
 
 

1 
 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: Med-Cezir 

TAKIM ID: #42799 

 

YAZARLAR: 

 Ceren ÖZÇELİK, 

Sıla DÖNMEZ, 

İbrahim DOĞRULUK, 

Ahmet Arif AKÇAY, 

Öztürk Arda ERTAN, 

Cengiz Özberk YAĞIZ 

 

DANIŞMAN ADI: Hülya ÇALIK 

 



 
 

2 
 

İÇİNDEKİLER 

 

1.RAPOR ÖZETİ ..................................................................................................................... 3 

2. TAKIM ŞEMASI .................................................................................................................. 4 

2.1. Takım Üyeleri .................................................................................................................. 4 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ....................................................................... 5 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ........................................................ 5 

4. ARAÇ TASARIMI ............................................................................................................... 7 

4.1. Sistem Tasarımı ............................................................................................................... 7 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı ................................................................................................ 8 

4.1.1.  Mekanik Tasarım Süreci .......................................................................................... 9 

4.1.2. Malzemeler ............................................................................................................. 21 

4.1.3. Üretim Yöntemleri .................................................................................................. 28 

4.1.4. Fiziksel Özellikler ................................................................................................... 32 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .................................................... 36 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci ....................................................................................... 36 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ....................................................................................... 39 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci .......................................................................................... 40 

4.4. Dış Arayüzler ................................................................................................................. 41 

5.GÜVENLİK ......................................................................................................................... 43 

6.TEST ..................................................................................................................................... 47 

7.TECRÜBE ............................................................................................................................ 52 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI .................................................................. 53 

9.ÖZGÜNLÜK ........................................................................................................................ 57 

10. YERLİLİK ........................................................................................................................ 59 

11. KAYNAKÇA .................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

1.RAPOR ÖZETİ  

 

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katıldıktan sonra işe koyulmaya başladık. 

ÖTR’den de çok iyi sonuçlar alınca Ayro’nun üzerinde çalışmaya aynı hızla devam ettik. Takım 

arasında görev dağılımı ve takımdaki kişilerin bilgilerinden bahsedilerek takım şeması 

oluşturuldu. ÖTR’de bahsedilenden farklı olarak ne yapıldığından bahsedildi ve ÖTR’deki fiyat 

ile KTR’deki fiyat karşılaştırıldı. Ayro’nun mekanik sürecinde: tasarım süreçleri, nihai tasarımı, 

bu tasarımın seçilmesinin nedenleri, tasarımın özellikleri, ağırlığı, ebatlarından bahsedildi. 

Görevleri en iyi yapmak için görev değerlendirmesi yapıldı. Kullanılan malzemeler, teknik 

özellikleri ve neden Ayro’da bu malzemelerin kullanıldığı ve bu malzemelerin üretim 

yöntemleri açıklandı. Nihai aracın çizimleri, farklı açılardan görünümlerini ve fiziksel 

özelliklerinden bahsedildi. Elektronik tasarım sürecini, kullanılan alt bileşenlerden ve teknik 

özelliklerinden detaylıca bahsedildi. Algoritma tasarım süreci, yazılım tasarım süreci ve 

kullanacağımız arayüz yazıldı. Güvenliğe her şeyden önce önem veren bir takım olarak 

güvenlik kısmında çalışma sırasında, sürüş testi sırasında ve kaza sırasında aldığımız 

önlemlerden, güvenlik kontrol listesinden ve güvenlik protokolünden detaylıca bahsedildi. 

Yapılacak testlerden ve bu testlerin yapım amacı anlatıldı. Tecrübe kısmında çalışma sırasında 

edinilen tecrübeler mevcuttur. Zaman, bütçe ve risk planlamalarının yapılmasına sebep olan 

faktörleri ve zaman, bütçe, risk ve önlemler tabloları detaylıca sunuldu. Özgünlükten ödün 

verilmeyerek raporda detaylıca belirtildi. Yerliliği malzemelerin katma değer bazlı olarak 

yerlilik oranlarıyla anlatıldı. 

 Ayro, aerodinamik açıdan uygun olup tasarımı sayesinde suda dengede kalıp ve motorların güç 

kaybı giderilmiş oldu. Ana şase sigma profillerden oluşturulmuştur. Sigma profil 

kullanmamızın sebebi fiyatı uygun, Ayro’nun ağırlığını düşürüyor ve üzerinde çalışmak daha 

kolay. Su geçirmez hazne kullandık ve Ayro’nun tasarımı sayesinde herhangi bir darbe 

almaması öngörülüyor. Haznenin üstünde, önünde ve arkasında 2 adet fırçasız dc motor 

yerleştirilmiştir, bu Ayro’ya hareket kabiliyetini ve su altında asılı kalma kabiliyeti sağlıyor. 

Yazılım dili olarak C ve Python kullandık. Ayro’nun su altında hangi derinlikte olduğunu 

öğrenmek için basınç sensörü kullandık. Aracın su altında daha kolay hareketi için gyro ve 

basınç sensörü kullanılmıştır. Teknofest’in şartnamesine uyularak Teknofest için en uygun 

ROV tasarlandı. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

  Ceren ÖZÇELİK: Ekip koordinasyonunu sağlamak, malzeme teminini sağlamak, 

robotun yüzdürebilirliği ve stabilitesini sağlamak. 

 Sıla DÖNMEZ: Sosyal medya hesabı ve takibi, cihazın yüzdürebilirliği ve stabilitesini 

sağlamak, malzeme teminini sağlamak. 

 İbrahim DOĞRULUK: Genel teknik tasarımı oluşturmak ve üç boyutlu çizimi 

yapmak. (Elektronik devreler ve elektronik şema) 

 Cengiz Özberk YAĞIZ: Elektronik devreler ve yazılım. 

 Ahmet Arif AKÇAY: Mekanik yapı ve yazılım. 

 Öztürk Arda ERTAN: Mekanik yapı, elektronik devreler ve yazılım. 

 

 
 

 3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

 Ön tasarım raporu değerlendirme sonuçlarında ilk 10 takım içerisinde olmak bizim için 

büyük bir başarıydı. Bu başarı bizi cesaretlendirdi ve kritik tasarım raporunu hazırlamamızda 

büyük bir motivasyon oluşturdu. Ön tasarım raporunda rapor özetinden tam puan aldık. Kritik 

tasarım raporunda da daha ayrıntılı ve açıklayıcı yapmayı düşündük. Nihai tasarımımız hafif , 

minimal boyutlarda ve üretilebilirliği iyi açıkladığımız için araç tasarımından tam puan aldık. 

Ön tasarımdaki nihai tasarımdan farklı olarak hazneyi tutmak için özel tutucular tasarladık ve 
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hazne tutuculardan kaymasın diye silikon kullandık. Ön tasarımda dış arayüz bölümünde 

belirttiğimiz QGroundControl’u kullanmak yerine daha verimli olacağını düşündüğümüz için 

arayüzü kendimiz tasarlamaya karar verdik. İticileri kontrol etmek için 2 tane dörtlü-motor 

sürücüsü kullanmak yerine maliyeti düşürmek için 1 tane dörtlü-motor sürücü 2 tane de tekli-

motor sürücü olarak değiştirdik. Güvenliğe çok önem verdiğimiz ve Ön tasarım raporunda 

çalışma ve kaza anında aldığımız önlemleri eksiksiz belirttiğimiz için güvenlik bölümünden 

tam puan aldık. Ön tasarım raporunda özgünlükten 1,5 puan kaybettik kritik raporunda ise 

daha ayrıntılı ve daha özgün malzemelerle destekleyeceğiz. Ön tasarım raporunda yerlilik bu 

sene ilk defa eklendiği için 1,5 puan kaybettik. Kritik tasarım raporunda yerliliği nasıl daha 

açık yazacağımızı araştırıyoruz ve bu sefer iyi yazacağımızı düşünüyoruz. Zaman, bütçe ve 

risk planlamada planlamayı sade ve ayrıntılı bir şekilde yaptığımız için tam puan aldık. Ön 

tasarım nihai maksimum bütçe 13.707,16₺ olarak belirlenmiş kritik tasarım raporunda ise 

maliyet daha da düşürülerek nihai maksimum bütçe 11.285,05₺ olmuştur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Adı 
Birim Fiyat 

(₺) 
Adet Fiyat (₺) 

300mm Sızdırmaz Hazne + BS 1.850,00 X1 1.850,00 

Triton Su altı İticisi 300W 587,00 X7 4.109,00 

Çift yönlü 4’lü ESC 40A 890,00 X2 1.780,00 

Analog Kamera + Geniş açı lens 288,14 X2 576,27 

Dağıtım Kartı + Regülatör 5v 5a 490,00 X1 490,00 

Mizu Mainboard 590,00 X1 590,00 

Mizu su üstü joystick video + Tam kit 495,00 X1  495,00 

Dökme Silikon 97,00 X1 97,00 

Paslanmaz Çelik Vida 0,50 X100 50,00 

Su altı Tutucusu 620,00 X1 620,00 

4 iletkenli kablo 1 m 5,91 X30 177,30 

20X20 Sigma Profil - Kanal 6 – 1m 35,00 X5 175,00 

Esnek Silikon kablo 18awg – 1m 11,86 X12 142,32 

Elektronik Joystick  24,00 X2 48,00 

PLA Filament  5,08 X2 10,16 

Sessiz Kompresör 8-9 lt 1.000,00 X1 1.000,00 

1500lm Sualtı Aydınlatması 720,34 X2 1.440,68 

21.5V 6Ah Batarya 500,00 X1 500,00 

Li-po 6S Şarj Modülü 271,43 X1 271,43 

ESKİ FİYAT TOPLAM 13.707,16 

YENİ FİYAT TOPLAM 11.285,05 

EKLENEN YENİ ÜRÜN 

SAYISI ARTIRILAN Ü RÜ N (+1) 

KALDIRILAN Ü RÜ N 

SAYISI AZALTILAN Ü RÜ N (-1) 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı

 

 



 
 

8 
 

Sualtı aracımızın istediğimiz gibi hareket edebilmesi için belli yerlere motorlar taktık. Bu 

motorları yönlendirmesi ve derinlik ayarlayabilmesi olarak ikiye ayırdık. Yönlendirme 

işlemini yapan 4 adet motorumuz vardır. Bunları köşelere açılı bir şekilde aynı doğrultuda 

paralel yerleştirdik. Diğer 2 motorumuzu ise derinlik ayarlaması yapması için kullandık. Orta 

kısma aynı doğrultuda yerleştirdik. Toplam 6 motor ile aracın kontrolünü sağlamış olduk. 

Aracın takibi su üstünde bulunan kontrol istasyonundaki bilgisayardan yapılabilmektedir. 

Aracın üstündeki kamera ve sensör verilerini de bu kısma sinyalle aktardık. Bilgisayardan 

veya kumandadan ayarladığımız komutlarla ise harekete geçirebilmekteyiz. 

 
 

 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

Tasarlanacak su altı robotunun tasarımı için programlar üzerinde birçok analiz, deneme ve 

toplantılar yapılan aracın nihayetinde en verimli ve uygun tasarımı seçilmesi 

planlanmaktadır. Yapılacak su altı robotunun gerçek hayatta test etmeden önce yine 

program üzerinde hesapların en doğru biçimde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. 

Su altı robotunun olası ağırlığı, boyutları, hacmi ve yüzerliğini programlar üzerinde test 

denemeleri yapılmaktadır. Su altı robotunda bulunması amaçlanan altı iticiden dört tanesi 

ileri geri itici olup, diğer iki tanesi ise yukarı aşağı itici olmak üzere toplam altı tane 

koyulması düşünülmekte ve bunlara ek olarak su altı robotunda DEGZ üretici firmasından 

temin edilmesi planlanan akrilik tüp ve sigma profil, robotun üst tarafına konumlandırmayı 

amaçladığımız üst plaka(akrilik tüpü sabit tutmak için) ve tutucu koldan oluşturmak 

amacıyla bu konu üzerinde toplantılar yapılmıştır. 

 



 
 

9 
 

 

 

 

4.1.1.  Mekanik Tasarım Süreci 

 Kullanılması Düşünülen Birinci Araç Tasarımı: 

İki kanattan, poliüretan ve filament kullanılarak oluşturulması düşünülmektedir ek olarak 

kameranın koyulacağı kubbe kısmının ise polietilen plakadan yapılması düşünülmektedir. Su 

altı robotun bazı avantajlı yönleri incelendiğinde, aerodinamik açıdan uygun bir şekilde 

tasarlanmasıyla birlikte, kameranın konumlandırılacağı yarı kubbe yapı sayesinde kamera her 

açıyı görebilmektedir. İticilerin konumu birbirine yakın olduğu için iticilerde herhangi bir güç 

kaybı yaşanmaması ön görülmektedir ve diğer tasarımlara kıyasla daha zor ve akla gelmeyen 

bir tasarım olduğu için özgündür. Bunların yanında kullanılması düşünülen birinci su altı robotu 

aracının bazı eksi yönleri de bulunmaktadır, şöyle ki; tasarlanacak aracın tahmini ağırlığı ve 

boyutunun fazla olması sebebiyle puan kaybı yaşanabilir. Üretim ve işlenebilirlik açısından zor 

bir araç olması da birinci aracımızı geriye atmaktadır. Ve yine aracın ana şasesinin içine 
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yerleştirilmesi planlanan akrilik tüpe ulaşım oldukça zordur. Bu da elektronik devrede 

yaşanacak herhangi bir sorun sırasında müdahaleyi geciktirir ve sorun oluşturur. Ve yarışmanın 

bize verilmiş olan görevlerde zorluk yaşayacağı düşünüldüğünden bu da aracı geri plana 

atmaktadır. Poliüretandan üretilmesi düşünülen ve kameranın konumlandırılacağı ön kubbe, 

kanatlar ve arkada kalan diğer kısımlarla denge sorunu yaşayacaktır. Ve iticilerin konumu 

kanatlarda olduğu için olası bir aksaklık durumunda iticilerin yerlerini veya açılarını 

değiştirmek olanaksızdır. Ve yine iticilerin konumlandığı yerlerin dışarıda olması onları 

güvenliksiz ve zarar görmeye yatkın hale getirmektedir. 

