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1.RAPOR ÖZETĠ:

İnsanlık tarihinde Uzay gibi keşfedilememiş bir yer olan Dünyanın saklı kısımları 

sular günümüzde daha yeni yeni keşfedilmeye başlıyor. Dünyanın bu gizemli derin 

çukurlarına dalıp keşfedebilmek için insansız sualtı araçlarının önemi çok büyük. 

İnsanların yaşamını tehlikeye girmeden sualtının keşfedilebilmesini sağlayan bu 

araçlar ve sistemleri çok yaygınlaşmaya başladı. Bizde bu sistemleri ülkemizde yerli 

ve milli bir teknolojiye dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin bir parçası mavi 

vatanımızı aydınlatabilmek ve doğal zenginliklerini ülkemize kazandırabilmek için 

çabalıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz grubumuzu sadece bir gruptan ziyade bir 

misyona dönüştürmeyi amaçlıyoruz ve “Bir gün bu misyonun büyüyüp mavi 

vatanımızı ve tüm okyanuslarını saracağını biliyorum.”(Yusuf Dündar). Bu amaçla 

çıktığımız yolda TEKNOFEST Yarışması bizim için büyük bir başlangıç.  Ülkemizin 

en büyük teknoloji festivalinde kazanacağımız tüm tecrübe ve ödüller hedefimiz için 

büyük bir adım teşkil etmekte. Yarışma kapsamında yayınlanan şartname ve rapor 

taslakları çerçevesinde oluşturduğumuz aracımızın son halini göstereceğimiz KTR 

raporunu inceliyorsunuz şuan. Bu raporda kısaca aracımızın ÖTR raporundan sonraki 

son halini, aracımızın elektronik sisteminin gelişimini, aracımızın sualtında hareketi 

için kodladığımız yazılım sistemimizi ve ÖTR raporundan sonra değişen ve gelişen 

yeni raporumuzu göreceksiniz. İmparator isimli aracımızın son halini bu rapor 

çerçevesinde oluşturduk. Tüm tasarımın teknik ve 3B görüntülerini hazırladık. 

Kamera, kol ve motor sistemlerini hazırladık. Bu sitemler için gerekli olan ve çalışma 

performansını arttıracak özelleşmiş yapılar oluşturduk. Aracımızı üretirken 

kullanacağımız üretim yöntemleri, kullanılacak malzemelerden bahsedilmektedir. 

Yazdığımız yazılım sistemimizin çalışma prensipleri ve kullandığımız program 

dillerinden bahsedilmektedir. Aracımızın sualtında kontrolü, yön bulması ve güdüm 

sistemlerine ait akış diyagramları bulunmaktadır. Aracımızı kontrol edeceğimiz 

uygulamamızın kullanım ara yüzlerine yer verilmiştir. Şartnamede istenen otonom 

görev için kullanacağımız yazlım verilmiştir. İmparator isimli aracımızın tüm 

elektronik sistemine bu raporda yer verilmiştir. Araç içi kullanılacak malzemeler, 

aracın muhafazası için kullanılan tüm sistemler (su geçirmez kablolar, muhafaza tüpü, 

koruyucu tamponlar vb.) detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Kamera, kontrol ve kol 

sistemlerimizde kullanılan tüm elektronik malzemelere yer verilmiştir. Aracımızın 

elektronik sisteminin blok şemasına yer verilmiştir. Aracımızın üretimi bitip 

yarışmaya hazır olan kadar planladığımız zaman takvimi, risk planlaması, test ve 

senaryo planlaması, bütçe ve güvenlik önlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca aracımızın 

özgün ve yerli taraflarına yer verilmiştir.  Raporu oluştururken yararlandığımız 

kaynakları ve elde ettiğimiz tecrübeyi görebileceksiniz. Ayrıca ÖTR raporunda 

yaptığımız hataları ve eksik kısımları nasıl doldurduğumuzu göreceksiniz. 
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2.TAKIM ġEMASI

2.1.Takım Üyeleri 
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2.2.Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı : 

Takımımız içindeki üyeleri en verimli bir şekilde kullanabilmek için görev dağılımı ilgi ve 

yetenek alanlarına göre yapılmıştır.  Departmanların Birbiriyle iletişim halinde kalabilmesi 

için bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu iletişim ağı çerçevesinde görev dağılımları yapılmıştır. 

Görsel-2.1. 

Takım içerisinde görevlerin hızlı halledilebilmesi için bir görev yönetim mekanizması ve plan 

mekanizması oluşturulmuştur. Bu kısımlarında değerlendirilmesi ve düzenin sağlanması için 

bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.

    Görsel-2.2. 
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3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

ÖTR Raporunun detaylı değerlendirme sonuçları ışığında raporumuzda eksik ve hatalı 

kısımları belirledik. Bu kısımlar şunlardır: 

 Rapor Düzeni

 Referanslar

 Rapor Özeti

 Kişisel Güvenlik Önlemleri ve COVİD-19 önlemleri

 Değişen alt bileşenler ve değiştirme sebeplerimiz

 Bütçe Değişimi

Yukarıda verilen sorunların çözümlerine ve yeni durumun düzenlemelerine alt 

kısımda verilmiştir. 

Rapor Düzeni: 

Eski raporumuzda rapor düzenimizin dağıldığını fark ettik ve bu kısımda raporumuzda 

bulunan bölümleri detaylı alt başlıklara ayırarak başladık. Detaylı başlıkları sayfa düzenini 

koruyacak şekilde yazınsal ve görsel malzemelerle destekledik. Şemalarımızı daha okunaklı 

ve yüksek çözünürlükte paylaşmaya karar verdik. Farklı diyagramlar grafiklerle anlatmak 

istediğimiz bölümü görselleştirdik. Anlatmak istediğimiz bölümlere ekstra anlatımlar içeren 

videolar ekledik. 

Referanslar: 

Eski raporumuzda kullandığımız referans siteminin hatalı olduğunu ve acilen 

düzeltilmesi gerektiğini bildiğimizden öncelikle kullandığımız tüm kaynak ve verileri bir 

dosya halinde topladık. Daha sonra burada bulunan makaleleri ve site isimlerini edebiyatta 

kullanılan künye yöntemiyle raporumuzun referanslar bölümüne ekledik. Ayrıca daha kolay 

ulaşılabilir olması için oluşturduğumuz dosyanın linkini referanslar kısmında paylaştık. 
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Rapor Özeti: 

Rapor özetimizde takımımızın kuruluş amacının ve misyonun yanı sıra proje 

kapsamında yapılan tüm faaliyetlerden kısaca özet başlıklar halinde bahsettik.  Bu sayede 

Rapor özetimizi daha anlaşılabilir ve kapsamlı oluşturduk. 

KiĢisel Güvenlik Tedbirleri ve COVĠD-19 Önlemleri: 

ÖTR raporumuzda aldığımız kişisel önlemlerden ve COVİD 19 tedbirlerinden 

bahsetmediğimizden bu raporumuzda aldığımız özel tedbirlerden detaylı bir şekilde bahsettik. 

Güvenlik bölümümüzü yeniden düzenleyerek aldığımız tüm önlemleri kısa başlıklar halinde 

rapor düzenimize uyacak şekilde hazırladık. Bu tedbirler çerçevesinde yaptığımız tüm 

çalışmalarımızı fotoğraflarla beraber raporumuzun bölümlerinde paylaştık. Ayrıca 

raporumuzun daha detaylı ve anlamlı olabilmesi için videolu sunumlar şeklinde üyelerimizin 

konuşmalarına yer verdik. 

DeğiĢen alt bileĢenler ve değiĢtirme sebeplerimiz: 

Aracımızın parçalarının daha kolay üretilebilmesi ve aracımıza daha stabil bir şekilde 

yerleştirilebilmesi için bazı parçalarda değişiklik yapmak durumunda kalınmıştır. Değişen bu 

parçalarımızın görselleri aşağıda belirtilmiştir. 

Görsel-3.1. 

