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1. RAPOR ÖZETİ  

 

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nin 2015 yılından bu yana günümüzde 
ön plana çıkan ve gelecekte daha da önem kazanacağı düşünülen alanlardan faaliyet 
göstermektedir. İnsansız araçlar, robotik çalışmalar, 3D tasarım ve kodlama gibi teknolojik 
alanlarda proje çalışmaları yürütmektedir. Bilim Sanat Merkezi bünyesinde olması nedeniyle 
ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerinden oluşan farklı yaş ve sınıflarda öğrencilerden 
oluşmaktadır. Öncelikle öğrencilerimize ekip olarak proje yürütme sürecine ilişkin bilgi, 
tecrübe ve tutum geliştirmelerine üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

Farklı yaş ve sınıf düzeyindeki öğrencilerden oluşturulan gruplar ile proje çalışmaları, 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım, TÜBİTAK bünyesindeki proje yarışmaları ve 
TEKNOFEST gibi organizasyonlara katılım sağlamaktadır. Kulüp olarak ilk yıl alanı tanımak 
maksadı ile mekân dışı çeşitli etkinliklere katılım sağlamıştır.  

Bu kapsamda özellikle TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta kurumumuzda birçok 
etkinliğe ve yarışmaya katılım sağlanmaktadır.  

 2017 TÜBİTAK -UAV 2017 yarışmasına “Fetih 1453” adlı araçla finale katılma 
başarısını gösteren tek BİLSEM olmuştur.  

 TEKNOFEST 2018, TÜBİTAK -UAV 2018  “Kanuni 1494” adlı araçla katılarak lise 
grubu olmasına rağmen birçok üniversiteli ekibi geride bırakmıştır. 

 TEKNOFEST 2019, Savaşan İHA Döner Kanat Kategorisinde Tayyare Fatihleri Takımı 
ile finale davet edilmiş ve Türkiye Birinciliği almıştır. 

 TEKNOFEST 2019, Fetih 1453 yarışmasına, Çakabey Takımı ile finalde yarışma hakkı 
kazanmıştır. 

 TEKNOFEST 2020, İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında, Çakabey takımı ile 
Türkiye 10.su olmuştur. 

 TEKNOFEST 2020, Uçan Araba kategorisinde, Hazerfan Takımı ile Türkiye finaline 
davet edilmiştir.  

 TEKNOFEST 2020, Eğitim Teknolojileri alanında, Duygu Tercümanı Projesi ile 
Türkiye Finaline Davet Edilmiştir.  

 İTÜ APIS MODEL UYDU YARIŞMASI’nda Gökbörü takımı ile ilk 7 de yer almıştır. 

Çalışmalarını aynı yönde devam ettiren ekiplerimiz ve danışmanlarımız TEKNOFEST 
2021’de TÜBİTAK İHA, Savaşan İHA, İnsansız Sualtı, Eğitim Teknolojileri ve İnsanlık 
Yararına Teknolojiler alanlarında katılım sağlamayı planlamaktadır. 
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ATILAY isimli takımımız yeni üyeleri ile İnsansız Sualtı Sistemleri kategorisinde yer 
almak için 2021 Ocak ayında yarışmaya katılma kararı almıştır.  

3 takım üyesi ile yola çıkan ekibimiz Tüm üyelerin ortak kararı olarak daha öncede 
İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması tecrübesi bulunan Efe TANYEL’i takım kaptanı olarak 
seçmiştir.  

Ekibimizin yeni olmasının dezavantajı, kurumumuzun sahip olduğu insansız sistemler 
ve araçlar konusundaki tecrübesi ile ortadan kaldırılacaktır. Takım üyelerimiz gönüllülük 
esasına göre takımımızda yer almaktadır. Her bir üyemiz yarışma konseptine göre aracımızın 
hazırlanmasında farklı görevler almaktadır. Bu görevler takım üyelerinin istek, bilgi ve 
becerileri göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Pandemi süresince özel izinler alınrak 
buluşulmuş ve  

Çalışmalarına başlayan takımımız yarışma aracının üretimi için gerekli teorik 
çalışmaları tamamlamış durumdadır. Her geçen gün çalışmalarını genişleterek en ideal ROV’u 
yapma noktasında ilerlemektedirler.  

Ekibimizin gayreti sayesinde KTR aşamasına gelene kadar sualtı aracımızın tüm üretim 
işlemleri tamamlanmıştır. Kurumumuzda bu kültürü devam ettirecek yeni üyelere tanıtılmaya 
başlanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1. Takım Üyeleri : 

 Fatih GÜNGÖR / Danışman 
 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. 14 yıldır Bilişim 
teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. TEKNOFEST 2019 da Savaşan İHA Döner 
Kanat Birincisi takımda bulunmuş ve Fetih 1453 – ÇAKABEY takımına da danışmanlık 
yapmıştır. TEKNOFEST 2020 de İnsansız Sualtı Sistemleri, Uçan Araba ve Eğitim Teknoloji 
alanlarında Finale kalan takımlara aynı yıl ITU APIS Model Uydu Yarışmasında GÖKBÖRÜ 
takımına danışmanlıklar yapmıştır. Faruk Başaran Bilim Sanat Merkezinde gelişen teknoloji ile 
projeler üreterek öğrencilere bu süreçlerde danışmanlık yapmaya devam etmektedir. 

 

 Efe TANYEL / Takım Kaptanı / Elektronik ve Kodlama 
 Trabzon Merkez Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisidir. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve 
Sanat Merkezinde Proje sürecinde eğitim görmektedir. Proje geliştirme süreçlerinde yer 
almaktadır. TÜBİTAK 2204 Proje yarışmalarında başvuruları bulunmaktadır. 2020 yılında 
Gaziantep’de düzenlenen TEKNOFEST’de İnsansız Sualtı Yarışmasında ÇAKABEY 
takımında görev almıştır. Takım içerisinde elektronik ve kodlama konularında görev 
almaktadır. İlgi alanları robotik ve yazılımdır. 

 

 Cemil BIYIK / Üye / Mekanik ve Elektronik 
 01.10.2005 de Trabzon'da doğdum. İlkokulu Hasan Ali Yücel, Ortaokulu Mehmet Akif 
Ersoy'da tamamlamıştır. Şuan Dursun Ali Kurt AİHL'de 10. Sınıf öğrencisidir. Trabzon Faruk 
Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde proje programında eğitim görmektedir. 2017 yılında çizgi 
izleyen robot projesi, 2018 yılında yine robotların eğitime katkısı konusunda, 2019 yılında 
Maket uçaklar konusu ile TÜBİTAK fuarlarına katılım sağlamıştır. 2020 yılında Akıllı Sera 
projesi ile TÜBİTAK 2204'e katılım sağlamıştır.. IOT ve robotik ile ilgili çalışmalarım devam 
etmektedir. 

 
 

Fatih GÜNGÖR 

Danışman

Meryem YALÇINKAYA

Üye

Cemil BIYIK

Üye

Efe TANYEL

Takım Kaptanı
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 Meryem YALÇINKAYA / Üye / Tasarım ve Rapor 
 Trabzon Merkez Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisidir. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat 
Merkezinde proje sürecinde devam etmektedir. Aynı zamanda Rize DENEYAP atölyelerinde 
eğitim görmeye devam etmektedir. TÜBİTAK 2204 proje yarışmasına katılım sağlamıştır. 
Proje yazma konusunda tecrübeleri vardır. Takımda tasarım, modelleme ve rapor alanlarında 
görev almaktadır. 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Yarışma şartnamesi detaylı bir şekilde tüm takım üyeleri tarafından okunmuş ve 
üretilecek araç ile ilgili genel kabiliyetleri başta olmak üzere tüm özelikleri, yapılacak iş ve 
işlemler konuları çıkartılmıştır. Belirlenen konular ile ilgili görev alan öğrenciler belirtilmiştir.  

Görev dağılımı öğrencilerin ilgi, bilgi ve beceri durumları dikkate alınarak yapılmaya 
çalışılmıştır. Her bir yapılacak görev en az iki öğrenci katılımı ile sağlanmıştır.  

Ekibimizin 3 kişiden oluşması üyelerin yükünür arttırsa da, görev bilinci, iyi bir 
program ve rehberlik ile bu olumsuz durumun üstesinden gelmektedirler. 

 

 
Şekil 1. Görevler ve Görevliler Tablosu 

  

Mekanik 
Tasarım

Gövde Tasarımı

Motor 
Konumları

Tutucu Kol

Efe TANYEL

Cemil BIYIK

Elektronik 
Tasarım

Kumanda 
Sistemi

Konrol Sistemi

Kamera Sistemi

Efe TANYEL

Cemil BIYIK

Yazılım

Kumanda 
Yazılım

Araç İçi Yazılım

Görüntü İşleme 
Yazılımı

Efe TANYEL

Meryem 
YALÇINKAYA

Pilotaj &

Testler

Haberleşme 
Testleri

Kontrol Testleri

Yüzme Testleri

Sızdırmazlık ve 
yalıtım testleri

Görüntü işleme 
testeleri

Yarışma Prova 
Testleri

Tüm Takım 
Üyleri

Raporlar

ÖTR

KTR

Sızdırmazlık 
Videosu

Final Raporu

Tüm Takım 
Üyleri
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Çalışamamız zaman içerisinde edindiğimiz tecrübeler ve araştırmalar neticesinde 
değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler aşağıda verilmiştir. 

Araç Gövdemiz: 

ÖTR ‘de tasarladığımız araç gövdemizde üretim sırasında sorunlar yaşanmıştır. 
Ebatlarının büyük olması özellikle basım sırasında uygun yazıcı bulunamaması , farklı yerlerde 
basılmak istendiğinde yüksek maliyetlerin çıkması konularında olumsuzluklar yaşanmıştır. Bu 
nedenle gövde daha küçük parçlara ayrılarak yeniden modellenmiştir. Küçük parçaların basımı 
ve montajının kolay olması üretimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. 

 

 

Şekil I. Eski ve Yeni Gövde Tasarımımız 

Pervaneler :  

Mevcut kullandığımız pervanelerin nozul içerisinde daha verimli çalışabilecceğini 
Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile görüştükten sonra anladık. Burdan yola çıkarak 
pervanenin daha verimli çalışabilmesi için kanat sayısı ve genişlik parametlerini değişitirerek 
yeniden tasarladık. Yaptığımız testlerde bu tasarımlarımızın daha verimli olduğunu ortaya 
koyduk. 

       

Şekil II. Eski Pervane Modeli ve Yeni Pervane Modeli 

 

Batarya Kullanımı: 

Önceki yıllarda aracımıza enerjiyi dışarıdan vermekteydik ancak kamera görüntüsünde 
yaşanan parazitlenmelerden dolayı aracımızın pil ile kullanmaya karar vermiş ve ÖTR de 
belirtmiştik. Ancak kullandığımız kamera sisteminin değişmesi ve bataryanın sürekli şarja 
ihtiyacı olması yeteri süre deneme imkanı sağmaması gibi nedenlerden dolayı aracımız da 
tekrar dışarıdan enerji beslenmesi yapılmasına karar verildi. 
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Kamera  

Daha önce Analog hd kamera kullanımı yapmaktaydık, aracımız ile bağlantımızın CAT 
6 kablosu ile olması, dijital görüntü avantajları düşünüldüğünde FullHD IP kameraların sualtı 
aracımız için daha verimli olacağını tespit ettik ve kameramızı IP kamera ile değiştirdik. 

 

Şekil III. Analog ve IP Kamera 

 

ESC : 

Önceki raporumuzda tüp içerisinde yer açmak için 4 in 1 tipte esc ler kullanmayı 
planlamıştık. Ancak denemelerimizde bu esc’nin 1 bölümü bozulduğunda diğer esclerin 
kullanımında problemler yaşandığını tespit ettik. Bu nedenle daha önceden kullandığımız tekli 
escleri tekrar kullanmaya karar verdik ve aracımıda uygun yerler tasarlayarak tüpün içerisinde 
yerleştirdik 

 

Şekil IV. 4in 1 ve Tek ESC 

 

Bütçe :  

Bahsi geçen değişiklikler bütçemize ek masraflar getirmiştir. Gerek kurumumuz gerek 
ileri tarihli alışverişlerimiz neticesinde bir çok ödemeyi gerçekleştirmiş olduk. Dolar kurunun 
artması ve eklenen araçlar neticesinde yeni bütçe değerimizin arttığı gözlemlenmiştir. 

 Eski Bütçemiz 3770 TL 
 Yeni Bütçemiz 5280 TL dir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızın nihai tasarım şeması Şekil 2 de gösterilmiştir. Tüm donanımlar, besleme, 
veri ve kamera bağlantıları, bağlantı yönleri, sigortalar ve alt sistemlerin tümü gösterilmiştir. 
Bağlantılarda kullanılan her renk bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamlar lejant kısmında 
verilmiştir. 

 
Şekil 2. Genel Sistem Tasarım Şeması 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Dünya üzerindeki uygulamalar ve daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak 
tasarlayacağımız aracın, her yöne hareket edebilmesi ve küçük olması hedeflenmiştir. Ağırlık 
merkezi aracın alt kısmında tutulmaya çalışılmış mümkün olduğunca yüzdürücü kullanılmaktan 
kaçınılmıştır. 

Teknik şartnamede belirtilen görevleri icra edebilecek, mekanik risk oluşturmayacak bir 
araç modeli tasarlanmaya çalışılmıştır. Şekil 3 de genel tasarlanan görünüm Şekil 4 de üretimi 
tamamlanan görünüm verilmektedir. 
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Şekil 3. Aracımızın 3D Tasarımı (persfektif ve üstten Görünümü) 

 

 
Şekil 4. Aracımızın 3D Tasarımı (persfektif ve üstten Görünümü) 

 

Aracımızın her yöne ve her açıda hareket etmesini sağlamak için 8 adet motor 
kullanılmış, motorlar farklı açılarda takılarak hareket özgürlüğü arttırılmıştır. 

