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1. Rapor Özeti

Noaton Teknoloji Takımı, 2020 yılında Adana Fen Lisesi öğrencileri tarafından kurulmuş 
bir teknoloji takımıdır. 

ROV, genel olarak bir operatör aracılığıyla uzaktan kontrol edilerek su altında tehlikeli 
olabilecek birtakım faaliyetleri yerine getiren su altı aracıdır.  Kablo kontrolü olduğundan 
dolayı, aracı yüzeye bağlayan kablo ve aracın suya indirilip geri alınmasını sağlayan vinç 
düzeneklerinden oluşmaktadır. ROV’ların, su altını izleme, görüntü alma ve bazı ölçümler 
yapmaya yönelik işlevleri vardır. 

Çalışmaya başladığımız günden beri Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz, bunlara 
yenilerini ekliyoruz.  

Noaton Teknoloji Takımı olarak temel gayemiz hem ticari hem de askeri amaçla ROV’lar 
üreterek hem ülkemizin savunma sanayiine katkıda bulunmak hem de ticari ROV’lar ile 
ülkemizin kalkınmasına destekte bulunacağız.  

Tamamen yerli ve milli olan devre kartımızın tasarımını oluşturduk ve bunu yaparken 
tamamen kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda yaptık. Bu devre kartını Milli Teknoloji Hamlesi 
kapsamında açık kaynak olarak paylaşarak hem geliştirmeye açık hale getireceğiz hem de bizim 
gibi ihtiyacı olan takımlara yardımda bulunmuş olacağız. 

Aracımızdaki elektronik aksamın su ile temasından hasar göreceğini bildiğimiz için bir su 
altı haznesi kullanacağız. Sızdırmazlık su altı aracı yapımındaki en büyük sorunlardan birisi 
olduğu için bu konuda kendi üretimimiz olan bir hazne kullanmak yerine bundan önceki 
dönemlerde kullanılmış, sızdırmazlığı kanıtlanmış bir su altı haznesi kullanacağız. 

Aracımızın şasisini sigma profilden yaptık. Sigma profillerin hafif ve güçlü yapısı hem 
aracımızı ağırlaştırmayacak hem de güçlü bir şasi sağlayarak aracımızın hasar görmesini 
engelleyecektir.  

Aracımızı hareket ettirmek amacıyla dört adet itici ve dört adet batırıcı motor kullandık. 
Batırıcı motorlarımızı haznenin köşelerine birer tane olacak şekilde konumlandırdık. Bu sayede 
kendi yaptığımız denge algoritmasından daha verimli sonuçlar elde edeceğiz. İtici 
motorlarımızı ise aracın dört köşesine kırk beşer derecelik açılarla sabitledik, bununla birlikte 
motorlarımız ile sadece sağa veya sadece sola da hareket edebileceğiz. Bu sayede insansız su 
altı aracımız dar alanlarda hareket kabiliyeti konusunda sıkıntı çekmeyecektir. 

Bulunduğumuz küresel salgın sürecinde elimizden geldiği kadar evlerimizde kalıyor, 
yapmamız gereken testleri sanal ortamlarda kendi tasarım ve yazılımlarımıza göre oluşturup 
test ediyoruz. Bu sayede hem küresel salgın sürecinde sağlığımızı koruyor hem de yarışma 
sürecine bağlı kalıyoruz. 

Bu Kritik Tasarım Raporu’nda aracımızın hem geçmişteki hem de final katı 
modellemesinden, yazılımsal ve donanımsal tasarımlarından detaylı bir şekilde bahsettik, ileriki 
süreçte ne yapacağımızdan, Ön Tasarım Raporu’na göre yaptığımız değişikliklerden bahsettik. 
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2. Takım Şeması
2.1. Takım Üyeleri
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
Noaton Teknoloji Takımı olarak yarışmaya katıldığımız ilk günden itibaren ROV(Remotely 

Operated Vehicle) adı verilen İnsansız Su Altı aracımızı tasarlamak için ar-ge çalışmalarımızı 
sürdürüyor, ülkemizin deniz madenciliği, fiber optik kabloların onarımı, keşif ve askeri 
amaçlarla alanlarında kullanabileceği bir insansız su altı aracı tasarlamayı planlıyoruz. 
Girdiğimiz yarışmanın verdiği sorumluluğu kaldıracak kapasitede olduğumuzu düşünüyor, 
yarışmanın gerektirdiği çalışma azmini karşılıyor, kendimizi geliştirmek için hep bir adım ileri 
atıyoruz. Bu amaçla takım üyelerimizi seçerken gerekli bölümlere ilgisi olan ve birbirini 
tamamlayabilecek kişiler seçtik ve seçtiğimiz kişilerin hepsi gerekli bölümlere yoğunlaşarak 
araç üretimine başlamayı planladık. Bunun doğrultusunda bir görev paylaşımı yaptık. Bunun 
yanında tüm takım üyelerinin kendilerini geliştirmesi ve katkıda bulunabilmesi adına yazılım, 
elektronik, mekanik gibi alanlarda asıl görevi bu olan kişilerin yanında tüm diğer üyelere de 
görevler vererek takım yükünü eşit dağıtmış bulunmaktayız. Ana görev dağılım şemamız ise şu 
şekildedir; 

Şekil 2 Takım Görev Dağılımı 
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3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

3.1.  Ön Tasarım Raporu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ön Tasarım Raporu’ndan 88 puan alarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandık. Ön 

Tasarım Raporu’muzda puan kırılan yerleri analiz ederek Kritik Tasarım Raporu’muzu 
hazırlamaya başladık. Kırılan puanlar ise şu şekildedir: 

Tablo 1 Ön Tasarım Raporu’nda Puan Kırılan Başlıklar ve Kaç Puan Kırıldığı 

3.2. Mekanik Tasarımda Yapılan Değişiklikler 

Su Geçirmez Tüpün Değiştirilmesi: ÖTR aşamasında kullanılması planlanan Degz firmasının 
H1 Su Altı haznesi yerine Lenta Marine firmasının üretmiş olduğu Su Geçirmez Hazne’yi 
kullanma kararı aldık. Bu kararı alırken; 

-Alüminyum gövde malzemesi 

-Aracın ön tarafına konumlandırılmış camın bombe şeklinde olması, 

-Bağımsız bir şirket tarafından sızdırmazlık testi yapılmış olması, 

-Bundan önceki süreçte kullanmayı düşündüğümüz haznede Ethernet kablosu için herhangi bir 
kolaylık sağlanmamış olması gibi özellikleri göz önünde bulundurduk., 

Sarhoş Tekerlekler Eklenmesi: Aracımızın hokey görevinde zeminde daha rahat hareket 
edebilmesi adına aracın alt kısmına köşelerine konumlandırılacak şekilde 4 tane sarhoş teker 
koyacağız. 

Manipülatör Kolun Takımımız Tarafından Üretilmesi: ÖTR aşamasında kullanılması 
planlanan Degz firmasının satışa sunmuş olduğu Pnömatik Su Altı Tutucu’yu kullanmak yerine 
kendi imkânlarımızla bir robotik kol yapmayı planladık. Manipülatör kolu kendimiz yaparak 
hem maliyeti düşürmüş olduk hem de daha kaliteli malzemeler kullanarak daha iyi bir pnömatik 
kol elde edeceğiz. 

Aydınlatma Sistemi: Aracımızı derin sularda kullanıma uygun olarak tasarladığımız için 
aracımızda bir ışık sistemi bulundurma kararı aldık. CAD programı üzerinden ışık için bir adet 
hazne tasarladık ve hazneye gelen gücü penetratör ile kablolardan alarak sızdırmazlığı sağladık. 

Puan Kırılan Bölüm Kayıp Puan Başarı Yüzdesi 
Takım Şeması 0,5 %90 
Araç Ön Tasarımı 4 %86 
Güvenlik 2,5 %75 
Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 2 %90 
Özgünlük 1,5 %85 
Yerlilik 0,5 %95 
Referanslar 0,5 %95 
Genel Rapor şablona ve formata uygun mu? 0,5 %90 
Toplam Puanlama 12 %88 
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ÖTR aşamasında kullanmayı planladığımız şasideki tüp ile manipülatör kolu aynı çerçeve 
içerisinde bulundurmanın oldukça riskli olduğunu fark ettik ve bu iki komponenti birbirinden 
ayırdık. Aşağıdaki şekillerde eski yapı ile yeni yapı karşılaştırılmıştır.  

 

Yukarıda ÖTR aşamasındaki şasi ile KTR aşamasındaki nihai şasi ile ilgili render 
görüntülerine yer verilmiştir. 

3.3. Elektronik ve Yazılımsal Değişiklikler 
 

İletişim protokolünün düzenlenmesi:  

 

Şekil 3 Eski ve Yeni Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırılması 
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3.4. Tahmini Bütçe Değişikliği 
Kullanmayı planladığımız ürünlerin fiyatlarının değişmesi, bazı ürünleri değiştirmemiz ve 

yeni ürünlere olan ihtiyacımız bütçemizin değişmesine sebep açmıştır. 

Tablo 2 ÖTR Aşamasındaki Nihai Bütçe 
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Tablo 3 Nihai Bütçe Planlaması 

ÖTR sürecinde Tablo 2’de belirtildiği gibi takımın ihtiyacı olan bütçe 8260 Türk Lirası 
olarak belirlenmiştir. KTR sürecinde ise nihai olarak bütçe 3210 Türk Lirası artarak 11470 Türk 
Lirası olmuştur. 

ÜRÜN ADET/UZUNLUK BİRİM FİYATI FİYAT 

Triton Su Altı İticisi 8 adet 630 5040 

Dörtlü Motor Sürücü 2 adet 900 1800 

Arduino Mega Mini 1 adet 100 100 

Arduino Uno 1 adet 40 40 

Cat6 Ethernet Kablosu 30 metre 3 90 

Lenta Marine Su 
Geçirmez Hazne 1 adet 1650 1650 

Penetratör 18 adet 35 630 

TTR 2,25 mm²x2 
elektrik kablosu 30 metre 4 120 

Snopy Sg-401 Oyun 
Kolu 1 adet 60 60 

Mytol 8L kompresör 1 adet 1100 1100 

Pnömatik Silindir 1 adet 150 150 

Selenoid Valf 1 adet 110 110 

Filament 2 kilogram Sponsorlardan Ürün 
Temin Edildi. 

Sponsorlardan Ürün 
temin edildi. 

Hortum 60 metre 3 180 

Rakor 4 adet 45 45 

10x20 Bakır Plaket 1 adet 10 10 

MPU6050 Jiroskop 1 adet 10 10 

USB-DVR Çevirici 1 adet 70 70 

SONY IMX323 
Analog Kamera 1 adet 170 170 

Devre Kesici Sigorta 2 adet 20 40 

Akım Sensörü 1 adet 35 35 

Power Led 2 adet 10 20 

  Toplam 11470 
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4. Araç Tasarımı 
4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızın genel sistemlerini tasarlarken tek seferlik çözümlerin aksine endüstriyel, 
dünyada kabul görmüş yöntemler kullanmaya oldukça dikkat ettik. Birbirleriyle kullanılması 
gereken parçalar yerine bağımsız, modüler parçalar kullanmaya çalıştık. Bu sayede olası 
değişikliklerimizde, arızalarımızda kolay bir şekilde parça, algoritma değişikliği yapabileceğiz. 

 

 

 

İçeriği detaylı incelemek için tıklayabilirsiniz. 

 

 

Şekil 4 Sistem Şeması 

https://drive.google.com/file/d/14ebIJjwEES8-co_ubESC3AQddagLU50n/view?usp=sharing
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  
 

Mekanik tasarım sürecinde temel olarak 5 katı modelleme üzerinde durduk. Bu 
modellemelere yaptığımız çeşitli testler ve internetten yaptığımız araştırmalar sonucu nihai 
tasarımımıza karar verdik. 

Çalışmaya başladığımız günden beri yaptığımız tasarımlar ve bu tasarımların bizim 
kriterlerimiz çerçevesinde avantaj ve dezavantajları şu şekildedir: 

1.Tasarım 

 

 
Şekil 5 

Şekil 5’te render görüntülerine yer verilen tasarımda alüminyum levhalardan bir şasi yapıp 
haznemizi şasi içerisine sabitledik. İtici motorlarımızı şasinin köşelerine kırk beşer derecelik 
açılarla, batırıcı motorlarımızı ise şasinin iki uzun kenarını tam ortalayacak şekilde ikişer tane 
konumlandırdık. 

Bu tasarım diğer tasarımlarımıza kıyasla daha ensiz bir tasarımdı.  

Ama bu tasarımın dezavantajlarına gelecek olursak; 

-Motorlarımızın konumu gereği gerekli hidrodinamiği sağlayamamız 

-Batırıcı motorların konumlarının oluşturduğumuz denge algoritmasından istediğimiz verimi 
elde edememesi, 

-Motorların tutunacağı yüzeyin az olması, 

-Diğer tasarımlarımızda kullandığımız sigma profillerin olmaması sebebiyle rahat bir şekilde 
aracın üstüne ekleme/çıkartma yapılamaması gibi dezavantajları olduğu için bu tasarımdan 
vazgeçtik. 
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2.Tasarım 

İlk tasarımda dezavantaj olarak gördüğümüz özellikleri belirledikten sonra yeni 
tasarımımıza bunları düzenleyerek başladık. Ardından yaptığımız ar-ge çalışmalarıyla birlikte 
tasarımımızı geliştirip 2.tasarımızı elde ettik. 

 

 
Şekil 6 

Şekil 6’da render görüntülerine yer verdiğimiz tasarımda aracımızın bütün parçalarını bir 
çerçeve içine almayı hedefledik. Tasarımda değişikliğin kolaylaşabilmesi adına sigma profilden 
yaptığımız şasinin merkezine haznemizi yerleştirdikten sonra itici motorlarımızı kırk beşer 
derecelik açılarla, batırıcı motorlarımızı ise haznenin sağ ve soluna şasiyle desteklenmiş bir 
biçimde ortalayarak yerleştirdik. 

Bu tasarım, kafes yapısı ve bütün komponentleri koruması sayesinde oldukça güvenilir bir 
tasarımdı. 

Ama bunun yanında tasarımımızdaki dezavantajları ise; 

-Şasinin bütün komponentleri kapsayacak biçimde kafes şeklinde olduğundan dolayı diğer 
tasarımlarımıza kıyasla ağır bir yapısı olması 

- Batırıcı motorların konumlarının oluşturduğumuz denge algoritmasından istediğimiz verimi 
elde etme konusunda sıkıntılar yaratması 

-Yaptığımız testlerde itici motorların birbirinin etki alanına girmesi sonucu itici motorların tam 
verim sağlayamaması 

-Şekil itibariyle bir dikdörtgen prizma olmasından dolayı motorların hidrodinamiğini 
azaltmasıdır. 

Bu dezavantajlarından ötürü bu tasarımdan da vazgeçtik.  
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3.Tasarım 

 Bundan önceki iki tasarımımızdaki avantaj ve dezavantajları belirledikten sonra bu 
dezavantajlara yoğunlaşarak çözümler üreterek 3. tasarımımızı modelledik. 

 

 

 
Şekil 7 

 Şekil 7’de 3. tasarımımıza ait bir görüntü verilmiştir. Bu tasarımı yaparken denge 
algoritmamızdan yüksek verim almayı, diğer tasarımlarımıza göre daha hafif bir araç elde 
etmeyi hedefledik. 

Bu tasarım; 

-İticilerin birbirine uzaklığından dolayı denge algoritmamızın oldukça verimli çalışmasına 
olanak sağlıyor, 

-Diğer tasarımlara göre şasisinden dolayı oldukça hafif bir tasarıma sahipti. 

Bu tasarımın da diğer tasarımlarda olduğu gibi bazı dezavantajları vardı. Bu dezavantajlar; 

-İtici motorları Şekil xx deki gibi sabitlediğimiz zaman sigma profillerin motorların etki alanına 
girmesi, 

-İtici motorların bağlandığı sigmaların itici motorların etki alanına girerek aracımızın yatay 
eksendeki hızını oldukça azaltması gibi dezavantajlara sahipti. Bu dezavantajlar aracımızı yatay 
eksende oldukça yavaşlatacağı için bu tasarımdan da vazgeçtik. 
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4.Tasarım 
 

Bundan önceki üç tasarımımızdaki avantajları ve dezavantajları göz önünde 
bulundurarak uzun süren bir araştırma sonucunda ÖTR aşamasındaki nihai tasarımımızı 
oluşturduk. Bu tasarımın da diğer üç tasarımda olduğu gibi kendine göre avantajları ve 
dezavantajları mevcut. 
 
 
 

 
 
Şekil 8’de render görüntülerine yer verilen tasarım takımımızın ÖTR aşamasındaki 
nihai tasarımıdır.  
Bu tasarımda; 
-Şasi diğer tasarımlara göre fazla ağırlık yapmıyor, 
-Aynı kenardaki iticilerin birbirine oldukça uzak olması sebebiyle denge 
algoritmamızdan yaptığımız testler sonucu istediğimiz verimi tam anlamıyla alabiliyor, 
-İticilerin etki alanları ile ilgili test yaparak ve de motorların güçlerini internetten 
araştırarak her iticinin başka bir iticinin etki alanına girmesini engellemiştik. 
Bu tasarım ÖTR sürecinde her ne kadar bizim açımızdan çok güzel olmuş olsa da çeşitli 
dezavantajları da mevcuttu. 
-Bundan önceki tasarımlara göre eni oldukça uzundu ve her ne kadar 4 tane itici 
kullansak da bu durum aracımızı yatay eksende birazcık yavaşlatacak, 
-Manipülatör kol ve haznenin konumlandırılması ciddi sıkıntılara yol açabilir, 
-Manipülatör kolun ağız kısmının yatay bir şekilde konumlandırılmış olması aracımızın 
yarışma alanında tutması gereken cisimleri tutarken zorlanmasına yol açacaktı. 

 Bu dezavantajları da göz önünde bulundurarak KTR aşamasında diğer tasarımlarımızdan 
ders çıkartarak nihai tasarımımızı oluşturduk. 

 

 

 

 

 

Şekil 8 
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Nihai Tasarım 

 Takımımızın nihai tasarımı olan bu tasarımı oluştururken birçok tasarım denemesi ve çeşitli 
kriterler belirleyerek bunlara en uygun tasarımı yaptık. 

Bunları;  

-Şartnamede belirtilen boyut ve ağırlık sınırlandırılması 

-Verilen görevleri en kolay şekilde yapabilmesi 

-Kendi denge algoritmamızdan en yüksek verimi alabilmek 

-Geçmiş tasarımlarımızdaki avantajların ve dezavantajların detaylı bir şekilde incelenerek 
bunlar üzerinden ilerlemek 

-İtici motorların birbirlerinin etki alanına girerek performanslarında düşüş yaşanmaması  

-Aracın yoğunluğunun su ile olabildiği kadar yakın olması olarak listeleyebiliriz. 

Bu kriterler üzerinde durarak nihai tasarımımızı belirledik. 

 
Şekil 9 

 Şekil 10 
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 Resimlerde aracımızın nihai tasarımının render görüntülerine yer verilmiştir. Bu tasarım 
takımımızın uzun süren çalışmaları sonucunda kararlaştırılmıştır.  

Bu tasarım; 

-Dalış motorlarının birbirinden ayrı konumlandırılarak oluşturduğumuz PID algoritmasından 
tam verim alınmasına olanak sağlaması 

-İtici motorların birbirinden uzak şekilde konumlandırılarak birbirinin etki alanına girmesinin 
engellenmesi 

-ÖTR aşamasındaki tasarımda manipülatör kol ve haznenin aynı çerçeve içerisinde 
bulundurulması sonucu oluşan sabitleme sorununun çözülmesi 

-Cisimleri daha rahat bir şekilde tutabilmesini sağlamak için manipülatör kolun kıskaçlarının 
dikey eksende konumlandırılması gibi avantajlarından dolayı bu tasarımı kullanmaya karar 
verdik.  

Şekil 12 

Şekil 11 
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Şasi 

 

 Yukarıdaki Şekil 13 ve 14’te aracımızın şasisinin render görüntülerine yer verilmiştir. 
Aracımızın şasini oluştururken güçlü ve hafif yapısından dolayı çeşitli boyutlarda sigma 
profiller kullanmayı tercih ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucu ÖTR aşamasındaki tüp ve 
manipülatör kolun konumlarının bir risk oluşturduğunu fark ettik ve manipülatör kol için alt 
kısımda sabitleyecek bir bölüm tasarladık.  

 Aracımızda önceki süreçte kullanmayı planladığımız su geçirmez tüpü değiştirdiğimiz için 
de boyut ve şekil açısından bazı değişikliklere gittik. 

 

 

Şekil 13 

Şekil 14 



 

18 
 

Penetratör 

 

     Su üstü kontrol istasyonundan aracımıza 
gelen kabloların sızdırmazlığını sağlamak için 
penetratörler kullanacağız. Penetratörlerden 
kabloları geçirdikten sonra içeriden somununu 
sıkacağız. Ardından yoğun epoksi sürerek 
sızdırmazlığını sağlayacağız. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Yandaki modellemede ise kullanmayı 
planladığımız su geçirmez tüpe penetratör ile 
kablo bağlantısı modellenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15 

Şekil 16 
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Motorların Konumlandırılması 

 
Şekil 17 

Şekil 17 de aracımızın motor konfigürasyonu verilmiştir.  

 Dalış motorları birbirinden uzak konumlandırılarak denge algoritmasından tam verim 
sağlanmış. 

 İtici motorların birbirlerinin etki alanlarına girmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. 

     İtici motorlarımız şasiye bağlandığı kısımlara kırk beşer derecelik açılarla sabitlenmiştir. Bu 
motorları 45 derecelik açılarla konumlandırmamızın temel sebebi ekstra motor kullanmadan 
hem ileri geri hem de yanal düzlemde düzlemde rahat bir şekilde hareket edebilmesini 
sağlamaktır. 

     45 derece açı ile konumlandırmanın fiziksel ispatı ise şekildeki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 (2020, İnsansız Su altı Sistemleri 
Yarışması, İleri Kategori, BAUROV) 
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Manipülatör Kol 

 Aracımızın su altındaki görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için bir robotik 
kola ihtiyaç duyduk ve bu konuda araştırmaya başladık. Uzun süren bir araştırma sonucunda 3 
seçenek üzerinde yoğunlaştık.  

 Servo motor ile 3b yazıcıdan alınan baskı ile robotik kol yapmak: 

Servo motorlar oldukça ucuz olmaları ve açık kaynaklı olarak birçok robotik kol çiziminin 
internette bulunması açısından oldukça kolay olacaktı fakat servo motorların sızdırmazlık 
sorununu birçok denememize rağmen aşamadık, aştığımız durumlarda ise ciddi bir performans 
düşüşü söz konusuydu. Bu yüzden servo motor kullanmaktan vazgeçtik. 

 Lineer motor ile kendi kol tasarımımızı yapmak:  

 Lineer motor tasarımlarını incelediğimiz zaman yapısının oldukça uygun ve güçlü olduğunu 
fark ettik. Lineer motor konusunda çalışmalarımıza devam ederken lineer motorun kablolarının 
suyun elektrolizinden dolayı dağılacağını fark ettik ve bu yöntemden de vazgeçtik. 

 Degz firmasının satışa sunmuş olduğu Pnömatik Su Altı Tutucu Sistemi; 

Aracımızda ÖTR sürecinde kullanmayı planladığımız Pnömatik Su Altı Tutucu Sistemi’ni 
bütçemizi düşürebilmek ve de yarışmaya katılma amacımız olan tecrübe elde etmek için kendi 
sistemimizi yapmaya karar verdik. 

Pnömatik tutucu sistemi, su üstündeki kompresörden güç alarak selenoid valf ile kontrol edilir.  

Selenoid Valfler: 

 Elektrik enerjisi ile çalışan selenoid valfler, gaz, hava, su, buhar ve yağ gibi akışkanların 
geçişini kontrol altında tutan elektromekanik vanalardır. Sıcaklıkları 150˚C’den düşük olan 
akışkanlar için kullanılan selenoid valfler, yapısı itibariyle elektromıknatıs denetimli vanalardır. 

 
Şekil 19 

 Elektrik akımı bobin içerisinde hareket ettiğinde akı çizgileri pistonu elektromıknatıs yapar. 
Bobin kullanım durumuna göre pistonu aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirir. Bu şekilde 
akışkan yolu açılmış olur. Dolayısıyla enerjilenmemiş selenoid normal bir durumda kapalıdır 
ve içerisinden akışkan geçişini engeller. 
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Pnömatik Silindir (Piston): 

     Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. Pnömatik 
enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Bir pnömatik silindirin çalışabilmesi için iki şart 
gereklidir: 

 Pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvet (selenoid valf ile kontrol ettiğimiz kompresör) 
 Hava tahliyesi (Sistem için iki adet hortum kullanılacaktır) 

     Eğer bu iki şarttan birisi gerçekleşmezse silindir hareket etmez. Silindire giren ya da 
silindirden çıkan hatta kısıtlama varsa, yani akışkan debisi düşükse (hortumlarda ezilme, 
tıkanma vb. nedenlerden dolayı), silindir hızı azalır. 

Aşağıdaki resimde pnömatik silindirin iç kısmından bir kesit verilmiştir: 

 

 
Şekil 20 

 
Şekil 21 

 Yukarıdaki resimde ise pnömatik sistemin çalışma mantığı açıklanmıştır. Kullandığımız 
kompresörün içerisinde şartlandırıcı, hava tankı ve benzeri komponentleri içerisinde 
bulundurması üretim sürecimizde bize kolaylık sağlayacaktır. 
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3B Baskıların Çizimi 

     Selenoid valf ve pnömatik silindirin çalışma mantığını inceledikten sonra robotik 
kolumuzu CAD programı üzerinden çizmeye karar verdik.

 
Şekil 22 

 

 
Şekil 23 

 Yukarıda render görüntülerine yer verdiğimiz tasarım takımımız tarafından çizilmiş olup 
üretimi de yine takımımız tarafından yapılacaktır. 

