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KISALTMALAR DİZİNİ 

ROV : RemotelyOperatedUnderwaterVehicle(Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı) 

ESC :Electronic Speed Control (Elektronik hız kontrol) 

KTR : Kritik Tasarım Raporu 

ÖTR :Ön Tasarım Raporu 

PLA :BiopolimerPolilaktik Asit 

ABS :AcrylonitrileButadieneStyrene(AkrilonitrilBütadienStiren) 

TÜBİTAK :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

N :Newton 

AWG :AmericanWireGauge 

RPI :Raspberry Pi 

IMU :InertialMeasurementUnit (İnersiyal Ölçme Ünitesi) 
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2. RAPOR ÖZETİ

        BORAY Ekibi olarak yarışmadaki amacımız endüstrinin araştırma için sualtı örnekleri 

ve data toplama, ölü balık ve sucul canlı yaşam kontrolleri, temizlik, adli, istihbarat, keşif ve 

gözetleme su pH ve kimyasal analizleri gibi görevlerde uzun süreli kullanımı, günümüzde 

milli bir mesele haline gelen Mavi Vatan’ımızı korumamızda ve sahip çıkmamızda yardım 

edecek, günümüzde hala bilinmeyen denizleri keşfetmeye önderlik edecek, kullanım alanı 

geniş olan, özgün ve yenilikçi bir Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) üretmektir.  

        Günümüzde evsel ve tarımsal atıkların yanı sıra sanayi, kanalizasyon gibi atıkların denizi 

kirletmesi sonucunda Marmara Denizi’nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası olarak 

adlandırılan müsilaj ile büyük mücadele verilmektedir. Müsilaj tabakasının altında kalan 

deniz su ekosistemindeki canlıların yaşamını tehdit etmektedir. ROV ‘lar bu çeşit 

problemlerde sucul alan ve canlı biyomu araştırmalarında etkin rol oynayacaktır. 

          Bu amacımızı gerçekleştirmek için harekete geçtik. Tüm çalışmalarımız sonucunda 

aracımızın tasarımını tamamladık. Aracımız TEKNOFEST yarışması İnsansız Su Altı 

Sistemleri Kategorisi’nde bulunmak için şartnamedeki kurallara uygun olarak görevleri 

başarıyla yerine getirecektir. 

         Ön Tasarım Raporu’ndan (ÖTR)sonra yaptıklarımızdan söz etmek gerekirse: 

        ÖTR tesliminden sonra robotumuzun tasarımını en baştan düzenledik. Kullanımda 

robotun elektronik devresinin üstünde bulunduğu tabakanın kontrolünde aksaklık yaratacağını 

düşündüğümüz için motor düzenimizi değiştirdik. Seçtiğimiz altılı motor düzeninde2 yatay 4 

dikey motorumuz tasarımımıza doğrudan bağlanmaktadır. Orta sol ve öndeki 2 motor saat 

yönünde dönerken diğer motorlar saat yönünün tersine dönmektedir. Böylece robotumuz 3 

boyutlu şekilde hareket edebilmektedir. Dış tasarımımız iki parçadan oluşuyor. Üst tabaka 

“PLA” filamenti ile 3D yazıcı vasıtasıyla basımı yapılacaktır. Alt tabaka ise paslanmaz çelik 

ile sanayideki bir atölyede üretilecektir. 

        Takım olarak yerliliğe önem verdiğimizden dolayı malzemelerimizin çoğunu yerli 

tedarikçilerden temin etmeye özen gösterdik. Ancak bazı ürünler istediğimiz nitelikte 

olmadığı için yurt dışından temin etmek durumunda kaldık. 

      Bu raporda ROV’umuzun tüm özelliklerini, aracımızın tasarım ve gelişim sürecini ve bu 

süreçte verilen kararları anlattık. Ayrıca takımımızdan, araç üretiminde ve nihai araçta 

uygulayacağımız testlerden, bu süreçte edindiğimiz tecrübelerden ve yaşadığımız 

deneyimlerden bahsettik. Raporumuzda yazılanları görseller ile destekledik. Bu sayede 

yaptıklarımızı hakem heyetine sunmayı hedefliyoruz. 

      Teknofest yolculuğumuz boyunca yoğun bir çalışma döneminden geçtik ve geçmeye 

devam ediyoruz. Bu süreçte BORAY Takımımızdan maddi-manevi desteğini esirgemeyip 

bize inanan ve arkamızda duran sponsorlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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4. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

         Ön Tasarım Raporu’nda iyi bir dereceye girmek bizim için büyük başarıydı. Emek 

verdiğimiz raporun karşılığını görmek Kritik Tasarım Raporu’nda bize daha çok güç verdi. 

ÖTR’ de kaybettiğimiz puanlar için rapor yazmaya başlamadan önce toplantı düzenledik ve 

KTR’ de bu başlıklardan sıralamamızı nasıl yükseltebiliriz diye durum değerlendirmesi 

yaptık. 

        ÖTR tesliminden sonra haftalık toplantılara devam ettik ve malzeme tedarik süreci 

hızlandırıldı. Kaynak taramalarımızı yaptıktan sonra bazı malzemeleri yurtdışından temin 

etmeye karar verdik. Aynı zamanda bütçemizi genişletmek için sponsor arayışına devam ettik. 

ÖTR’deki robotumuzun isteklerimizi karşılamayacağını fark ederek kendimize özgü yeni bir 

tasarım yaptık. Tasarımımızda biyomimikriden faydalandık. Bu raporda gösterdiğimiz 

tasarımımız bir ROV da bulunması gereken çoğu şartı karşılamaktadır. 

       ÖTR deki ROV’umuzu gözden geçirdiğimizde pixhawk motor düzenine göre arkada 

olması gereken motorun sualtı haznesindeki elektronik tabakanın kontrolü arka kapaktan 

sağlanacağı için bize ileride sıkıntı çıkarabileceğini düşündük. Böylece yeni bir tasarım 

yaptık. Diğer 6’lı motor düzenine göre tüm tasarımımızı değiştirdik. Aracımızı darbelerden 

koruyacak şasemiz için doğadan ilham alıp kanatlı kırlangıç balığından esinlenerek iki parça 

ve kelepçelerden oluşan bir şase tasarımı yaptık. Pink see-through fantasia canlı türünün 

saydamlığından dolayı iç organlarının her ayrıntısını dışarıdan görmemiz bize büyük bir ilham 

oldu. Su altı haznemizin saydam olmasına bu sayede karar verdik. 

        Aynı zamanda “Discord” adlı uygulamadan takımımız adına grup oluşturduk. Takım 

toplantılarımızı, araştırmalarımızı oradan paylaştık ve görevlendirmelerimizi orada hallettik. 

Görev paylaşımlarımız sonucu dağıtılan görevleri oradan teslim ettik. 

 

Şekil 3: Discord Grup Toplantısı 
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5. ARAÇ TASARIMI 

5.1. Sistem Tasarımı 

 

 

Şekil 4: Sistem Tasarım Blok Şeması 

 

5.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

5.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

       Eski tasarımımız isteklerimizi yerine getirmede eksik kaldığı için önceki çizimlerimizin 

dezavantaj ve avantajlarını belirleyerek yeniliğe gittik. Tasarımımız fiziksel olarak kanatlı 

kırlangıç balığından esinlenerek hazırlandı. Böylece su altında hareket kabiliyeti artarken aynı 

zamanda estetik açıdan iyi bir görünüme sahip olacaktır. ROV’ umuz bir su altı haznesi 

etrafında kurulmaktadır. 6 motor ve Pixhawk’ın motor düzeni ile olabildiğince özgün ve 

kullanışlı bir robot oluşturmaya çalıştık. Sistem parçalarının kurulu olduğu sualtı haznesi 

etrafında motor düzenine uygun bir şekilde dış tasarımımızı oluşturduk. Su altı haznemizi 

kelepçeler yardımıyla sağ ve solda bulunan kanatlar tutacaktır. Kanat olarak adlandırdığımız 

kısım ise üç farklı parçadan oluşacaktır. Birbirleriyle birleşip sualtı haznesini sıkı bir şekilde 

tutacaktır. Şasemizin üst ve orta kısmı 3D yazıcıda üretilecektir. Alt kısmı ise paslanmaz 

çelikten olup, lazer kesimle üretilecektir. Kanatlarımızın ortasında bulunan delik yerleri ise 

motor yerleridir. Pixhawk’ın vermiş olduğu motor düzenini oluşturmak için şasemize bu 

delikleri ekledik. Bu delikler şasemizin üç parçasında da yer alacaktır. 
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Şekil 5: ROV'un  Alttan Görünümü 

 

          ROV’umuzun üst ve orta kısmı PLA alt kısmı paslanmaz çeliktir ve bu parçalar 

tasarımımızda şaseyi oluşturmaktadır. Motor yerleri tüm kanatlarda aynı yerde olup 

birleştirildiklerinde üst üste gelmektedir. Tüm kanat parçaları kanat kenarlarında önden geriye 

doğru artan eğim su altında daha az güçle daha çok yol kat etmeyi sağlayacaktır. 

Kanatlarımızı üç parçadan oluşturma sebebimiz hem sualtı haznesini kelepçeler yardımıyla 

daha rahat tutabilmek hem de kanatların kalın olmasını sağlayarak dayanıklılığını arttırmaktır. 

