatlarda kullanmayı planladığımız alüminyum 

malzeme yerine, fiberglass malzemeden serme üretim yöntemi kullanılacaktır. Bunun sebebi 

alüminyum malzemesinin sert olmayışı, esnemeye ve yıpranmaya ve suda çözünmeye 

dayanıksız olmasıdır. Fiberglass malzemenin özellikleri ise üretim esnasında bal peteği prepreg 

malzeme ile desteklenmesi sonucu yüksek mukavemet ve su içerisinde yıpranmanın çok az 

olması. Mevcut durumda okulda yapmış olduğumuz torpido şekilli sualtı aracında bu teknik ile 

gövdeyi tamamlamış bulunmaktayız ve yüksek verim almaktayız.  

ÖTR aşamasında yapmış olduğumuz kontrol algoritmalarını hem daha anlaşılır hale gelmesi 

için hem de bu alanda da çalışmamızı ilerletmek için yeni kontrol algoritmamızı MATLAB 

SIMULINK ile tasarlamış bulunmaktayız. Bu kontrol algoritmaları sonucunda ROS 

uygulaması üzerinden ilk önce kendi kontrolümüz ile yarışma ortamını deneyimi elde edeceğiz. 

Daha sonra bu kontrol algoritmaları ile UWSim programı sayesinde robotu entegre ederek 

otonom kontrol algoritmalarımızın doğruluğu test etmiş olacağız. 

Elektronik tasarımımızda herhangi bir değişlik olmayıp, elektronik alanında yaptığımız/yapıyor 

olduğumuz harcamalar değişmemiştir. Fakat robotun kanat kısımlarının malzemesi 

değiştiğinden dolayı bu bütçe tablosu güncellenmiştir. Ayrıca tablolarda kendi imkanımız ile 

aldığımız malzemeler de belirtilmiştir. 
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4 – ARAÇ TASARIMI 

4.1 – Sistem Tasarımı 

Aracın sistem mimarisi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1 – Genel Sistem Mimarisi 
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4.2 – Aracın Mekanik Tasarımı 

 

Aracın mekanik tasarımı; araç tasarımı, robot kol tasarımı ve basınçlı kap tasarımından 

oluşmaktadır. Bu mekanik tasarım süreçleri ilgili bölümlerde detaylıca açıklanmaktadır. Aracın 

mekanik tasarımı yapılırken genel olarak Şekil 2’ de akış şemasında gösterilen adımlar takip 

edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2 – Mekanik Tasarım Akış Şeması 
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4.2.1 – Mekanik Tasarım Süreci 

 

4.2.1.1 – Araç Gövde Tasarımı 

 

Sualtı araç gövde tasarımları genellikle kapalı hacim tasarım ve ıslak tasarım olmak 

üzere sınıflandırılmaktadır. Kapalı hacim tasarım yönteminde dış gövde su sızdırmazdır. 

Projede kullanılacak yöntem olan ıslak tasarımdaysa, dış gövde su sızdırmaz olmayıp görevi 

aracın bütünlüğünü sağlamak ve araca hidrodinamik bir form kazandırmaktır. Aracın dış gövde 

tasarımında hız, dar alanda manevra kabiliyeti, tahrik sisteminde kaç motor kullanılacağı ve 

motor konumlarının nerede olacağıyla ilgili farklı tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlar manevra 

kabiliyeti, güç tüketimi, hareket serbestlik dereceleri ve maliyet açısından karşılaştırılmıştır. 

Değerlendirmeler sonucunda yarışmanın görev isterlerini en iyi karşılayan tasarım seçilmiştir. 

Şekil 3,4,5,6’ da aracın gövde tasarım çizimi bulunmaktadır. Dış gövde tasarımında yüksek 

manevra kabiliyeti sağlayabilmek adına prizmatik form tercih edilmiştir. Gövde malzemesi 

olarak hafif bir yapıya sahip olmasına karşın mukavemetli olması sebebiyle fiberglass malzeme 

tercih edilmiştir. Pozitif yüzerliğin, görev isterleri göz önüne alındığında en iyi sonucu vereceği 

kararlaştırılmıştır. Pozitif yüzerlik gövdeye monte edilecek yüzdürücü ekipmanlar ile 

sağlanacaktır.  Gövde tasarımı için ANSYS programı kullanılarak akış analizleri yapılmıştır.  

[1] 

 

 

 

 
 

Şekil 3 – Araç Gövde Tasarımı 
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Şekil 4 – Araç Gövde Tasarımı Üstten Bakış 

 

 
 

Şekil 5 – Araç Gövde Tasarımı Yandan Bakış 

 

 
 

Şekil 6 – Araç Gövde Tasarımı Önden Bakış 
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4.2.1.2 –Şase Tasarımı  

 

Şase temel olarak gövdenin, basınçlı kabın ve robot kolun üzerine monte edildiği; aracın 

bütünlüğünü sağlayan bölümdür. Şase tasarımında malzeme olarak yüksek mukavemet, kolay 

işlenebilirlik ve yüksek korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı alüminyum 6000 serisi 

tercih edilecektir. Şase üzerinde pozitif yüzerliği sağlamak amacıyla yüzdürücü ekipmanlar 

bulunacaktır. Aracın şase tasarımı Şekil 7, 8, 9’ da verilmiştir. 

 

 
Şekil 7 – Şase Tasarımı Üstten Bakış 

 

 
 

Şekil 8 – Şase Tasarımı Yandan Bakış 
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Şekil 9 – Şase Tasarımı Önden Bakış 

 

4.2.1.3 – Basınçlı Kap Tasarımı 

 

Basınçlı kap akrilik kubbe, akrilik tüp, alüminyum flanşlar, alüminyum kapak, o-ringler 

ve sızdırmaz sualtı konnektörlerinden oluşan; araçtaki sızdırmazlığın sağlandığı tek bölümdür. 

Su ile teması istenmeyen tüm elektronik ekipmanlar sızdırmazlığı sağlanmış, su altındaki dış 

basınca dayanıklı kaba koyulacaktır. Şekil 10’ da basınçlı kap tasarım çizimi bulunmaktadır. 