 Kolun 3 boyutlu yazıcıdan alacağımız kısmını tasarlarken çeşitli denemeler yapmış olup en 
sonunda kolun stres noktalarını belirleyerek o kısımları daha oval bir yapıda tasarladık. 

     Son yaptığımız stres testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşmamış olup 3 boyutlu 
yazıcıdan alacağımız baskıları %100 dolulukla basarak kırılma riskinin tamamen önüne 
geçeceğiz. 

     Yaptığımız tasarımları açık kaynak olarak başkalarına da yardım etmek amacıyla internete 
yüklüyoruz ve paylaşıyoruz. 

Tasarım dosyalarımıza buradan erişebilirsiniz. 

 

 

 

https://grabcad.com/library/underwater-rovs-gripper-1


 

23 
 

Hokey Pakı Tutucu 

     Takımımız şartnamede belirtilen görevleri incelerken ‘Sualtı Hokeyi Görevi’ için normal 
koşullarda kullandığımız robotik kolun yetersiz kalacağını düşünmüş ve bu görev için özel 
olarak bir parça tasarlama kararı almıştır. 

     Bu tutucuyu tasarlarken tutucunun içbükey kısmının hokey pakını kavrayacak şekilde 
olmasına dikkat ettik.  

     Yarışma içerisinde bu tutucuyu mola alarak aracımızdaki pnömatik su altı tutucumuz ile 
değiştirmeyi planlıyoruz. 

 
Şekil 24 

 

Şekil 24’te hokey pakını tutmak için tasarladığımız parça bulunmaktadır.  

     Bu parça sayesinde hokey pakını kolay bir şekilde sürükleyerek görevi başarılı bir şekilde 
tamamlamayı planlıyoruz.

 
Şekil 25 

Yukarıdaki render görselinde ise parçanın aracımıza sabitlenmiş hali gösterilmiştir. 
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Su Altı Işığı 

     Her ne kadar yarışma alanındaki aydınlatmalardan dolayı bir ışık gereksinimiz olmasa da 
biz sistemlerimizi gerçek hayat koşullarında tasarlıyor ve üretiyoruz. Bu nedenle araçlarımızın 
ineceği su altının derinliklerini aydınlatması için kendimiz bir ışık tasarladık. 

 

 

     Işığımızın iki bağlantı kısmına da oring conta kanalları açtık. Kablo girişlerinde ise 
penetratör kullanacağız. Bu sayede sızdırmazlık konusunda bir sorun yaşamayacağımızı 
düşünüyoruz. 

     Tasarladığımız bu ışık sayesinde yarışma alanında görüntüyü hem otonom algoritmaya hem 
de operatörümüze daha düzgün şekillerde görüntü aktarmayı hedefliyoruz. 

Tasarım dosyalarımıza buradan erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 26 

https://grabcad.com/library/underwater-rov-light-1
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4.2.2. Malzemeler 
     Aracımız için kullanacağımız malzemeleri seçerken istediğimiz özellikleri karşılaması, 
fiyatına göre piyasadaki diğer ürünlerden daha iyi olması gibi özellikleri değerlendirerek seçtik. 

Lenta Marine Su Geçirmez Tüp

 
Şekil 27 

Bu su geçirmez hazne insansız su altı araçlarının (ROV-AUV), su altı görüntüleme 
sistemlerinde ve basınçlı ortamlarda çalışacak çeşitli su altı ekipmanlarında kullanılır.  

Alüminyum tüpü sayesinde çok iyi termal iletkenlik sağlar ve su geçirmez haznenin içindeki 
hava çok daha az ısınır. Böylece elektronik sistem daha sağlıklı çalışır. Aynı zamanda pleksi 
tüplere göre kırılmalara karşı çok daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. 

Eurolab Laboraty Service tarafından 70 metre basınçta sızdırmazlığı sertifikalandırılmıştır. 
Firma içerisinde yapılan testlerde ise 100 metre basınçta 4 saat boyunca sorunsuz sızdırmazlık 
sağlamış. 

Aracımızdaki elektronik aksamın su ile temas etmesi durumunda zarar göreceğinden dolayı 
su geçirmez bir tüp kullanma ihtiyacı duyduk. ÖTR sürecinde belirttiğimiz H1 Su Altı 
Haznesi’nden vazgeçerek Lenta Marine Su Geçirmez Tüp’ünü kullanma kararı aldık. 

Bunun sebeplerini; 

-Bombe şeklindeki ön camın kameranın daha geniş bir görüntü elde etmesine olanak sağlaması, 

-Alüminyum tüpü sayesinde hem daha sağlam bir yapıda hem de daha az ısınması, 

-Yerlilik oranının H1 Su Altı Haznesi’nden daha yüksek olması olarak sıralayabiliriz. 
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Sigma Profil 

 
Şekil 28 

 

Sigma Profil (Alüminyum Kanallı Profil) günümüzde çelik konstrüksiyonun yerini almaya 
başlamıştır. Sigma Profilin demonte modüler yapısı sayesinde istenilen parça ve Sigma 
Profillerin birbirine olan bağlantısı, pratik ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Sigma 
Profillerin üzeri 11 Mikron Eloksal kaplanarak korozyona karşı daha dayanıklı hale 
getirilmektedir. 

Biz aracımızda; 

-Hafif yapısı, 

-Sağlam olması, 

-Kolay bir şekilde üzerine komponent eklenebilir yapısı, 

Aynı zamanda ürünün Alüminyum 6063 serisinden üretildiği bilgisini kullanarak çizim 
aşamasında iken robotumuzun tahmini ağırlığını görebildik. 

 

Triton Su Altı İticisi 

Aracımızda kullandığımız motorun 
pervanesini seçerken poliüretan 
malzemesi sayesinde güçlü bir yapıya 
sahip olması sebebiyle Triton Su Altı 
İticisi’ni kullanacağız. 

 

 

 

 Şekil 29 
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Kendi Üretimimiz Manipülatör Kol Sistemi; 

Bu kolu tasarlarken yarışma esnasında en kullanışlı olacak kolu kendi beklentilerimize göre 
çizmeyi hedefledik. ÖTR sürecinde almayı planladığımız koldan %36 daha ucuz bir kol 
üreteceğiz. Tutma şiddetini ayarlayarak hassas ve ağır nesneleri farklı şekilde kavramayı 
planlıyoruz. 103 milimetrelik boyuta kadar olan nesneleri tutabilecek şekilde tasarladık. 
Kullandığımız malzemeleri ve aradaki 30 metrelik mesafeyi göz önünde bulundurarak 1 
saniyeden daha kısa sürede açılıp kapanabileceğini öngörüyoruz. 

 

 

 

Dörtlü Motor Sürücü 

Aracımızdaki motorları sürebilmek 
için motor sürücüsü kullanmamız 
gerekiyor. Bu konuda Degz firmasının 
ürünü olan Dörtlü Motor Sürücü’yü 
kullanmayı tercih ettik. Kullandığımız 
motor ile olan optimizasyonu ve küçük 
yapısı tercih etmemizi etkileyen başlıca 
sebeplerdi. 

-Sualtı motorlarına uygun konfigüre 
edilmiş, çift yönlü                                                              
-Dshot150/300/600 protokollerini 
destekler                                                                                 
-8v-20v gerilim aralığı (2s-6s)                                                                                                      
-Akım sensörü                                                                                                                               
-Boyutlar 36x36mm                                                                                                                      
-Ağırlık 12.2gr                                                                                                                              
-Blheli_S yazılım                                                                                                                          
-PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 
1500 Mikrosaniye Durma, 1100 
Mikrosaniye Tam Geri çalışma Şekil 30 
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MPU-6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü 

Kendi oluşturduğumuz denge algoritmasını 
kullanabilmek için bir adet ivme ve gyro 
sensörüne ihtiyaç duyduk. Piyasayı inceledikten 
sonra;                                                                     
-Kolay bulunabilirliği,                                            
-Küçük yapısı,                                                       
-Birçok kullanıcıya sahip olması sebebiyle 
herhangi bir sorunla karşılaşmamız durumunda 
rahatça çözebilecek olmamız bu ürünü 
kullanmamızı etkiledi. 

 

Arduino Mega Pro 

Aracımızdaki motor ve sensörlerin kontrolü için bir 
denetleyiciye ihtiyacımız vardı. Kendi devre kartımızı 
da çizdiğimiz için bütün komponentleri tek bir yüzeyde 
bulundurmak için oldukça küçük bir mikrodenetleyici 
kullanmalıydık. Aynı zamanda 8 PWM girişine 
ihtiyacımız olduğu için Arduino Mega Pro ürününü 
tercih ettik. 

 

 

 
-Mikrodenetleyici: ATmega2560 
-USB-TTL dönüştürücü: CH340 
-Güç Çıkışı: 5V-800mA 
-Güç GİRİŞİ: 5V 
-Güç Tüketimi: 5V 220mA 
-Mantık Seviyesi: 5V 
-Çalışma Besleme Voltajı: 5V 
-Dijital G / Ç: 54 
-Analog G / Ç: 16 
-Arayüz Tipi: ISP 
-Çalışma sıcaklığı: −40С ° / + 85С ° 
-Uzunluk × Genişlik: 38 × 54mm 
 

Şekil 31 

Şekil 32 
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Sony Imx323 CMOS Kamera  

Sony IMX323, 1/2,9 inç 2,19 mega piksel CMOS 
görüntü sensörüdür. WLCSP (Wafer Level Chip Size 
Package) teknolojisini kullanarak kompakt bir paket 
boyutuna ulaşır. Bununla birlikte, IMX323, video 
gözetimi ve güvenlik uygulamaları için yakın IR 
bölgesinde gelişmiş hassasiyet sunan önceki SONY 
IMX222'ninkine eşit düşük aydınlatma performansını 
hala koruyabilir. 

-Görüntü Boyutu: 1/2.9-inch (Diyagonal 6.23 mm) 

-Etkin Pikseller: 1985 (H) × 1105 (V), yaklaşık 
2.19M Piksel 

-Gerekli Gerilim Miktarı: 2.7 V / 1.8 V / 1.2 V 

-Çözünürlük: 1080P@30fps, 720P@60/30fps 

Mytol 8 Litre Sessiz Kompresör 

Aracımızda kullanacağımı Pnömatik Su Altı Tutucu 
Sistemi’ni kontrol edebilmek için bir adet kompresöre 
ihtiyacımız var. Pnömatik kolumuz için gereken gücü 
araştırdıktan sonra yarışma alanında çok ses yaparak 
çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermemek adına 
Mytol marka 8 Litre Sessiz Kompresör’ü kullanmaya 
karar verdik. 

Özellikleri; 

-Depo kapasitesi: 8 Litre 

-Basınç aralığı 8 Bar 

-Ses seviyesi: 42 dB 
  

 
 

 

 

 

 

Şekil 33 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 
Üretim yöntemleri talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleri olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. 

Talaşlı imalat yöntemleri, tornalama, frezeleme, matkapla delme, taşlama olarak 
genelleştirilebilir. Talaşsız imalat yöntemleri ise genel olarak, döküm, dövme, soğuk/sıcak 
çekme, ekstrüzyon ve sac metal işleme olarak ayrılabilir. Bunların dışında çok çeşitli (Otoinşa 
gibi) sıra dışı imalat yöntemleri de vardır. Ayrıca günümüzde tüm bu tezgâhlar bilgisayar 
kontrollü (CNC) olarak kullanılmaktadırlar. Bunların 1, 2, 3, 4, 5 eksenlileri bulunmakta ve 0,1 
- 0,0001 mm hassasiyet aralığında işlem yapan çeşitleri kullanılmaktadır. 

Sistemlerimizi oluştururken endüstriyel çözümler kullanmaya her alanda çok dikkat ettik. 
Bu sayede dünyada kabul görmüş, daha önce defalarca kez kontrol edilmiş ve evrimleşip son 
hallerine ulaşan üretim yöntemleri kullanmaya özen gösteriyoruz.  

Taşlama Tezgâhı ile Kesme 

Aracımızın şasisini oluşturmak için kullanmakta 
olduğumuz sigma profillerin boyutlandırılmasında, 
kesilmesinde taşlama tezgâhı kullanacağız. Profillerimizi 
üzerine istediğimiz boyutu elde edecek şekilde yerleştirip 
kesme işlemini gerçekleştireceğiz. 

Taşlama, belirli bir formda imal edilmiş olan sert aşındırıcı 
taneler içeren kesici ile iş parçası üzerinden çok noktadan talaş 
kaldırma işlemine denir. 

Aracımızdaki şasiyi oluşturmak için kullanacağımız sigma 
profilleri istediğimiz boyutlara getirmek için taşlama tezgâhı 
kullanacağız. 
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Vidalama 

Tornavida ile dakikalar süren vidalama işini birkaç saniyede 
yapabilen akülü vidalamalar, farklı kullanım özelliklerine sahiptir. 
Örneğin; açılı akülü vidalamalar, zor ulaşılan yerlerdeki vidalama 
işlerinde ayarlanabilir kafa pozisyonları, seri vidalama kapasiteleri ile 
oldukça kullanışlı ürünlerdir. 