İlk iki katman PLA filamentiyle basılmış olmasına karşın 3. Katmanımız paslanmaz sacdan 

imal edilmiştir. 3. katmanı oluşturma nedenimiz ROV’umuzun su üzerindeki dengesini 

sağlamak için ağırlık merkezini altta tutmaktır. Ayrıca toplamda 3 katmandan oluşan kanatlar 

birleştiğinde sağlam bir yapı ortaya koyacaktır. 

           Böylece robotumuz bir yere çarptığında ya da hasar aldığında kanatlar sağlamlığını 

koruyacaklardır. Kanatlarımız tasarımımızdaki en önemli noktalardan biridir. Şase 

tasarımımızda kanatlı kırlangıç balığının şeklinden esinlendik. Böylece ROV’umuz kanatları 

sayesinde daha hızlı ve kolay hareket edebilecektir. 

Pixhawk’ın vermiş olduğu 6’lı motor düzenine uygun şekilde motor yerlerimizi 

belirledik ve bunun üzerinden tasarımımıza şekil verdik. Yatay eksende bulunan 2 motorumuz 

aparatlar yardımıyla, 4 dikey motorumuz kanatlara doğrudan bağlanmaktadır. 
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Şekil 6:ROV'un Kanatları 

         Orta sol ve öndeki 2 motor saat yönünde dönerken diğer motorlar saat yönünün tersine 

dönmektedir. Motorların yatay ve dikey şekilde konumlandırılması, ROV’umuzun 3 eksende 

de hareket etmesini sağlayacaktır. 

 

Şekil 7: Motor Sabitleme Aparatı 
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        Tasarımızdaki motorlar yerlerine sabitlenip su altında bağımsız şekilde hareket 

etmesinler diye kendimizin imal ettiği tutamaçları ve cıvataları kullandık. Kanatlarımızın 

ortasında bulunan dikey eksenli motorların kanatlara tutturulması için tutamaç, yatay eksenli 

motorların tutturulması için ise kanatlara motor yerleri delinerek cıvata ile monte edilmiştir ve 

böylece motorlarımız şaseye sağlam bir şekilde bağlanmış, olası bir problem engellenmiştir. 

 

Şekil 8:Motorların Sabitlenmesi 

          Altlarda bulunan motorlar paslanmaz cıvatalar yardımıyla kanatlarımıza bağlanmıştır. 

Böylece motorlarımızın yerinden kayması, çıkması gibi sorunlar çözülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

                     

         

Şekil 9:ROV'un Üstten Görünümü 
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Tasarımımızın en önemli ve elektronik parçaların bulunduğu kısmın yer aldığı silindir 

su altı hazinemiz tasarımımızın merkezinde yer almaktadır. Kelepçeler yardımıyla sıkı bir 

şekilde tutulan su altı haznemiz robotumuzun iç aksanının bulunacağı yeri oluşturmaktadır. 

ROV’umuzun yönetim birimleri su altı haznesi içerisinde bulunacaktır. Haznenin içindeki 

elektronik sistem ile motorlar kontrol edilip aracımıza yön verilmektedir. Sızdırmaz özelliğe 

sahip olan haznemizin olası bir su sızması durumunu engellemek için en baştaki ve en 

sondaki kelepçeler haznenin kapaklarını sıkıştıracak şekilde ayarlanmıştır. Böylelikle 

haznemizin dış ortamla bağlantısı olan kapak yerlerinden su girme olasılığını olabildiğince 

azaltıp arızaların yaşanmasını önledik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tasarımımızın ön kısmında yer alan pnömatik kol bir aparat sayesinde kanadın alt 

kısmına tutturuldu. Dışarıda yer alan su altı led ışığımız bize su altında daha verimli bir görüş 

almamıza yardım edecektir. Led ışığımız kamera ve pnömatik kol ile aynı açıya baktığı için 

robotik kolumuzun nesneleri tutup tutmadığını görebileceğiz. 

Şekil 10:Pnömatik Su Altı Gripper 

Şekil 11:ROV'un Yandan Görünümü 
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      Tasarımızın bütün parçalarının birleşmesiyle oluşan son hali yukarıdaki gibidir. Kanatlı 

kırlangıç balığından özenilerek yapılan bu tasarım sadece fiziksel olarak değil işlevsellik 

olarak da kanatlı kırlangıç balığına benzemektedir. 3 ana kanat parçası, 6 motor ve aparatları 

ve robotik koldan oluşan dış tasarımımız tamamen kendi yaratıcılığımızın ürünüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOMİMİKRİ 

      Biyomimikri, “tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan ilham 

almak” olarak tanımlanabilir. Daha geniş bir perspektiften ele alındığında “çeşitli problemlere 

çözüm üretmek için doğayı taklit etmek” şeklinde de açıklanabilir. Biyomimikri ile sadece 

doğanın geliştirdiği çözümler değil; tasarım stratejileri, mekanizmalar ve sistemler de temel 

alınır.  

 

        Bilim ve sanat tarihinde de karşımıza çıkan 

biyomimikrinin yakın dönemde popülerlik 

kazanmış olmasının başlıca nedeninin, dünyanın 

her geçen gün daha da azalan doğal kaynaklarını 

verimli bir şekilde kullanma çabası ile ilişkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Biyomimikrinin 

temelinde doğa vardır ve doğadaki kusursuz 

işleyişi taklit edilmesi ile sürdürülebilir tasarımlar 

yapılabilir. Gücünü doğallıktan alan süreç, 

insanın çevreye duyarlı projeler üretebilmesini 

sağlar. 

 

 

Şekil 12:ROV'un İç Tasarımı 

Şekil 13: Kanatlı Kırlangıç Balığı 
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Doğanın insan ihtiyaçlarına cevap verme şeklini model alan biyomimikri; sanat, 

teknoloji, enerji ve ulaşım gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Doğadan ilham alan tasarım 

örneklerinin birçoğu, o ana kadar düşünülmemiş olan detayları ortaya çıkaran inovatif 

projelerdir. Biyomimikriyitemel alan tasarımlarda doğanın, en az kaynak kullanımı ile en iyi 

sistemi oluşturma çabası taklit edilir.   

       Takım olarak biyomimikriden 

faydalanmanın hem özgünlük hem 

de yenilikçilik yönünden bize artı 

sağlayacağını düşündük. Bir su altı 

robotu üretmeyi amaçladığımızdan 

su altı hayvanlarını inceledik ve 

özelliklerini öğrendik. Kanatlı 

kırlangıç balığından esinlenerek 

aracımızın özgünlüklerinden biri 

olan kanat adı verdiğimiz parçaları 

ürettik. Bir denizanası çeşidi olan 

Pink see-through fantasia türünün 

şeffaflığını aracımızın sualtı 

haznesinde örnek aldık. 

 

Tasarımımızın Avantajları: 

➢ Tasarımımızda kanatlı kırlangıç balığı örnek alınarak biyomimikriden yardım 

alınmıştır ve kendi yaratıcılığımızla hazırlanmıştır. Bu yüzden özgün bir tasarımdır. 

 

➢ Tasarımımızdaki kanat yanları önden geriye doğru artan eğimile ROV’unsu altındaki 

hızını koruyup dengesini sağlayacaktır. 

 

➢ İki katmandan oluşan kanat tasarımı ROV’un dayanıklılığını artırıp darbelere karşı 

kanadımızda oluşacak hasarların önüne geçmektedir. 

 

➢ Dış tasarım bakımından oldukça özgün olan aracımız aydınlatma ve kol yeri sayesinde 

iyi bir görüş açısı ve etkin kullanım sağlamaktadır. 

 

➢ İki taraflı kepçelerle silindir haznemiz sabitlenmektedir. Böylece haznemiz korunup 

güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.  

➢ Motor düzenimiz ve dönme yönleri sayesinde robotumuz 3 eksende de hareket 

edecektir. 

 

➢ Ağırlık merkezini aşağıda tutup aracımızın su altındaki dengesini koruduk. Böylelikle 

aracımız hareket halindeyken su altında ters dönmeyecektir. 

 

Şekil 14: Pink see-thorugh fantasia 
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➢ Motor yerlerinin gövdeye yakın olması sayesinde motorlarımızı kontrol kartına 

bağlamamız oldukça kolaylaştı. 

 

İlk Tasarımımız; 

 

Şekil 15: Birinci Tasarım 

Avantaj;  

-Eğim yüzeyi sayesinde Y düzlemindeki hareketleri ek kuvvet uygulamadan hareket edebilir. 

-Motor yerleri estetik olup az kuvvetle çok yol alabilir. 

-Küçük yapısıyla gereken işlemleri kolayca halledebilir 

-Eğim oynamasıyla özgün olup bize özeldir. 

Dezavantaj; 

-PixHawk motor düzenine uygun değil. 

-Eğim oynaması özgün olsa da çok riskli ve hata payı yüksekti. 

-Dayanıksızdı. 
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İkinci Tasarımımız; 

 

Şekil 16: İkinci Tasarım 

 

Avantajları; 

-Biyomimikriden yararlanılmıştı. 

-Özgün kol düzeni ile malzeme tutup bırakmak oldukça kolaylaşmıştı. 

-Kamera yerleri her açıyı görmeye müsaitti. 

-Küçük boyutlu olup işlevseldi. 

Dezavantaj; 

-Dengesizdi. 

-İç tasarım dış tasarımdan dolayı daha zordu. 

-Motor düzeni kötüydü. 
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Üçüncü Tasarımımız;

 

Şekil 17: Üçüncü Tasarım 

 

Avantaj; 

-Motor kuvvetinin eski tasarımlara göre oldukça kuvvetliydi. 

-İç tasarımımızın kolay yerleşim fırsatı vardı. 

-Robotik kolumuzher yere ulaşabilecekti. 

-Arka motorumuzun yüzgeci olup az enerji ile kuvvet aktarımı sağlıyordu. 

 

Dezavantaj; 

-Motor yerleri uygun değildi. 

-Tasarımımız gereğinden fazla büyüktü. 

-Motor boyutlarının bulunmaması ve malzeme eksikliği olması 
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Dördüncü Tasarımımız; 

 

Şekil 18: Dördüncü Tasarım 

 

Avantaj; 

-Motor düzenimiz PixHawk ile uygundu. 

-Kamera yerimiz ve robotik kolumuz tasarımımızın altında olup kullanımı ve görüş açısı eski 

tasarımlarımıza göre çok daha rahattı. 

-Eski tasarımlarımıza göre su altındaki dengesi daha rahattı, ağırlık merkezi aşağıdaydı. 

-Kullanımı daha rahat ve kolaydı. 

Dezavantaj 

-Büyüktü. 

-İç tasarımımız için ayrılan alanımızın küçük olması. 
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Beşinci Tasarımımız; 

 

Şekil 19: Beşinci Tasarım 

Avantaj; 

-Tasarımımız önceki tasarımlarımıza göre motor şekli ve yönü bakımından daha kullanışlıydı 

ama en iyisi değildi. 

-Tasarımımızın silindirik yapısına uygun bir tasarım olup dayanıklılığı yüksekti. 

-Tasarımımızın boyutu diğer tasarımlarımıza göre daha küçük olup daha işlevseldi. 

-Tasarımımızın şekli ve genişliğinden dolayı iç tasarımı çok daha rahat bir şekilde 

oluşabiliyordu. 

Dezavantajları; 

-Tasarımımızdaki motor yerleşim yerleri pixhawk’ın vermiş olduğu şekilde olması gerekiyor 

ama bu tasarımımız o motor şekline uygun değildi. 

-Denge kaybetmemek için tasarımımızın ağırlık merkezi aşağı da olması lazım ama bu 

tasarımımızda ağırlık merkezi üst tarafa vurmaktadır. Bu da dengemizi kaybetmemize neden 

olurdu. 

-Tasarımımız estetiklik ve dengeden ödün vermişti. 

-Tasarımız su yüzeye kırıp hızlanma konusunda oldukça gerideydi. 
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4.1.2. Malzemeler 

SIZDIRMAZLIK 

 Kapakta sızdırmazlığı sağlamak için o-ring contalar kullanılacaktır. O-ring contalar 

“O” şeklinde kesite sahip kauçuk halkalardır.   

 Motorlarımızın sızdırmazlığı için motorların elektronik kısmına epoksi, dişli kısmına 

gres yağı doldurarak önlem alınacaktır. 

 

RASPBERRYPİ 

 Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan 

işlemci, RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimlerin tek bir devre kartı üzerinde 

toplanmasıdır.  

 Küçük tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde bu bilgisayarları robotik projelerimizde 

kullanabiliriz. RaspberryPi’nin çeşitli modelleri bulunmaktadır. Bu modeller temelde aynı 

olsalarda yenilik, hız vb. açılardan farklılık 

gösterirler. Takım olarak Raspberry Pi 

ailesinin en güncel ve güçlü sürümüne sahip 

olan Raspberry Pi 4 kullanmayı tercih ettik. 

Raspberry Pi, kara istasyonundaki bilgisayar 

ile robot arasında ethernet aracılığıyla bir ağ 

bağlantısını kurar. Raspberry Pi robottaki 

birimlerin kara istasyonu ile iletişim kurması 

için gereklidir. Bunlar, Ethernet bağlantısı 

sağlandıktan sonra yer istasyonu bilgisayarı 

üzerinden kolayca açılıp kapatılabilmektedir 

 

 

 

Özellikleri 

➢ 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 

➢ 4Gb LPDDR4 RAM 

➢ 4kp60 HEVC video 

➢ VideoCore VI Grafikleri 

➢ 5V- 3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 

Şekil 20: Raspberry Pi 
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➢ Gerçek Gigabit Ethernet 

➢ 2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz) 

➢ 2 adet USB 3,0 ve 2 × USB 2,0 portları 

➢ Bluetooth 5,0 BLE 

➢ Boyutları: 68.63 x 94.09 x 26.63 mm 

 

KAMERA 

Araçtaki görüntüyü sanal ortama aktarmak için 

Raspberry Pi kamera modülünü kullanacağız. 

 

 

ESC 

 ESC’ler elektrikli motor ile çalışan RC modellerde kullanılır. ESC’ler özel bir 

kumanda alıcısına bağlı olarak çalışma prensibine sahiptir. Kumanda üzerinden gelen gaz ve 

fren tepkilerini değerlendirerek aracın hareket etmesine ya da durmasına karar verir. 

 Gaz veya frene basıldığı zaman motora 

gidecek olan enerjinin doğru şekilde 

aktarılması veya yansıtılması konusunda 

önemli bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. 

Böylece herhangi bir araçta gaza ya da frene 

basıldığı zaman, buna uygun şekilde az ya da 

çok tepki verir. Böylece durdurma, hızlanma, 

yavaşlama ve ivmelenme gibi hareketlerin 

etkili şekilde kontrol imkânını sağlamaktadır. 

Biz de motorlarımızın hareketinde 

kullanacağımız joystick kontrolünden dolayı 

ESC kullanacağız. 

 

 

 

 

 

Şekil 21: Kamera 

Şekil 22: ESC 
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ŞASE İÇİN PASLANMAZ ÇELİK 

Şase aracın tüm bileşenlerin üzerinde bulunduğu, 

herhangi bir darbe durumunda aracı koruyacak ve 

aracın su içinde dengede kalmasını sağlayacak 

gövde bölümdür. Şase yapımında malzeme olarak 

paslanmaz çelik kullanılacaktır. Bu çelik cinsi, 

paslanmaz adını alabilmesi için belirli bir oranda 

krom içermektedir.  

 

BASINÇ SENSÖRÜ 

Sıcaklık, basınç, pozisyon, debi gibi fiziksel 

değerlerin bizim için anlamlı değerler olabilmesi için 

ölçülmesi, niceliklerinin belirlenmesi gerekir. 

Ölçülüp, işimize yarar veriler haline gelmelerinde 

sensör adını verdiğimiz cihazlar kullanılır. Basit 

anlamıyla, sensör ölçtüğü fiziksel büyüklüğü dijital 

bir sinyale dönüştürür. 

 

PİXHAWK 

 Robotumuzun kontrol kartı olarak kullanmayı 

düşündüğümüz birimdir. Hem profesyonel alanda hem de 

hobi amaçlı yapılan projelerde de sık sık tercih edildiği 

görülebilir. Genellikle dronelar için kullanılmasına karşın 

biz denizaltı aracımızın kontrolünde yer vereceğiz. Tercih 

etmemizdeki temel neden hem kullanma açısından daha 

basit bir arayüze sahip hem de daha güncel olmasıdır. 

Motor konumları da dahil olmak üzere bize birçok alanda 

yardımcı olacaktır.Kullanacağımız diğer birim olan 

RaspberryPi üzerinden kontrolü sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 23: Paslanmaz Çelik 

Şekil 24: Basınç Sensörü 

Şekil 25: Pixhawk 
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FIRÇASIZ MOTORLAR 

 Aracımızın sualtındaki hareketini 

sağlayabilmek için kullanacağımız elektronik 

parçadır. Zorlu koşullara karşı aracın dengesini ve 

performansını kaybetmemesi için ESC adı verilen 

parçalara ihtiyaç duyar. Avantajları, sürtünmenin az 

olması sayesinde verimliliğinin yüksek olmasıdır. 

Ayrıca fırça gibi aşınan parçaların olmaması 

performansı arttırır. Dezavantajı ise sürücü ile 

sürülmesidir. 

 

 

O-RİNG 

 Sözlük anlamı olarak O-ring, mekanik bir sızdırmazlık 

elemanı olarak kullanılan yuvarlak (O şeklinde) kesit 

elastomer bir döngüdür. Su altında aracın su geçirme ihtimalini 

en aza düşürmek için o-ring kullanmanın mantıklı olacağını 

düşündük. O-ringin en popüler sızdırmazlık elemanlarından 

biri olması da bizi bu konuda hemfikir kıldı, ayrıca gerek 

elektronik devrenin bozulması gerek de motorların işlevini 

kaybetmesi olası bir durum olduğundan biz de bu durumu göz 

önüne alarak o-ring kullanmayı tercih ettik.  

 

SU ALTI HAZNESİ 

 

Aracımızın gövdesi olarak kullanacağımız bu 

parça gerek sızdırmazlık gerek de sağlamlık 

açısından değerlendirdiğimiz zaman en mantıklı 

seçenek olarak karşımıza çıktı. Ayrıca 

tasarımımızı da bu yönde son derece uyumlu 

olacak şekilde değiştirdik. 

Şekil 26: Fırçasız Motor 

Şekil 27: O-ring 

Şekil 28: Su Altı Haznesi 
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PNOMATİK SU ALTI GRİPPER 

Robotumuzun kolu olarak kullanacağımız parçadır. 

