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1. RAPOR ÖZETİ  

Takımımız 2019’dan bu yana aktif olarak su altı sistemleri üzerine çalışma 

yapmaktadır. Zamanla değişen üyelere karşın ortak bilgi birikimimiz zarar 

görmemektedir. İlk üretimimiz olan araç 2 eksende hareket edebilen 4 motordan güç 

alıyordu. TEKNOFEST 2021’deki aracımız 8 motordan güç alıyordu. İlk iki 

tasarımımızdaki tecrübelerden, olumlu ve olumsuz sonuçlarından yola çıkarak yeni 

tasarımlarımızı oluşturduk. Özellikle ağırlık ve kesit sınırlarından fire verilen puanlar 

için sıra dışı tasarımlara yöneldik.  

 ÖTR aşamasını geçtikten sonra zaman planlamamızı güncellenen zamanlara göre 

değiştirdik ve hızlandık. Üretim planlarımız doğrultusunda araştırmalar 

gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan malzemeleri tedarik etmek için sponsor adayları 

belirledik ve iletişime geçtik. Hem üretim hem malzeme desteği konuları için 

sponsorlarımızla anlaşmaya vardık. Üretimin en zor aşaması olan alüminyum ile CNC 

makinelerinde işleme yapılması için çalışmalarımızı tamamladık. Kritik Tasarım 

Raporu teslim aşamasında halen üretimimiz devam etmektedir.  

Otonom çalışmalarımızı hızlandırmak için görev dağılımını yineledik ve parçalar 

halinde test etmeye başladık. Çemberin merkez noktasına göre aracın hareket etmesini 

sağlayacak algoritma tamamlandı. Çemberi rengine ve şekline göre tespit edecek 

algoritma üzerinde optimize algoritma için çalışmaya devam ediyoruz. Ek olarak 

edindiğimiz görev bilgilerine göre tekrardan gözden geçirme ve görev-sistem 

uyumluluğumuzu gözden geçirdik ve bazı güncellemeler yaptık.  

Aynı zamanda sistemlerimizi planlarken sadece yarışma ihtiyaçlarına göre değil 

endüstriyel çözümlerle gerçek piyasa gerekliliklerine uygun tasarlamaya dikkat 

ediyoruz. Yarışmanın tamamlanmasının ardından su altı yaşam gözlemlerine katkı 

sağlamak üzerine plan çizmekteyiz.   
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2. TAKIM ŞEMASI 

Şekil 1-Takım Üyeleri ve Nitelikleri Tablosu 

 

 

TAKIM 
ÜYELERİ 

TAKIM İÇİ 
GÖREVLERİ 

YAZILIM DİLLERİ YABANCI DİLLER 

 
TAKIM 

DANIŞMANI 

 
BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 
ÖĞRETMENİ 

 
C, C++, PYTHON, 

FUSION 360, 
SOLIDWORKS, 

YOLO 
 

 
 

İNGİLİZCE A2 

 
 

1.TAKIM ÜYESİ 

 
TAKIM KAPTANI 

 
MEKANİK TASARIM 

 
C, C++, C#, 

PYTHON, FUSION 
360, SOLIDWORKS, 

YOLO 
 

 
 

İNGİLİZCE B2 
ALMANCA A2 

 
 

2.TAKIM ÜYESİ 

 
OTONOM YAZILIM 

 
GÖRÜNTÜ İŞLEME 

 
 

C, C++, PYTHON 
 

 
İNGİLİZCE B1 
ALMANCA A2 

 

 
 

3.TAKIM ÜYESİ 

ALGORİTMA 
YAZILIM 

 
GÖRÜNTÜ İŞLEME 

 
C, C++, PYTHON, 

JAVA 

 
İNGİLİZCE B2 
ALMANCA A2 

 

 
 

4.TAKIM ÜYESİ 

 
MEKANİK TASARIM 

 
ELEKTRONİK 

TASARIM 

 
C, C++, C#, 

PYTHON, FUSION 
360 

 

 
İNGİLİZCE C1 
ALMANCA A2 

 

 
 

5.TAKIM ÜYESİ 
 

ZAMAN VE BÜTÇE 
PLANLAYICISI 

SPONSORLUK VE 
TANITIM 

SORUMLUSU 

 
 

C, C++, PYTHON 
 

 
İNGİLİZCE C1 
ALMANCA A2 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu Başlıklara Göre Puan Tablosu 

Başlık Puan Başarı Yüzdesi 

Rapor Özeti 7,67/10 %76.7 

Takım Şeması 5/5 %100 

Araç Ön Tasarımı 28,67/30 %95.5 

Zaman, Bütçe ve Risk 

Planlaması 

15,33/20 %76.65 

Özgünlük 17.67/20 %88.35 

Referanslar 9,67/10 %96.7 

Genel 5/5 %100 

Toplam 89/100 %89 

Şekil 2 

Puanlarımızı başlıklara göre değerlendik. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması ile Rapor Özeti 

başlıklarına ek çalışmalar yaptık. İki başlık haricinde beklediğimiz başarıya ulaştık. 