Aracımızın şasisini sabitlemek, birbirine sağlam bir şekilde tutturmak ve 
nihai şeklini vermek için vidalama yöntemini kullanacağız. 

 

Üç Boyutlu Yazıcı 

3B yazıcılar, katmanlı imalat (Additive 
Manufacturing) diye nitelendirilen bir üretim 
yöntemi ile çalışırlar. Baskı için birçok 
hammadde kullanılsa da genellikle filament 
diye nitelendirilen termoplastik materyaller 
kullanılır. 

3B yazıcı ile CAD programları üzerinden 
tasarladığınız sanal çizimleri hayata 
geçirebilirsiniz. Aracımızdaki pnömatik kolu ve 
de hokey pakı tutmak amacıyla tasarladığımız 
parçayı bu şekilde imal edeceğiz. 

3 boyutlu yazıcı ile aracımızda kullanacağımız 
bazı 3D aparatları oluşturacağız. Bunun için 
öncelikle kullanacağımız aparatların 3D 
tasarımını CAD uygulaması kullanarak 
yapacağız. Ardından bunu yazıcımıza aktarıp 
ürünün üretimini başlatacağız. Yazıcımız en 
sonunda bize tasarladığımız aparatlar olan 
pnömatik kolu ve de hokey pakı tutmak 
amacıyla tasarladığımız parçayı hayata 
geçirecektir. 
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Lehimleme 

Lehimleme, iki veya daha fazla metalin 
birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya 
daha fazla metal parçanın uçları, çok yüksek 
sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine 
tutturulur. 

Bizim de aracımızın üretim sürecinde en 
çok kullanacağımız yöntem olan havya ile 
lehimleme, lehimleme tekniklerinin en 
temelidir. Lehimlenecek bölge havya ile 
ısıtılır. Isıtılan bölgeye lehim tutulur ve 
lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim 
soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

Aracımızda elektronik devreleri, motorlar, 
kabloları birbirine tutturmak ve birleştirmek için havya ve lehimleme işlemini kullanacağız.  

 

 

Matkap Tezgâhı 

Küçük yapılı olmalarından dolayı bir 
masanın veya bir sehpanın üzerine 
sabitlenerek çalıştırılır. Masa matkaplarında 
çelik malzemelere 16mm ye kadar, hafif 
metaller 20mm ye kadar delik 
delebilmektedir. 

Bu tip matkaplar iki çeşittir. Biri, kayış 
kasnak sistemli diğeri hız kutuludur. Biz 
aracımızın üretim sürecinde kayış kasnak 
sistemli matkapları kullanacağız. Kayış 
kasnak sistemli tezgâhlardaki devir sayısı 
değiştirme süresi daha fazla zaman alır. Masa 
matkapları küçük çaplı delik delme 
işlemlerinde kullanıldığı için devir sayıları 
400-3000 dev/dak arasında değiştirilebilir. 

Biz aracımızdaki devre kartının üretiminde 
bakır plâket üzerinde asite yatırma 
yönteminden sonra konnektörleri takabilmek 
adına matkap tezgâhı kullanacağız. 
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Devre Kartını Asite Yatırma Yöntemi 

Devre kartları elemanların arasında düzenli bağlantı hatları içeren bir yüzeydir. 

Biz de araçtaki elemanlarımız arasında kablolama çözümü yerine çok daha endüstriyel bir 
sistem olan modüler devre kartı kullanacağız.  

 Üretimin ilk aşaması oluşturduğumuz tasarımı mürekkep tozlarıyla çalışan bir yazıcı 
ile A4 boyutunda bir kâğıda basmak. 

 Çıktı aldıktan sonra sıcak baskı ile mürekkep tozlarını bakır plâketin üzerine 
aktarıyoruz.  

 Bir asit karışımı hazırlıyoruz 3 oran Hidroklorik Asit 1 oran perhidrol olacak şekilde 
hazırlıyoruz. 

 Bu aşamada laboratuvar kurallarına ve asit güvenliğine çok dikkat ediyoruz. 
 Daha sonra üzerinde devre yolları çizilmiş olan bakır plâketi asite yatırıyoruz. 
 Üzerinde mürekkep tozu olmayan bakır bölümler asit tarafından aşındırılıyor. 
 Son olarak bir çözücü yardımıyla mürekkep tozlarını kaldırıyoruz. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 
Aracımızın hareket kabiliyetini için bazı katı modellemeler geliştirdik ve bunları 

oluştururken çeşitli kriterler üzerinden geliştirmeler yaptık. 

Aracın uzunluk ölçülerini kullandığımız CAD programı üzerinden; 

-210 milimetre yükseklik, 

-420 milimetre uzunluk, 

-500 milimetre en şeklinde hesapladık. 

Aracımızda bundan önceki süreçte kullandığımız su geçirmez tüpten daha yüksek çapı olan 
bir tüp kullanmamıza rağmen en açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bunun sebebi 
ÖTR aşamasındaki tasarımımızda tüp ve robotik kolun olduğu kısmın biraz daha geniş 
bırakılmasıydı. 
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Aracımız simetrik bir yapıya sahip olması, kaldırma kuvveti merkezinin ağırlık 
merkezinden yukarı konumlandırılması aracın yatay duruşunu sağlamıştır. 

Araç Ağırlığı Planlaması Tablosu 

Malzeme Adet/Uzunluk Birim Ağırlık Toplam Ağırlık 

20x20 Sigma Profil 5,079 metre 0,36 kg 1,82844 kg 

Su Geçirmez Tüp 1 adet 1,868 kg 1,868 kg 

Triton Su Altı 
İticileri 8 adet 0,15 kg 1,2 kg 

Arduino Mega Mini 1 adet 0,008 kg 0,008 kg 

NoaCard 1 adet 0,01 kg 0,01 kg 

Analog Kamera 1 adet 0,05 kg 0,05 kg 

Dörtlü Fırçasız 
Motor Sürücü 2 adet 0,0122 kg 0,0244 kg 

MPU6050 Sensör 1 adet 0,006 kg 0,006 kg 

Pnömatik Tutucu 
Kol 1 adet 1,2 kg 1,2 kg 

Analog Basınç 
Sensörü 1 adet 0,08 kg 0,08 kg 

  Toplam 6,27484 kg 

 

Aracımız tabloda da belirttiğimiz üzere (yaklaşık) 6,25 kilogram olacaktır. Aracımızın 
hacmi ise 0,0044 metreküp olacaktır. Bu sayede aracımızın yoğunluğu 1420 kg/m3 olmaktadır. 
Aracımızın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğundan yüzdürücüler kullanarak 
aracımızın yoğunluğunu suya yakın tutacağız. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aynı genel sistemlerimizi tasarlarken de olduğu gibi elektronik 
sistemlerimizi de tasarlarken endüstriyel çözümler kullanmaya, kolay parça 
tedariğine, modüler sistem bağlantılarına oldukça dikkat ettik. Ayrıca her 
elektronik sistem birbiriyle kolay uyuşmadığı için genel kullanılabilirliği 
olan parçalar kullanmaya özen gösterdik. 

 

Görselin detaylı haline ulaşmak için buraya tıklayınız. 
Şekil 37 Elektronik Sistemler Final Şeması 

 

https://drive.google.com/file/d/1H1sxVyBBOTOgohdfQDfOytnMzZhEk-x1/view?usp=sharing
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Geliştirme Kartları: 

Arduino Mega Pro 2560 

Aracımızdaki kontrolleri ve iletişimleri 
sağlayabilmek için bir kart ihtiyacımız vardı. Piyasada 
çeşitli geliştirme kartları bulunmakta biz de aracımızda 
kullanmak için Raspberry Pi modelleri üzerinde 
düşündük fakat araçta görüntü işlemenin olumsuz 
olacağı görüşünde olduğumuz için bu karardan 
vazgeçtik. İşlem yeteneği daha düşük olan, daha uygun 
fiyatlı olan aynı zamanda takımımızın daha hâkim 
olduğu Arduino kartlarına yöneldik. Due ve Mega Pro 
ilk düşündüğümüz geliştirme kartlarıydı. Due modelinin 
işlem gücü yüksekken Mega Pro’nun boyutları istediğimiz 
gibiydi.  

Aracımızda en çok işlem gücüne ihtiyacı olan algoritma PID algoritmasıydı. Yaptığımız 
araştırmada aynı güçteki kartların sorunsuz olarak PID algoritmasını çalıştırdığını fark ettik. 
Sonuç olarak devre kartımızın üzerine yerleştirilebilmesi, yeterli pin fonksiyonları bu kartı 
tercih etmemizdeki başlıca nedenlerdendi. 

 

 

Görselin detaylı haline ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 

Arduino Uno 

Su üstü kontrol istasyonumuzda araca giden akımı 
ve gerilimi anlık olarak görüntüleyebilmek için ikinci 
bir Arduino kullanacağız. Gerilimi analog pin 
kullanarak akımı akım sensörü yardımıyla ölçüp dış 
arayüze göndereceğiz. 

Şekil 38 Arduino Mega Pro 

Şekil 39 Arduino Mega Pro Pin Fonksiyonları 

https://drive.google.com/file/d/1ctZOy0qznEen7ocLAeL16ylVod6-ZpRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctZOy0qznEen7ocLAeL16ylVod6-ZpRG/view?usp=sharing
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Güç Sistemleri 

Led Trafosu 

Sistemimize güç sağlayabilmek için su üstü kontrol 
istasyonumuzda alanda verilen 220 volt alternatif akımı 12 
volt doğrusal akıma çevirecek araca ileteceğiz. Maliyeti 
düşük ve sistemimize uygunluğu yüksek olduğu için Led 
Trafosu tercih ettik. 

 

 

 

Devre Kesici 

Sistemimizdeki elektriğe bağlı her parçanın güvenliğini sağlamak, 
İSG şartlarını karşılamak, olası yangın gibi afetleri önlemek amacıyla 
devre kesici kullanacağız. Bu sayede hem yarışma anında hem de üretim 
esnasında elektronik sistemlerimizi kısa devre, şebeke akımının artması 
gibi olumsuz etkilerden korunacağız. 

 

 

Güç Kabloları 

Sistemimiz içerisinde gerilim taşımak düşük 
AWG değerli kablolar kullanacağız. 30 metre 
doğrusal akımın taşınabilmesi için uzun bir 
mesafedir. Sistemdeki güç kaybını minimuma 
indirmek için direnç değeri çok düşük kablolar 
kullanacağız. Aynı zamanda su altında basınca 
dayanıklı su geçirmez olacak. Bu sayede 
sistemimizin her hangi bir bölgesinde 

elektrolizden korunacağız. Bu bizim sistemimizde uzun vadede sorunlar yaratır.  

Acil Durum Butonu 

Sistemimizdeki olası bir aksilikte, gücümüzü acilen kesmek 
için hiçbir dijital sistem içermeyen acil durum butonu 
kullanacağız. Bu parçanın amacı olası bir aksilikte kazanın 
sonuçlarının büyümesini engellemektir. 
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ACS712 Akım Sensörü -30 / +30A 

Sistemimizdeki anlık akımı operatörümüze 
görüntüleyebilmek için Arduino Uno’muza bir akım 
sensörü bağlayacağız bu sayede sorunun nereden 
kaynaklandığını daha kolay anlayabileceğiz ve yarışma 
esnasında çok hızlı bir şekilde mola alıp sorunumuzu 
gidermeye çalışabileceğız. 

 

 

 

Devre Kartı 

Aracımızdaki kablo karmaşasını ortadan kaldırmak için bir devre kartı oluşturacağımızı 
belirtmiştik. Üzerinde çalışarak modüllerimizi konumlandırdık ve bağlantı hatlarımızı çizdik.  

 

 

Görselin detaylı haline ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Modüllerimizi en uygun şekilde konumlandırmaya çalıştık. Kartımızın üstüne bağlayacağımız 
header (başlıklar) ile modüler, tak çıkar bir sistem elde edeceğiz. Önce motor sürücüleri de 
devre kartının üzerine yerleştirmeyi planladık fakat sürücüler operasyon esnasında çok ısınıyor 
biz de daha iyi termal dağılım elde etmek için onları devre kartımıza monte etmeme kararı aldık. 

Şekil 40 Devre Kartı Tasarımı 

https://drive.google.com/file/d/1Oe7njbVMTZfpo1TKca071K3KbFt6uyk1/view?usp=sharing
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Görüntü Sistemleri 

Aracımızdan kamera verileri almak için iki farklı sistemi 
göz önünde bulundurduk: 

1. Araca analog bir kamera bağlamak bu görüntüleri 
Ethernet kablosu üzerinden aktarmak ve bir DVR-USB 
çevirici vasıtası ile bilgisayara(Su Üstü Kontrol Paneli) 
aktarmak.  

2. Araca bir USB Webcam yerleştirmek ve direk olarak 
bilgisayar(Su Üstü Kontrol Paneli)’ne aktarmak. 

İlk seçeneğimizin olumlu yönleri uzak mesafelerde 
(100m’ye kadar) çalışabilmesi ve maliyetinin diğer 
seçeneğe göre daha ucuz olmasıydı.  