Basınçlı kabın içerisinde elektronik ekipmanların koyulacağı bir platform olacaktır. Bu 

platform arka kapağa sabitlenmiştir böylelikle istenildiğinde elektronik ekipmanlara kolaylıkla 

müdahale edilebilecektir. Kaba koyulacak tüm elektronik ekipmanlar belirlenmiş, bunların 

konumlandırması yapılmış ve basınçlı kap iç tasarımı gerçekleştirilmiştir. Basınçlı kap iç 

yerleşimi Şekil 11’de verilmiştir. Kaba giren, çıkan kablolar için delikler açılacak ve 

kullanılacak sualtı konnektörleriyle deliklerin sızdırmazlıkları sağlanacaktır. Basınçlı kabın 

güvenliği için sıcaklık, basınç ve sızıntı sensörleri kullanılacaktır. Sızıntı sensörleri basınçlı 

kabın tabanına koyulacak bu sayede kaba sıvı girişi olması durumunda acil durum senaryosu 

uygulanarak elektronik ekipmanların zarar görmesi engellenecektir. Basınçlı kabın basınç 

dayanım analizleri 12 bar basınç değeri için gerçekleştirilmiştir. [2] 

 

 
 

 

Şekil 10 – Basınçlı Kap Tasarımı 
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Şekil 11 – Basınçlı Kap İç Yerleşimi 

 

4.2.1.4 – Robot Kol Tasarımı 

 

Araç tasarımında kullanılması planlanan robot kol mekanizması Bluerobotics Newton 

Subsea Gripper’ dır. Bluerobotics Newton Subsea Gripper 1 hareket serbestlik derecesine sahip 

yatay, dikey konumdaki cisimleri rahatlıkla kavrayabilen, PWM sinyalleriyle kolaylıkla kontrol 

edilebilen ve 300 metre derinliğe kadar sızdırmazlığa sahip olan bir robot koldur. Yarışma 

görevleri incelenmiş ve bu fonksiyonların yeterli olduğuna karar verilmiştir. Robot kolun çapı 

36mm, boyu 285mm ve tutucunun ağız açıklığı 70mm’dir. Robot kol şaseye 4 tane M5 vida ile 

monte edilecektir. Şase robot kol bağlantısı Şekil 13’ de verilmiştir.  [3] 

 

 

Şekil 12 – Newton Subsea Gripper 
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Şekil 13 – Şase Robot Kol Bağlantısı 

 

4.2.2 – Malzemeler 

Akrilik Cam: 

Aracın basınçlı kap modülünün üretiminin akrilik cam kullanılarak yapılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca basınçlı kabımızın ön tarafı da akrilik kubbe biçiminde tasarlanacaktır. 

Basınçlı kabımızın özellikle ön kubbe kısmı kameradan veri ve görüntü alabilmesi için saydam 

olarak üretilmesi planlanmıştır. Saydam malzemeleri karşılaştırdığımızda birçoğu arasından 

akrilik camın diğerlerine kıyasla üretim sürecinde projemiz için daha faydalı olacağına karar 

kılınmıştır. Diğer saydam malzemelere kıyasla mukavemetinin daha fazla olması, ısı 

geçirgenliğinin düşük olması, kimyasal maddelere karşı dayanıklılığının yüksek olması, 

hafifliği ve kolay işlenilebilir olması gibi özellikleri sebebiyle akrilik cam projemiz için en 

uygun malzemedir.  

Epoksi Reçine: 

Sualtı araccında sızdırmazlığı istenen ekipmanların sızdırmazlığının sağlanması 

önceliklerimizin başında gelmektedir. Bu sızdırmazlığın sağlanması için basınçlı kap dışındaki 

malzemeler genellikle su geçirmez seçilecektir ve bu özellikte olmayan malzemelerin 

sızdırmazlığı ekip bünyesinde sağlanacaktır. Konnektör bağlantıların su geçirmezliğini 

sağlamak için epoksi reçine kullanılacaktır. Epoksi reçine, termosetler grubunda bulunan çok 

yüksek yapıştırma gücü ile bilinen plastik malzemedir. Neme, ısıya, kimyasallara ve aşınmaya 

karşı mükemmel bir direnç gösterirler ve uzun ömürlü olmaları gibi özellikleri sebebiyle epoksi 

reçine konnektör bağlantılarının su geçirmezliği için en uygun malzemedir. 

Alüminyum: 

Sualtı robot projesinin dayanıklılığı, ağırlığı ve korozyon direncinin önemli 

parametreler olduğu göz önüne alındığında bu özellikleri sağlayacak malzeme seçimi de hayati 

bir öneme sahip olmaktadır. Yapılan araştımalar, analizler ve fiyat-performans 

değerlendirmeleri sonucunda sualtı robotun şasesinin, flanşının ve basınçlı kabın kapağının 

malzemesinin alüminyum olmasına karar verilmiştir. Diğer metallere göre hafifliği, 

dayanıklılığı ve korozyon direnci açısından birçok avantajından dolayı sualtı robotunda 

kullanılmak için en uygun malzeme 6000 serisinden alüminyum olacaktır. 
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Fiberglas: 

Sualtı projesinde gövde tasarımı için yapılan araştırmalar sonucunda fiberglas 

kullanılmasına karar verilmiştir. Hafif bir yapıya sahip olmasına karşın dayanıklı olması, su ve 

nem ile temasında suyu tolere edebilmesi gibi özelliklerinin yanında esnek yapısı sayesinde 

çekme ve gerilmelere dayanıklı olması gibi özelliklerinden dolayı projemizde gövde tasarımı 

için cam elyaf olarak da adlandırılan fiber cam yani fiberglas kullanımı sualtı robotunun 

gövdesi için en uygun malzemedir. 

PLA Filament: 

Sualtı robotunun belli kısımlarında 3 boyutlu yazıcı kullanılarak gerekli komponentler 

üretilecektir. Bu komponentlerin gerek hafifliği gerek üretim maliyeti gerekse entegrasyon 

kolaylığının sağlanabilmesi için 3 boyutlu yazıcı kullanılmasına karar verilmiştir.3 boyutlu 

yazıcı malzemesi olarak ise PLA filament kullanımı gerekli görülmüştür. Kolay erişilebilirliği, 

fiyat-performans yüzdesi göz önüne alındığında PLA filament seçimi sualtı robot projesi için 

gayet uygun olduğu görülmektedir. 