 Yerli ve özgündür. 

 Aerodinamik açıdan uygundur. 

 Maliyeti yüksektir. 

 Üretim ve işlevsellik işlenebilirlik açısından zordur. 

 Güvenlik açısından tehlike oluşturmamaktadır. 

 Görevlere uygun bir araç değildir. 

 Denge sorunu vardır. 

 Tek kamera ile her açı görülmemektedir. 

 Ağırlığı, hacmi ve boyutu fazladır. 

 Akrilik tüpe ulaşım kolaydır. 

 Aracın hasar görmesi mümkündür. 

 İticilerde güç kaybı yaşanabilecektir. 
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Kullanılması Planlanan İkinci Araç Tasarımı: 

Kullanılması düşünülen ikinci su altı robotunun yine ilk su altı robotunda olduğu gibi 

poliüretan, sigma profil ve bunlara ek olarak filament kullanılarak gerçek hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. Ek olarak ise kamerayı konumlandıracağımız alt kısım bize ekstra malzeme 

ve maliyete sebep olacağından dolayı bu, kullanılması planlanan ikinci aracı arka plana 

atmaktadır. Motorların konumlandırılacağı yerler su altı robotunun iç kısımlarına denk geldiği 

için yukarı-aşağı ve ileri-geri iticilerde güç kaybı oluşturacağı öngörülmektedir. ROV’da alt 

kubbenin ön tarafına, kamerayı konumlanacak yerin önüne koyacağımız pleksiglas alabileceği 

herhangi bir darbe sonucu kolay bir şekilde kırılacağından dolayı bu da tasarımızı arka plana 

atmaktadır. Ve ekstra olarak dört adet iticinin konumlandırılacağı bölge üst tarafta kaldığı için 

alınan herhangi bir darbe sonucunda doğrudan hasar görebilme tehlikesi içermektedir.  

 Yerli ve özgündür. 

 Aerodinamik açıdan uygundur. 

 Maliyeti yüksektir. 

 Üretim ve işlevsellik işlevsellik açısından çok zordur. 

 Güvenlik açısından tehlike oluşturmamaktadır. 

 Görevlere uygun bir araçtır. 

 Denge sorunu yoktur. 

 Tek kamera ile her açı görülmemektedir. 

 Ağırlığı, hacmi ve boyutu fazladır. 

 Akrilik tüpe ulaşım kolaydır. 

 Aracın hasar görmesi mümkündür. 

 İticilerde güç kaybı yaşanmayacaktır. 
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Kullanılması Düşünülen Üçüncü Araç Tasarımı: 

Tasarladığımız üçüncü aracımızı oluşturmada kullanılması düşünülen bazı malzemeler ise; 

sigma profil, poliüretan, ve pleksiglasdır. Kullanılacak malzemeler yönünde üçüncü araç 

kullanılan malzemeler çok olacağı için maliyeti de dolaylı olarak fazla olacaktır. Motorların 

konumlanacağı yerler birbirine yakın olmasıyla birlikte aynı düzlemde olması iticilerde 

yaşanılacak olan herhangi bir güç kaybını engellemektedir. Kullanılması planlanan üçüncü su 

altı robotumuz kullanılacak malzemeler ve iticilerin konumu sebebiyle diğer araçlara göre daha 

hızlı hareket edebilmekte ve daha keskin dönüşler sağlayabilmektedir. Fakat yukarı-aşağı ve 

ileri-geri iticilerin konumu üstte ve açıkta olduğu için herhangi bir alınan darbe sonucunda 

rahatlıkla kırılabilir. Ve robotumuz simetrik olmadığından dolayı bazı denge problemleri 

yaşanabilecektir. Üçüncü su altı robotun tasarımında, bazı köşelerin sivri üçlü olması güvenlik 

açısından dezavantajlı duruma düşürecektir. 

 Yerlidir fakat özgün değildir. 

 Aerodinamik açıdan uygundur. 

 Maliyeti yüksektir. 

 Üretim açısından kolay, işlevsellik açısından zordur. 

 Güvenlik açısından tehlike oluşturmamaktadır. 

 Görevlere uygun bir araçtır. 

 Denge sorunu yoktur. 

 Tek kamera ile her açı görülmektedir. 

 Ağırlığı, hacmi ve boyutu fazla değildir. 

 Akrilik tüpe ulaşım kolaydır. 

 Aracın herhangi bir hasar görmesi kolay değildir. 

 İticilerde güç kaybı yaşanmayacaktır. 
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Kullanılması Planlanan Dördüncü Araç Tasarımı; 

Kullanılması planlanan bir diğer aracın üretiminde poliüretan çoğunlukta olup pleksiglas ve 

yardımcı olarak filament kullanılarak üretilmesi düşünülmektedir. Dördüncü insansız su altı 

robotunda akrilik tüpün ve kameranın konumlandırılacağı yerler aynı düzlemde olması, 

herhangi bir su akışında sorun oluşturabilmektedir. Robotumuzun ana şasesinin genişliği fazla 

olduğu için bu durum insansız su altı robotumuzun, su altındaki hızını yavaşlatmaktadır. 

Robotik kolun konumlandırılacağı kısım yeterince sağlam olmadığı için tutucu kollar güvende 

olmayacak ve görevleri tam olarak yerine getirememesini sağlayacaktır. Kamerayı 

konumlandırmak için kullanacağımız ana şase, kamerayı güvensiz ve daha az bir görüş 

açısından bakmasını sağlayacaktır. Robotumuzun hesaplanan ağırlığı fazla olduğu için, bu 

durum robotun su altında hareketini zorlaştırmaktadır. İticilere fazla yük bindirmekte ve güç 

kaybı yaşatmaktadır. Kanatlı bir tasarım olduğu içinde herhangi bir sıkıntı sonucunda yukarı-

aşağı iticileri ve ileri-geri iticilerin konumunda herhangi bir değişiklik yapılamayacağı için bu 

durum kullanılması planlanan dördüncü su altı robotunu arka plana atmaktadır. 

 Yerli ve özgündür. 

 Aerodinamik açıdan uygundur. 

 Maliyeti çok yüksek değildir. 

 Üretim ve işlevsellik açısından çok zordur. 

 Güvenlik açısından tehlike oluşturabilir. 

 Görevlere uygun bir araçtır. 

 Denge sorunu yoktur. 

 Tek kamera ile her açı görülmemektedir. 

 Ağırlığı, hacmi ve boyutu fazladır. 

 Akrilik tüpe ulaşım kolaydır. 

 Aracın hasar görmesi mümkündür. 

 İticilerde güç kaybı yaşanabilecektir. 
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Nihai Araç Tasarımı: 

Kullanılması planlanan sonuncu ve beşinci aracı incelediğimizde ise, su altı aracının üretiminde 

kullanmayı amaçlanan sigma profil, pleksiglas ve bu malzemelere ek olarak çok az sayıda 

filament ile verilen diğer araçlardan malzeme ve maliyet açısından daha verimli olup, üretim 

süreci de bir o kadar kısa sürmesi planlanan bir su robotudur. Su altı robotumuzun tasarımının 

aerodinamiği ise su altına oldukça uygun olup, kamerayı konumlandıracağımız akrilik tüpün 

önü, sigma profillerin köşesi ise, kameraya oldukça geniş bir bakış açısı sağlamakta ve bu 

durum da diğer tasarımların önüne geçirmektedir. Ve ek olarak yukarı-aşağı ve ileri-geri 

iticilerin konumu tasarım açısından güvenli olup, aynı düzlemde ve eksende olduğu için 

iticilerde herhangi bir güç kaybı yaşanmaması düşünülmektedir. Ve görevleri tam puan alarak 

tamamlamamızı sağlayacak olan tutucu kolun konumu ve güvenliği diğer araçlardan daha iyi 

olduğu için yine bu durum tasarımı ön plana atmaktadır. Ve su altı robotunun genişliği de fazla 

olmadığı için su altındaki hızının beklenenden daha fazla olacağı düşünülmektedir. Akrilik tüpü 

konumlandırdığımız bölgede ulaşım açısından oldukça kolay olduğu için yaşanacak herhangi 

bir elektronik devre sorununda ya da değiştirilmesi gereken bir malzemede kolay bir şekilde 

müdahale edilebilecek ve bu durumda beşinci aracımızı diğerlerinden daha verimli ve kullanışlı 

hale getirmektedir. Ve yine akrilik tüpün konumu su altı robotunun ağırlık merkezine denk 

geldiği için suyun altında denge problemi veya yaşanılacak bazı denge sorunlarının 

sonuçlarının önüne geçmektedir. Ve robotumuz tasarım açısından yayvan bir yapıya sahip 

olmadığı içindir su altında fazla bir direnç oluşturmaması düşünülmekte ve öngörülmektedir. 

Su altı aracımızda akrilik tüpün altına, sigma profillere tutturarak konumlandırmayı 

planladığımız tutucu kolun konumu ise görevleri eksiksiz ve tam olarak tamamlamaya oldukça 

elverişlidir.  

 Tasarlanan ve kullanılan nihai araç 

 Yerlidir fakat özgün değildir. 

 Aerodinamik açıdan uygundur. 

 Maliyeti düşüktür. 

 Üretim ve işlevsellik açısından çok kolaydır. 
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 Güvenlik açısından tehlike oluşturmamaktadır. 

 Görevlere uygun bir araçtır. 

 Denge sorunu yoktur. 

 Tek kamera ile her açı görülmemektedir. 

 Ağırlığı, hacmi ve boyutu düşüktür. 

 Akrilik tüpe ulaşım kolaydır. 

 Aracın hasar görmesi mümkün değildir. 

 İticilerde güç kaybı yaşanmayacaktır. 
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Nihai Tasarımda Şase Tasarım Süreci: 

Şaseyi oluşturmada çoğunlukla polietilen levha ve buna ek olarak sigma profillerden 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Lakin devam eden süreç içerisinde, yaptığımız toplantılar ve 

analizler sonucu alacağımız kararlar doğrultusunda ana şasede polietilen plaka kullanmak 

yerine ana şasede sigma profil kullanmanın vereceği verimlilik yüzünden sigma profil 

kullanmayı tercih etmek üzere düşüncelerimiz ve toplantılarımız sonucunda tercihlerimizi 

sigma profil kullanmaya yöneltmek amaçlanmakta. Ve tüm bunlar doğrultusunda ana şasede 

sigma profil kullanmanın artısı hem ağırlığı hafifletti hem de maliyeti düşürdü. 

 

 

 

 

Ana şase, su altı aracının tüm parçalarının ve bileşenlerinin üzerinde bulunduğu, dışarıdan 

gelebilecek herhangi bir darbe durumunda su altı aracını koruyacak ve aracın su içerisinde 

dengede kalmasını sağlayacak ana bölümdür. Aracımızın ana şasesini oluşturmada sigma 

profillerden yararlandık. Bu sayede hem ağırlık hafif oldu hem de maliyetten düşürmüş olduk. 

Sigma profillerin mekanik özellikleri çok iyi olup, özellikle darbe dayanımları yüksektir. 

Aracımızın ana şasesinde; dokuz adet sigma kullanıp bu dokuz sigmanın uzun dördü 

birbiriyle, diğer kısa dördü birbiriyle eşdeş uzunluktadır. Kalan diğer sigma parçası ise 

diğerlerinden ayrı en uzun uzunluktadır. Akrilik tüpü, şaseye sabitleyebilmek adına da 3D 

yazıcıdan çıkarttığımız kelepçelerimizi kullandık, kelepçeleri iki parça halinde çıkartıp hem 

üste hem alta vidalar sayesinde sabitledik ve akrilik tüpü en uzun sigmaya hasar almayacak 

şekilde yerleştirdik. Güvenlik açısından, ana şasemizi basınca ve darbelere oldukça dayanıklı 

sigma profillerden oluşturduğumuz için şaseyi korumak için bir şey yapmadık fakat akrilik 



 
 

17 
 

tüpü korumak adına, akrlilik tüpün iki tane aşağısına, iki tane yukarısına ve bir de tam yukarı 

ortası olmak üzere beş adet sigma profil parçası kullanıldı. Şasede kullanılan sigma profilleri 

birbirine vida ile birleştirdik, öncelikli olarak sabit matkap ile vidanın geçebileceği şekilde bir 

delik oluşturduk ve ardından iki sigmayı birbirine geçirdik ve bu işlemi kalan tüm sigma 

profil paçaları için uyguladık. İticilerin sigma profile sabitlenmesi ise, kanal altı somun 

parçasını sigma profillerin içinden geçirip, iticinin arka kısmındaki sçıkıntıdan geçirip 

döndürerek sağlam hale getirdik. Araçta kullanacağımız altı iticileri konumlandırılması ise şu 

şekilde olmuştur, iki itici öne, iki itici arkaya, iki itici ise üste. Öne ve arkaya koyduğumuz 

dört itici birbirine zıt açıda olacak şekilde konumlandırdık çünkü düz konumlandırılması 

iticilerde güç kaybına sebep olacaktır. Üst tarafa koyduğumuz iki itici yukarı aşağı hareketi 

sağlarken öne ve arkaya koyduğumuz toplam dört itici ise ileri geri manevraları sağlayacak 

şekildedir. Ön iki motor sağa ve sola dönük iken arka tarafa koyduğumuz iki itici ise sola ve 

sağa dönmüş şekildedir. Üstteki kalan iki iticiler ise dik bir şekilde, akrilik tüpün üstünde 

olmayacak şekildedir. 