İkinci seçeneğimizim olumlu yönleri ise görüntüsünün daha iyi olmasıydı. 

Uzun değerlendirmeler ve karşılaştırmalar sonrasında hem otonom görevler için hem de 
operatör görevleri için yeterli olduğu görüşüne vardık.  

Analog kameralar 4 adet bağlantıya ihtiyaç duyarlar: 

1.Veri Çıkış 

2.Veri Giriş 

3.Güç Giriş 

4.Topraklama 

İlk iki hat Ethernet bağlantısı üzerinden diğer güç hatları ise araç üzerindeki güçten temin 
edilecektir. 

Analog-DVR Dönüştürücü 

Üst taraftaki analog kameramızdan aldığımız görüntüyü 
bilgisayara USB kamera olarak tanıtacaktır. Biz de bu sayede 
görüntüyü dış arayüzlerimizde kullanabileceğiz. 
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Sensörler 

MPU 6050 IMU Sensör 

Aracımızda PID algoritmasını çalıştırabilmek, 
operatör kontrollerini arttırabilmek için IMU 
sensör ihtiyacımız vardı. Piyasada onlarca sensör 
bulunmakta. Bu sensör çok düşük maliyetli ve 
kolay bulunabilen bir model. Bu sebeplerden ötürü 
hakkında çok fazla kaynak bulunmakta. 
Hassasiyetinin bizim için yeterli olup olmadığını 
inceledik ve PID konusunda sorunsuz çalışan 
örnekleri olduğunu saptadık. Bundan dolayı bu 
sensörü kullanmayı tercih ettik. 

 

 

Analog Basınç Sensörü 

Operatörümüz kamerayı açtığında karşısında mavi 
bir ekranla karşılaşacaktır. Büyük olasılıkla ne kadar 
derinlikte olduğunu anlayamayacaktır. Bunun için 
sıvıların basınç hesaplama formülünden 
yararlanacağız; 

Derinlik*Özkütle*Yerçekimi İvmesi= Basınç 

Özkütle: Yakın olması maksadıyla test yapılacak 
havuzdan numune alınacaktır ve okulumuzun kimya 
laboratuvarında öz kütlesi hesaplanacaktır. 

Yerçekimi ivmesi: Yarışmanın düzenleneceği yer olan 
İstanbul'da 9.80386 metre/(saniye kare)’dir. Bu değer 
baz alınacaktır. 

Basınç: Sensörden alınan veridir. 

Bu verilere göre derinlik: (Şimdilik Saf Su Değeri Baz Alınmıştır) 

9.80386 ∗ 1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ö𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟

= 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟 

şeklinde hesaplanacaktır. 

Bu sensörü seçmemizin nedeni su altı gibi mekânlar için tasarlanmış, basınca dayanıklı, su 
geçirmez olmasıdır. Aynı zamanda ölçüm aralığı 2 Metredeki havuz basıncını kapsamaktadır. 
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Motor Sistemleri:  

Triton Su Altı İticisi 

Motor seçiminin hareket kabiliyetinde önemli bir yere 
sahiptir. Öncelikle neden fırçasız motor tercih ettiğimizi 
açıklayalım. Fırçasız motorlar DC motorlara göre 
nerdeyse hiç sürtünme oluşturmaz. Bu sayede çok 
yüksek devirlere daha düşük güçlerle ulaşabilirler ve 
verimlilikleri yüksektir. Bu nedenle fırçasız motor 
kullanmaya karar verdik. Fırçasız motorlar KV sistemi 
ile sınıflandırılır. KV değeri, sadece fırçasız elektrik 
motorları için geçerli olan devir katsayısıdır. KV değeri 
kullanılarak bir fırçasız motorun bir dakikadaki yüksüz 
devri ile motora verilen voltaj kabaca ilişkilendirilebilir. 
Daha basitçe söylersek, bir fırçasız motorun KV değeri, 

1 volt için 1 dakikada çevireceği devirdir. Gazları itmek için kullanılan motorlar yüksek KV 
değerinde seçilir. Sıvıları itmek için kullanılacak motorlar ise düşük KV değerlerinde seçilir. 
KV değerinin motor gücüyle bir alakası yoktur. Akışkanın viskozitesiyle alakalıdır. Bu motoru 
suya dayanıklı olduğu için seçtik. Başka çeşitlerde motorlar da vardı fakat suya dayanıklı 
olmayan motorlar bobinleri emaye kaplı olmasına rağmen bazen kaçak yapabilmekte ve 
elektroliz ile telleri eritebilmektedir. Bu nedenle su geçirmez motor tercih ettik. BU motorun 
itki kuvveti 21.5 volt gerilimde 2.9 Kgf’dir. Tam yükte çektiği akım bizim kullandığımız sürücü 
ile 5.45 Amper’dir. İticinin plastik parçaları enjeksiyon yöntemi ile basılmıştır. Bu sayede 
kırılmalara daha dayanıklı olacaktır. İhtiyaçlarımızı karşıladığı, daha önce başarılı olduğu, 
eşdeğeri motorlara göre uygun fiyatlı olması tercih etmemize sebep oldu. 

 

Dörtlü Fırçasız Motor Sürücü 

Her fırçasız motoru sürebilmek ve kontrol 
edebilmek için bir motor sürücüye ihtiyacımız 
vardır. Esclerin ana görevi denetleyicen aldığı PWM 
sinyaline göre akımı motorlara iletmektir. 

Biz karmaşıklığı ortadan kaldırmak, çift yönlü 
olması, kolay tedarik edilmesi ve sorun düzeyinin az 
olması nedenleriyle Degz firmasının motor 
sürücüsünü kullanmaya karar verdik. 
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Veri İletişim Sistemleri 

Canbus modülünden vazgeçtikten sonra 
farklı iletişim protokolleri arayışına girdik. 
İlk etapta İ2C haberleşmesini tüm sistemde 
ortak yapma fikrini düşündük. Fakat 
araştırmalarımızı ilerlettikten sonra İ2C 
hattının 30 metrede çalışmayacağına 
kanaat getirmiş olduk. Ve UART modül 
kullanmaya karar verdik. 

 

 

 

 

 

USB-TTL Modül 

Aracımız ile su üstü kontrol istasyonumuzu 
haberleştirirken UART protokolünü kullanacağız. 
Uzun mesafelerde sorunsuz çalışması, araca 
direkten komut gönderebilecek olmamız bizim için 
en önemli tercih nedenlerinden. TTL çıkışlarımızı 
Ethernet kablosu üzerinden araca bağlayacağız. 

 

 

 

 

 

CAT6 Ethernet Kablosu 

Aracımıza veri iletişimi 
sağlarken(Analog kameradan 
görüntü alınması, Arduino ile 
haberleşme) hem kolay tedarik 
edilebilirliği hem su geçirmez 
olması hem de üzerinde yeterince 
bağlantı hattı olması bizim tercih 
etme sebeplerindendir. 

 

 

 

Şekil 41 Eski Gömülü Haberleşme Sistemi 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
 

Dış Arayüz Algoritması: 

Şekil 42 Dış Ara yüz Algoritması 
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Aracın farklı modları bulunmaktadır. Bu modlar operatörün kullanım esnasında seçebileceği 
ve aracın otonoma geçmesini sağlar. Araç modları aşağıda sıralanmıştır; 

1-Normal Mod: Araç PID algoritması ile dengesini ve yüksekliğini sabit tutar. Araç çalıştığı 
anda başlar ve farklı bir moda geçene kadar devam eder. 

2-Otonom Modu: Araç PID algoritması ile dengede kalır. Başladığında operatörün kontrol 
girişleri çoğu zaman dikkate alınmaz. Operatör sadece modu değiştirebilir ve aracı devre dışı 
bırakabilir. 

 

Otonom için hazırlanan yazılımın algoritması: 

 

Başlatıldığında Python ile yazılmış otonom kodları çağırılacaktır. Araçtan USB bağlantısı 
ile aldığımız görüntüyü OpenCV açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesinde işleyerek 
aracın görüntüsündeki kapıyı nesne olarak tanımlayıp aracı nesnenin kameradaki konumuna 
(x,y) göre nesneye yakınlaştıracaktır. Herhangi bir nesne yokken ise araç dönerek hareket edip 
nesneyi havuz içinde aramaya devam edecektir. 

3-Hokey Görevi Modu: Kullanıcı kapatana ya da 2m derinliğe ulaştığını basınç sensörü ile 
anlayana kadar, aracın batırıcı motorları aracı en dibe ulaştıracak şekilde çalıştırır. 
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Denge Algoritması: 

Aracımızın her zaman ağırlık dengesinin eşit dağılmayacağını biliyoruz. Aynı zamanda 
havuzdaki bir takım akış değişimleri gibi nedenlerden dolayı bir denge sistemine ihtiyacımız 
olduğu ortak fikrimizdi. Teknofest 2020’nin yarışma yayınlarını izlememiz ve kaptanımızın bu 
sene yarışma alanındaki tecrübeleri doğrultusunda izlenimlerimizi paylaştık. Birçok takım 
manipülatör kola yük aldığında denge merkezinden de uzak olmasının da katkısıyla araçlar 
eğiliyor ve görev başarılarını düşürüyordu. Bu münazaralar sonucunda sistemler üzerinde 
araştırmaya yapmaya başladık. İki başlık üzerinde avantaj-dezavantaj, sistem uygunluğu 
konusu üzerinde durduk: 

Pixhawk: 

Pixhawk bir çeşit modüler sistemli hazır insansız hava aracı (İHA) kontrol kartıdır. 
Eklentiler ve motorlar anakarta bağlanır, sensörlerden ve kumandadan aldığı bilgilerle motor 
sürücülere PWM sinyali adı verilen sinyaller iletir ve sonuç olarak kontrollü bir hareket 
sağlanır. 

 

Aynı kategoride yarıştığımız birçok takımın avantajlarından dolayı bu çözümü tercih ettiğini 
biliyoruz. Bu sistemin bizim durumumuza göre avantajları ve dezavantajları: 

Avantajları: 

-Denge kontrol işlevini çok istikrarlı bir şekilde yerine getirmesi 

-Hazır bir dış arayüz kullanma imkânı olması 

-Daha önce aynı alanda çok kez kullanılmış olması ve sorun çıkartma olasılığının düşük olması 

Dezavantajları: 

-Bütçemize ek yük olması 

-Genel sistemimizi tamamen baştan yapılandırmamız gerekmesi 

 

 

 

Şekil 1 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı 
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PID (Proportional Integral Derivative): 

 
Şekil 2 PID Algoritması Çalışma Şeması 

  Oransal-integral-türevsel denetleyici kontrol döngüsü yöntemi endüstride birçok şekilde 
kullanılan bir algoritmadır.  Örneğin bir kümeste sıcaklığın sürekli sabit tutulması gerekebilir 
ancak ısı kaybı her zaman eşit olmayabilir. Buradaki ani sıcaklık düşüşleri veya yükselmelerini 
PID algoritmasıyla kontrol edebiliriz. Ya da otonom bir aracın kırmızı ışıklara yaklaşırken 
zamanında durmak için hız-fren orantısını ayarlamak için PID algoritması kullanabiliriz. Ancak 
bu algoritmanın mantığı sandığımızdan biraz daha farklı. 

 

Örneğin yukarıdaki problemi inceleyelim. Sorun aracın 10 derece sola eğik olması. Birçok 
kişi sorunun sol motorlara açıyla oransal fazla güç verilmesi ve açı 0 olduğunda iki motorun 
gücünün eşitlenmesi olduğunu düşünebilir. Ancak oluşan kuvvet sürtünmenin de düşük 
olmasının nedeniyle bir süre daha yükselecektir. Buna P değeri denir ancak bu algoritma sadece 
P değerinden oluşursa sürekli olarak salınım yapacaktır hiç sabit olmayacak ve bizim de 
görevlerde sorun yaşamamıza sebebiyet verecektir. Diğer sayfada durumu özetleyen grafik 
verilmiştir. 
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Grafikte de görüldüğü gibi sadece oransal değerler ile kontrol ettiğimizde sorun hiç 
çözülemiyor. Bu noktada ise Derivative (Türev) ve İntegral kullanılıyor bu sayede osilasyon 
ortadan kaldırılıyor. Her katsayıya kodlama esnasında belirli değerler veriliyor. 

 Oransal değerlerin farklı testlerdeki sonuçları altta verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz de aracımıza havuzda farklı değerler vererek yük dengesizliği ve çevresel etkilerin anlık 
değişimleri testi uygulayacağız. 

 Bu sistemin bizim durumumuza göre avantajları ve dezavantajları: 

Avantajları: 

-Sistem tasarımızda pek değişiklik gerektirmemesi 

-Kendi üretimiz olmasından dolayı daha uygun maliyetli olması ve yerli olması 

Dezavantajları: 

-Başarı oranının diğer seçeneğe göre daha düşük olması 

-Diğer seçenekteki hazır arayüz avantajının olmaması 

Şekil 3 Sadece Oransal Kontrol Edilen Bir Aracın Denge Grafiği 
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Sonuç olarak iki sistemi de takımız içerisinde konuştuk ilk düşüncemiz Pixhawk kontrol 
kartının bizim için daha uygun ve kolay olduğuydu. Çünkü birçok takım tarafından test edilmiş 
ve nerdeyse başarısızlığa uğramamış çok daha istikrarlı çalışan hazır bir sistemdi. 