 

4.2.3 – Üretim Yöntemleri 

Sualtı robotunun kısımları ve kullanılan komponentler göz önüne alındığında üretilirken 

birden fazla üretim yoluna başvurulması gerektiği görülmektedir. Gerek dış iskelet yapısında 

olsun gerekse diğer kısımların üretimlerini yaparken maliyeti minimum seviyede tutmaya önem 

gösterilmiştir. Üretimde kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. 

Lazer Kesim: 

Aracın iskeletini oluşturmak için lazer kesim yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemin 

seçilmesinin sebepleri ise parça üretiminde kalıp maliyetinin olmaması ve projenin belirli 

zaman limitleri olması sebebi ile zamandan tasarruf açısından fazlasıyla hızlı bir yöntemdir. 

 

Şekil 14 – Lazer Kesim 

 



 

17 
 

Lehimleme: 

Elektronik ekipmanların birbiriyle bağlantısını sağlamak için lehimleme yöntemi 

kullanılacaktır. 

       

Şekil 15 – Lehimleme 

3 Boyutlu Baskı: 

Motor başlıklarını ve motor pervanesinin üretimi için 3 boyutlu yazıcı kullanılacaktır.        

 

Şekil 16 – 3 Boyutlu Baskı 

 



 

18 
 

CNC İşleme (Talaş Kaldırma):  

Sanayide parça üretiminde en çok kullanılan yöntemlerin başında gelen CNC işleme sualtı 

altında robotunun bazı kısımlarının üretiminde kullanılacaktır. Bu yöntem alüminyum, metal 

ve diğer birçok alaşım vb. türevleri kolaylıkla işleyebilecek yöntemdir. Buna göre sualtı 

robotunun basınçlı kabının  kapakları CNC işleme yöntemini kullanılarak üretilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17 – CNC İşleme 

Kaynak: 

Kaynak yöntemi metal ve türevi malzemeleri birleştirmek için kullanılan en yaygın klasik 

yöntemdir. Sualtı robot projesinde de şasenin alüminyum bağlantıları ve diğer bazı bağlantılar 

için kullanılacak yöntemlerden biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 – Kaynak 

 

Şerit testere: 

Sualtı robotunun üretimi sırasında bazı kesim işlemleri gerekecektir. Bu işlemler 

gerçekleştirilirken şerit testere kullanılacaktır. 
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4.2.4 – Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

BOY 

 

 

 

 

 

410 mm 

 

 

 

 

 

EN 

 

 

 

 

 

 

498.04 mm 

 

 

 

 

YÜKSEKLİK 

 

 

 

 

 

250.19 mm 

 

 

 

 

 

AĞIRLIK 

 

 

 

 

 

 

7.54 kg 

 

Tablo 2 – Fiziksel Özellikler Tablosu 
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4.3 – Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 – Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

Aracın elektronik tasarımı; tahrik sistemi, güç sistemi, görüntüleme ve aydınlatma sistemi, 

sensörler alt başlıklarından oluşmaktadır. Elektronik genel sistem mimarisi Şekil 19’da 

verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 19 – Elektronik Bağlantı Şeması 

 

 

 

 

 



 

21 
 

4.3.1.1 – Tahrik Sistemi Tasarımı 

 

4.3.1.1.1 – Motor Konumlandırma 

 

Motor konumları, aracın performansı için en az motor seçimi kadar önemlidir. Tahrik 

sisteminde kaç motor kullanılacağı ve motor konumlarının nerede olacağıyla ilgili farklı 

tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlar manevra kabiliyeti, güç tüketimi, hareket serbestlik 

dereceleri ve maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 4 yatay, 2 dikey 

olmak üzere 6 adet motor kullanılmasına karar verilmiştir. Motor yerleşimleri Şekil 20' de 

gösterilmiştir. Araç 4 yatay motor sayesinde boy öteleme ve sapma hareketini; 2 dikey motor 

sayesinde dalma-çıkma ve yalpa hareketini yapabilmektedir. Böylelikle araç 4 hareket 

serbestlik derecesine sahip olmaktadır. [4] 

 

Şekil 20 – Araç Motor Yerleşimi 

 

4.3.1.1.2 – Motor Seçimi 

 

Araca gerekli itki kuvvetini sağlayacak motor seçiminin yapılabilmesi için Hesaplamalı 

Akışkanlar Mekaniği (CFD) analizi yapılmıştır. Görevler için bir hız gereksinimi 

bulunmadığından analiz aracın yatay hareketi için 1 knot hız, dikey hareketi için 1 knot hız 

teknik isterlerine göre yapılmıştır. Analiz sonuçları Şekil 1’ de verilmiştir. Analizler sonucunda 

seçilecek motorların yatayda 12.9 N, dikeyde 25.11 N itkiye sağlayabilmesi gerektiği 

bulunmuştur. Piyasadaki motorlar incelenmiş ve BlueRobotics T200 model motor seçilmiştir. 

Motorun resimleri ve Şekil 21’ de, veri tablosu Tablo 3’te gözükmektedir. Motorun detaylı 

teknik özellikleri EK – 1’de sunulmuştur. 
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     Şekil 21 – T200 Thruster                                  Tablo 3 – T200 Thruster Veri Tablosu    

 

 

 

 

4.3.1.1.3 – ESC seçimi 

 

ESC’ler bataryadan aldıkları elektrik enerjisini, alıcıdan aldığı sinyal ile sürerek 

motorlara ileten ve motor devrini kontrol eden hız kontrolcüleridir. Yani, ESC motora hangi 

hızla dönmesi gerektiğini söyleyen devredir. ESC olarak gerekli maksimum akım kontrolü ve 

uygun batarya kontrolü yapılarak T200 thrusterlar için üretilmiş olan Basic ESC modeli tercih 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22 – BlueRobotics Basic ESC             Tablo 4 – BlueRobotics Basic ESC Veri Tablosu 

 

 

 

 

BlueRobotics T200 Thruster 

 

Maximum İtki (20V) 65.66 N (ileri) / 49.49 N 

(geri) 

Nominal İtki (16V) 51.45 N (ileri) / 40.18 N 

(geri) 

Çalışma Gerilimi 7 – 20 V 

Nominal Akım 

(16V) 

24 Amps 

Maximum Akım 

(20V) 

32 Amps 

Nominal Güç (16V) 390 Watts 

Maximum Güç 

(20V) 

645 Watts 

BlueRobotics Basic ESC 

 

Voltaj 7-26 V (2-6S) 

Maksimum 

Akım (sabit) 

30 Amps 



 