 

 Final Tasarımının Detaylandırılması 

 Su altı robotumuzun en son tasarımını seçmemizin nedenlerinden biri diğer 

tasarımlarımıza göre dengeli ve optimum olmasıdır. 

 Altı fırçasız dc motoru eşit bir şekilde robotumuzun altı kısıma bakar şekilde 

konulmuştur.  

 İtmeamaçlı kullandığımız motorlarımız da benzer şekilde dengeli olacağını 

düşündüğümüz için düzenli bir şekilde yer vermeye çalıştık. Arkada bulunan 

yönlendirici fırçasız dc motorumuz aracımıza yön verdirip işimizi bir oldukça 

kolaylaştıracaktır. 

 Nihai tasarım veriler açısından oldukça işlevsel, güvenliğini sağlayabilen kaliteli 

bir üretim için detaylandırılan bu robotumuz farklılık yaratacaktır. 

 Tasarımın temel işlevi sorunsuz ve doğru bir şekilde görevleri yerine getirmesidir. 

 Nihai tasarımında donanım özelliklerinin açıkça anlaşılması ve kolayca 

kullanılabilmesi hedeflerimizin önde gelenlerindendir. 

 Nihai tasarımın estetik olarak görsel açıdan bir bütünlük taşıdığı ve bu sayede 

fiziksel özelliklerine fazlalık ve ekstralar katacağını anlatabiliriz. 

 Su altı robotumuzun güvenlik açısından yaşanabilecek her türlü kazalara karşı 

önlemleri alacağımızı belirtmek istiyoruz. 

 Nihai tasarımda kaliteli bir üretim için uygun tasarım detaylarının bu tasarımda 

geliştirilebilmiş olmasını amaçlıyoruz. Uygun malzemelerin ve üretim 

yöntemlerinin seçilmiş olacağını da belirtmek istiyoruz. 

 Nihai tasarımın Türkiye’ye özgü yerel tasarımsal olgu taşıdığı ve Türkiye 

değerlerinin oluşmasında katkıda bulunacağı konusunda şüphemiz sonsuzdur. 
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Kumanda Tasarım Süreci 

Yapılması planlanan insansız su altı robotunun kontrolünü sağlamak amacıyla, tamamı kendi 

tasarımımız olan bir kumandaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların sonucunda içerisinde bir adet 

octomini modülü ve iki adet joystick modülü kullanılması düşünülen bir kumanda tasarımı 

oluşturmak üzere toplantılar yapıldı. Su altı görüntüleme cihazından görüntü elde etmek amacı 

ile tasarlanacak kumandanın ön kısmına sabitlemek adına bir adet telefon tutucusu sabitlemek 

planlanmakta. Ve yine tasarlanacak kumanda için öncelikli olarak 12x12’lik kare kutular 

kullanmak üzerine analizler yapıldı ve yapılıyor. Ve tüm bunların sonucu olarak ise octomini 

kumanda modülünün giriş yerinin tasarlanacak kumandanın arkasında kalması amaçlandı.  

Tüm bunları düşünerek giriş yerinden aracı uzanacak olan kablonun, kumandayı kullanması 

düşünülen pilot için avantajdan daha çok dezavantaj olacağı düşünüldüğü için dolayı giriş yerini 

tasarlanacak kumandanın ön tarafına alması planlanmakta. Bunun içinde yapılması düşünülen 

octomini kumanda modülünün konumunun değiştirilmesi gerektiği düşünülmekte ve bunun 

üzerine toplantılar yapılmakta. 

 Kullanılması düşünülen joystick modülerini sabitlemek amacıyla kumandanın içine ikişer tane 

olmak üzere platformlar çıkması hedeflenmekte. Bu düşüncelerimiz sonucunda ise yapılması 

düşünülen kumandanın hem boyutları hem de görünümünü güncellemeyi ve kullanım 

aracımıza uygun bir hale getirmeyi planlanmaktadır. 

 

İtici Tasarım Süreci 

Tasarlanması düşünülen insansız su altı robotumuzun itici tasarımının gövde boyunu ilk 

toplantılarımızda 120mm olarak tasarlanması düşünülmekteydi. Ancak ilerleyen süreçte ve 

yapılan toplantılar sonucu insansız su altı robotumuzda bulunan sağ-sol iticiler kameranın 

önünü kapatacağını ön görüldüğü ve de buna ekstra olarak aracın ağırlığını azaltmak 

istenildiğinden dolayı gövde uzunluğunu 55mm olarak güncellemek ve tasarıma geçirmek 

düşünülmektedir. Su altı robotumuzda bulunan motoru tutmak amacıyla yapılması düşünülen 

iki destekleyici sütunun dayanıklılığı ve insansız su altı robotumuzda oluşabileceğinin 

öngörülen sarsıntıları önlemek amacıyla üçe çıkarması planlanmaktadır. Ayrıca insansız su altı 

robotumuzdaki iticilerin sigma profile montajlanacağı yerin tasarımı, sigma profile daha da 

kolay oturabilmesi, daha verimli olabilmesi ve sabitlenmesi adına değiştirmesi amaçlanmakta. 

Ve tüm bunların sonucunda iticileri konumlandırmayı amaçlanan yerlerin hem sigma profil 

montajına uygun olabileceği hem de daha az somon harcayacağımız için seçmesi 

düşünülmekte. 
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Görev Değerlendirmesi 

 

Su altı aracımız Ayro’nun amaçlarından biri de yarışmadaki görevleri en kısa sürede ve 

olabilecek en iyi şekilde yapmak olduğu için Kritik Tasarım Raporuna görev değerlendirmesi 

başlığı açıp, robotumuz Ayro’nun testlerdeki olası durumlarını aktarmayı düşündük. 

Teknofest’in bize verdiği yarışma şartnamesinde geçen; Kapıdan geçiş görevi, su altı montajı 

ve su altı hokeyi görevleri başlıklarında verilen detaylar üzerinde analizler ve varsayımla 

yaptık; 

 

 

 

 

A. Sualtı Hokeyi Görevi 

 

Bu görevde havuzun en alt kısmına karmaşık ve rastgele bir şekilde konumlandırılmış üç tane 

sualtı hokey pakı, yine rastgele konumlandırılmış hokey kalesine atılmasıdır. Bu görevin 

puanlandırması da kale için giren su altı hokey pakının sayısına göre olacaktır. Sualtı hokey 

pakının kaldırılmaması ve kalenin içine itilerek götürülmesi gibi kurallar mevcut ve bu 

görevde bizlere verilen süre maksimum beş dakikadır. Robotumuz Ayro’da kullanacağımız 

tutucu kol yapısı gereği bu göreve oldukça uygun olup su altı hokey pakının da itilerek 

götürülmesinin tutucu kol yapısından dolayı çokca kolay olacaktır. Tüm bunların yanında 

sualtı hokeyi görevi için en önemli parçalardan biri olan tutucu kolumuz da alacağı, tutacağı 

veya sürükleyeceği objelerin kıskaca yapacağı ağırlıkla, kıskaçta herhangi bir açılma 

olmayacaktır, bu ise lineer mil sistemi ile sağlanacaktır. 
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B. Sualtı Montaj Görev 

 

Bu görevde ise havuzun içine rastgele bir şekilde konumlandırılan yedi adet obje kullanılarak 

havuzun en dibinde bulunan bir Türkiye haritasına montaj edilecektir. Teknofest’in bu görev 

için de bize verdiği süre beş dakikadır. Görevde robotun hafif olması önemli etkenler arasında 

olduğu için araç en optimum ağırlıkta yapıldı. Bunun yanında görevin robottaki en kilit 

noktası tutucu koldur, kullanacağımız tutucu kol, birçok açıdan elverişlidir, şöyle ki; tutucu 

kolun iki kıskacı, görevdeki objeleri yakalamak için yeterli aralıktadır, buna ek olarak tutucu 

kolun yük kolu ile kolunun aralarını sabit doksan derece açılı tutularak hiçbir zaman 

bitmeyecek sonsuz bir tork gücü de bulunmaktadır. Tutucu kolumuzun kıskaçları öne doğru 

sivrilmesi de objeleri rahatça tutmaya yarayacaktır. 

 

 

 

C. Otonom Görev-Kapıdan Geçiş Görevi 

 

Bu görev ise diğer iki görevden farklı olup otonom bir şekilde gerçekleştirilecektir. Otonom 

görev sırasında araçlara ilk hareketi sağlayacak komutun haricinde dışarıdan hiçbir komut 

verilmeyecektir. 

Su altı araçları ise havuzun herhangi bir yerinden bırakılabilecektir. Bu nedenden dolayı 

aracımızın yazılımı bu durumu planlanarak kodlanmıştır. Görev yazılımları ise ister su altı 

araçlarının üzerinde ister kontrol masasında olacak olan bilgisayarında bulunabilecektir. 

Görevin içeriği ise; Su altı aracı, havuzun en dibine konumlandırılacak, genişliği bir buçuk 

metre ve yüksekliği bir metre olan bir kapıdan herhangi bir çarpışma yaşamadan geçecektir. 

Puanlandırması ise engelin içinden başarılı bir şekilde geçişlerine göre olacaktır. Bu görevde 

de diğer görevlerde olduğu gibi verilen süre beş dakikadır. 
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4.1.2. Malzemeler  

 İnsansız su altı robotumuzun yapımında mekanik ve de yazılım itibariyle çokça malzemeye 

ihtiyaç duymaktayız. İnsansız su altı robotumuzda kullanmayı amaçladığımız malzemeleri 

seçerken ise, fiyat açısından uygun, hafif, kullanıma uygun, güvenli, yerli ve kaliteli, bize her 

yönden ekstra katkı olmasına önem gösterdik. Su altı robotumuzun yapımında kullanmayı 

planladığımız malzemeler ise aşağıdaki şekildedir. 

 

Sigma Profil: 

Sigma Profil, Alüminyum ve korozyona karşı dayanıklı olup, kolay işlenebilir, alev almama ve 

parlamama özellikleri de bulunan bir metaldir. Alüminyüm malzemeden üretilen sigma profilin 

yapısı dolayısıyla istediğimiz parçanın ve sigma profillerin birbirine bağlantısı pratik ve çok 

kolay bir şekilde yapılabilme imkanı sunmaktadır. Ve diğer tüm malzemelerden sonra sigma 

profilin, hafif olması ve maliyetinin düşük olması sebebiyle de ana şase de sigma profil 

kullanmayı tercih etmeyi planlıyoruz. 

 

Ve yine kullanmayı planladığımız sigma profilin 

özellikleri ise aşağıdaki gibidir; 

*Kullanacağımız sigmalar 20x20mm’liktir 

*Ana şasede ise yükseklik 20cm olan, ve de en-boy 

30cm şeklinde 4 farklı uzunlukta sigma profil  

kullanmayı tercih ettik. 

*Ana şasede kullanılan toplam sigma profil ağırlığı 

2,6kg’dır. 

*Ve son olarak ana şasede toplam 2,78 metre sigma profil kullanılmıştır. 
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Akrilik Tüp: 

Degz üretici firmasından temin ettiğimiz, içinde de elektronik parçaların bulunmasını 

düşündüğümüz akrilik tüp, basınca dayanıklı olmasının yanında su geçirmez özelliğinin de 

bulunması, tercih edeceğimizi sağlayan büyük etkenlerden. Akrilik tüp su altı robotunun 

elektronik donanımlarının korunması sağlayan en önemli mekanik parçalardandır. Akrilik 

tüpün tamamı yerli tesislerde üretilmesi planlanmaktadır. Akrilik tüpün ana malzemesi, su 

geçirmez özelliği de bulunan pleksiglastır. Akrilik tüpte kullanılan arka kapak alüminyum 

malzemeden üretilmiş olup, ön kapak ise kalın plesiglas malzeme kullanılarak yapılması 

planlanmaktadır. 

Ve bazı diğer özellikleri ise aşağıdaki gibidir; 

 • İç Çap: 90 mm 

 • Dış Çap: 100 mm  

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

 • Anodize alüminyum ve krom malzeme 
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 • Yüksek basınca dayanıklı 

 • 100 – 200 metre azami derinlik  

• Daha az sızdırmazlık elemanı  

• 8 motora kadar çıkış / 8pin iletişim hattı / 4 adet anahtarlama kanalı hattı 

 

 

Robotik Kol: 

 

Su altı robotumuz Ayro’nun objeleri tutacağı kıskacı tercih ederken öncelikli olarak internet 

üzerinden kıskaç araştırmaları yapıldı. Yapılan bu araştırmalar sonucunda bulunan konular ve 

kıskaçların üzerinde tarama yapıldı. İki kıskaç açıklığı görevlerdeki objeleri yakalamaya 

yetecek kadar açıklıkta olmasına özen gösterildi. Tüm bunların yanında alacağı veya tutacağı 

objenin kıskaca yapacağı ağırlıkla kıskacın açılmaması da bunun yanında bunu sağlaması için 

lineer mil sistemi ile çalışan bir düzeneğe sahip olan robotik kol arandı. Bu saydıklarımız 

sayesinde ise yük kolu ile hareket kolunun arlarını sabit 90 derece açılı tutularak hiçbir zaman 

bitmeyen sonsuz bir tork gücü olması da bizim için önemli. 