Yorumları dikkate alarak KTR’de değişiklikler gerçekleştirdik. 

Bütçe Planlaması Değişiklikleri 

Sponsorluk görüşmelerimizin olumlu sonuçlarına göre ihtiyaçlarımızı güncelledik. 

İhtiyaçlarımızın büyük bir kısmını temin ettik. Almayı beklediğimiz TEKNOFEST maddi 

desteği ve sponsorlarımızın destekleri ile bütçe planlamamız tamamlanacak ve destek ihtiyacı 

kalmayacaktır. 

 

 



4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

Şekil 3-Sistem Plan Şeması 



4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

ÖTR’den Sonraki Tasarım Yorumları 

İlk tasarım planlarımızdan bugüne kadar sıra dışı tasarım planları üzerine çalıştık. Daha çok 

başarıya ulaşmak için kendi fikirlerimize ek olarak alan profesyonellerinin yorumlarını 

dikkate aldık. Aynı zamanda katıldığımız sergilerde 2021 yılındaki aracımız üzerine yorumlar 

aldık ve yeni tasarımımızı gösterdik. Fikir belirten çoğu kişi özgün ve benzeri olmayan, 

yapılması diğer tasarımlara göre daha zorlayıcı ve daha gelişmiş üretim yöntemleri gerektiren 

bir tasarım olduğunu belirtti. Ortak fikir birliği karmaşıklığı ve basitliği bir arada bulunduran 

bir tasarım olduğuydu. Tüm bu durumlar sonunda aynı tasarımla devam etmeye ve üzerinde 

geliştirmeler yapmaya karar verdik. 

Tasarım Detaylandırmaları 

Ön Tasarım aşamasındaki tasarımımızı kesinleştirdikten sonra üretim yöntemleri üzerinde 

çalışmaya başladık. Özgün olarak tasarladığımız şase yapısını planlarken gerçekçi 

davranmamız gerekiyordu. Bilgi alışverişinde bulunduğumuz üretim uzmanları 

gerçekleştirilebilir olduğunu onayladı. Temel amacımız talaşlı imalat ile ürettikten sonra 

ekstradan parçalara ve düzenlemelere ihtiyacımız kalmamasıydı. Bu doğrultuda çizimlerimizi 

oluşturduk ve ön tasarım raporundaki tasarımımızı detaylandırdık. İlk aşamada motor bağlantı 

aparatlarımızı tasarladık. Motor sabitleme vidalarımız şase üzerine göre tersten şekilde 

bağlanacaktır. Fakat su sızdırmazlığı güvenliği için tüpümüzün iç kısmı ile dış kısmı arasında 

bağlantı parçası olanaksızdı. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5-Bağlantı Parçası  İç 
Görünümü 

Şekil 4-Motor Bağlantı Planı Dış 
Görünümü 



Bunun için yine CNC makineleri ile talaşlı imalatta üreteceğimiz 45 derecelik bağlantı 

parçalarımızı (Şekil 4-5) tasarladık. 

Aynı zamanda kapağın iç tarafıyla dış tarafında bağlantı olmaması için iç duvara vida 

kabartma bölmeleri açtık böylece halihazırda yivli olan deliklere motor montajlarımızı 

direkt sağlayabileceğiz. Ağırlık sınırlamasından puan kaybına uğramamak için altıgen 

boşluklar oluşturduk.  

O-Ring Conta Planlamaları 

Sızdırmazlık için en önemli konu olan o-ring contalar üzerine hesaplamalar yapmaya 

başladık. Genel olarak, o-ringler, kesit çaplarına bağlı olarak, %15 ile %30 arasında 

sıkışarak 100 bara kadar etkili sızdırmazlık sağlayabilir. Envanterimize eklediğimiz 

akrilik tüpün iç çapı 240 mm.  

Hesaplamalarımız ve danışmalarımız sonucunda en uygun O-Ring Ölçüsünün 228,19-

3,53 olduğu kanısına vardık. Yukarıdaki tabloya göre o-ring yuvalarımızı çizdik. Bu 

şekilde yaklaşık olarak %20 sıkıştırma oranına ulaşılacaktır. Sonuç olarak en az 20 bar 

yani yaklaşık 200 metre derinliğindeki su basıncına dayanacak kadar su sızdırmazlığı 

sağlamış olacağız.  