DeğiĢen parçanın özellikleri 4.2.2.Malzemeler kısmında detaylıca anlatılmıĢtır. 
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Bütçe DeğiĢimi: 

* Raporumuzun bölümleri detaylandırılmıştır ve daha anlaşılır olması için şemalarla ve

görsellerle daha fazla renklendirilmiştir.* 

Görsel-3.2. 
Yukarıda ÖTR‟ de belirttiğimiz bütçemiz bulunmaktadır. Bu bütçeden dersler çıkararak 

toplamı fiyatı daha az olacak şekilde yeniden şekillendirdik. Aşağıda paylaşılan bizim şu anki 

bütçemizdir. Detaylı açıklama 8.2.Bütçede belirtilmiştir. 

Görsel3.3. 
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4.ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Bütün sistemimiz kara yönetim sistemi ve su altı aracı olmak üzere toplamda 2 alt sistemden 

oluşmaktadır. Aracımız için güç beslemesi 220VAC‟nin 12V‟a dönüştürülerek ilgili kablolar 

aracılığı ile su altı aracına gönderilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyacımızı karşılayacak 

olan 30A‟lık bir sigorta ile acil durum butonu da karada sürücü panelinin hemen yanında 

olacaktır.  

 

Görsel-4.1. 

Yukarıda verilen görselde araca ve yer üstündeki sisteme gelen elektrik sistemi verilmiştir. 
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Görsel-4.2. 

Yukarıda verilen görselde ise aracın bağlantı şeması verilmiştir. 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın mekanik tasarımını yaparken takımımız ilk başta araştırma ardında da beyin 

fırtınası yaparak takımca aracımızın şasisinin hangi özelliğinin baskın olması gerektiğine 

karar verdi. Biz bu özelliği hız olarak belirledik ve şasimizi dirençten minimum seviyede 

etkilenecek ve motorlardan maksimum verimi alacak ama aynı zamanda da bize görevleri 

kolay bir şekilde yerine getirecek bir tasarım yapmayı hedefledik. Bu hedefleri 

gerçekleştirebilmek için öncelikli olarak fikirlerimizi görüntüye aktarmamız gerekiyordu. 

Bunun içinde takımımızdan Mert Demirtaş hem ilgi alanlarından hem de bu tür işlere 

yatkınlığından ötürü CAD programı olan Solidworks'ü öğrenmeye başlamıştı. Ardından diğer 

takım üyeleriyle yapılan uzun süreli zoom ve yüz yüze toplantılar sonucunda ilk modelimizi 

oluşturduk.  

 

    

   

 

 

 

 

  

Görsel-4.3. 

Yukarıda gördüğünüz modelde sadece şasinin görüntüsünü kabataslak bir şekilde belirlemek 

için 
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oluşturduk. 

 

  

 

 

 

 

 

Görsel-4.4. 

İlk tasarımımızı yaptıktan sonra bulduğumuz ve araştırdığımız yeni kaynaklarla tasarımımızın 

biraz daha derinleştirdik. Bu kaynakları bulmamızla beraber aracımızda yeni bir model 

oluşturup eski modelimize göre yenilikler yaptık ve 2. Modelimiz ortaya çıktı Bu yenliklere 

örnek vermemiz gerekirse direnci azaltmak için baş kısmını üçgensel hale getirdik ama hala 

motorların yeri gibi bileşenlerin gireceği yerleri nereye koyacağımızdan emin değildik. 2. 

modelimizden sonra hem motorlarımızı ve diğer alt bileşenleri koyacağımız yerler olması için 

yeni bir gövde tasarladık bu da bizim 3. Modelimiz oldu.     

  

 

 

Görsel-4.5. 

Bu modelimizin bir öncekine göre en bariz farkı yan tarafların daha uzun ve gelen direnci 

azaltması için yüzey eğiminin olmasıdır. 3. modelimiz bizim için idealdi ve final modelimiz 

için 3. modeli modifiye ettik ve birkaç yenilik ekledik bu modifiyeler özgünlükte belirtildiği 

için burada belirterek tekrara düşmek istemedik. 
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 Görsel-4.6. 

 4.2.2.Malzemeler 

ġasi:4.2.1. de final şasimizin neden final şasimiz olduğu belirtilmiştir o yüzden bu bölümde 

şasimizin 2D teknik çizimlerini ve şasimize uyguladığımız simülasyonlar belirtilmiştir. 

 

Aşağıda aracımızın sırasıyla ön,  arka, üst, alt, sağ ve sol tarafından teknik çizimleri 

belirtilmiştir 

 

 Görsel-4.7. 
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Görsel-4.8. 

 

 Görsel-4.9 

 

Görsel-4.10. 
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Görsel-4.11. 

 

Görsel-4.12.  

Şasi olarak yukarıda belirtilen modeli seçme nedenlerimizden bir diğeri ise Solidworks 

uygulamasının içinden yapılan simülasyon testlerinden istediğimiz sonuçları vermesidir. Bu 

simülasyonlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.13.  

Boş bırakılan yerde simülasyon 0 değerini verdiği için burada bahsedilmemiştir 
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Görsel-4.14.         Görsel-4.15 

 

 

 

 

 

 

 

  

Görsel-4.16.    Görsel-4.17. 

  

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.18.   Görsel-4.19. 
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Görsel-4.20.         Görsel-4.21.  

 

 

Görsel-4.21.        Görsel-4.22. 

 

 

Görsel-4.23.   Görsel-4.24. 
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Görsel-4.25.       Görsel-4.26.   

     

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.27.       Görsel-4.28. 

4.2.2.MALZEMELER 

PET: Mekanik tasarım sürecinde de belirttiğimiz gibi baskın özellik 

olarak hızı seçmiştik ve aracımızın hızlı olması için gereken şeylerden 

birisi ise hafiflik. Ancak sadece hafif olduğu için bir malzeme seçseydik 

muhtemelen darbe aldığında kolayca hasar görebilirdi o yüzden 

aracımızı yapacağımız malzemenin hem hafif olması hem de koşullara 

(suyu emmemesi, neme karşı dayanıklı olması vb.) dayanabilir olması 

gerekiyordu. Araştırmalarımız sonucunda aracımızın gövdesini PET ten 

yapmayı düşünüyoruz. PET malzemesini kendi üreteceğimiz tüm 

bileşenlerde kullanmayı düşünüyoruz.     Görsel-4.29. 

Aşağıda bir PET plastiğinin ortalama teknik özellikleri verilmiştir 

Yoğunluk (g/cm³) 1.36 

Uygulama sıcaklığı -20 ile +100 

Su emilimi(%) 0.5 

Darbe dayanımı(kJ/m²) 82 

Sürtünme katsayısı 0.22 

 

Ġticiler: 

Aracın şasisinden sonra bizim için en önemli araç parçası iticilerdir. Bu sebeple piyasadaki 

iticileri araştırdık. Bu araştırmalarımızın sonucunda ve aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü 

BlueRobotics T200 Thruster‟ı aracımız için uygun gördük. Uygun görmemizin sebepleri 

aşağıda belirtilmiştir. 
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Öncelikle seçtiğimiz motorun hangi bileşenlerden yapıldığından bahsetmek istiyorum. Çoğu 

kısmı sert polikarbonat plastikten ve geri kalan kısımları denizci sınıfı 316, paslanmaz 

çelikten yapılmıştır. Tamamen batabilen dizaynı sayesinde motoru suyun soğutmasına ve 

plastik burçların su tarafından yağlanmasına izin veriyor. Bu bize şaft keçesi manyetik 

kavramalı kompresör ihtiyacı olmadan üretimden basınca karşı dayanıklı olmasını 

sağlamaktadır. İticimizin motor dizaynı 3 aşamalı öncü motor bu motor dronlarda ve RC 

uçaklardaki motora benzemektedir ama su altı kullanımı 

için optimize edilmiştir. 

Seçmemizin bir diğer etkeni ise MATE ROV yarışması, 

RoboSub AUV yarışması, European Robotics League 

(ERl) gibi yarışmalarda ticari ve araştırma uygulamaları 

tarafından seçilmiş itici olmuştur. 