Gövdemiz ön kısımda ve arka kısımda iki parçadan oluşmaktadır. Bu iki parça sigma 
profiller ve tutucu ile birbirine sabitlenmiştir. Gövde merkezine tüpümüz yerleştirilmiş, alt 
kısımda yine sigma profil ile bağlantıları yapılan kısımda gripper ve diğer el için yer 
hazırlanmıştır. 

 

4.2.1.1. Gövde Tasarımı:  

Gövde blokları tasarımının sol hali Şekil 5 de verilmiştir. Tasarım incelendiğinde her 
parça 3 temel şekilde oluşturulmuştur. Bu şekiller birbirleri içine geçecek şekilde birleştirilerek 
gövdeyi oluşturmaktadır. Gövdenin parçalara ayrılması 3D baskı imkanını kolaylaştırmıştır. 
Ayrıca aynı temelde 3 tasarım parçası tüm gövdeyi oluşturmak için karmaşık tasarımları 
ortadan kaldırmıştır. 

Gövdemiz ABS ve PLA malzeme ile baskı alınarak üretilmiştir. 3D parçaların iç 
kısımlarında oluşan boşluklara suyun dolması nedeni ile dengesizlikler yaşanmaktadır. Bu 
durumu ortadan kaldırmak için tüm gövde ince zımpara ile zımparalanmıştır. Ayrıca fırça ile 
epoxy sürülerek her parçanın su geçirmezliği arttırılmıştır.  
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Tasarım olarak 3, toplam 10 parçadan oluşmaktadır. Gövde parçaları ve birleşmiş halleri 
Şekil 6 de detaylı gösterilmiştir. Gövde parçaları aynı zamanda iticilerin yerleşeceği Nozul 
olarak görev alacaktır. 

 
Şekil 5. Temel yapıyı oluşturan 3 tasarım 

 

 

 
Şekil 6. Gövdenin Birleştirilmiş Hali 

Gövde tasarımı incelendiğinde motorlarımızın yerleşimi dikkat çekmektedir. Her yöne 
hareket etmesi için tasarlanan aracımızda  

Dikey yerleştirilen 4 motor; 

 Batış 
 Yükselme 
 Burun aşağı 
 Burun yukarı 
 Sağa yatış  
 Sola yatış hareketlerini gerçekleştirmektedir. 
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Köşelerde 45 derecelik açı ile bulunan 4 motor; 

 Sağa Dönüş 
 Sola Dönüş 
 Sağa Kayma 
 Sola Kayma 
 İleri 
 Geri hareketleri yapmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen tüm manevralar Şekil 7,8,9 ve 10 de gösterilmiştir. Ok yönleri 
motorların itiş yönlerini göstermektedir. 

 

       
Şekil 7. İleri, Geri, Sağa Dönüş Hareketleri 

 
 

       
Şekil 8. Sağa Dönüş, Sağa Kayma, Sola Kayma Hareketleri 

 
 

       
Şekil 9. Yükselme, Dalma, Burun Aşağı Hareketleri 
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Şekil 10. Burun Yukarı, Sola Eğilme, Sağa Eğilme Hareketleri 

 
4.2.1.2. Sigma Profiller :  

Sigma profiller hafifliği, paslanmaması ve sağlamlığını yanı sıra yapısı itibarı ile üzerine 
birçok donanımın rahat bağlanması nedeniyle tercih edilmiştir. Gövde parçaları birleştirildikten 
sonra, 3 noktadan sigma profilleri bağlanarak sabitlenecektir. Sigma profillerin bağlantı şekli 
Şekil 11 de gösterilmektedir. 

  
Şekil 11. Sigma Profiller Takılmış Hali 

İkisi yanda ikisi ise altta bulunacaktır. Altta bulunan aynı zamanda gripper’in in 
bağlanacağı yer olacaktır. 

 

4.2.1.3. Pervaneler:  

Önceki yıllarda kullandığımız kanatları ideal açılı, 3 kanatlı yapısı ile ROV’larda 
kullanılan standart pervaneleri süreç içerisinde alanında uzman kişiler ile görüşerek daha iyi bir 
forma sokulmasını sağladık.  

Yaptığımız araştırmalar neticesinde gemicilikte Nozul içi pervane olarak adlandırılan 
pervane tipi kullanılmak istenmiş ve aracımıza göre pervaneler tasarlanmıştır. Araştırma 
sonucu, kanat genişlikleri ve kanat açıları arttırılmıştır. Ancak kanat sayıları tam olarak 
belirlenememiştir. Bu nedenle 3,4 ve 6 kanatlı pervaneler olarak hazırlanmıştır. Yapılacak 
testler ile hangi tipin kullanılacağı belirlenecektir. Yapacağımız testler ve sonuçları test 
bölümünde detaylı anlatılmıştır. 

 

Şekil 12. Eski Pervane Modeli ve Kanat Yapısı 
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Şekil 13. Tasarımı Yapılan 3 Kanat, 6 Kanat ve 4 Kanat Pervaneler 

4.2.1.4. Motor Tutucular 

Gövde içerisinde itici sistemin ve motorların yerleştirileceği kısımlar hazır 
bulunmaktadır. Motorlarımız 3 ayaklı bir tutucu ile gövde üzerine sabitlenmiştir. 3 ayak olması, 
4 ayaklı olmasına karşın  nozul çıkışında su akışının daha rahat olmasını sağlamaktadır. 
Tasarımı kesinleştirilen motor tutucular ve pervanlerin baskıları yapılmış ve Şekil 14 de 
gösterilmiştir. 3D baskı olarak hazırlanan tutucu ve pervaneler %100 yoğunlukta basımı 
gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 14. Motor Tutucu ve Bağlantıları 

4.2.1.5. Kablo Tutucular:  

Aracımız kamera görüntüsü ve kontrol sinyalleri için bir kablo, enerji taşıma için bir 
kablo kullanılacaktır. 

Kablomuzun araç üzerindeki tüp ile bağlantı yerine yük binmemesi için araç üzerinde 
bir kablo tutucu ile kabloların sabitlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede kablonun lehimlendiği 
yerlere baskı oluşmamaktadır. Kablo tutucu üst veya alt sigma profillerden birisine monte 
edilebilecektir. Kablolar tutucuya kapakları vasıtası ile takılacaktır. Kapak kullanılarak montaj 
işlemleri kolaylaştırılmıştır. 

Tasarlanan tutucu Şekil 15 de görülmektedir. 
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Şekil 15. Kablo Tutucu 

4.2.1.6. İtici El:  

Yarışmada itme, tutma ve taşıma görevlerini yerine getirmek için 2 farklı tasarım 
kullanılacaktır. İlk görevimiz, sualtı hokey pakını kale içerisine itmemiz istenmektedir. 
Yaklaşık 1,3 kg ağırlığındaki pakı tutmadan, taşımadan zeminde itmesi zorunlu kılınmıştır. 

Aracımızın su içinde ideal itme açısında bulunmadığı varsayıldığı için özel bir uç 
tasarlanmıştır. Ayrıca aracımızın özgün parçalarından birisi olmaktadır. Bu uç itme esnasında 
pak’ın sağa sola hareket etmemesi için yarım ay şeklindedir. Aynı zamanda sualtı aracının farklı 
açılarda paka yaklaştığı varsayıldığında her zaman doğru açıda altında boşluk olmadan itmesine 
izin verecek bir mekaniğe sahip olması sağlanmıştır. 

Böylece, sualtı aracı pakı iterken, tek bir açıda değil, değişken açılarda da kolaylıkla 
düzgün bir şekilde itmesini sağlayacaktır. Sigma profile hemen takılıp sökülebilecek olması bir 
sonraki etap için gripper’ın takılmasına zaman kazandıracaktır. Bu görev için hazırlanan itme 
eli Şekil 16 de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 16. Taşıyıcı El Montajlanmış Hali 
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Oynar başlığı sayesinde şekilde görüldüğü gibi araç hangi açıda olursa olsun zemine 
temas eden elin açısı değişmemekte ve zeminden ayrılmamaktadır. Bu durum pak’ın elden 
çıkmadan her zaman ileri doğru itilmesini kolaylaştırmaktadır. Aracımızın özgün parçası olan 
hareketli el yanlarındaki delikler sayesinde su etkisini azaltmaktadır. 

 

 

 

Şekil 17. Farklı açılarda Hareket Eden Araca Göre Açısı Değişen Ve Zeminden Ayrılmayan 
Eller 

 

4.2.1.7. Gripper : 

Gripper yarışma esnasında yapılacak olan montaj görevi için kullanılacaktır. Tutma 
gücü yüksek olması ağır olan montaj parçalarının düşmesini ve istenilen yerlere kolaylıkla 
taşınmasını sağlamaktadır. Kullanılacak tasarım Şekil 18 de verilmiştir. 

Gripper metal dişli servo motor ile kullanılmaktadır. Bu motor ile yüksek güçlü tutuşlar 
sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 18. Gripper Açık, Kapalı ve Motajı 

Gripper aracımızda kamera görüşünün rahat sağlanacağı bir mesafede aracımızın alt 
kısmında bulunan sigma profile yerleştirilecektir. 
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Gripperin montaj parçalarındaki halkayı tutması için için parmaklarına ekstra 3D 
tasarladığımız halkalık kullanılması planlanmaktadır. Normal kullanımda gripper parmakları 
içinde serbest hareket yapacak halkaların taşıma esnasında sorun olmaması için bu tasarım 
oluşturulmuştur. 

 

   

Şekil 19. Gripper Halka Tutacağı Çalışma Şekli 

Halkalık tasarımı test aşamalarında kullanılacak ve etkisi görüldüğünde Gripper 
parmaklarına monte edilecektir. 

 

4.2.1.8. Tüp (Hazne):  

Araç kontrol kartı ve elektronik devreler sualtı aracımızın en güvenli yerinde olması 
gereklidir. Elektronik aksam 5mm kalınlığında 100mm çapında ve 310mm uzunluğundaki 
Pleksi tüpün içinde muhafaza edilecektir. Bu tüp yapısı ve malzemesi sayesinde yüksek basınca 
dayanıklıdır.  

Tüpün iki tarafına yerleştirilecek özel kapaklar sayesinde tüp yalıtımını sağlamaktadır. 
Kablolar tüpe uygun bir PCB kart ile araç içerisine ulaştırılmaktadır.  

Daha önce kullandığımız bu yöntem bağlantı şekli ile maliyeti düşük ve sağlıklı olduğu 
test edilmiştir. Şekil 20 de görülen bağlantı şekli ve kapaklar ile tüpümüz su altında güvenle 
çalışacaktır. 

 
Şekil 20. Tüp Yerleşimi 
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4.2.1.9. Kart Düzenleyici:  

Tüp içerisinde kullanılacak elektronik devrelerin ve esclerin düzenli şekilde 
yerleştirilmesi için kullanılacaktır. Kablo karışıklığı nedeniyle sualtı aracı içinde yaşanacak bir 
kısa devre yaşanabilir ve araç içinde yanma oluşabilir. Bu nedenle araç içi kablolar ve 
elektronik aksam düzenli olması gerekir. Bu nedenle 8 esc ve 2 PCB kartı birbirleri ile uyumlu 
şekilde tüp içerisine yerleştirilmelidir. Özellikle esclerin birbirlerinden uzak olması ısınma 
sorununu da ortadan kaldırması planlanmıştır. 

Kart düzenleyici tasarımı ve uygulaması Şekil 21 ve Şekil 22 de görülmekedir. 

 
Şekil 21. Kart Düzenleyici 

 

 
Şekil 22. ESC lerin Yerleştirilmesi 

 

4.2.1.10. Kumanda:  

Aracımız için üzerinde, 2 adet joystick ve 6 adet düğme bulunan bir kumanda 
hazırlanacaktır. Hazırlanacak kumanda yine kendi tasarımımız olacaktır. Kumanda tasarımı 
şekli kendi pilotumuzun el yapısı ve görevlerde kullanılacak butonların erişim kolaylığı gibi 
unsurları üzerinde içermektedir.  

2 adet joysitck tüm hareket sürecinin kontrolü için kullanılacak, 1 buton mekanik kolun 
açılması ve kapanması için, bir buton kalibrasyon başlatılması için, bir diğeri otonum / manuel 
kullanım bildirimi için ve diğerleri ise atanabilecek farklı görevler için hazır tutulacaktır.  

Tasarımı yaparken öğrencilerimizin el ergonomisi de dikkate alınmıştır. Tasarlanan 
kurmanda Şekil 23 de görülmektedir. 
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Şekil 23. Kullanılacak Kumanda Tasarımı 

 

4.2.1.11. Yüzdürücüler: 

Ağırlık merkezi mümkün olduğu kadar aracımızın orta kısmında tutulmaya 
çalışılacaktır. Su içerisinde bu durum dengeyi en iyi şekilde sağlamaya destek olacaktır. Ancak 
diğer ihtimaller karşısında aracımız üzerine yüzdürücü takılması gündeme gelmektedir. 
Yüzdürücü olarak  köpük yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Şekillendirilmesi kolau olan bu 
malzeme araç üzerindeki uygun boşluğa yerleştirilecektir. 

Sağ ve solda bulunan sigma profiller yüzdürücülerin bağlanması için kullanılacaktır. 
Yüzdürücülerin bağlantı durumu Şekil 24’de gösterilmiştir. 

Sualtında araç ağırlık merkezi ayarlamak için küçük ağırlıklar sigma profiller üzerine 
monte edilerek en ideal denge sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca yüzdürücülerin üzerine açılan delikler sayesinde yukarı iniş ve çıkışlarda 
aracımız yüzdürücülerin etkisine maruz kalmayacaktır. 