Şekil 8-O Ring Önerilen Ölçüleri  

Şekil 6-Kapak Render Görüntüsü Şekil 7-Üretim Aşamasında Kapak 
Görüntüsü 



Final Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön tasarımımızın üzerinde güncellenen görev detay bilgileri ile düzenlemeler yaparak 

final tasarımımızı oluşturduk. Hokey pakı görevi için üreteceğimiz toplayıcıyı 

hidrodinamik avantaj sağlayacak şekilde değiştirdik.  

Şekil 9-Köşe Perspektiften Render 
Görüntüsü 

Şekil 10-Yan Perspektiften Render Görüntüsü 

Şekil 11-Ön Perspektiften Manipülatör ve Pak 
Toplayıcılı  Render Görüntüsü 
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4.2.2. Malzemeler  

Projemizin üretim sürecinde kullandığımız komponentlerin hangi materyallerden yapıldığı, 
bize ne gibi bir katkı sağlayacağı, avantaj ve dezavantajlarını değerlendirdik ve titizlikle bize 
en uygun olacak şekilde seçtik. Üretim yöntemlerinde de bahsettiğimiz gibi içerisinde 
elektronik aksamın bulunduğu tüpümüzü pleksi materyalinden ürettik. Pleksi kullanmamızın 
en büyük sebepleri maliyetinin diğer malzemelere göre daha uygun ve hafif olmasıydı. 
Aracımıza özgünlük katmak adına önce farklı materyalleri araştırdık fakat takım olarak en 
sonunda plekside karar kıldık.  

Motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren mekanizmalardır. Birçok türü 
bulunmakla birlikte en yaygın olanlarından biri DC tipidir. DC türü motorlar temel olarak 
fırçalı ve fırçasız motorlar olarak ikiye ayrılırlar. Fırçalı motorlar eskiden beri yaygın olarak 
kullanılmaktadır fakat aşınma ve elektriksel arklanmaya bağlı olarak motorun hem ömrünü 
kısaltırlar hem de verimini düşürürler. Fırçasız motorlar ise günümüzdeki motorlara göre yeni 
sayılabilecek teknolojiler olmalarına rağmen etki alanları her ortamda görülmektedir ve 
gelişmeye devam etmektedir. Biz de aracımızda 8 adet T200 fırçasız itici kullandık. Geçen 
seneden envanterimizde bulunan bu fırçasız motorlar uzun ömürlü olduklarından dolayı hala 
sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca kazandığımız yüksek verimle birlikte birçok 
avantajı da bize sağlamakta. Örnek olarak fırçasının olmayışıyla birlikte daha az bakım 
gerektirmesi, uzun ömürlü olması, elektriksel gürültü kirliliği yaratmaması bize en büyük 
katkılarından. Böylelikle sessiz çalışabilme özelliğinden dolayı su altındaki canlılara 
rahatsızlık vermiyor.  

Malzemeler kısmında bahsedeceğimiz bir diğer materyalimiz ise aracımızın dış kapaklarını 
oluşturan 7075 alüminyum alaşımıdır. Ana bileşenler olarak içinde farklı oranlarda 
magnezyum, çinko ve bakır içermektedir. Askeri, uçak ve otomotiv sanayiinde yüksek 
dayanıklılık gerektiren makine parçalarında bu alaşım sıkça tercih edilmektedir. Geçen 
senelerde kullandığımız sigma profiller yerine bu sene farklı bir tasarıma başvurduk ve 
aracımızda biz de bu materyali kullandık. Ağır olması nedeniyle tasarımımızı değiştirdik ve 
bize en çok fayda sağlayacak şekilde geliştirdik. Üretim yöntemlerinde de bahsettiğimiz gibi 
eloksal kapladık ve korozyona karşı dayanıklılığını arttırdık.  

Aracımızı oluştururken en çok başvurduğumuz bir diğer malzeme ise filamentler. Çoğu 
aparatı kendimiz 3D yazıcılardan çıkardığımız için filament seçimi de bizim için önemliydi. 
Çok çabuk aşınım uğramaması, suya dayanıklı olması hatta su geçirmez olması gerekliydi. 
Suyla temas halinde olan bölgelerde en kullanışlı olan filamentin PETG olduğuna karar 
verdik. Maliyetinin diğer seçeneklere gören biraz daha pahalı olması nedeniyle tasarruflu 
davranmak için su ile temas etmeyen yerlerde PLA filament kullandık. Hem bütçemize uygun 
hareket ettik hem de materyallerimizi iyi seçmiş bulunduk.  

Ve son olarak aracımızın su üzerinde hareket halinde olabilmesi için Poliüretan Yüzdürücü 
Köpük kullandık. