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1. Rapor Özet 

2021 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması için hazırlanan bu kritik tasarım 

raporda takım üyeleri ve bulundukları ekipler tanıtılmıştır. Sonrasında ön tasarım raporunda 

hazırlanan zaman çizelgesinin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren araç üretimi konusunda 

hangi noktaya gelindiği, projenin şu anki durumu anlatılmıştır. Aracın mekanik, elektronik ve 

yazılım süreçleri detaylandırılarak anlatılmış, hazırlanan tasarımlar, şemalar, gerekli olan 

komponentler görselleriyle beraber ilgili başlıklar altında sunulmuştur.  

Aracın stabilite ve ağırlık hesaplamaları, akış analizleri, yapılan testler mekanik tasarım 

sürecinde anlatılmaktadır. Araçta kullanılan malzemelerin kendi üretimimiz ya da hazır alınmış 

olduğu her malzeme için ayrı bir şekilde belirtilmiştir. Araç üretiminde tercih edilen imalat 

yöntemleri ilgili başlıkta neden tercih edildikleriyle beraber anlatılmıştır. Aracın fiziksel 

özellikleri Solidworks programı kullanılarak hesaplanmış olup konuyla ilgili veri ve görseller 

rapor içerisinde sunulmaktadır.  

Elektronik tasarım, algoritma ve yazılım başlığı altında aracın su altından veri alıp 

işleyebilmesi için hangi komponentlerin tercih edildiği bu komponentlerin tasarımı, aracın 

elektronik sistem tasarımında anlatılmaktadır. Bunlara ek olarak izole hacim içerisinde bulunan 

sistem tanıtılmış ve kullanılacak malzemelerin işlevleri anlatılmıştır.  Araçta kullanılacak olan 

bataryanın tasarım süreci araç gereksinimine göre hangi şekilde tasarlandığı görselleriyle 

beraber ilgili başlık altında açıklanmıştır. Araç içerisinde kullanılacak olan elektronik bileşenler 

ve neden tercih edildikleri rapor içerisinde anlatılmaktadır. Algoritma tasarım süreciyle ilgili 

olarak temelde yapılan tasarım, otonom görevler için planlanan adımlar gerekli başlık adı 

altında anlatılmıştır. Görevlere özel olarak hazırlanacak algoritmaların planlanan detaylarına 

yer verilmiştir. Genel algoritma akış şeması görseli ile tasarım anlatılmaktadır. Güvenlik başlığı 

altında genel ROV güvenliği kuralları ve araç tasarım sürecinde dikkat edilen güvenlik unsurları 

anlatılmaktadır.  

Araçta kullanılacak olan sistemlere karar verilmeden önce yapılan testler ve geçmiş 

senelerden edilen tecrübelere dayanarak bu sene yarışmaya hazırlanırken yapılan değişiklikler 

test ve tecrübe başlığı altında anlatılmaktadır. Satın alınması veya üretilmesi gereken 

malzemelerin maliyetleri, menşei yerleri ve temin durumları bütçe planlaması kısmında 

anlatılmıştır. Araç üretiminin zaman planlaması Excel programında hazırlanan tablo ile 

gösterilmiş, proje alt başlıklarının mevcut durumu hazırlanan bu tablo ile görselleştirilmiştir. 

Araç üretiminde kendi tasarladığımız, ürettiğimiz ve bu noktaların neden özgün olduğu ilgili 

başlık altında anlatılmıştır. Bütçe planlaması ve özgünlük kısımlarından yola çıkarak yerlilik 

katkı oranı hesaplanmış tasarlanan aracın üretildiği haldeki yerlilik yüzdesi belirlenmiştir. Son 

olarak araç tasarımı, üretimi yapılırken araştırma yapılan noktalara yararlanılan makalelere 

kaynakça bölümünde yer verilmiştir. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 TAKIM ÜYELERİ 

 

Elif TERZİOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Takımda iki yıldır tasarım 

ve mekanik ekibinde çalışmaktayım. Bu yıl takım kaptanlığı 

görevini üstelenmiş bulunmaktayım.             

 

 

 

 

 

 

UMUT BARAN ÖZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. Takımda iki senedir görev 

almaktadayım. Elektronik ekibinde çalışmalarımı 

sürdürmekteyim. 

 

 

 

 

 

 

ENES GAZİ KORKMAZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır takımda tasarım ve 

mekanik ekibinde görev alıyorum.  
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GÖKŞEN ALİ TORBACIOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Gemi ve Denizcilik kulübü 

WaveTech ROV takımı üyesiyim. 4 yıldır robotik alanında 

çalışmalar yapıyorum. 2 kere çizgi izleyen ve 3 kere ROV  

yapmak için bazı takımlarda görev aldım. Bu takımda hem 

elektronik hem de yazılım kısmında görev alıyorum. 

 

 

 

 

OSMAN TOKER  

2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme  

Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2018 yılında 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans programını 

(MBA) Tamamladım. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde yüksek 

lisansımı tamamladım. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği doktora öğrencisiyim. 2012 

yılından bu yana Havelsan firmasında yazılım mühendisi        

olarak çalışmaktayım. 

                                               

UĞUR DEMİR                                                                                         

İstanbul Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü 4. 

sınıf öğrencisiyim. İlk zorunlu stajımı, Imporva Bilişim adında 

bir şirkette veri tabanları ile ilgili yaptım. İkinci zorunlu stajımı 

Havelsan'da yaptım. Staj süresince bilgisayarla görü ve imge 

işleme üzerinde çalıştık. 7. Yarıyılın başından beri Prof. Dr. 

Hazım Kemal EKNEL hocamızın labında Yüz tanıma 

sistemlerinin engellere karşı sağlamlık (occlusion robustness) 

analizi üzerine bitirme projemi yapıyorum.   
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HALİL GÖKTÜRK ÇELİK                                                                                

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineler 

Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim . 5 yıldır insansız su altı 

araçları ile ilgilenmekteyim. 2 yıl boyunca Türkiye Teknoloji 

Takımı Girişim Merkezinde bursiyer olarak görev aldım. 

Elektronik ve mekanik alanında takıma katkı sağlamaktayım.  

 

 

 

 

 

                                               

BARIŞ PARLAK 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1.sınıf 

öğrencisiyim. Elektronik ekibinde çalışmalarımı 

sürdürmekteyim. Ekibe bu yıl dahil oldum. Kendimi proje 

yönetimi ve teknik anlamda geliştirmek istiyorum. 

 

 

 

 

 

2.2 ORGANİZAYSON ŞEMASI VE GÖREV DAĞILIMI 

Takımı oluşturan öğrencilerin lisans aşamasında devam ettikleri bölümlere ve ilgi 

alanlarına göre görev dağılımı yapılmıştır.  Takım yapımız bir takım lideri, bir koordinatör ve 

üç ekipten oluşmaktadır, bu ekipler: Mekanik ekibi, elektronik ekibi ve yazılım ekibidir. 

Şekil 1 - Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunun açıklanması ile beraber puan kesimine uğrayan bölümlere kritik 

tasarım raporunda daha çok odaklanılmış, detaylandırılmış analiz ve test verileri ile 

desteklenmiştir. Kritik tasarım raporunda güvenlik, yerlilik, araç ön tasarımı başlıkları altında 

anlatım detaylandırılmıştır. 

Araç tasarımında mekanik tasarım da batarya ana su geçirmez haznede yer almaktaydı. 

Bataryanın motor ekseninden yukarıda olması ağırlık merkezini yukarı çekmekte ve stabilite 

problemleri oluşturmaktaydı bu sebeple batarya daha küçük bir hazne ile aracın alt plakasına 

yerleştirildi.  

Tasarımlar büyük ölçüde tamamlandıktan sonra üretim aşamasına geçildi. Sponsor 

firmamız Meda Makinenin destekleri ile aracın polietilen levhadan oluşan şasisi, 

alüminyumdan oluşan hazneler, penetratörler ve su geçirmez anahtarın üretimi tamamlandı. 

Ardından basınçlı sızdırmazlık testlerine başlandı. Sızdırmazlık testleri basınç tankında 

gerçekleştirildi. Testler 100 metre basınç değerine karşılık gelen 10 bar basınç değerinde 

gerçekleştirildi ve sonuç olarak herhangi bir sızdırmazlık problemi ile karşılaşılmadı.  

Sızdırmazlık testlerinin tamamlanması ile tasarımı tamamlanmış olan itici prototipi 3D 

baskı ile üretildi ve itici testlerine başlandı. İtici testleri sonucu çıkartılan grafikler sayesinde 

iticinin en verimli çalışma koşulu belirlendi. 

Batarya tasarımında lipo pil, hem geometrik yapısıyla ölü hacim yaratması hem de 

maliyetinin fazla olması nedeniyle tasarımdan çıkarılmıştır. yeni tasarımda li-ion batarya 

kullanılcaktır.bu batarya aracın sistem gereksinimlerine göre 18650 li-ion pillerle ekibimiz 

tarafından üretilecektir.bataryanın sistem ihtiyacına göre tolerans kapasite hesabı yapılmıştır. 

Önümüzdeki süreçte bataryanın tedariğine ve üretimine başlanıp test aşamasına geçilecektir. 

Yarışmadaki görevlerin otonom olması sebebiyle aracın su üstü ile kablo bağlantısı 

bulunmayacaktır. Bu nedenle tasarımdan haberleşme kutusu çıkarılmıştır. Yarışma anında 

araca ilgili görevin kodunun yüklenmesi raspberry pi 3 model b mikro bilgisayarı üzerindeki 

wifi modüle ile olacaktır. Yine test aşamalırındaki denemeler de kablosuz haberleşme ile 

olacaktır. 

 Elektronik sistem tasarımı toerik olarak tamamlanmıştır. Komponent, parça tedariğine 

ve üretime başlanmıştır. Bu süreçte  tedariğin ve üretimin bitmesi ile ilk olarak masaüstü 

denemeleri sonrasında da aracın ana testlerinin yapılması planlanmaktadır. Tedarik ve üretimde 

beklenmeyen problemler ile karşılaşılması sonucu risk planması yapılmıştır. Aynı şekilde test 

aşaması için de risk planlaması yapılmış olup,  yedek parçalar seçilmiştir. Sorun yaşanması 

halinde anında yedek parçaların tedariğine başlanacaktır. 

Ön tasarım aşamasında planlanan maliyet 11720,5 TL’idi. İletişim kutusu ve kablo 

araçta hiçbir bağlantının bulunmaması sebebiyle çıkartıldı. Araç gövdesini oluşturan parçalar 

ve talaşlı imalat işlemleri sponsor firmamız Meda Makine tarafından karşılandı. Bazı kalemler 

ise ekibimiz tarafından koyulan öz sermaye ile temin edildi. Kritik tasarım raporu sonucu 

belirlenen maliyet 8276,49 TL T3 vakfından gelecek bütçe ile elektronik ekipmanları ve 

iticilerimizi üretmeyi planlamaktayız.  