 
Şekil 24. Monte Edilmiş Yüzdürücüler 
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4.2.2. Malzemeler  

Elektronik aksam hariç birçok parça tarafımızca imal edilmiş olup, kendi tasarladığımız 
aracımız ile yarışmada yer almaya gayret etmekteyiz. Merkezimiz imkanlarını maksimum 
düzeyde kullanmaya gayret ederek, maliyeti düşük, el emeği bir araç hazırlama süreci 
izlenmiştir. Gövde imalatından kullanılan malzemeler sırası ile verilmiştir. 

4.2.2.1. ABS Flament :  

Gövdemizin büyük bir kısmı 3D yazıcı ile basılacak olup ABS ve PLA malzeme 
kullanılacaktır. ABS ve PLA 3D yazıcılarda kullanılan bir flament türleridir. ABS 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene), en popüler 3D yazıcı filamentidir. ABS ve PLA sert ve 
darbeye dayanıklıdır. Aynı zamanda plastiği güçlü, hafif ve esnektir, bu da 3D baskı için iyi bir 
malzeme olmasını sağlar. PLA, hareketli parçalar, otomotiv parçaları, elektronik gövde ve 
oyuncaklar için ideal olarak kullanılan bir flament çeşididir. Uygun maliyet, istenilen ürünün 
basılabilmesi, rahat ulaşılabilmesi, sağlamlığı gibi özellikleri neticesinde tercihimiz olmuştur. 
Projemizde 1.75mm ABS flament kullanılacaktır.  

 
Şekil 25. ABS Flament 

4.2.2.2. Sigma Profil (Alüminyum Kanallı Profil):  

Gövde parçalarını birleştirecek olan alüminyum sigma tipi profiller paslanmaz özelliği, 
sağlamlığı ve üzerine parça takılabilmesine imkân sağlayan yapısı ile aracımızın gövdesinde 
yer almaktadır. Gövdemizde 3 noktada bulunacaktır. 

 
Şekil 26. Sigma Profil 

4.2.2.3. Pleksiglass Tüp ve Küre(dome):  

Araç gövdemizi oluşturan Pleksi malzeme şeffaf, sade ve kristal parlaklığındadır. 
Darbelere ve yüklere dayanıklıdır. Kolayca işlenebilir, tornada veya pleksi lazer kesim ile 
istenen şekil verilebilir. Ahşap ve metal parçalar veya ekipmanlarla birlikte kullanılabilir. Sıcak 
ve soğuk kıvrılabilir, delinebilir ve vida dişi çekilebilir. Eksi 40 ve 90 derece arasındaki ısılara 
ve çeşitli hava/iklim koşullarına dayanıklıdır. Taşlama, zımparalama, öğütme ve doldurma 
işlemlerine uygundur. Mekanik titreşimsiz ortamlarda kullanılması uygun bir malzemedir. Tüm 
elektronik kısmı içinde barındırabilecek ve contalı kapaklar sayesinde gerekli yalıtım rahatlıkla 
yapılabilecektir. 
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Pleksi gövdemizin ön tarafına dome kapak yerleştirilecektir bu durum kameraların daha 
geniş açıda görüntü almasını sağlamakla birlikte gripper’in daha sağlıklı görünmesini 
sağlayacaktır.  

Tüp ve dome kapak yerli imkanlarla ülkemizde üretilmektedir. Şekil 27 de 
görülmektedir. 

 
Şekil 27. Tüp ve Doom Kapak 

 

4.2.2.4. Pleksiglass 

Bir çok proje çalışmasında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Projemizde kumanda 
gövdemizi oluşturacaktır. 3mm şeffaf peleksiglass levhalar CNC makinesinde işlenerek 
isteninlen form verilmektedir.  

 
Şekil 28. Pleksiglass 

 

4.2.2.5. Alüminyum Kapaklar:  

Pleksi gövdemizin ön ve arka kısımlarında vidasız bir şekilde yerleştirilecek olan 
kapaklar sayesinde gerekli yalıtım da sağlanacaktır. Kapaklar üzerinde bulunan bağlantı 
yöntemi ile araç içi, dış dünya ile sağlıklı şekilde bağlantı kurmaktadır.  

Su üstü ve tüp arasında bağlantı Şekil 29 deki bağlantı kartı sayesinde yapılmaktadır. 
Bu kart iki taraflı lehim yapılabilen yapısı ile su üstü ve araç içi arasında bağlantı sağlamaktadır. 
Üzerine yerleştirilen kapak sayesinde yalıtımı sağlanmaktadır.  
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Şekil 29. Kapak Arasına Yerleştirilen Kart 

Şekil 30’de görülen bağlantı şekli ile aracımız o-ring takılmış kapaklar sayesinde 
rahatlıkla içi açılabilmektedir. Alüminyum paslanmaz özelliği, ısı iletimi, işleme kolaylığı ve 
hafifliği sayesinde tercih edilmiştir.  

 
Şekil 30. Alüminyum Kapak 

4.2.2.6. Yüzdürücüler :  

Gövde üzerinde sadece belirli noktalara yerleştirilecek yüzdürücüler, Ekstrüde 
Polistiren (XPS) Foamboard Isı yalıtımı maksadıyla kullanılan köpüklerden veya su makarnası 
ismi ile anılan süngerlerden kullanılarak yapılacaktır. Kullanım sıcaklığı -50/+75ºC 
aralığındadır. %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine su 
almamaktadır. Kapiler emiciliği yoktur. Basma dayanımı çok yüksektir. Su emme kapasitesi 
sıfır olması, hafifliği ve sağlam yapısı nedeniyle seçilmiştir. İşlemesi kolay süngerler araca 
uygun şekle getirilerek araç üzerine bağlanacaktır.  

 

 
Şekil 31. Yüzdürücüler 

4.2.2.7. Plastik Kelepçe :  

Pratik olması ve maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir. Aracımızda kablo düzenlemek 
için kullanılacaktır. Şekil 32 de görülmektedir. 
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Şekil 32. Plastik Kelepçe 

 

4.2.2.8. Kablolar :  

Kamera görüntüsü almak, sağlıklı sinyal taşıma işi için standart STP yapıdaki CAT6 Ağ 
kablosu kullanılacaktır. Kablolar hem içten hem de genel olarak PVC izolasyona sahip olmaları 
tercih edilme sebebidir. Maliyet açısından uygundur. 

 

Şekil 33. CAT6 Kablo 

Motorların enerji ihtiyacını sağlayacak kablolar 1.5mm çok telli yapılı dışı silikon 
izolasyon esnek kablolardır. 18 AWG olarak isimlendirilmektedir. Şekil 34 de bu kabloların 
yapısı görülmektedir. 

 

Şekil 34. 18 AWG kablo 

Aracımıza enerji taşıyacak kablomuz NYAF kablo olarak tercih edilmiştir. Bu kablo 
esnek yapısı ve PVC kaplı olması ile yalıtıma sahip, çok damarlı olması ile yüksek güç 
aktarabilmektedir. Aracımızda 30m 3.5mm NTAF kablo kullanılmıştır. 
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Şekil 35. NTAF Kablo 

4.2.2.9. O-ring Conta :  

Alüminyum kapaklarımızın sağlıklı şekilde takılıp sökülmesi için O-ring contalar 
kullanılacaktır. Vidalama gerektirmeden tüpümüzün yalıtımını sağlayacak en pratik yöntemdir. 

Bu contalar dar bir bölgede sıkıştırılmış, basınçlı bir ortamda görev yapmak için 
üretilmiştir. Ölçülendirmesinin doğru yapılması önemlidir. Teflon veya kauçuk malzemeden 
imal edilirler. Yapısı sayesinde monte edilmesi kolaydır. Farklı Basınçlardaki O-ring conta 
davranışları görülmektedir. Kapaklarımızda 2 adet O-ring conta kullanılacaktır. Şekil 36 de 
çalışma şekli, Şekil 37 de ise araç üzerindeki uygulama yerleri gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 36. O-Ring Çalışma Şekli 

 

 
Şekil 37. Aracımızda o-ringin yerleştiği yerler 
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4.2.2.10. Vidalar :  

3mm,4mm ve 5mm çaplarında paslanmaz cıvata ve somunlardır. Sigma profil için özel 
üretilen vidalar bulunmaktadır. Bu vidalar profil içerisine yerleşecek kafa yapısındadır. 
Paslanmamaları en önemli tercih nedenidir. Şekil 38 de kullanılan vidalar gösterilmektedir. 

 

Şekil 38. Paslanmaz Vida 

4.2.2.11. PCB Kartı:  

Aracımızın kontrol kartı ve güç dağıtım kartı kendi tarafımızdan PCB bakır plaket 
üzerine üretilecektir. PCB kart yalıtkan ve esnek olmayan bir maddedir. Dokunmuş cam yünü 
ve epoksi ile elde edilirler. Yüzeyleri 0.3mm bakır yüzey ile kaplıdır. 145 dereceye kadar 
çalışma sıcaklıkları bulunur. Fiyat olarak uygun bir malzemedir. İşlemesi kolaydır. Bakır 
levhalar halinde bulunan PCB kartlar işlenerek üzerine elektronik yollar oluşturulur. Böylece 
birçok devre elemanı küçük bir alana düzenli yerleştirilmiş olur. 

 

 
Şekil 39. Bakır Leva ve İşlenmiş Hali 

 
4.2.2.12. Rulmanlar: 

Rulmanlar mekanik yapılarda dönme hareketlerinin rahat yapılması ve malzemelerin 
birbirlerini sürtünmelerini azaltmak için kullanılmaktadır. Aracımızda, gripper üzerinde 
kullanılmaktadır. El hareketi sırasında oluşan dönme hareketi rulmanlar üzerinden 
yapılmaktadır. Dönme sırasında motora ekstra yük binmemektedir. 

 

 
Şekil 40. Rulman 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Yarışma isterleri şartname üzerinde belirtilmiştir. Bu görevleri yerine getirmesinde 
öncelik oluşturacak bir yapı tasarlanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmalarla kullanılacak 
malzemeler incelenmiş ve tasarım son hali verilerek üretim aşamaları gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımlarımızın 3D modeli Rhino3D programında hazırlanmıştır. Kullanımı kolay, 
çok teknik bilgi gerektirmeden ölçülü çizim yapılabilen bir tasarım programıdır. Piyasada çok 
kullanılan programlar arasındadır. Tüm parçalar gerçek ölçülerinde program içerisinde 
tasarlanmıştır. Böylece aracımızın gerçek ölçülerinde bir modeli oluşturulmuştur. Tasarım 
esnasında tüm bileşenlerin gerçek ölçülerinin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Tasarlanan 
ürünlerin 3D yazıcı ile üretilmesi sırasında yaşanacak ölçü sorunları ortadan kaldırılmıştır.  

Aracımızın üretimi büyük oranda tamamlanmıştır. Testler ve görev provalarında oluşan 
ihtiyaca göre minimum oranda değişiklikler yapılmaya devam etmektedir. 

 

 

Şekil 41. Tamamlanan ve Üretilen Sualtı Aracı 

 

4.2.3.1. Gövde Parçaları İmalatı : 

Aracımızın temel parçaları parçası ABS ve PLA filament kullanılarak 3D yazıcı ile 
üretilecektir. Merkezimizin 3D yazıcıya sahip olması, istediğimiz nesneyi kolaylıkla tasarlayıp 
üretme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle için tercih edilmiştir. 

Şekil 41 ’da görülen gövde tasarımı, aracımızın parçalı olarak üretilmesine imkan 
sağlayan yapısı ve ebatları ile her yazıcıda kolaylıkla üretilebilmektedir. Temelde 3 farklı 
parçanın bir araya getirilmesi ile gövdemiz oluşmaktadır. Tasarlanan ve üretilen parçalar Şekil 
42,43 ve 44 de verilmiştir. 
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Şekil 42. Gövde Parçası (1.Temel Parça) 

 

  

Şekil 43. Gövde Parçası (2.Temel Parça) 

 

  

Şekil 44. Gövde Parçası (3.Temel Parça) 

 



 
 

30 
 

Tamamlanan gövde parçalarının basımının ardından sigma profiller kullanılarak iskelet 
yapısı tamamlanmıştır. Bu montaj işleminde sigma profili kesme delme gibi işlemlerin 
yapılabileceği laboratuvarımız bulunması bu tür üretim faaliyetlerini gerçekleştirmemizi 
sağlamaktadır.  

Uygun ebatlarda kesilen sigma profiller gövdeye monte edilmiştir. Monte işleminden 
sonra gövdemiz Şekil 45 deki gibi görülmektedir. 

 

 

Şekil 45. Gövde Şekli 

 

4.2.3.2. Gripper Üretimi: 

Tamamlanan gövdemizin ardından yine 3D baskı kullanılarak gripper ve itici el 
üretilmeye geçilmiştir. Bu aşamada gripper parçaları, basılması, gripper dişlerinin sert 
slikondan yapılması ve sigma profile monte edilmesi aşamaları gerçekleştirilmiştir.  

Tüm parçaları 3D yazıcı ile %60-80 yoğunlukta elde edilmiştir. Tutucu kısmının diş 
tarafları sert silikon malzeme ile kaplanmıştır. Böylece tuttuğu ortamları daha geniş yüzle temas 
ederek tutuşu güçlendirmektedir.  

Yapısında paslanmaz rulman ve vidalar kullanılmıştır. Metal dişli servo kendisi için 
hazırlanan yere yerleştirilmiş ve sistemin dişlileri ile çalıştırılması sağlanmıştır. Bu motor güçlü 
yapısı ile girpperin büyük ağırlıkları düşürmeden taşımasını sağlayacaktır. Yapılacak testler 
sonucu kaç kg tutma gücü olduğu ölçülecektir. 

 

Şekil 46. Gripper Parçaları 
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Şekil 47. Üretimi Tamamlanan ve Montajlanan Gripper 

 

4.2.3.3. İtici El 

Pak itme görevi için kullanılacak elimizin de bütün parçaları 3D yazıcı ile 
hazırlanmıştır. Baskıları tamamlanan parçalar birleştirilerek elimiz kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Şekil 48 de tasarlanan, Şekil 49 da üretilen parçalar görülmektedir. 

 
Şekil 48. Tasarlanan İtici El 

 

 
Şekil 49. Tasarlanan ve Üretilen İtici El 
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4.2.3.4. Tüp: 

Gövde için kullanılacak tüp 5mm kalınlığında 100mm çapında pleksiglass malzemeden 
oluşan bir borudur. Satın alınarak temin edilen tüp kullanılabilmesi için birkaç işlem yapılması 
gereklidir. Bu işlemler torna ile yapılmaktadır. Öncelikli olarak kenarlarının düzleştirilmesi, 
sonrasında ise o-ring contalar ve kapağın uygun şekilde oturması için iç taraftan yapılacak 
tornalamadır. Yapılan işlemlerden sonra tüpümüz kapakların takılması için hazır hale gelmiştir. 
Şekil 50 de bu işlem görülmektedir. 

 

 

Şekil 50. Kapaklar İçin Tornalanmış Tüp 

Tüpümüzün ön tarafına kameramız yerleştirilecektir. Kameramızın düzgün bir görüş 
alanı oluşturması için ilk olarak doom kapak daha sonra ise düz kapak kullanılacaktır. En 
sağlıklı görüş açısı ve verim alınan araç kapak olarak kullanılacaktır. İlk etapta düz kapak araç 
üzerine takılmış ve teste hazır hale getirilmiştir. 

 

 

Şekil 51. Düzkapak ve Doom Kapak 

 
4.2.3.5. Pervane ve Motor Tutucu İmalatı : 

Yaptığımız araştırma sonucu kendi modellediğimiz pervanenin kullanılmasına karar 
verilmiştir. Bu pervaneler %100 dolgulu ve 0,1mm hassasiyetle yazıcıda basılarak elde 
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edilmiştir. Üretim sonrası yüzeylerde oluşan küçük çıkıntı, baskı parçaları gibi durumlar ince 
zımpara ile zımparalanarak pervanenin pürüzsüz bir yüzeye sahip olması sağlanmıştır.  

 

 

Şekil 52. Motor, Pervane ve İticiler 

Üretimde dikkat edilecek hususlardan birisi de pervanelerin kanat yönleridir. Araç 
üzerinde pervanelerin hepsi aynı yöne bakmamaktadır. Birbirleri ile simetrik üretilmeleri 
gereklidir. Aksi halde su içerisinde hareketlerde hatalar oluşmakta sağa ve sola kaymalar 
yaşanmaktadır.  

Aracımızın sağ tarafına ve sol tarafına yerleştirilen pervanelerin simetrik olması 
sağlanmıştır. Bu durum Şekil 53 de görülmektedir. 

 

 

Şekil 53.  Simetrik Yerleştirilen Pervaneler 

Motor tutucular 3D baskı ile üretilmektedir. Tüm motorlar aynı tutucu tasarımını 
kullanmaktadır. Üretilen tutucular Şekil 54 de görülmektedir. 

 

 

Şekil 54. Motor Tutucu 
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4.2.3.6. Kablo Tutucu İmalatı : 

Kabloların bağlantı yerine kuvvet uygulanmaması için hazırlanan tutucunun üretilmesi 
aşamasıdır. 3D olarak tasarlanan tutucu PLA malzeme ile %70 dolgulu olarak üretilmiştir. 
Tasarım ve üretilmiş hali Şekil 55 de görülmektedir. İki adet kablo bağlanacaktır. 1 tanesi enerji 
kablosu diğeri ise data kablosudur. Yanlarında bulunan kapaklar vasıtası ile kablolar 
tutulacaktır. Montajı kolay yapılabilmesi için tek bir merkezi vida ile sıkıştırılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 55. Kablo Tutucu 

4.2.3.7. Kumanda Üretimi 

Kumandamızda elektronik komponentler hariç tasarımı ve genel yapısı takımımız 
tarafından oluşturulmuştur. Kumanda genel şekli takım üyelerinin ortak çalışması olarak tutuşu 
en rahat, ele oturan ve yönlendirme kollarının rahat çalıştırıldığı bir yapıda hazırlanmaya 
çalışılmıştır.  

Kumanda gövdesi 3mm Pleksiglass malzemeden CNC vasıtası ile kesilerek elde 
edilmiştir. Şekil 56 de kumanda tasarımı görülmektedir. Şekil 57 de üretilen  kumanda 
görülmektedir. 

 

Şekil 56. Tasarlanan Kumanda 
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Şekil 56. Üretilen Kumanda 

Mekanik kısmının tümünün üretimi tamamlanmış ve birleştirilmiştir. Gövde imalatı 
tamamlanmıştır. Üretilen parçalar birleştirildikten sonra Şekil 57  deki gibi aracımız ortaya 
çıkartılmıştır. 

 

Şekil 57. Üretilen Sualtı Aracı 

Mekanik olarak tüm gövdenin imal edilmesi tamamlandıktan sonra elektronik olarak 
sistem tasarımının yapılması ve araç üzerine yerleştirilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamalar 
elektronik tasarım sürecinde anlatılmıştır. 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracımızın tasarımı ve üretimi tamamlanmak üzeredir. Mekanik ve elektronik olarak 
%95 seviyesindedir. Bu aşamada aracımızın genel fiziksel özellikleri netleştirilmiştir. İmkanlar 
dahilince küçük ve hafif olması hedeflenerek imalatı yapılmıştır. 

Tablo 1. Aracımızın Genel Ebatları : 
Ebatlar Gripper Takılı Olmadan Gripper Takılı İtici El Takılı 
En (mm) 424 424 424 
Boy (mm) 172 551 500 
Yükseklik (mm) 442 243 223 

 

Şekil 58,59,60,61,62,63,64,65,66 ve 67 aracımızın çeşitli durumlardaki ebatlarını 
göstermektedir. 
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Şekil 58.  Ön Görünüş ve Ölçüleri 

 
 

 
Şekil 59.  Yan Görünüş ve Ölçüleri 

 

 
Şekil 60.  Üst Görünüş ve Ölçüleri 
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Şekil 61.  Gripper ile Yan Görünüş ve Ölçüleri 

 

 
Şekil 62.  Gripper İle Ön Görünüş ve Ölçüleri 

 

 
Şekil 63.  Gripper ile Üst Görünüş ve Ölçüleri 
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Şekil 64.  İtici El İle Üst Görünüş ve Ölçüleri 

 

 
Şekil 65.  İtici El ile Yan Görünüş ve Ölçüleri 

 

 
Şekil 66.  İtici El ile Ön  Görünüş ve Ölçüleri 
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Şekil 67.  Aracın Persfektif Görüntüsü 
 

Aracımızda kullanılacak malzemelerin ağırlıkları çıkartılmıştır.  

   Tablo 2. Genel Ağırlık Miktarları 
Malzemeler k (Birim Ağırlı) Ağırlık (gr) 

Motorlar (8 Adet) 55 g 440 
Gövde (10 Parçalı) (1 adet) 1100 gr 1100  
Sigma Profiller (4 Adet) 70 gr 420 
Tüp (1 adet) 480 gr 480 
Kapaklar (2 adet) 290 gr 580 
Kablolar 60 gr 60 
Elektronik Kartlar 300 gr 300 

 TOPLAM 3380 
Gripper(1 adet) 170 gr 170 
İtici El(1 adet) 102 gr 102 

 
Aracımız grippersiz 3,380 kg  ağırlığındadır. Tüm parçalar sırası ile ölçülmüş ve genel 

ağırlık çıkartılmıştır. 

Aracımızın su dışındaki ağırlığı ve su içindeki ağırlığı aynı değildir. 3D baskılar ve tüp 
içinde hava barındırmaktadır. Bu nedenle su içinde gövdeyi kaldırıcı etki göstermektedir.  

Tüpün büyüklüğü ve gövdede bulunan 3D baskıların içindeki hava miktarları 
düşünüldüğünde, aracın yüzdürücü kullanmadan su içerisinde kendisini kaldıracağı 
öngörülmektedir.  

Gövde üzerinde kullanılan tüm 3D baskıların hacmi Rhino3D programında 
hesaplanmıştır. 

Toplada 1768952.7 mm3 olarak ölçülmüştür. Sonuçta 1,76 m3’lük bir hacim yapmıştır.  

Tüpün hacim miktarı hesabı yapıldığında; 

Tüp Hacmi =  𝜋𝑟 ℎ 

Tüp Hacmi =  3,14 ∗ 4.5 ∗ 31 
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Tüp Hacmi =  1971𝑐𝑚 = 1,9 𝑚3 

Kaldırma Kuvveti Hesabı : 

FK = TüpHacmi ∗ ÖzKütle ∗  Yerçekimiİvmesi 

FK = (1,76 + 1,97) ∗ 1 ∗ 9,8 

FK = 36,55 Newton,  yaklaşık 3,5kg dır. 

Teorik olarak gövdenin kaldırma kuvveti genel araç ağırlığına denk gelmekte ve çok az 
miktarda yüzdürücü ihtiyacı oluşmaktadır. Kullanılacak yüzdürücü miktarı ve yeri yüzdürme 
testleri aşamasında belirlenecektir. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Araştırmalar, denemeler ve testler neticesinde aracımız için oluşturulan nihai elektronik 
altyapı, kullanılan tüm ekipmanı gösteren şema Şekil XX de verilmiştir.  

 

Şekil 68. Görsel 3: Elektronik Diyagram 

 

4.3.1.1. PCB Kart Hazırlanması : 

Sualtı aracı içinde yoğun bir şekilde elektronik komponent bulunmaktadır. Bu durum 
nedeniyle elektronik araçları bir arada düzenli tutabilmek ve uygun haberleşme ortamı 
hazırlamak için PCB tasarlanmıştır. Bu tasarım üzerine Arduino mega pro, IMU, GY-21 ve 
CanBUS araçları yerleştirilmiş ve tek bir PCB kart haline getirilmiştir. 

Ayrıca 8 ESC’nin enerji dağıtımı aynı zamanda diğer elektronik kartların beslemesi 
içinde bir güç kartına ihtiyaç duyulmuştur.  

Kartımız PROTEUS programı ile tasarımı hazırlanmıştır. Tasarlanan Güç dağıtım kartı 
ve kontrol kartı PCB şemaları Şekil 69 de verilmiştir. 



 
 

41 
 

 

Şekil 69. Güç Kartı ve Kontrol Kartı Devresi Tasarımı 

Kullanılacak iletim yolları belirlendikten sonra bu dosyadan export edilen Gerber 
formatındaki CAM dosyası açık kaynak kodlu FlatCAM programı ile CNC tezgahının 
kullanacağı kodlara çevrilmekte ve Mach3 programı ile CNC üzerinde işlenmektedir.  

Merkezde bu anlatılan işlemler için uygun araç gereçlerin olması, sualtı aracı içerisinde 
birçok özel parçasını da kendi üretimimiz olarak hazırlamamızı sağlamaktadır.  

Hazırladığımız devrelerin CAM görüntüsü ve CNC kesim görüntüleri Şekil 70, 71 ve 
Şekil 72 de verilmiştir. Elde edilen PCB kartımız Şekil 73 de gösterilmektdir. 

 
Şekil 70.  FlatCAM Görünümü  

 

 
Şekil 71. Mach3 Programı 
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Şekil 72. CNC PCB İşleme 

 

 

Şekil 73. İşlenmiş PCB Kart 

PCB işlemi tamamlandıktan sonra gerekli donanımlar kart üzerine lehimlenmiş ve araç 
içi sistemimiz hazır hale getirilmiştir. 

Tüm lehimleme işlemi için merkezimizde bulunan istasyonlar kullanılarak yapılmıştır. 
Tamamlanan araç içi elektronik kart sistemimiz Şekil 73 ve 74 de verilmiştir. 

 

Şekil 74. Güç Kartı Montajı 
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Şekil 75. Sualtı Aracı Montaj Kartı Montajı  

 

4.3.1.2. Sualtı Aracı Kontrol Kartları : 

Kontrol kartı olarak Arduino Nano ve Mega Pro kullanılacaktır. Arduino Nano kumanda 
üzerinde ve Mega Pro araç içinde kullanılacaktır. 

Arduino, elektronik ile ilgili olan her insanın kolayca kullanabilmesi için geliştirilmiş 
açık kaynaklı bir mikrokontrolcü platformudur. Mega Pro versiyonu kullanım için yeterli giriş 
ve çıkışa sahip modelidir. Boyutları ve maliyeti nedeniyle bu versiyonu seçilmiştir. Yeterli 
miktarda analog, dijital ve PWM  I/O portu bulunmaktadır. Ayrıca ISP ve UART bağlantı 
arayüzleri bulunmaktadır. PWM çıkış olarak kullanılabilecek 16 çıkışının olması en büyük 
tercih sebebimiz olmuştur. Arduino Mega Pro Şekil 76 de görülmektedir. 

Teknik olarak Arduino Mega Pro Özelliklerine bakacak olursak; 

 Mikrodenetleyici: ATmega2560 

 USB-TTL dönüştürücü: CH340 

 Güç Çıkışı: 5V-800mA 

 Güç GİRİŞİ: 5V 
 Güç GİRİŞİ: VIN / DC Jakı 9-12V 

 Güç Tüketimi: 5V 220mA 

 Mantık Seviyesi: 5V 

 USB: Mikro USB 

 Saat Frekansı: 16MHz 
 Çalışma Besleme Voltajı: 5V 

 Dijital G / Ç: 54 

 Analog G / Ç: 16 

 Bellek Boyutu: 256kb 

 Veri RAM Tipi / Boyutu: 8Kb 
 Veri ROM Tipi / Boyutu: 4Kb 

 Arayüz Tipi :ISP 

 Çalışma sıcaklığı: −40С ° / + 85С ° 

 Uzunluk × Genişlik: 38 × 54mm 
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Şekil 76. Arduino Mega Pro 

4.3.1.3. Kumanda Kontrol Kartı 

Aracımız kumandası için 4 adet analog port, 5 adet fonksiyonlar ve mekanik kol için 6 
dijital giriş ve çıkış, 2 adet haberleşme portuna ihtiyaç vardır. 