 

Aşağıda da gösterdiğimiz gibi robotik kolun su içinde ya da su dışında çalışma performansı 

diğer robotik kollara göre yüksek olan ve adımların sayısını istediğimiz gibi rahatlıkla 

ayarlayarak kıskaçları 

dilediğimiz kadar açıp kapatmamızı sağlayacak olan step motor bulunan bir model tercih 

edilmiştir. Bunun yanında diğer özelliği de tasarımsal olarak kıskaçlar ön tarafa doğru 

sivrilmesinin amacı ise operatörümüzün görevlerdeki objeleri çok rahat bir şekilde 

yakalamasını sağlayarak operatöre sürüş kolaylığı sağlamaktır 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

İticiler: 

 Yine Degz üretici firmasından temin etmeyi planladığımız iticilerin daha uygun fiyatlı 

olabilmesi için olabilecek en az sayıda parça kullanılarak üretilecektir. İticinin motoru olarak 

ise tamamı yerli üretim olan su geçirmez fırçasız motor kullanılması düşünülmektedir.  

Küçük boyutlar, yüksek gerilim ve yüksek itme gücü bu iticide. Enjeksiyon yöntemi ile üretilen 

yeni iticiler, darbelere yüksek dayanım sağlamakla birlikte, sualtında uzun ömürlü performansı 

vaad ediyor. 

M1 motorundan güç alan Triton iticinin teknik özellikleri;  

 İç Çap: 80 mm  

 Dış Çap: 83 mm 

 Gövde montaj yeri sigma profil montajına uygun tasarlanmıştır. 

 Gövde genişliği 55 mm’dir 

 Gövde Malzemesi : Poliüretan 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 Tavsiye edilen sürücü : 35A Degz 

 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

 Tam Yükte Akım(35a Degz ems ile) : 5.45a 

 Tam Yükte Akım(40a Hobbywing ems ile) : 7.45a 

 Pervane Malzemesi : PLA 

 Azami Derinlik : 500m 
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Pleksiglas: 

 Pleksi, renkli veya renksiz çeşitleri bulunabilen plastik bir 

malzemedir. Saydam ve yarı saydam olarak üretilebilen, 

bunun yanında kolay işlenebilen, kesilebilen, delinebilen ve  

hafif bir yapısı bulunmaktadır. Pleski, farklı bir yönde de 

renkli ve renksiz çeşidi bulunabilen plastik cam olarak 

tanımlanabilmektedir. 

 

Poliüretan: 

Poliüretan üretiminde çoğunluklu olarak 

üç ana hammadde kullanılması tercih 

edilmektedir. Bunlar ise; poliol, 

izosiyanat ve sudur. Dizosyanatın bir 

kısmı poliol ile polimerleşirken, küçük 

bir kısmı da su ile reaksiyona girerek 

gözenekli poliüretan malzemesinin 

yapısını meydana getirmektedir. 

Katalizör, stabilizör ve diğer yardımcı 

ajanlar ise çoğunlukla kimyasal 

reaksiyonu desteklemek için kullanılır. Ve tüm bunlara ek olarak; spesifik özellikler elde etmek 

için bazen, boya ve alev geciktirici gibi katkı maddeleri de formüle eklenebilmektedir. Tüm 

bunlar sonucu olgunlaşma süreci sonunda(24-72 saat) sonunda esnek ve dayanıklı polimer bir 

yapı meydana gelir. 
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Filament: 

 İticilerin ve aparatların 

üretiminde kullanmasını 

düşündüğümüz ve üzerinde 

toplantılar yaptığımız filament 

malzemesi tamamıyla yerli 

üreten ABG üretici firmasından 

sağlanmıştır. Filament olarak 

PLA tercih edilmesi 

düşünülmektedir çünkü, bir 

diğer alternatifi olan ABS 

plastik türevleri suya karşı üst 

düzey dayanıklılık ve verimlilik 

sağlamamakla birlikte, PLA 

filamenti ABS flamentine göre 

daha düşük bir baskı sıcaklığına sahiptir, ve bunun yanında kolay bir şekilde çözülmemektedir. 

Ve tüm bunlarla beraber PLA filamenti sertliği çok, esnekliği az, ve kullanımı kolaydır. Ayrıca 

PLA ile parça üretimi kolay bir biyomal malzemedir. 

 

Yüzdürücü Köpük: 

Üreteceğimiz su altı robotumuz, belli bir 

ağırlığa ve belli bir yoğunluğa sahip 

olduğundan dolayı su altı robotumuzu suda 

çok kolay bir şekilde batabilmektedir. 

Bunu önlemek adına su altı robotumuzun 

üstüne, ana şase kısmına sabitlemeyi 

düşündüğümüz yüzdürücü strafor 

köpükler kullanılması düşünülmektedir. 

  

Motorlar: 

Deringezen (İnsansız sualtı aracı) motoru 

olarak bilinen bu motor, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip statör kısmı sayesinde 

neredeyse limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve aracınızın ihtiyaç duyduğu itici olarak 

vazifesini sürdürmesini sağlar. Bu nedenle araçta kullanılacak motor seçimi bu yönde olmuştur. 

Özellikleri: 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v)   

 Sürekli Akım : 11a  

 Peak akım : 40a 

 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole edilmiş, sargılar.  

 O-Ring 
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Sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine elemanlarıdır. Üst üste binmiş olan makine 

parçalarının birbirine sıkı geçmesini sağlar. Bu iki parça arasından dışarıya sıvı ve gaz çıkışını 

engeller. O-ringlerin kullanım amacı, kullanıldıkları yerde conta oluşturmaktır. 

İsmindeki “o” harfi, şeklinin yuvarlak oluşundan değil kesitinin yuvarlak olmasından dolayıdır. 

İngilizcedeki “ring” kelimesinin Türkçe karşılığı da “halka” demektir. Yani o-ringler, yuvarlak 

kesitli halkalardır. 

 

O-Ring Çeşitleri Nelerdir? 

Esnek ve dayanıklı malzemelerden üretilir. Kullanım yerlerine göre malzeme seçimi  

değişkenlik gösterir. 

Nitril (NBR veya Buna-N), Silikon (VMQ), ® Florokarbon (Viton, FKM), Perfloroelastomer 

(Kalrez ® (FFKM), Florosilikon (FVMQ), Etilen Propilen (EPM, EPDM, EP, EPR), Neopren 

(CR, Kloropren), Poliüretan (AU, EU) gibi malzemelerden üretilir. Genelde kauçuk/plastik 

malzeme kullanılır. 

Seçim yaparken kimyasal uyumluluk, sızdırmazlık basıncı, uygulama sıcaklığı, yağlama 

gereksinimleri, kalite, miktar ve maliyet esas alınır. 

Nitril : -40°C ile 105 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılırlar. Aralıklı çalışmalarda 120 °C’ ye 

kadar dayanıklıdırlar. En çok kullanılan türleridir. Ayrıca yağa karşı yüksek direnç gösterir. 

Epdm : -40°C ile 145°C arasında kullanılabilirler. Fosfat, ester akışkanlarına, otomotiv fren 

yağlarına ve buhara karşı direnci çok iyidir. 

Viton : -20 °C ile 240 °C arasında sıcaklıklarda kullanılmaktadırlar. Yüksek sıcaklık ve yüksek 

devir (sürtünme) gerektiren ortamlarda, ağır iş makinalarında kullanılır. Solventlere ve 

kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

Silikon : -60°C ile 200°C sıcaklıklar arasında özelliklerini korur ve kullanılabilir. Birebir 

sıcaklığı görmediği sürece 250°C ‘ye kadar dayanıklılık göstermektedir. Esneklik özelliği, hava 

direnci ve ozon dayanımı yüksektir. Bununla birlikte silikon o-ringler gıdaya uygun yerlerde 

ve sıcaklık gören ortamlarda kullanılmaktadır. 

NBR en yaygın bulunan o ring malzemesi. Düşük maliyetli ve kimyasallara karşı dayanıklı 

olduğundan bizim de tercihimiz oldu.   
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Conta ile O-Ring Arasındaki Fark Nedir? 

Conta da aynı amaçla kullanılan bir 

elemandır. Birbirine geçmiş iki parça 

arasında sızdırmazlığı sağlamak için 

kullanılırlar. Fakat aralarında yapısal 

farklılıklar vardır. 

Bazı kişilerce “o-ring conta” olarak hitap 

edilirler. Bunun sebebi o-ring ve contanın 

benzer amaçla kullanılmasıdır. Oysa o-

ringler yuvarlak ve contalar da yassı 

kesitlidir. Ayrıca o-ringlerde kullanım yeri 

iç–dış yüzeylerdir. Contalar da alt ve üst 

yüzeylerinin kullanılması amacıyla 

hesaplanarak tasarlanmışlardır. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

 Tasarlanacak olan insansız su altı aracımızın yapımında kullanılacak olan çeşitli üretim 

yöntemleri ve malzemeler bulunmaktadır. Su altı robotunun yapımında kullanılacak olan 

malzemelerin üretim yöntemlerinin temel gayesi, tasarlanacak olan ürünlerin hem en düşük 

maliyetle hem en yüksek kalitede hem de en verimli yöntemle üretimini sağlamayı 

amaçlamaktır. Kullanacağımız ürünlerin üretim aşamaları ve üretim yöntemleri aşağıda 

sunduğumuz şekilde bulunmaktadır. 

Lazer CNC Makinesi:  

Lazer CNC makinesi bir 

takım özel gazları kullanarak, 

bu gazlardan bazıları ise; 

karbonhidrat, helyum, azot ve 

oksijendir. Lazer CNC 

makinesi tüm bu gazları 

kullanarak bir lazer ışını 

meydana getirerek iki boyutlu 

kazıma, delme, kesme gibi 

bazı işlemleri uygulayarak, istediğimiz şeklin kesimini, kazımasını ve delmesini bilgisayar 

ortamından alıp tamamen pürüzsüz bir şekilde çıkarma işlemini yapan cihazlara CNC lazer 

makineleri denmektedir. Ve bu kullanmayı düşündüğümüz lazer CNC makinesinin, diğer 

cihazlara avantajı ise lazer ışınıyla kesme yaptığından dolayı istediğimiz şekilde, hatta birebir 

hassas bir şekilde sıfır deformasyon ile kesme işlemini kusursuz bir şekilde yapabilmesidir. 

Kullanmayı planladığımız lazer CNC makinesi kesim esnasında herhangi bir temas 
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bulunmadığından dolayı kullanacağımız malzemelerde ezilme, çarpılma ya da malzemede 

herhangi bir hasar meydana gelmemektedir. Ve tüm bunlara ek olarak bir diğer önemli olan 

avantajı ise kullanacağımız malzemelerde herhangi bir pürüzlenme ve yahut başka bir 

deformasyon, çapaklanma olmadığı için işlemlerden çıkan parçada ikinci bir işlem, ya da 

dokunma gerekmemektedir. Bunlardan dolayı ise akrilik tüpü sabitlemek adına kullanacak 

olduğumuz üst plaka lazer CNC makinesi ile kesilerek sigma profile montajlanması, tüm bu 

avantajlardan, yapılan toplantılardan ve analizlerden sonra tercih etmeyi amaçlıyoruz. 

 

 

 

Portatif Kesme Makinesi:  

Kullanmayı planladığımız bir diğer üretim makinesi ise portatif kesme makinesidir. Portatif 

kesme makinesi genellikle alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim işlemi için 

kullanılmaktadır. Kullanmayı düşündüğümüz ana şase iskeletinin tamamında kullanmayı 

amaçladığımız sigma profiller, ilk önce portatif kesme makinesi ile kesilmesi amaçlanıp, daha 

sonra ise montaja hazır hale getirilmesi düşünülmektedir. 

 

 Kendimiz tasarlayacağımız insansız su altı aracımızın parçalarını birleştirmek adına 

kullanacağımız 20x20’lik sigma profil köşe bağlantısı ve paslanmaz çelik cıvata çeşitleri 

kullanmanın, yaptığımız toplantılar ve analizler sonucunda daha verimli olabileceği düşüncesi 

ile hareket ederek bu karara varmayı düşünüyoruz. Ve tüm bunların dışında ana şasede suya 

dayanıklı ve paslanmaz malzemeler kullanmayı ekibimiz ile toplantılar ve analizler 

doğrultusunda ilerliyoruz. 

 

 

3D Yazıcı: 
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Sanal mecrada tasarlanmış/tasarlanacak olan 3 

boyutlu nesneleri katı forma geçirmeye ihtiyaç 

duyuyoruz. Ve bunlardan dolayı kullanmayı 

düşünüyoruz. 3 boyutlu yazıcılar ise katı formda 

olan nesneleri somut hale getirmeye yarar. 3 boyutlu 

baskı teknolojisi ile ihtiyaç duyacağımız herhangi bir 

nesneyi aparat olarak basabilir, 3 boyutlu tarayıcı 

yardımıyla da taradığımız bir cismin çıktısını alabilir 

ya da kendi çizimimiz olan bir tasarımı 

prototipleyebilir, hatta ve hatta kendi tasarımımız 

olan ürünümüzü oluşturabiliriz. Su altı robotumuzun üretiminde düşük maliyet ve 

kullanılabilirlik yönüyle de diğer üretim yöntemi malzemelerinin de önüne geçen 3 boyutlu 

yazıcılar, elektronik parçalar ve motorlar dışında hemen hemen bütün mekanik parçaları 

basabilmek mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcıda tamamlanacak olan 

iticilerin ve tutucu kol parçalarının 3 boyutlu yazıcıdan daha verimli olacağını düşünerek bunun 

üzerinde toplantılar ve analizler yapıyoruz. 