Kritik tasarım raporunun teslimden sonra ilerleyen aşamalarda araç üretimi bir an önce 

tamamlanıp havuz ortamında otonom görev testlerine başlanacaktır. 
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Wavetech ekibi olarak bu Tübitak 1512 BİGG desteği kazanrak Yıldız teknoparkta 

kurduğumuz firmamız ile Türkiye’de gelişmemiş ve yaygınlaşmamış insanız su altı sistemlerini 

yaygınlaştırmayı ve bu sistemlerde kullanılan ekipmanları yerli olarak üretmeyi 

hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızın sonuçları olarak yurt dışındaki firmalardan temin edilen su 

geçirmez hazne, itici, penetratör, su geçirmez switch, BAR30, ışık gibi kompenentleri diğer 

yarışma takımlarına da sunarak ithalatın önüne geçtik. Aynı zamanda ürettiğimiz su altı araçları 

ile çeşitli operasyonlar gerçekleştirip bu araçların farklı sektörlede kullanılması için 

çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

4.  ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 – Sistem Ön Tasarımı 

 

Sistem ön tasarımının başlangıcında araç konsepti ve kontrol ünitesinin ihtiyaçları 

belirlenir. İşlem yeteneğinin ihtiyacı karşılaması sayesinde, araç kamerasından alınan görüntü 

ve kullanılan sensörler ile araç kontrolü otonom şekilde Raspberry Pi 3 Model B mikro 

bilgisayarı ile yapılır. Kamera verileri işlenmek üzere mikro bilgisayara gönderilir. Görüntü 

işleme algoritması tarafından yorumlanan kamera verisi sayesinde aracın hareket komutları 

oluşturulur. Kullanılan sensörler I2C haberleşme protokolleri ile motorların hareketini 

sağlayacak kontrol kartına gönderilir ve buradan mikro bilgisayara iletilir. Aracın her bir 

motoru, elektronik hız kontrolcüleri (ESC) tarafından sürülür. Elektronik hız kontrolcüleri, 

kontrol kartı üzerinden PWM sinyali ile kontrol edilir.  
 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Araç tasarımı itici tasarımı, hazne tasarımı, batarya haznesi tasarımı, iç yerleşim 

tasarımı, şasi tasarımı, stabilite ve ağırlık hesapları başlıkları adı altında ele alınmıştır. İtici ve 

haznelerin tasarımı tamamlandıktan sonra iç yerleşim tasarımı, ardından da şasi tasarımı 
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yapılmıştır. Bütün tasarımlar tamamlandıktan sonra stabilite ve ağırlık hesaplamaları yapılıp 

aracın yüzerliliği incelemiştir. 

 

Şekil 3 – Aracın Üstten Görünümü 

 

Şekil 4 – Aracın Alttan Görünümü 
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Şekil 5 - Aracın Arkadan Görünümü 

4.2.2 İtici Tasarım Süreci 

Nozulde ve pervanede aerofoil kanat profili kullanılmıştır. Kanat profili veya 

aerofoil; hava, su gibi herhangi bir akışkan içinde hareket eden taşıta en uygun 

taşıma/sürükleme oranını vermek için tasarlanmış, kıvrımlı veya düz, genellikle damla 

şeklindeki kesitlerdir (Wikipedia, 2021). 

 

Şekil 6 – İtici Tasarımı 
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Şekil 7 - İtici Yandan ve Önden Görünümü 

 

 

Şekil 8 - Aerofoil Kanat Profili 

 

 

Şekil 9 - İtici Tasarımın Boyutları 
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4.2.3 Nozul Tasarımı 

Sevk sistemi fırçasız motor, pervane ve nozulden oluşmaktadır. Pervanenin nozul içinde 

kullanılması; verimi arttırma, kavitasyonu azaltma ve pervaneyi koruma amaçlıdır (Rusty, 

2021). Nozul kesit profili, pervaneye gelen akımı hızlandıran ve pozitif bir itme sağlayarak sevk 

veriminde artışa neden olan hızlandırıcı nozul tipli nozul profilleri incelenmiştir. Bu tip 

uygulamalar için MARIN firması tarafından incelenmiş 2 nozul profili incelenmiştir bunlar 

NO:19A ve NO:37 nozulleridir. (FRENG, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 - Hızlandırıcı ve Yavaşlatıcı Nozul Tipleri 

 

Şekil 11 - MARIN NO:37 Nozul Tipi 
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Şekil 12 - MARIN NO:19A Nozul Tipi 

Su altı araçlarının tasarımı göz önünde bulundurulduğunda ön taraftaki ve arka taraftaki 

iticiler birbirine göre zıttır. Bu yüzden iticilerde kıç çekiş verimliliği daha yüksek olan MARIN 

NO:37 nozulü kullanılmıştır. (Huynh, 2016) 

Verimlilik açısından, nozul boyu/nozul çapı oranı 0,5 olarak hesaplanmıştır. Nozul iç 

yüzeyi ile pervane kanadı arasındaki açıklığın artması verim kaybına neden olacağından 

pervane ile nozul arasında 1 mm’lik boşluk bırakılmıştır (ÇELİK, 2019).  NO:37 nozüle ait 

boyutsuz katsayılar boyutlandırılıp nozul profili çizilmiştir. Profil tamamlandıktan sonra 

motorun oturacağı ve izolasyonun yapılacağı kısımlar çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13 - Nozul Kesit Profili 
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Tablo 1 – NO:37 Nozul Boyutsuz Katsayılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14 - Nozul Tasarımının Patlatılmış Görünümü 

 

 

 

 

4.2.4 Pervane Tasarımı 

Nozul tasarımı tamamlandıktan sonra pervane boyutları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 Pervane çapı: 78mm 

 Kanat açılım oranı AE/A0: 0.2 

 Pervane eğiklik açısı: 15  

 Pervane hatve oranı: 0.5 
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Şekil 15 - Pervanenin Önden Görünümü 

 

Daha sonra boyutlar Hyrocomp Propcad programına girilerek pervane kesit profilleri 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 16 - Pervaneye Ait Kesitler 

Pervane tipi ise Wageningen-B tipli pervane olarak seçilmiştir. Pervanenin tork değerini 

azaltmak için ise kanat uçları kesilmiştir. Tasarlanan pervaneler Solidworks Flow Simulation 

programından akış analizi yapılmıştır (Huynh, 2016). 
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Şekil 17 – Pervanenin Yan Görünümü 

 

 

Şekil 18 - Pervanenin Akış Analizi 
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Şekil 19 - Pervanenin Akış Analizi (Hız Parametresi) 

 

Şekil 20 - Pervanenin Akış Analizi (Hız Parametresi) 
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Şekil 21 - Pervanenin Akış Analizi (Türbülans Parametresi) 

 

4.2.5 Su Geçirmez Hazne Tasarım Süreci 

İzole hacim, kamera görüntüsünün alınabilmesi için bombe baş, sızdırmazlığın 

sağlanacağı ön ve arka kapaklar, flanş, elektronik devre, kamera ve pilin yerleşeceği boru olmak 

üzere 4 parçadan oluşmaktadır. İzole hacimde sızdırmazlık o-ringler ile sağlanmaktadır. O-

ringin sızdırmazlık etkisi, monte edilmesi sırasında oluşturulan eksenel veya çapsal 

deformasyon sayesinde olur. Bu deformasyon yuvanın uygun tasarımı ile sağlanır. Kauçuğun 

eski haline dönme kuvveti, sızdırmazlığı sağlayan bir normal kuvveti oluşturur. Bu sızdırmazlık 

kuvveti ortam basıncı tarafından da desteklenir. O-ring malzemesi viskozitesi çok yüksek bir 

akışkan gibi davranır. Statik sızdırmazlıkta kullanılan O-ring benzeri içi dolu kauçuk 

sızdırmazlık elemanları hakkında akılda tutulması gereken önemli bir nokta vardır: kauçuğun 

hacmi sıkıştırıldığında azalmaz; deformasyona uğrayabilir ancak toplam hacim aynı kalır. 

Bundan dolayı; eğer yuva hacmi O-ring hacminden küçük yapılırsa hiçbir güç o-ring'i bu 

boşluğa sığdıramaz, sadece, fazla gelen kauçuk hacmi yüzeyler arasına sızarak ekstrüsyon 

olur(EGE CONTA). 
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Şekil 22 - O-ring Yuva Tipleri 

 

Şekil 23 - Hazne Patlatılmış Görüntüsü 

 Hazneyi oluşturan alüminyum borunun iç çapı 120mm et kalınlığı 2.5mm, uzunluğu 

ise 350mm olarak belirlendikten sonra LASTOPAK firmasına ait katologta yer alan yuva 

ölçülerine göre kapaklar çizilmiştir. Ardından ön kapakta yer alacak bombe baş ve bombe başın 

ön kapağa cıvata yardımı ile basmasını sağlayacak flanş çizilmiştir. Bombe baş kamera 

görüntüsünü alacağı için şeffaf bir malzeme olan pleksiglastan üretilecektir. Pleksiglas'ın ışıkg 

geçirgenliği cama oranla %92'dir. Darbelere karşı dayanıklılığı ise camdan 6 kat daha fazladır  

(Akrilik, 2020). 
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Şekil 24 – Bombe Baş 

 Arka kapakta penetratör, su geçirmez switch ve basınç sensörü için 10 mm çaplı 16 

adet delik açılmıştır. 

 

 

Şekil 25 - İzole Hacmin Önden ve Arkadan Görünümü 

 

4.2.6 Şasi Tasarım Süreci 

Batan cisimlerin stabilite şartlarına göre hacim merkezi ağırlık merkezinden yukarıda 

olmalıdır (Rusty, 2021). Bu kurala dayanarak araçta en fazla hacme sahip parçası olan izole 

hacmin yukarıda tutulmasına dikkat edilmiştir. Aynı zamanda Şekil 27’de yer alan araca su 

altında sabit hızda ilerlerken etkiyen kuvvetler belirtilmiş tasarım yapılırken göz önünde 

bulundurulmuştur. Tamamen batmış cisimler hareketi ağırlık merkezi üzerinden yapacağı için 

motorların hareket ekseni ağırlık merkezi ile aynı noktada olacaktır.  
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Şekil 26 - Araş Şasisi 

 

Şekil 27 - Araca Etki Eden Kuvvetler 

Şasiyi oluşturan parçalar 10mm ve 20mm kalınlıkta PE-300 levhadan işlenecektir. 