Aşağıda belirtilen görsellerde iticimizin sırasıyla 10-20 V 

arası RPM(Dakikada devir sayısı), 10-20 V arası itki ve 

güç,10-20V arası verimlilik, 10-20V arası akım çekmesi, 

10-20 V arası itim gücü tabloları verilmiştir. 

            

         Görsel-4.30. 

 

Görsel-4.31. 
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Görsel-4.32. 

 

Görsel-4.33. 
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Görsel-4.34. 

 

Görsel-4.35. 

İticimizin 2D teknik çizimi aşağıda belirtildiği gibidir 

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.36  



 

 
21 

 

Aşağıda ise sırasıyla aracımıza 800 RPM de yapılan basınç ve hız(RRF) simülasyonları 

belirtilmiştir 

     

     

     

     

     

     

   

Görsel-4.37.    

    Görsel-

4.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.39.        Görsel-4.40. 
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Alt BileĢenler: 

 Şasimizin neden seçildiği belirtildiği için bu kısımda şasimize takılacak alt bileşenler 

belirtilmiştir. 

 

Görsel-4.41. 

 

 

 

 

 

Aşağıda şasimizin üstündeki deliklere hangi parçaların geleceği açıklanmıştır 
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Görsel-4.42. 

Mavi halkalar ile işaretlenen yerlere aşağıda belirtilen kendi tasarımımız olan motor bağlantı 

parçası gelecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-4.43. 

Bu parçayı tasarlamamızdaki amacımız aracımızın yukarı aşağı çıkmasını sağlayacak olan 

iticilerin sabit bir şekilde şasimize bağlanmasını sağlamak. Üzerindeki küçük delikler 

iticilerimizin gireceği yeri tam olarak belirtmektedir. Ölçütleri aşağıdaki teknik çizimde 

belirtilmiştir 
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Görsel-4.44. 

 

Görsel-4.45. 
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Görsel-4.46. 

Yukarıda kırmızı kare içerişe alınmış kısım tüpümüzü tutacak olan kelepçemiz için kestiğimiz 

yeri göstermektedir. Kelepçe ve tüp aşağıda belirtilmiştir. 

 

Görsel-4.47. 
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Kendi tasarımımız olan bu kelepçe tek parça olarak tüpe geçirilecektir ve kaymaması silikon 

veya epoksi yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır. Gövdeye bağlanması için ise aşağıda verilen 

parçayı üretmeyi düşünüyoruz. Parçaya geçmeden önce ise kelepçemiz teknik çizimleri 

verilmiştir. 

 

 

Görsel-4.48. 

 

 

Görsel-4.49. 

Yukarıda görseli verilen parça tüp kelepçemizi gövdemize montaj etmemize olanak 

sağlamaktadır. Bu parçadan 4 adet kullanacağız. Bu parçalar kelepçenin ve gövdenin uygun 

yerlerine montelenecektir. Kare kısmı gövdeye montelenecektir üçgen kısım ise kelepçemize. 

Aşağıda bu alt bileşenin sırasıyla yandan ve üstten görünüme ait teknik çizimler verilmiştir. 
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Görsel-4.50. 

 

Görsel-4.51. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
28 

 

 

Görsel-4.52. 

 

Yukarıda yeşil halka ile gösterilen yerdeki kesimleri tüpümüz için kesmiş bulunmaktayız. 

Aşağıda gövdemizin özellikleri ve patlatma görünümü verilmiştir. 

İç sistemin bulunacağı tüp (Gövde): 

Elektronik parçalarımızın bulunduğu akrilik tüp sistemine daha kısa olacağı için gövde 

demeyi tercih ediyoruz. Gövdemizde 1 adet akrilik kubbe akrilik kubbeyi akrilik tüpe 

bağlayacak olan parça 2 adet flanş 1 adet akrilik gövde 1 adet 10 delikli alüminyumdan 

yapılma arka kapak ve flanşların arasına girecek olan O-halkalar bulunmaktadır.  

 

 

Görsel-4.53. 
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Akrilik tüp: 

Tüpümüzü seçmemizin en büyük sebebi cama göre daha dayanıklı ve alüminyuma göre daha 

hafif bir malzeme olan akrilikten üretilmiş olmasıdır. 

Akrilik kubbe: 

Akrilikten yapılmış olmasının yanı sıra bir diğer seçme nedenimiz kameramıza oldukça fazla 

görüş alanı sağlayacak olmasıdır 

Arka kapak: 

Aracımızın gireceği kablo sayısına uygun olarak 10 delikli alüminyumdan yapılma arka kapak 

kullanmayı seçtik 

Geriye kalan konnektörler, flanşlar, O-halkalar,  tüp-montaj parçasını seçme nedenlerimiz 

tüpümüzle ve kubbemiz ile uyumlu olmalarının yanı sıra hepsi sağlam malzemelerden 

yapılmış olmalarıdır. 

Manipülatör kol: 

Verilen görevleri yapabilmemiz için manipülatör kola ihtiyacımız vardı. Yeni kurulmuş bir 

takım olmamızdan ötürü fazla bir tecrübemiz yok bu sebeple kendimiz üretmek yerine 

takımca araştırıp bize en çok fayda sağlayacak kolu aramaya başladık. İncelemelerimiz ve 

araştırmalarımız sonucunda bizim için en uygun kolun BlueRobotics NEWTON SUBSEA 

GRİPPER olduğuna karar verdik. Seçme sebeplerimiz ise şunlardır:  

Kavrayıcı,  6,2 cm çapa kadar nesneleri tutmak için açılan çenelere sahiptir. Plastik çeneler, 

herhangi bir yağlama gerektirmeyen korozyona dayanıklı bir mekanizma oluşturmak için özel 

alüminyum vidalarla monte edilmiştir. Çeneler, dişli bir fırçalı motor ve kurşun vida kullanan 

doğrusal bir aktüatör tarafından tahrik edilir. Ana gövde hava ile doldurulur ve O-halkalar ile 

kapatılır. Basınç testleri sonucunda 300m derinliğe kadar dayanabileceği derecelendirilmiştir. 

İçindeki motor, standart bir servo tarzı PWM sinyalini kabul eden amaca yönelik olarak 

yapılmış bir fırçalı motor kontrolörü tarafından kontrol edilmektedir.  Tutucu 9-18v girişe 

uyumlu ve 6A'e kadar akım çektiği için iticileri çalıştıran aynı pil ile güç sağlanabilmektedir. 

Motor durma koşullarını otomatik olarak algılar ve motoru durdurur, böylece kavrayıcı her 

zaman doğru anda durur. Bu sayede tutulan nesneye zarar vermeden ve düşmesine ya da 

kaymasına izin vermeden tutmamızı sağlar. Kolun montajında kolaylık olması verilen ek 

parçayı da verimli bir şekilde kullanmak için özel bir tasarım yapmış bulunmaktayız bu alt 

bileşene geçmeden önce kolumuzun ve yanında gelecek olan parçanın 2D teknik çizimi ve 

gerçek görünümü verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Görsel-4.54.     Görsel-
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4.55 

 

 

Görsel-4.56. 

 

 

Görsel-4.57. 
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Kola ait alt bileĢenler: 

Aşağıda görselleri verilen alt bileşenler önceden belirtilen tüp kelepçesine montajlanacaktır. 

Bu sayede o parçalar fazladan yer açmamıza gerek kalmadı. 

 

 

Görsel-4.58. 

Yukarıdaki parçanın kare olan tarafı tüp kelepçesinin alt kısmına montelenecektir. 

 

 

Görsel-4.59. 

İçinin boş olması sayesinde hem hafif hem de vidalar için montaj alanı oluşturuyor. 
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Görsel-4.60. 

105 derecelik bir açı verdiğimiz bu parça kolumuzun açılı durmasını sağlayarak görevlerde 

kolumuzu daha etkin bir şekilde kullanmayı sağlıyor 
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Görsel-4.61. 

Arkasına eklediğimizi delik sayesinde kolumuzun kablosu fazla gerilmeden tüpümüzle 

bağlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen parçaları montajın bitmiş hali, kesit görünümü ve 2D teknik çizimleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Görsel-4.62. 