Ve tüm bunların yüzünden SolidWorks programında tasarımı tamamlayacağımız iticilerimizin 

ve tutucu kolumuzun parçalarının 3 boyutlu yazıcıdan basılması, maliyet, verimlilik ve 

kullanılabilirlik açısından daha önce olduğunu yaptığımız toplantılar neticesinde düşünüyoruz. 

Ve tüm bunlardan ayrı olarak da akrilik tüp ve tutucu kol aparatlarını 3 boyutlu yazıcıdan 

üretmeyi düşünüyoruz ve üzerinde analizler yapıyoruz. 

 

Lehimleme Nedir? 

Lehimleme, ısıtılmış haldeyken metaller arasında ve etrafında akabilen düşük erime noktalı bir 

alaşımının soğuması ve sertleşmesi esnasında iki farklı metali birbirine bağlaması ile 

gerçekleştirilen bir işlemdir. 

 

 

Lehim Yöntemi: 

İki veya daha çok metali birbirlerinden farklı oranlarda içeren 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. 

Elektriksel işlerde, lehim genellikle kalay ve kurşun kullanılarak yapılan bir alaşım türüdür. 

Yine de bundan farklı olarak özel lehimleme alaşımlarında gümüş, çinko ve antimon içerir. 

Genel tanımı ise Kurşunlu lehim maddelerini içermektedir. 
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Lehim Yapma Teknikleri 

Havya ile lehimleme-Fırında lehimleme-Sıcak hava ile lehimleme 

Havya ile lehimleme, lehimleme tekniklerinin en 

temelidir. Lehimlenecek bölge havya ile ısıtılır. Isıtılan 

bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar. 

Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. Havya, 

lehimleme işlemi için olmazsa olmazlardan biridir. 

Lehimleme işleminin gerçekleşmesi için çok yüksek bir 

ısıya ihtiyaç vardır. Lehim önce havya ile temas ederek 

ısınır ve yarı akışkan hale dönüşür. Havya üzerindeki 

sıcak lehim, iletken bölge ile temasa geçer ve o bölgeye yayılır. Isınmış bölgeden havyanın 

çekilmesi ile lehim soğur ve sabitlenir. Havya tam olarak bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli 

araçtır. 

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 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 Pompası:  Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini sağlar. 

 

 

 



 
 

32 
 

 

 4.1.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

Aracın su içerisindeki beklenen hareketi askıda kalmasıdır. Aracın askıda kalabilme şartı; 

aracın havadaki ağırlığı ile suya tam batmışken araca etki eden kaldırma kuvvetinin birbirine 

eşit olmasıdır. Tasarladığımız araç simetrik bir yapıya sahip olduğundan aracın yatay duruşu 

sağlanmıştır. Böylelikle araç için hem kuvvet, hem tork dengesini sağlanarak tam bir denge 

oluşturacaktır.  Araçta kullanılan 6 motorun 4’ü yatay hareketler 2’si dikey hareketler (yukarı-

aşağıya) için kullanılması planlanmaktadır.  
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Aracın robot kolunun uzunluğu, aracın içeride kalan kısmı haricindeki uzunluğunun 100 mm 

olması tasarlanmaktadır. Ancak bu aracın uzunluğuyla alacağımız puanı etkileyeceğinden 

dolayı farklı fikirler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
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Donanım malzemelerinin tamamı henüz tedarik aşamasında olduğundan, imalat süreci devam 

ettiğinden dolayı aracın net ağırlığı henüz bilinmemektedir. Ancak bunların tümü montaj 

edildiğinde kütlesinin 6kg’ın altında kalacağı öngörülmektedir. Böylelikle tam puan almak 

amaçlanmaktadır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

Elektronik yapının amacı, kullanılan bileşenlerin enerjisinin doğru ve yeterli olmasını 

sağlamaktır. Yani uygun bileşenlerin tercih edilmesi çok önemlidir. Doğru seçimi yapabilmek 

için biz çok araştırma yaptık. Bu araştırmalarımızda konu ile ilgili makalelerden, sualtı araçları 

hakkında çalışan şahıslardan, kurum ve kuruluşların web sitelerinden ve en önemlisi deneyimli 

takımların raporlarından faydalandık. Araştırmamızın sonunda hem en etkili hem de en rahat 

kullanabileceğimiz ögeleri kullandık. Ayro'nun mekanik tasarımı, elektrik-elektronik tasarımı 

ve donanım içinde yer alan birçok eleman eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Ayro da iki adet 

kamera kullanılmasına karar verdik. İkisi de kapsülün içinde. Biri önde diğeri ise kapsülün 

ortasında tutucu kolu görecek şekilde konumlandırılırmış durumda. Bu tasarımın pilot için 

oldukça kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Öndeki kamera lensler geniş görüş açısına sahip, 

tutucu kolu gören kamera ise dik (90°) bakış açısına sahip.  Kameranın tamamı harici arka 

tarafta bulunan kamera bağlantı göbeği Ayro'nun tüm kamera sinyallerinin toplandığı yer 

olmaktadır. Ethernet kablosuyla kontrol kutusuna aktarır. Çekilen video karadaki kontrol 

kutusundaki monitörde gösterilir. Ayro’nun görüntüleme sistemi düşük ışık yetenekleri ve 

geniş açıları için görünüm, daha fazla nesnenin sığmasına izin verir. Çerçevenin içinde, başka 

bir avantajı kameranın küçük boyutudur ve bu da bize mühürlü kasalarının boyutunu küçültür. 

Sonuç olarak toplam ağırlıklarını azaltır. Tüm kameralar dört kanallı bir Analog Yüksek 

Çözünürlüklü Dijital Videoya bağlanacaktır. Destekleyebilen Kaydedici (HD 700TVL) 

1080p'ye kadar kamera çözünürlükleri. Kameraların sinyalleri TCU'ya aktarılır. Konsol başlığı 

altında MCP2551 canbus haberleşme entegresi, dikey ve yatay hareketi sağlayacak iki adet 

joystick bulunmaktadır. 



 
 

37 
 

 

 

Kullanılan Alt Bileşenler 

Arduino Nano: Arduino Nano, 2008'de piyasaya sürülen ATmega328P'ye dayanan küçük, 

eksiksiz ve breadboard dostu bir karttır. Arduino Uno kartının aynı bağlantı ve özelliklerini 

daha küçük bir form faktöründe sunar.  

Arduino Nano, tüm Arduino kartlarında ortak 

olan ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışan 

Arduino Yazılımı entegre geliştirme ortamı 

(IDE) kullanılarak programlanabilen dip-30 

benzeri yapılandırmada 30 erkek I / O başlığı ile 

donatılmıştır. Kart, tip-b mikro-USB kablosuyla 

veya 9V pil ile çalıştırılabilir. 

2019'da Arduino, Nano'nun pin eşdeğeri bir 

evrimi olan Arduino Nano Every'i piyasaya sürdü. Daha güçlü bir ATmega4809 işlemciye ve 

iki kat RAM'e sahiptir.   

HD 700TVL Analog Kamera:  

CCD ya da CMOS sensöründen sağladığı analog sinyali üzerlerindeki tümleşik DVS (Digital 

Video Server) ile işleyip sayısala çevirerek Ethernet bağlantı noktasından yayın yapabilen 

kameralardır. Yaygın olarak geleneksel CCTV (Closed Circuit Television) sistemlerinde 

olduğu gibi güvenlik amaçlı gözetim ve video kaydı tutmak amacıyla kullanılırlar. Bununla 

birlikte sadece gözetim ya da personel takibi amacıyla da tercih edilmektedirler. HD 700TVL 

Analog Kamera ile alınan video kaydı, bir yazılım yardımıyla bilgisayar ortamında 

saklanabileceği gibi; Hybrid DVR (Digital Video Recorder) üzerinde veya NVR (Network 

Video Recorder) üzerinde de saklanabilir.  

Özellikler:   

• PAL (Y X V): 512X582  

• Çözünürlük: 700TVL  

• Min. Aydınlatma: 0.1 Lux/F1.2  

• Elektronik Shutter: 1/50/60-

1/100,000 görmek, otomatik 

• Video Çıkışı: 1vp-P/75?  

• Boyutu: 40mm x 44mm x 30mm 

 

MPU6050 Eksen İvme ve Gyro Sensörü: MPU6050, 3 eksenli bir 

MEMS ivmeölçer olan 3 eksenli bir MEMS jiroskopuna sahiptir. Bazı 

hareket algılamaları için çok kullanışlıdır. Bu küçük modül, mantık 

seviyesi dönüştürücü devresini entegre eder. MPU6050 sensörü ile 

birlikte 3.3V-5V voltaj seviyesi ile uyumlu hale getirir, projenize 

rahatça entegre edebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikler:  

• Çalışma gerilimi: 3-5V, İletişim: Standart I²C 

• Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s  

• Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g  
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MS5837 Basınç Sensörü: Su altında kullanılabilen bir sıcaklık 

ve basınç ölçüm sensörüdür. Boyutunun 10(mm)x18(mm) 

olması, I²C mikrokontrolcü ile haberleşmesi, 0 ‘ dan 30 bar 

basınca kadar ve -20 ‘den +85 °C sıcaklığa kadar ölçüm 

yapılabilmesi, 2mm hassasiyet ile çalışması bu sensörün 

seçilmesine sebep olmuştur. Tüp üzerine konumlandırılmış bu 

sensör derinlik ve sıcaklık ölçümü yaparak pilota yardımcı 

olmaktadır.    

MCP2551 CAN Bus Entegresi: Ara yüz kategorisinde olup CAN Bus ara yüzü üzerinden 

bağlantı kurabilen bir entegredir. 2.7 - 5.5 Volt arasında çalışma gerilimine sahip olan bu CAN 

Bus entegresi CAN, Serial ara yüzlerini desteklemektedir.   

 

Özellikler:  

• 8 MHz kristal osilatör  

• 120 Ω terminal direnci  

• Ölçüler : 40×28mm 

 

 

Hall Effect: Hall Effect Sensörü manyetik alan kullanılarak aracın enerjisini kesmektedir. 

Güvenlik yarışma kurallarında öncelik olduğundan sistemin enerjisinin kolaylıkla 

kesilebileceği bir sistem seçilmiştir. Manyetik alan oluşturmak için mıknatıs kullanılmaktadır. 

ESC (Electronic Speed Control): 

Elektronik bir hız kontrolü, bir hız referans sinyalini (bir gaz 

kolu, kumanda kolu veya başka bir manuel girişten türetilen) 

takip eder ve alan etkili transistörlerden (FET'ler) oluşan bir ağın 

anahtarlama oranını değiştirir. Görev döngüsünü veya 

anahtarlama frekansını ayarlayarak Transistörlerin motor hızı 

değiştirilir. Motor sürücü olarak programlanabilir ESC tercih 

ettik. 

Teknik Özellikler: 

 Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

 Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Azami Akım 35 Amper 

 Anlık Akım 40 Amper 

 Boyutlar 38x15x5m 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

 

Su altı robotumuz araç içerisindeki Arduino Nano kartından gelen veriler ile sensörlerden aldığı 

verileri okuyarak aracın hareketini sağlayacak fırçasız motorları ve tutucu kolu kontrol 

edecektir. Dalma ve çıkma hareketi için kumanda panelinden gelen veriler kullanılacaktır. 

Basınç sensörü kontrol edilerek olması gereken derinlik motorlar yardımı ile sağlanacaktır. 

Yönlendirme motorları açılı olarak konumlandırıldığından yazılımsal kontrol ile aracın 

istenilen yönde hareket etmesi sağlanacaktır. Çatlak uzunluğu ve top boyutlarının ölçülmesi 

kapsül içerisine yerleştirilmiş kamera kullanılarak bir fotoğraf çekilir ve kendi oluşturduğumuz 

görüntü işleme yazılımına aktarılır. Bir ölçek, bilinen bir mesafeye ayarlanmıştır. Yakalanan 

fotoğraf ve göreceli mesafe ölçümü kavramını kullanarak piksel sayımında, piksel sayısı ile 

birim uzunluğu arasındaki ilişki sırasında çatlağın uzunluğunu belirlemek için kullanılan 

kurulabilir baraj incelemesi yapılır, ayrıca su altı aracı tüm boyutlarını ölçmek için hacmini 

hesaplar. 

Ayro’da  ikisi Z güzergahında, dördü x güzergahında olmak üzere altı adet itici bulunur. 

İticilerin pervaneleri “+” durumdayken saat yönünde, “-“ durumdayken saat yönünün tersine 

doğru hareket etmektedir. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Farklı yazılım dilleri aramadık. Çünkü Arduino kartı 

programlayabileceğimiz ve aynı zamanda eğitim aldığımız dil C ve 

Python yazılım dilleri. Mecburen C ve Python dillerini tercih ettik. 

Arduino kart kullanacağımızdan dolayı Arduino IDE kullanacağız. 