10mm plakadan yatay motorların yer alacağı iskele ve sancak kanatlar ve pil haznesinin yer 

alacağı alt plaka işlenecektir. 20mm plakadan ise boyuna ve enine mukavemet sağlayacak 

parçalar ve hazneyi taşıyacak parçalar işlenecektir. Motor düzeni araca 5 serbestlik derecesinde 
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hareket kabiliyeti sağlayacak 6 motorlu düzen seçilmiştir. Bu düzende 4 adet 45 derece ile 

yerleştirilmiş yatay itici 2 adet dikey itici yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 28 - Motor düzeni ve hareket eksenleri 

İticilerin kablolarının dışarıya sarkmaması için bağlantı elemanlarına kablo kanalları 

açılmıştır. Şasiyi oluşturan parçaların birbirine geçmeli olarak tasarlanması montaj kolaylığı 

sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 29 - Aracın Kablo Kanalları 

Araçtaki cıvata bağlantılarında somun yerine paslanmaz insert kullanılacaktır. 

İnsertlerin parçaya montajı için aşağıdaki tabloya göre delik bırakılmıştır. 
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Tablo 2 - İnsert Delik Çapı ve Boyları Tablosu 

  

 

4.2.7 Stabilite ve Ağırlık Hesapları 

 

Şekil 30 - Aracın Stabilite ve Yüzerlilik Durumu 

Aracın su içerisinde stabilitesi statik halde (araç herhangi bir hareket yapmıyorken) ve 

dinamik haldeyken (araç hareket halinde iken) olmak üzere 2 koşulda incelenmiştir. 

Statik halde iken stabil olması için ağırlık ve hacim merkezinin düşeyde aynı noktada 

olması gerekir. Su içerisinde tamamen batmış cisimler hareketi ağırlık merkezinden 

gerçekleştirir. Bu yüzden iticilerin ekseni ağırlık merkezi ile aynı konuma getirilmiştir. İtici 

ekseni ile ağırlık merkezinin aralarındaki farkın artması durumunda araç trim yaparak hareket 

edebilir ve bu istenmeyen bir durumdur. 
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Şekil 31 - Ağırlık Merkezi Konumu 

Tasarım süreci tamamlandıktan aracı oluşturan bütün parçalar; iç yerleşim, hazne, 

batarya haznesi, iticiler, şasi parçaları, cıvatalar Solidworks programı üzerinden montajlanıp 

aracın toplam ağırlığı ve ağırlık merkezi çıkartılmıştır. Aracın hacmini hesaplamak için ise içi 

boş olan parçaların içi dolu bir şekilde farklı bir montaj dosyası üzerinden hesaplanmıştır. Rhino 

programı üzerinden ise hacim merkezinin konumu belirlenmiştir. Ağırlık merkezini istenilen 

konuma getirmek için gerekli olan ağırlık, 20mm kalınlığında alüminyum parçanın 

şekillendirilmesi ile hem ayak hem de ağırlık görevi yapacak bir biçimde tasarlanmıştır. Aynı 

zamanda da batarya haznesinin konumu değiştirilerek hacim ve ağırlık merkezi istenilen 

noktaya taşınmıştır.   

 

 

 

Şekil 32 - Araç Hacim Merkezi Konumu 
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4.3 Kullanılan Malzemeler 

4.3.1 Bombe Baş 

Aracın kamera sisteminin içine gireceği kısım için şeffaf ve renksiz formda üretilen pleksiglass 

tercih edilmiştir. En iyi optik cam kadar şeffaf olan pleksiglassın beyaz ışık geçirgenliği %92 

olduğundan kameradan gelen görüntü kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Bunun yanında 

aracın maruz kalacağı su direncinin de azaltılarak hidrodinamik verimin arttırılması 

sağlanacaktır. Araçta kullanılacak olan bombe baş, Solidworks programı üzerinden tasarlanarak 

üretime verilmiştir.  

 

Şekil 33- Bombe Baş 

 

4.3.2 Alüminyum Boru ve Kapaklar 

Sızdırmazlığı sağlamak için talaşlı imalata uygun olan ve araca ağırlık oluşturabilecek 

yoğunlukta et kalınlığı 2.5 mm, dış çapı 125 mm, uzunluğu 350 mm olan alüminyum boru tercih 

edilmiştir. Alüminyum boruya O-ringler yardımıyla yerleşen kapak tasarımı yapılmıştır. 

Kullanılacak olan bu malzemeler yerli üretim ile temin edilecektir. Alüminyum seçiminde 6063 

serisi tercih edilmiştir. Bunun sebebi bu serinin eloksal için uygun olmasıdır. 

 

 
 

Şekil 34- Alüminyum Boru ve Kapaklar 
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4.3.3 PLA Filament 

Tasarladığımız thruster gibi parçaları 3D yazıcıdan basmak için sert bir yapıya sahip 

olan PLA Filament tercih edilmiştir. 3D üretim için gerekli olan PLA filament hazır olarak 

alınacaktır. 

 

Şekil 35 - Pla Filament 

4.3.4 O-ring 

Sızdırmazlığı sağlamak için penetratör, alüminyum kapak ve ışık haznesi düzeneklerinde 

O-ring kullanılacaktır. Araçta kullanılacak o-ringler hazır olarak temin edilecektir. 

 

Şekil 36 - O-ring 

4.3.5 Marine Epoxy 

Thruster ve ışık kablolarının izolesi için kabloların kıvrılmasına dayanaklı esnek marine 

epoxy kullanılacaktır. Sızdırmazlığın sağlanabilmesi için hazır olarak alınacaktır. 
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Şekil 37- Marine Epoxy 

 

4.3.6 Su Geçirmez Anahtar 

Aracın gücünü açmak için kullanılacak olan 10 bar suya dayanıklı su geçirmez anahtar 

tercih edilecektir. Aracın acil durdurma butonudur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 38- Su Geçirmez Anahtar 

4.3.7 Silikon Yağı 

O-ringli sızdırmaz hacimdeki kapakları montajlarken kolaylık sağlaması aynı zamanda 

su itici özelliği bulunduğundan O-ringlerin etrafına sürülecektir. Silikon yağı hazır olarak temin 

edilecektir. 

 

Şekil 39 - Silikon Yağı 

4.3.8 Penetratör 

Tüm dış kabloların marine epoxy ile izole edilip araca bağlanmasında kullanılacaktır. 

Araçta kullanılacak penetratörlerin tasarımı solidworks programında hazırlanarak üretilecektir. 
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Şekil 40 - Penetratör 

 

 

4.3.9 Kablo 

Aracın batarya haznesinin ve thrusterların su geçirmez hacme bağlanmasında 2 ve 3 

pinli bükülmeye dayanıklı esnek kablo kullanılacaktır. Hazır olarak alınacaktır. Sıcaklığa ve 

yüksek akıma dayanıklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41 - Kablo 

4.3.10 Polietilen 

Aracın konstrüksiyonunu oluşturmak için dış ortam koşulları ve neme karşı iyi dirençli, 

esnek, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç gösteren polietilen (PE-300) levha 

tercih edilmiştir. Hazır olarak temin edilecektir. 

 

Şekil 42 – Polietilen 
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4.3.11 Paslanmaz Cıvata 

Araç konstrüksiyonunu birleştirmek için paslanmaz cıvata kullanılacaktır. Dışarıdan 

hazır olarak alınacaktır. 

 

 

Şekil 43 - Paslanmaz Cıvata 

4.3.12 Insert 

Araç montajında cıvataların sabitlenmesi için insert kullanılacaktır. Böylece araç 

montajında zaman kazancı sağlanacaktır. Hazır olarak alınacaktır. 

 

Şekil 44 - Insert 

4.3.13 Su Geçirmez Fırçasız Motor 

Thrusterlarda paslanmaya ve su altında çalışmaya dayanıklı, 350 KV’lık su geçirmez 

fırçasız motor kullanılacaktır. Dışarıdan hazır olarak temin edilecektir. 

 

 

Şekil 45 - Su Geçirmez Fırçasız Motor 
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4.3.14 Servo Motor 

Kamera açısının ayarlanması için tasarlanan sistemde kullanılacaktır. Hazır olarak satın 

alınacaktır. 

 

Şekil 46 - Servo Motor 

 

4.3.15 Radansa  

Haberleşme kablosunun penetratöre yük bindirmesini engellemek için kablo, karabina 

kanca ile araca sabitlenecektir. 

 

Şekil 47- Radansa 
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4.3.16 Zımpara 

3D üretim yöntemi ile üretilip araçta kullanılacak tüm parçalarda yüzey pürüzlülüğünün 

düşürülmesi için zımpara işlemi uygulanacaktır. Bu işlem için 180, 320, 400, 600, 800 ve 1000 

kum değerlerine sahip 6 farklı zımpara kağıdının kullanılmasına ve bu çeşitlilik sayesinde 

yüzey kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 48 - Zımpara 

4.3.17 Astar 

3D yazıcı kullanımı ile üretilen ve zımpara işlemi uygulanan parçalara akrilik boya 

vurulmadan önce astar kullanımı ile yüzeydeki boşlukların doldurulması hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49- Astar 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.3.18 Akrilik Boya 

3D yazıcı ile üretilen parçaların boyanmasında kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50 – Akrilik Boya 

Yukarıda bahsedilen kullanılacak malzemeler arasında bombe baş, alüminyum boru ve 

kapak, su geçirmez anahtar, polietilen plaka kendi tasarımımıza uygun olarak işletilecektir. 

Diğer malzemeler ise hazır olarak satın alınacaktır. 

 

4.4 Üretim yöntemleri 

Mekanik tasarım sürecinde aracı oluşturan parçaların üretimi göz önünde bulundurularak 

tasarım yapılmıştır. Bu süreç esnasında belirlenen üretim yöntemleri; CNC Torna, CNC freze, 

kopya torna, pleksi şişirme, lazer kesim, 3D baskı, pil puntalama, lehim işlemi, epoksi 

uygulaması, insert uygulaması ve yüzey işlemleri olarak sıralanabilir. 

4.4.1 CNC Torna 

Şekil 51 - CNC Torna 
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Su geçirmez hazne ve batarya haznesini oluşturan kapaklar uygun ölçülerde 6063 serisi 

alüminyum çubuklar CNC torna ile işlenmiştir. Sivri köşeler yuvarlatılarak o-ringlere 

gelebilecek zararların önüne geçilmiştir.  

 

 

4.4.2 CNC Freze 

           Aracın şasisini oluşturan polietilen levhalar CNC freze ile işlenmiştir. Plakalar her bir 

parça için üretime uygun ölçüde parçalara ayrıldıktan sonra freze tezgahına bağlanmıştır. Aynı 

zamanda Kapaklarda yer alan deliklerde CNC freze ile açılmıştır. 

 

Şekil 52 - CNC Freze 
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4.4.3 Pleksiglas Şişirme 

Kamera görüntüsünün alınacağı bombe baş pleksi şişirme yöntemi ile üretilmiştir. 

