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1. KRĠTĠK TASARIM RAPOR ÖZETĠ

Okulumuz ġanlıurfa ili Halfeti ilçesi Argıl Mahalesi’ndedir. Bölgemizdeki Birecik 

barajından dolayı Eski Halfeti’de bulunan yerleĢim yerlerinin sular altında kalmasıyla eski 

tarihi yapılar kaybolmuĢtur. Bu yapıların gün yüzüne çıkarılması düĢüncesiyle “insansız su 

altı aracı” yapma fikri ortaya çıkmıĢtır. Bu fikri uygulamaya koymak için Teknofest’in 

insansız su altı sistemleri yarıĢması hem bizi amacımıza yaklaĢtıracak hem de teknoloji ile 

yakından ilgilenebilmek için fırsatlar sunacaktır.  

Bize bu fikri sunan okul Müdürümüz Ersin OĞUZ’a ve bize bu noktada desteklerini 

sağlayan Mehmet Ragıp ÖZDEMĠR’e teĢekkürlerimizi sunarız. 

Projenin geliĢtirilmesi için takım üyeleri ile zaman zaman bir araya gelerek 

kullanacağımız malzemeleri maliyet ve performans açısından en uygun olacak Ģekilde 

belirledik. Malzemeleri temin edeceğimiz yerleri tespit ettik. Kritik tasarım için gerekli olacak 

malzemeleri temin ettik. Malzemelerin seçiminde yerli ürünlerin kullanılmasına özen 

gösterdik.  

Mekanik tasarımın en özgün Ģekilde oluĢturabilmek için takım üyelerimiz ve 

danıĢmanımız bir araya gelerek fikir alıĢveriĢinde bulunduk ve en uygun tasarım Ģeklini 

oluĢturduk. Aracın tasarımını ön tasarım için üç boyutlu çizim programı ile 

görselleĢtirilmesini sağladık. Kritik tasarım aĢamasında aracın ahĢap malzemeden birebir 

modelini oluĢturduk. 

Elektronik ihtiyacımızı belirlemek için internetten araĢtırmalar yaptık. Ön tasarım 

raporumuzda yurt dıĢından almayı planladığımız bazı malzemeleri, yerli üretimi desteklemek 

ve aracımızdaki yerlilik oranlarını artırmak için Türkiye’deki firmalardan temini sağlanmıĢtır.  

Yazılımsal ihtiyaçlarımız noktasında okulumuz BiliĢim Teknolojileri alanıyla iĢ 

birliğine gitmeyi kararlaĢtırdık. Ayrıca ekibimizi farklı alanlarda ilgisi bulunan yeni ekip 

üyeleri ile güçlendirdik. 

Yukarıda özet olarak belirlediğimiz çalıĢmaların detaylarına, raporumuz içerisinde 

yer verilecektir. 



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

Ön tasarım aĢamasında planlamıĢ olduğumuz aracımıza ait mekanik ve elektronik 

malzeme özelliklerine ait bazı değiĢikliklere gidilmiĢtir. Bu değiĢikliklerin en önemli 

nedenleri arasında maliyetler gelmektedir. Yaptığımız bu değiĢiklikler gereksiz maliyetleri 

ortadan kaldırmıĢ ve kritik tasarım aĢamasında kullanmayı planladığımız faktörler için ek 

bütçe imkanı sunmuĢtur.  

Ayrıca yapılan bu değiĢikliklerin yapılamasının diğer bir nedeni ise kullanım 

verimliliğinin artırılması amaçlanmıĢtır. Bu sayede en uygun maliyetlerle en yüksek araç 

veriminin elde edilmesi sağlanmıĢtır.  

Bunların haricinde, birçok mekanik tasarım kendi imkanlarımız ile bölgesel 

olanaklar değerlendirilerek yapılmıĢtır. Bunların en önemlisi, okulumuz atölye ve 

laboratuvarlarında bulunan malzemelerin kullanılması ile gerçekleĢmiĢtir. Üç boyutlu yazıcı 

ile mekanik malzemelerin tasarımları yapılmıĢtır. Bu durum aracımız için planladığımız 

etkinlikleri gerçekleĢtirme imkanı sunmuĢtur. Bu tasarımlar kendi düĢüncelerimizi anlatan 

özgün bir ürünün ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bu sayede projemiz mekanik tasarımı 

tamamen özgün olmuĢtur.  

Ön tasarım raporunda bazı elektronik ürünlerin (Su iticisi vb.) yurt dıĢından temini 

planlanmıĢtır. Ancak aracımızdaki, yerlilik ve özgünlük planının en üst düzeye çıkarılması 

amaçlandığı için bu ürünlerin yurt içindeki firmalardan teminine gidilmiĢtir. Burada yerlilik 

oranının artırılması için bazı ek maliyetler oluĢmuĢtur. Bu maliyetler diğer aĢamalardaki 

maliyetlerden kısılarak karĢılanmıĢtır. Bu sayede ek bir mali külfet oluĢturmadan yerlilik 

oranımız artırılmıĢtır.  

Ön tasarım raporunda planladığımız:; ancak kritik tasarım raporu sürecine kadar 

yaptığımız çalıĢmalar neticesinde değiĢikliğini uygun gördüğümüz durumlara ve malzemelere 

ait hususlar aĢağıda açıklanmıĢtır; 

 Arduino Mega kart yerine, daha fazla hızlı ve bellek kapasitesi olan Arduino DUE

ürünü tercih edilmiĢtir. Bu bazı maliyetleri artırsa da verimlilik açısından daha kullanıĢlı 

olacaktır.  

 DC motorlar maliyeti düĢürmek açısından ön tasarım raporunda sunulmuĢ olan

300 RPM DC motor yerine 130 RPM DC motor kullanımı tercih edilmiĢtir. 

 Ön tasarım raporunda belirttiğimiz pnömatik tutucu kol yüksek maliyetleri ile ve

özgün tasarım oluĢturmak düĢüncesi nedeniyle tasarımı oluĢturulan tutucu kol üç boyutlu 

yazıcıdan imal edilecektir.  

 YarıĢma Ģartnamesinde belirtilen görevlerde en üst düzeyde gerçekleĢtirilmesi

adına araç ölçülerinde küçültmeler yapılmıĢtır. Bu küçültme oranları, ekip üyelerinin yapmıĢ 

olduğu modellemeler neticesinde tespit edilmiĢtir.  

 Ön tasarım raporunda, belirtilen çift yönlü ESC motor sürücüler yerine hem

maliyetleri düĢürmek hem de kapsül içerisinde karmaĢayı engellemek için 4’lü ESC motor 

sürücü tercih edilmiĢtir.  

 Kullanım kolaylığı ve verimlik açısından önemli avantaj sağlayacağı için IP

kamera yerine analog kameralar kullanılması tercih edilmiĢtir. Ayrıca IP kamera için gerekli 

olan SWITCh kullanımı ortadan kalmıĢ ve maliyetler için ek bütçe imkanı doğmuĢtur.  

 Ön tasarım raporunda belirtilen IP kameralar araç tüpü içerisinde kullanılacaktı.

Ancak üç boyutlu yazıcıdan basılması ve görüntü kalitesini sağlayacak düzeyde Ģeffaf 

olmamasından dolayı araç üzerine kamera muhafazası kullanılarak analog kameralar monte 

edilecektir. 



 Ön tasarım raporunda, 2 adet 12 volt / 40 amper güç adaptörünün seri bağlanarak 

24 volt olarak kullanılması planlanmıĢtı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 24 volt / 30 

amper tek adaptörün daha verimli çalıĢacağı düĢünüldüğünden tercih edilmiĢtir.  

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızın yönetim, hareket ve kontrol mekanizması ile ilgili blok Ģema aĢağıda 

gösteriliĢtir. Kontrol hem bilgisayardan sağlanacak hem de bilgisayardan ayrı kontrol ünitesi 

oluĢturularak kontrol ünitesinden de yönetilebilecektir. Kamera görüntüleri data hattı 

üzerinden elektronik kartlara bağlanmadan bilgisayara aktarılacaktır. Sistem 30 A'lik cam 

sigorta ile korunacaktır. Tehlike anında aracın enerjisini kesecek olan acil durdurma butonu 

kontrol ünitesine eklenecektir.  

Ön tasarım raporunda kontrol ünitesi için 2 adet joystick kullanılması planlamıĢtık. 

Ancak aracımızı ekstra hareket kabiliyeti kazandırmak amacı ile 3 adet joystick 

kullanılacaktır. Joystick’lerden iki adedi su itici motorların kontrolü; diğer bir tanesi tekerlerin 

bağlı olduğu DC motor kontrollerinde kullanılacaktır. Su itici motor kontrolcüsü; birinci 

joystick aracın yukarı aĢağı ve sağ ve sola kayma hareketleri için kullanılacaktır. Ġkinci 

joystick aracın sağa ve sola dönüĢlerinde kullanılacaktır.  

Tutucu kolun kontrollerinde, bas-çek butonun kullanılacaktır. Sistemin genel 

tasarımı bir sonraki sayfadaki ġekil 2’ de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Sistem ÇalıĢması Blok ġeması 



4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım için yarıĢma Ģartnamesine göre mekanik tasarım ihtiyaçlarımızı 

belirledik. Bu amaçla; ön tasarım aĢamasında mekanik tasarım için birçok tasarım üzerinde 

fikirler geliĢtirerek aracımıza en uygun tasarımı belirledik ve araç modelini oluĢturduk. 

Fikirlerin birleĢmesi neticesinde, aracımızın tasarım Ģekli oluĢturuldu. Aracın mekanik 

tasarımındaki hataları gidermek ve en uygun tasarım modelini oluĢturmak için kontrplak 

levhalar kullanılmıĢtır. Aracın mekanik nihai tasarımı için ise pleksiglass ürünler 

kullanılacaktır. 

 

ġekil 3. Ekip Üyeleri Mekanik Tasarım Modelleme ÇalıĢması 

Aracın elektronik devrelerini sudan yalıtmak için araç mekanik tasarımının merkez 

noktasına üç boyutlu yazıcımız ile 20*10 ebatlarında tüp oluĢturuldu. Tüpün tasarımında 

Ģeffaf PLA filament kullanılarak tasarlandı. Tüp üzerindeki su basıncını en aza indirmek ve 

basınç noktalarını farklı konumlara dağıtmak üzere tüp içerisine destek noktaları oluĢturuldu.  

Aracımızın hareket kabiliyetlerini en iyi Ģekilde kontrol edebilmesini sağlamak için 8 

adet itici motor kullanılacaktır. Motorlardan dört tanesi yukarı aĢağı kontrolü; diğer motorlar 

aracın sağa sola hareketleri ve dönüĢler için kullanılacaktır. 

 

ġekil 4. Araç Mekanik Üç Boyutlu Tasarımı (Sağdan Yan Görünümü) 

Aracımızın en ve boy oranları, Teknofest Ġnsansız Su altı Aracı teknik Ģartnamesinde 

belirtilen en küçük ebatlar ve aracın hareket kabiliyeti dikkate alınarak tasarlandı. Aracın en 

ve boy oranı 32 * 43 cm; yüksekliği 22 cm olarak tasarlanmıĢtır.  



Araç üzerindeki itici motorlar hareket kabiliyetini en iyi sağlayacak ve araç dengesini 

koruyacak Ģekilde konumlandırılmasına dikkat edildi. Bu amaçla; yukarı aĢağı itici motorlar 

araç üst bölümünde orta bölümlerine simetrik olacak Ģekilde konumlandırıldı. Bu motorlar, 

aracın yukarı aĢağı hareketini sağlayacaktır. Aracın üst görünümü ve yukarı aĢağı itici 

motorlarına ait tasarım Ģekil 5’te gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 5. Araç Mekanik Üç Boyutlu Tasarımı (Üstten Görünüm) 

Aracın sağ ve sola dönüĢleri için araç üzerine 4 adet motor konumlandırıldı. Bu 

motorlar üst bölüme 45 derecelik açı ile yönleri dıĢarı bakacak Ģekilde sabitlendi. Bu motorlar 

aracın, ileri geri ve sağa sola hareketleri ile sağa sola dönüĢleri için kullanılacaktır. Aracın sağ 

sol itici motorlarına ait tasarım ve alttan görünümü Ģekli Ģekil 6’te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6. Araç Üç Boyutlu Tasarımı (Alttan Görünüm) 

Aracımızın hokey görevini daha kolay gerçekleĢtirebilmesi için önüne eklediğimiz 

küreği hokeyin sağa sola kaymasını önlemek için yarım daire olacak Ģekilde tasarladık. 

Ayrıca bu görev için aracı havuzun tabanında daha kolay hareket ettirebilmek için DC motor 

ve tekerlek eklendi. Su iticilerle aracın kontrol zorluğu ortadan kaldırıldı. Tutucu kol da aracın 

ağırlık merkezi olan orta noktaya yerleĢtirildi. Bu sayede aracın dengesi bozulmadan taĢıma 

görevi gerçekleĢtirilebilecektir. 



 

ġekil 7. Araç Üç Boyutlu Tasarımı (Üst Önden Görünüm) 

Kullanılan 2 adet kamera da birisi ortadaki tutucu kolu diğeri de aracın ön kısmını 

görecek Ģekilde konumlandırıldı. Birinci kameraya bakılarak aracın yönlendirilmesi daha 

kolay olacaktır. Ġkinci kamera da ortadaki tutucu kolu yakından çektiği için cisimleri tutma 

iĢlemi daha rahat gerçekleĢtirilecektir. Bu sayede aracın görevlerde yüksek baĢarı elde 

edecektir. 

 

ġekil 8. Araç Üç Boyutlu Tasarımı (Önden Görünüm) 

4.2.2. Malzemeler 

Pleksiglass Levha  

 Aracımızın Ģase tasarımında 3 mm kalınlığında pleksiglass levha 

kullanılacaktır. Pleksi levha tercih etme sebebimiz lazer CNC makinesiyle kolay bir Ģekilde 

iĢlenebilmesi, istediğimiz ölçüde levhaya ulaĢabilmemizdir. Kullanacağımız malzemlenin 

genel özellikleri aĢağıda sıralanmıĢtır; 

 Akrilik Levha, polimetilakrilat esaslı termoplastik bir malzemedir. 

 Normal cama oranla darbelere 6 kat daha dayanıklıdır. 



 Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir, yaralanmalara sebep olmaz. 

 ĠĢlemesi kolaydır, yaklaĢık 150 santigrat derecede de kolayca Ģekillendirilir, sonra 

Ģeklini muhafaza eder.                                                          

 Maksimum dayanma sıcaklığı 80 c'dir, yanıcı bir termoplastiktir. 

 Kendi kendine yanma sıcaklığı 400 santigrat derecedir, 250 santigrat derecede 

alevle tutuĢabilir. 

 DeğiĢik iklim Ģartlarında dahili ve harici geniĢ uygulama alanlarında 

kullanılabilir. 

Sualtı Ġticisi 

Ġnsansız su altı aracımızın en önemli parçası araca hareket kabiliyeti verecek su altı 

iticileridir. Bu yüzden aracın hareket ihtiyacını karĢılayabilecek bir su altı itici kullanmak 

gereklidir. Bunun için 21.5V gerilimde itki kuvveti 2.9 Kgf olan fırçasız motorlu su altı 

iticileri tercih edeceğiz. Aracımızda yukarı aĢağı yönde hareket kabiliyeti için 4 adet, ileri geri 

hareket kabiliyeti için 4 adet olmak üzere toplamda 8 adet su altı iticisi kullanacağız. 8 adet 

iticiyle aracın hareketlerinin daha seri olacaktır. 

 

 

Teknik Özellikler 

Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 

Ġtki kuvveti (21.5V) : 2,9 Kgf 

Tam Yükte Akım(35a) : 5.45a 

Gövde Malzmesi: Poliüretan 

Pervane Malzemesi: PLA 

Azami Derinlik: 500m 

ġekil 9. Su altı itici motorlar ve genel özellikleri 

Fırçasız Sualtı Motoru 

Aracın yüzme hareketini gerçekleĢtirmek için fırçasız su altı motorları 

kullanılacaktır. Bu motorun özelliği suyun altında herhangi bir güvenlik tehlikesi 

oluĢturmadan çalıĢabilmesidir. 