23 
 

4.3.1.2 – Güç Sistemi Tasarımı 

 

Motorlar ve diğer elektronik ekipmanlar için gereken güç, araç içerisindeki lityum 

polimer bataryalardan sağlanacaktır. Kullanılacak bataryaların kapasitesi tüm elektronik 

ekipmanların akım değerleri hesaplanıp teknik özelliklerde belirlenen 1 saat minimum görev 

süresini karşılayacak şekilde seçilmiştir. Görevler esnasında motorların çektiği akım ve çalışma 

süreleri tahmini bir görev süreci planlanarak hesaplanmıştır. Araçta 5S2P lityum polimer 

batarya kullanılacaktır. Bataryanın toplam kapasitesi 240 Wh iken aracın 1 saatlik görev 

süresinde harcayacağı enerji 238.425 Wh' tir. Aracın 1 saatlik güç tüketimi Tablo 5 ve Tablo 6’ 

da verilmiştir. [5] 

 

 

No Komponent Çalışma 
Gerilimi(V) 

Ortalama 
Akım(A) 

Çalışma 
Süresi(h) 

Çalışma 
Süresi(m) 

Güç(Wh) 

1 Jetson Nano 5 2,000 1,0 60 10 

2 Pixhawk 5 1,000 1,0 60 5 

3 Robot kol  10 6,000 0,1 6 6 

 IMU 5 0,030 1,0 60 0.15 

4 Mesafe Ölçer1 5 0,030 1,0 60 0,15 

5 Mesafe Ölçer2 5 0,030 1,0 60 0,15 

6 Sızıntı Sensörü 5 0,030 1,0 60 0,15 

 Derinlik 
Sensörü 

5 0.0125 1,0 60 0,0625 

7 Kamera 5 0,100 1,0 60 0,5 

8 Kamera 5 0,100 1,0 60 0,5 

9 Altimetre 5 0,050 1,0 60 0,25 

10 LED1 5 0,030 1,0 60 0,15 

11 LED2 5 0,030 1,0 60 0,15      
Ara Toplam 23,15      
Regülatör 
Kaybı 

2,315 

     
Toplam 25,465 

 

Tablo 5 – Elektronik Ekipmanlar Güç Tüketim Tablosu 

 

N
o 

Komponent Çalışma 
Gerilimi(V) 

Ortalama 
Akım(A) 

Çalışma 
Süresi(h) 

Çalışma 
Süresi(m) 

Güç(Wh) 

1 Motor1(x-y eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,1 6 13,62 

    10 2 0,9 54 18 

2 Motor2(x-y eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,1 6 13,62 
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    10 2 0,9 54 18 

3 Motor3(x-y eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,1 6 13,62 

    10 2 0,9 54 18 

4 Motor4(x-y eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,1 6 13,62 

    10 2 0,9 54 18 

5 Motor5(z eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,2 12 27,24 

    10 2 0,8 48 16 

6 Motor6(z eksen hareket)       0 0 

    10 13,62 0,2 12 27,24 

    10 2 0,8 48 16      
Toplam 212,96 

 

Tablo 6 – Tahrik Sistemi Güç Tüketim Tablosu 

 

4.3.1.3 – Sensörler 

 

Görevler için gerekli veriler, kullanılacak sensörlerden sağlanacaktır. Kullanılacak 

sensörler teknik gereksinimlere uygun olarak belirlenmiştir. Araçta hareket ve oryantasyon 

verisi için 3 eksen ivmeölçer, 3 eksen jiroskop, 3 eksen manyetometre olmak üzere 9 eksenli 

IMU kullanılacaktır. Aracın hedef nesneye olan mesafesini ölçmek için 1 adet ultrasonik 

mesafe sensörü, aracın operasyon derinliği verisi için bir adet basınç sensörü, havuz tabanından 

yükseklik verisi için bir adet altimetre, hedef tespiti ve imhası görevi için 1 adet akustik ses 

sensörü ve basınçlı kapların güvenliği için ortam algılayıcı sensörler (sıcaklık, basınç, sızıntı) 

kullanılacaktır. [6] 

 

 

 

 

 

             

 

Şekil 23 – Ultrasonik Mesafe Ölçer Sensörü        Şekil 24 – Sızıntı Sensörü 
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      Şekil 25 – 9 Eksen Gyro                        Şekil 26 – Derinlik Sensörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27 – Akustik Ses Sensörü 

 

 

4.3.1.4 – Görüntüleme ve Aydınlatma Sistemi 

 

Görüntüleme, aracın baş kısmına ve altına konumlandıracağımız 2 adet kamera ile 

sağlanacaktır. Su altında derinlik arttıkça ışık azalacağından kameranın görüntü kalitesini 

arttırmak için 2 adet LED araca yerleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 – Raspberry Kamera Modülü 
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4.3.2 – Algoritma Tasarım Süreci 

 

İnsansız Sualtı Sistemleri ileri kategori yarışmasındaki otonom görevler için 

algoritmaların ön tasarımı yapılmıştır. Bu ön tasarımlar her görev için aşağıda verilmiştir. 

 

Kapıdan Geçiş Görevi: 

 

 
 

Şekil 29 – Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 
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Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: 

 

 

 
 

Şekil 30 – Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Algoritması 
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Hedef Tespiti ve İmhası: 

 

 
 

 

Şekil 31 – Hedef Tespiti ve İmhası 
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4.3.3 – Yazılım Tasarım Süreci 

 

Mikrokontrolcü olarak Raspberry Pi ve Jetson Nano üzerinde durulmuştur. İşlemci hızı 

ve yüksek görüntü işleme kabiliyetinden dolayı Jetson Nano kullanılmasına karar verilmiştir. 

Görüntü işleme araç üzerinde yapılacaktır. Kütüphaneler incelenerek OpenCV ve Tensorflow 

kütüphaneleri üzerinde durulmuştur. OpenCV kütüphanesi görüntü işleme için daha zengin 

olduğundan OpenCV kullanılmasına karar verilmiştir. OpenCV deki veriler kullanılarak 

Tensorflow üzerinden yapay zeka katmanı oluşturulacaktır. Yazılım dili olarak görüntü işleme 

için mevcut kaynak sayısının fazla olması ve ekibin Python diline yatkın olması nedeniyle bu 

yazılım dili kullanılacaktır.  

 

Şekil 32 – Jetson Nano 

 

Araç kontrolünü sağlamak amacıyla MATLAB programı kullanılarak simülasyon blok 

diyagramları oluşturulmuştur. Simülasyonlarla araç konum, açı ve hız kontrolü yapılacaktır. 

Araç kontrolü için oluşturulan simülasyonlar Şekil 33,34,35,36’ da verilmiştir. 

 

 

Şekil 33 – İtki Hareket Blok Diyagramı 
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Şekil 34 – Motor Model Blok Diyagramı 
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Şekil 35 – İtki Sistemi Modeli Blok Diyagramı 
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Şekil 36 – Genel Sistem Blok Diyagramı 
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5 – GÜVENLİK 

Güvenlik hayatımızın her anında hem kendi sağlığımız hem de yakınımızdaki insanların 

sağlığı için dikkat etmemiz gereken bir konudur. Böylesine önemli bir konunun çalışma 

yaparken önceliğimiz olması gerekmektedir. Bunun farkında olduğumuzdan dolayı yaptığımız 

ve yapacağımız her çalışma öncesi risk oluşturabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ve güvenli 

bir çalışma alanı oluşturmak için gayret sarf etmekteyiz. 

Çalışma atölyemiz olan YTÜ Mekatronik Mühendisliği Laboratuvarları bu 

gereklilikleri karşılamaktadır ve çalışmalarımızı yapabileceğimiz uygun ortamı sağlamaktadır. 

Laboratuvarda gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Araç ile ilgili alacağımız önlemler ise 

kategorize edilmiş şekilde aşağıda yer almaktadır. Bu önlemler ilerleyen süreçte takım 

üyelerine dağıtılarak takibi yapılacaktır.  

 

Mekanik 

• Araçtaki keskin köşelerin ve sivri kenarların yuvarlatılması ile yaralanmalarının önüne 

geçilecektir. 

• Elektronik ekipmanları koruyacağımız basınçlı kabın sızdırmazlığını sağlamak için 

kapaklara o-ringler yerleştirilecektir ve kablo geçişleri sızdırmaz kablo penetratörler ile 

sağlanacaktır.  

• Fırçasız DC motorlarda kullanacağımız pervanelerden oluşacak olası tehlikelerden 

dolayı motorların nozzle kısmına fileler takılacaktır. 

• Araçla iletişimin kopması halinde aracı kaybetmemek için araç pozitif sephiyeli olarak 

tasarlanarak kendiliğinden su üstüne çıkması hedeflenmektedir. 

• Sızdırmaz basınçlı kap akrilikten yapılacak olup herhangi bir darbe karşısında bu 

malzemenin esnekliğinden yararlanılacaktır. Eğer yaptığımız hesaplar sonrasında bu 

koruma yeterli olmaz ise ekstra önlemler alınacaktır. Bu önlemlere örnek olarak ise kap 

dışına yüzdürücü malzemeler ile destekleneceğini belirtebiliriz. 

• Sualtının aracının su ile temas eden kısımlarını korozyona karşı dirençli malzemeler 

seçilecektir. 

• Mekanik kısımda incelediğimiz ama elektronik ekipmanların korunması için tasarlanan 

sızdırmaz basınçlı kabın güvenliğinden emin olmak için testlere tabii tutulacaktır. Bu 

testleri geçmediği sürece araç üzerinde kullanılmayacaktır. 

• Sonuncu fakat en önemlisi olarak aracın yapım aşamasında gözlük, eldiven ve diğer 

önleyici ekipmanların kullanılması takip edilecektir.  
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Elektrik-Elektronik 

• Araçta kullanılacak tüm elektronik ekipmanlar sızdırmaz basınçlı kapta muhafaza 

edilecektir. 

• Araçta kullanacağımız fırçasız dc motorların tatlı ve tuzlu suda çalışması için motorun 

sarımlarını sudan tamamen izole edilecektir. Bu izoleyi epoksi reçine kullanarak veya 

sarımları tamamen muhafaza edecek tasarım kullanılarak yapılacaktır. 

• Araç enerjisini bataryadan alacaktır. Bu bataryaların sıcaklığının yükselmesi veya 

herhangi bir su sızıntısı, kısa devre gibi durumlar karşısında önlem almak amacıyla acil 

durdurma butonu yerleştirilecektir. Bu buton anlık olarak tüm enerji akışını kesecektir. 

• Su içerisinde bulunacak olan kabloların (fırçasız dc motorların veya tutucu koldaki 

motorların kabloları) izolasyonu testler yapılarak sağlanacaktır.   

• Aşırı akım röleleri kullanarak motorların, işlemcilerin veya diğer elektronik 

ekipmanların aşırı akım çekmesi sonucu bu rölenin aktif hale geleceği ve tüm enerji 

aktarımının kesileceği şekilde sistem tasarlanacaktır. 

•  Aracın operasyon esnasında etrafında bulunan cisimlere veya kendisine zarar 

vermemesi amacıyla ultrasonik mesafe sensörleri kullanılarak, bu çarpışmalar 

önlenecektir.   

• Elektronik herhangi bir ekipmanın üzerinde çalışırken ve sistem entegrasyonu 

yaparken bu ekipmanların herhangi bir akım değerine maruz kalmadığına dikkat 

edilecektir. Diğer önleyici ekipmanları kullanılarak bu alışmalar gerçekleştirilecektir. 

Bu iki kategoriye ek olarak çalışma alanı ve üretim-entegrasyon çalışmaları esnasında 

alınacak diğer önlemler ilerleyen süreçte detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu iki kısmı aracın 

gerçeklemesine başlamadan hemen önce belirlenecek olup, bu önlem maddelerine dikkat 

ederek çalışmalarımız başlatılacaktır. Ayrıca yazılım alanında da her döngü için bir süre veya 

farklı bir kıstas belirleyerek kodun çalışma güvenliği sağlanacaktır. 

 

 

6 – TEST 

Motor Sızdırmazlık ve Performans Testi: 

Bu test düzeneğinde motorun ilk aşamada 1 saat boyunca tatlı suda ikinci aşamada 2 

saat boyunca tatlı suda çalışması gözlenmiştir. Yapılan test sonucunda motorun sualtında 

performansı düşmeden çalışabildiği ve su almadığı gözlemlenmiştir. Teste ait görsel Şekil 37’ 

de verilmiştir. 
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Şekil 37 – Motor Sızdırmazlık ve Performans Testi 

 

Basınçlı Kap Sızdırmazlık Testi: 

Araçtaki en büyük mühendislik problemi basınçlı kabın sızdırmazlığını sağlamaktır. 