C ve Python dillerini tercih etme sebebimiz, Arduino’nun bu dille 

programlanmasıdır. Bunun bize sağlayacağı avantaj (aynı zamanda 

tercih sebebimiz), bu dilde Arduino ve uyumlu sensörler, motor, 

motor sürücü kartları, servo motor vb... elemanlar için bolca kaynak ve örnek kod, kütüphane 

bulunmasıdır. Bize sağladığı diğer bir avantaj da bize dışarıdan destek veren yazılım hocamızın 

C ve Python dillerine olan bilgisidir. Bu sayede yanılgılarımızı daha basit tespit edecek, eksik 

yönlerimizi daha hızlı giderebileceğiz. Kendine özel IDE’si sayesinde istediğimiz işlemi 

kodlayarak USB bağlantısı ile kart(lar)ımıza aktarabiliyoruz. Grafiksel kullanıcı ara yüzü, su 

altı aracı konsolundan veri alır. Arduino'nun alınan verileri işleyebilmesi için, verileri Python 

ve C nesnelerine dönüştürür. Benzer şekilde, Arduino tarafından alınan sensörlerin verilerini 

okur, Python ve C'ye dönüştürerek Grafiksel kullanıcı ara yüzüne gönderilir. Arduino'nun 

Grafiksel kullanıcı ara yüzü, birkaç pencere. Ana pencere kullanılan QGroundControl sensör 

verilerini birlikte gösteren USB kamera ekran görüntüsü alır. Üst taraf Kontrol Birimi (TCU) 

kontrolleri ROV, Grafik Kullanıcı Ara yüzü aracılığıyla(GUI) Qt kullanılarak geliştirilmiş 

çerçeve bulundurur. Çapraz platform yazılımı geliştirme aracı olarak. Estetik görünümünün 

yanı sıra, GUI’nin temel amacı bir ara yüz olarak hareket etmektir. Joystick ve Ayro arasında, 

kontrol edilebilir. Farklar arasında gezinmek; GUI'deki her görev için pencere öğeleri bunu 

yapar daha organize ve kullanıcı dostu olur. Daha iyisi için erişilebilirlik, GUI öyle 

tasarlanmıştır ki, bir pilot Head-up ekranına (HUD) sahip olmasını planlıyoruz. ROV’un 

telemetrisini ve sensörünü görüntüler. 

Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel (modüler) ve 

etkileşimli yüksek seviyeli bir programa dilidir. Girintilere 

dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını 

kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit 
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yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır. Modüler 

yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen her türlü 

platformda çalışabilir. (Unix, Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian). Python ile sistem 

programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, web programlama, uygulama 

ve veri tabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük 

yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C 

ya da C++ gibi dillere tercih edilir. Python 1980'lerin sonunda ABC programlama diline 

alternatif olarak tasarlanmıştı. Python 2.0, ilk kez 2000 yılında yayınlandı. 2008'de yayınlanan 

Python 3.0, dilin önceki versiyonuyla tam uyumlu değildir ve Python 2.x'te yazılan kodların 

Python 3.x'te çalışması için değiştirilmesi gerekmektedir. Python 2 versiyonun resmi 

geliştirilme süreci, dilin son sürümü olan Python 2.7.x serisi versiyonların ardından 1 Ocak 

2020 itibarıyla resmi olarak sona erdi. Python 2.x geliştirilme desteğinin sona ermesinin 

ardından, Python dilinin 3.6.x ve sonraki sürümlerinin geliştirilmesi devam etmektedir. 

 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Yazılım ekibi yerleşik yazılımı en esnek mimariyi kullanarak 

tasarlayacak: Python ve C++ (programlama dilleri). Ana döngümüz, 

Ayro cihazını kontrol eder, herhangi bir cihaz talebine hizmet eder ve 

gerekirse sensörlerden üst taraftaki Arduino'ya veri döndürür. Bu 

nedenle, yerleşik yazılımımız karakterizedir değiştirme ve hata 

ayıklama kolaylığı ile kullanılır. Aracımızı yönlendirmek için kendimiz 

kumanda oluşturacağız. Aracımızın kontrol/güdüm-navigasyon işlerini 

Arduino kullanarak yazacağız. Aracımızın ön kısmında bulunan 

kameradan aldığımız verileri Ethernet kablosu ile ekrana ileteceğiz. Aracımızın ana gövdesini 

bulunabilirliği yüksek ve maliyeti düşük olan sigma profil kullanarak yapacağız. Robotik 

kolumuzu ise yerli degz firmasından temin ettik. Bu sayede aracımızın yerliliğini de arttırmış 

olduk.  

 

QGroundControl açık kaynaktır özellikli ROV çözümü pilotlar tarafından kontrol etmek için 

kolayca kullanılır. QGroundControl seçilmiş net bir düzen sağlayabildiğinden cayro ve servo 

gibi farklı veriler bulunur.  

Goruntu raspberry pi uzerinden ros ile alınıp bilgisayarda işlenerek motor girdileri olarak geri 

gönderilecektir. İşlemler tamamen otonom şekilde ve insan müdahelesi olmadan 

gerçekleştirilecektir. 
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Robot Operating System (ROS): Robot yazılımı geliştiricileri için işletim sistemi sağlayan bir 

yazılım iskeletidir. ROS HAL gibi standart bir işletim sistemi temin eder (Düşük seviyede 

cihaz kontrolü, çoğunlukla kullanılan işlevler, veri paylaşımı ve paket yönetimi). ROS tabanlı 

çalışan işlemler mimari grafikle gösterilir. Bu mimari grafiklerde çok kısımlı sensörlerin, 

kontrol mekanizmalarının, konumun, çalıştırıcının ve diğer işlemlerin verileri gösterilir. 

Robot kontrolünde düşük zamanlı gecikme olduğundan gerçek zamanlı işletim sistemi 

değildir. Fakat ROS eş zamanlı kodlarla entegre edilebilir. Robot yazılımı geliştiricileri için 

işletim sistemi sağlayan bir yazılım iskeletidir. ROS HAL gibi standart bir işletim sistemi 

temin eder (Düşük seviyede cihaz kontrolü, çoğunlukla kullanılan işlevler, veri paylaşımı ve 

paket yönetimi). ROS tabanlı çalışan işlemler mimari grafikle gösterilir. Bu mimari 

grafiklerde çok kısımlı sensörlerin, kontrol mekanizmalarının, konumun, çalıştırıcının ve 

diğer işlemlerin verileri gösterilir. Robot kontrolünde düşük zamanlı gecikme olduğundan 

gerçek zamanlı işletim sistemi değildir. Fakat ROS eş zamanlı kodlarla entegre edilebilir. 
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5.GÜVENLİK 

Güvenliğe her şeyden önce önem veren Med-Cezir Robotics takımı olarak çalışma anında 

güvenlik ekipmanları (maske, gözlük, eldiven, vb.) kullanılır, test sıralarında önlemlerimizi 

aldık ve takım arkadaşlarımız bu hassasiyetle çalışıyor. Atölyede bir adet ilk yardım dolabı 

mevcuttur ve acil durumlarda kullanılmaya hazır bulunmaktadır. Çalışma bittiğinde atölye 

odası kilitlenir ve anahtar yetkili bir kişide olur. 

            

       

5.1 ÇALIŞMA ANINDA ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 Lehim ve elektronik kartlarla uğraşılırken saçı uzun olanlar saçlarını toplamalı ve 

elektronik kartın yanında kısa devreye sebep olacak maddeler uzak tutulmalı 

 Kesici ve delici aletler kullanılırken güvenlik malzemeleri ve önlemler ihmal 

edilmemeli 

 Kesici ve delici aletler ortalık yere bırakılmamalı, alet kutusuna konulmalıdır. 

 Motor testi sırasında robotta bir şey değiştirilecek ise güç kaynağı kapatılır 

 Araç üzerindeki şase şartnamede belirtildiği üzere keskin kenar bulundurmaması amacı 

ile törpülenmiştir. 

 Güç devresinde bir sigorta ve acil durdurma butonu bulunmaktadır. Bu sayede Ayro 

tehlike anında güvenli bir şekilde durdurulabilir. 

 Cihazda herhangi bir hidrolik sistem bulunmadığı için yüksek basınç ve kirlilik riski 

bulunmamaktadır. 

 Kabloları sudan izole ettik. Böylelikle herhangi bir elektrik kaçağı olmayacak. 
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 Çalışma ortamı kimyasal madde ile çalışma sırasında ve sonrasında havalandırılacak. 

 Çalışma ortamımızda yangın söndürme tüpü daima hazır bulundurduk. 

 Kesici ve delici aletlerle çalışırken iş eldiveni ve iş gözlüğü kullanıldı. 

 Matkap, taşlama makinesi türü aletlerle çalışırken yanımızda okulumuzun teknisyeni 

bulundu 

 Çok ağır eşyalar tek başına taşınmayacak, mümkün olduğunca fazla kişiyle taşındı. 

 Atölyemizde birçok kesici alet bulunduğundan bunların ortalıkta bulunmaması 

gerekiyor. O yüzden atölyemizdeki bir dolabı sadece bu tarz aletlerden korunmak için 

ayırdık. 

 Ayro’da çevreye zarar verecek madde sızıntısı söz konusu olmayıp gerekli yalıtımların 

yapılması tasarlandı. 

 Olası bir yaralanma veya sağlık sorununda müdahale edebilmek için atölyede sağlık 

dolabı bulundurduk. 

 Tüm donanımın ve robotun bitmiş hali ile birçok kez değişik derinliklerde sızdırmazlık 

testi yapılması, motor vb. devreleri için sızdırmazlığa karşı en dayanıklı olan epoxy 

bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık macunu kullandık. 

 Çalışma anında PUKÖ(Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsünden yararlandık. 

PUKÖ kısaca: 

 

 

PLANLA 

 

PUKÖ döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada planlanan işin 

kimler tarafından, neden, nasıl, nerede, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. 

Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi, görev dağılımlarının ve hedeflerin düzgün 

olarak belirlenmesi PUKÖ'nün son adımı olan Önlem al aşamasında yapılacakları en aza 

indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol et ve önlem al 

aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. Yapılacak iş ya da 

hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. İlk başta 

çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi 

durumunda motivasyon düşecek ve verimsizlik başlayacaktır. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Veri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Motivasyon


 
 

45 
 

UYGULA 

 

PUKÖ döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi 

yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel 

yöntemlerden elde edilen veriler PUKÖ'nün üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini 

oluşturur. 

 

 

KONTROL ET 

PUKÖ döngüsünün üçüncü aşamasıdır. Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı 

belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve 

standartlaştırılır. 

 

ÖNLEM AL 

PUKÖ döngüsünün dördüncü ve en son aşamasıdır. Kendi içinde PUKÖ döngüsü içerir. 

Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, 

sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 

başlatılır. 

 

 

 

5.2 SÜRÜŞ TESTİ SIRASINDA ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

 Test için havuza gidilmeden önce test sırasında aksaklık çıkmaması için plan yapılmalı 

 Aracın arka kapağı, kablolar ve vidalar gevşek bırakılmayacak. Birkaç kez kontrol 

edilecek. 

 Havuz için güvenlik listesi ve güvenlik protokolü aşağıda mevcuttur 

 Eğer araç çok fazla akım çekmek isterse su üstü kontrol masasında bulundurduğumuz 

sigorta devreye girerek elektrik akımını kesecek. Kablolar yarışma öncesinde deforme 

olmuş bir kısımları var mı diye kontrol edilecek. 

                                                                                                       

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistiksel_y%C3%B6ntemler
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistiksel_y%C3%B6ntemler
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5.3 KAZA ANINDA ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

 Aracın test anında olası bir elektrik kaçağı olabildiğinden aracın test edildiği havuzda 

kimse bulundurulmamalı. 

 Aracın su üstü istasyonuna acil durdurma butonu herkesin ulaşılabileceği bir noktaya 

konmuştur.  

 Kaza halinde biri yaralanmışsa çalışma odasında ilk yardım dolabı ve acil durum 

numaraları vardır. 

 Elektrik kaçağı varsa çıplak elle dokunulmaz, güç kesilip eldiven kullanılır. 

 Panik olunmamalı. 

 Robotla ilgilenen kişi olası kazalara karşı bilgilendirilmeli.  

 Etrafta zarar görecek maddeler varsa uzaklaştırılır. 

 

 

Güvenlik Kontrol Listesi  

• Ayro’ya bağlı tüm ekipmanlar güvenlidir 

• Elektronik bileşenler su geçirmemektedir 

• Tüm pervaneler korumalıdır 

• Tüm sigortalar takılı ve çalışır durumda  

 

Güvenlik Protokolü Akış Diyagramı 
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6.TEST  

Su altı robotumuz Ayro'nun yedekleme sistemleri testleri, yapım ve kabul testlerine tabi 

tutulacağı düşünülmektedir. Uygulayacağımız haller ise aşağıda belirttiğimiz tüm testler ve 

tecrübeler yapılacak ve ekibimizce dökümante edilecektir. Test kapsamı ise aşağıda 

belirttiğimiz şekildedir 

*Kontrol işlevselliği 

*Kullanıcı arayüzü 

*Gerilim ve akım 

*Ve son olarak ışıklardır 

  

   Denge ve Sızdırmazlık Testleri 

  

Öncelikle simulatör ortamında gerçekleştirdiğimiz testler daha sonra gerçek ortamda da 

gerçekleştirilmeye çalıştık. Öncelikli olarak su altı aracımızın sızdırmazlık testi yaptık. Bütün 

temin edilen parçalar montaj edildikten sonra insansız su altı aracımız yarı olimpik havuza 

konularak elektrik vermeden su içinde durarak kabarcıkların çıkıp çıkmayacağı gözlemledik. 

Daha sonra robot çalışır halde 1, 3 ,5, 7 ve 10 metre derinliklerinde testlere tabi tuttuk. Olası 

bir kabarcık çıkışında, çıkan bölge veya elektronik bölümlere su aldığını tespit etmemiz 

durumunda, bunları çözümlerimizden biri olan su geçirmez tamir bantları ile bu kısımların su 

yalıtımı kuvvetlendirilecektir. Sızdırmazlık testinden başarılı bir sonuç aldıktan sonra su altı 

aracımıza denge testlerini uygulamaya başladık, bu testler doğultusunda hedefimiz ise 

motorlar kapalıyken suyun içerisinde aracımızın suyun yüzeyine paralel durmasını 

sağlamaktır, bu aşamada su altı robotumuz batsa dahi yüzse dahi aracın denge durumunda 

olmasını sağlayacaktır, gerekirse de su altı aracımızın dengesini daha iyi yapmak adına 

aşağıda duran kısımlarına köpük ya da dışarıda duran kısımlarına ağırlık yerleştirmeyi 

düşünmekteyiz. 