Sualtı aracı kontrol kartı ile rahatlıkla haberleşecek olan kumandamızda Arduino nano 
kullanılması uygun görülmektedir. 

 Dijital G / Ç: 14 adet pin deliği (6 PWM Destekli) 

 Analog G / Ç: 8 adet pin deliği 

 DC Akım G/Ç Pinleri: 40mA 

 Giriş Voltajı: DC 7V ~ 12V (Tavsiye) 
 Girişi Voltajı: 6V-20V (Sınırları) 

 Çalışma Voltajı (Lojik): 5V 

 Atmel Atmega328 mikroişlemci denetleyici 

 Flash Hafıza: 32KB 

 SRAM: 2KB (ATmega328) 
 EEPROM: 1KB (ATmega328) 

 Çalışma Frekansı: 16MHz 

 Boyutlar: 18.5mm x 43.2mm 
 

Şekil 77 de arduino nano görülmektedir. Şekil 78 de kumanda kontrol kartımız ve 
kumanda bulunmaktadır. 

 

Şekil 77. Arduino Nano 
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Şekil 78. Kumanda  

 

Kumanda üzerinde butonlar, CANBUS ve Arduino bir arada tutacak bir kart temin edilmiştir. 
Bu sayede tüm donanımlar birbirileri ile rahatlıkla bağlanabilmiştir.  

4.3.1.4. Gyro ve Eğim Sensörü (MPU 9250) :  

Aracımızın su içerinde kendini dengelemesi ve sürekli düz bir şekilde durması, 
dalgalanmalardan etkilenen gövdenin dengeye ulaşması, ağırlık taşırken eğitimi tekrar 
kazanması konularında ihtiyaç olan eğim bilgilerinim sağlayacaktır. 9255 modeli yaptığımız 
denemelerde 6050 modeline nazaran daha etkili çalışmıştır. Özellikleri; 

 MPU9250: Güç voltaj: 3 ~ 5 V 

 İletişim modu: I2C/SPI; Gyro aralığı: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000dps 
 Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

 Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

 Pin aralığı: 2.54mm 

 Boyutu: 15mm * 25mm (yaklaşık) 

 

 
Şekil 79. MPU 9250 ve Kontrol Kartı Montajı 

 

4.3.1.5. SI7021 Sıcaklık ve Nem Sensör Kartı :  

GY-21 içeriğinde analog-dijital çevirici, sinyal işleme ve veri kalibrasyonunu bir arada 
bulunduran sıcaklık ve nem sensör kartıdır. Üzerinde I2C haberleşme arayüzüne sahip Si7021 
entegresini barındırmaktadır. Özellikleri; 
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 Çalışma Gerilimi : 1.9 V – 3.6 V (Tavsiye edilen 3.3 V) 
 Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -40 ⁰C - +125 ⁰C (Tavsiye edilen -10 ⁰C - +85 ⁰C) 

 Sıcaklık Hassasiyeti : ±0.4 ⁰C (-10 -+85 ⁰C aralığında) 

 Nem Ölçüm Aralığı   : 0 % - 100 % (Tavsiye edilen 0 % - 80 %) 

 Nem Hassasiyeti: ±3 % (0 % - 80 % aralığında) 

 Haberleşme Arayüzü : I2C 
 Boyutlar : 13mm X 10mm 

 
Şekil 80. SI7021 Sıcaklık ve Nem Sensör 

Sensör ile araç içi sıcaklık ve nem bilgisi alınacaktır. Bu sayede kritik seviyelere gelen 
sıcaklık bilgisi sayesinde aracın içindeki kırımızı led yakılarak uyarı verilecek ve araç sudan 
çıkartılacaktır. Çalışma sıcaklık aralığının yüksek olmasından dolayı seçilmiştir. Aracın içinde 
ESC lere yakın bir noktaya yerleştirilmiştir. 

 

4.3.1.6. MCP2515 CANBUS:  

Yüksek güvenilirliği, uzun haberleşme mesafesi ve orta seviyeli iletim hızı özellikleri 
dolayısıyla yaygın kullanılan bir endüstriyel haberleşme protokolüdür. Genellikle otomotiv 
sektöründe haberleşme için kullanılır. CAN-BUS Shield, Arduino kartlarını CAN hattına dahil 
edilmesini sağlayan bir karttır. Ayrıca birden çok Arduino kartının CAN hattı üzerinden de 
rahatlıkla haberleşmesine imkan sağlamaktadır. SPI arayüzlü MCP2515 CAN kontrolcü ve 
TJA1050 CAN transceiver temel alınarak yapılmıştır. OBD-II kütüphanesi ile birlikte rahatlıkla 
kullanılabilir. Özellikleri; 

 CAN 2.0B protokolünü destekler, haberleşme hızı 1Mb / S 

 Yüksek hızlı TJA1050 CAN transceiver entegresi kullanır 

 Genişletilebilir CAN arayüz için SPI bağlantısı 

 8 MHz kristal osilatör 

 120 Ω terminal direnci 
 Ölçüler : 40×28mm 

 Çalışma Sıcaklığı:85 ℃ - 40 ℃ 

 
Şekil 81. CANBUS Komponenti 

Araç ile kumanda arasında 30 metrelik bir mesafe vardır. Kumandanın analog verisinin 
bu mesafede iletişimi yeterince verimli olmamaktadır. Bu nedenle uzun mesafeler seri 
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haberleşme yapabilen bir devreye ihtiyaç duyulmaktadır. CANBUS haberleşme protokolü ile 
bu sorun hem ekonomik hem de kolay bir şekilde ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca 
kodlama kaynaklarının ve uygulamalarının çok olması en büyük avantajlarındandır. 

 

4.3.1.7. 30A ESC (LittleBee BLHeli) Motor Sürücü : 

36mm x 36mm boyutları ile diğer motor sürücülerin yarısından az yer kaplamaktadır. 
Isı koruma özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alabilmektedir, uygun şekliyle 
araç içi yerleşimi uygundur. Yüksek çalışma akımına sahiptir. Isınma koruması ve çift yönlü 
motor sürebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Teknik Özellikler; 

 Renk: Siyah ve kırmızı ve beyaz 

 Giriş Voltajı: 2-6S Lipo 
 BEC Çıktısı: Yok 

 Sürekli Çalışma Akımı (Max.) : 30A, Seri Akım: 35A ila 10S 

 Boyut: 35 * 18 * 5mm / 1,4 * 0,7 * 0,2 inç 

 Ağırlık: 9g (Güç ve sinyal kablosu dahil) 

 Sönümlü modu, Oneshot125, Oneshot42, Dshot ve Multishot destekler 
 Ana IC: SILABS EFM8BB21F16, 48 MHz'lik MCU 

 MOS: Hem düşük hem de yüksek yan tahminler Nfets 

 Anahtarlama hızı çok hızlı, özel sürücü çipli. 

 BLHeli_S Bootloader andamp yazılım kullanabilme 

 

 
Şekil 82. 30A littlebee çift yönlü ESC 

4.3.1.8. M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru :  

Motorumuz tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip stator kısmı sayesinde neredeyse 
limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve aracınızın ihtiyaç duyduğu itici olarak vazifesini 
sürdürmesini sağlamaktadır. KV değeri sayesinde sualtın istenilen gücü kolaylıkla 
sağlamaktadır. 2020 TEKNOFEST yarışmasında deneme imkânımız olan motorlar sorunsuz 
çalışmıştır. Özellikleri; 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 Sürekli Akım : 11a 

 Peak akım : 40a 

 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 
 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole edilmiş, sargılar. 
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Şekil 83. M1 BL Motor 

4.3.1.9. Metal Dişli Servo Motor (Tower Pro MG995 ):  

TowerPro MG995 yüksek güç gerektiren çalışmalar için ideal bir motordur. Kontrolü 
kolaydır. Bağlantı aparatları ve diğer parçaları ile birçok sisteme dahil edilebilmektedir. Ürün 
Özellikleri: 

 Hareket Hızı: 0.15sn - 60o 

 4.8V Zorlanma Torku: 13 kg/cm 

 6V Zorlanma Torku: 15kg/cm 

 Ağırlık: 55gr 

 Ölçüler: 40.6 x 19.8 x 42.9 mm 

 
Şekil 84. Metal Dişli Servo Motor 

 

4.3.1.10. LTC1871 Step Up Ayarlanabilir Voltaj Regülator Kartı : 

LTC1871 DC-DC step-up voltaj regülatör kartı üzerinde anahtarlamalı gerilim 
regülatörü bulunmaktadır. Kartın giriş ve çıkışları rahat bağlantı sağlanabilmesi için klemensli 
şekildedir. Aynı zamanda kart üzerinde yer alan 7 segment sayesinde giriş ve  çıkış gerilim 
değerleri sürekli olarak okunabilmektedir. Kart üzerinde yer alan potansiyometre yardımı ile 
çıkış gerilimi ayarlanabilmektedir. Giriş gerilimi 3,5V ile 30V arsında olup, çıkış gerilimi ise 
3-30V arasında ayarlanabilmektedir. Kart üzerinde 10A'e kadar akım akabilmektedir. Yüksek 
anahtarlama frekansı sahip olduğundan kartın verimi çok yüksektir. Benzer regülatörlerden 
farklı olarak besleme kapasitesi araç içi tüm ekipmanlar için yeterlidir. 
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Şekil 85. Step Up 10A Regülatör 

 

4.3.1.11. Joystick ve Butonlar:  

Arduino komponenti olan joystickler kullanımı kolay istenilen projede kullanılabilecek 
yapıdadır. İki adet joystick kullanılacaktır. İleri ve geri yüzüş, sağa ve sola dönme, yukarıya ve 
aşağıya dikilme manevralarını yapabilecek komutları verebilecektir. Fiyatı uygundur. 
Kumanda üzerinde 2 adet joystick kullanılacaktır. Dezavantajı joystick’in kolun kısa olması 
nedeniyle değer değişiklikler ani olmaktadır. 3D yazıcı ile uzun kol hazırlanarak üzerine 
takılacak ve bu dezavantaj ortadan kaldırılacaktır. 

  
Şekil 86. Joystick 

4.3.1.12. IP Kamera Sistemi:  

Cihaz içerisine yerleştirdiğimiz IP kamera ile cat 6 kablosu üzerinden yayını dijital 
olarak alınması planlanmıştır. Bu sayede analog görüntüde yaşanan parazitlenmeninde önüne 
geçilmiş olacaktır.  

İp kamera yapısı sayesinde doğrudan bilgisayara bağlanabilmektedir. Bu sayede ekstra 
bir dönüştürücü olmadan görüntü işlenebilecektir. 

Ayrıca enerji kablosunun oluşturduğu manyetik alan dijital görüntüyü etkilemeycektir. 
Özellikle otonom görevde görüntünün işlenmesi durumunda bu özellik çok etkili olacaktır. 

 
Şekil 87. IP Kamera 
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4.3.1.13. CAT6 Kablo : 

İletişim için CAT6 Kablo (Kategori 6 Kablo) kullanılması planlanmaktadır, ethernet 
tabanlı bilgisayar ağlarında tercih edilen ve gigabit hızında veri taşıma kapasitesine sahip bir 
UTP kablo standardıdır. CAT6 kabloların yardımıyla 1000 Mbps veya bir Gbps veri 
transferinin yapılabilmesi mümkündür. Joystick ve kamera görüntülerinin aktarılması 
görevlerini yapısı itibarı ile rahatlıkla yapabilecektir. Ayrıca STP yapısı sayesinde su geçirmez 
olması ve içindeki kablolarun yalıtılmış olması tercih edilme sebebi olmuştur. 

 
Şekil 88. CAT6 kablo 

4.3.1.14. Trafo - 5V-24V 30A:  

Yüksek gücü her türlü ihtiyacını karşılar. Üzerine monteli fanı sayesine ısınmaz. Şebeke 
elektriğinde (220V) tam regülasyon sağlar. Genel Özellikler Amper 30 A Voltaj 5-22 V 
Çalışma Voltajı 100 - 240V AC arası tam regülasyon aşırı akım koruma , kısa devre koruması, 
elektrik yalıtımı, gürültü önleyici filtre vardır. Tüm sisteme enerji sağlayacağı için yüksek 
akımlı olması tercih edilmiştir. Kısa devre ve aşırı akım korumasının bünyesinde bulunması ve 
fiyatı neticesinde tercih sebebi olmaktadır. 

 
Şekil 89. 24V 30A trafo 

4.3.1.15. Elektrik Kablosu : 

Aracımızda kullanılan motorlar 30 A akım çekebilecek yapıdadır. Bu nedenle elektrik 
aktarımı için kullanılacak kablo önem kazanmıştır. ESC motor arasında piyasada bulunan 2,5x3 
, çok telli kablo kullanılacaktır. 

Teknik Özellikler: 300/500V PVC izoleli çok damarlı fleksibel tesisat kablosudur. 
Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıfı bulunmaktadır. Az mekanik zorlamalı ve 
rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde. Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C 
Maks.kısa devre sıcaklığı 160 °C olan şartlarda kullanılmaktadır. 

Ayrıca ESC ler için 18 AWG çok telli slikon kablo kullanılmış ve araç içi güç 
dağıtımları bu kablo ile yapılmıştır. Çok telli olması enerjinin daha verimli iletilmesini 
sağlamaktadır. 

 
4.3.1.16. Acil Stop Butonu:  

Elektrik enerjisinin kesilmesi araç içi veya dışında yaşanan olumsuz durumları anında 
ortadan kaldıracak bir koruma yöntemidir. Acil stop butonuna basıldığında tüm sistemin 
elektriği kesilmektedir. Bu durumu oluşturacak sebepler ortadan kaldırıldığında tekrar devreye 
sokulmaktadır. 
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Şekil 90. Acil Stop Butonu 

 
4.3.1.17. Sigortalar:  

Araç çalıştığı esnalarda yaşanan aşırı akım ve kısa devre anında acil stop butonuna 
basılması gecikebilir. Bu noktada olumsuz durumların oluşmaması için sigorta kullanımına 
gidilmiştir. 

Bu sigortalar aşırı akım ve kısa devre durumlarında çalışarak tüm sistemi korumaktadır. 
Acil stop butonu ile seri şekilde bağlanarak kullanılacaktır. Ebatlarının küçük olması araç içi 
kullanımı da uygundur. 

 
Şekil 91. Bıçak Sigorta 

 
4.3.1.18. Manyetik Switch: 

Güç kaynağının (Trafo) kullanılamayacak olduğu durumlarda yedek olarak batarya ile 
araç kullanıma gidilecektir. Acil ve Olumsuz durumlarda kullanılacak anahtarımız sisteme güç 
verilmesini sağlayacak anahtarlama görevini sağlayacaktır. 

Sualtı aracı içi enerjisini mekanik şekilde kesmek için kullanılacaktır.  

 

 
Şekil 92. Mayetik Switch 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 
4.3.2.1. Kontrol Algoritması : 

Sualtı aracımızın manuel ve otonom olmak üzere 2 tür kontrol sistemi ile çalışmaktadır. 
İster manuel ister otonom olsun aracımızın içinde bulunan sistem, otonom ve manuel 
sistemlerden kendisine gelen yönlendirme emirlerini gerçekleştirmektedir.  

Araç içi kontrol sistemi kendisine gelen hareket bilgilerini motorlara iletmek ve aracı 
dengede tutmak için çalışmaktadır. Gelen parametrik bilgileri doğrudan motorlara iletmekte ve 
aracı hareket ettirmektedir. Ayrıca araç içi sıcaklık bilgilerini kontrol de ederek sistemi stabil 
tutmaktadır.  

İster manuel olsun ister otonom, aracımızın kamera görüntüsü yarışma süresince 
bilgisayarımıza araç içi kontrol sisteminden bağımsız olacak şekilde aktarılacak ve kayıt altına 
alınacaktır.  

 
4.3.2.2. Manuel Kontrol Süreci :  

Kumanda aracılığı ile aracımızın kontrolünün yapıldığı sistemdir. Kumanda dan pilot 
tarafından verilen yönlendirme komutları araç içi sistem tarafından işlenip motorlara hareket 
verilmektedir.  

Kumanda üzerinden giden bilgi, jostick ve buton değerlerini içermektedir. Sürüş modu, 
gripperin açılıp kapanması ve otonom butonu kumanda üzerinde aktif kullanılan butonlardır. 
Bu butonlar haricinde 2 adet boş buton bulunmaktadır. Ekstra istenen görevlerde kullanmak 
için hazır tutulmaktadır. 

Kumanda üzerine araçtan 2 adet daha kablosu gelecektir. Kumanda üzerindeki 
CANBUS ile haberleşme sağlayacaktır. 

Kumanda üzerinden bilgi akışımız tek yönlüdür. Kumanda dan araca doğrudur.  

Araç içi kameramız, tüm görevlerde çalışacak ve su üstü istasyona görüntü aktarımını 
kontrol sistemlerinden bağımsız bir şekilde gerçekleştirecektir. 

 

4.3.2.3. Otonom Kontrol Süreci :  

Yarışma esnasında gerçekleştirilecek otonom görev sürecidir. Kumanda üzerinden 
otonom moda alınan araç su üstü yazılım tarafından farkedilir ve otonom yönlendirme başlatılır.  

Sürekli sağlanan kamera görüntüsü işlenmeye başlanır. İşlenen görüntüden çıkartılan 
yönlendirme komutları seri port üzerinden önce kumanda kontrol sistemine oradan araç içi 
kontrol sistemine aktarılır. Böylece araç su üstü kontrol sistemi tarafından otonom çalıştırılmış 
olur.  

Görev tamamlandığında kumanda üzerinden otonom konum manuel konuma alınarak 
araç kullanılmaya devam edilebilmektedir. 

 

4.3.2.4. Kumanda Kontrol:  
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Kumandamızda bulunan Arduino Nano, joystick ve düğmelerden gelen bilgileri 
toplayıp bir veri paketi haline dönüştürecek ve CANBUS protokolü üzerinde araç içi kontrol 
sistemine gönderecektir.  

Gönderme sıklığı yapılacak veri gönderme testleri neticesinde belirlenecektir. Daha 
yavaş olması aracın geç tepki vermesine neden olacaktır. Daha hızlı olması ise veri kayıplarına 
neden olabileceği düşünülmektedir. 

 

Şekil 93. Kumanda Yapısı 

 

Kumanda üzerinde yer alan kompponentlerin görevleri sırası ile belirtirlmiştir. Şekil 94 
de görülmektedir. 

 

Şekil 94. Kumanda Buton Görevleri 

 

Kumanda ve araç, CANBUS iletişim sistemi ile haberleşecektir. CANBUS “Controller 
Area Network Bus” - “Kontrol Alan Ağı Veri yolu”dur.1980’ lerde Robert Bosch tarafından 
otomotivde kablo yumağı yerine bir kablodan yazılım kontrollü veri transferini sağlamak 
amacıyla geliştirilmiştir. CAN, otomotiv endüstrisindeki en bilinen haberleşme sistemidir. 

Uygulama alanı yüksek hızlı ağlardan düşük maliyetli çoklu kablolamalı sistemlere 
kadar geniştir. CAN-BUS, otomobil elektroniği, akıllı motor kontrolü, robot kontrolü, akıllı 
sensörler, asansörler, makine kontrol birimleri, kaymayı engelleyici sistemler, trafik 
sinyalizasyon sistemleri, akıllı binalar ve laboratuvar otomasyonu gibi uygulama alanlarında 
maksimum 1Mbit/sn lik bir hızda veri iletişimi sağlamaktadır. 
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CAN-BUS sisteminin sahip olduğu özellikler: 

• Mesaj önceliği 
• Kayıp zaman güvenliği 
• Yapılandırma esnekliği 
• Senkronizasyonlu çoklu kabul: Aynı veri birçok ünite tarafından alınabilir 
• Sistemdeki veri yoğunluğunu kaldırabilme 
• Çok efendili (Multimaster) çalışma 
• Hata tespiti ve hataya ilişkin sinyalleri üretme 
• Mesajın yollanmasında hata oluşması halinde mesajın iletim hattının (BUS) boş 

olduğu bir anda mesajın otomatik tekrar yollama 
• Ünitelerde oluşan geçici ve kalıcı hataları ayırt edebilme ve özerk olarak kalıcı 

hatalı üniteleri kapatabilme 
• Bir veri paketi içinde 8 baytlık bir veri gönderilmektedir. 

 

Aracımız su üstü bilgisayar ve kumanda ile MCP2515 CANBUS haberleşme modülü 
ile bağlantı sağlayacaktır. Kendine ait protokolü olan bu haberleşme sisteminin veri paketi 
aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 95. CANBUS Frame Yapısı 

Oluşturulan veri paketinde bulunan veriler 

 (Sağ-Sol Konum )= 8 bit 

 (Yukarı - Aşağı Konum) : 8 bit 

 (Dikilme Konum) : 8 bit 

 (İleri-Geri) : 8 bit 

 (F0- Gripper Kol Aç - Kapat ) 4 bit (high level) 

 (F1- Sürüş Modu) 4 bit (low level) 

 (F2- Otonom Modu) 4 bit(high level) 

 (F3 - isteğe Bağlı görev)4 bit(low level) 

 (F4 - isteğe Bağlı görev) 4 bit(high level) 

 (F5 - isteğe Bağlı görev) 4 bit (low level) 

 (F6 - isteğe Bağlı görev) 4 bit (high level) 

 (F7 - isteğe Bağlı görev) 4 bit (low level) 

Toplam 64 bit tir. 

Bir veri paketi 8x8 = 64 bittir. Bu sayede bir veri paketinde bütün kumanda bilgisi 
rahatlıkla gönderilebilmektedir. 

Örnek gidecek paket :  (252)(152)(125)(150)(0/1)(0/0)(1/0)(1/0) 
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Kumanda üzerinde hazırlanan veri paketi araca gönderildiğinde aracımız 64 biti 
çözümleyerek 8’er bitlik paketlere ayıracak ve gerekli yönlendirme işlemlerini yapacaktır. 

Kumanda algoritması aşağıda Şekil 96 de verilmiştir.  

 

 

Şekil 96. Kumanda Algoritması 

 

4.3.2.5. Su Üstü Kontrol Sistemi : 

Bu sistem ilk olarak kumandadan otonom bilgisinin gelip gelmediğini kontrol 
etmektedir. Kumanda üzerinde otonom butonu basılı ise devreye girmekte onun haricinde 
sadece araç kamera görüntüsünü kayıt işlemi yapmaktadır. 

Kumanda üzerindeki otonom düğmesi basıldığında, hali hazırda kaydı alınan görüntü 
işlenmeye başlamaktadır.  

Görüntü işleme sonucu oluşan yönlendirme bilgisi CANBUS için veri paketi haline 
dönüştürülmekte ve seri port üzerinden kumanda da bulunan arduino ya gönderilmektedir. 
Kumandaya gelen yönlendirme paketi direk CANBUS üzerinden araca iletilmektedir. 
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Gönderilecek veri paketi, manuel modda kumandadan giden veri paketinin aynısı olacaktır. 
Böylece aracımız otonom mod için ayrı bir yönlendirme işlemi yapmayacaktır. 

Su üstü yazılımı algoritması Şekil 97 de verilmiştir. Su üstü algoritması, yazılım 
kısmında detayı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

Şekil 97. Su Üstü Kontrol Sistemi algoritması 

4.3.2.6. Sualtı Aracı Kontrol Sistemi Algoritması :  

Sualtı aracımız gerek otonom modda gerek manuel modda kendisine gelen yönlendirme 
veri paketini işleyerek gerekli yönlendirmeyi motorlara iletecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bu süreçte sadece aracın dengede durmasını sağlayacak algoritma çalışmaktadır. Diğer 
yandan sadece yönlendirme bilgisini işlemektedir. 

Kamera görüntüsü algoritmadan bağımsız şekilde sürekli olarak aracımıza 
gönderilmektedir. Sualtı aracımızın algoritması Şekil 98 de verilmiştir. 
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Şekil 98. Su Altı İstasyonu Algoritması / Araç Yazılım algoritmamız 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımız içinde kullanılacak kontrol kartı Arduino Mega Pro dur. Bu kart C tabanlı bir 
dile programlanmaktadır. Programlamak için ARDUINO IDE programı kullanılmaktadır.  

Arduino IDE üzerinde hazırlanan yazılımımız ilk olarak araç içi sıcaklık verisini kontrol 
etmekte ve sonrasında normal kontrol sürecini başlatmaktadır. Şartlar uygun olduğunda 8 motor 
aynı anda arm edilir ve aracımız harekete hazır hale getirilir. Veri paketi geldiğinde paket 
içinden alınan yönlendirme bilgisi çözümlenerek, motorlara gerekli PWM sinyalleri 
gönderilmektedir. Bu sayede hareket sağlanmaktadır. 

Herhangi bir veri paketi gelmediğinde pozisyonunu korumaktadır. 

Her program döngüsünde sensörden alınan pitch ve roll değerlerine göre aracı dengeye 
sokmaya çalışmaktadır. 

Bu işlem için okunan değerler genellikle çok değişken olduğundan hatalı olarak 
okunmakta bu durum araç için denge sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle sensörlerden okunan 
değerler filtreleme yöntemleri ile stabil hale getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle GYRO gibi 
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veriler bu farklı okuma durumlarının yaşandığı veri türleridir. Bu nedenle aracımızın içinde 2 
adet filtre yöntemi kullanılacaktır.  

Bunlardan ilki ortanca MEDYAN filtresidir. Sensörden okunan değerleri bir diziye 
aktarıyoruz ve küçükten büyüğe sıralıyoruz, devamında ortadaki değeri çıkışa veriyoruz. Daha 
sonra bir ya da birkaç değer dizimizi kaydırarak yeni okunan değerleri ekliyoruz aynı süreci 
devam ettirerek ortalama değeri sistemimizde kullanıyoruz. Bu filtre çalıştığında Şekil XX’deki 
gibi bir sonuç çıkmaktadır. Çıkan sonuca baktığımızda dalgalanmaların ortadan kalktığı ve 
daha net bir sonuç çıkarttığı görülmektedir. 

 
Şekil 99.  MEDYAN Filtersi Çıktısı 

İkincisi ise KALMAN filtresidir. Bu filtre bir dizi matematiksel formülü içermektedir 

Kalman filtresini en basit şekilde yazacak olursak: 

 

Şekil 100. Kalman Filtresi Formülü 

 Xk = Hesaplanan kalman değeri 

 Kk = Kalman Kazancı 

 Zk = Ölçüm sonucu elde edilen değer 

 Xk(k-1) = Bir önceki hesaplanan Kalman değeri  şeklindir. 

Bir önceki verilerine göre ilerisini tahmin eden bir filtredir. Bir filtreden daha çok bir 
tahmin yöntemi gibi düşünülebilir. Eş zamanlı olarak kullanılabilen bu filtrenin kullandığı 
algoritma sayesinde sisteme tanımlanan gürültü ve hata modellemeleri ile çok başarılı sonuçlar 
elde edilebilmektedir. 
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Şekil 101. Kalman Filtresi Çıktısı 

Elde edilen filtreli GYRO bilgisi alındıktan sonra PID kontrol ile motor hızları 
ayaranacak ve aracımızı su içinde dengede tututlacaktır. Bu bölüm yazılımımızın en kritik 
bölümlerindendir . 