 
 

Teknik Özellikler 

Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

Sürekli Akım : 11a 

Peak akım : 40a 

Voltaj – devir iliĢkisi : 350kv 

Anodize alüminyum gövde 

Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

Tamamen izole edilmiĢ, sargılar. 

ġekil 10. Su altı fırçasız itici motor ve genel özellikleri 

Analog Kamera Muhafazası 

Su altında aracın konumunu ve kontrollerini gerçekleĢtirmek üzere araç üzerinde 

kullanacağımız iki adet kamera bulunacaktır. Bu kameraların su altındaki su yalıtımını 



sağlamak için hazır olarak temin ettiğimiz kamera muhafazası kullanılacaktır. Sert plastik 

malzemeden yapılan kamera muhafazası su altında her türlü yalıtımı sağlayacak ve en net 

görüntü imkanını sunacaktır. Kullanılacak malzeme 40 metre derinliğe kadar su 

geçirmemektedir. 

 

ġekil 11. Analog Kamera Muhafazası 

Fırçalı DC Motor  

          Havuz dibindeki hokeyleri kaleye atma görevi için aracın 

havuzun dibinde rahat hareket edebilmesi için altına tekerlek 

yerleĢtirilecektir. Bunun için DC motor kullanılacaktır. DC 

motorların su yalıtımları 3D yazıcıdan çıkarılacak muhafaza ve 

conta ile sağlanması planlanmaktadır.  

ġekil 12. 130 RPM Fırçalı DC Motor 

 

 

 

 

ġekil 13. Fırçalı ve redüktörlü DC motor genel özellikleri 

DC Motor Muhafazası 

Motorun su ile yalıtımını sağlamak ve Ģaft ile bağlantısı gerçekleĢtirmek için üç 

boyutlu yazıcı ile tasarımı ekibimiz tarafından yapılmıĢtır. Kendi tasarımımız olan motor 

muhafazası iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm motorun ana gövdesinin su ile 

yalıtımını sağlayacaktır. Ġkinci bölüm ise motorun mil kısmını ve Ģaft bağlantısı için 

kullanılan kaplinin muhafazasını sağlayacaktır. Ayrıca bu bölüme su alımını engellemek ve 

motorun hareketli parçalarını en yüksek verimde hareketini gerçekleĢtirmek üzere gres yağı 

doldurulacaktır. Malzemeye ait ön tasarım Ģablonu örneği Ģekil 14’te verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 14. DC Motor muhafazası tasarımı 

TEKNİK ÖZELİKLER 

Redüksiyon Oranı Hız(12V) 
Zorlanma 
Torku (12V) 

Zorlanma 
Akımı (12V) 

30:1 130 Rpm/Dk 4 kg/cm 0.45A 



Tekerlek  

Aracın altına yerleĢtirdiğimiz DC motorlara uygun tekerlek belirlemek gereklidir. 

Bunun için de havuz tabanında tutuculuğu yüksek bir tekerlek bulunması aracımızı daha rahat 

kontrol etmemizi sağlayacaktır. Bundan dolayı bu resimdeki diĢli tekerleği tercih edilmiĢtir. 

 
 

Teknik Özellikler 

 Boyut 85x38mm  

ġaft çapı 4mm  

Su altı uygulamalarına uygun yapıda içi 

silikonlu dıĢı tırtıklı bir yapı 

ġekil 15. Tekerlek ve genel özellikleri 

Elektronik Kart Muhafaza Kapsülü 

Aracımızın üzerinde bulunan elektronik kartların suya karĢı yalıtılması elzem bir 

durumdur. Bu sebeple aracımızın orta kısmına, elektronik kart muhafaza tüpü yerleĢtireceğiz. 

Kendi tasarımımız olan bu tüpü 3 boyutlu yazıcıdan üreteceğiz. Bu tüpe elektronik kartlar 

yerleĢtirilmeden önce basınç denemeleri yapılacak ve ihtiyaç duyulursa içinden metal 

güçlendirme yapılacaktır. Muhafaza tüpünü tüp ve kapak olarak 2 parça halinde 

tasarlayacağız.  Kapağı sıvı conta, epoksi, plastik conta vb. gibi malzemeler ile yalıtacağız. 

 

ġekil 16. Elektronik kart muhafaza kapsülü 

Epoksi 

Epoksi, termosetler grubundan yapıĢtırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve 

alkaliye direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Çatlağa doldurulmuĢ epoksi 

yapıĢtırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüĢtürür, çatlağın her iki 

yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler. Bu 

özelliklerinden aracın yalıtımını contalarla çözemediğimiz durumlarda epoksi ile suya karĢı 

yalıtımı sağlayacağız. 

Servo Motor 

YarıĢmanın su altı montaj görevini gerçekleĢtirmek için tasarladığımız tutucu kolun 

kontrolleri servo motor ile yapılacaktır. Servo motorun kontrolleri, aracın kapsülü içerisindeki 

elektronik kartlar ile kontrol masası üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak servo motorun 

teknik özellikleri Ģu Ģekildedir; 



  

 Tork: 4,8V: 138,9 oz-inç (10,00 kg-cm) 

 Hız: 4,8V: 0,20 sn / 60 ° 

 Boyutlar: Uzunluk: 1.60 inç (40.6 mm) 

 Genişlik: 0,78 inç (19,8 mm) 

 Dişli Tipi: Metal 
 Dönme Aralığı: 180 ° 

 

ġekil 17. Servo motor ve genel özellikleri 

Tutucu Kol 

Tutucu kolumuzu aracın altına yerleĢtirmeyi 

düĢünmekteyiz. Kolu ağırlık merkezine 

yerleĢtirdiğimizde aracın aldığı yük dengesini 

bozmayacak böylece daha dengeli bir taĢıma 

gerçekleĢtirilecektir. Ön tasarım raporunda tutucu kol 

tercihimizi pnömatik kol tercih etmemize rağmen; 

maliyet ve özgünlük gibi faktörler nedeni ile kendi 

tasarımımızı yapmayı uygun gördük. Tutucu kol, 

ABS filament ile üç boyutlu yazıcımızdan basılmıĢtır. 

Tasarımı iki bölümden oluĢmaktadır. Bunlar; 

1. En yüksek tutma gücünü sağlamamak 

üzere tasarlanmıĢ tutucu kol bölümü 

2. Servo motorun su ile yalıtımını ve 

tutucu kol kontrolünü gerçekleĢtirecek olan servo 

motor kapsülü 

ġekil 18. Tutucu kol tasarımı 

RC Tekne ġaftı 

Aracın su altında kolay hareket etmesini sağlamak için 

kullanacağımız DC motorun tekerlekler ile olan bağlantısını 

sağlayacaktır. Ayrıca DC motorun su yalıtımını sağlayarak motorun 

sağlıklı bir Ģekilde çalıĢmasını sağlayacaktır. ġaft mil uzunluğu 5 CM, 

ġaft dıĢ kapsülü 3 CM ve motor ve Ģaft milinin bağlantısı için kaplin 

kullanılmıĢtır.  

ġekil 19. RC tekne Ģaftı 

CAT6 Kablo 

Aracın elektronik kartları ile kumanda paneli arasındaki veri 

iletiĢiminde kullanılacaktır. CAT6 kablosu çok damarlı bir kablodur.  

Ġçerisinde 8 adet veri iletiĢimi için uygun olacak kablo bulunmaktadır. 

Bu 8 adet kablonun iki tanesini kameralar için kullanılacaktır. Diğer 

kablolar ise; kumanda panelindeki Arduino kart ile haberleĢme için 

kullanılacaktır.  

ġekil 20. CAT6 kablo 

 

 



2*2,50 TTR Kablo 

Aracın ihtiyaç duyacağı enerji ihtiyacını karĢılayacak olan enerji kablosu olarak iki 

damarlı ve 2,50mm kalınlığında kablo kullanacağız. Kablo, 24 volt / 30 amper güç 

adaptöründen aldığını elektrik enerjisini araca iletecektir. 30 metre uzunluğunda olan, kablo 

ile Teknofest Ġnsansız Su Altı yarıĢmasındaki tüm görevleri yerine getirebilecektir.  