Test düzeneği şu şekilde olacaktır: İlk olarak aşamalı olarak 1 – 10 – 50 – 100 metre derinlikteki 

tatlı suda testler gerçekleştirilecektir. Bu derinliklerde sızdırmazlık sağlanırsa deniz suyu ile 

testlere devam edilecektir. 50 ve 100 metre derinlikteki testler basınç kazanlarında 

gerçekleştirilecek olup bununla alakalı görüşmeler sürdürülmektedir.  Bu testler sonucu istenen 

veriler alınmazsa malzeme seçimi veya basınçlı kabın kapak tasarımları yeniden 

değerlendirilecektir. 

 

Motor İtki Testi: 

Test Düzeneğinin amacı kullanacağımız motorların itki değerini ölçerek belirlediğimiz 

1 knot hız için gerekli olan itkiyi sağlayıp sağlamadığını ölçmektir. Bu ölçüm sonucu eğer 

gerekliyse tasarımı iyileştirmek veya farklı bir motor tasarımına geçmemiz gerekmektedir. Test 

Düzeneği şu şekilde oluşmaktadır. Sağlam ipin bir ucunu hassas elektronik kantara diğer ucuna 

ise motoru bağlanacaktır. Daha sonra motora gerekli enerjiyi sağlayarak hem ileri yönde hem 

de geri yöndeki itki değerini kantardan okuyacağız. Bu itki değerlerine göre eğer motor yeterli 

itkiyi veremiyorsa; motor veya pervane tasarımında değişiklikler yapılarak sonuca ulaşılacaktır. 
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Araç Yüzerlik Testi: 

Araç pozitif yüzer olacak şekilde tasarlanmıştır ve bunun için gerekli olan yüzdürücü 

ekipman miktarı matematiksel olarak hesaplanmıştır. Bu test düzeneğinde araç bir havuza 

bırakılarak pozitif yüzerliği test edilecektir. Gözlemlere göre araçta kullanılan yüzdürücü 

ekipman miktarı değiştirilecektir. 

 

7 – TECRÜBE 

Rapor özetinde bahsedildiği üzere bitirme çalışması yaparak başlanılan bir süreçte 

bulunmaktayız. Pek tabii olarak bu çalışmamızdan elde ettiğimiz bilgi, donanım ve tecrübe 

bizlere TEKNOFEST ve benzeri yarışmalarda avantaj sağlayacaktır. Bitirme çalışmasından 

bahsetmem gerekirse; torpido şekilli sualtı aracı tasarlayarak ve üreterek bu yola çıkıldı. torpido 

şekilli sualtı aracımızın kullanım alanı ve amaç bakımından bu yarışma için tasarlanan araçtan 

her ne kadar farklı özelliklere sahip olsa da su altı aracı genel konsept gereksinimlerine sahip 

idi. Bu benzerlik de ekibe kelimenin tam manasıyla gelecek tasarımlarda kullanılmak üzere elde 

edilen tecrübe olarak yansıdı. Tabiki araç farklılıkları ve konsept değişimleri göz önüne alındı 

ve oradan elde edilen tecrübeler bu raporda bahsedilen tasarımın ve ilerleyen süreçte 

başlayacağımız üretim aşamasının mihenk taşlarını oluşturdu. 

Bu tecrübelerden biraz bahsedilmesi gerekirse;  

Basınçlı Kap Üretim Süreci: 

Bizleri ekip olarak en zorlayan ve üretim aşamasında bizlere en çok sorunu çıkaran 

basınçlı kap üretim süreci en önemli kazanımlarımızdan biri olmuştur. Daha önceki projede her 

ne kadar basınçlı kap malzemesi TEKNOFEST için tasarladığımız araçtakinden farklı olsa da 

tasarım aşaması ve üretim planlaması açısından bizlere önemli tecrübeler kazandırmıştır. 

 

Şekil 38 – Basınçlı Kap Üretim Süreci 
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Gövde Üretim Süreci: 

Bizlere ekip olarak en çok katkı sağlayan tecrübe gövdenin üretimi sırasında elde 

ettiklerimiz olacaktır çünkü her ne kadar şekil olarak farklı tasarımlar da olsalar da gerek 

kullanılan malzemenin aynı olması gerekse yöntem olarak benzer süreçlerden geçilecek ve 

bizleri en az zorlayan üretim aşaması olacaktır. Fiberglastan elde edilen gövdeyi benzer 

süreçlerden geçirerek farklı bir şekil ve form da elde etmeyi ummaktayız. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39 – Gövde Üretim Süreci 

 

Araç Şase Üretimi: 

Şase tasarlama kısmı her ne kadar iki aracın fiziksel ve mekanik açıdan farklı özellikleri 

olsa da bizleri aktif olarak üretim sürecine dahil edip tasarım en iyileştirmesi konusunda 

tecrübede zirveye çıkaran bir husus oldu. Tasarım süreci beklendiği gibi geçerken üretim 

aşaması bizleri tasarımda sık sık değişikliklere gitmek zorunda bıraktı. Bu sorunun üstesinden 

geldiğimizde ise bundan sonraki tasarım süreçlerinde nelere daha fazla önem verip nerelere 

daha fazla yüklenmemiz gerektiği hususunda inanılmaz tecrübeler edindik ve bu tecrübeleri bu 

yarışma için tasarlanan ve ilerleyen zamanda üretimine geçilecek olan su altı aracında fazlasıyla 

kullanacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 40 – Şase Üretim Süreci 
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8 – ZAMAN, BÜTÇE ve RİSK PLANLAMASI 

 

No İş Paketleri ve Hedefler Sorumlu Zaman 

Aralığı 

Başarı Ölçütü 

1 LİTERATÜR TARAMASI 

-Sualtı araçlar hakkında 

yapılan çalışmaların ve 

makalelerin incelenmesi. 

Hayri 

Koç 

 

15 OCAK 

2021-15 

ŞUBAT 

2021 

İşlevselliğinin ve tercih 

edilebilirliğinin 

artırılması sağlanacak. 

 

2 ÖN TASARIM; 

-Aracın boyutlarının 

belirlenmesi. 

-Aracın sualtında istenen 

hareketleri sağlayabilmesi 

için öntasarımın 

gerçekleştirilmesi ve 

hidrodinamik analizinin 

yapılması. 