 Fakat bizim Milli Teknoloji Hamlesinin Bir parçası olan Teknofest 2021’e katılmaktaki ilk 
amacımız bu yarışmada öğrenebildiğimiz kadar bilgi öğrenmek ve edinebildiğimiz kadar 
tecrübe etmekti. Bunu göz önünde bulundurarak Dünya endüstrisinde büyük bir yeri olan PID 
algoritmasını öğrenmenin bize büyük katkısı olacağını düşündük. Aynı zamanda bu algoritma 
hâlihazırda üzerinde çalıştığımız Arduino geliştirme platformu üzerinde kullanabiliyoruz ve 
hazırladığımız dış arayüz ile daha uyumlu çalışacağını düşünüyoruz. Bütün sebeplerin 
toplamında aracımızın motorlarının düzgün çalışabilmesi için PID algoritmasını kullanmaya 
karar verdik. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 
 

 Otonom Tasarım Süreci 

Aracın otonom kontrolünde araçtan USB bağlantısı ile gelen görüntünün işlenmesinin dış 
arayüzden yapılmasından ve dış arayüzün yapımında Visual Studio 2019 kullandığımızdan 
dolayı görüntü işlemenin C# yazılım dili ile olması bizim için daha kolay bir yol olacaktı fakat 
görüntü işleme konusunda geniş bir çalışma ortamına sahip olduğu için Python yazılım dilinin 
kullanılmasının çok daha geniş bir çalışma ortamına ve kaynağa sahip olmamızı sağlayacağı 
için Visual Studio üzerinde Python geliştirme ortamının çağırılması ve otonom için gerekli olan 
görüntü işleme işleminin Python yazılım dili ile bu ortamda yapılmasına karar verdik.  

Python ile görüntü işlerken kütüphane olarak OpenCv ile Yolo açık kaynak kodlu kütüphaneleri 
arasında bir seçim yapmamız gerekiyordu. 

OpenCv: 

• OpenCV görüntü işleme kütüphaneleri arasında en popüler ve en çok kullanılanıdır. 
• Nesne tespiti diğer algoritmalara göre yavaş fakat daha basittir.  

YOLO: 

• YOLO konvolüsyonel sinir ağları kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır. 
Açılımı ‘’You Only Look Once’’ demektir. 

• Nesne tespiti diğer algoritmalara göre daha hızlıdır  
• Yolo’nun algoritmasının diğer algoritmalarla karşılaştırılması 
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Yolo hız açısından daha iyi olsa da algoritmaya hâkim olmamızdan ve kodlamasının bizim 
lehimize olmasında dolayı OpenCv açık kaynak kodlu kütüphanesini Python yazılım dilini 
kullanarak nesnenin tanımlanıp işaretlenmesine karar verdik. 

Python geliştirme ortamından alınan veriler sayesinde kapıyı araçtaki görüntünün ortasına 
hizalayarak aracın kapıya göre konumlanmasını ve bu sayede kapıya çarpmadan otonom 
görevini tamamlamasını sağlar. Aracın kapıya göre konumlanması kapının araç kamerasındaki 
x,y değerlerinin merkeze doğru çekilmesi Python geliştirme ortamından gelen verilerin dış 
arayüze aktarılıp dış arayüzden araca olan gerekli araç hareketlerini yaparak sağlanır. 

Manuel Kontrol Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın manuel kontrolünde görüntünün araçtan dış arayüze iletilip manuel kontrol 
arayüzünde operatöre sunulması için Aforge açık kaynak kodlu kütüphanesini kullandık. Su 
altında görüntünün bulanık olması ve operatörün operasyon anında görüntüyü net alması 
kanıtların yakalanması ve görevlerin başarıyla sonuçlanması için önemliydi ve bunun için açık 
kaynak kodlu bir görüntü işleme kütüphanesi bulmamız gerekliydi. Görüntü keskinleştirme 
konusunda açık kaynak kodlu kütüphanelerin çok az olması ve Aforge kütüphanesi üzerine 
yazılan makalelerin ve yardımcı olabilecek kaynakların fazlalığı Aforge kütüphanesini 
kullanmamıza neden oldu. Aforge kütüphanesini manuel kontrol arayüzünde görüntüyü 
operatöre sunmadan önce işleyerek kullandık. 

Aforge Kütüphanesi İle Görüntü Keskinleştirme 

 
Bu sayede operatörümüz net görüş mesafesinin ardındaki nesneleri daha kolay 

farkedebilecektir. 

Aracın manuel yazılımı Visual Studio üzeriden yapılıp komutlar araca seri portlar ile 
bağlanarak iletilecek. Aracın manuel kontrolü, operatörün kumanda ve manuel kontrol 
arayüzündeki butonlar ile araca gönderdiği komutlar sayesinde gerçekleşecek. 
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Kumanda Fonksiyonları: 

 
Şekil 43 Kumanda Fonksiyonları 
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Dış arayüz Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın dış arayüz tasarımında Visual Studio kullandık. Visual Studioda dış arayüzü 
daha yaratıcı ve hızlı yapabilmemizi sağlayan aşağıdaki nedenler yüzünden kullanmaya 
karar verdik. 

• Araç ile iletişimin seri haberleşme ile rahatlıkla yapılabilmesi 
• Yazılımında çok fazla kaynağa sahip olup yazılımda takıldığımız yerlerde kaynak 

sorunu yaşamamamız 
• Çok geniş bir çalışma ortamına ve geniş yazılım dilleri yelpazesine sahip olması 
• Python geliştirme ortamı sayesinde otonom kodlarını rahatlıkla dış arayüz içinden 

yapabilmemiz 
• Kütüphane eklemenin çok basit olup yazılım tasarlarken kodların daha kolay ve hızlı 

yazılabilmesi 

Dış arayüz .NET  Forms Yapısı üzerinde  C# yazılım dili ile tasarlandı. 

Araç Kontrol Kartı Yazılım Tasarım Süreci 

       Kontrol kartımızı seçtikten sonra kütüphaneler ve Arduino IDE hakkında araştırmalara 
başladık. Arduino programlamak için en uyumlu geliştirme ortamı olan Arduino IDE 
kullanmaya karar verdik. Zaten Arduino programlamak hakkında önceden de tecrübeliydik. 
Kullanacağımız sensörler ve algoritmalar için örnekler araştırdık.  

Motor Kontrol Sistemleri Yazılım Süreci 

İlk aşamada temel araç kontrolümüz için fırçasız motor sürücü kullanımını araştırdık. 
Fırçasız motor sürücülerin kontorlü için servo.h kütüphane kullanıyoruz. Bunun nedeni Fırçasız 
motor sürücülerinin de aynı servo motorların çalışma prensibi gibi PWM sinyalleri ile kontrol 
edilmesidir. Motor tedarikçimizin verdiği bilgilere göre fırçasız motor sürücüyü kalibre 
edeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44 Denetleyici-Sürücü-Motor Bağlantı Şeması 
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Denge Algoritması Tasarım Süreci 

Aracımızın dengesini sağlaması için PID kontrol algoritması kullanacağız. PID_v1.h 
kütüphanesini kullanarak kodlarımızı yazacağız. Bu algoritmaya bir setpoint(Başlangıç 
Noktası) tanımlayacağız. Şu anki konum ile setpoint arasında fark hata değeri olacaktır. Hata 
değeri ve girdiğimiz Proportional(Oran), Integral, Derivative(Türev) değerlerine göre işlem 
yapacaktır. Ardından sürücülere komut gönderecektir.  

Farklı Geliştirme Ortamlarında Kullanmayı Planladığımız Kütüphaneler Listesi 

Microsoft Visiual Studio C#; 

Aforge.NET(USB Görüntüyü Ekrana Aktarmak İçin) 

Phyton Geliştirme Ortamı; 

OpenCV(Görüntüdeki Nesneleri Tanımlamak İçin) 

Numpy(Matematiksel Hesaplamalar İçin) 

Arduino; 

PID_v1.h(Denge Kontrol İçin) 

Servo.h(PWM Komutları Gönderebilmek İçin) 

İ2Cdev.h(IMU Sensör İle Bağlantı Kurabilmek İçin) 

MPU6050.h(IMU Sensörü Kullanabilmek İçin) 

 

4.4. Dış arayüzler: 
Oluşturduğumuz arayüzün amacı araçtan gelen verileri ve görüntüyü kontrol istasyonunda 

göstermek,araca kontrol istasyonundan gelen verileri,komutları iletmek ve aracın 
fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Biz  Microsoft Visiual Studio üzerinden 
.NET  Forms Yapısı üzerinde C# yazılım dili ile kendimiz bir arayüz tasarımı yaptık. Bu 
arayüzü tasarlarken ihtiyaçlarımıza çok önem verdik. Ayrıca kendimiz de bir takım eklemeler 
yaptık. 

Aracımızdan analog kamerayla aldığımız görüntü su üstü istasyonumuzda DVR-USB 
çevirici ile bilgisayara bağlanacaktır. USB bağlantısından aldığımız görüntüyü dış 
arayüzümüze aktarıp operatöre göstermek ve görüntü iyileştirmek için Aforge kütüphanesinden 
yararlandık. USB bağlantısından aldığımız görüntünün işlenmesi ve nesnelerin tanınması için 
OpenCV kütüphanesinden yararlandık. OpenCV kütüphanesini Visiual Studio Phyton 
Geliştirme Ortamında Python yazılım dili ile kullanacağız. 

Dış arayüzümüz görüntü verilerini ayrı bir hat üzerinden analog kameraya direk bağlanarak,  
diğer iletişimleri aracımızla seri haberleşme ile yapacaktır. 

Arayüzleri oluştururken yarışma anındaki olayları analiz ettik. Bu analizler ve kaptanımızın 
geçen seneki tecrübeleri doğrultusunda eklemeler yaptık. Operatör için en kullanışlı arayüzü 
oluşturmaya çalıştık.  
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Dış Arayüzümüz İçin 3 Farklı Form Oluşturduk. 

Manuel Kontrol Arayüzü 

Bu arayüzde operatörümüz için temel kontrol işlevleri üzerinde durduk. Bağlantı 
seçimlerini, motor gücünü, Basınç sensöründen aldığımız verileri derinlik verisi olarak, 6 
eksenli eğim sensörümüzden aldığımız verileri jiroskop verisi olarak, USB bağlantısından 
aldığımız görüntü verilerini , tahmini motor güçlerini, aracımızın kullanım modunu değiştirmek 
için gerekli tuşlar ve daha birçok kontrol fonksiyonları bu arayüz üzerinde yer alacaktır. Ayrıca 
aracın oyun konsolu ile kontrol edilmesi, otonom yazılımı dış arayüz üzerinden yapılacak.  Bu 
arayüzümüzde ayrıca kullanacağımız oyun kolundan gelen verileri işleyerek aracımıza 
iletecektir ve manuel modda aracın kontrolü oyun konsolundan sağlanacaktır. Hokey görevi 
modunda batırıcı motorlar aracı en dibe götürecek güçte çalışacaktır ve aracı havuzun en dibine 
konumlandıracaktır. Ayrıca aracımızda fark edilen herhangi bir sorunda güvenlik kontrol 
arayüzünün yanında bulunan işaret kırmızıya döner ve operatöre uyarı verir. Otonom modunda 
ise otonom arayüzüne geçecektir. MPU sensörünü kalibre et denmesi halinde kullanıcıya 
yeniden sorulur ve onaylanması halinde MPU sensörünü kalibre eder bu sayede aracın yönü ve 
eğimi o anki şartlara uyarlanarak doğruluğu sağlanır. Dış arayüzümüze ayrıca MPU 
sensöründen gelen veriler sayesinde çalışan ve operatöre aracın havuz içindeki yönünü gösteren 
bir pusula koyduk.  Resim çekme fonksiyonunu da önemli bir bulguya ya da kanıta 
rastlandığında kullanılması için ekledik. 
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Güvenlik Kontrol Arayüzü: 

 

Araçtan gelen verilere ve oyun kolu verilerine göre aracın fonksiyonlarının çalışıp 
çalışmadığını, oyun kolu tuşlarının sorunsuz çalıştığını sınayan ve araç ile bağlantıyı araca 
sinyal gönderip araçtan gelen sinyale göre araç ile bağlantının sorunsuz ya da sorunlu olduğunu 
kontrol ederek, operatöre bu bilgileri ileten arayüzdür. Araçtan tam verim alınmasını ve 
güvenliğini sağlar. Güvenlik kontrol arayüzü araçta bir sorun tespit etmesi halinde kullanıcıyı 
manuel kontrol arayüzünde uyarır. 