 

Görsel-4.63. 
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Görsel-4.64.      Görsel-4.65. 

 

Görsel-4.66.     Görsel-4.67. 

 

 

Görsel-4.68. 

Montaj sonrası kesit görünüm 
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Görsel-4.69. 

Montajdan sonraki hali 

Yanal iticilerin takılacağı alt bileĢen: 

Sağa ve sola dönmemizi sağlayan motorları doğrudan gövdeye bağlamak yerine aşağıda 2D 

teknik çizimi ve görseli verilen parçaları ürettik 

.  

Görsel-4.70.     Görsel-4.71. 
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Görsel-4.72     Görsel-4.73. 

 

Görsel-4.74     Görsel-4.75 

 

Görsel-4.76.       Görsel-4.77. 

 

Yukarıdaki alt bileşenin CAD görünümleri aynı gözükmelerine iticilerin girecekleri deliklerin 

yerleri farklı hizalardadırlar fakat geri kalan her ölçüt birebir aynıdır. 
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Ana Yüzgeç: 

Görsel-4.78 

Önceden kanatlarımızda olan su kanallarını ana yüzgecimize ekledik. Eklememizin sebepleri 

özgünlük kısmında belirtilmiştir. Aşağıda ana yüzgecimize uyguladığımız simülasyonların 

görüntüleri verilmiştir. Gösterim sırası aşağıda belirtilen Tabloda verilmiştir 

 

 Görsel4.79 
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Görsel-4.80.            Görsel-4.81 

 

Görsel-4.82.        Görsel-4.83  

       

 

 

   

 

 

 

 

Görsel-4.84.       Görsel-4.85. 
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Görsel-4.86       

G

örsel-4.87. 

 

     

 

 

  

         

        

         

  Görsel-4.88.      Görsel-4.89 
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4.2.3.Üretim Yöntemleri: 

Kullanılan malzemeler ve bunların tasarımları göz önünde bulundurulduğunda robotumuzun 

üretim olarak kompleks bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden 

robotumuzu inşa ederken birbirinden farklı üretim yöntemleri kullanılacaktır. Bu yöntemleri 

ve hangi bileşeni üretmek için kullanacağımızın listesi ise şu şekildedir. 

3 Boyutlu Yazdırma: 

Takımımız gerekli firmalarla anlaşarak yerli üretim 3 boyutlu yazıcı kullanacaktır. Bu yazıcı 

firmaları endüstriyel üretimi yapabilmeye uygun özellikler taşımaktadır.  

 

Görsel-4.90.    Görsel-4.91 

3 boyutlu yazdırma teknolojisi ile üretimini planladığımız alt bileşenlerin tam listesi şu 

şekildedir: 

 Kanat 

 

 

 Ana Yüzgeç 

 

 

 Alt Bileşenler 

 

Lehim Yöntemi:  

Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir alaşımdır. Lehimleme, iki metal 

malzemenin, ergime sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan bir ilave metal eriyiğiyle 

birbirine difüzyon bağıyla etkidiği, çözülemeyen bir bağlama elemanıdır. Ergiyen ilave metal 

sayesinde güçlü bir bağlantı oluşturulur. Lehimleme sıcaklığı, lehim malzemesinin erime 

sıcaklığından yüksek, birleştirilecek malzemelerin erime sıcaklığından daha düşük 

seçilmektedir. Kullanılacak lehim yöntemleri işin cinsine göre seçilir. Lehim işlemi genelde 
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havya işlemiyle yapılsa da alev ile daldırma ile fırında lehimleme işlemleri de endüstride 

görülen yöntemlerdendir. 

 

 

Görsel-4.92. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler: 

Bu kısımda aracımızın boyutu, hacmi, ağırlığı gibi fiziksel özelliklere yer verilmiştir.  

 

 Görsel-4.93. 

Yukarıda da Görüldüğü gibi aracımızın fiziksel özellikleri tablo halinde sunulmuştur. 

Aracımızın tüm genelinde boyutları x:51cm y:28cm z:46cm olmakla beraber kütlesi 6300gr 

ve hacmi de 5474 cm³‟tür. 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı: 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Raporun bu bölümünde elektronik şema düzeni, sırasıyla sistemler ve sistemleri oluşturan 

elektronik elemanların neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi verilecektir.  

Elektronik sistemlerimizin genel amacı ana güç kaynağından robotun çalışması için gerekli 

enerjiyi kesintisiz ve minimum kayıp ile iletip robotun sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. 

Elektronik sistemimiz robotun ağırlık merkezini minimum etkileyecek şekilde ana tüpün içine 

yerleştirilmiştir. 

Ġç Sistem bileĢenleri: 

Pixhawk: 

Pixhawk ileri seviye otopilot kartıdır. PX4 tarafından geliştirilmiş olup gerçek zamanlı 

çalışma ve zorlu koşullarda yüksek performans imkanı sunmaktadır. İhtiyacı olan enerjiyi 

Raspberry pi model 4B üzerinde bulunan USB girişinden almakta ve 

iletişimini bu USB kablosu üzerinden gerçekleştirmektedir. Bütün 

elektronik hız denetleyicileri, sensörler ve servo motorlar Pixhawk 

otopilota bağlanmıştır ve Qground Control adlı ara yüz 

uygulamasıyla kontrol edilmektedir. Ardusub yazılımını çalıştırmak 

ve manuel sürüşte robota otonom özellik kazandırması için 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

                Görsel-4.94. 

Raspberry Pi 

Raspberry pi robotun ana beynini oluşturan bilgisayardır. Ethernet, USB girişleri ve yüksek 

hızlı işlemci gücünden dolayı kullanılmasına karar verilmiştir. Otonom görevler Raspberry pi 

tarafından gerçekleştirilecektir. 
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     Görsel-4.95.   

Teknik Özellikleri: 

  • Main System-on-Chip: STM32F427  

• CPU: 180 MHz ARM® Cortex® M4 with single-precision FPU  

• RAM: 256 KB SRAM (L1)  

• Failsafe System-on-Chip: STM32F100  

• CPU: 24 MHz ARM Cortex M3 

  • RAM: 8 KB SRAM 

 • Optik akış: PX4 Flow unit 

 

Raspberry pi „yi besleyen elektrik enerjisi voltaj 

regülesi tarafından 5 volt bandına düşürülmüştür. 

 

 

 

 

Görsel-4.96. 

220V-12V DönüĢtürücü 

Yarışma alanında verilecek olan 220V motorlarımız için yüksek gerilim olacağından 

aracımıza 25A 220V-12V dönüştürücü kullanacağız.  
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Görsel-4.97. 

 

Basınç Sensörü 

Otonom sürüşte veya manuel sürüş anında robotun 

suyun içinde bulunduğu derinliğin anlık olarak ve 

gerçeğe en yakın şekilde ölçüm yapması gerekmektedir. 

Bunu sağlamak için Bar02 Ultra yüksek çözünürlüklü 

10m derinlik/basınç sensörü kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bunlara ek olarak düşük hassasiyetle (+-2 

santigrat derece) sıcaklık ölçme özelliğine de sahiptir. 

Bar02 sensörü Pixhawk aracılığıyla I2C portuna 

bağlanarak sisteme dahil edilmiştir. 

Görsel-4.98.       Görsel-4.99. 

Elektronik Hız Denetleyici (ESC) 

Elektronik hız denetleyicileri kısa tepki sürelerine sahip olduklarından motorların hızlarını 

gecikme olmadan ayarlanmasına olanak sağlamaktadırlar. Bu nedenden dolayı su altındaki 

çalışma koşullarına uyumlu ve yüksek ısı üretmeyen 4 adet Bluerobotics Basic ESC 

kullanılmıştır. Ayrıca bahsedilen elektronik hız denetleyicileri raporun devamında bahsedilen 

motorlara tam uyum göstermektedir. 

  

 

Görsel-4.100. 