Şişirme esnasında bombenin tepe noktası 1-2 mm civarında incelmektedir bu sebeple şişirme 

işlemi 5mm levha kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 53 - Pleksiglas Bombe Baş 

4.4.4 Lazer Kesim 

Su geçirmez haznede kullanılan flanş 3mm alüminyum sac levhadan lazer kesim 

yardımı ile üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 54 - Lazer Kesim 
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4.4.5 Kopya Torna 

Kendi üretimimiz olan penetratör ve su geçirmez anahtar (acil durdurma butonu) kopya 

torna tezgâhı ile adetli olarak üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 55 - Kopya Torna 

4.4.6 3D Baskı 

3D baskı ile iticiler ve iç yerleşim parçaları üretilecektir. İticilerde yüzey kalitesinin itici 

verimini düşürmesinden dolayı pervane ve nozullere yüzey işlem uygulanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 56 - 3D Yazıcı 
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4.4.7 Epoksi Uygulaması 

Su geçirmez hazneye giren kabloların penetratördeki izolasyonunda epoksi uygulanır. 

Epoksi uygulanırken yüzey tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Kullanılan epoksinin kürleşme 

süreleri dikkate alınarak işlem yapılır. 

4.4.8 İnsert uygulaması 

İticilerin şasiye montajında ve şasi parçalarının birbirine bağlanmasında insert 

uygulaması gerçekleştirilecektir. Kullanılacak inserte göre açılmış yuvaya şarjlı vidalama 

yardımı ile insert yerleştirilir. 

4.4.9 Yüzey işlem 

3D yazıcıdan çıkan pervane ve nozüllere sırasıyla 180,400,600,800 kum zımpara kâğıdı 

ile zımparalanır. Yüzey istenilen kaliteye ulaştıktan sonra astar ile kaplanarak mikron boşluklar 

doldurulur, astar tam kurumasını gerçekleştirdikten sonra 1000 kum zımpara kâğıdı ile 

zımparalanır ardından akrilik sprey boya ile boya işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede nozul ve 

pervanelerin yüzey kalitesi arttırılmış olur. Yüzey kalitesinin artması sürtünmeyi azaltır ve itiş 

verimini yükseltir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 57 - Yüzey İşlemi Görmüş Pervane 
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Şekil 58 -Yüzey İşlemi Görmüş Bombe Baş 

Bombe başta şişirme işlemi gerçekleştirildikten sonra kenarları ve o-ringe basacak 

kısmına zımpara yapılarak düzeltilir. 

4.4.10 Pil Puntalama 

Aracın bataryası, 4 adet 18650 Lityum iyon pillerin öncelikle paralel puntalanması daha 

sonrasında bu şekilde oluşan 3 hücrenin birbirine seri olarak puntalanması sonucu üretilecektir.   

4.4.11 Lehim İşlemi 

Elektronik sistemde yer alan bağlantılar lehim yardımı ile yapılacaktır. 

4.4.12 Eloksal Kaplama 

Alüminyum parçalar talaşlı imalat işlemlerinden sonra bir dizi elektrokimyasal işlemden 

oluşan eloksal işlemi ile boyanmış olup eloksal tabaka parçaların aşınmaya karşı direncini de 

arttırmıştır. 
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Şekil 59 -  Eloksal İşlemi Görmüş Alüminyum Hazne 

 

4.5 Fiziksel Özellikler 

Aracın ağırlığı 9,8 kg hacmi ise 10 litredir. Aracın tasarımı yapılırken verilen görevleri 

yapmak için hareket kabiliyetini maksimum seviyede tutulması hedeflenmiştir. Aracın hacmini, 

ağırlığını ve araca etki edecek kaldırma kuvvetini hesaplayarak aracın optimum yüzerlikte 

hareket etmesini hedeflenmiştir. 

 

Şekil 60 - Aracın Yüksekliği 
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Şekil 61- Aracın Boyu 

 

Şekil 62 - Aracın Eni 
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Şekil 63- Aracın Hacim ve Ağırlık Merkezi 

 Stabiliteyi pozitif tutmak için aracın hacim merkezini ağırlık merkezinden olabildiğince 

yukarıda tutmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda en çok hacim kaplayan su geçirmez muhafazayı 

aracın olabildiğince üst bölgesine koyulmuştur. Böylece görevler esnasında kullanılacak diğer 

parçaların araç üzerine montajında da rahat bir çalışma imkanına kavuşulmuştur. 

 

4.6 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.6.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın su altından alacağı veriler derinlik(basınç), sızdırmazlık ve suyun altından alınan 

görüntüdür. Derinlik ve su sıcaklığı verisini almak için BAR30 sensörü seçilmiştir. Tüpün 

sızdırmazlığını kontrol etmek için sızdırmazlık sensörü kullanılacaktır. Görüntü yakalama için 

USB kamera kullanılacaktır. Bunların haricinden aracın ivmesini, eksenlere göre hızını ve tüp 

içi basıncını, kullanılan Pixhawk otopilot kartı üzerine entegre edilen sensörler ile alınacaktır. 

Kamera verisi işlenmesi ve otonom görevler için hazırlanırken haberleşme Raspberry Pi 3 

Model B mikro bilgisayarı tarafından sağlanacak. Seçilen bu bileşenler ile araca uygun sistem 

tasarlanacaktır. 
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Şekil 64 - Elektronik Sistem Şeması 

Aracın güç dağıtımını sağlıklı şekilde yapabilmek için bir güç dağıtım kartı 

hazırlanacaktır. Çift taraflı bakır plakanın bir tarafı 12V (Volt), diğer tarafı ise devrenin 

referansı voltajı (GND) olacak şekilde tasarlanmıştır. Üst kısma (12V) 80A (Amper) röleden 

gelen kablo lehimlenecek ve tüm sisteme dağılacaktır. Bu sistemde röle aracın arka kapağında 

bulunan su geçirmez anahtar ile tetiklenecektir. Bu sayede aracın açılıp kapatılması tek bir 

anahtar yardımı ile yapılabilecektir. 

Araçta acil durdurma butonu olarak arka kapakta su geçirmez anahtar kullanılacaktır. 

Sistemde gücün kesilme bu buton ile olacaktır. Aynı zamanda röleyi tetikleyerek sistemin 

açılmasını sağlamaktadır.  
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Şekil 65 - Su Geçirmez Anahtar (Acil Durdurma Butonu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 66 - Su Geçirmez Anahtar Bileşenleri 

Li-İon pilden gelen 12V, voltaj regülatör yardımıyla 5V değerine düşürülerek mikro 

bilgisayar ve servo motorda kullanılacaktır. Mikro bilgisayar, su altında USB kamera ile aldığı 

görüntüyü işleyecek ve otopilot kartına komut vererek otonom şekilde aracın gerekli hareketleri 

yapmasını sağlayacaktır. Pixhawk otopilot kartı, PWM sinyali ile elektronik hız kontrolcülerini 

(ESC) sürecek ve böylece motorlar çalışacaktır. Aynı şekilde kamera hareketi için kullanılan 

servo motor da Pixhawk’tan gelen PWM sinyali ile kontrol edilmektedir.  

Yazılım sürecindeki denemelerin ve yarışma anında araca, görevlerde kullanılacak 

gerekli kodların araca yüklenmesi mikro bilgisayardaki WI-FI modüle ile sağlanacaktır. 

Motorları kontrol etmek için BLHeliSuite yazılımına sahip ESC’ler tercih edilmiştir. 

Böylelikle içindeki yazılım değiştirilerek motorlar; istenilen PWM aralığı, çift yönlü kullanım 

gibi birçok noktada daha uygun hale getirilir. Çift yönlü ESC’lerin maliyeti tek yönlülere göre 

daha fazladır. Tek yönlü ESC alıp yazılımında değişiklik yapılması daha az maliyetlidir. 
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Şekil 67 - Elektronik Hız Kontrolcüsü Yazılım Arayüzü 

 

Şekil 68 - Elektronik Sistem Tüp İçi Yerleşimi 
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4.6.2 Batarya Tasarım Süreci 

 Ön tasarım raporunda lityum polimer batarya kullanacağımızı belirtmiştik. Li-Po 

bataryanın; boyutunun iç yerleşimimize uygun olmayışı, geometrisinden dolayı izole hacimde 

ölü hacim yaratıyor oluşu ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle batarya olarak lityum-ion 

batarya tercih edilmiştir. Bataryanın izole hacimde oluşturduğu manyetik alanın kameranın 

görüntüsüne etki ettiği, bu sebeple kamera görüntüsünde parazit oluşturduğu, veri taşınmasında 

gürültü yarattığı ve manyetometre sensörünün çalışmasını olumsuz etkilediği için  bataryanın 

aracın altına ayrı bir izole hacimle yerleşmesi tasarlanmıştır. Bu sistem ayrıca elektronik 

tasarımın izole hacimdeki yerleşimine de kolaylık sağlayacaktır.  

Batarya tasarımında LG 18650 mh1 piller tercih edilmiştir. Bu piller 3200 mAh 

kapasiteye, 3.7V ve anlık 10A çekilebilme özelliklerine sahiptir. Ayrıca piller şarj edilebilme 

niteliği taşımaktadır. 

 

 

Şekil 69 - LG 18650 Lityum İon Piller 

Batarya tasarımı yapılırken sistem gereksinimleri göz önüne alınmıştır. Araçta 

kullanılan motorlardan her biri 12V maksimum 6A çekmektedir. Yarışma anında bir motor 

ortalama olarak 3A çekmesi göz önüne alınmıştır. Bu hesapla 6 motorlu aracımızda motorlar 

18A çekmektedir, bu da 18Ah bir kapasite demektir. Yarışmada her bir görev için 5 dakikalık 

bir süre verildiği bilindiğinden 10Ah kapasiteye sahip bir bataryanın yeterli olacağı sonucuna 

varılmıştır. Bu hesap yapılırken tüm sistemin harcadığı güç göz önüne alınmıştır. 10Ah bir 

batarya aracımıza yaklaşık 35 dakika boyunca güç vermektedir.  

4 adet 18650 li-ion pil paralel bağlanıp bunlar bir hücre oluşturmaktadır. Daha 

sonrasında bu şekilde 3 hücre oluşturulup bu hücreler seri bağlanmaktadır. Bu şekilde 3 

hücreden oluşan her hücresinde 4 pil olan bir batarya tasarlanmıştır. Pil kapasitesi ve çalışma 

gerilimi 12.6 V DC’dir. Yüksek güçte çalışabilmesi için ortalama hesabımıza göre büyük bir 

toleransla maksimum akım kapasitesi 120 amperdir. 

Batarya silindir bir biçimde batarya haznesinin içine tam oturacak şekilde tasarlanmıştır. 

Güç, batarya haznesinden, su geçirmez hazneye 12 AWG , yüksek akıma ve sıcaklığa dayanıklı 

kablo ile iletilir. Batarya haznesine kablo penetratör ile bağlanmaktadır.     
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Şekil 70 -  Batarya Tasarımı 

Elektronik sistemin son aşaması, yarışmadaki pinger görevi için tasarlanmıştır. Bu 

görev için olası birçok çözüm tasarlanmıştır. Önümüzdeki süreç için en uygun tasarım 

belirlenecektir. Şu an için öne çıkan tasarım su altı mikrofonu kullanımıdır.    

Elektronik tasarımda su altı mikrofonu olarak hidrofon kullanılması planlanmıştır. 

Böylelikle yarışmadaki 3. Görevde pinger ile yayılan ses dalgasının algılanması hidrofon ile 

olacaktır. Hidrofon ile alınan analog veri, analog-dijital dönüştürücü kullanılarak mikro 

bilgisayara dijital veri olarak gönderilecektir. Burada işlenen veri Pixhawk otopilot kartına 

gönderilecektir. Otopilot kartı işlenen veriye göre motorların kombine bir şekilde hareketini 

sağlayacaktır. 

 Final tasarımımıza ulaşana kadar farklı sistemler ve komponentler düşündük. Birçok 

araştırmadan sonra uygun ve daha az maliyetli elemanları seçerek son tasarıma ulaştık. Bu 

tasarımımızı seçmemizdeki ana sebep tasarladığımız sistemin modüler ve daha hızlı temin 

edilebilir olmasıdır. Final tasarımımız, kablo karmaşasının en aza indirgenmesi ve herhangi bir 

soruna hızlı müdahale etme gibi olanaklarıyla stabil bir sistemdir. 

Şu an ki tasarımdan önceki sistemde kendi tasarladığımız elektronik devre kartımızı 

kullanmayı düşündük fakat hem çok fazla maliyetli olması hem de üretim zamanının uzun 

sürecek olması, şu an tasarlanmış olan sistemimize yönelmemize neden oldu. 

Önceki tasarımlarımızda Raspberry Pi 4 Model B üzerinde durmuştuk ama bu mikro 

bilgisayarın işlemcisinin aşırı ısınması sorunu nedeniyle tercih edilmemiştir. Şu an 

kullandığımız sistemde Raspberry Pi 3 Model B mikro bilgisayarının, USB kamera ile görüntü 

almadaki avantajı, görüntü işlemeye uygun yapısı ve üzerinde WIFI modül bulunması ile 

sistemimizin temelini oluşturmaktadır.  

Elektronik tasarım son haline gelmeden önce 10DOF-IMU, PCA9685 PWM modülü 

gibi sensörler ve modülleri ayrı ayrı kullanacaktık ama bunun yerleşim olarak sıkıntı 



51 
 

yaratacağını düşündük. Bu nedenle üzerinde; jiroskop, manyetometre, ivmeölçer ve barometre 

sensörlerine, çok sayıda PWM çıkışına ve I2C, CAN, SPI, UART gibi haberleşme 

protokollerine sahip olması nedeniyle Pixhawk otopilot kartı tercih edilmiştir. Boyutunun iç 

yerleşimimize uygun oluşu ve modüler bir kart olmasıyla da kolaylık sağlamaktadır. 

Ayrıca final tasarımımıza gelmeden önce araçta sızdırmazlık sensörü bulunuyordu lakin 

yaptığımız basınç testlerin olumlu sonuçlanması nedeniyle sızdırmazlık sensörünü tasarımdan 

çıkartma kararı alınmıştır.   

 

Şekil 71 - Önceki Elektronik Tasarım Modellemesi 

 

Şekil 72 - Önceki Sistem Devre Kartı  
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4.7 Araçta Kullanılacak Elektronik Bileşenler 

4.7.1 Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi 3 Model B mikro bilgisayarının, USB kamera ile görüntü almadaki 

avantajı, görüntü işlemeye uygun yapısı ve üzerinde WI-FI modül bulunması ile sistemimizin 

temelini oluşturmaktadır. Pixhawk otopilot kartı ile uyumlu, hızlı, modüler ve benzerlerine 

oranla daha ucuz olması nedeniyle tercih edilmiştir. Kameradan aldığı verileri işleyerek 

Pixhawk birimine iletecektir. 5V ile beslenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 73 -  Raspberry Pi 3 Model B 

4.7.2 Pixhawk Otopilot Kartı 

Üzerinde; jiroskop, manyetometre, ivmeölçer ve barometre sensörlerine, çok sayıda 

PWM çıkışına ve I2C, CAN, SPI, UART gibi haberleşme protokollerine sahip olması nedeniyle 

Pixhawk otopilot kartı tercih edilmiştir. Boyutunun iç yerleşimimize uygun oluşu ve modüler 

bir kart olmasıyla da kolaylık sağlamaktadır. Elektronik hız kontrolcüleri (ESC), Pixhawk 

biriminden aldığı PWM sinyali ile motor sürmektedir. Bar30 basınç sensörü Pixhawk’a veri 

iletmektedir daha sonrasında bu veriler Raspberry bilgisayarına gönderilmektedir. Kameranın 

servo motoru Pixhawk ile kontrol edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 74 - Pixhawk 2.4.8 Otopilot Kartı 
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4.7.3 Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Pixhawk otopilot kartından aldığı PWM sinyali ile motorları sürmek için kullanılır. 

Motorların çektiği akıma göre 35A ESC birimleri uygun görülmüştür. PWM aralığı, çift yönlü 

kullanım vb. gibi değişiklikler yapılabilmesi nedeniyle BLHeliSuite yazılımlı ESC tercih 

edilmiştir. Ayrıca halihazırda tercih edilen ESC, soğutucu ve kondansatöre sahiptir. Tepe akımı 

40 A değerindedir. Çalışma gerilimi 7-26 V aralığına sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 75 - Elektronik Hız Kontrolcü 

4.7.4 12V-5V Voltaj Regülatörü 

Pilden aldığı 12V değerini 5V değerine düşürerek sistemde gerekli yerlerde kullanılması 

sağlayacaktır. Bu nedenle tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 76 - DC-DC Voltaj Regülatör  

 

4.7.5 Lityum-ion Batarya 

Kendi tasarımımız olan batarya, LG 18650 mh1 lityum-ion pillerin nikel tel ile 

puntalanması sonucu elde edilmektedir. 3 hücreli ve her hücrede 4 paralel pilin birleşmesi ile 

toplamda 12 adet 18650 pilden oluşmaktadır. 12.6 V çalışma gerilimine ve 120 A maksimum 
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akım kapasitesine sahiptir. 10 Ah’lik kapasitesi ile yaklaşık 35 dakikalık sürüş imkânı 

sağlamaktadır. Batarya içi bağlantılarda yüksek kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Çıkış 

kablolarında, sıcaklık dayanımı olan ve yüksek akım iletim kapasitesine sahip silikon kablolar 

kullanılmaktadır. Güç bağlantısı XT-60 konnektör ile yapılmaktadır. Tasarlanan batarya eksi 

artı çıkışlı şarj denge soketi ile akıllı Li-ion şarj aletleriyle şarj olabilmektedir.   

 

 

 

Şekil 77 - Lityum-İon Batarya 

 

4.7.6 USB Kamera  

1080p ve 30 FPS görüntü kalitesine sahip olması ve düşük ışık altında verimli 

çalışabilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Aldığı görüntüyü USB bağlantısı ile Raspberry 

bilgisayarına iletecektir ve görüntü burada işlenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 78 - USB Kamera 

4.7.7 Röle  

Anahtarın açılması ile tetiklenecektir ve tüm sisteme güç dağıtılmasını sağlayacaktır. 

Sistem gereksinimlerine göre nominal gerilimi 12V ve nominal sürekli akımı 80A olacak 

şekilde seçilmiştir. Yüksek güçlü anahtarlamaya imkân tanıdığı için röle kullanılmaktadır. 
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Şekil 79 - Röle 

4.7.8 Su Geçirmez Anahtar – Acil Durdurma Butonu 

Su geçirmez anahtar ekibimizin kendi tasarımıdır. Arka kapakta bulunan bu anahtar 

aracın açma kapama işlemi hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaktadır. Basınç testleri yapılarak 

yarışma için güvenirliği sağlanmıştır. Aynı zamanda acil durdurma butonudur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 80 - Su Geçirmez Anahtar – Acil Durdurma Butonu 

 

4.7.9 Güç Modülü  

Pixhawk otopilot kartına Li-ion batarya üzerinden stabil bir güç sağlamak ve akım-

gerilim ölçümlerini yapmak için tasarlanmış bir modüldür. Maksimum giriş gerilimi 30V, 

maksimum akım kapasitesi ise 90A değerindedir. Bataryanın voltajını okumak için tercih 

edilmiştir. 

 

Şekil 81 -  Güç Modülü  
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4.7.10 Hidrofon  

Su altı mikrofonu olarak kullanılır. Top düşürme görevindeki pinger 45 kHz frekansa 

sahiptir. Buna uygun hidrofon seçilmiştir. Görevde pingerden yayılan akustik sinyali dinlemek 

Briiel & Kjaer 8104 marka ve model numaralı hidrofon kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 82 – Hidrofon 

 

 

4.7.11 Analog – Dijital Dönüştürücü  

ADC (Analog Digital Converter), hidrofondan aldığı analog veriyi dijital veriye 

dönüştürerek mikro bilgisayara iletmektedir. Böylelikle gelen veri mikro bilgisayarda 

işlenecektir. Bu işlevi nedeniyle tercih edilmektedir. 

 

Şekil 83 - Analog Dijital Dönüştürücü 
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4.7.12 Bar30 Basınç ve Derinlik Sensörü 

Bar30 sensörü kendi tasarımımızdır. Basınç sensörünün devre tasarımı KiCad PCB 

tasarım programında yapılmıştır. Mekanik tasarım ise Solidworks programında yapılır. Üretilen 

devre kartının su izolasyonunu sağlamak için penetratör kullanılacaktır. Tasarım bittikten sonra 

PCB kart üretim metotları ve talaşlı imalat ile üretime başlanacaktır. Aracın derinlik bilgisini 

vermektedir. Bu veriyi otopilot kartına iletmektedir. Bu nedenle kullanılır. 

 

 

Şekil 84 - Basınç ve Derinlik Sensörü 

 

4.8 Algoritma Tasarım Süreci 

4.8.1 Temel Algoritma Süreci 

Otonom kontrol algoritması dört aşamadan oluşacak. Görevler arasında, belirtilen 

adımların amaçları değişmemekle beraber yaptıkları işlemler görevlere uygun olarak 

tasarlanmıştır; 

1. Hedef Tespiti: Algılanması hedeflenen nesnenin, araca göre konumsal tespiti, 

2. Hedefe Yaklaşılması: Aracın hedeflenen nesneye ideal yakınlığa ulaşması, 

3. Aracın Hizalanması: Aracın, hedeflenen nesneye göreceli olarak eldeki görev için en 

ideal pozisyona gelmesi, 

4. Görevin İcrası: Aracın verilen görevi yerine getirmesi. 

 

Görevlerdeki algoritmaların ana hatları bu şekilde belirlenmiştir. Bu adımlar verilen üç 

görev için de genellenebilmektedir. Aktif olan görev tipine göre aracın kullanacağı detektör seti 

ve eylem planı değişecektir. 

İlk adımda belirtilen hedef tespiti ve sonraki adımdaki, aracın hedefe yaklaşılması, 

görevlerden bağımsız olarak aynı mantığı kullanmaktadır. 1. adımdaki görev kapsamında, 

hedef tespiti için dedektör olarak kullanılacak kameradan gelen görüntüler işlenecektir. Keşif 

sonrasında ilgilenilen nesne bulunduğu taktirde araç, 2. adıma geçecek. 2. adımdaki görev için, 

kameranın yanı sıra basınç ölçer ve ivme ölçer gibi sensörlerden alınan bilgiler ile motor 

kontrolü yapılacaktır. Aracımız genel yönü belirlenen hedefe doğru, hedefi olabildiğince 

ortalayarak ilerleyecektir. Simülasyon ve test ortamı çalışmaları sonucunda, bahsedilen 

ilerleme esnasında hedef nesnenin uzaklığının hesaplanması ve motorlara gönderilecek gücün 
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belirlenmesi için matematiksel modelleme yapılacaktır. Bu modellemelerde, kestirim 

algoritmaları kullanılması planlanmaktadır.  

Hareket esnasında hedef nesnenin özgünlüğünden/doğruluğundan emin oluncaya kadar 

araç tam anlamıyla kendini bu göreve adamayacak ve her 5 saniyelik iterasyonlardada bir 

özellik eşleştirme (feature matching) işlemi ile nesnenin doğruluğunu test edecektir. Eğer hedef 

nesnenin, ilk başta yanlış tespit edildiğini fark edilirse, bu nesnenin yeri ve özellikleri bellekte 

tutulacaktır. Sonrasında 1. adıma dönülecek ve hatalı nesne görmezden gelinerek çevre keşfine 

devam edilecektir. Aracın, hedef nesneye göre yaklaşık olarak ideal uzaklığa ulaştığı mesafe 

yaklaşımı algoritmaları (distance approximation algorithm) ile tespit edildiğinde 3. Adıma 

geçilecektir. 3. adımdaki görev, kamera ve diğer sensörlerden edinilen bilgiler ışığında motor 

kontrolü ile sağlanacaktır. Son adımda ise görev icrası için uygun hareket modelleri seçilecektir. 

4.8.2 Görevlere Özel Algoritma Yapısı 

Kapıdan Geçiş Görevi 

4.8.1’de belirtilen temel algoritma yapısındaki 1. adımda hedefi tespit ederek 2. adımda 

yaklaşık olarak belirli bir yakınlığa ulaşan aracımız, 3. Adımda kendini kapıya göre en ideal 

pozisyonda hizalamaya çalışacaktır. Kenar uzunluk değerleri bilinen hedefin sınır çizgilerini 

(bounding box) kullanarak, kamera görüntüsünün ortasında tutarken, kapının merkezine olan 

uzaklığı sabit tutarak dairesel bir hareketle kapının etrafında dönecek ve araç en ideal noktayı 

arayacaktır. Bu nokta, kapının kenarlarının görüntüde kapladığı alanı maksimize ederek 

bulunacaktır. Araç bu noktaya vardığında dairesel hareketine devam ederken kapının alanının 

azalmasından ideal noktanın geçildiğini fark edecek ve ideal noktaya yine dairesel hareketi ile 

geri dönecektir. Bu noktadan sonra son adımda, araç kapının köşelerini kullanarak kendini 

hizalı tutarken, kapının içinden geçmek için yaklaşacak ve görece yavaş hareketle kapının 

içinden geçecektir. 

Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

Temel algoritma yapısındaki 1. adımda hedefi tespit için, kameradan gelen görüntüler 

kullanılacaktır. Elde edilen görüntülerde hedef tespiti için YOLO nesne tanımlama (object 

detection) kütüphanesi kullanılacaktır. 2. adımda yaklaşık olarak belirli bir yakınlığa ulaşan 

aracımız, 3. Adımda kendini hedef nesneye göre en ideal pozisyonda hizalamaya çalışacaktır. 

Basınç sensöründen alınan bilgiler ışığında motor kontrolü sağlanarak, hedefe en yakın 

pozisyonda konumlanma sağlanacaktır. 

Hedef Tespiti ve İmhası  

Her aşamada ince ayarlanmış farklı dedektörlerin kullanılması dışında 3. ve 4. aşama, 

2. aşamadaki adımların tekrarı şeklinde tasarlanacaktır. 

 

 



59 
 

Şekil 85 - Genel Algoritma Akışı 
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4.8.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarımında, görüntü işleme süreçlerine yatkın yazılım dilleri ve kütüphaneler 

tercih edilmiştir. Görüntü işleme algoritmaları Python ve OpenCV kullanılarak geliştirilecektir. 

Görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi için kullanışlı temel algoritmaları bulunduran 

açık kaynaklı bir kütüphane olan OpenCV ve Python programlama dilinin hızlı geliştirme 

ortamını kullanarak farklı yaklaşımları verimli bir şekilde test edilebilmektedir. Nöral ağ bazlı 

algoritmaların geliştirilmesi için Pytorch ve Tensorflow kütüphaneleri kullanılacaktır. Araç 

bilgilerini ve kameradan alınan görüntüleri sergilemek için grafiksel arayüz tasarlanmıştır. 

Tasarlanan arayüz Java Swing kütüphanesi kullanılarak kodlanmıştır. Kameradan elde edilen 

görüntülerin sergilenmesi için açık kaynak kodlu JavaCV (versiyon 1.5.4) kütüphanesi 

kullanılmıştır. 

Yazılımsal süreçler, öncelikli olarak Raspberry Pi üzerinde kurulu olan Raspbian işletim 

sistemi (Kernel 5.10) üzerinde koşulacaktır. Yazılım geliştirme ortamı olarak, otonom 

görevlerin kodlanmasında Spyder (Anaconda 3), grafiksel arayüzün kodlanmasında Eclipse 

(eclipse 2018) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra performans denemelerinde Raspberry Pi 4 yerine 

Nvidia Jetson Nano mikro bilgisayarı test edilecektir. Nvidia Jetson Nano üzerinde Ubuntu 18 

işletim sistemi ile otonom görev icralarının performans analizleri yapılacaktır.  

Görevlere özel olarak, yazılım tasarımında kullanılacak kütüphanelerin karşılaştırma 

tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3 – Algılama ve Kestirim Kütüphanelerinin Karşılaştırılması 

 

 Raspberry Pi bilgisayarından motor sürme işlemlerinin yapılabilmesi için, aracı modül 

olan Pixhawk otonom kartı ile haberleşme MAVLink protokolüne uygun olarak tasarlanmıştır. 

MAVLink, protokolü, insansız araçlar arasında iletişim kurmak için hazırlanmış bir mesajlaşma 

protokolüdür (Team D. , 2021).  

 

 

Haar Özelliklerine Dayalı 

Viola – Jones Nesne Tespit 

Algoritması 

 

Yönlendirilmiş 

Gradyanların (HOG) 

Özellikleri ve Destek Vektör 

Makinesi (SVM) 

 

Sinir Ağları Bazlı 

Yaklaşımlar 

 

Hesaplama bakımından kolay Eğitilmesi daha zor Eğitimi doğru yapılırsa en 

yüksek performansa sahip 

teknik 

Basit eğitim protokolü Daha yüksek ve istikrarlı 

performans 

Eğitim noktasında 

kullanılacak verilerin 

toplanması ilerlemede 

darboğaza neden olabilir 

Kolay hassas ayarlanabilme Hesaplama bakımından daha 

pahalı 

Kullanılan on-board 

bilgisayarın işlemcisinin 

gücünün yetmemesi muhtemel 
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4.9 Dış Arayüzler 

Araç, yarışma görevleri sebebi ile otonom görev icra edecektir ancak aynı zamanda 

joystick ile kullanıma da olanak sağlamaktadır. Bilgisayar ile bağlantılı olan joystick ve 

arayüzden aktifleştirilen anahtarlar seri haberleşme yöntemi ile Raspberry bilgisayarına 

aktarılmaktadır. Raspberry Pi, haberleşmeden gelen verileri motorlara ve ekipmanlara 

dağıtırken Linux işletim sisteminin üzerinde yine Python yardımı ile yazılan programlar 

kullanır ve aracın manuel amacı gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 86 - Durum Sergileme Paneli 

Araç sensörlerinden alınan bilginin kullanıcıya aktarılması için grafiksel arayüz 

tasarlanmıştır. Bu arayüzde, bağlantı durumu, basınç, ivme ölçer gibi sensörlerden alınan 

bilgiler ve kameradan alınan görüntü kullanıcıya iletilmektedir. 

 

5. Güvenlik 

Yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik önlem ve şartları doğrultusunda gerekli güvenlik 

önlemleri belirlenmiştir. Bu gerekçeyle yarışma aracının tüm keskin ve risk teşkil eden 

bölgelerinde pah kırma işlemi yapılacak şekilde Solidworks programında tasarımları 

tamamlanıp imalata verilmiştir. Buna ek olarak itici tasarım, pervaneleri koruyacak ve çevreye 

zarar vermelerini engelleyecek şekilde çevresi kapalı önü ve arkası ise ızgara biçimde 

tasarlamıştır. Yoğunlukta olan motor kablolarının araç kullanımını zorlaştırmamaları için şasi 

üzerinde kablo kanalları bulunan bir tasarım yapılarak üretimlerine başlanmıştır. Sızdırmazlık 
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sorunu yaratabilecek tüm bölgelerde o-ring kullanılacaktır. Ayrıca marine epoxy ile tüm 

bağlantı noktaları izole edilecektir.  

5.1 ROV Güvenliği 

Elektronik parçalar için sızdırmazlık riski önemli olduğu için araç tasarımda öncelikli 

olarak bu durumun güvenilir hale getirilmesi için çalışılmıştır. Acil durumlarda gücün direkt 

kesilerek olası bir tehlikeli durumun önüne geçilmesini sağlayacak acil durdurma butonu aracın 

üzerinde bulunmaktadır. 

Motorların güvenliği de üzerinde önemle durulan bir diğer konudur. Bu konuyla ilgili 

olarak iticilerin izolasyonunda suya dayanıklı epoxy kullanılması tercih edilmiştir.  