Otonom Arayüzü 

Arayüz  “Otonom modunu başlat”  butonuna basılınca açılır. “Otonom görevini başlat “ 

butonuna basılınca Python geliştirme ortamını çağırır ve araçtan gelen görüntüyü Open CV açık 
kaynak kodlu kütüphanesinde işleyerek otonom algoritmasını başlatır, algılanacak nesneyi 
işaretler. Bu sırada araçtan gelen görüntü ve veriler ekrana yansıtılır. Ayrıca araçtaki sorunları 
operatöre gösterir. Bu arayüzde oyun kolu kontrol fonksiyonları çalışmaz ve aracın kontrolü 
tamamen arayüze geçer. 
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5. Güvenlik 
 

Çok dikkat ettiğimiz bir bölüm olmasına karşın Ön Değerlendirme Raporu’muzun 
sonuçlarında bu bölümden istediğimiz başarıyı alamadık. Ardından bu bölümde ek çalışmalar 
yaptık. Tüm sistemlerimize özel güvenlik algoritmaları ekleme kararı aldık. 

Takım olarak erişebildiğimiz iş güvenliği kaynaklarını inceledik. Bu sayede sadece 
yarışmamız için değil geri kalan hayatımız için de önemli bilgiler edinmiş olduk. 

Bu bilgiler ışığında üretim ve operasyon esnasında eldiven, gözlük, baret, yangın tüpü, 
elektrik tesisatlarının yalıtılması ve işlem anında gerilim olmaması, ilk yardım çantası 
bulundurulması gibi önlemler hem üyeler hem de danışman tarafından kontrol edilecek ve 
uyarılacaktır. 

 Sistemimizin ilk adımı olan yarışma alanında bize verilen 220 volt alternatif akımı önce 
sigortadan sonra da acil durum butonundan geçirerek kullanacağız.  

Bağlantılardaki herhangi bir yerde kısa devre olmamasına çok özen gösterilecektir. Bunun 
için lehim işlemlerimizi bitirdikten sonra detaylı kontroller yapılacaktır. 

Lehim esnasında çıkan zararlı gazlardan kaçınmak adına süreç havadar bir ortamda bir 
ortamda yürütülecektir. Aynı zamanda ısı güvenliği için ısı yalıtkanı eldiven takılacaktır. 

İş güvenliği önlemlerini hem yarışma alanında hem de üretim esnasında uygulayacağız. 
Danışmanız bu esnalarda bizi gözetleyecek ve bir eksiklikte uyaracaktır. 

Hali hazırda bağlantılar için karmaşık kablolama çözümleri yerine sadece kendi 
gereksinimlerimiz için bir devre kartı tasarladık. Bu sayede ters kablo bağlama, kabloların 
kopması gibi sorunlar büyük ölçüde yok olacaktır. 

Kendi ürettiğimiz 3 boyutlu tasarımlarda parçada stres oluşturacak bölgeleri özellikle 
ovalleştirdik bu sayede kırılmalar, kopmalar büyük oranda engellenecektir.  

Yarışma esnasında havuzda kabarcık oluşması elenme sebebi olduğundan dolayı pnömatik 
sistemlerimiz her aşamada sızdırmazlık kontrollerine tabi tutulacaktır. 

Ayrıca kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda oluşturduğumuz dış arayüzümüze güvenlik kontrol 
listesi ekledik. 
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Kontrol listemizi oluşturmaktaki asıl amacımız yarışmadan önce doğabilecek sorunlar için 
bir nevi muayene listesi oluşturmaktı. Aynı zamanda bu listedeki bazı özellikler sistemden 
gelen komutlara göre otomatik işaretlenebiliyor, sorun çıktığında da otomatik olarak işaret 
kaldırılıyor ve manuel kontrol arayüzündeki uyarı işareti yanıyor. Olası bir sorunda 
operatörümüz bize sorunu bildirecek ve biz de alanda mola talep ederek hızlı bir şekilde 
müdahale edeceğiz.  

Sigortalarımız devre akımı bile anlık dalgalanmalar mikro denetleyicilerimize bağlanan 
gerilim ve akım sensörleri vasıtasıyla operatöre bildirilecek ve prosedür üst kısımdaki gibi 
uygulanacaktır. 

Denge algoritmamızın en önemli kısımlarından biri olan kalibrasyon işlemini en iyi 
sonuçları almak için yarışma alanında gerçekleştireceğiz. Arayüze bu işlev için bir kalibrasyon 
tuşu ekledik. Fakat kalibrasyon işlemleri araç zemine paralelken yapılması gererken bir 
işlemdir. Diğer şekilde yapılan kalibrasyon denge algoritmasını bozacaktır. Operatörümüz 
yanlış zamanda kalibrasyon komutu göndermek isterse arayüz uyaracaktır. Ancak buna rağmen 
yanlış zamanda kalibrasyon yapılırsa doğru değerleri el ile kendimiz gireceğiz. 
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6. Test 
 
 PID algoritması Kalibrasyon Testi 

Sistemlerimizi oluştururken hem mekanik tasarım hem elektronik tasarım hem de algoritma 
tasarımdaki seçenekler arasında karar vermek için belirli testler uyguladık.  

MPU6050 Sensör Testi: 

Kendi ürettiğimiz PID algoritması için ön testler uyguladık. İlk etapta kalibrasyon için atölye 
ortamımızda yere paralel olacak şekilde farklı veri ölçtük: 

//           X Accel  Y Accel  Z Accel   X Gyro   Y Gyro   Z Gyro 

//Sonuç1     -948,     171,       2030,        10,          18,          46 

//Sonuç2     -948,     171,       2032,        11,          18,          45 

//Sonuç3     -948,     171,       2032,        10,          18,          45 

Bu sonuçlarda gayet sağlıklı değerler edindik. Küçük değişimler toleransa dahildir.  

Buradan aldığımız kalibrasyon değerleri ile bir anlık veri simülasyonu testi yaptık.

 
Görseldeki testimizin videolu hali için tıklayabilirsiniz. 

Test sonucunda; 

1.Testimizin kalibrasyonu yeterlidir. 

2. Sensörümüzün hassasiyeti bizim uygulamamız için yeterlidir. 

3. MPU 6050 sensörü ile İ2C bağlantısı sorunsuz olarak kurulmuştur. 

Akabinde MPU6050 sensörü kullanmaya ve kendi PID algoritmamızı oluşturmaya karar 
verdik. 

 

https://drive.google.com/file/d/1axFD8AhDllvROSdYsrHrHoAtFm0GJjd-/view?usp=sharing
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Şasi Tasarımı Statik Testi: 

Aracımızın şasisini dijital ortamda tasarladıktan sonra sorun çıkabilme olasılığı olan 
noktalara destekler bağladık. Bize göre şasimizin en çok stres oluşan kısmı motor bağlantıları. 
Bu bağlantıları oluşturduktan sonra bir statik test gerçekleştirdik. 

 
Uyguladığımız güç normalden yaklaşık 6 kat daha fazla olmasına rağmen şasimizin yapısı 

çok bozulmamıştır. Görece olumlu sonuçlar edinilmiştir.  

Test sonucunda; 

1. Başka parçalara ihtiyaç duyulmadığı, bağlantıların yeterli sağlamlıkta olduğu kararına 
varılmıştır. Bu tasarımdaki şasinin kullanılmasına karar verilmiştir. 



 

60 
 

Aracımızdaki elektronik aksamın ve de aydınlatma haznelerini her türlü olası duruma karşın 
bir gün boyunca içerisine yük koyarak 2 metrelik bir havuzun dibinde bekleteceğiz. 
Hesaplamalarımıza göre bu sürede istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. 

 

3 Boyutlu Baskı Testi 

Üretim aşamasında 3 boyutlu yazıcıdan çeşitli 
baskılar alacağız. Bu baskıları almadan önce yazıcı 
ve filamentin kalitesini ölçmek amaçlı bir adet küçük 
test baskısı alacağız. Yandaki şekilde alacağımız test 
baskısının görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

 

Denge Testi 

 

 

 

Aracımızın yatay eksende dengeli bir 
yapısı olması için simetrik bir tasarım 
tercih ettik. Sanal ortamda başarılı sonuçlar 
elde etse de aracımızı bütün komponentleri 
ile birlikte suya indirerek 10 dakika 
hareketsiz bırakacağız. Bu sayede 
aracımızın dengesini test edebileceğiz. 
Yarışma anına en yakın provaları 
gerçekleştirmek için denge algoritmamızın 
en önemli olacağı Montaj görevini 
yarışmadan önce test edeceğiz.  
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7. Tecrübe 
 

Bu kısımda takım kaptanımız Gökay Emin SARIKAYA’nın geçen sene finale kalan bir 
takımda olduğundan dolayı onun geçen sene elde ettiği tecrübelerini ve aracımızın üretiminden 
önceki süreçteki edindiğimiz tecrübelerden bahsettik. 

Tasarım: 

Aracımızın nihai tasarımına ulaşana kadar çeşitli denemeler yaptık, yaptığımız her 
denemede yeni olumsuz özellikler fark edip bunları geliştirerek nihai tasarımımızı belirledik.  

Sızdırmazlık: 

Geçen sene en çok sorun yaşadığımız kısım sızdırmazlıktı. Aracımızın gövde malzemesi atık 
su borusu diye bildiğimiz plastik bir boruydu. Bu boruyu sızdırmaz yapmak için biraz 
uğraşmıştık ve pek verimli olmasa da contalı kapaklar ile sızdırmazlığı sağlamıştık. Kapakların 
pek sağlam olmamasından ötürü ise aracımıza girecek kabloları aracın alt kısmından matkap 
ile açtığımız deliklerden geçirerek poliüretan silikonlar ile sızdırmazlığını sağlamaya 
çalışmıştık. Aracımız yarışma sırasında yere çarpınca kabloların araca girdiği kısımlarda 
zedelenme söz konusu oldu ve aracımız o kısımdan su almaya başlamıştı. 

Bu sene böyle bir sorunla karşılaşmamak adına bundan önceki senelerde kullanılmış 
bağımsız bir şirket tarafından sızdırmazlık testine tabi tutulmuş Lenta Marine markasının Su 
Geçirmez Tüp’ünü kullanacağız. 

Sızdırmazlık testi için tıklayınız. 

https://lentamarine.com/wp-content/uploads/2021/05/EuroLab-sertifikasi.pdf 

PID 

Aracımızdaki PID tabanlı denge algoritması kullanacağımız için MPU 6050 sensörü kalibre 
etmek aracın verimli çalışabilmesi için oldukça önemlidir. Bundan dolayı aracımız için 
tasarladığımız denge algoritmasını kalibre edeceğiz. 

Aracın Yüzerliği 

Yarışma esnasında aracın ek yükler alacağı da düşünüldüğü zaman aracın su içerisinde asılı 
kalabilmesi oldukça önemlidir. Bunun için araca yarışma öncesinde çeşitli yüzdürücüler 
takılarak denemeler yapılacak olup araç olabildiğince su içerisinde askıda kalabilecek şekilde 
ayarlanacaktır. 

Korozyon 

Aracımızda Degz firmasının piyasaya sunduğu M1 fırçasız motorlarını kullanıyoruz. Motorlar 
her ne kadar su içerisinde kullanıma uygun olması açısından epoksi ile kaplanmış olsa da 
küçük çaplı korozyonlar oluşabilmekte. Bunları önlemek adına aracımızdaki motorları her 
kullanımdan sonra kuru ve su emici bir yapıya sahip bezle kurulayacağız. 

 

 

 

 

 

https://lentamarine.com/wp-content/uploads/2021/05/EuroLab-sertifikasi.pdf
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8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 
8.1. Zaman Planlaması 

 

 

Görev Başlangıç Bitiş   Tamamlanma                           
Düzeyi 

Takımın Kurulması 01.12.2020 12.12.2020 Tamamlandı 
✔ 

Yarışmaya Başvurulması 25.02.2021 5.03.2021 Tamamlandı 
✔ 

Takım Planlanmasının 
Yapılması ve 

Ön Tasarım Raporunun 
Bitimi ve Teslimi 

18.02.2021 31.03.2021 Tamamlandı 
✔ 

Ön Tasarım Raporu 
Sonuçlarına göre Ön 

elemeyi Geçen 
Takımların Açıklanması 

01.04.2021 23.04.2021 Tamamlandı 
✔ 

Aracın Üretimine 
Başlanması 

25.04.2021 01.08.2021 Devam Etmekte 
? 

Teknofest Eğitim 
Programı ve Soru Cevap 

Etkinliği 

04.05.2021 06.05.2021 Tamamlandı   
 ✔   

Kritik Tasarım 
Raporunun Hazırlanışı ve 

Teslim Edilmesi 

30.04.2021 10.06.2021 Tamamlandı   
 ✔   

Kritik Tasarım 
Raporunun Sonuçlarının 

Açıklanması 

10.06.2021 30.06.2021 Devam Etmekte 
? 