 

ġekil 21. Kablo iletken direnci ve akım taĢıma kapasitesi 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın üretiminde, yerli firmalar tarafından karĢılanan malzemeler; bunun haricinde 

bölgesel imkanlar ve okulumuz atölye ve laboratuvarında bulunan üç boyutlu yazıcı, lazer 

çizim makineleri, CNC makinesi vb. alet ve cihazlar ile kendi ihtiyaçlarımız neticesinde 

Ģekillenen tasarımlarımızın üretimi yapılmıĢtır. Bu amaçla kullanılan makine ve cihazlara ait 

özellikler aĢağıda açıklanmıĢtır.  

Üç Boyutlu Yazıcı 

Öncelikle muhafaza tüpü olmak üzere gerekli birçok parçayı elimizde bulunan 3d 

yazıcımızla üreteceğiz. Bu tarz robotik çalıĢmalarda plan dıĢı ihtiyaç olan malzemeler ortaya 

çıkabilir. Bu gibi parçaları rahatlıkla tasarlayıp yazıcımızda üreterek iĢimizi kolaylaĢtıracağız. 

 

Teknik Özellikler 

Modelleme Teknolojisi: FDM （Fused Deposition Modeling） 

Baskı Boyutu: 300x225x380mm 

Filamentler: PLA / ABS 

Dosya Biçimi: STL / OBJ / AMF 

CR-5 Pro FDM 3D Yazıcı Donanımı 

ġekil 22. Üç boyutlu yazıcı ve genel özellikleri 

 



Lazer CNC Kesme Makinesi 

Aldığımız pleksi levhaları lazer CNC kesme makinesinde iĢleyeceğiz. Okulumuzda 

Ģu an mevcut CNC makinemiz bulunmasa da gerekli çizimleri ve ölçüleri ayarladıktan sonra 

ilçemizde bulunan meslek lisesi ile iĢbirliğine giderek kesim iĢlemlerini orada yapmayı 

planlamaktayız. 

 

ÇalıĢma Alanı 18x30x4.5cm 

Çerçeve Boyutu 33x40x24cm 

Masa 30x18cm 

Mil 775 

Mil Motoru (12-36V) 24V 10000 r/dak 

Step motor 

Gövde uzunluğu: 34MM 

Akım: 1.33A 

Gerilim: 12V 

Tork: 0.25N / M 

Güç Kaynağı 24V 5.6A 

ġekil 23. CNC kesim makinesi ve genel özellikleri 

ÇeĢitli Takım Aletleri 

Üretim esnasında raporda yer veremediğimiz tornavida,  pense, kargaburnu, havya, 

yan keski vb. birçok küçük aletlerle de iĢlemler yapılacaktır. Bu malzemelerin birçoğu 

elimizde bulunmaktadır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın muhtemel ölçüleri tablodaki gibidir. Ayrıca aracın öz kütlesini de suyun öz 

kütlesine yakın ölçüde ayarlayarak mümkün olduğunca motor kullanımı en aza 

indirgenecektir. Bu dengelenme sağlanırken aracın üzerine yüzen köpüklerden bağlanarak öz 

kütle dengesi sağlanacaktır. Eğer aracın ağırlığı az gelecek gibi bir durum söz konusu olursa 

kurĢun plakalar ilave edilerek ağırlık dengelenecektir.  

 

 

 

ġekil 24. Aracın mekanik tasarım boyutları 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Kritik Tasarım Süreci 

Aracın elektronik tasarımı ön tasarım sürecinde belirlediğimiz Ģekilde devam 

edilecektir. Arduino Mega elektronik kartı yerine daha hızlı olan Arduino DUE kartını 

kullanılacaktır. Enerji 24V / 30A gerilimle ana hattan araca gönderilecektir. DC-DC 

dönüĢtürücü ile elektronik kartlar için gerekli olan gerilim sağlanacaktır. Fırçasız su itici 

motorlara ise 24 V gerilim herhangi bir gerilim düĢürülmeden fırçasız su itici motorlarına 

verilecektir. 

Aracın elektronik yönetimi Ģekil 25’te gösterildiği gibi olacaktır. Arduino DUE ile 

araç yönetilecektir. Aracın tekerlekleri için tork kapasitesi yüksek fırçalı DC motor 

kullanılacak ve bu motorlar 2 adet L298N motor sürücüler ile kontrol edilecektir. Bu fırçalı 

DC motorlar 12 V gerilimle çalıĢtırılacaktır.  Fırçasız motorlarımız kontrolleri ise dört motor 

kontrolü yapabilen çift yönlü ESC sürücüler ile gerçekleĢtirilecektir. Kamera görüntüleri data 

Aracın muhtemel 

ebatları 

En Boy Yükseklik 

32 cm 43 cm 22 cm 



hattı üzerinden elektronik kartlara bağlanmadan doğrudan bilgisayara aktarılacaktır. Aracın 

denge kontrolünü sağlamak için ivmeölçer, bulunduğu derinliği saptamak için basınç ölçer, 

sıcaklık için de sıcaklık sensörü kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 25. Elektronik blok Ģeması 

ARDUĠNO DUE KART 

Ön tasarım sürecinde belirlediğimi Arduino Mega kartı yerine Arduino DUE 3.3V 

klon kartı kullanılacaktır. DUE kartı Mega kartına göre maliyetli olmasına rağmen, Arduino 

DUE kartı bize kontrollerde hız avantajı sağlayacaktır. Üzerinde bulunan çok sayıda giriĢ 

çıkıĢ pini sayesinde sağladığı kullanım kolaylığı tercih nedenlerimizin diğer bir önemli 

hususunu oluĢturmaktadır. Kartın görseli ve teknik özellikleri aĢağıda paylaĢılmıĢtır.   

 

Mikrodenetçi:   Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3 

ÇalıĢma voltajı: 3.3V 

GiriĢ voltajı (önerilen): 7-12V 

GiriĢ voltajı (limit değerler): 6-16V 

Dijital I / O Pinleri: 54 (bunlardan 12'ı 

PWM çıkıĢı sağlamaktadır) 

Analog Çıkışlar Pinleri: 2 (DAC) 

Analog Giriş Pinleri: 12 



5V Pin için DC Akımı: 800 mA 

3.3 V Pin için DC Akımı: 800 mA  

Flash Bellek: 512 KB hepsi kullanıcı 

uygulamaları için kullanılabilir 

SRAM: 96 KB (iki banka: 64KB ve 

32KB) 

Saat Hızı: 84 MHz 
ġekil 26. Arduino DUE kartı ve özellkleri 

CCTV (ANALOG) KAMERA 

Ġnsansız su altı aracımızın ön tasarımında ip kamera 

kullanmayı planlamıĢtık. Maliyet ve kamera görüntüsünün tek hat 

üzerinden gönderilebilmesi kolaylığından dolayı CCTV (Analog) 

kamera tercih edilmiĢtir. Aracımızda biri ön kısmı ve alt tutucu 

kol kontrollerini yapmak üzere kamera konumlandırılacaktır. Ġki 

kamera tercih nedeni, aracın su altındaki kontrollerinde daha fazla 

görüĢ açısı sağlamasıdır. Kameralar kablolar ile tüp içerisine 

bağlantıları ve su yalıtımları sağlanmıĢ iki adet kamera 

muhafazası ile araç üzerine monte edilecektir. Kameralara ait 

görüntüler Ģekil 6’da verilmiĢtir. 