-Motorların ve elektronik 

ekipmanların 

konumlandırılması. 

Kayacan 

Özdemir  

Halil Ceylan 

10 ŞUBAT 

2021 –15 

MART  

2021 

Yapılan ön tasarımın 

nihai tasarım ile 

benzerliği başarı 

ölçütüdür. 

 

 

3 ÖN TASARIM 
RAPORUNUN HAZIR 
HALE GETİRİLMESİ VE 
TESLİMİ 

 1 ŞUBAT 

2021-31 

MART 

2021 

Raporu zamanında ve 

yeterli özveriyle 

hazırlayarak teslim 

etmek. 

 

4 SPONSOR 

ARAŞTIRMASI 

YAPILMASI VE 

SPONSORLUK 

GÖRÜŞMELERİNİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 1 MART 

2021-01 

NİSAN 

2021 

Projenin ilerlemesi için 

gerekli desteğin 

bulunması ile araç 

gerçeklemesine 

başlanması. 

5 NİHAİ TASARIM VE 
SİSTEM 
MODELLEMESİ: 
-Ön tasarıma uygun olarak 

elektronik ekipmanların ve 

motorların seçilmesi ve 

analizlerin yapılması. 

Oğuzhan 

Erdem 

Halil 

Ceylan 

 

15 MART 

2021-31 

MART  

2021 

Yapılan modellemenin 

kullanılabilir ve tam 

olması başarı 

ölçütüdür.  

 

6 ÖN TASARIM RAPOR 

SONULARI 

AÇIKLANMASI 

 20 NİSAN 

2021 

 

7 KRİTİK TASARIM 

RAPORU 

HAZIRLANAMASI VE 

TESLİMİ 

 20 NİSAN 

2021- 10 

HAZİRAN 

2021 

Raporu zamanında ve 

yeterli özveriyle 

hazırlayarak teslim 

etmek. 

 

8 GÖVDE ÜRETİMİ VE 
TESTLERİ; 

-Aracın yapılan tasarıma 

göre imal edilmesi, 

dayanım testlerinin 

Oğuzhan 

Erdem  

 

10 

HAZİRAN 

2021- 30 

Yapılan tasarıma uygun 

gövde üretiminin 

yapılması. 
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yapılması ve 

iyileştirilmesi. 

TEMMUZ 

2021 

9 SİSTEM 
ENTEGRASYONU; 

-Gövdenin son halini 

almasıyla birlikte 

kullanılacak elektronik 

ekipmanların ve 

motorların gövdeye 

monte edilerek aracın 

Sualtındaki testlere hazır 

edilmesi. 

Halil 

Ceylan 

Hayri 

Koç 

Y. Emre 

Polat 

Oğuzhan 

Erdem 

 

30 

TEMMUZ 

2021 -5 

AĞUSTOS 

2021 

Sistemin tüm 

ekipmanları ile çalışır 

hale ve testlere hazır 

hale getirilmesi. 

  

10 SUALTI SIZDIRMAZLIK 

VE HAREKET 

KABİLİYETİ 

VİDELARININ TESLİMİ 

 5 

AĞUSTOS 

2021 

Aracın sızdırmazlığının 

sağlanması ve yeterli 

kabiliyetin gösterilmesi. 

11 TESTLER; 

-Fonksiyonel testlerin 

gerçekleştirilmesi, 

- Olası iyileştirme 

ihtiyaçlarının belirlenmesi. 

Oğuzhan 

Erdem 

Kayacan 

Özdemir Halil 

Ceylan 

15 

TEMMUZ  

2021 – 5 

AĞUSTOS 

2021 

Sistemin testlerden 
başarıyla geçmesi. 
Testler sonucu aracın 
eksiklerin belirlenmesi. 
 

12 
TASARIMIN 

İYİLEŞTİRİLMESİ; 

-Yapılan testler sonrası 

ortaya çıkan tasarım 

iyileştirme çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi. 

Y. Emre 

Polat 

Kayacan 

Özdemir  

Oğuzhan 

Erdem 

Halil 

Ceylan 

 

15 

AĞUSTOS 

2021- 10 

EYLÜL 

2021 

Test sonuçlarına göre 

sistemde majör 

revizyon ihtiyacı 

olmaması başarı 

ölçütüdür. 

 

13 
YARIŞMA TARİHLERİ 

 16-19 

EYLÜL 

2021 

Yarışmaya katılarak 
derece alınması. 
 

 

Tablo 7 – Zaman Çizelgesi Tablosu 

 

Aracımızda kullanacağımız elektronik komponentlerin, bağlantı elemanlarının, itki için 

gerekli motorların ve sürücülerin, otonom görevleri yapması için gerekli sensörlerin, görüntü 

işlemede kullanacağımız işlemcinin ve kameranın günümüz fiyatları temel alınarak maliyet 

analiz tablosu aşağıda gösterilmiştir. Bu maliyet analizi sonrasında gerekli sponsorluk 

görüşmelerine başlanacaktır. İlk etapta araç için kritik değere sahip motor sızdırmazlığı ve 

sızdırmaz basınçlı kap imalatı için çalışmalara başlanacaktır. Akabinde gövde imalatı ile 

birlikte sistem entegrasyonu sağlanacak olup otonom görevlere hazır getirilecektir. Bu süreç 

baz alınarak mali harcamalar gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 8 – Maliyet Analizi Tablosu 

 

 

 

 

 

No ÜRÜN BİRİM SAYISI BİRİM FİYAT FİYAT 

1 ESC ve Motorlar 4 ₺400 ₺1600 

2 Li-Po Batarya 4 ₺600 ₺2400 

3 Sensörler ve Konnektörler - - ₺700 

4 Şase ve Gövde İmalatı - - ₺1500 

5 NVIDIA Jetson Nano 1 ₺1200 ₺1200 

6 Pixhawk 1 ₺600 ₺600 

7 
Manüpülatör Kol ve Servo 

Motor 1 
₺350 

₺350 

8 Sızdırmaz Kap İmalatı  1 ₺900 ₺900 

9 

Raspberry Pi4 Kamera 

Modülü ve Geniş Açılı 

Lens 1 

₺300 

₺300 

10 DC-DC Regülatör 4 ₺20 ₺80 

11 

Elektronik Devre 

Elemanları (Güç Dağıtım 

Kartı vb.) 1 

₺60 

₺60 

12 
Sızdırmazlık için Epoksi 

Reçine 1 
₺50 

₺50 

14 LED 2 ₺50 ₺100 

15 Acil Kontak Butonu 1 ₺75 ₺75 

  
TOPLAM FİYAT ₺ 9915 
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No Karşılaşılabilecek Riskler Risk Yönetimi 

1 Araç bağlantının kopması ve aracın 

kaybolması. 