Aracın Manuel 
Kontrolünün Test 

Edilmesi 

15.07.2021 31.07.2021 Tamamlanmadı  
❌ 

Otonom Kontrolün 
Test Edilmesi 

15.07.2021 31.07.2021 Tamamlanmadı 
❌ 

Sızdırmazlık ve Hareket 
Kabiliyeti Videosunun 

Çekilmesi 

01.08.2021 05.08.2021 Tamamlanmadı 
❌ 

Finaller için Son 
Kontrollerin Yapılması 

12.08.2021 10.09.2021 Tamamlanmadı 
❌ 

       Teknoloji 
Festivaline Gidilmesi 

16.09.2021 19.09.2021 Tamamlanmadı 
❌ 
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8.2. Bütçe Planlaması 
 

 

 

ÜRÜN ADET/UZUNLUK BİRİM FİYATI FİYAT 

Triton Su Altı İticisi 8 adet 630 5040 

Dörtlü Motor Sürücü 2 adet 900 1800 

Arduino Mega Mini 1 adet 100 100 

Arduino Uno 1 adet 40 40 

Cat6 Ethernet Kablosu 30 metre 3 90 

Lenta Marine Su 
Geçirmez Hazne 1 adet 1650 1650 

Penetratör 18 adet 35 630 

TTR 2,25 mm²x2 
elektrik kablosu 30 metre 4 120 

Snopy Sg-401 Oyun 
Kolu 1 adet 60 60 

Mytol 8L kompresör 1 adet 1100 1100 

Pnömatik Silindir 1 adet 150 150 

Selenoid Valf 1 adet 110 110 

Filament 2 kilogram Sponsorlardan Ürün 
Temin Edildi. 

Sponsorlardan Ürün 
temin edildi. 

Hortum 60 metre 3 180 

Rakor 4 adet 45 45 

10x20 Bakır Plaket 1 adet 10 10 

MPU6050 Jiroskop 1 adet 10 10 

USB-DVR Çevirici 1 adet 70 70 

SONY IMX323 Analog 
Kamera 1 adet 170 170 

Devre Kesici Sigorta 2 adet 20 40 

Akım Sensörü 1 adet 35 35 

Power Led 2 adet 10 20 

  Toplam 11470 
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8.3. Risk Planlaması 
 

 

 

 

 

Risk Olasılık Risk 
Derecesi 

Çözüm 

 
Aracımızı kontrol edecek takım 

üyesinin yarışma günü herhangi bir 
sorundan ötürü yarışma alanına 

gelememesi 

 
 

Çok Düşük 

 
 

Düşük(1) 

Böyle bir durumun takım açısından risk 
oluşturmaması için aracımızı kontrol 
etmek için yedek bir takım üyesi daha 
görevlendireceğiz. Ayrıca seçtiğimiz 

joyistiğe tüm takım üyelerinin aşinalığı 
bulunmaktadır. 

 
 

Üretim sırasında patlama/yanma 
gerçekleşmesi 

 
 

Düşük 

 
 
Düşük (4) 

Bu duruma karşı üretime 
başlamadan önce takım üyelerine 
gerekli bilgilendirme yapılacak ve 
atölyemizde daima bulunan yangın 

tüpü ile müdahale yapılacaktır. 
 
 

Otonom veya manuel kontrol 
yazılımlarda sorun çıkması 

 
 

Düşük 

 
 

Düşük (4) 
 

Tek tek kontrol edilecek ve 
simülatör ile test edilecektir fakat 
yine de sorun çıkması durumu söz 
konusu olduğu için en kısa sürede 

düzenlenecektir. 
 

 
 
 

Elektronik aksamın 
bulunduğu haznenin su 

alması 

 
 
 
 
 

Çok Düşük 

 

 
 
 
 

Orta (6) 

Elektronik aksamın bulunduğu haznenin 
su geçirmezliğini test etmek amacıyla 2 

saat boyunca 2 metrelik bir havuzun 
dibinde hareketli bir şekilde tutacağız. Bu 

süre ve basınç sızdırmazlığı test etmek 
için yeterli olacaktır. Sızdırmazlık 

sağlanamaması durumunda su sızdırmaz 
sprey ile su sızdıran yerleri kapatacağız. 
Kapağı kapatırken contalarımızı silikon 

gres ile yağlayacağız. 
 
 

Elektronik aksamda kısa devre 
oluşması 

 
 

Düşük 

 
 

Düşük 
(2) 

Bu duruma hızlı bir şekilde müdahale 
edebilmek için bir devre kartı 

tasarladık. Bu sayede kısa bir sürede 
müdahale ederek sorunu 

çözebileceğiz. 
 
 

    Aracın motorlarının akım 
alamaması  

 
 

Çok Düşük 

 
 

Orta (6) 

Bu durumda motorlara giden tüm 
kablolar kontrol edilip bağlı oldukları 

girişlere bakılacaktır. Eğer sorun 
devam ederse yedek motor 

kullanılacaktır. 
 

Aracın gerekenden fazla akım 
çekmek istemesi 

 
Düşük 

 
Düşük (4) 

Bu durumda su üstünde 
bulundurduğumuz sigorta devreye 

girecek ve elektrik akımını kesecektir. 
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Risk Puanlama Tablosu 

             Olasılık 

 

Büyüklük 

 

Çok Düşük 

 

Düşük 

 

Olası 

 

Muhtemel 

Önemsiz 
Pek önemli olmayan 
düzeltilmesi öncelikli 
olmayan durumladır. 

 

DÜŞÜK (1) 

 

DÜŞÜK (2) 

 

ORTA (5) 

 

ORTA (7) 

 Düzeltilmeli 
Hata olduğu zaman 
belli bir süre içerisinde 
müdahale edilmesi 
gereken durumlardır 

 

DÜŞÜK (3) 

 

DÜŞÜK (4) 

 

YÜKSEK (9) 

 

TEHLİKELİ 
(11) 

Kritik 
(Öncelikli) 
Hemen müdahale 
edilmesi gereken aksi 
taktirde ciddi sorunlar 
oluşturacak durumlardır. 

 

  

 

ORTA (6) 

 

 

YÜKSEK (8) 

 

 

YÜKSEK (10) 

 

 

TEHLİKELİ 
(12) 

 

Risklere Karşı Takım Üyelerinin Görevleri 

   
             
Görev 
 
Üye 

Yazılım 
Kontrolü  
ve 
Düzenlemesi 

Araç 
Operatörlüğü 

Yangına 
Karşı 
Yangın Tüpü 
Kullanılması  

Elektronik 
Aksamların 
Düzenlenmesi 

Takım 
Üyelerin  
İlerleme 
Düzeylerin 
Kontrol 
Edilmesi 

Su Üstünde 
Bulunan 
Sigorta 
Kontrolü 

 
Gökay Emin 
SARIKAYA 

      

Arjen 
BALCAN 

      

Doruk Efe 
FIRAT 

      

Efe Yücel 
ÇİFTÇİ 

      

Melih 
KURT 
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9. Özgünlük 

Bu yıl gerçekleşecek olan Teknofest yarışması için su altı aracı 
tasarlarken özgün, yenilikçi ve yarışmaya uygun bir tasarım ile katılım sağlamak 
istedik. Bu yüzden bize su altında yeterli bir hareket kabiliyeti sağlamak için 
aracımızın tasarımında timsahtan esinlendik. Timsahlar su içerisinde uzun süre 
kalabilen ve yatay eksende istikrarlı ve dengeli hareket edebilen canlılardır. 
Aracımızda da aynı bu şekilde suda uzun süre kalabilme ve hareket kabiliyetini 
sağlayabiliyoruz. Tabii ki bunu yanı sıra aracımızın tasarımı yarışmadaki 
görevler; boyut ve ağırlık sınırlandırmasını dikkate alarak takımımız ile birlikte 
çizdik. 

Aynı zamanda dişlerinin tırtıklı yapısı ve çenelerinin olağanüstü tutuş 
kabiliyetinden esinlenerek nesne tutma, kaldırma ve bırakma gibi işleri 
yapabilmek için bir robotik kol geliştirdik. Bu özel kol sayesinde su içerisinde 
nesneleri tutma kabiliyetimizi oldukça arttıracağız        

Aracımızın kullanımını kolaylaştırmak ve su içerisinde araç hakkında 
bilgiler edinmek amacıyla su içerisinde bize gerekli bilgiler aktaracak bir dış 
arayüz tasarladık. Bu ara yüzümüzü tasarlarken ilk önceliğimiz araçta sıkıntı 
çıkması durumunda hemen durum hakkında bilgi edinmek ve de araç 
kullanıcısının daha rahat kullanmasını sağlamaktı. Bunları göz önüne alarak 
yaptığımız dış arayüzün istediklerimizi yerine getirebilen ve tamamen bize özgü 
olan bir hale getirdik diyebiliriz. 

Aracın tüm denge düzeninin bozulması araç kontrolünü zorlaştıracağı için 
dengenin kontrolünü sağlamak adına hazır bir denge kartı kullanmak yerine 
kendimize özgü kendi yazdığımız bir denge algoritma ile daha önceden 
kullandığımız bir jiroskop tercih edeceğiz. Bu sayede hem aracımızdaki denge 
kontrolünü sağlamış olduk hem de bütçemizi rahatlatmış olduk. Ayrıca 
aracımızdaki batırıcı amaçlı kullanacağımız motorları konumlandırırken ağırlık 
merkezine uzak; su altı haznesinin köşelerine konumlandıracağız. Bu sayede 
denge algoritmamızı daha rahat kontrol edebileceğiz. 

 
 
Aracımız içerisindeki kablo dağınıklığını azaltmak ve de bir olumsuz 

durum karşısında elektronik aksan ve bileşenlere hızlı müdahale edilmesi 
amaçları doğrultusunda kendimize ait bir devre kartı tasarladık. 

 
 
Aracın elektronik parçalarının bulunacağı gövdenin daha ölçülü ve hesaplı 

olabilmesi için sigma profillerden tamamen bize ait bir şasi tasarımı yaptık. Ayrıca 
aracımızın gövdesine istediğimiz ölçü ve modeli getirebilmek için sigma profillerdeki 
kolay birleşebilme ile parçalara ayrılabilme özelliklerinden yararlanarak kendimiz imal 
edeceğiz. 
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10. Yerlilik 
 

Lenta Marine Su Geçirmez Tüp 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %97 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $302 

Lenta Marine firmasının üretmiş olduğu su geçirmez tüp 70 metreye kadar sızdırmaz 
olduğunu bağımsız testler ile kanıtlamış bir haznedir. Gövde ve arka kapak 6063 serisi 
alüminyumdan işlendi. 6063 serisi alüminyum eloksal kaplama ile parçaların korozyon direnci 
arttırılmış olup ön cam yarım küre şeklinde akriliktir. Hammaddeler, malzemelerin işlenmesi 
ve montajı tamamıyla yerli imkânlarla gerçekleştirilmiştir. 

Lenta Marine Penetratör 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %100 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $4 

Lenta Marine Su Geçirmez Tüp’ünde kablo girişlerinde sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır. 
Tamamen yerli üretim olan bir üründür. Dünya genelinde kabul görmüş montaj standartlarına 
göre üretilmiştir. Alüminyumdan imal edilmiştir ve üretimi talaşlı imalat yöntemleri ile 
yapılmıştır. 

Triton Su Altı İticisi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $168  

(Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır) 

  Triton Sualtı iticisi 400 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme 
kuvveti oluşturabilen elektrikli bir sualtı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi 
türevi malzemelerden bir araya gelmiştir. İtici tasarımı tamamıyla yerli ar-ge çalışmaları ile 
geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 
tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

Noacard Devre Kartı  

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %100  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $26  

(PCBWay firmasının kargo dahil fiyatlandırması referans alınmıştır.)  

Modüller arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan devre kartı, bakır plâket yerli 
imalatçılardan temin edilecektir. Üretimde asit de yerli markalardan temin edilecektir. Devre 
kartı tamamen kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kendi üretimimiz olup %100 yerli ve 
millidir. 
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Noaton Su Altı Tutucu Sistemi 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $407 

(Bluerobotics Newton Subsea Gripper modeli referans alınmıştır.) 

Su Altı Tutucu sistemimiz basınçlı hava prensibiyle çalışarak su altındaki cisimlerin 
sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla takımımız tarafından üretilecektir. Bu 
sistem genel olarak pnömatik silindir, hava valfi ve 30 metrelik hava hortumundan 
oluşmaktadır. Sistemin bütün malzemeleri yerli üreticilerden temin edilecek olmasına rağmen 
katma değer bazlı yerlilik oranı %93’tür. Bunun sebebi bu parçaların bazı kısımlarının 
yurtdışındaki yerel bir firma tarafından üretilmesidir. Bu malzemeler takımımız tarafından 
tasarlanan bazı 3 Boyutlu komponentler ile birleştirilerek farklı bir amaç için kullanılacaktır. 
Bu durum da yüksek oranlı bir katma değer oluşturuyor. 

Toplam İthal İkamesi  

Tüm ürünler göze alındığında, 8 itici, elektronik sistem, hazne ve su altı tutucusundan oluşan 
bir araç üzerinden oluşturulacak ithal ikamesi tutarı toplamda; $2151 (Yaklaşık ₺18486) olarak 
belirlenmiştir. Bu ithal ikamesi, üretilen her araç başına oluşacak cari açığın önünü 
kesmektedir. Araçların yerlilik oranını yüksek tutularak üretilmesi ülkemizin cari açığını 
kapatmak ve yerli üreticilerimi desteklemek amacıyla temel hedeflerimizden birisidir.  
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