Yarışma ve test süreçlerinde oluşacak hataları en aza indirmek ve kazalara mahal 

vermemek için aşağıda belirtildiği gibi üç aşamalı bir kontrol listesi hazırlanmıştır ; 

Başlangıç Listesi: 

❏ Takım üyeleri havuza kapalı ayakkabı ile gelmek zorundadır. 

❏ Güç anahtarları (acil durdurma butonu) kontrol edilecek. 

❏ Kablo girişleri kontrol edilecek. 

❏ ROV üzerindeki cıvata sıkılığı kontrol edilecek. 

❏ Ekip üyelerinden belli ölçüde uzaklıkta iticilerin çalışması kontrol edilecek. 

❏ Güç anahtarı kapalı şekilde ROV suya bırakılıp kabarcıklara bakılacak. 

 

Kablo Kontrol Listesi: 

❏ Motor kabloları kontrol edilecek. 

❏ Penetratörlerde kablo girişlerinde epoxy kontrol edilecek. 

❏ Elektronik bağlantılarda kablolar kontrol edilecek ve kısa devre testi yapılacak. 

 

Operasyon Sonrası Güvenlik Listesi: 

❏ Aracı su üstünde kenar bölgeye yanaştır. 

❏ Gücü kapat. 

❏ İki ekip üyesi aracı su üstüne çıkarır. 

❏ Aracı kurula. 

 

 

 

6. TEST 

Aracın itici tasarımına karar verilmeden önce birden fazla modelde pervane ve nozul 

tasarımı yapılarak, hazırlanan bir düzenek üretilen prototip parçaların testi yapılmıştır. Testin 

amacı farklı pervane ve nozullerden alınan itki ve akım değerlerine bakarak yarışmada 

kullanılacak en verimli itici düzeneğine karar vermektir. Yapılan testler sonucu alınan verim, 

akım ve itki sonuçları aşağıdaki grafiklerde düzenlenmiştir. 
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Tablo 4 – Verim Grafiği 

 

Tablo 5 – Akım Grafiği 

 

Tablo 6 – İtki Grafiği 
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Aracın sızdırmazlık testlerinin tamamlanması için basınç tankı kullanılmaktadır. Bu 

sayede aracın birçok yerinde kullanılan epoksinin belli bir basınç değerinden sonra çatlamalara 

maruz kaldığı fark edilmiştir. 

Bu sorunun önüne geçebilmek için tasarımda farklılıklara gidilerek bombe baş 

montajının epoksi yerine o-ringli bir kapak tasarımı ile yapılmasına karar verilmiştir. 

Yazılım test aşamalarında, akıllı birim olarak kullanılacak Raspberry Pi bilgisayarında, 

hedef tanıma ile ilgili tasarım çalışmaları yapılmış olup, bağlanan kameradan alınan 

görüntülerle, görevler arasında yer alan kapı tanıma, cisim tanıma gibi çalışmalar yapılmıştır. 

Algılanan nesnelerin yönleri tayin edilmeye çalışılmış ve motor sürmek için oluşturulan 

mesajlar log dosyaları yardımı ile gözlenmiştir. 

Sızdırmazlık testinde kullanılan sistem 15Bar basınç dayanımlı bir tank ve hidrolik 

pompadan oluşmaktadır. Tanka hazneler yerleştirildikten sonra içine su doldurulup kapağı 

kapatılıp cıvataları sıkılır. Tankın zamanla paslanması ve korozyona uğramaması için tankın 

içine bir miktar bor yağı ilave edilir. Hidrolik pompa yardımı ile içeriye su basılır. Pompa da 

yer alan manometre ile basınç değeri gözlemlenir. İstenilen basınç değerine ulaşıldıktan sonra 

yaklaşık 5 saat süre boyunca tank kapalı kalır. Tankta sızdırma olması durumunda pompa ile 

basınç artırılır. Süre tamamlandıktan sonra tahliye vanası açılıp fazla basınç boşaltılıp kapaklar 

açılır.Testler sonucu penetraör,switch ve batarya haznesinde herhangi bir deformasyon veya 

sızıntı tespit edilmemiştir. Fakat su geçirmez haznede yer alan bombe başın epoxyleri çatlaması 

sonucu hazne su almıştır. Bu sebeple ön kapak tasarımında bombe başın epoksi ile 

yapıştırılması yerine alın oringi ile bir tasarım yapılıp ön kapak yeniden üretilmiştir. Ardından 

yeni n kapak yeniden basınç testine tabi tutulup test başarı ile sonuçlanmış herhangi bir sızıntı 

ve deformasyona rastlanmamıştır.  
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7. TECRÜBE  

Şu ana kadar ekip olarak geçirdiğimiz tüm süreç boyunca başta katıldığımız 

yarışmaların faydaları olmak üzere araç tasarımı ve üretimi boyunca alınan bazı kararların eksik 

olduğunu tecrübe ettik. Bu sayede Teknofest 2021 yarışmasına hazırlanırken edindiğimiz bu 

tecrübelerden faydalanarak tasarım ve üretimde daha verimli ve zahmetsiz yöntemler izlemeye 

çalışıyoruz. 

Başta aracın bombe baş montajında kullanılan epoksinin 5 Bar basınç değerinden sonra 

çatlaması sonucu sızdırmazlık konusunun riskte olduğu basınç tankı kullanılarak yapılan testler 

sonucunda fark edilmiştir. Bu sorun bombe baş montajında yapıştırma yöntemi yerine alın o-

ring yöntemine geçilmesi ile çözülmüştür. Alın o-ringi yönteminde bombe başın flanşı kapakta 

bulunan bir o-ringe ile sıkı geçme yapmakta ve bu sayede sızdırmazlık sağlanmaktadır. Basma 

miktarı bombe başa üstten yerleşen bir levha ile sağlanacaktır. 

Batarya, elektronik tasarımda sızdırmaz haznede elektronik elemanlarla birlikte 

bulunmaktaydı. Bu tasarımda bataryanın stabiliteye ve manyetometre sensörüne olumsuz etkisi 

tespit edilmiştir. Ayrıca sızdırmaz hacmin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Bu nedenlerle 

bataryanın, bir başka sızdırmaz hazne ile stabiliteye uygun şekilde araca yerleştirilmesine karar 

verilmiştir.       

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Bütçe Planlaması 

Tablo 7 - Bütçe Planlaması 

 
Birim Fiyat TL Birim Kullanılacak Adet Toplam Fiyat TL MENŞEİ   TEMİN DURUMU dolar kuru 8,69

A

A.1 BOMBE BAŞ 160 adet 1 160 Türkiye Temin Edildi

A.2 ALÜMİNYUM BORU 50 kg 1 50 Türkiye Temin Edildi

A.3 O-RİNG 5 adet 4 20 Türkiye Temin Edildi

A.4 PENETRATÖR 30 adet 15 480 Türkiye Temin Edildi

A.5 BAR30 595 adet 1 595 Türkiye Temin Edilmedi

A.6 UNDERWATER SWITCH 15 adet 1 15 Türkiye Temin Edildi

A.7 ALÜMİNYUM ÇUBUK 400 kg 1 400 Türkiye Temin Edildi

A.8 ALİMÜNYUM TİJ 20 adet 2 40 Türkiye Temin Edildi

A.9 EPOKSİ 153 adet 2 306 Türkiye Temin Edildi

B

B.1 ALÜMİNYUM BORU 30 kg 1 30 Türkiye Temin Edildi

B.2 O-RİNG 5 adet 2 10 Türkiye Temin Edildi

B.3 LG 18650 Li-ion pil 32 adet 12 384 Türkiye Temin Edildi

B.4 NİKEL TEL 5 metre 1 5 Türkiye Temin Edildi

B.5 PVC KILIF 50 metre 0,25 12,5 Türkiye Temin Edildi

B.6 PENETRATÖR 30 adet 1 30 Türkiye Temin Edildi

B.7 ALÜMİNYUM ÇUBUK 52 kg 1 52 Türkiye Temin Edildi

B.8 KABLO 5 metre 0,4 2 Türkiye Temin Edildi

C

C.1 KAMERA 870 adet 1 870 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.2 KAMERA SERVO 21 adet 1 21 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.3 PİXHAWK 406 adet 1 406 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.4 RASPBERRY Pİ3 MODEL B 341 adet 1 341 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.5 12-5 REGÜLATÖR 6 adet 1 6 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.6 ESC 110 adet 6 660 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.7 ÜÇLÜ NO-0 KLEMENS 1 adet 8 8 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.8 90 AMPER GÜÇ MODÜLÜ 79 adet 1 79 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.9 80 AMPER ELO ROLE 25 adet 1 25 Yurtdışı Temin Edilmedi

C.10 KABLO 25 adet 1 25 Türkiye Temin Edilmedi

C.11 SLİKAJEL 60 kg 0,025 1,5 Türkiye Temin Edilmedi

D

D.1 FİLAMENT 150 adet 3 450 Türkiye Temin Edilmedi

D.2 350 KV SU GEÇİRMEZ MOTOR 250 adet 6 1500 Yurtdışı Temin Edilmedi

D.3 16 AWG MOTOR KABLOSU 60,83 metre 3 182,49 Yurtdışı Temin Edilmedi

E

E.1 POLİETİLEN 20mm 451 metrekare 1 451 Türkiye Temin Edildi

E.2 POLİETİLEN 10mm 219 metrekare 1 219 Türkiye Temin Edildi

E.3 RADANSA 5 adet 1 5 Türkiye Temin Edildi

E.4EK AĞIRLIK (PASLANMAZ ÇELİK) 45 kg 1 45 Türkiye Temin Edildi

F

F.1 200 g/cm^3 POLİÜRETAN KÖPÜK 100 Metrekare 1 100 Türkiye Temin Edilmedi

G

G.1 SİLİKON GRES 50 adet 1 50 Türkiye Temin Edildi

G.2  200 g LEHİM 40 adet 1 40 Türkiye Temin Edildi

G.3 CIVATA VE INSERT 200 toptan 1 200 Türkiye Temin Edildi

G.4 TALAŞLI İMALAT Türkiye Temin Edildi

TOPLAM 8276,49

5964,99

MONTAJ

HACİM BARI

THRUSTER

ARAÇ GÖVDESİ

SPONSOR TARAFINDAN KARŞILANDI

TEMİN EDİLMEYEN TOPLAM

İZOLE HACİM

SU ALTI ELEKTRONİK

BATARYA İZOLE HACİM
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8.2 Zaman Planlaması 

Teknofest 2021 yarışması için zaman planlaması aralık ayında hazırlandı. İlk olarak 

görev dağılımı ve aracın yeni yapısı ortaya koyuldu. Daha sonrasında aracın genel tasarımı 

ortaya çıkarıldı ve gerekli malzeme listesi hazırlandı.  