 

 

 

   Görsel-4.101. 
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Kamera 

Sürüş esnasında gideceğimiz yeri görmeden gitmek aracımız için tehlikeli olabilir bu sebeple 

su altı için tasarlanan Low-Light HD USB Camera'yı kullanmayı uygun bulduk. Bu kamerayı 

seçme nedenimiz sadece su altı için üretilmesi değil aynı zamanda elektronik sistemimize 

uygun olması ve aşağıda belirtilen özelliklerdir. Bu özellikler aşağıda belirtildiği gibidir. 

Sony IMX322 sensörünü temel alan bu kamera, büyük bir sensör (1/2.9″) ve nispeten düşük 

piksel sayısı (2MP, 1080p) kullanıyor; bu, maksimum ışık hassasiyetine izin vermek için 

fiziksel piksel boyutunun büyük olduğu anlamına geliyor. 

Düşük ışık performansı ve iyi renk işlemesi sayesinde suyun derinliklerinde bize anlaşılabilir 

ve net görüntüler sağlamaktadır. 

H.264 sıkıştırma yongası sayesinde tüm video sıkıştırması yerleşik olarak yapıldığından ötürü 

ana bilgisayara fazla yük binmemesi sağlanmıştır. 

 

Görsel-4.102. 

 

Görsel-4.103. 
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IĢık kaynağı: 

Su altında ilerlemek için gideceğimiz yeri rahatça görmemiz lazım. Bu sebeple aracımızı 

düşük ışık veya ışıksız ortamda sürebilmek için bir ışık kaynağına ihtiyacımız vardı. 

Araştırmalarımız sonucunda aracımıza ışık kaynağı olarak LUMEN-LIGHT-R2-RP 

kullanmayı uygun gördük. Kullanma sebeplerimiz ise şunlardır: 

PWM servo sinyali (1100-1900 μs) kullanılarak tamamen kısılabilir kontrole sahiptir 

Sinyal gerektirmeyen basit açma ve kapama kontrolü sayesinde bizi fazlaca bir uğraştan 

kurtarmaktadır 

Tek bir bağlantıdan birden fazla ışığı bağlamak için zincirleme bir şekilde bağlanabilmektedir 

Havada maksimum ışık çıkışı ve güvenlik için otomatik, akıllı aşırı sıcaklık telafisine sahip 

olması bize kullanırken güvenliğinden endişe etmememizi ve şartnamedeki güvenlik 

şartlarına uymamızı sağlamıştır 

Yüksek verimliliğe sahip Cree XLamp MK-R LED kullanan ışığımız, 15 Watt'ta 1500 

lümenin üzerinde çıktı verir ve bir ROV'nin önünde geniş aydınlatma için 135 derecelik bir 

ışın açısına sahiptir. Renk sıcaklığı, çoğu dalış lambasında ve ROV lambasında olduğu 

şekilde 6200K'dır. 

Gerçekten yüksek parlaklığa ek olarak, Lümen, sahneyi renkleri veya parlaklığı bozmadan 

aydınlatabilmek için önemli olan çok düşük parlaklık çıkışı için tasarlanmıştır. Üstel bir 

parlaklık eğrisi, etkili bir şekilde kullanmayı sezgisel hale getirmektedir. 

Işığımız Cree XLamp MK-R LED lambaya sahiptir. Arkada iki kablo girişine sahip sağlam ve 

sert anodize edilmiş alüminyum bir muhafaza içine yerleştirilmiştir ve bu muhafaza sayesinde 

500 m derinliğe kadar inebilir. Varsayılan olarak, ikinci kablo girişi boştur, ancak ışık, 

birinciye ikinci bir ışığın bağlanmasına izin vermek için ikinci bir giriş ile birlikte geliyor 

(papatya dizimi). Bu özellik bize birden fazla ışığı kontrol etmek için ana su geçirmez 

muhafazadan gelen yalnızca bir kabloya ihtiyacımızın olmasını sağlar 

Özel olarak tasarlanmış enjeksiyon kalıplı akrilik lens, hem havada hem de suda tutarlı bir ışın 

açısı sağlar.  

Kasasında aracımıza monte etmek için iki adet M3 dişli deliğe sahip yerleşik bir montaj 

braketine sahiptir. Bu braket bize montaj sırasında kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır. 

Seçtiğimiz ışık 10-48V girişlerde çalışır ve 3-48V PWM sinyallerini kabul edebilir ayrıca 

Arduino, Raspberry Pi ve PixHawk gibi birçok yaygın kartla uyumludur.  

Kasa, havada çalıştırıldığında rahat bir şekilde 55°C'ye (131°F) kadar ısınır ama suda çok 

daha serin kalır. 
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Görsel-4.104        Görsel-4.105. 

Ethernet Kablosu 

Kullanılan Ethernet kablosunun genişliği 7.6 mm, uzunluğu 25 metre arasındadır. Uzun 

mesafeli iletişimde USB kablosunun parazitlenme sorununu engellemek için su geçirmez 

özelliğe sahip ethernet kablosu kullanılmıştır. .Bu karar hem robottan verileri düşük bir 

gecikme payı ile almamıza hem de daha uzun mesafelerde kullanıldığında iletişim 

kopukluğunu önlemede yardımcı olmuştur. 

  

 

 

Görsel-4.106.     

 Görsel-4.107. 

 

 

 

 

 

Güç Kablosu  

Robota sağlanan enerjinin kesintisiz ve en az kayıpla ulaşılması birinci hedefimizdi bu 

durumu sağlamak için 12 AWG yüksek güç kablosunun kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kablonun Etrafı teflon bant ve poliüretan kılıf ile kaplanmış bu sayede su geçirme riski 

ortadan kaldırılmış ve kalınlığı yaklaşık 8 mm uzunluğu ise 20 m olarak ayarlanmıştır. 
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Görsel-4.108.    Görsel-4.109. 

 

Elektronik tepsi: 

Tüp içerisinde bulunacak olan elektronik aletlerin konumunun değişmemesi oldukça önemli 

unsurlardan birisidir ayrıca eğiminin de bozulması yazılımda hatalara yer verecektir. Bunun 

yanında kabloların düzeni ve ağırlık merkezinin korunması için her şeyi tüp içerisine 

sabitlemek gereklidir. Bunun için tüpün üreticisi firma olan BlueRobotics firmasının 

Electronics Tray ürünü uygun görülmüştür. Uygun görmemizin diğer sebepleri ise tüpümüzün 

boyu ve çapı ile orantılı olmasıdır. Bu sayede tüpümüzün içinde sallanmayacak ya da tüpe 

içten herhangi bir baskı yapmayacak. Diğer bir sebebi ise kullanacağımız elektronik 

parçaların tamamının gireceği deliklere ve girişlere sahip olması ayrıca muhafazanın flanşına 

sağlam bir şekilde monte edilmesine karşılık boru flanştan çıkarılsa bile yine de sabit bir 

şekilde kalabilmektedir. 3 tane ABS plastik parçadan oluşmaktadır ve bu parçaları sabitlemek 

için anodize alüminyum çubuklar kullanılmaktadır. Bu sayede iç parçalarımızı tutarken 

kırılması ya da zarar görmesi ihtimalini minimuma indirmektedir. 

 

   Görsel-4.110. 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci: 

Pixhawk ile Raspberry Pi serial portları üzerinden haberleşmektedir. Veri kaybını en aza 

indirgemek istenmesinden, veriler Raspberry Pi üzerinden Ethernet kablosu ile bilgisayara 

iletilmektedir. Robot kontrolü için tamamen açık kaynak olan ArduSUB Firmwall‟ı 

kullanılmaktadır. Kontrol QGroundControl yazılımı ile sağlanmaktadır. Aynı anda python 

yazılım dile ile otonom görevlerin yapımı sağlanmaktadır. 
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         Manuel görev kontrol diyagramı: 

 

 

 

 Görsel-4.111. 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımızla Raspberry pi arasında Ethernet kablosu bulunmaktadır. Bu sayede  hızlı ve  

sağlam iletişim sağlamaktadır. Raspberry pi ye bağlı bulunan Pixhawk ise aracımızın 

beyni konumundadır ve sensörlerden aldığı verileri Raspberry pi aracılığıyla 

bilgisayara göndermektedir ve bilgisayara bağlı olan kumandadan aldığı verilerle 

motorları yönledirmektedir. 
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Otonom görev güdüm Ģeması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Görsel-4.112. 