Sualtı görevlerini gerçekleştirebilmemiz için 

gereklidir ve en önemli parçalardan biridir. Çalışma 

prensibi basit olarak karadan aldığı komutlarla 

etrafındaki parçaları tutma-hareket ettirmedir. 

 

 

 

REGÜLÂTÖR 

Ayarlanabilir Voltaj Regülatör Modülü üzerinde 

anahtarlamalı gerilim regülatörü olan LM2596 

bulunmaktadır. Üzerinde vidalı terminal şeklinde 

giriş çıkış bağlantı noktaları bulunur. Böylece ucu 

açık olan kablolar modüle kolayca bağlanabilir. 

 

 

 

 

USB-TTL DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

USB arabirimini, TTL ara yüzünde kullanmanıza imkan 

sağlayan USB-seri dönüştürücü karttır. TTL seviyesine sahip 

herhangi bir sensör birimi bu kart aracılığı ile USB portu 

üzerinden bilgisayara bağlanarak iki birim arasında 

haberleşme sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Pnömatik Su Altı Gripper 

Şekil 30: Regülatör 

Şekil 31: USB-TTL Dönüştürücü 
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JUMPER KABLO 

 

Kısaca bir çeşit bağlantı kabloları diyebiliriz. Girişlere 

göre üç tür jumper kablo vardır (erkek-erkek, dişi-erkek, 

dişi- dişi) ve biz üç türden de kullanıyoruz. 

 

 

 

PLA 

Polilaktik Asit, en yaygın olarak PLA olarak bilinir, 

yenilenebilir kaynaklardan yapılmış bir polimerdir. Petrol 

bazlı diğer termoplastiklerin aksine, PLA üretimi için 

kullanılan hammaddelerin bazıları mısır nişastası, tapyoka 

kökleri veya şeker kamışıdır.ROV’umuzun kanatları ve cam 

tutucusu PLA’dan üretilmiştir. 

 

 

4.1.3.Üretim Yöntemleri 

Lehim Yöntemi 

          Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından 

oluşan bir alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla 

metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha 

fazla metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş 

lehim ile birbirlerine tutturulur. Lehim yapma teknikleri 

ise 3’e ayrılır: 1. Havya ile lehimleme 2. Fırında 

lehimleme 3. Sıcak hava ile lehimleme bizim en çok 

tercih ettiğimiz teknik havya ile lehimleme oldu. Havya 

ile lehimleme tekniği en temel teknik olup kısaca şöyle 

açıklanabilir: Lehimlenecek bölge belirlendikten sonra 

havya ile ısıtılır, ardından ısıtılan bölgeye lehim tutulur ve 

lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem 

tamamlanmış olur. 

Şekil 32: Jumper Kablo 

Şekil 16:PLA 

Şekil 34: Lehimleme 

Şekil 33: PLA 
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Lehim Malzemeleri 

Havya(Lehim Makinesi) 

        Güç kaynağına takıldıktan sonra süreyle 

ısınarak lehimlenecek bölgenin ısıtılmasını, lehimin 

eritilmesini ve lehimleme işleminin gerçekleşmesini 

sağlar. Havyalardaki performans, sahip oldukları 

elektrik gücüne göre değişkenlik gösterir. 30-40 Watt 

güce sahip havyalar varken, 100 Watt’lık güce sahip 

havyalar da vardır. Bazı havyalar, bir lehimleme 

istasyonuna bağlı olmadan kendi ısılarını 

ayarlayabilme özelliğine sahiptirler. (Isı ayarlı kalem 

havya) 

 

Lehim Teli 

         Lehimleme işleminde kullanılan alaşımın tel halidir. Piyasada kalın ve ince lehim telleri 

bulunur. Projeye göre kalın veya ince lehim teli tercihleri değişebilir. Kalın lehim tellerinin 

erimesi ve lehimlenmesi biraz daha süre alır. Elektronik devrelerde lehimleme için genellikle 

%40 oranında kalay bulunan lehim telleri tercih edilir. Sac lehimleme işlemlerinde bu oran 

genellikle %60 olur. 

 

Lehim Pastası 

         Lehimleme işleminin yapılacağı yüzeyin temiz olmasını ve lehimin daha kaliteli 

olmasını sağlar. Aynı zamanda havyanın ucundaki kirli lehim artıklarının da temizlenmesine 

yardımcı olur. Lehim telinin içinde hali hazırda pasta vardır. Yapılan lehimin temiz olmadığı 

(lehimin içindeki pastanın yetersiz olduğu) durumlarda lehim pastası kullanılır.  

 

 

Lehim Pompası 

        Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini 

sağlar. 

 

 

 

Şekil 35: Havya 

Şekil 36: Lehim Pompası 
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 Lehim Tabancası 

        Bir güç kaynağından enerji alarak yalnızca tabancadaki tetiğe basılması durumunda ucu 

ısınan lehimleme aracıdır. 

 

 

 Lehimleme İstasyonu 

        Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok 

fonksiyonlu olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle 

havya veya lehim tabancası, sıcak hava tabancası, havya 

standı gibi malzemeler bulunur. Havyanın ısısını 

lehimleme istasyonları ile kontrol etmek mümkündür ve 

belirlenen ısı değerlerine hızla ulaşabilmektedir 

 

 

Cıvata, Somun ve Vida 

        Mekanik ve elektronik parçalarının birleştirilmesi için muhtelif zamanlarda ve yerlerde 

kullanılacaktır. 

Pim Delme 

        Bir Pres makinesinin ucuna iğne eklenerek çeşitli nesneye delik açmaya işe yarar. Bizde 

bu yöntemi kullanacağız 

Dremel 

         Dremel bir dizi yüksek devirli kablolu ve kablosuz çok amaçlı el motoru geliştirmiştir. 

Değişken yükseklikteki hızı, her çeşit malzemede oyma, gravür, frezeleme, bileme, taşlama, 

temizleme, polisaj, kesme ve zımparalama yapılmasını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Lehimleme İstasyonu 

Şekil 38: Dremel 

Şekil 37:Lehim İstasyonu 
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3D Yazıcı 

            Üç boyutlu baskı 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit, 

reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir. Bu 

işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde 

hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan 

hammadde PLA ve ABS filamentleridir. Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç 

boyutlu yazıcılar vardır. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma 

prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak 

katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek 

şekilde basılmasına dayanır.

 

Şekil 39: Şasenin 3D Yazıcıda Basım Süreci 
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Şekil 40:Şasenin 3D Yazıcıda Basım Süreci 

Şekil 41:Şasenin 3D Yazıcıda Basım Süreci 
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5.2.2. Fiziksel Özellikler 

 

 

Şekil 42:ROV'umuzun Fiziksel Özellikleri 

 

 

• Aracımızın boyu 35 cm ve genişliği 36 cm’dir. 

• Pnömatikkol açıkken 30 cm, kapalıyken 31 cm’dir. 

 

5.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

Sistemimizi “Genel Güç Mimarisi” ve “Haberleşme Mimarisi” olarak iki ana başlıkta ele 

almayı tercih ettik. 

5.3.1. Genel Güç Mimarisi 

 Önce sistemin ihtiyacı olan gücü belirlememiz gerekiyordu. Bu yüzden de devremizde 

kullanacağımız tüm elektronik devre elemanlarının ne kadar güce ihtiyacı olduğunu 

belirlemeliydik. Bunun içinbir tablo oluşturduk. 
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SIRA 

NO 
MALZEMENİN ADI 

ÇALIŞMA 

VOLTAJI 
ÇEKTİĞİ AKIM 

1 Pixhawk 5.1V 6A 

2 Raspberry PI4 5VDC 3 A. 

3 ESC * 6 12VDC * 6 20 A. KADAR 

4 Motor * 6 12V-24V arası *6 5.45 A 

5 Basınç Sensörü 5 VDC. 2.8mA 

6 GRIPPER 12 VDC. 110 mA. 

7 Diğer Devre Elemanları   

  

 Sistemin güç ihtiyacını belirledikten sonra hangi güç kaynağını kullanmamız 

gerektiğine karar verdik. Kullanacağımız sistemde farklı voltajlarda çalışan devre elemanları 

da vardı. Bu yüzden de bir regülatöre ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. 12VDC- 5VDC 

regülatör yardımıyla 5V ile çalışacak cihazlarımızın güç ihtiyacını karşılamış olduk. Bir 

klemens yardımıyla elde edilen 5VDC gücü dağıtmaya kara verdik. Gerek duyulduğunda 

12VDC için de aynı işlemi yapabileceğimizi düşündük. 

 Sistemin iki tip korumaya ihtiyacı olduğunu düşündük bunlardan bir tanesi “sigorta ile 

koruma” diğeri ise “acil stop butonu ile koruma” idi. 12V 40A lik DC sigorta tercih ettik. Acil 

stop butonu ise beklenmedik durumlarda sistemi durdurmak için bulundurduk.  

 

Şekil 43: Su Altı Genel Güç Mimarisi 
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5.3.2. Haberleşme Mimarisi 

  

 

Şekil 44:Su Altı Haberleşme Mimarisi 

 

            Kontrol istasyonu ile Raspberry Pi4 arasındaki bağlantı:ROV’umuza göndereceğimiz 

komutları ve ROV’dan geri alacağımız telemetri verileri için ROV’un içinde kullandığımız 

bir nevi otopilot görevi görecek Raspberry Pi ile kontrol istasyonundaki bilgisayar arasında 

Ethernet linki kurmaya kara verdik. Kuracağımız link sayesinde veri kaybı yaşamayacağımızı 

düşünüyoruz. Bu link ile aynı zamanda görüntü aktarımını da beraber sağlayacağız.  