Ocak ve şubat aylarında ön tasarım raporu hazırlanmaya başlandı. Mekanik, elektronik 

ve yazılım ekipleri ön tasarım süreçlerine başladı. Mekanik tasarımda öncelikli olarak stabilite 

ve ağırlık hesapları üzerinde çalışıldı. Elektronik tasarımda ise genel elektronik sistem tasarımı 

oluşturuldu ve buna uygun komponentler seçildi. Bu süreçlerle eş zamanlı olarak sistem 

algoritması çıkarılmaya başlandı ve yazılım ekibi yarışmadaki otonom görevler üzerine çalışma 

planı hazırladı. Mart ve haziran ayları arası kritik tasarım raporu hazırlanmaya başlandı. 

Haziran ve Temmuz aylarında çeşitli parçaların üretimiyle beraber araç üretimin tamamlanması 

planlandı. Aracın temmuz ayı içinde hazır olması planlanarak yarışmaya kadar olan süreç test 

ve geliştirme aşamaları için ayrıldı. Test ve geliştirmeye ayrılacak zaman aralığının yarışma 

performansında etkisinin büyük olacağı düşünüldüğünden, bu planlamada test ve geliştirme 

sürecine olduğunca vakit ayrılması hedeflenmektedir.  

Kritik tasarım raporu tesliminden sonra üretim ve tedariği hızlandırmak 

planlanmaktadır. Şu anda üretim devam ederken bir yandan da test aşamasına başlamış 

bulunmaktayız. Test aşamasını hızlandırmayı planlamaktayız. Bunun sebebi yaşanacak 

herhangi bir probleme karşın yedek parça üretimini ve tedariğini hızlıca yapabilmek için gerekli 

zamanı yaratmaktır.  
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Tablo 8 – Zaman Çizelgesi 

 

 

8.3 Risk Planlaması 

Proje sürecinde ve yarışma sırasında oluşabilecek olumsuz durumlar için risk 

planlaması oluşturulmuştur. Zaman planlamasıyla eş olarak hareket edilmiş ve tüm durumlar 

için riskler ortaya çıkarılmıştır. Risk yönetimi üzerine takım olarak konuşulmuş ve takım içinde 

daha net anlaşılması risk skoru belirlenmiş ve L matrisi yardımıyla bir tablo haline getirilmiştir. 
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Tablo 9 – L Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L matrisinde olasılık ve şiddetlerin çarpılarak bulunduğu değer riskin proje için 

oluşturabileceği zararı temsil etmektedir. İhtimal risklerin meydana gelebilme olasılığını temsil 

ederken şiddet ise eğer meydana gelirse oluşturacağı zararı temsil etmektedir. L matrisi 

yardımıyla tespit edilmiş risklerin olasılıklarının ve şiddetlerinin çarpılması sonucu elde edilen 

sonuç ise risk skorudur. 

Tablo 10 – Risk Skoru Tablosu 
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9. ÖZGÜNLÜK 

9.1  İtici 

Araç kontrolündeki en önemli etmen olan iticilerin tasarımında ve üretiminde farklı 

yaklaşımlar kullanılmıştır. İtici nozulunde hızlandırıcı nozül tipli Marine No:37 nozulu 

kullanılmıştır. Pervanenin nozul içinde kullanılması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda 

nozulun itkiye ve verime olan etkisi çok önemlidir. Bu yüzden nozul aerofoil kesit profilinde 

olmalıdır.  Aerofoil kanat profili pervanede de kullanılmıştır. Nozul P/D (0.5), pervane çapı 

(78mm), nozul iç çapı (80mm) hesaplamalar sonucu verimi artıracak şekilde belirlenmiştir.  

Daha önceki yarışmalarda iticilerin imalatın 3D yazıcı kullanılmıştır. 3D yazıcıdan 

çıkan pervane ve nozulun yüzey pürüzlülüğü sebebiyle oluşan sürtünme yüzünden fırçasız 

motor istenilen RPM değerine ulaşamamakta ve itki ile verim oldukça düşmekteydi. Bu nedenle 

şimdilik zımpara uygulaması ile yüzey pürüzsüz hale getirilir. İlerleyen süreçte bu 

pürüzlülüğün önüne geçmek için itici imalatında pöliüretan döküm yöntemi kullanılması 

planlanmaktadır. 

İticilerdeki bir diğer özgünlük ise iticilerin bağlantı noktasında somun yerine insert 

kullanılarak montaj kolaylığı sağlanmasıdır. İnsertlerin kaç kg ağırlığa dayandığı ilerleyen 

aşamada test edilecektir. 

9.2 Tasarım 

Araç tasarımında daha önceki ROV modellerinden farklı bir tasarım yapılmıştır. Aracın 

şasi parçalarındaki geçmeli tasarım montaj kolaylığı sağlamakta aynı zamanda araca sonradan 

eklenebilecek ekipmanlara imkân sağlamaktadır. Motor kablolarını plakalarda oluşturduğumuz 

kablo kanalları sayesinde kabloların zarar görmesi engellenmiştir. Tasarımımız modüler ve 

estetik olarak da bir son ürün formatındadır. 

Aracın pozitif stabiliteye sahip tasarımını gemi ve denizaltı stabilitesi kurallarına göre 

Excel’de oluşturulan bir program ile stabilite hesaplarını yaparak gerçekleştirilmiştir.  

Elektronik sistemde pilden alınan gücün daha sağlıklı ve verimli kullanılması için bir 

güç dağıtım kartı tasarlanmıştır. Bu kart sayesinde öncelikli olarak sistem güvenliği sağlanmış 

ve izole hacim içi elektronik tasarımda kablo dağınıklığının önüne geçilmiştir.  

 

9.3 Yazılım 

Araçta bulunan kameradan alınan görüntülerin yakalanmasının ve matris forma 

dönüştürülmesinin ardından nesne tespiti için hazır kütüphanelerin yanında kendi eğitmiş 

olduğumuz veri setleri, özgün olarak geliştirilen algoritmalar ile kullanılacaktır. 

 

9.4 Penetratör ve Su Geçirmez Anahtar 

Bunun öncesinde araçta kullanılması gereken penetratörler ve su geçirmez anahtarlar 

Bluerobotics firmasından temin edilmekteydi. Fakat bu şekilde maliyetin artması sebebiyle bu 

parçaların yerli olarak tasarımı ekibimeze ait olacak şekilde üretilmesine karar verildi. Parçalar  

Solidworks programında uygun ölçülerde tasarımı yapılarak imalata verildi. Üretimi 
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tamamlanan penetratörlerin ve su geçirmez anahtarın basınç tankı kullanımı ile sızdırmazlık 

testleri yapıldı. Tasarımda ve üretimde, yapılan testler sonucu herhangi bir hata ile 

karşılaşılmadığı için yarışma aracında kendi üretimimiz olan penetratör ve anahtar 

kullanılmasına karar verildi.  

 

 

9.5 Bar30  

Araçta kullanılan basınç ve derinlik sensörü ekibimiz tarafından tasarlanıp üretilir. 

Tasarlanan basınç sensörü MS5837-30 bileşeni tabanlıdır ve 30 bar (300 metre) basınca kadar 

ölçüm yapabilir. Tasarım sürecinde ilk olarak KiCad PCB tasarım programı üzerinde devre 

şematiği tasarlanır, üzerinde kullanılacak elektronik bileşenlere karar verilir ve bileşenlerin 

footprintleri atanır ya da tasarlanır. Ardından bileşenlerin PCB üzerinde yerleşim planı ve 

PCB’nin şekli tasarlanır. Son olarak PCB üzerindeki yollar Layout Editor Programı yardımı ile 

otomatik olarak çizdirilir ve elektronik tasarım süreci tamamlanır. Üretimi ise özel firma 

tarafından yapılarak tarafımıza teslim edilir. Mekanik tasarım sürecinde ise Solidworks 

Programı üzerinden yapılır. Üretilen devre kartının su izolasyonu yapılmış şekilde kullanılması 

için penetratör tabanlı bir tasarım yapılır ve yine özel bir makine imalat atölyesinde korozyon 

direncinden dolayı alüminyumdan talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak üretilerek tarafımıza 

teslim edilir. Korozyon direncinin çok daha fazla olması için alüminyum sensör haznesi eloksal 

kapatılarak anodize edilir.  
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Şekil 87 - Bar30 Elektronik ve Mekanik Tasarım 
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10. YERLİLİK  

Bütçe Planlaması başlığı altındaki sunulan tabloda araç üretiminde kullanılan bütün 

malzemelerin menşei yerleri belirtilmiştir. Ön tasarım raporunda hazırlanan bütçe planlaması 

tablosundan farklı olarak bazı komponentlerin temini yurtdışından tercih edilmeyerek yerli 

üretim sayesinde temin edilmişlerdir. Bu sayede hem araç maliyeti daha az bir fiyata 

indirgenmiş hem de araç üretimde yerlilik oranı artmıştır. Buna tablodan yola çıkarak yerli katkı 

oranı hesaplanmıştır. 4178 TL tutarında Türkiye bazlı harcama hesaplanmıştır. Bu fiyat toplam 

maliyetinin %50,48 kapsamaktadır. Elde edilen bu verilere göre araç üretimindeki yerlilik oranı 

aşağıdaki görselde belirtilen formül yardımıyla %50,48 olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

Başta itici tasarımı ve üretimi olmak üzerine aracın şasi tasarımı ve üretimi, yerli üretim 

alanına girmektedir.  Araç içerisinde kullanılan kablolar, nikel teller, cıvata-insert parçalarının 

Türkiye’den tedarik edilmesine karar verilmiştir. Alüminyum parçaların alımı ve işlenme 

süreçleri yurt içinde tamamlanacaktır. Bunun yanında araç üretimi için gerekli bütün talaşlı 

imalat ve geriye kalan bütün tasarım parça üretimi CNC Freze ve 3D yazıcı kullanılarak yurt 

içi menşei olarak imal edilecektir. 3D yazıcı üretimiyle meydana gelecek parçalar için gerekli 

olan filament yurt içinden alınacaktır. Sızdırmazlık için gerekli olan epoksi, O-ring, silikon yağı 

gibi malzemelerin teminatı Türkiye’den sağlanacaktır. 

Araçta kullanılan su geçirmez anahtar, Bar30 basınç ve derinlik sensörü, penetratör ve 

batarya ilk başta yurt dışından hazır olarak alınacaktı. Ama daha sonrasında yaptığımız 

çalışmalarla bu parçaların tasarımını ekibimiz yapıldı ve yurt içinde üretimine başlandı. Bu 

sayede yurt dışından hazır almak yerine kendimiz tasarlayarak hem yerliliğe büyük bir katkı 

vermiş olduk hem de araç maliyetimizi düşürdük.  
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