  

   Joystick Çalışma Testi 

  

Robotumuz Ayro'nun joysticklerinin üzerinde yaptığımız bu testte joysticklerin doğru çalışıp 

çalışmayacağı ve bunun üstüne kontrol ve kontrollerde karışıklık olup olmayacağı 

gözlemlenmiştir. Joystick in x ve y eksenlerinde hareket edip etmeyeceğini gözlemlenmiştir. 

Yaptığımız bu testler sonucu, sonuçlar istediğimiz gibi çıkmıştır ve herhangi bir karışıklık 

olmamıştır. 
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 İtici İtki Testleri 

   

Su altı aracımız Ayro’nun itici ve itici etrafındaki çeperleri 3D yazıcıdan PLA plastik 

kullanılarak yazdırılıp üretilmiştir. Bu işlemden önce 75*75*76*mm ölçülerindeki et ile bir 

küp 36 saatlik bir basınç testine maruz bırakılmıştır. Su geçirmezlik akrilik esaslı kaplama ile 

kaplanılarak su geçirmezlik sağlanmıştır. 
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Sistem testleri 

  

Su altı robotumuz Ayro'nun tüm gereken yedekleme sistemleri ile birlikte, yani kumanda 

istasyonu, indirme ve geri besleme/ geri alma donanımları ile birlikte yapımının 

tamamlanmasını takiben robotumuz Ayro'nun en az taktirde aşağıda belirtilenleri içeren işleve 

ve kabul testine tabi tutulacaktır: 

*Tüm önemli ölçüm cihazlarının doğrulanması 

*Ağırlık ve sephiyenin doğrulanması 

*Sualtı tecrübesi 

*İndirme / geri alma donanımının testi 

*Elektrik donanımının gerilim-yüksek ve izolasyon 

*Dalış ve trim sistemlerinin işlev testi 

*Tutma ve çalışma düzenleridahil olmak üzere mekanik, elektrik ve optik donanımın işlev 

testi 

*Ağırlık ve sephiyenin doğrulanması 

*Bütün önemli ölçüm cihazlarının doğrulanması 

*Montaj muayenesi   
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Basınçlı kaplar 

  

*Robota iç basınç uygulandığı zaman, çoğu zaman basınçlı kaplar, optimum çalışma 

basıncının bir buçuk katına eşit bir basınçla test edilirler 

*İzole etmeden önce basınçlı hidrolik kaplar hidrolik basınç testine tabi tutulması 

gerekmektedir, testler sonucu, kap içerisinde sızıntı veya kalıcı deformasyon görülmemesi 

gerekmektedir 

*Su alt robotumuzun maksimum çalışma dernliğine karşılık gelen herhangi bir dış basınca 

maruz kalacak bir dış kap, dış basınç testine tabi tutulması gerekmektedir. 

*Teste tabi tutulması gereken basınç, norminal basıncın en az şartlarda 1,3 katına eşit 

olmalıdır 

  

 

 

   Elektrik donanımı 

  

*Robotumuzun tüm elektrik sistemleri ve donanımı, su altı robotunun hizmet alınmasından 

önce muayene ve test edilecektir 

*Robotumuza bağlanı elemanları takıldıktan sonra da, güç kablolarının her türlü üretim boyu, 

maksimum işletme basıncının tam 1,5 katı ile basınç testine tabi tutulacaktır 

*Otomasyon, kumanda istasyonları ve emniyet donanımı dahil, tablolar üretim ve elektrik 

makineleri yerlerinde test edilecektir 

*Bütün elektrik sistemleri ve donanımı, su altı robotumuzdan hizmet alınmasından önce 

muayene ve test edilecektir   

  

   Çalışma donanımı 

  

Minimum düzeyde olarak, çalışma donanımız, aşağıda verilmiş olan maddeler tarafından teste 

tabi tutulacaktır 

*Kumanda-joystick ve izleme 

*Güvenlik düzenlerinin çalışır olması 

*Belirtilen işlevleri yerine getirme kapasitesi 
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 Kenetleme ve Konumlandırma Düzenleri 

  

*Konumlandırma ve kenetleme düzenleri, minimum aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde 

işlev testlerine tabi tutulacaktır 

  

*Simüle edilen herhangi bir güç arızası 

*Otomatik konumlandırma teknolojisi ile rota veya derinliğin sağlanması 

*Otomik konumlandırma ile rota ve derinliğin sağlanması sağlanacaktır 

*Kenetleme düzeninin belirlenilen kenetlenme gücü 

  

 

 

 

  Otomasyon, Seyir ve Yer Bulma Donanımı 

  

*Bu başlık altında göstergelerimiz ve ekranlar, yani dolaylı olarak ergonomik yerleşim, limit 

ayarları ve okuma hassasiyeti olmak üzere daha birçok alandan kontrol edilecektir. Su altı 

robotumuzun hatasız çalışması bakımından otomatik izleme sistemleri kontrol edilecektir ve 

de su altı robotumuzun geriye kalan bağlantıları, robotun çalışma yükünün iki katı ile statik 

testlere tabi tutulacaktır. Tüm bu yapılan testlerin sonuçları ile yapılan tasarımın güvenlik 

açısından düzeyini ne kadar uyumlu olduğu karşılaştırılır. 

  

   Manevra Donanımı ve Sevk 

  

*Sevk ve manevra donanımımızın çalışması, suyun içinde edindiğimiz tecrübeler sırasında 

doğrulanacaktır. 

  

   Destekleyici Yapılar 

  

*Destekleyici yapıların yapıca yüksek basınca dayanıklı olmayan parçalarının basınç 

eşitlemesi ile ilgili bir kontrol yapılacaktır. 
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7.TECRÜBE 

Ekipce katılmış olduğumuz insansız su altı sistemleri yarışmasına ilk defa bu yıl katıldığımız 

için birçok şeyi deneme ve yanılma yoluyla tecrübe ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve 

edindiğimiz tecrübeler sonucunda bir sistemin nasıl sıfırdan kurulduğunu ve herhangi bir 

arızada nasıl onarıldığını tecrübe ettik. Yapılan bu gibi büyük projelerin küçük iş birlikleri ve 

planlı çalışmalar neticesinde çok daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuca varılacak olduğunu da 

tecrübe ettik. Yapılan planlamalara sadık kalındığında işlerin aksamadan düzenli bir şekilde 

yapıldığını fakat yapılan planlamalar ve tecrübeler dışı gelişen olaylar sonucunda da sakin 

kalıp takımla iş birliği içersinde yeni planlar oluşturarak çok daha farklı tecrübeler edindik ve 

edinmeye devam ediyoruz. 

 Motor dönüş yönlerine dikkat edilmeli eğer ters yönde hareket eden motor varsa  

arayüzden düzeltilmelidir. 

 Su geçirmezliği sağlamak için izolasyonların çok iyi yapılması gereklidir ve çoğu 

yerde izolasyon yapabilmek için epoksi tercih edilmelidir. 

 Kameranın bulunduğu kısımda dome olmak zorundadır. Yoksa ışığın 

kırılmasıyla objeler olduğu yerlerden farklı yerlerde gözükmektedir. 

 Üç boyutlu yazıcı için parça tasarlayıp o parçayı bastırmayı tecrübe ettik. 

  Su altında çalışan bir insansız aracın ihtiyaç duyacağı bütün güvenlik önlemlerini 

dikkatlice inceleyip bu önlemlere uyulmadığı takdirde bazı olumsuzluklarla karşı 

karşıya gelebileceğimzi tecrübe ettik. 

 İnsansız sualtı aracımızın suda askıda kalabilmesi adına yüzdürürken ağrırlık 

kullanmayı tercih ederek aracın nasıl askıda kalabileceğini tecrübe etmiş olduk. 

 Aracımızda iletişim için CAT5'te kopmaların çok kolay farkedip onun yerine 4-6  

mm'lik sinyal kablosu kullanmamız gerektiğini tecrübe ettik. 

 Aracımızı suya sokmadan önce lehimlerimizde eksiklikler olup olmadığını kontrol   

etmemiz gerektiğini tecrübe ettik. 

 Aracımızda bulunan kapsülün kaymaması adına onun için özel olarak tasarladığımız   

parçayı 3D yazıcıdan çıkarak kapsülü sabitledik aksi takdirde aracın yüzerken   dengede  

kalamayacağını tecrübe ettik. 

 Motorlarımızı iyice sabitlediğimizden emin olup o şekilde aracımızı yüzdürmezsek  
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aracın istediğimiz gibi gitmeyeceğini tecrübe ettik. 

 Aracımızın görevleri daha iyi yapabilmesi adına iki kamera kullanıp hem yüksekliğini  

hemde olduğu konumu görerek görevleri daha kolay yapılacak olduğunu tecrübe ettik. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1.ZAMAN PLANLAMASI: 

Zaman Planlaması Yapılmasındaki Nedenler: 

Yarışmalarda yapılan zaman planlamaları çok önemlidir. Çünkü zamanı daha verimli 

kullanıp, çok daha kolay bir şekilde hareket edebiliyoruz. Yapılan zaman planlamasına uygun 

bir şekilde çalıştığımızda zamanı daha doğru kullanıp gidişatı çok daha güzel yerlere 

taşıyabiliyoruz. Zaman planlamasında olan en büyük neden ise zamanı daha verimli 

kullanmaktır. Verilen siparişlerin ve alınacak olan bütün malzemelerin zamanında gelebilmesi 

adına zaman planlamasına daima sadık kalıyoruz. Böylece malzeme teminlerinde herhangi bir 

sorun ile karşılaşmıyoruz. Ekibimizde olan herkese uygun bir şekilde hazırlanan bu zaman 

planlaması kimseyi zora sokmayıp aksine takım üyelerinin işleri daha da kolaylaştırıyor. 

Robotumuzun yapım aşamasına en başından beri planlı bir şekilde devam ettiğimiz için hiçbir 

iş bir güne yığılmadı ve yapacağımız hiçbir iş öbür günlere aksamadı, bu sayede her şey tam 

zamanında, düzenli ve olması gerektiği gibi devam etti. Yapılan zaman planlaması sayesinde 

yapılacak olan bütün toplantılar tam zamanında yapıldı. Hangi gün ne olacağını 

planladığımızdan dolayı bu toplantıların yapılması bizler için çok daha kolay oldu. Böylece 

hiçbir şey ertelenmiyordu. Bunun sonucunda ise çok fazla zaman kazanıp, zamandan tasarruf 

edebiliyorduk. 

Projenin Belirlenmesi ŞUBAT 

Görev Dağılımı ŞUBAT 

Başvuru Yapılması ŞUBAT 

Ön Tasarım Raporu Teslimi MART 

Kritik Tasarım Teslimi HAZİRAN 

Gerekli Eğitimlerin Yapılması MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 

Örnek Raporların İncelenmesi MART-NİSAN-MAYIS 

Şase Tasarımının Yapılması ŞUBAT-MART-NİSAN 

Malzemelerin Belirlenmesi MART-NİSAN-MAYIS 

3D Tasarımlarının Yapılması NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 

Elektronik Tasarım MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 

Yazılım Tasarımı ve Geliştirme NİSAN-MAYIS 

Ön Tasarım Raporu Teslimi MAYIS 

Malzeme Temininin Yapılması MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 

3D Tasarımların Çıkarılması NİSAN-MAYIS 

Parçaların Bir Araya Getirilmesi MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 

Aracın Test Edilmesi HAZİRAN-TEMMUZ 

Pilot Eğitiminin Yapılması MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 

TEKNOFEST 2021 EYLÜL 
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8.2.BÜTÇE PLANLAMASI: 

S.NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI Ö LÇÜ SÜ  BİRİM 
FİYAT(TL) 

TOPLAM 
FİYAT(TL) 