PID (proportional-integral-derivative) kontrol sistemindeki hatayı; hatanın miktarı, 
hatadaki değişim hızı ve yapılan toplam hatayı hesaplayarak giderme yöntemidir. Bu değerlerin 
etkisini kontrol etmek için katsayılar kullanılır. Bu katsayı değerleri belirlenerek sistemin en 
stabil değere ulaşması sağlanmaktadır. 

Genel gösterimi Şekil 102’de görülmektedir. 

 
Şekil 102. PID diyagramı 

Aruino kütüphaneleri arasında PID kontrol kütüphanesi de bulunmaktadır. Böylece 
aracımızın hareketleri su içinde daha stabil hale dönüştürülecektir. 

2 tip filtre ve PID ile geliştirilen yazılımımız sualtı aracı için gerekli tüm hareketleri 
sorunsuz şekilde yapmasına imkan sağlayacak pilotajı kolaylaştıracaktır.  
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GYRO bilgisini işleyebilmemiz aracımızın su içerisinde istediğimiz pozisyonda 
tutabileceğimiz ve aynı pozisyonda sürebileceğimiz anlamı çıkartmaktadır. Özellikle puzzle 
görevinde aracımızın bu özelliği sayesinde hatasız bir şekilde parçaları dizmeyi planlamaktayız 

Dikey sürüş modu adını verdiğimiz bu sürüş şekli için kumanda üzerinde bulunan sürüş 
modu düğmesine basıldığında aracımızın normal yüzüş pozisyonundan dikey yüzüş 
pozisyonuna geçecektir. Bu sayede yüzeyde bulunan puzzle parçalarını daha rahat alabilecek, 
aldığı parçaları daha iyi bir bakış açısı ile görerek daha rahat yerleştirebilecektir. Dikey sürüş 
pozisyonu şekildeki gibidir. 

İlk olarak aracımız yerde bulunan parçatı Şekil 103 deki gibi alacaktır. 

 

Şekil 103. Parçanın Alınması 

Sonrasında dikey pozisyona geçecek ve parçayı yerleştirecektir. Dikey pozisyona 
geçtikten sonra artık ileri gitmesi için farklı motorlar çalışacak bu durum Araç kontrol yazılımı 
ile sağlanacaktır. Kamera görüşü tamamen montaj alanına bakacağı için parçanın 
yerleştirilmesi için en uygun görüş sağlanmış olacaktır. Dikey pozisyon Şekil 104 de daha rahat 
görülmektedir. 

 

Şekil 104. Dikey Pozisyon Parça Yerleştirme 

 

Yarışma sırasında otonom görevimiz bulunmaktadır. Otonom görevde görüntü işleme 
kullanılması istenmektedir. Bunun için bilgisayar üzerinde kamera görüntüsünün işlenmesi ve 
hareket bilgisi olarak araca gönderilmesi gereklidir. 
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Görüntü işleme farklı araç ve programlarla yapılmaktadır. Bizden istenen 1m*1,5m 
ölçülerindeki bir çerçeveden aracımızın geçmesini sağlamaktır. 

 

Şekil 104. Çerçeve ve Araç Boyutu Oranı 

Aracımızın ebatları mümkün olduğu kadar küçük yapılmaya çalışılmıştır. Geçmesi 
istenen çerçevenin ebatları ile kıyaslandığında geçiş için uygun ölçülerdedir. 

Görüntü işleme için 2 farklı yöntem kullanacağız. Bunlardan birisi renk işleme ve 
çerçeveyi bulma, diğeri ise nesne bulma ve çerçeveyi bulmadır. 

Renk işleme konusunda daha önceki yarışmalardaki (Fetih 1453) tecrübemizden 
faydalanacağız. Bu konuda örnek resim içerisinde çerçeve resmi renk tonları ile oynanarak 
bulunmakta ve işaretlenmektedir. İlk olarak havuz suyu rengi ve aydınlatmasına göre hızlı bir 
kalibrasyon işlemi yapılacaktır. Bu sayede görüntünün net bir şekilde bulunması 
kolaylaşacaktır. Renkler için Şekil 105 de görülen 6 renk tonu parametresi kullanılacaktır. 

 

 

  

Şekil 105. Renk Tonu Parametreleri 
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Şekil 106. Orijinal Grüntü, HSV Formatı ve Tespit Edilen Kare 

PYTHON şuanda dünya üzerinde kullanılan en yaygın programlama dillerinden bir 
tanesidir. Özellikle alanında kaynak bulunması, görüntü işleme konularındaki yeteneği sebebi 
ile bizim de tercihimiz olmuştur.  

Python programlama dili içerisinde bulunan Open CV kütüphanesi renk işleme ile ilgili 
yeteri yeteneğe sahip olduğu yaptığımız denemeler sonucu ortaya çıkmıştır. 

Resim içerisinde yakalanan çerçevenin merkezi noktası tespit edilmekte ve aracımız 
merkezi noktaya doğru ilerletilmektedir.  

Python üzerinde hazırlanan yönlendirme paketi USB port üzerinden kumanda da 
bulunan Ardunio ‘ya gönderilmekte ve orada araca iletilmektedir. Bunun için standart seri port 
haberleşme komutları kullanılmaktadır. 

Görevin tamamlanması için berlili büyüklüğe erişen çerçevenin merkezine 
odaklandıktan sonra aracımız tam gaz ilerleyerek çerçeve içinden geçecektir. Berlili süre 
ilerleyen ve ekranda çerçevenin kaybolduğunu gören aracımız görevi tamamladığı için su 
yüzeyine kendisini yönlendirecektir. 

İkinci görüntü işleme tekniğimiz ise  nesne yakalama şekline olacaktır. Havuz içerisnde 
bulunan çerçevenin tanınması için görüntü işleme altyapısına sahip bir sistem olan açık kaynak 
kodlu YOLO sistemi kullanılacaktır. YOLOv5 versiyonu daha öncede tecrübe ettiğimiz bir 
version olup başarılı şekilde görüntü işleme gerçekleştirilecek bir ortam hazırlayacaktır. Yolo 
kendisine verilen görüntüleri sayısallaştırarak belirli bir algoritma üzerinde eğitim dosyası 
oluşturmaktadır. Bu dosya kendisine gelen resim karesinde aranılan nesnenin olup olmadığını 
söylemektedir. Eğer resim karesinde istenilen görüntü var ise bize koordinatlarını vermekte, 
alınan koordinat ekranda oranlaranak aracın hareket yönü ve şekli belirlenmektedir. 

 

 

Şekil 107.  Örnek YoloV5 Nesne Yakalama Görüntüsü 

 

Bu iki görüntü işleme tekniği üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup, gerçek 
şartlarda denemek için kodlarımız hazırlanmaktadır. 
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4.4.  Dış Arayüzler 

{Aracın dış arayüzleri, bu arayüzlerde kullanılan alt bileşenler ve mesaj arayüzleri anlatılır. Aracın 
kontrolünde kullanılan su üstü kontrol istasyonunun arayüzü, görüntü ve veri aktarımı gibi yerlerde 
kullanılan yazılımlar ve seçilen yazılım dilleri hakkında bilgi verilir.} 

Aracımızın yazılım sisteminde bir çok farklı kavram ve yazılım dili bir arada 
bulunmaktadır. 

Aracımızın Haberleşmesi için Arduino IDE, Görüntü işleme ve hareket verme için 
Python dilleri kullanılacaktır. 

Arduino IDE 

 UART haberleşme 

Python 

 OpenCV Görüntü İşeleme 

 YOLOv5 Görüntü İşeleme 

 Uart Haberleşme 

 Tkinter (Grafik Ekran) 

 

Suüstü Yazılım Grafik Arayüz 

Aracımızın suüstü bilgisayarında kullanılacak yazılım arayüzü Şekil 108’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 108. Su üstü Bilgisayar Yazılım Grafik Arayüz 

Taslak olarak kullanılacak arayüzümüz motora iletilen güç miktarları ve gönderilen veri 
paketlerinin ekran üzerinde gösterilmesi daha zengin bir görünüm kazandırılacaktır. Bu ekran 
üzerinde aracımız butonlar ile hareket ettirilebilmektedir. 

 

Haberleşme Protokolü : 
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Aracımız su  üstü bilgisayar ve kumanda ile MCP2515 CANBUS haberleşme modülü 
ile bağlantı sağlayacaktır. Kendine ait protokolü olan bu haberleşme sisteminin veri paketi 
aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 109. CANBUS Frame Yapısı 

Oluşturulan veri paketinde bulunan veriler 

 (Sağ-Sol Konum )= 8 bit 

 (Yukarı - Aşağı Konum) : 8 bit 

 (Dikilme Konum) : 8 bit 

 (İleri-Geri) : 8 bit 

 (Mekanik Kol Aç - Kapat ) 4 bit 

 (F1 - isteğe Bağlı görev) 4 bit 

 (F2 - isteğe Bağlı görev) 4 bit 

 (F3 - isteğe Bağlı görev)4 bit 

 (F4 - isteğe Bağlı görev) 4 bit 

 (F5 - isteğe Bağlı görev) 4 bit  

 (F6 - isteğe Bağlı görev) 4 bit  

 (F7 - isteğe Bağlı görev) 4 bit Toplam 64 bit tir. 

Bir veri paketi 8x8 = 64 bittir. Bu sayede bir veri paketinde bütün kumanda bilgisi 
rahatlıkla gönderilebilmektedir. 

Örnek gidecek paket :  (252)(152)(125)(150)(1)(0)(0)(0)(0) 
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5. GÜVENLİK 

Daha önceki yarışma tecrübemiz neticesinde aracımız için bir güvenlik listesi 
oluşturulacaktır. Güvenlik listesindeki maddeler tek tek kontrol edilip onaylandıktan sonra 
aracımız suya indirilecektir. Güvenlik noktasında tüm takımın aynı ciddiyet ve hassasiyette 
davranması gerektiği, olumsuz durumlar oluşmaması için yarışma esnasında nasıl hareket 
edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Yarışma öncesi ve sırasında dikkat edilecek güvenlik önlemleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Aracımızın güvenlik olarak en riskli görünen yeri olan kabloların araç gövdesine girdiği 
noktadır. Bu alanda yapılan izolasyon ile bu durum ortadan kaldırılacaktır. Aracımız 
suya inmeden oluşturulacak kontrol listesinde ilk sıradadır. 

 Kontrol sisteminin içinde olduğu tüpe ait kapaklarda kullanılan o-ringler kontrol 
edilerek yalıtımın sağlandığından emin olunacaktır. 

 Aracımıza müdahale ederken iş güvenliği kuralları gereğince eldiven gözlük gibi 
koruyucu kıyafetler kullanılacaktır. 

 Kullandığımız iletim kablosu, aracımız suya girmeden darbe ve kesilmelere karşı 2 
takım üyesi ile kontrol edilecektir. Oluşan herhangi bir kesik yırtılmada gerekli 
yapıştırıcı ve yalıtım malzemesi ile müdahale edilerek olumsuz durumlar oluşması 
engellenecektir. 

 Robotumuzun etrafında kesici ve delici uçlar bulunmamaktadır. Tasarım yapılırken bu 
durum göz önüne alınmıştır. 

 Takım için ayrılan masa ve mekanda diğer takımları rahatsız etmeden ve zarar 
vermeden hareket edilecektir. 

 Kullanılmayan araçların toplanması, ortalıkta fazla malzeme bırakılmaması, kabloların 
1 kişinin sorumluluğuna verilmesi gibi konularda görevlendirme yapılacaktır. 

 Herhangi bir kesik ve yırtık durumunda epoxy kullanılarak müdahale edilecektir. 
Epoksinin rahat yapışabilmesi için slikon malzemeler kullanılmamaktadır. 

 Deneme havuzunun branda tipinde olması ve büyük miktarda su içermesi neticesinde 
oluşabilecek en kötü senaryoya karşı kaçış planları yapılmıştır. 

 Deneme havuzu kapalı yüzme havuzu ise havuz kenarında dolaşılmaması, havuz 
kenarında şakalaşma ve benzeri hareketlerin yapılmaması gibi konularda tüm takım 
üyeleri bilgilendirilmiştir. 

 Aracımızda bulunan sıcaklık sensörü sayesinde araç içi sıcaklık miktarı kontrol altında 
tutulmaktadır. Herhangi bir olumsuz değişim Araç içi kırmızı ışık ile bildirilmektedir. 

 Acil durumlarda kontrol istasyonunda olan 2 kişiden birisi elektrik kesiminden sorumlu 
olacaktır. Her ne kadar sigortalı güç kaynakları kullanılsada acil durumlar için ACİL 
stop butonu her zaman devrede olacak ve 1 kişinin sorumluluğunda olacaktır. 

 Araç içerisinde kullanılan kablolama yalıtıma özellikle dikkat edilecektir. 

 Pervaneler koruyucuların içerisine yerleştirilerek dış dünya ile irtibatları kesilmiştir. 

 Kullanılması halinde Manyetik switch ile aracımızın dışarıdan enerjisi 
kesilebilmektedir. 
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 Yazılımı sayesinde aracımızda kullandığımız ESC ler ısınma sorunu oluşmaması için 
100% gücünde kullanılmayacaktır. ESClerin yazılımı içerisinde zorlanmaya karşı 
önlem olan Demag Compensation ve Tempration protection açık tutulacaktır. 

 

Tablo4. Güvelik Kontrol Tablosu 

Yarışma Öncesi Öncelikli Sorular Onay 

Tüm Takım Üyeleri Hazır mı?  

Aracımızın kontrol kartlarının bulunduğu tüpe giriş kapağı sıkıştırılmış mı?  

Aracın mekanik kol sabitlenmiş ve vidalar sıkıştırılmış mı?  

Aracın data kablosu el ile yoklanarak kesik ve yırtılmalara karşı kontrol edildi mi?  