 Raspberry Pi ile Pixhawk arasındaki bağlantılar: Raspberry Pi ile Pixhawk cihazlarının 

seri protokol kullanmasından yararlanarak iki cihazın birbirine entegrasyonunu seri hat kablo 

ile yapmayı düşünüyoruz. Pixhawk cihazı ile Raspberry Pi4 arasındaki iletişim seri hat 

(RS232) üzerinden yapılacaktır. RS232 protokolü ile iki cihaz arasında veri alma gönderme 

işlemi çift yönlü (fulldublex) olarak sağlanacaktır. 

 Konum ve duruş bilgileri için Pixhawk cihazında mevcut olan MPU6000 IMU 

sensöründen yararlanacağız.  

 Kamera sistemi olarak RPİ 4 kamerası kullanılacağından, kamera görüntü aktarımı 

Raspberry Pi4 üzerinden kontrol bilgisayarına aktarılacaktır. Aktarması sağlanan görüntüler 

bu sayede kayıpsız izlenebilecektir. 



 

36 
 

  Su altı robotumuzun hareket işlemleri için kullanacak motorları sürmek amacıyla ESC 

devreleri kullanılmaya karar verilmiştir. Devrelerin ve motorların çalışması için gerekli veri 

iletiminde I2C protokolü kullanılacaktır. 

5.3.3. Elektronik Tasarım Süreci 

      Elektronik Tasarım Sürecimizi Solidworks üzerinden anlatmaya karar verdik. 

 

 

 

     İç tasarımımıza ilk olarak ESC’leri 

bağlayarak başladık. 

 

 

 

 

     Sonra Pixhawk’ımız ile RasberryPi’ımızı 

montajladık. Fazladan yer israf etmemek için aparat 

tasarlayıp üst üste koyduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 45: ROV'un İç Tasarımı 

Şekil 46: ROV'un İç Tasarımı 
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       Regülatörümüzü RasberryPi’ın 

yanına montajladık. 

 

 

 

 

 

 

 

        Servo motorumuzun üstüne kendimizin 

çıkartmış olduğu kamera tutucuyu yerleştirip 

üstüne kameramızı montajladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 47: ROV'un İç Tasarımı 

Şekil 48:ROV'un İç Tasarımı 
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5.3.4. Algoritma Tasarım Süreci 

 

 

Şekil 49: Kontrol Algoritması 

5.3.5. Yazılım Tasarım Süreci 

 Sualtı Robotumuz, Pixhawk kontrol kartı, Raspberry Pi ve Kara kontrol ünitesinde 

bulunacak olan QGround Control yazılımlarıyla yönetilmesiniplanlanlıyoruz. Kullanacağımız 

yazılımlar şu şekildedir:  

ArduSubYazılımı 

 Hava araçlarının kullanılmasına olanak sağlanan ArduPilot yazılımının sualtı 

versiyonu olan ArduSub yazılımı Pixhawk kontrol kartına yüklenerek bize etkin bir kullanım 

imkânıverecek. Sualtı Aracımızın en önemli yazılımı olan ArduSub, kara kontrol ünitesinden 

gelen veriyi RaspberryPi aracılığıyla okuyarak robotumuzun hareket kabiliyetini sağlayacak.  

 ArduSub, ArduPilot yazılımıyla paralel olarak geliştirildiğinden, kendilerinin 

kullandıkları dil C++ dilidir. C++, tüm dünyada bilinen bir dil olmakla beraber 1979 yılından 

2014 yılındaki kararlı sürümüne kadar geliştirilmesi onun köklü yapısının bir göstergesidir.  
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Ayrıca bu yazılım, bize etkin çalışabilecek motor düzenlerini de veriyor. Biz yandaki 

konfigürasyonu tercih ettik.  

 

Motor Konfigürasyonları 

          ArduSub yazılımının Pixhawkile birlikte etkin bir 

biçimde motorlarımızı çalıştırması için birkaç dizilim 

sunuyordu. 6 motorlu bir sualtı aracı tasarlamak istediğimiz 

için 2 motor konfigürasyonu arasından yandakini tercih 

ettik ve aracımızı buna göre tasarladık. Motorlar bu sayede 

verimli çalışacak, ayrıca bize büyük bir kolaylık 

sağlayacak. 

 

 

Companion Yazılımı 

         ArduSub yazılımı ile QGroundKontrol yazılımının arasında iletişimi sağlayacak olan, 

asıl adı Raspberry Pi Companion Computer yazılımı, Raspberry Pi için kullanacağımız 

yazılım olarak belirlendi.  

 

 

5.3.6. Algoritma Tasarım Süreci 

 

 QGroundKontrolYazılımı 

 Aracımızın kara kontrol ünitesinde yönetimi için QGroundControl yazılımını tercih 

ettik. QGround Control yazılımı, joystickten gelen veriyi Raspberry Pi kartına iletecek. 

Burada MAVProxy protokolü ile dönüştürülecek ve ArduSub yazılımına iletilecektir.  

 

           Algoritma Süreci 

 Robotumuz, kullanacağımız olan QGround Control arayüzü ile kara kontrol ünitesinde 

çalıştırılacaktır. Bu arayüz ile kullanacağımız ArduSub yazılımı birbiriyle uyumlu 

çalışabilmektedir.  QGround Control yazılımı ile ArduSub yazılımı arasında Raspberry Pi 

cihazımıza yükleyeceğimiz Companion yazılımını kullanacağız. Algoritmamızın blok 

şemaları aşağıdaki gibidir. 

Şekil 50: Motor Konfigürasyonu 
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Şekil 51: Algoritma Blok Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

5.3.7. Dış Arayüzler 

         Dış arayüz kısmında QGround Control uygulamasını kullanacağız. Bu yazılıma ulaşım 

oldukça kolay olmakla birlikte, detaylı arayüzü, farklı sürüş modlarına sahip olması, rota 

belirleme gibi faydalı özellikleri bizim QGround Control arayüzünü tercih etmemize sebep 

oldu. QGround Control arayüzü aslında daha çok drone tarzı araçların kontrolünde 

kullanılmasına karşın, ArduSub yazılımını da desteklemektedir. Ayrıca aracımızın güvenlik 

kontrolü, güç değerleri ve sensörden alınan verileri bize yansıtması da QGroundControl’ü 

kullanmamıza neden oldu. 

 

Şekil 52:QGround Kontrol Arayüzü 

 

6. GÜVENLİK 

6.3. Genel Güvenlik Önlemleri: 

 

1. Robotun çalışmasında rolü olan kablo ve diğer alet edevatlar robota yerleştirilip 

yalıtılaraksu geçirmez hale getirildi. 

2. Robotta kullanılacak materyallerin kesici etkisinden korunmak için robotun 

gerekliönlemler alındı. 

3. Robot içinde bulunan ve su içerisinde arıza çıkarabilecek malzemelerin yalıtımı 

yapıldı vesuya dayanıklı hale getirildi. 
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6.4. Üretim, Test ve Sürüş Aşamasında Alınan Güvenlik Önlemleri 

Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemi 

1. 3 boyutlu yazıcıdan çıkacağımız malzemelerden zarar görmemek için yapılacak 

işlemler sırasında gözlük ve eldiven kullanımı gerekmekte ve ayrıca makinelerden tehlike 

mesafesi göz önüne alınarak uzak durulmalı. 

2. Takım olarak 3 boyutlu yazıcıdan parça hazırlarken koku ve sağlığa zararı sebebi ile 

ABS yerine eğer kullanım yerine uygun ise PLA kullanmaya dikkat edilmeli. 

3. Robotta yapılacak birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında oluşacak ısı ve ışıktan 

korunmak için maske ve eldiven kullanılmalı. 

4. Robot su altında çalışabilecek bir şekilde imal edilmeli ve suya uygunluğundan emin 

olunmadan test aşamasına geçilmemeli. 

5. Çalışma alanına yiyecek ve içecek getirilmemeli. 

6. Çalışma alanında dikkat ve disiplin ön planda olmalı, dikkat dağıtan şeylerden 

uzaklaşılmalı. 

7. Robotun elektronik devreleri hazırlanırken kısa devre oluşturabilecek yerlerde ek özen 

gösterilmeli. 

8. Çalışılan ortamda yangın tüpü bulundurulmalı ve acil durumda müdahale edebilmek 

için takım gerekli eğitmeleri almış olmalı. 

9. Robot üstünde kullanılan lipo piller olası tehlikelerden korunmak için lipo saklama 

çantasında saklanmalı. 

6.5. Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri: 

1. Sürüş yapacağımız havuzda herhangi bir elektriksel veya mekanik bir sorun 

yaşamamak için tüm sistemler gerekli denetimden geçmeli. 

2. Robotu kullanacak kişi sürüşüne tam olarak odaklanmalı ve dikkati dağıtılmamalı. 

3. Sürüş esnasında görevli dışında havuz içerisinde biri olmamalı. 

4. Havuza herhangi bir elektrikli aletle yaklaşılmamalı. 

5. Sürüş esnasında aracımızda çıkabilecek bir sorun nedeniyle aracımızı kapatmamız 

gerekirse araç üstüne koyduğumuz su geçirmez acil durum düğmesi sayesinde aracımızın 

gücünü rahat bir şekilde kapatabilmeli. 