AÇIKLAMA 

1 Sızdırmaz 
Hazne+BS 

300mm Su altı 
haznesi 

1 ADET 1.850,00 1.850,00 100 metre 
derinliğe 
dayanıklı 
akrilik ve 
alüminyum 
türevi 
sızdırmaz 

2 Su altı İticisi Triton su altı 
iticisi 300W 

7 ADET 587,00 4.109,00 Su altında 
çalışmaya 
uygun 350kv-
24v 10a su altı 
iticisi 

3 Motor 
Sürücüsü 

Çift yönlü 4’lü 
ESC 40A 

1 ADET 890,00 890,00 Su altı iticisi 
için üretilmiş 
çift yönlü 4’lü 
motor 
sürücüsü 

4 Kamera Analog 
kamera+Geniş 
açı lens 

2 ADET 288,14 576,27 Canlı görüntü 
aktarmak için 
kullanılan 
kamera 

5 Dağıtım 
Kartı+Regülatör 

BASE güç 
modülü 

1 ADET 490,00 490,00 5v 5a 
regülatöre 
sahip manyetik 
anahtarlama 
ve güç dağıtım 
kartı 

6 Anakart Mizu 
Mainboard 

1 ADET 590,00 590,00 İnsansız su altı 
araçlarında 
kullanıma 
uygun yönetici 
anakart 

7 Anakart Mizu su üstü 
joystick 
video+Tam kit 

1 ADET 495,00 495,00 İnsansız su altı 
araçlarında 
kullanıma 
uygun 
kumanda kartı 

8 Silikon Dökme Silikon 1 ADET 97,00 97,00 Su geçirmez 
dökme silikon 
malzeme 

9 Vida Paslanmaz 
çelik vida 

100 ADET 0,50 50,00 Tuzlu suda 
kullanıma 
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uygun 
paslanmaz vida 

10 Tutucu Kol Su altı 
tutucusu 

1 ADET 620,00 620,00 Su altı 
tutucusu 

11 Kablo 4 iletkenli 
kablo 

30 METRE 5,91 177,3 İnsansız su altı 
araçlarında 
kullanıma 
uygun kablo 

12 Gövde 
Malzemesi 

Sigma profil 10 METRE 35,00 350,00 20x20 sigma 
profil 

13 Kablo Silikon Kablo 
18 awg 

12 METRE 11,86 142,32 Esnek 16awg 
silikon kablo 

14 Elektronik 
Joystick 

Joystick 2 ADET 24,00 48,00 Arduino için 
kullanılabilecek 
joystick 

15 PLA Filament PLA Filament 2 ADET 5,08 10,16 3b yazıcı 
plastik 
filament 

16 Sessiz 
Kompresör 8-9 
lt 

Kompresör 1 ADET 1.000,00 1.000,00 Pnömatik 
sistem için 
gerekli 
kompresör 

KDV HARİÇ TEKLİF EDİLEN TOPLAM FİYAT(TL)                                            TOPLAM FİYAT:11.495,05                       

 

 

 

Bütçe Planlaması Yapmamıza Neden Faktörler: 

Yaptığımız bütçe planlaması toplam 11.495,05 TL’dir. Tasarlayacak olduğumuz insansız su 

altı aracımızda bizlere lazım olan malzemelerin proje hazırlık sürecinde listesini çıkarıp 

planlıyoruz ve kullanacak olduğumuz malzemelerin araştırmalarını yapıp tahmini bir bütçe 

planlaması yapmış bulunmaktayız. Malzemelerin alımına başlandığı zaman ise bir gider 

tablosu oluşturup daha planlı bir şekilde hareket ettik. Planladığımız bütçeye göre oluşan 

miktarlar ise aşağıda verilen tabloda çok daha ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır. 

Hazırladığımız kritik tasarım raporumuzda planlanan bütçe miktarı 11.495,05 TL’dir. Fakat 

bütçe planlamamızda yazan miktara ulaşım, konaklama gibi faktörler dahil değildir. Yaşanan 

bu pandemi sürecinden kaynaklı bazı sorunlar oluşsa da hazırladığımız planlamalar sayesinde 

gereken tüm malzemeleri zamanında kolaylıkla temin edebildik. Ayrıca okulumuz tarafından 

bizlere sağlanan maddi desteklerden dolayı malzemelerin alımı konusunda çok fazla problem 

yaşamadık. 

KDV HARİÇ TEKLİF EDİLEN TOPLAM FİYAT(TL)                                            

TOPLAM FİYAT: 11.495,05          
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8.3.RİSK PLANLAMASI:           

Risk Planlaması Yapmamızdaki Nedenler: 

Yarışma süresince karşılaştığımız veya karşılaşabilecek olduğumuz tüm risklere takımca hazır 

bulunmaktayız. Her yarışmada olduğu gibi tahmin ve planlar sonucunda birçok risk 

bulunmaktadır. Fakat bizler hazırladığımız tüm planlamalar ve yaptığımız tüm toplantılar 

sonucunda karşımıza çıkabilecek olan tüm risklere hazırlıklıyız. Oluşabilecek olan her türlü 

riske karşı yaptığımız birçok planımız bulunmaktadır. Tasarlayacak olduğumuz sualtı 

aracımızın testleri ve bu testlerden çıkan sonuçların değerlendirilmesi, yapmış olduğumuz 

zaman ve bütçe planlamaları ve yönetimleri ayrıca ön tasarım ve kritik tasarım raporlarında 

oluşabilecek olan tüm riskleri göz önünde bulundurmaktayız ve bu riskler sonucunda bir risk 

planlamamız bulunmaktadır. Oluşacak olan riskler ve önlemleri aşağıda verdiğimiz tabloda 

detaylı bir şekilde bulunmaktadır. 

RİSK TABLOSU: 

1.Ön tasarım raporu ve kritik tasarım raporunda oluşabilecek olan bilgi eksikliği. 

2.Sualtı aracının motorunda herhangi bir sıkıntı oluşması. 

3.Malzeme listesinde bulunan bir malzemenin temin edilememesi. 

4.Motorların montajının yapılamaması. 

5.Sinyal kesilmesi. 

6.Aracın belirlenen rotadan çıkması. 

7.Elektronik cihazların olduğu bölüme su sızması. 

8.Arıza yapan araçların yedeği olmaması. 

9.Olan yoğun programlardan dolayı yaşanan aksaklıklar. 

10.Motorların ters yönde hareket etmesi. 

11.Akrilik tüpün su geçirmesi. 

12.Aracın suda askıda kalamaması. 

13.Kabloların kopması. 

14.Akrilik tüpün kayması. 

15.Sigma profillerin oynaması. 

16.Motorların sigma profillere iyice sabitlenmemesi durumunda aracın düzgün gitmemesi. 

17.Aracın görevleri yapamaması. 

18.O-ring’lerin dışarıdan gelen bir darbeyle kopması. 

 

ÖNLEM TABLOSU  

1.Araştıracak olduğumuz bütün bilgileri göz önünde bulundurmak. 

2.Yedek motorun bulundurulması. 

3.Alınacak olan malzemelerin listesini dikkatlice incelemek. 

4.Yapılan zaman planlamasına göre montaj gününden daha erken montaj yaparak test 

edilmesi. 

5.Yapacağımız lehimler sonucu sinyalin kesilmesini önlemek. 

6.Rotada düzenli bir biçimde gitmesi amacıyla bir kumanda tasarımı yapmayı planlıyoruz. 

7.Yalıtım yaparak su sızmasını engelliyoruz. 
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8.İhtiyaç olan bütün malzemelerin daima yedeğini bulundurmak. 

9.Yaptığımız planlamalar sonucu oluşan aksilikleri gidermek. 

10.Motorların dönüş yönünün arayüzden düzeltilmesi. 

11.Tüpün su geçirmemesi için izolasyon yapılmalı ve epoksi tercih edilmeli. 

12.Aracın askıda kalabilmesi adına ekstra ağırlık takılması. 

13.CAT5 kablosu yerine 4-6 mm’lik sinyal kablosu kullanılmalı. 

14.Akrilik tüpün kaymaması adına 3D yazıcıdan kelepçe yapılması. 

15.Vidaların iyice sabitlenmesi. 

16.Motorların sigma profillere iyice sabitlenmesi. 

17.Kolaylıkla görevlerin yapılması adına 2 adet kamera kullanımı. 

18.O-ring’lere gres yağı sürülmesi. 

9.ÖZGÜNLÜK 

Şaseyi oluşturmada çoğunlukla polietilen levha ve buna ek olarak sigma profillerden 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Sonrasında toplantılarda ve yaptığımız analizler sonucu 

alacağımız kararlar doğrultusunda ana şaseyi polietilen plaka kullanarak yapmak yerine ana 

şasede sigma profil kullanmanın vereceği verimlilik yüzünden sigma profil tercih ettik. Tasarım 

yarışmaya en uygun stabil bir tasarım olarak oluşturulmuştur. 

 

Kumanda 

Bunların sonucunda içerisinde bir adet octomini modülü ve iki adet joystick modülü 

kullanılmaktadır. Su altı görüntüleme cihazından görüntü elde etmek amacı ile tasarlanacak 

kumandanın ön kısmına sabitlemek adına bir adet telefon tutucusu sabitlemek planlanmaktadır. 

Tasarlayacak olacağımız kumanda için öncelikli olarak 12x12’lik kare kutular kullanmak 

üzerine analizler yapıldı. Pilot aracı kullanırken çok fazla dezavantaj sağlayacağından giriş yeri 

ön tarafa yerleştirildi. Kullanılması düşünülen joystick modülerini sabitlemek amacıyla 

kumandanın içine ikişer tane olmak üzere platformlar çıkması hedeflenmekte. 
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İtici 

Üreteceğimiz iticileri 120mm olarak tasarlamayı düşündük ama iticiler kameranın önünü 

kapatabileceğinden ve aracın ağırlığını da azaltacağı için 55mm olarak değiştirdik. Su altı 

robotumuzda bulunan motoru tutmak amacıyla yapılacak olan iki destekleyici sütünün 

dayanıklılığı ve insansız su altı robotumuzda oluşabileceğinin öngörüldüğü sarsıntıları önlemek 

amacıyla üç sütün kullanılmaktadır. 

 

 

Görüntü İşleme 

Görüntü işleme konusunda yaptığımız toplantılar sonucunda girintilere dayalı basit sözdizimi, 

dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırdığı için Python tercih ettik. OpenCV’de 

kullanma kararı aldık. 

 

Tutucu Kelepçe 

Tutucu kelepçelerin her biri 2 parçadan oluşmuş 10 santimetre çapında PLA filament 

kullanılarak üretilmiştir. Şasenin orta üst kısmındaki sigma profilden şaseye bağlanmıştır. 

Kapsülün kaymasını engellemek için iç tarafları silikonla kaplanmıştır. 
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10. YERLİLİK 

H-1 Sualtı Haznesi  

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $186 (Bluerobotics 

firmasının sunduğu 4” hazneler referans alınmıştır) 

H-1 Sualtı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç 

dayanımı sağlayan bir sualtı haznesidir. Yapısı akrilik, 

alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör türevlerinden 

oluşmaktadır. Sualtı robotumuzun sistemlerini sızdırmazlık 

elemanları sayesinde daha iyi korumaktadır ve tuzlu suda 
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kullanılabilmesinden dolayı bunu kullanmaktayız. İthal edilen hammaddeler AI-7000 serisi, 

Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7 sini oluşturmaktadır. 

  

Triton Sualtı İticisi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $179 (Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır) 

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 küçük boyutlarda, yüksek gerilim ve yüksek itme gücüne 

olacak şekilde tasarlanmıştır. İticinin motor çekirdekleri hazır olarak 

düşük maliyetli temin edilerek oluşturulmuştur. Tüm dış aksamı yerli 

olanaklarla üretilmiştir. 

Octomini Su Altı ve Su Üstü Kontrolcüsü 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: Sualtı Modülü %68, Su üstü Modülü %63  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $107 (Rasberry Pi 4 ve Pixhawk PX4 modelleri 

referans alınmıştır) 

 Octomini su altı araçlarının basit bir mimariyle oluşturulması ilke 

edinilerek hazırlanmış, arduino temelli bir geliştirici kartıdır. Dış 

çapının 55mm’den daha küçük olmasından dolayı sistemimizde 

çok yer kaplamamaktadır. Sualtı araçlarının hareket ve iletişim 

kabiliyetlerini üzerinde bulunan Canbus, Arduino Nano ve 

MPU6050 ivme sensörü ile sağlamaktadır. Basınç sensörü girişleri, 

gerilim ölçümü ve yardımcı analog pinler gibi özelliklere sahiptir. 

Tamamen yerli olarak hazırlanmış kod mimarisi ve elektronik kart yeni kullanıcıların su altı 

araçlarının yazılımlarına en kısa zamanda hakim olmasını sağlamaktadır. 

Güç Dağıtım Kartı 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 

Tasarımı tamamiyle yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı araç 

içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü tam anlamıyla 

gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 

durumlarda güvenli bir şekilde sisteme zarar vermeden gücün 

kesilmesini sağladığı için bunu tercih ettik. Üzerindeki 

komponentlerin tamamı yurtdışından ithal edilmektedir. Katma değer oluşturacak mümkün 

olan tüm işlemler yerli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 
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Sigma Profil 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $31 

Sigma Profil, Alüminyum ve korozyona karşı dayanıklı olup, kolay işlenebilir, alev almama ve  

parlamama özellikleri de bulunan bir metaldir. Alüminyüm malzemeden üretilen sigma profilin 

yapısı dolayısıyla istediğimiz parçanın ve sigma profillerin birbirine bağlantısı pratik ve çok 

kolay bir şekilde yapılabilme imkanı sunuyor. 

Pleksiglas 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $1 

Pleksi, renkli veya renksiz çeşitleri bulunabilen plastik bir 

malzemedir. Saydam ve yarı saydam olarak üretilebilen, bunun 

yanında kolay işlenebilen, kesilebilen, delinebilen, hafif bir 

yapısı bulunmaktadır. 

Filament 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $12 

Filament olarak PLA tercih edilmiştir çünkü, bir diğer alternatifi olan ABS plastik türevleri 

suya karşı üst düzey dayanıklılık ve verimlilik sağlamamakla birlikte, PLA filamenti ABS 

flamentine göre daha düşük bir baskı sıcaklığına sahiptir, ve bunun yanında kolay bir şekilde 

çözülmemektedir. Ve tüm bunlarla beraber PLA filamenti sertliği çok, esnekliği az, ve 

kullanımı kolaydır. Ayrıca PLA ile parça üretimi kolay bir biyomalzemedir. 

 

 

Toplam İthal İkamesi 

Tüm ürünler göze alındığında 6 itici ve hazneden oluşan bir araç üzerinden oluşturulacak ithal 

ikamesi tutarı toplamda; $1367 (Yaklaşık ₺11.200) olarak belirlenmiştir. Bu ithal ikamesi, 

üretilen her araç başına oluşacak cari açığın önünü kesmektedir. 
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