Otonom görevlerde aracımız etrafı tarayarak göreve başlamaktadır ve aracımız kapıyı bulana 

dek hareket edip etrafı tarayacaktır kapıyı bulması halinde tamamen kapıya yönelip kapının 

içinden geçecektir. 

 

 

 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Manuel kontrol sisteminin arayüzü ve verilerin akışı (Motor kontrolleri, sensör kalibrasyonları 

ve su altı aydınlatma sistemleri) QGroundControl yazılımı üzerinden sağlanmaktadır.Motor 

kontrolleri ve sensör verilerinin işlenmesi ise Java üzerinden Pixhawk Toolchain‟i ile 
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yazılmaktadır.Hem işlevsel hem de yeterli kaynak bulunabileceğinden QGroundControl 

yazılımı en ideal yazılımdır. 

Otonom görevlerde ise alanında en çok başarılı olan python dili kullanılmıştır.Otonom 

görevlerde Raspberry Pi üzerinde yapılan tüm işlemler Python ile yapılmaktadır. Bu süreçte 

python dilinde rovpy kütüphanesi temel olarak kullanılmaktadır. rovpy kütüphanesi hem yerli 

kütüphane olup hem de otonom görevleri yerine getirmek için gayet yeterlidir.  

 

 

G

örsel-

4.113. 

 

 

  Görsel-4.114. 

Python yazılım dili geniş kaynaklara ve çeşitli kütüphanelere sahip olduğundan 

seçilebilecek en uygum yazılım dilidir. python dilinde kullanılcak olan numpy ve opencv 

kütüphaneleri görüntü işleme görevini üstlenmektedir raspbbery pi ye bağlı olan kameradan 

alınan veriler kodlarda incelenip yapay zeka sayesinde kapı tespit edilecek ardından ise rovpy 

kütüphanesinin de yardımıyla aracımız görevi başarıyla tamamlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Görsel-4.115. 



 

 
52 

 

 

Görsel-4.116. 

 

Yukarıda verilen kodlar yazılımızdan küçük örneklerden birkaçıdır. Ayrıca yazılımız 

su altında renkleri daha kolay ayırt edebilmesi için opencv kütüphanesinin sağladığı 

filtrelerden faydalanacaktır bu sayede aracımız kameradan aldığı verileri rahat bir şekilde 

ayırt edecektir. 

 

Görsel-4.117. 

Yukarıda verilen görselde ise yazılımımızın çalıştığına ve gerekli kalibrasyonlar 

dahilinde ise su altında kapıyı ayırt edeceği gösterilmiştir. Yazılımımız gelişime açık olup 

sürekli geliştirilmektedir. 
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4.4. DıĢ Arayüzler 

Uzaktan kontrollü su altı araçlarında ortam görüntülerinin operatöre iletilmesi büyük bir 

önem arz etmektedir. Sık kullanılan yöntemlerden biri, ortam görüntüsünü 2 boyutlu ve 

gerçek zamanlı olarak monitöre ya da bilgisayar ekranına aktarmaktadır.Bütün kontrol 

sisteminin ara yüzü ve verilerin akışı (Motor kontrolleri, sensör kalibrasyonları ve su altı 

aydınlatma sistemleri) QGroundControl yazılımı üzerinden sağlanmaktadır. Raspberry Pi 

üzerinde yapılan işlemler Python ile yapılmaktadır. Motor kontrolleri ve sensör verilerinin 

işlenmesi ise Java üzerinden Pixhawk Toolchaini ile yazılmaktadır. Aynı zamanda otonom 

akışını kontrol edebilmek için Python yazılım dili kodlarımız bulunmaktadır. 

Görsel-4.118. 

5.GÜVENLĠK 

Robotik araştırmalarındaki yeni trendlerin amacı, robotları insanların sosyal 

yaşantılarına adapte etmektir. Bu durumda robotik için önemli olan, robotun ve 

çevresinin güvenliğidir. Bu amaç doğrultusunda robotu yaparken uygulanması gereken 

güvenlik önemlerini her bir ekip üyemiz için zorunlu hale getirdik. Bu sayede robotun 

güvenliği ve daha da önemlisi ekip arkadaşlarımızın güvenliğini riske atmamış olduk. 

TIAT Ekibi olarak güvenlik felsefemiz, “Ekip arkadaşlarımız en değerli 
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kaynağımızdır ve hiçbir şey kişisel güvenlikten daha önemli değildir.” Cümlesi 

üzerine kuruludur. 

 

 

 

 

 

 

 

Alınacak Tedbirler: 

 Kablolar kelepçeleme sistemiyle birbirlerine geçmeyecek şekilde kenetlenecek. 

 

 Köşeler zımparalama işlemiyle yumuşatılacak 

 

 Aracımız bilgisayar tarafından her hangi bir aksaklıkta kendi sistemini kapatıp, 

yukarıya çıkmaktadır. 

 

 Su giderici solüsyonlarla beraber aracımızın kapak bölgelerinden maksimum 

hidrofobik özellik sağlıyoruz. 

 

 Aracın üretiminde profesyonel firmalarla iş birliği yaptığımız için güvenlik tedbirleri 

en üst seviyedir. 

 

 Kendi üreteceğimiz parçalarda ise tüm güvenlik tedbirlerinin alınmıştır. 

 

 Elektronik işlemler Özel olarak yapılacaktır ve işin ehli insanlardan destek alınacaktır. 

 

 Montaj işleminde deliklere özel vidalar kullanılacaktır ve üretim esnasında ona uygun 

plastik vidalar yapılacaktır. 

 

 Motorlarımızın kullanım ömrünü uzatmak için belirli süre aralıklarıyla tozunun 

alınması ve zarar vermeyecek bir şekilde taşıyıp muhafaza edeceğiz. 

COVĠD-19 Önlemleri: 

 Yaklaşık 1 yıldır hayatımızda olan COVİD-19 virüsü birçok sektöre farklı şekillerde 

etkisi oldu. Bu etki takımımız için olumsuz yöndeydi çünkü sokağa çıkma yasakları ve sosyal 

mesafeye uymamız gerektiği için fazla buluşamadık buluştuğumuzda sosyal mesafeye özen 

gösterdik. Buluşamadığımız zamanlarda ise evden zoom toplantıları veya bireysel çalışmalar 

ile raporumuzu yazmaya devam ettik aşağıda ise yazdıklarımızın doğruluğunu size göstermek 

amacıyla okulumuzun bilgisayar laboratuvarında ve evimizde çektiğimiz bazı fotoğrafları 

aşağıda paylaştık. 
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Görsel-5.1      

 Görsel-5.2. 

 

Görsel-5.3.        Görsel-5.4.  

COVĠD-19 nedeniyle buluĢamadığımız zamanlarda yaptığımız zoom toplantıları 
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Görsel-5.5. 

 

Görsel-5.6. 

 

 

Görsel-5.7. 
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6.TEST 

* COVİD-19 salgınından dolayı birçok malzeme henüz test edilmemiştir. Bu konuda yeni bir 

takım olduğumuz için test edilecek malzemelerin senaryolarını oluşturmaya karar verdik.*                                                          

 

Ekibimiz tarafından uzun araştırmalar ve güvenlik tedbirlerinden sonra ön görülen test 

senaryoları aşağıdaki gibidir: 

 Sistem ĠletiĢim Testi  

Senaryo: Bu test senaryosunda, yer istasyonu bilgisayarı Raspberry Pi‟ye 30m 

Ethernet kablosu ile bağlanır. Raspberry Pi‟ye kamera USB ile, mikrokontrolcü ise 

UART birimi ile bağlanır. Bu testte görüntü ve veri iletişiminin eş zamanlı ve başarılı 

bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. 

Sonuç: Yukarıda bahsedilen test senaryosu uygulandığında, görüntü bilgisi ve kontrol 

verileri başarılı bir şekilde eş zamanlı olarak aktarılmıştır.  