6.6. Yarışma ve Çalışma Ortamındaki Sağlık Önlemleri: 

1. Ortak kullanılan malzemelerin düzenli olarak temizliğinin gerekli dezenfektanlar ile 

sağlandığına emin olunmalıdır. 

2. Çalışma ortamı içinde eldiven takılması ihmal edilmemelidir. 

3. Korona Virüs (Covid-19) sebebiyle toplu olarak bulunulan ortamlarda maske 

kullanımına ve sosyal mesafeye takımca dikkat edilmeli. 

4. Çalışma ortamımızı sık sık havalandırılmalı ve dezenfekte edilmeli. 

5. Olabildiğince online olarak çalışarak sosyal mesafeyi korumalı. 
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7. TEST 

7.3. Araç Gövdesi için Sızdırmazlık Test Planı: 

1. Aracın gövdesi içi boş bir şekilde dış ortamla olan bağlantıları gerekli yalıtım 

yöntemleri ile yalıtılır. 

2. Yapılan işlemlerin kontrolü yapılır.Gövdenin sızdırmazlığını test etmek adına, 

gövdeye belirli bir boşluk açılır ve hava valfi için yer açılarak hava pompası ile gövde içine 

hava pompalanır. 

3. Gövdenin hava kaçıran yerleri varsa tespit edilir. 

4. Tespit edilen bölgeler su sızdıracağından dolayı bölgelerin yalıtımı sağlanır. 

 

 

7.4. Araç Simülasyonu 

 

 

Şekil 53: ROV Simülasyonu 

        Robotumuzu bir bütün olarak akış simülasyonuna soktuk. Böylece su altında 

ROV’umuzun hareket zorluklarını ve nerelerde akışın bize sıkıntı yaratacağını öğrendik. Buna 

uygun bir sürüş tarzı oluşturacağız. 
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7.4.1. Motorun Statik Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hız simülasyonun ardından oluşabilecek kazalara ve çarpmalara karşı en açıkta bulunan 

parça olan motorlarımıza statik simülasyona soktuk.Böylece motorlarımızın neresinin 

dayanıklı neresini dayanıksız olduğunun farkına varıp ona uygun bir sürüş stili oluşturmayı 

hedefliyoruz. 

 

7.4.2. Epoksi Reçine Uygulaması Test Planı: 

1. Aracın içerisi için şayet epoksi reçine kullanılması gerekirse uygulanacak plandır. 

2. Epoksi uygulaması için ilk olarak güvenlik önlemleri alınır ve eldiven giyilir. 

3. Epoksi reçine A/B şeklinde karıştırılır 

4. Karışım gereken alana uygulanır. 

5. Uygulama yapılması gereken yüksekliğinin 3/1’i kadar epoksi dökülür. 

6. Uygulanan alan 24 saat boyunca kurumaya bırakılır. 

7. Bu işlem epoksi gömülünceye kadar tekrarlanır. 

8. Kuruma işlemi kabul edilebilir seviyeye geldiği zaman karışım test edilir. 

9. Uygulama başarısına göre kullanılır veya yeni bir karışım metoduna geçişyapılır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 54:Motorun Statik Testi 
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7.4.3. Motorun Hız Testi 

 

Şekil 55:Motorun Hız Testi 

        ROV’umuza basınç testinin ardından motorlarımızı hız simülasyonuna soktuk.Böylece 

motorlarımızın hızı ve kuvveti aracımıza yeter olup olmadığını ve ne kadar hızlanabileceğini 

az çok anladık. 

 

 

7.4.4. Basınca Dayanıklılık Test Planı: 

1. Aracın tüm parçaları birleştirilmeden önce şasinin uygulamalı olarak 

basındadayanıklılığının test edilmesi gerekir. 

2. Şasinin içerisine şasiyi 3m’lik derinliğe batıracak kadar, dengeli ağırlık konur. 

3. Daha sonra şasiye sağlam ancak araca hasar vermeyecek şekilde bir ipbağlanır. 

4. Şase havuza dengeli bir şekilde konur. 

5. Şase aşağı inerken ip yavaşça salınır. 

6. İpin inmesi bittiğinde şasi aşağı varmış olacağı için şasi geri çekilir. 

7. Geri gelen şaside çatlak ya da kırık yoksa şasi testi geçmiştir. 
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7.4.5. Motorun Basınç Testi 

 

Şekil 56:Motorun Basınç Testi 

        ROV’umuza yapmış olduğumuz ilk simülasyon motorumuza olan basınç 

simülasyonudur.Böylece ROV’umuzdaki motorların su altındaki basınca dayanıklı olup 

olmadığını test ettik. 

 

       ROV’umuzun parçaları toplanmadan önce tüm bileşenleri özel olarak test edilecektir. İlk 

olarak su altı haznemizi, 1.5-2m derinliğindeki bir havuzda 3 gün bekletilerek su alıp almadığı 

kontrol edilecektir. 

 

 

 

8. TECRÜBE 

         Proje boyunca bir ürünü istenen niteliklerde tasarlayıp üretmenin zorluklarını yaşıyoruz. 

Ülkemizde yeni gelişen ve gelecek için ışık tutan ar-ge çalışmalarını takip ediyoruz. Ancak 

bazı parçalar yerli üretim için yeterli olmadığından yurt dışındaki firmalardan bu malzemeleri 

temin ediyoruz. Böylece bütçe yönetimini öğreniyoruz. Ayrıca herkesin çalışma alanı 

olmasına rağmen çıkan her sesin bir ürüne ne kadar fayda sağlayabileceğini anladık. Proje 

başında destek ve sponsor düşüncesi ile açtığımız sosyal medya hesabımıza gelen dönüşler 

bizi mutlu etti ve inancımızı güçlendirerek daha da heveslendirdi. ÖTR başvurusu  sonucunda 
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iyi bir puanla kabul edilmek bizi bir yandan sevindirirken bir yandan eksiklerimizi anlayıp 

çalışma tempomuzu arttırmamıza sebep oldu. 

 

▪ Parçaların ve havuzdaki dalgıcın güvenliği için robotun iyi izole edilmesi 

gereklidir.Buyüzden robotun su sızdırmazlığından iyice emin olunmalı ve bütün 

parçalarınizolasyonlarınındikkatlice yapılması gereklidir. Çünkü bu durum elektronik 

devrelerin kaybına neden olabilir veya kabloların üzerindeki iletken olan metal 

aksamlarhavuzda ciddi bir akımriskine yol açabilir. 

 

▪ Robotu iyice izole etmek için çoğu yerde epoksi tercih edilmelidir. Epoksi robotun 

izolesi için en güvenli malzemedir. 

 

▪ Bütün elektronik parçalar su geçirmez tüpün içinde bulunduğu için aracın iç montajı 

dikkatlice yapılmalıdır. Aksi takdirde elektronik malzemeler ve 

kablolarbirbirinekarışacaktır.Bu durum hem iç aksana zarar verebilir hem de kısa 

devre gibi olası istenmeyecek durumlara yol açabilir. 

 

▪ Bazı teknik konularda yeterince bilgi sahibi olmadığımız için yanlış kararlar alıyorduk 

ve hem zamanımız hem de bütçemiz daralıyordu. Bu nedenle teknik konularda 

danışabileceğimiz insanlarla iletişime geçmeye karar verdik. Verdiğimiz kritik 

kararlarda öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri ile iletişime geçip tavsiye alarak bu 

problemin büyük ölçüde giderdik. 

 

 

▪ Yapım sırasında daha iyisini bulmak için, mevcut olanı eleştirmek ve problemi 

tanımlamak gerekir. Takım çalışmasının beklentisi her öğrencinin bu gelişime katkıda 

bulunabilmesi ve ürününü bir üst kaliteye çıkartabilmesidir. Geçmişten farklı olarak 

artık takım çalışması yapmak için aynı mekan içerisinde bulunmak şart değil. Bizler 

de birçok farklı sosyal yapıdan insanla beraber çalışmaya açık olmalı ve yeni 

yetenekler kazanmaya yani değişime hızlı bir adaptasyon sağlayabilmeyi 

öğrenmeliyiz. Geliştirdiğimiz bu yetenekler sayesinde teknoloji aracılığıyla farklı 

üniversite ve liseler ile yaptığımız zoom toplantılarında kurduğumuz iletişim aynı 

zamanda etkili sözlü iletişim kurma becerimizi de geliştirdi. 

 

▪ Bu zoom toplantılarında edindiğimiz bilgiler doğrultusunda montaj esnasında ESC 

kablolarının kopmamasına dikkat edeceğiz. 

 

▪ İlk yaptığımız araç tasarımı üzerine bilirkişilerle konuşmamız sonucunda bir ROV’un 

nasıl bir şekli ve tasarımı olması gerektiğini öğrendik. 

 

▪ Robotik kol kameranın görüş alanına yerleştirilmelidir. Böylece görevleri yaparken 

robotik kolun objeleri alıp almadığını kameradan görebilir ve robotu ona göre kontrol 

edebiliriz. 
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▪ Şase yapımında üretilebilirlik esas alınmalıdır. Özgünlükte de bahsettiğimiz bu özellik 

robotu üretirken zaman kazanmamıza yol açar. 