ġekil 27. Analog kamera 

35A Programlanabilir 4’lü ESC – Çift Yönlü Motor Sürücü 

Ön tasarım raporumuzda planlanan tekli fırçasız motor sürücü yerine elektronik 

bütün özellikleri aynı 4’lü motor sürücü kartları kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun en 

önemli nedenleri arasında maliyetlerde sunduğu avantaj gelmektedir. Ayrıca ebatlarının teknli 

motor sürücülere oranla çok daha küçük olması tüp içerisinde konumlandırılması artı avantaj 

sağlayacaktır. Su altı motorlarının sürülmesi için 35 A çift yönlü 4’lü ESC kullanılacaktır. Su 

altı araçlarında yüksek hareket kabiliyeti kazandırabilmek için motorların ileri ve geri 

yönlerde kullanılabilmesi önemlidir. Aynı zamanda su altında çalıĢan motorlar basınç altında 

çalıĢtıkları için yüksek akım çekmektedirler. Bu yüzden çift yönlü ve motorlarımızın akım 

değerlerini karĢılayabilecek 35 A’ lik ESC motor sürücüler tercih edilmiĢtir. Ön tasarım 

raporumuzda planlanan tekli fırçasız motor sürücü yerine elektronik bütün özellikleri aynı 

4’lü motor sürücü kartları kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun en önemli nedenleri arasında 

maliyetlerde sunduğu avantaj gelmektedir. Ayrıca ebatlarının tekli motor sürücülere oranla 

çok daha küçük olması tüp içerisinde konumlandırılması artı avantaj sağlayacaktır. Su altı 

motorlarının sürülmesi için 35 A çift yönlü 4’lü ESC kullanılacaktır. Su altı araçlarında 

yüksek hareket kabiliyeti kazandırabilmek için motorların ileri ve geri yönlerde 

kullanılabilmesi önemlidir. Aynı zamanda su altında çalıĢan motorlar basınç altında 

çalıĢtıkları için yüksek akım çekmektedirler. Bu yüzden çift yönlü ve motorlarımızın akım 

değerlerini karĢılayabilecek 35 A’ lik ESC motor sürücüler tercih edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 



 Teknik Özellikler 

Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiĢ, çift 

yönlü 

Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

Akım sensörü 

AĢırı ısı koruma 

Azami Akım 35 Amper 

Anlık Akım 40 Amper 

Boyutlar  36x36mm 

Ağırlık (Kablolarla Birlikte) 12,2gr 

PWM – 1900 Mikrosaniye Tam Ġleri, 1500 

Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye Tam Geri 

çalıĢma 

PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

ġekil 28. 4'lü ESC motor sürücü ve genel özellikleri 

DC Motor Sürücü Kartı(L298N Çift Kanallı Motor Sürücü Kartı Modülü) 

Aracımızın havuz dibinde rahat hareket edebilmesi için eklediğimiz motorları çift 

kanal DC motor sürücü ile kontrol edeceğiz. Motorlarımızın akım değerini karĢılayacak 

L298N akım değerine sahip güçlü motor sürücüler kullanılacaktır.   

 
ġekil 29. L298N motor sürücü kartı 

MPU6050 6 Eksen Ġvme ve Gyro Sensörü - GY-521 

Ön tasarım raporumuzda planladığımız Ģekilde ivme ölçer için aynı ürün 

kullanılacaktır. MPU-6050 çeĢitli hobi, multicopter ve robotik projelerinde sıklıklı kullanılan 

üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir IMU 

sensör kartıdır. Aracımızın su altında daha dengeli ve stabil çalıĢması için MPU6050 6 Eksen 

Ġvme ve Gyro Sensörü kullanmaya karar verdik. Bu sensörden gelen veriler kontrol edilerek 

araç baĢka bir yöne doğru eğilim sağladığında motorlar devreye girerek aracın dengesini 

sağlayacaktır. 

 

Teknik Özellikler 

Çalışma gerilimi: 3-5V 

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

Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı:  ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

İletişim: Standart I²C 

ġekil 30. 6 Eksen ivme ve gyro sensör 

 



Audio, S-Video Capture Görüntü Ses Yakalama Cihazı 

Araç üzerinden alacağımız görüntüleri bilgisayara aktarmak ve görüntülerin 

bilgisayar ortamında iĢlenmesi için görüntü yakalama cihazı kullanılacaktır. Ġki adet 

kameradan görüntü alınacağı için bilgisayarın USB giriĢinden bağlayacağımız iki görüntü 

yakalama cihazı olacaktır. Kullanacağımız malzemeye ait genel özellikleri ve malzeme resmi 

Ģekil 31’de verilmiĢtir. 

 

Genel Özellikleri 

- Easier Cap Ezcap DC60 USB 2.0 CVBS, Audio, S-Video 

Capture Görüntü Ses Yakalama Cihazı 
- Cihazın ÇalıĢması için USB 2.0 Arayüzünün Gücü yeterlidir. 

- Parlaklık, Kontrast, Ton ve Doygunluk kontrolü 

- TaĢınması Kolay, Kompakt Tasarım 

- Ses kartı olmadan ses yakalayabilir 

- Tüm resim ve ses dosyalarını destekler 

- Kurulum Sonrası Tak & ÇalıĢtır Desteği 

ġekil 31. Ses ve görüntü yakalama kartı 

Analog Su Basınç Sensörü 

Gravity Analog Su Basınç Sensörü, 0-1.6 Mpa basıç aralığında ölçüm yapabilen, 

ölçüm sonucunu 0.5 – 4.5 V arasında linear olarak voltaj çıkıĢı gösteren bir sensördür. Yani 0 

basınçta 0.5 V çıkıĢ verirken 1.6Mpa basınçta ise 4.5V çıkıĢ verecektir. Ölçüm aralığı 0-1.6 

Mpa olmasına karĢı 2Mpa basınca kadar sensörü kullanabilir. Projemizde derinliği algılamak 

için basınç sensörü kullanarak aracımızın hangi derinlikte olduğunu tespit edeceğiz. Belli bir 

derinlikte durması gerektiğinde motorları çalıĢtırarak sabit derinlikte durması sağlanacaktır. 

 

Basınç Ölçüm Aralığı: 0-1.6 Mpa 

Çalışma Voltajı: 5V 

Çıkış Voltajı: 0.5-4.5 V 

Ölçüm Hassasiyeti:0.5%~1%FS (0.5%, 0~55°C) 

Su Geçirmezlik Durumu: IP68 

Çalışma Sıcaklığı: -20 ~85°C 

Çalışma Akımı: 2.8mA 

Normal Çalışma Basıncı: ≤2.0 Mpa 

Maksimum Basınç: 3.0Mpa (Bu basınç üzerinde 
ürün hasar görür) 

ġekil 32. Analog su basınç sensörü 

Voltaj ve Gerilimi Ayarlanabilir Converter 

Aracımızın enerji ihtiyacını dıĢarıdan 2x2.5 kablo ile 24V olacak Ģekilde dıĢardan 

sağlayacağız. Araçtaki elektronik kartların enerji ihtiyacını dıĢardan gelen 24V enerjiyi 12V’a 

dönüĢtüren Converter kullanarak sağlayacağız. Su itici motorların enerji ihtiyacını da dıĢardan 

gelen 24V enerjimizle sağlayacağız. 



 

ġekil 33. Voltaj düĢürücü 

24V 30A Metal Kasa Ġç Mekan Güç Kaynağı 

Ön tasarım sürecinde 12 volt ve 40 amper olarka kullanmayı planladığımız güç 

kaynağı yerine aynı özelliklerde 24 volt ve 30 amper güç kaynağı kullanılacaktır. Bu ürünü 

tercih etme nedenimiz güç kablolarının uzun olması sebebiyle kablolardaki güç kayıplarını en 

aza indirmektir. Aracımızın gerek duyduğu voltaj ve gerelim değerleri araç içerisinde 

kullanacağımız  voltaj düĢürücüler ile yapılacaktır. Ayrıca 12 volt güç kaynağından iki adet 

kullanmak yerine bu üründen tek kullanmamız maliyet açısından da artı avantaj sağlayacaktır. 

Bu ürünün kullanılmasının nedeni, Teknofestin uygun gerilim ve voltaj değerlerine sahip 

enerji sağlamamasından dolayıdır. 

 

Teknik Özellikler 

Kasa: Metal 

Giriş Gerilimi: 170~250VAC 

Koruma: IP20 

Çıkış Gerilimi: 24 VDC 

Çıkış Max Akım: 30 A 

Güç: 720 W 

ġekil 34. 24V / 30A güç kaynağı 

30 A Büyük Boy Cam Sigorta 

 

Aracımızın elektriksel güvenliğini sağlamak için sistemin 

enerji giriĢine 30A’lik cam sigorta bağlamayı düĢünmekteyiz. Cam 

sigorta kullanmaktaki sebebimiz arızalanması durumunda kontrol 

edebilmemiz ve değiĢtirmemiz daha kolay olduğu içindir. 

ġekil 35. 30A Cam sigorta 

4.3.2. Algoritma Kritik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızda yarı otonom yarı manuel bir algoritmik yapıda oluĢturulacaktır. 