 Motor Su Geçirmezlik Testi  

Senaryo: Thruster motorlar suya daldırılır. Herhangi bir kısa devre olup olmadığı 

kontrol edilir. ESC ile kalibrasyonu yapılır. Ardından, motorlar su içerisinde 

çalıştırılır.  

Sonuç: Bahsedilen tüm basamaklar uygulanmış ve başarıyla sonuçlanmıştır 

 

 Dayanıklılık Testi 

 

Senaryo: Aracımız uygun akım ve sualtı koşullar belirlenen simülasyon ortamında test 

edilecektir. Elde edilen sonuçlarla beraber uygun görülen dayanıklılık testleri 

uygulanacaktır.( Esneklik, sağlamlık, keskinlik vb.)  

Sonuç: Bahsedilen tüm basamaklar uygulanmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. 

Elektronik, algoritmik ve yazılımsal testlerimiz görevli ekip arkadaşlarımız tarafından 

yapılacaktır. Sorun teşkil etmeyecek seviyede de olsalar kablo düzeni, temiz kodlama 

gibi konularda geliştirmeler yaptık. Alanında uzman kişilerin fikrini alarak en temiz 

sağlıklı sonuçlara ulaşmayı amaçladık. 

 

7.TECRÜBE: 

Bu kısımda Takımımızın Aracın araştırma, gelişim ve oluşturma bölümlerinde tüm 

yaşadığı olumlu-olumsuz koşullar karşısında hisleri ve düşünceleri yer almaktadır. 

Genel Takım DüĢünceleri: 

TEKNOFEST yarışmasına iki senedir katılan ekip üyelerimiz bu konuda daha 

acemi olduğundan bu eksiklerimizi takımca bir olarak ve ulusal ve uluslararası 

kaynaklar okuyarak gidermeyi amaçladık. Tüm takım olarak bu konuda başarılı 

olduğumuzu düşünüyoruz. Eldeki imkanlarımız COVİD-19 sebebiyle daha da azaldığı 

için bu eksikleri birlikte okulumuzda buluşarak gidermeye çalıştık.                          

Buluşamadığımız günlerde Zoom toplantıları yaparak bu eksiklerimizi giderdik. 

Pandemi sürecinde vaktimizi verimli geçirdiğimiz düşünüyoruz. Büyük misyonumuz 

olan hedefimize ulaşmaya başladığımızın farkına her dakika daha da net anlıyoruz. 

KTR raporunu oluştururken tüm hatalarımızdan ders alarak ve aracın üretim 

aşamasındaymış gibi düşünerek yol aldık ve ÖTR raporunda yaptığımız hataları 

tekrarlamamaya dikkat ettik. TEKNOFEST yarışmasında aracımızın başarılı bir 
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şekilde çıkıp kazanacağımıza inanıyoruz. Aşağıdaki linklerdeki videolarda takım 

arkadaşlarımız kendilerini tanıtıp projede neler yaptığını belirtmişlerdir. 

Yusuf Dündar‟ın videosu: https://youtu.be/6pog-bgjAts 

Mert Demirtaş‟ın videosu: https://youtube.com/shorts/yN6nLfl-lKk?feature=share 

Ali Candar‟ın videosu: https://youtu.be/e5ugHzDBYfg 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması: 

Görsel-8.1.1 

8.2.Bütçe Planlaması: 

Malzeme listesinde bulunan birçok materyali kendimiz karşıladığımızdan dolayı bunlar için 

ekstra bir ücret ödemeyeceğiz. Bu yüzden aşağıdaki tabloda ekstradan satın almayı 

planladığımız malzemeler ve bunların ücretleri bulunmaktadır. Fiyatların birbirini tam olarak 

karşılamadığı malzemeleri anlaşmakta olduğumuz kurum ve kuruluşlar ödeyecektir ve ‘’X’’ ile 

belirtilen yerleri kendimiz karşılayacağız. 

 

Görsel-8.2.1. 
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Görsel-8.2.2. 

8.3.Risk Planlaması 

Bu kısımda olası riskleri ve onları nasıl çözdüğümüzü belirten bir tablo belirtilmiĢtir. 

Riskler Tehdit kodu İhtimal değeri Alınacak önlem 

Belirtilen malzemelerin 

üretiminde çıkabilecek sorunlar. 
4 5 Anlaştığımız firmalardan yedek 

parça istemek veya önceden 

yedek olacak şekilde almak. 

Ekibimizin yeni kurulmasından 

ötürü oluşan tecrübesizlik 

sonucunda kendimize veya araca 

zarar vermemiz. 

3+4+5+X 3 Çevremizde bu tür konulara dair 

bilgisi olan insanlardan yardım 

istemek ve internetten araştırmak. 

Fiyatların oynamasına karşı bütçe 

açığı oluşması. 
2+5 6 Okulumuzdan ve anlaştığımız 

yerlerden maddi veya teçhizat 

desteği alarak kendimiz üretmek 

ya da hazır parça olarak almak. 

Aracı sürecek takım üyesinin aracı 

süremeyecek duruma gelmesi. 
5+X 2 Bunu önlemek için takım içinden 

birde yedek sürücü seçilip ana 

sürücü ile aynı sürede eğitim 

almaya başlanacaktır. 

İç sistemin içine su sızması 

ihtimali 
5+X 2 Bu ihtimali ortadan kaldırmak 

için montaj yerlerine epoksi ve 

silikon ile kapatacağız. 
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Montaj sırasında takımımızdan 

birinin yaralanması. 
5+X 1 Yaralanmanın ciddiyetine göre 

takım arkadaşımızı revire 

götürmek ya da danışman 

öğretmenimize haber verip orada 

tedavi etmek. 

Yukarıda verilen tablodaki kullanılan elemanların anlamları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

 

Tehdit kodu Açıklaması 

1 İhmal edilebilecek seviyede riskler için kullanılır. 

2 İnsanlara zarar vermeyecek sadece araca zarar veren riskler için kullanılır 

3 Aracımıza tamir edilebilecek seviyede hasar veren riskler için kullanılır. 

4 Aracımıza kalıcı hasar verme ihtimali olan riskler için kullanılır 

5 Yarışmaya çıkmamızı engelleyecek veya yarışma performansımıza oldukça fazla 

etkileyen riskler için kullanılır. 

X Takım üyelerimize veya diğer insanların yaralanma ihtimali olduğunu gösterir. Bizim 

için en yüksek tehdit seviyesidir. 
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İhtimal değeri Açıklaması 

(1-4) Gerçekleşme ihtimali hiç ya da nadir olduğunu belirtir. 

(5-7) Gerçekleşme ihtimalinin bize değil dış etkenlere bağlı 

olduğunu belirtir. 

(7-10) Kesin veya birden fazla kez gerçekleşme ihtimalini belirtir. 

 

9.ÖZGÜNLÜK: 

Bu kısımda Aracımızın bize özgü özgün yanlarından bahsedilmektedir. 

Bu bölümler madde madde alt kısımda belirtilmiştir: 

 Aracımız sualtı canlılarından esinlenilerek yapılmıştır. 

 

 Aracımızda orta çağ kılıçlarında olduğu gibi aerodinamik kanallar 

kullanılmıştır. 

 

 
Görsel-9.1.     Görsel-9.2. 

 

Ortaçağ kılıçlarında bulunan ve kılıcın hava akımının etkisiyle daha keskin 

savrulmasını sağlayan ince çizgi kanallar aracımıza sualtı hidrodinamik 

etkenlere göre düzenlenip eklenmiştir. Bu sayede aracın sualtındaki akımdan 

yararlanarak daha keskin ve net sürüş kabiliyeti sağlanmıştır. 

 

 Aracımızda bayrağımızdan esinlenerek oluşturduğumuz kanadımıza 

özelleştirilerek hidrodinamik pozitif etkiler oluşturulmuştur. 
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Görsel-9.3.        Görsel-9.4. 

 

 

 

  

Görsel-9.5.    Görsel-9.6. 

Bayrağımızdaki hilal şekli örnek alınarak oluşturulan aracımızın kanatları, 

maksimum alan kullanımı kütle merkezi dengeleyici ve basınç dağıtıcı olarak 

kullanılmaktadır. Aracımızın kanatları bu şekilde tasarlanışı sayesinde 

hidrodinamik etkileri kullanarak su altındaki dengesini korumasına yöneliktir. 

 

 Aracımızda hidrofobik solüsyonlar kullanarak sızdırmazlık güvenliği ve araç 

yüzeyinde sürtünme karşıtı önlemler alınmıştır. 
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Görsel-9.7.     Görsel-9.8. 

 

Aracımızın gövde kısımları haricinde sürülmesi amaçlanan su itici solüsyonlar 

sayesinde sualtında maksimum itiş gücü ve minimum sürtünme amaçlanmıştır. 

Suyu sevmeyen yapısı sayesinde aracın yüzeyine su damlacıklarının 

tutunmasını engellemektedir. Günümüzde birçok sanayi alanında kullanılan bu 

sitemi ekibimiz uygun gördüğü şekilde sistemimize entegre etmiştir.  

 

 Aracımızın yazılım sistemi ekibimiz tarafından üretilmiştir. 

 

 

 

 Aracımızda bölümlerimiz için özelleştirilmiş parçalara yer verilmektedir. 

Kanatlar: 

Kanatlarımız ekibimiz tarafından özel olarak tasarlanmıştır. Su altı etkenler göz 

alınarak hesaplamalardan sonra oluşturulmuştur. Deniz canlılarından 

esinlenerek oluşturulmuş kanadımız modifikasyonlar sonrası son halini 

almıştır. Gövde de 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön görülürse bir 

adet yedeği üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen malzemelerle 

üretilmesine karar kılınmıştır. 
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Görsel-9.9. 

 

Görsel-9.10. 

Eklenen bu modifikasyonların bazıları şunlardır: 

 Yüzey Eğimi  

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-9.11. 

 Hilal yüzey 
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Görsel-9.12. 

 

 Yüzey kanalları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-9.13 

 Geçmeli deri 
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Görsel-9.14. 

Ana Yüzgeç: 

 Aracımızın Basınç merkezine özel tasarlanmıştır. Aracımızın kanatlarına 

destek sağlaması amacıyla basınç merkezini dengeleyici görevindedir. 

Yüzeyine eklenen kanallar sayesinde hız ve sürtünme engelleyici özellikler 

kazandırılmıştır. Gövde de 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön 

görülürse bir adet yedeği üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen 

malzemelerle üretilmesine karar kılınmıştır. 

 

Görsel-9.15 

 

 
Görsel-9.16. 
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 Dikey Motor Bağlantı Parçası: 

Yukarı-aşağı motorlarımızın aracımızın kanadına montajı için üretilmiştir. Kolay takılıp 

çıkarılabilir bir şekilde üretilecektir. Kanadımızdaki motor deliklerine uyumlu olması için 

modifikasyon yapılıp hazırlanmıştır. Gövde de 2 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön 

görülürse bir adet yedeği üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen malzemelerle 

üretilmesine karar kılınmıştır. 

 

 

 

Görsel-9.17.       Görsel-9.18. 

 Yanal Motor Bağlantı Parçası: 

Sağ-sol motorları için tasarlanmıştır ve kanadımıza montaj edilebilir bir şekilde 

oluşturulmuştur. Yukarı-aşağı motorlarından daha sağlam olup aracımızın alt kısmına 

açılı bir şekilde eklenecektir. Her birinden 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön 

görülürse bir adet de yedeği üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen 

malzemelerle üretilmesine karar kılınmıştır.  
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Görsel-9.19.    Görsel-9.20. 

 

Görsel-9.21.      Görsel-9.22.     
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Görsel-9.23.    Görsel-9.24. 

 

 

Kol Montaj Parçası: 

Kolumuzun kullanılabilmesi için gereken gövde bağlantı parçasına eklenti 

olarak eklenecek parçadır. İkinci kol parçasının takılabilmesi için üretilmiştir. 

Gövde de 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön görülürse bir adet yedeği 

üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen malzemelerle üretilmesine karar 

kılınmıştır.         

          

   

 

Görsel-9.25.     Görsel-9.26. 

 

Kol montaj Parçası 2: 

Kolumuzun kullanılabilmesi için gereken kol montaj parçasına eklenecek 

parçadır. Açılı bir şekilde montaj edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi ise 

yarışmadaki görevlerin hızlı ve başarılı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktır. 

Ayrıca açılı tasarımı sayesinde manevra kabiliyetleri artırılmıştır. Gövde de 1 

adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön görülürse bir adet yedeği 

üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen malzemelerle üretilmesine karar 

kılınmıştır. 
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Görsel-9.27.    Görsel-9.28. 

 

Görsel-9.29   Görsel-9.30.  Görsel-9.31. 

Kanat-Gövde Montaj Parçası: 

Kanadımızın gövdemize güvenli bir şekilde geçirilebilmesi için 

oluşturulmuştur. Gövde kelepçesine montajından sonra kanada montaj 

edilecektir. Gövde de 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz tarafından ön görülürse bir 

adet yedeği üretilecektir.). 3B yazıcı tarafından belirtilen malzemelerle 

üretilmesine karar kılınmıştır. 

 

Görsel-9.32.     Görsel-9.33. 

Gövde Kelepçesi:  

Gövdeye montaj edilecek parçaların sabitlenip kaymasını önlemek amacıyla 

oluşturulmuştur. Ayrıca ana yüzgecin ve kol montaj parçası 1 in araca 

bağlanması için de üretilmiştir. Gövde de 1 adet üretilecektir.(Ekibimiz 

tarafından ön görülürse bir adet yedeği üretilecektir.) 
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Görsel-9.34.     Görsel-9.35. 

 Yukarıda verilen parçaların Kanat, Yukarı-Aşağı motorları parçası, Sağ-Sol 

motorları, bağlantı Gövde kelepçesi, Kanat-Gövde montaj parçası, Kol Montaj 

parçası 1-2 parçaları 4.2.2 Malzemeler kısmında daha detaylı bir şekilde 

belirtilmiştir. 

 

10.YERLİLİK: 

Bu kısımda Aracımızın milli ve öz kültürümüzü yansıtan bölümlerine yer verilmiştir. 

Bu bölümler madde madde alt kısımda belirtilmiştir: 

 Aracımızda Kültürümüzü ve Tarihi yansıtan motiflere ve simgelere yer 

verilmiştir. 

             

 

Görsel-10.1.    Görsel-10.2. 

 Kullanmak istediğimiz iki ikon yukarıda görsel olarak yer almaktadır. 

Aracımızda aracımıza ismini de veren Tarihimizdeki en büyük İmparatorluk olan 

Osmanlı İmparatorluğunun armasını ve padişahlarının kullandığı tuğraları aracımız 

için özel olarak üretilecektir ve aracımızın üzerine belirlediğimiz noktalara 

eklenecektir. Sudan etkilenmeyen yapışkan kullanılarak eklenecektir. Her ihtimale 

karşı yedekleri bulunacaktır. 

 Aracımızın üretilecek parçalarının tamamı yerli menşeili firmalar tarafından 

üretilecektir. 

 Üreteceğimiz formalar ve eldivende kültürümüzü yansıtan öğelere yer 

vereceğiz. 
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Görsel-10.3.     Görsel-10.4. 

Forma ve eldivenler tasarlanırken takımımızın logosunu ve Türk kültüründen 

görsellere yer verilmiştir.Üst tarafta bu görsellerden bazıları eklenmiştir. 

 

 Aracımızın kanat bölümü bayrağımızdan esinlenilerek oluşturulmuştur. 

 Aracımızın üretiminde takım üyelerimiz güvenlik şartları çerçevesinde görev 

almıştır. 
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 Projemize ait kullandığımız tüm belgeler bu drive linkinde verilmiştir. 

 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/16ax5WCNmwEoJFv0E75BrYkRdGbg0j0

l?usp=sharing 

 

 