Aracın kamera ünündeki fanus  veya cam temizlendi mi?  

Mekanik kol parmakları ve vidaları sağlam mı?  

Aracın pervaneleri ve motorları kontrol edildi mi?  

O-ring temas kontrolü yapıldı mı?  

Yarışma öncesi kalibrasyon yapıldı mı?  

Tüm motor hareketleri test edildi mi?  

Robot kol aktif mi?  

Kamera Görüntüsü Stabil mi?  

Görüntü ve enerji kabloları dolaşmış durumda mı?  
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6. TEST 

Aracımı üretim aşamasında ve tamamlandıktan sonra belirli testlere tabi tutulacaktır. Bu 
testlerin bir çoğu yapılmış olup, araç üretiminin ileri seviyelerinde yapılacak testler 
beklemektedir. 

 
 Motor bağlantıları yapılmış ve çeşitli hızlarda ve tüm motorlar çalıştırılmıştır. Fırçasız 

motorların ARM olamama sorununa karşı yazılım içerisinde 2 defa bağlantı kodları 
eklemiştir.  

 
 Her motorun devir sayısı ve verilen enerji değerleri kayıt edilerek takometre ile 

ölçülmüştür. Böylece motorlarımızı eş değer oldukları test edilmiştir. 
 

 Kumandamız ile araç arasındaki haberleşmenin sağlıklı yapılıp yapılmadığı test 
edilmiştir. Yüksek hızlarda paket gönderimi yapılarak data kayıpları tespit edilmeye 
çalışılmış ve en ideal gönderim hızı elde edilmiştir. 

 
 Görüntü işleme için kamera kablomuzun beraberinde araca çekilen enerji kablosunun 

görüntü kablosuna etkisi test edilmiştir. Görüntü kaybı yaşanmadığı görülmüştür. 
 

 Yarışma görüntüsünün bilgisayara kayıt yaptırabildiği bilinmektedir. Burada uzun 
süreli kayıt testi yapılarak ne kadar süre kesintisiz kayıt yapılabileği berlilenmiştir. 

 
 Üretilen farklı tipteki pervanelerin güç ve devir testleri yapılmış olup, 3 kanat, 4 kanat 

ve 6 kanat pervane içinde 4 kanatlı olan en verimli pervane olmuştur. Baskı işlemleri 
başlamıştır. 
 
 

 
Şekil 110. Testtleri yapılan Pervaneler 

 

 
Şekil 111. Pervane Testlerinin Yapıldığı Ortam 
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Şekil 112. Pervanelerin Performans Grafiği 

 

Aracımızın yüzme testleri halen başlamamış olup aşağıdaki testlerin sırası ile 
uygulanması planlanmaktadır. 

 Motor Kontrol Testleri 
 Kumanda Kontrol Testleri 
 Görüntü İşleme Testleri 
 Kamera kayıt ve kontrol testleri 
 Pilotaj ve Manevra Testleri 
 Yüzme ve Sızdırmazlık Tesleri 
 Otonom Yüzme Testleri 
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7. TECRÜBE 

Araç tasarımı üzerinde en çok çalışılan ve değişiklik yapılan süreç olmuştur. Gövde 
şekli konusunda her takım üyesinin farklı bir önerisi olmuş ve uzun süre üretime 
başlanamamıştır. 

Özellikle motor sayıları, araç şekli, motor yerleşimi konuların uyuşmazlıklar 
yaşanmıştır. Danışman öğretmenimizin eşliğinde tasarım konusunda yaşanan kararsızlıklar 
teker teker ele alınarak çözülmüş ve son tasarımımız ortaya çıkmıştır. 

Aracımızın tüp hariç tüm gövde unsurları 3D yazıcı ile basılmakta ortalama her bir parçe 
4 saat sürmektedir. Yazıcıda yaşanan sorunlar, elektrik kesintileri baskılarımızın yarıda 
kalmasına neden olmuş araç gövdemizin tamamlanması gecikmiştir. Ancak bir güç kaynağı 
temin edilerek daha fazla gecikme yaşanmasının önüne geçilmiştir. 

Pandemi süresince bir araya gelemememiz ve uzaktan görüşmelerimiz aracın üretimini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Her fırsatta merkezimizde buluşarak bu eksikliğimizi bir nebze 
olsa gidermiş olduk. 

Aracımızda elektronik akşamların lehimlenmesi aşamasında ne kadar dikkatli olsa da 
lehim aleti ile küçük yanmalar meydana gelmiştir. Ciddi olmayan bu yanmalar çalışmaya engel 
olmamıştır. 

Araçta kullanacağımız kameranın 2MP ve fulhd olması istenmiştir. Ancak kamera 
yanlış temin edilmiş ve bu durum uygulama esnasında anlaşılmıştır. Hatalı gelen kamera 
gönderilerek yerine yenisi temin edilmiştir.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Tüm yarışma sürecinin içinde olduğu bir zaman çizelgesi oluşturulmuştur. 

Tablo4. Zaman Akış Çizelgesi 

Görevler Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Takım Oluşturma            

Gövde Tasarım Süreci             

Kullanılacak Malzeme Tesbiti             

Kullanılacak Yazılım Belirlenmesi            

Elektronik Sistem Tasarımı             

Malzemeleri Temin Edilmesi             

Raporlama (ÖTR)            

Raporlama (KTR)            

Gövde İmalatı              

Elektronik ekipmanların montajı             

Tüm sistemin Birleştirilmesi            

Genel Durum Değerlendirmesi ve Acil plan              

Motor Kontrol Testleri             

Kumanda Kontrol Testleri             

Görüntü İşleme Testleri             

Kamera kayıt ve kontrol testleri             

Pilotaj Eğitimi             

Yüzme ve Sızdırmazlık Tesleri             

Otonom Yüzme Testleri             

Yarışma            
 

Tamamlanan  Devam Ediyor  Önemli  Tamamlanmamış  

 

8.1. Bütçe Planlaması : 

Bir önceki yıl elimizde olan malzemeler ile ilgili bir envanter çalışması yapılmış ve 
eksikler tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdaki malzemelere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 5. Tahmini Bütçe 

Malzeme Adı Mevcut 
Durumu 

İhtiyaç 
Sayısı 

Birim Fiyat Toplam 
(TL) 

Arduino Mega Pro 0 2 adet 90 180 

M1 MOTOR 4 4 adet 375 1500 

ESC 0 2 adet 170 1360 

Regülatör 1 1 adet 20 20 

SI7021 Sıcaklık Sensör 1 0 adet 10 0 

MPU 9250 0 1 adet 45 45 

Yüzdürücüler 1 0 adet 55 0 

vidalar 1 0 adet 20 0 



 
 

71 
 

Tüp Kapaklar 2 0 adet 260 0 

Tüp 0 1 adet 1600 1600 

Flament 3 0 adet 110 110 

Sigma Profil 2 1 adet 65 65 

Elektri Kablosu 30 0 metre 3 0 

Cat 6 Kablo 30 0 metre 2 0 

Servo motor 1 0 adet 65 0 

CANBUS 2 0 adet 22 0 

Arduino Joystick 2 0 adet 8 0 

Buton 5 0 adet 2 0 

2MP IP Kamera 0 1 adet 400 400 

  Genel Toplam  5280 
 

Proje bütçesi okul aile birliği bütçesinden ve yerel imkânların katkılarıyla bir kısmının 
karşılanmıştır. Tabloda ihtiyaç olarak belirlenen malzemeler ileriye dönük faturalandırılmıştır. 
Merkez olarak insansız sistemler konusundaki çalışmalarımız TEKNOFEST haricinde de 
yürütülmektedir. Bu nedenle kurumumuz imkanları dahilinde ekibimizi desteklemektedir. Bu 
süreçte Teknofest tarafından verilebilecek maddi destek bu konuda elimizi güçlendirecektir. 

 
8.2. Risk Planlaması:  

Tasarım sürecinde bir çok konu düşünülse de uygulama aşamasında karışılaşılan yeni 
sorunlar her çalışmada olmaktadır. Bu bağlamda zaman çizelgesi üzerine kırmızı bir tarih 
çizilmiştir. Bu tarih bizlerin genel olarak bir aşamaya gelmemiz gerektiği aracımızın genel 
eksiklerinin tamamlanması ve yarışmaya hazır hale getirmemiz gereken süre olarak not 
düşülmüştür. 

Bu tarihe kadar çeşitli sebeplerden tamamlanamayan kısımlarımız oluştuğu takdirde acil 
durum planına gidilecek ve çözüm için merkez idaresi başta olmak üzere kurum 
paydaşlarımızda devreye sokularak çözüm yoluna gidilecektir.  
 

Üretim sürecinin büyük bir kısmını geride bırakan takımımız yapılacak testler sonucu 
araç üzerinde minimum değişiklik ve düzeltme yapılarak üretimin tamamlanması sağlanacaktır. 
 
Yarışma Öncesi :  

 Malzeme temin edilememesi, 

 Kritik malzemelerin bozulması, 

 Araç tasarımında yaşanan kronik sorunlar, 

 Takım üyelerinin öngörülemez sebeplerden ötürü takımdan ayrılması veya hastalık. 

Yarışma Sırasında Riskler ve Önlemleri;  

 Araç üzerindeki sistemlerin bozulması (motor, kontrol kartları kablolama) durumunda 
yapılacakların belirlenmesi ve yedek malzeme bulundurulması, 

 Takım üyelerinin uyarılara rağmen yarışma heyecanı ile hata yapması, diğer 
yarışmacılarla tartışması durumuna karşın ekip üyelerinin sürekli takip edilmesi ve 
birbirlerini motive etmesi, 
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 Enerji ve Data kabloların her zaman kontrol edilmesi olumsuzluk durumunda hemen 
müdehale edilmesi 

 Aracın su içerisinde sürekli izlenmesi ve olumsuz durumlara en erken zamanda 
müdehale edilmesi, 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın tasarımı üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup hareket imkan ve 
kabiliyetlerini arttıracak güncellemeler yapılmaktadır. Tasarımı ile mevcut çalışmalardan farklı 
bir tasarıma sahiptir.  

Üretiminde, yerli ürünlerinin tercihi ön planda olmuştur. Mümkün olduğunca tüm 
bileşenlerini kendi imkanlarımız ile yapılmaya gayret edilmiştir.  

Üretim süreci tamamlanmaya yakın durumdadır. Özgün kısımlar aşağıda çıkartılmıştır. 

 

 Üretilebilir ebatta 3 parça tasarımı ile tüm gövde oluşturulabilmektedir. Parçaların 
küçük olması her türlü yazıcıda basılmasına imkân sağlamaktadır. 

 Motor yerleşimleri hariç tüm gövde tasarımının ve çizgilerinin takımımız tarafından 
oluşturularak benzersiz bir tasarım ortaya konmaktadır. 

 Motorların gövde içerisine gömülü olması ve harici bir itici kullanılmaması, gövde ile 
bütünleşik olan motorlardan daha verimli bir şekilde yararlamayı sağlamktadır. 

 Pervane tasarımının ve şeklinin, takımımızın arge faaliyeti olarak ortaya çıkarılması ve 
mevcut pervanelerden daha iyi bir performansa sahip olması, 

 Su üstü yazılımımızın tamamının tarafımızca kodlanmış olması, 

 Gövde içi akşamların düzenli yerleştirilmesi için planlanan gövde içi tutucular, 

 Tüm yapının merkezimiz laboratuvarlarında yapılmış olmasıdır. 

 Gövde üstü kablo tutucu tasarımı ve üretilmesi; 

 İtici el tasarımı ve oynar başlıklı yapısı mevcut kullanılanlardan daha etkili bir el olması; 

 Yazılımda kullandığımız dikey duruş özelliği ile gerek kodlama gerekse manevra olarak 
diğer araçlardan ayrılması, başlıca özgün yönlerimiz olmuştur. 
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10. YERLİLİK 

Takım olarak ülkemizin insansız sualtı sistemleri konudaki potansiyeline katkı 
sağlamak bizden sonraki takımlara örnek olmak, yerli ve milli teknolojiler konusunda 
farkındalık oluşturmak için aracımızda imkanlar verdiği ölçüde kendi ürettiğimiz parçaları 
kullanmak istedik. 

 Gövde tasarımı ve imalatı tamamen kendi imkanlarımız ile üretmiş bulunmaktadır. 
Özellikle dikkat ettiğimiz bir konu hazır tasarımlardan kaçınmak olmuştur. Tasarımımız 
sayesinde aracımız bir parça modelin 8 adet bir araya getirilmesi ile üretilmektedir.  

 Aldığımız bir çok malzemenin yerli olmasına, yerlilik oranlarının yüksek olmasına 
dikkat edilmiştir. 

 Sualtı Haznesi  TÜP : Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 tür. Kullandığımız sualtı 
haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir sualtı haznesidir. 
Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör türevlerinden bir araya 
gelmektedir. Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamiyle yerli imkanlarla 
gerçekleştirilmiştir. 

 Kablolarımız %100 yerli üretim kablolardır. 

 Kullandığımız vide, lehim ve sarf malzemelerimiz yine yerli üretim olarak temin 
edilmektedir. 

 Kullandığımız ABG marka flamentler, yerli hammadelerler ile yerli imkanlarla 
ülkemizde üretilmektedir.  

 Hazırladığımız Su üstü görüntü işleme ve yönlendirme yazılımız tüm kodlaması 
tarafımıza ait olup alanında ilk olma özelliğini sağlamaktadır. 

 Biliyoruz ki, ithal ettiğimiz her ürün ülke ekonomimizi etkilemektedir. Üretim gücüne 
katkı sağlamak ve yerli imkanların kullanarak üretmek, gelecekte gerek ekomonik 
gerekse teknolojik olarak iyi yerlerde olmamıza katkı sağlayacaktır. Bu düşünce ile yerli 
ve milli kullanmaya devam edeceğiz. 
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