Araç pozitif yüzer tasarlanacaktır.  

Böylelikle acil durumlarda araç kendiliğinden 

su yüzeyine çıkabilecektir. 

2 Elektronik ekipmanların olduğu 

sızdırmaz kaplara su sızması. 

Sızdırmazlar kapların tabanında sızıntı 

sensörleri koyulacak bu sayede su sızması 

durumunda aracın güvenliği sağlanabilecektir. 

3 Sızdırmazlık testlerinde elektronik 

ekipmanların zarar görmesi. 

Testler bu risk göz önünde bulundurularak çok 

hassas bir şekilde yapılacaktır. 

4 Test ve analizlerde istenilen 

sonuçlara ulaşılamaması. 

Test ve analizler tekrar edilerek tasarım 

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

5 Hesaplanan bütçenin aşılması. İlk olarak ek sponsorluk araştırmaları 

yapılacaktır ama olası bir durum olarak 

alternatif daha uygun fiyatlı malzemeler 

belirlenerek kullanılacaktır. 

6 Malzemelerin iş-zaman çizelgesi 

süreleri içerisinde tarafımıza 

ulaşamaması. 

Kullanılacak malzemelerin hem yurtdışı hem 

yurtiçi ve hem elden hem de kargo ile 

ulaşılabilecek şekilde alternatifleri 

hazırlanacaktır. Örneğin motor kullanımlarında 

tek bir motorda sabit kalmayıp birden fazla 

seçenek belirlenmiştir. 

 

Tablo 9 – Risk Analizi Tablosu 

 

9 – ÖZGÜNLÜK 

Sualtı aracı tasarlanmadan önce detaylı ve geniş çerçevede bir literatür taraması 

yapılmıştır. Literatür taramasının detaylı tutulması mühendislik kısıtları dahilinde ekip 

tarafından tasarlanacak su altı aracının emsallerinden nasıl daha verimli ve daha özgün 

tasarlanması amacıyladır. Literatür taraması sonucunda, mühendislik kısıtları da göz önüne 

alınarak verimi yüksek seviyede tutulan su altı aracının alt sistemleri(mekanik, kontrol, yazılım)  

bütünü ile ekip bünyesinde tasarlanmıştır. Ekip kendi bünyesinde mümkün olan her ekipman 

da bazı değişiklikler ve iyileştirmeler ile tasarlanan aracın daha da özgün hale getirilmesine 

gayret göstermiştir. Örnek vermek gerekir ise hazır olarak alınacak olan motorun pervanesi ekip 

bünyesinde yeniden tasarlanıp verimi ve özgünlüğü artırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar 

yapılırken de programlar üzerinden gerekli analizler yapılmıştır. 

Tasarlanan araçta en öne çıkılan nokta ise verimliliğin maksimumda tutulup güç 

kaybının minimuma indirildiği aracın dış yapısı tasarımıdır. Aracın tasarımı hidrodinamik 

açıdan sürtünme kuvvetlerini minimum mertebede tutarken fiziksel yapısı sebebiyle de sürat 

konusunda emsallerinden çok öndedir. Özellikle sualtı aracında kullanılacak motor sayısı, 

motor konumu ve motor pozisyon açısı noktaları araç için manevra kabiliyeti artıracak biçimde 

tasarlanmıştır ayrıca bu yapılırken de kullanılacak motor sayısı minimumda tutulmuştur. 
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Ekip çoğunlukla mekatronik mühendisliği öğrencilerinden oluştuğu için disiplinler arası 

çalışma biçimine aşina bir proje ekibidir bundan dolayı bahsedilen mekanik ve tasarım 

konusundaki maksimizasyonların yanı sıra aracın kontrolü ve yazılımı da yine ekip üyeleri 

tarafından ekip bünyesinde yapılacaktır. Yarışma tarihine kadar geçen sürede de bu yazılım ve 

kontrol alanındaki çalışmalar daha da ileriye taşınacaktır. 

10 – YERLİLİK 

Sualtı aracı tasarlanırken üretilecek parçalar ve kısımlar ayrı ayrı göz önüne alınmıştır. 

Bu üretimlerin gerçekleştirilebilip gerçekleştirilemeyeceğinin yanı sıra üretimlerin kendi 

imkanlarımızla ve/veya ülkemiz sınırları içerisinde üretilebilmesi de öncelik konusu olmuştur. 

Sualtı aracının planlanan tasarım ve üretim süreci Teknofest ruhu ile uyumlu, yerli ve milliliğe 

önem verecek şekilde planlanmıştır. 

Bu tasarım sürecinde sualtı aracının bazı ekipmanlarını üretemeyeceğimiz açıktır. 

(motor, sürücü, kontrolcü, kamera vb.) ancak bu ekipmanlar dışında kalan tüm kısım ve 

aksamlar grup tarafından çalışma atölyesinde veya ülkemiz sınırları içerisinde yerliliğin önem 

arz ettiği bir biçimde üretilecektir. 

Sualtı aracının gerek alüminyum şasesini gerekse basınçlı kap tasarımlarını ekip kendi 

bünyesinde yaptıktan sonra yerli üreticilerde üretimleri gerçekleştirilecektir. Dış aksamların 

dışında yazılım ve kontrol kısımlarında da daha önce bahsedildiği gibi grubun kendi yazılımları 

kullanılacaktır, dışardan herhangi bir kod veya kontrol algoritması almamaya özen 

gösterilecektir.  

Son yıllarda ülkemizce önem verilen yerli ve milli teknoloji geliştirme hamlesinin 

farkında olup ekip olarak koşulların mümkün kıldığı mertebede yerliliğe önem 

gösterilmektedir. 
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EK – 1 

 

Şekil 41 – Motor İtki Kuvveti 

 

 

Şekil 42 – Motorun Çektiği Akım 



 

44 
 

 

 

Şekil 43 – Motorun Verimi 

 

 

Şekil 44 – Motor Devri 
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