 

▪ Şase çizimi için biyomimikri esas alınmalıdır. Biyomimikri sayesinde daha işlevsel bir 

robot üretilebilir. 

 

▪ Zaman planlaması esnek oluşturulmalıdır. Böylece sürpriz bir durumla karşılaşınca 

zaman sıkıntısı meydana gelmez. 

 

▪ Kabloların bağlanma yerlerine dikkat edilmelidir. Edilmezse elektronik devre 

malzemelerinde yanma olayı meydana gelebilir 

 

▪ Şasemizin üst tabaka tasarımı bize özgüdür. Boyut özellikleri bakımından yarışma 

şartnamesinde tam puan almamızı sağlayacaktır. Ancak üretimde üst tabakamızın 

sağlamlığı için tek parça halinde bastık. Bu durum kendimiz için uygun olanı bulana 

kadar birkaç 3D yazıcı görmemizi sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Takım üyelerimizle pandemi sebebiyle değişen tarihler içerisinde görevleri yerine 

getirebilmek için esnek ve etkin bir zaman planlaması hazırladık ve böylece proje 

geliştirme sürecinde zaman yönetiminin önemini öğrendik. 

 

▪ Resmi kurumlarla yaptığımızı iş birlikleri sayesinde kurumun diline uygun metin 

hazırlamayı (dilekçe ve e-mail yazımını) öğrendik. Bir dilekçede nelere dikkat 

edilmesi gerektiğini tecrübe ettik. 

 

Şekil 57:3D Yazıcı 
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▪ Takım üyeleri olarak projeye katkıda bulunacak tüm fikirlerimizi açıkça ortaya 

koymayı ve beyin fırtınası tekniği ile çözüm üretmeyi öğrendik. Ortak bir hedefe 

ulaşmak için inisiyatif almanın gerekliliğini deneyimledik. 

 

▪ Ekip olarak biz gençlerden beklenen 21. yüzyıl becerilerimizi geliştirmeyi 

önemsiyoruz. Bunun için proje ortamını bir öğrenme ortamına çevirmeyi hedefledik. 

Böylece yaratıcılığımızı tetikleyen bu ortamın getirdiği tüm yeniliklere açık oluyor ve 

eleştirel düşünme yeteneğimizle karşılaştığımız problemlerin üstesinden en hızlı 

şekilde geliyoruz.  

 

▪ Süreç boyunca takım içerisinde gerektiği kadar esnek ve uyumlu olmaya çalışıyoruz  

Takımda kurulan ilişkilerin bizlere gelecek için yaşam ve meslek becerileri 

kazandırdığını biliyoruz. 

 

▪ İnsansız Su Altı Kategorisi’nde yarışmaya katılmamız ilk olarak bütün takımın 

sorumluk duygusunu geliştirdi. Bizler bireysel başarımızı değil takımımızın başarısını 

ön planda tutmayı başardık. 

 

▪ Bu süreçte geliştirdiğimiz sosyal beceriler sayesinde üretken ve girişken bireyler 

olarak özellikle sponsor bulmak ve robotumuzun yapımıyla ilgili destek sağlamak 

konusunda önemli adımlar attık.  

 

▪ Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir 

dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve 

üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniliklere en hızlı uyum 

sağlayan kazanan olacaktır. 

           Uyum sağlamak ise iletişimden geçiyor. Ayrıca bilgiye ulaşabildiğimiz 

kaynaklar giderek artıyor. İnternet bir kaynak havuzu haline geliyor. Bu havuzun 

içerisinde boğulmadan doğru bilgiye ulaşmak ise teknoloji ve bilgi okuryazarlığından 

geçiyor. Dahası insan ihtiyaçlarının çeşitliliği, yaşam şekillerinin farklılığı, sürekli 

değişen bu dünya düzeni, bizden sürekli üretmemizi, yeni ürünler oluşturmamızı, 

farklılıklar yaratmamızı ve bu değişime ayak uydurmamızı bekliyor. Bu yüzden 

inovasyon becerileri geleceğin bireylerinin yani bizlerin sahip olması gereken olmazsa 

olmaz bir yeteneği olacaktır. Tam da bu sebeple orijinal düşüncelerimizi ve 

hayallerimizi hayata geçirmek için buradayız. 
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GÖREV DAĞILIMI ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

Takım Oluşturma

Görev Dağılımı

Yarışma Başvurusu

Detaylı Araştırma

Gövde Tasarım Süreci

Kullanılacak Malzeme Tespiti

Kullanılacak Malzeme Belirlemesi

Elektronik Sistem Tasarımı

Ön Tasarım Raporu Teslimi

Maddi Desteğin Açıklanması

Eğitimin Verilmesi Soru-Cevap Etkinliği

Sponsor Arama

Gövde , Mekanik Kol,Kumanda İmalatı Olmalı

Robotun Şase İmalatı

Kablolama

Kritik Tasarım Raporu Teslimi

Tüm Sistemin Birleştirilmesi

Genel Durum Değerlendirmesi ve Acil Plan Uygulama

Motor Kontrol Testleri

Kumanda Kontrol Testleri

Mekanik Kol Testleri

Kamera Kayıt ve Kontrol Testleri

Kaldırma Gücü Testleri

Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videosu

Yarışma 

9. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

9.3. Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 58:Zaman Planlaması 
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MALZEMELER NİTELİK ADET FİYAT

Su Altı Haznesi 350mm Sensörsüz 1 1800

Pixhawk Power Sense Modül 30V 90A T plug Soketli 2 187,66

 Pixhawk Güç Dağıtım Kartı  BEC Darbe emici Platformlu 2 533,36

Raspberry Pi Şarj Adaptörü 5V 3A 2 224,74

Raspberry Pi Kamera Kablosu 15cm15pin 2 11,86

Raspberry Pi Fanlı Soğutucu 30x30x7mm Soğutma Fanı 2 34,38

Dişi-Dişi Jumper(40 pin) 200mm 30 168,9

Dişi-Erkek Jumper(40 pin) 200mm 30 168,9

Erkek-Erkek Jumper(40 pin) 200mm 30 177,9

Usb-TTL Dönüştürücü 6 pinli UART dönüştürücü 2 27,46

Pnomatik Sualtı Gripper 2.8Bar 180N 1 620

MT-800 12V 66A AC -DC Dönüştürücü Mervesan 750W Metal Kasa 2 2871,8

LM2596 Regülatör 4-35 İn ,1-30V Out 2 40,54

Raspberry Pi 4 4GB 1 622,88

Pixhawk 1 515,43

Triton Sualtı İticisi 8 3432

Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü V2 1 325,62

Usb Uart Convertar 1 35,78

Gravity Analog Su Basınç Sensörü 1 163,97

Programlanabilir ESC 8 831,52

Su Geçirmez 180 Derece Servo Motor 1 149,86

Tether Kablo 1 1514,45

Lümen 2 1700

Motor Kablosu 8 250

Diğer 652,35

TOPLAM 17061,36

 

9.4. Bütçe Planlaması 

 

Şekil 59:Bütçe Planlaması 
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Malzeme Adı Tedarik Durumu Tedarik Süreci 

Raspberry Pi 4 Temin edildi. Sponsor desteği 

Raspberry Pi Şarj Adaptörü Temin edilecek. Sponsor desteği 

Raspberry Pi Kamera Kablosu Temin edilecek. Sponsor desteği 

Raspberry Pi Fanlı Soğutucu Temin edilecek. Sponsor desteği 

Su Altı Haznesi Temin edilecek. Sponsor desteği 

Dişi-Dişi Jumper Temin edilecek. Sponsor desteği 

Dişi-Erkek Jumper Temin edilecek. Sponsor desteği 

Erkek-Erkek Jumper Temin edilecek. Sponsor desteği 

Usb-TTL Dönüştürücü Temin edilecek. Sponsor desteği 

Pnömatik Su Altı Gripper Temin edilecek. Sponsor desteği 

Regülatör Temin edilecek. Sponsor desteği 

AC-DC Dönüştürücü Temin edilecek. Sponsor desteği 

Triton Su Altı İticileri Temin edildi. Sponsor desteği 

UsbUart Converter Temin edilecek. Sponsor desteği 

Su Basınç Sensörü Temin edildi. Sponsor desteği 

Pixhawk Temin edildi. Sponsor desteği 

PixhawkPower Sense Modül Temin edilecek. Sponsor desteği 

Pixhawk Güç Dağıtım Kartı Temin edilecek. Sponsor desteği 

ESC Temin edildi. Sponsor desteği 

Servo Motor Temin edildi. Sponsor desteği 

Tether Kablo Temin edildi. Takım bütçesi 

Lümen Temin edilecek. Takım bütçesi 

Motor Kablosu Temin edilecek. Takım bütçesi 

Paslanmaz Çelik Temin edilecek. Takım bütçesi 

PLA Temin edildi. Takım bütçesi 

AWG Kablo Temin edilecek. Takım bütçesi 

Klemens Temin edilecek. Takım bütçesi 
 

            Şekil 60:Malzeme Mevcut Durum Listesi 

 

 

9.5. Risk Planlaması 

 

Senaryo 1 

     Aracımızın su sızdırma riski durumunda ne yaparız? 

➢ Herhangi bir su sızdırma durumunda sızdırmazlığı sağlamak için farklı 

Kimyasallar kullanılarak sorun giderilene kadar test edilecektir. 
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Senaryo 2 

      Aracın yüzme veya batma riskine karşı ne yaparız? 

➢ Aracın yüzüyor olması durumunda aracın ağırlık merkezine uygun miktarda metal 

ağırlıklar eklenecektir. Batar olması durumunda ise dengeyi sağlayacak biçimde aracın dış 

yüzeyine deniz makarnası eklenecektir. 

Senaryo 3 

      Motorların dengesiz çalışması durumunda ne yaparız? 

➢ Motorlarda birinin dönüş hızı veya gücünün diğer motorlardan farklı olması durumuna 

karşı, diğer motorların maksimum hızı bunun hız seviyesine düşürülecek. Yeterli bir 

çözüm olmaması durumunda yedek bir motor bulundurulacak ve gerektiğinde dengesizliği 

sağlayan motor değiştirilecektir. 

 

 

Senaryo 4 

      Voltaj dönüştürücüsünün bozulması durumunda ne yaparız? 

➢ Aynı voltaj dönüştürücüden bir tane de yedek alıp, problem çıkması durumunda bunu 

kullanacağız. 

 

 

Senaryo 5 

      Pervanelerin kırılması durumunda ne yaparız? 

➢ En az iki yedek pervaneyi yanımızda bulunduracağız. Bir problem yaşamamız durumunda 

değiştirebileceğiz. 

 

 

Senaryo 6 

      Motorların bozulması durumunda ne yaparız? 

➢ Yedek iki motor almayı planlamaktayız. Bir problem yaşamamız durumunda 

değiştirebileceğiz. 

 

 

Senaryo 7 

      Yarışma sırasında görüşün kaybolması durumunda ne yaparız? 

➢ Kamera arızası olması durumunda yedek kameramızı yanımızda bulunduracak ve 

yedeğiyle değiştireceğiz.  

 

 

Senaryo 8 

      İzole edilmiş bir parçada problem oluştu ve robot su aldı, bu durumda ne yaparız? 

➢ İzole edilmiş parçaları robotu suya sokmadan önce test etmemize rağmen eğer böyle bir 

durumla karşılaşırsak öncelikle hangi malzemelerin işlevsiz hale geldiğine bakarız. 

Malzemeleri tek tek inceler, tamir edilenleri ederiz. Edilemeyenler için bütçemize göre 

eskilerinin yerine geçebilecek veya aynı malzemelerin siparişini veririz. 
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Senaryo 9 

  ESC’lerimizden birinin teli koptu ve hasar oluştu, bu durumda ne yaparız? 

➢ Lehim yöntemiyle ESC’yilehimleriz, eğer hala ESC’de sorun oluşuyorsa yedek aldığımız 

ESC’lerden birisini kullanırız. 

 

Senaryo 10 

      Robot test edilirken zarar görmemesi gereken bir parça zarar gördü ve işlevsiz hale geldibu 

durumda ne yaparız? 

➢ Tüm parçalar için bir yedek bulundurmaya çalışacağız. En olasılık olarak yeni parçayı en 

hızlı şekilde temin ederiz. 

 

 

Senaryo 11 

      Operatörümüz yarışma günü rahatsızlandı onun eksikliğini nasıl kapatacağız? 

➢ Böyle olası bir durumu önceden düşündüğümüz için takımımızın her bir üyesi robotu 

kullanabilme yetisine sahiptir. Aracı en iyi süren kişi operatör; en iyi süren ikinci kişi ise 

operatörün olmadığı zamanda aracı sürecek kişidir. 

 

 

Senaryo 12 

      Robot yapım aşamasında robota eksik parça takılması veya yanlış parça takılması biz bu 

durumda ne yaparız? 

➢ Takımca böyle sorunun ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarakalınabilecektüm 

önlemleri almaya çalışıyoruz. Fakat yine de böyle bir sorunla karşılaşırsaktemelolarak 

yapabileceğimiz 3 şey bulunmaktadır. İlki, eğer parça yanlış takıldığı 

yerdensökülebiliyorsa sökmek. İkincisi, eğer robotu çok fazla etkilemeyecekse robotu 

yanlıştakılanparçaya göre yeniden düzenlemek. Son madde ise eğer parça bizim çizip 

ürettiğimiz veya çizip üretebileceğimiz birparça ise parçayı robota zarar vermeyecek 

şekilde almak ve doğru yere yenisini takmak. 

 

 

Senaryo 13 

       Planlanan bütçenin yeterli olmaması durumunda nasıl çözümler üretebiliriz? 

➢ Planlanan bütçe oluşabilecek fiyat dalgalanmaları göz önünde 

bulundurularakhazırlanmıştır. Ancak oluşabilecek bütçe açığında izlenecek ilk yol daha 

ekonomiktedarikçilere yönelmek olacaktır. 
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10. ÖZGÜNLÜK 

         Proje boyunca kullanacağımız ürünler milli, yerli ve özgün olsun diye ülkemizde 

sürdürülen ar-ge çalışmalarını takip ediyoruz. Ancak takım olarak robotumuzun yerliliğinin 

yanında dayanıklı ve uzun süreli kullanım sağlamasına önem veriyoruz. Bu yüzden ülkemizde 

üretilmeyen bazı ürünleri yurt dışından temin edeceğiz. Robotumuzun dış tasarımında 2 su 

canlısından esinlenildiği için özgün bir tasarım yaptığımıza inanıyoruz. 

 

         Bir robotun sağlamlığı ve kararlılığındaki en önemli maddelerden biri kolay kontrol 

edilmesidir. Aracımızda sualtı haznesinin içinde bulunacak elektronik malzemelerimizi olası bir 

riskte veya hatada kolayca tamir etmek için bir elektronik tabaka kullanacağız.Böylece bir sorun 

yaşadığımızda çözüm basitleşecek ve onarım süresi kısalacak. Ürün takımdaki öğrenciler 

tarafından sanayideki bir atölyede üretilecektir. Böylece maliyet düşecek ve üretim aşamalarını 

daha iyi öğreneceğiz. 

 

          Ekip olarak geçen yılların raporlarını incelediğimizde şase tasarımlarının hem aracın 

dengesinde hem de özgünlükte büyük bir önem arz ettiğini anlayıp bunun üzerine yoğunlaştık. 

ROV’umuzun sudaki batma-yüzme dengesini korumak adına (bilimsel araştırmalar ışığında) 

kanatlı kırlangıç balığından esinlenilmiş, 3 parçadan oluşan özgün bir dış tasarım yapıldı. 

ROV’umuz benzersiz bir dış tasarıma sahiptir. Tasarımımız 123Design programında çizilmiştir. 

Üst ve orta tabaka 3D yazıcıyla üretilmiştir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve 

ekonomik potansiyelinin yüksek olması nedeniyle PLA filamenti tercih edilmiştir. Böylece 

zamandan tasarruf edilirken maliyet de düşürülmüştür. Ayrıca yerli 3D yazıcılar kullanılarak 

millilik arttırırken projemizin hayata geçmesi de kolaylaştırılmıştır. 

 

         Robotumuzun kanat adını verdiğimiz dış tasarımı Kanatlı Kırlangıç Balığı’nın kanatları 

örnek alınarak hazırlandı ve bu tasarıma uygun motor yerleri belirlendi. Güvenli sürüş için 

motorlarımızı kendi üretimimiz olan aparatlarla kanatlara sabitleyeceğiz. Aparatlar ekip 

tarafından bir atölyede üretilecektir. Böylece maliyet düşürülürken yerliliğin arttırılması 

amaçlanmıştır. 

  

          Su altı haznemizi sızdırmaz olarak tercih etsek de hazneye su girme riskini sıfıra indirmek 

amacıyla üst ve alt tabakadaki kelepçelerin yerleri haznenin kapaklarını sıkıştıracak şekilde 

ayarlanacaktır. 

 

        Yerlilik oranı %93 olan sualtı  haznesi bir denizanası türünden esinlenerek şeffaf tercih 

edilmiştir. Tercih nedeni haznenin içindeki tüm parçaları görebilmektir.Sualtı haznemiz 200 

metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlamaktadır.Bu özelliği su altındaki basınca karşı 

olağanüstü bir tolerans kabiliyeti sağlamaktadır.Haznemiz akrilik, alüminyum, kompozit kart ve 

elektronik sensör türevlerinden bir araya gelmektedir.Ayrıca haznenin malzemelerinin işlenmesi 

ve montajı tamamıyla yerli imkanlarla gerçekleştirilmiştir.Bu yüzden tamamen milli ve yerli bir 

üründür.   
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        ROV’umuzun kanatlarında bulunacak olan  BORAY takımı logosu robotumuzu daha özel 

kılacaktır. 

 

         Kamera robotik kolumuzun üstünde olacaktır. Bu da geniş bir görüş açısı sağlayarak 2 

kamera kullanım gereksinimini ortadan kaldıracaktır. 

 

        Yerlilik oranı%77 olan  Triton sualtı iticilerinin içinde m1 motorlar bulunmaktadır. Triton 

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

oluşturabilen elektrikli bir sualtı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi türevi 

malzemelerden bir araya gelmiştir. İtici tasarımı tamamıyla yerli ar-ge çalışmaları ile 

geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 

tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. Triton su altı iticisi ülke ekonomisine ve bilimsel 

birikime katkı sağlarken tamamen milli ve yerli bir üründür. 
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