Aracın ağırlığı ile su öz kütlesine eĢitlenmesi yapılacaktır. Ancak her türlü duruma istinaden, 

aracın su içerisinde belirli bir noktada sabit kalabilmesi için su basınç sensörlerinden otonom 

olarak okunan verilerin yardımı ile araç su içerisinde sabit kalması sağlanacaktır. Bu 

kontroller araç elektronik kartları ile otonom olarak ayarlanacaktır.  



Aynı Ģekilde aracın dengesinde oluĢabilecek denge sorunları için otonom görevle 

araç tarafından gerçekleĢtirilecektir. Bunun için Ġvme ve Gyro Sensöründen gelen değerlere 

göre de aracın su içerisinde dengede kalması otonom olarak sağlanacaktır.  

Aracın uzaktan kontrol görevleri için kontrol masasında yer alan kumanda merkezi 

sayesinde yapılacaktır. Aracın ileri geri ve yukarı aĢağı hareketleri ve sağa sola dönüĢleri 

uzaktan kontrol sistemi ile gerçekleĢecektir. Uzaktan kontrol masasında bilgisayar ve 3 adet 

joystick kumandası bulunan bir sitem tarafından sağlanacaktır. Kontrol masasından 

aracımızdaki Arduino kartına seri iletiĢim komutları gönderilecek ve kart tarafından bu 

komutların iĢlenmesi gerçekleĢecektir. Kontrol masası ve Arduino kart iĢleyiĢini gösteren akıĢ 

Ģeması Ģekil 36’de gösterilmiĢtir. Bunun haricinde; otonom görev için de kullanılacak 

yönteme iliĢkin bilgilere de dıĢ arayüz baĢlığı altında yer verilmiĢtir. 

 

ġekil 36. Sualtı aracı akıĢ Ģeması 

4.3.3. Yazılım Kritik Tasarım Süreci 

Araçta elektronik kontrol yazılımları arduino ile yazılacaktır. Arduinoyu seçme 

sebebimiz araĢtırma yaparak daha fazla bilgiye ulaĢabilecek olmamız, daha sade bir dil 

kullanılması ve çok geniĢ bir kütüphaneye sahip olmasıdır.  

Arduinonun iĢimizi kolaylaĢtıran seri haberleĢme protokolünü SoftwareSerial 

kütüphanesini kullanarak gerçekleĢtireceğiz. Böylece aracın gerekli komut ve yönlendirme 

         

Hayır  

Hayır  

BaĢla 

İvme ölçeri oku 

Eksenler 

dengede 

mi? 

Bilgisayardan gelen 

derinlik bilgisi, basınç 

sensörü bilgisi 

İlgili motorları çalıştır 

Kontrol ünitesi 

komutlarını oku 



iĢlemini sağlayacağız. Arduinonun elektronik kart maliyeti düĢük olduğu ve açık kaynak koda 

sahip bir yazılıma sahip olması sebebiyle kullanımı çok fazla bu yüzden de kod kaynağı çok 

geniĢtir.  

Bilgisayar tarafında da Visual Studio programının C# platformunu kullanacağız. 

Görüntüleri harici bir uygulama olmadan Visual Studio üzerinde yazdığımız yazılımla 

gerçekleĢtirmeyi planlamaktayız. Bu yıl ilk defa uygulanacak olan temel kategorideki otonom 

görev için de C# yazılımına aldığımız görüntüleri OpenCV kütüphaneleri kullanarak 

iĢleyeceğiz. Otonom görev için de karar mekanizması kontrol masasındaki bilgisayarımız 

olacaktır. Kontrol masasındaki bilgisayarın gerçekleĢtireceği iĢlemler ile ilgili bilgilere DıĢ 

Arayüz baĢlığı altında yer verilmiĢtir. 

 

ġekil 37. Arduino kod ekranı  

4.4. DıĢ Ara Yüzler 

DıĢ Ara yüz olarak harici bir program kullanmayacağız. Bütün dıĢ ara yüz 

yazılımlarımızı visual studioda tasarlayacağımız ara yüz yazılımlar ile gerçekleĢtireceğiz. 

Tasarlayacağımız ara yüzümüzde doğrudan kamera bağlantısından alacağımız görüntüleri 

göreceğimiz 2 tane kamera alanımız, sensörlerden gelen değerleri okuduğumuz kontrol 

panelimiz ve gerektiğinde de aracı bilgisayardan da yönlendirme yapabileceğimiz kontrol 

butonlarımız olacaktır. Bu sayede aracımızı hem masaüstü kumanda panelinden hem de 

bilgisayardan yönetebileceğiz.   

Araç kontrolleri için 2 farklı kontrol tasarımı oluĢturulacaktır. Bunlardan bir tanesi 

bilgisayar üzerinden seri haberleĢme ile yapılacak; diğer ise kumanda paneli üzerinden 

yapılacaktır. Bunun nedeni olası her durumda araç kontrollerimizi sağlayacak alternatiflerin 

oluĢturulmasıdır. Bilgisayardaki yönetimi de kolaylaĢtırabilmek için su iticilerin yönlendirme 

butonları klavyedeki yön tuĢlarına aracın altındaki tekerleklerin hareketleri için de W,A,S,D 

tuĢlarına bağlanacaktır. Aracın sağa ve sola dönüĢleri için ALT tuĢu ve sağ sol yön tuĢları 

birlikte kullanılacaktır. Tutucu kolun tutma ve bırakma hareketi Space tuĢuna bağlanacaktır. 

Bu tuĢların kullanılma sebebi birçok oyunda hareket ve yönlendirme için bu tuĢların 

kullanılmıĢ olması ve bu tuĢlara ellerin daha alıĢkın olmasından dolayıdır. Tutucu kolda Space 

tuĢu kullanma sebebimiz bu tuĢların yapmak istediğimiz iĢleme daha uygun olması ve 

kargaĢayı önlemek içindir.  

Veri merkezine gelecek olan veriler kumanda panelindeki arduino kart üzerinden 

bilgisayara ulaĢacaktır. Visual studio seri port üzerinden arduino kart ile iletiĢim kuracaktır. 

Bilgisayar yazılımına bağlı olan arduino kart aldığı verileri seri iletiĢim(Tx-Rx) protokolü 

üzerinden araç üzerindeki karta gönderecektir. Verilen komutlar araç tarafından 

değerlendirilerek gerekli iĢlemleri gerçekleĢtirecektir. 

Aracımızda 2 adet analog kamera kullanılacaktır. Analog kamera kullanmayı tercih 

etmemizden dolayı ön tasarım raporunda belirtilen switch malzemelerimizden çıkarılmıĢtır. 



Bu durum araç maliyetini biraz daha düĢürmüĢ ve kullanımda malzeme karmaĢasını 

azaltmıĢtır.  

Otonom görevimizde ön kameradan aldığımız görüntüyü görüntü iĢleme yöntemiyle 

iĢleyerek kapının konumları tespit edilecektir. Yerleri tespit edilen kapının konumuna göre 

araç otonom olarak kapıdan geçecektir. Görüntü iĢleme olayı araç üzerinde değil; bilgisayar 

üzerinde hazırlamıĢ olduğumuz insansız su altı aracı yönetim panelinde tasarladığımız yazılım 

gerçekleĢecektir. Bilgisayar kaynaklarını kullanmamız, otonom görevin daha hızlı ve doğru 

bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayacaktır. Bilgisayarımız aldığı görüntüyü yorumlayarak 

gerekli komutları üretecek ve aracımızı yönlendirecektir. Kontrol masasındaki kontrol ara 

yüzümüzün tasarımı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 38. Bilgisayar kontrol ara yüz paneli 

5. GÜVENLĠK 

Aracımızın üretim ve kontrollerini gerçekleĢtirirken her aĢamada öncelikli amacımız 

iĢ sağlığı ve güvenliği kuralları olmuĢtur. Bunun için iĢlemlerimizin her aĢamasının 

planlanmasında ilk hususlar iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarının belirlenmesi olmuĢtur. ĠĢ 

sağlığı ve güvenliği kurallarının belirlenmesinde ilk aĢaması yarıĢma Ģartnamesindeki 

maddelerin tasarım, üretim ve uygulama aĢamalarına yansıtılmasıdır. Bu kurallara 

uyulmaması durumunda, her ekip üyesi oluĢabilecek maddi ve sağlık yönünden oluĢabilecek 

zararların bilincindedir. Bu amaçla aracın havuza girmeye uygun olmaması durumunda 

aracımızın tasarım ve üretim aĢamasında alınacak maddeler detaylı olarak değerlendirilmiĢ ve 

aĢağıda açıklanmıĢtır; 

 Kablolu araçlar için kontrol masasında acil durdurma butonu olacaktır. 

 Kablonun elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir Ģekilde açıkta 

kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır. Araçların kontrol masası ile iletiĢimini sağlayan 

kablo üzerinde belirlenen güç ve akım ihtiyacına göre uygun seçilmiĢ bir sigorta bulunmalıdır. 

Güç kaynağı üzerinde sigorta olması durumunda ilave sigorta konulması gerekmemektedir. 

 Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karĢı izolasyonu yapılmıĢ 

olmalıdır. 



 Aracın hareketini sağlayan motor/pervane sistemlerinde ortada açık keskin 

uçlar olmayacak, tüm uçlar köreltilmiĢ ya da nozul içerisinde bulunacaktır. 

 Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak ve 

yuvarlatılacaktır. 

 Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel bağlantıları gergin olmamalı, ani 

hareketlerde esneklik sağlayabilmelidir. 

 Su üstü 220V AC ile çalıĢan cihazların elektriği su altı aracının elektriğinden 

tamamen ayrı olacaktır. 

6. TEST 

Aracımızın ön tasarım sürecinden kritik tasarım sürecine kadar olan zaman içerisinde 

denemeler ve testler yapılmıĢtır. Bu testlere ait veriler, bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.  

Araç ġase Tasarım Modelinin Çıkartılması 

Aracımızın en uygun ve verimli Ģekilde kullanılabilmesi için tasarım model 

oluĢturulmuĢtur. Bunun ilk aĢamasında bilgisayar ortamında tasarladığımız modelin hata ve 

sorunlarının düzeltilmesi için kontrplak üzerinde bir ön tasarım modeli oluĢturulmuĢtur. 

OluĢturulan modelden edilen bilgilere göre pleksiglas levhadan kesim gerçekleĢtirilecektir. 

 

  

Elektronik Kart Muhafaza Tüpü 

Aracımızın en kritik malzemelerinden olan elektronik malzemeler için muhafaza 

tüpü tasarımı kendi imkanlarımız ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun için ilk olarak tasarımını 

planladığımız tüp üç boyutlu yazıcı ile PLA filamentler kullanılarak yapılmıĢtır. 



  

 

 

Tutucu Kol 

YarıĢma görevleri arasında yapılacak olan su altı montaj görevini gerçekleĢtirmek 

üzere birçok tutucu kol ürünleri incelenmiĢ; maliyetinin yüksek olması ve projemiz için 

uygun kullanım kolaylığını sağlamaması nedeni ile tutucu kolu ekibimiz tarafından 

tasarlanmıĢtır. 

 

ESC ve Su Altı Ġtici Testi 

Aracın bütün hareket kabiliyetini sağlayacak olan su altı iticileri ve kontrol 

kartlarının en verimli Ģekilde çalıĢtığını test etmek için ürünlerin denemesi yapılmıĢtır. 

 



DC Motor Testi 

Aracın su altı hokey görevini gerçekleĢtirecek olan motor ve tekerleklerin çalıĢmaları 

test edilmiĢtir. Ayrıca DC motor su yalıtımı için su altı motor muhafazası tasarlanmıĢtır. 

 

Bilgisayar ve Arduino Kart Seri iletiĢimi 

Bilgisayar ile Arduino kart ve Arduino kartlar arasında seri iletiĢim kontrolleri 

yapılmıĢtır. Bu kontrollerde hazırladığımız su altı görevlerine ait görevlerin ait kodların tepki 

süreleri kontrol edilmiĢtir. 

 

7. TECRÜBE 

Okulumuz bünyesinde, TUBĠTAK Bilim fuarı, kulüp çalıĢması, MEB Robot 

yarıĢmaları, bireysel ve ekip çalıĢmaları gibi birçok proje üzerinde aktif olarak çalıĢmaktayız. 

Bu çalıĢmalarımızdan edindiğimiz bilgiler ile her projemizi bir bin öncekinin üstüne inĢa 

ederek, daha geliĢmiĢ ve daha kompleks projeler ile devam ediyoruz. Bu projelerin bir 

adımını da artık uluslararası boyutlara taĢıma düĢüncesindeyiz. Teknofest uluslararası bir 

platformda ekibimizi ve çalıĢmalarımızın tanıtımını sağlayacaktır. Teknofest gibi bir 

yarıĢmada ilk deneyimimiz olsa da daha önceki bilgi ve tecrübelerimiz sayesinde baĢarılı 

ürünler ortaya koyacağımıza olan inancımız tamdır.  

Teknofest yarıĢmalarına hazırlık sürecinde, bilgi ve deneyimlerimiz yeterli olduğunu 

düĢüncesine rağmen bazı hatalar ve sorunlar ile karĢı karĢıya kalmaktayız. Bu hata ve sorunlar 

bilgi ve deneyimlerimizin geliĢmesini sağlamıĢtır. Bunun sonucu olarak; projemiz her 

ortamda ve koĢulda hatalardan en fazla Ģekilde arındırılmıĢ olacaktır. Süreç içerisindeki 



deneyimlerimiz ve karĢılaĢtığımız hata ve sorunlara ait çözüm önerilerimiz aĢağıda 

listelenmiĢtir; 

 Araç elektronik kapsülü için yoğun basınç altında oluĢabilecek su sızdırmalarına 

yönelik olarak; yazıcı baskısı esnasında oluĢabilecek mikron seviyesindeki boĢlukları epoksi 

ile kaplanması çözümü geliĢtirilmiĢtir.  

 Seri haberleĢme testleri sırasında; Arduino dijital giriĢlerindeki, küçük voltaj 

parazitlerinin kartın çalıĢmasında olumsuz yönde etkilediğini tespit edilmiĢtir. Böyle bir 

soruna karĢın; çözüm yöntemi olarak, yüksek kapasiteli dirençler ile toprak hattına bağlantı 

kurularak sorun çözülmüĢtür.  

 Kapsül basınç testleri sırasında, su sızıntılarının olduğu tespit edildi. Bu 

sızıntıların kapsülün kapak bölümünde bulunan boĢluklardan kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır. Bu 

sorunun çözüm yöntemi olarak tekerlek iç lastikleri ile conta sistemi oluĢturulmuĢ ve sızıntılar 

engellenmiĢtir.  

 12V / 40A güç adaptörü seri bağlantısı isteğimizi karĢılayacak olmasına rağmen; 

24V / 30A güç adaptörü daha verimli çalıĢmalar elde edeceğimizi tespit ettik.  

 ESC motor sürücüler ile ilk çalıĢma yapmaktayız. Bu çalıĢmalarımız önceki 

bilgilerimiz ile ESC motor sürücü testlerini baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirdik. ESC 

kontrolleri ile robotik kodlama bilgilerimize yeni deneyimler ve bilgiler kattık. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Projemizin yarıĢma Ģartnamesine uygun ve zamanında tamamlanması projemizin 

öncelikli amaçları arasındadır. Bu nedenle projenin her aĢaması sorumluluk alanına giren ekip 

üyeleri tarafından planlanmaktadır. Ayrıca bu planlarda oluĢabilecek hatalar ekip üyeleri 

tarafından değerlendirilmekte ve ekip kaptanının onayı ile iĢleme alınmaktadır. Çünkü iyi bir 

proje iyi bir planlama sonucunda hayata geçecektir. Ön tasarım raporunda hazırladığımız 

iĢlemlerin planlandığı Ģekilde yürütülmektedir. Ancak pandemi ve tam kapanma sürecinden 

dolayı bazı iĢlem süreçlerinin yeniden zaman planlaması yapılmıĢtır. Projemizle ilgili iĢ ve 

iĢlemlerin zamanı yarıĢma Ģartnamesine uygun olacak Ģekilde detaylandırılmıĢ ve aĢağıdaki 

tabloda belirtilmiĢtir; 

  İnsansı Su Altı Aracı İş Zaman Çizelgesi 

  Yapılacak İş Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 
Başvurunun yapılması ve 
Ön Tasarım raporunun 
hazırlanması 

x x 
      

2 
Aracın tasarımsal 
çizimlerinin ve blok 
şemalarının oluşturulması  

x 
      

3 
Araçta kullanılacak 
malzemeler ile detaylı 
çalışmalar yapılması 

x x x 
     

4 
Aracın kontroplak malzeme 
kullanılarak 3 boyutlu 
protitipinin yapılması   

x 
     

5 
Aracın mekanik 
aksamlarının oluşturulması   

x x x x 
  

6 Malzemelerin alınması 
  

x x x 
   

7 
Alınan malzemelerin 
testlerinin yapılması   

x x x 
   



8 
Elektronik sistemin bir 
bütün halinde araca test 
edilmesi     

x x 
  

9 
Elektronik sistemin bir 
bütün halinde araca monte 
edilmesi     

x x 
  

10 
Kritik tasarım raporunun 
hazırlanması    

x x 
   

11 
Gerekli kodlamaların 
yapılması ve yazılımın 
geliştirilmesi     

x x 
  

12 
Sualtı Aracın Sızdırmazlık 
ve Hareket Kabiliyeti 
testlerinin yapılması     

x x x 
 

13 Yarışmaya katılım 
       

x 
ġekil 39. Zaman çizelgesi 

8.2. Bütçe Planlaması 

Projemizin bütçe planlanması, projemizin en kritik aĢamasını oluĢturmaktadır. Bu 

aĢamada yanlıĢ yapacağımız bir planlama gereksiz maliyetlerin oluĢmasına neden olacaktır. 

Bu durumda dolaylı olarak zaman kayıplarına ve projenin sürdürülebilirliğini aksatacaktır. Bu 

nedenle her ekip üyemiz sorumluluk alanlarındaki malzeme belirlemeleri en uygun ve en az 

bütçe ile gerçekleĢtirmeyi tercih etmektedir. Maliyetlerin azaltılması için okul kaynaklarının 

kullanılmasına (üç boyutlu yazıcı, elektronik demirbaĢlar, lazer çizim makineleri vb.) özen 

gösterilmektedir. Ön tasarım aĢamasından bu yana gerçekleĢtirdiğimiz özellikle üç boyutlu 

yazıcı ile yaptığımız çalıĢmalar maliyet açısından önemli bir maliyet yükünü projemizden 

kaldırmıĢtır.  

Bütçenin kaynakları için bölgemizdeki projemize destek olacak sponsorlar, okul ve 

okul aile birliği kaynakları ile teminin edilecektir. Ayrıca Teknofest’in sağlayacağı bütçe 

imkanları ile oluĢabilecek elektronik arıza hatalarına karĢı ürünlerin yedekleri ve eksik kalan 

malzemelerin temin edilmesi planlanmaktadır. YapmıĢ olduğumuz bütçe planlanması 

aĢağıdaki tablodadır; 

İnsansız Su Altı Aracı Bütçe Planlaması 

  Malzeme Adı Adet Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1
1 

Pleksi Levha 2 Metrekare ₺110,00 ₺220,00 

2
2 

ABG 1.75 mm Beyaz PLA 
Filament 

2 Adet ₺118,99 ₺237,98 

3
3 

Arduino Due 3.3V Klon - USB 
Kablo Dahil 

1 Adet ₺273,36 ₺273,36 

4
4 

Arduino UNO R3 Klon  1 Adet ₺32,43 ₺32,43 

5
5 

CCTV (Analog) Kemera 2 Adet ₺350,00 ₺700,00 

6
6 

35A Programlanabilir 4'lü ESC 
– Çift Yönlü Motor Sürücü 

2 Adet ₺690,00 ₺1.380,00 

7
7 

Sualtı İticisi 8 Adet ₺569,00 ₺4.552,00 



8
8 

Servo Motor 1 Adet ₺43,35 ₺43,35 

9
9 

12 V 37 mm 130 RPM 30:1 
Redüktörlü DC Motor 

4 Adet ₺77,47 ₺309,88 

1
10 

L298N Çift Kanallı Motor 
Sürücü Kartı Modülü 

2 Adet ₺25,50 ₺51,00 

1
11 

MPU6050 6 Eksenli Gyro ve 
Eğim Sensörü 

1 Adet ₺26,07 ₺26,07 

1
12 

Analog Su Basınç Sensörü 1 Adet ₺171,62 ₺171,62 

1
13 

24V 30A Metal Kasa İç Mekan 
Power Supply 

1 Adet ₺372,72 ₺372,72 

1
14 

24v 12v converter 12 A 1 Adet ₺131,97 ₺131,97 

1
15 

2*2,5 kablo 30 Metre ₺8,45 ₺253,50 

1
16 

Cat 6 Ethernet kablosu 30 Metre ₺3,00 ₺90,00 

1
17 

Kamera Muhafazası 2 Adet ₺83,40 ₺166,80 

1
18 

Epoksi 1 Paket ₺73,00 ₺73,00 

1
19 

Tekerlek 2 Çift ₺15,00 ₺30,00 

2
10 

Görüntü Yakalama Cihazı 2 Adet ₺79,76 ₺159,52 

        Toplam: ₺9275,20 
ġekil 40. Bütçe planlaması 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızda yarıĢma Ģartnamesi de göz önüne alınarak bazı özgün kısımlar 

geliĢtirilmiĢtir. Bu özgün kısımlar belirlenirken önceki yapılan yarıĢmalar incelenmiĢ oradaki 

eksiklikler tespit edilerek özgün bir tasarım ortaya çıkarılmıĢtır. 

Aracımızın en özgün yanı tutucu kolun aracın ağırlık merkezine yerleĢtirilmesi 

olmuĢtur. Bu sayede aracımızın taĢıması gereken bir eĢya görevi olması durumunda 

aracımızın dengesi bozulmadan kolaylıkla taĢıyabilecektir. 

Bir diğer özgün noktamız, bu sene yarıĢma Ģartnamesinde hokeyi kaleye atma görevi 

bulunmaktadır. Bu görevi araç üzerinde bulunan su iticilerle gerçekleĢtirmek zor olacaktır. 

Çünkü su iticilerle aracın dengesini kurmak zordur. Bu sebeple görevi daha rahat 

gerçekleĢtirebilmesi için aracımızın altına 4 adet tekerlek yerleĢtireceğiz. Hokeyleri kaleye 

daha rahat atacağımızı düĢünmekteyiz. 

Bir diğer yanı ise yine hokeyleri daha rahat kontrol altında tutabilmek için aracımızın 

önüne yarım daire Ģeklinde hokey itici tasarladık. Bu hokey tutucu sayesinde daire içerisinde 

kalan hokey aracın hareketleri esnasında aracın kontrolünden çıkmayacaktır. 



10. YERLĠLĠK 

Aracımızın elektronik parçaların bir kısmı zaruri sebeplerden dolayı ithal ürünlerden 

kullanmak zorundayız. Ancak tasarımla ilgili kısımlarda büyük ölçüde 3d yazıcımızı 

kullanarak üretimi kendimiz gerçekleĢtireceğiz. Ayrıca yaptığımız yazılımların kodlamalarını 

da tamamen kendimiz gerçekleĢtireceğiz. Bu yüzden görüntüleme gerçekleĢtirmek için bile 

ara yüz uygulaması kullanmadan doğrudan kendi gerçekleĢtirdiğimiz yazılımı kullanacağız.  

Araç elektronik tüpü, tutucu kol, DC motor muhafazası gibi malzemeler kendi 

tasarımlarımız olup okulumuz üç boyutlu yazıcısı ile üretilmiĢtir. Aryıca teker ve DC motor 

bağlantısı için yerli firmalar tarafından tekne Ģaftları temin edilmiĢtir. Pleksiglas levhaların 

üretimi için Türkiye’de faaliyet gösteren iĢletmeler ile iletiĢime geçilmiĢ ve yerli olarak temin 

edilecektir.  

Kısacası kendi imkanlarımızla gerçekleĢtirebileceğimiz her Ģeyi kendimiz 

gerçekleĢtireceğiz. Kullanacağımız ürünler için de öncelikle yerli üretim bulup 

bulamayacağımızı kontrol edeceğiz. Temin edemezsek ithal ürünlere bakacağız. 
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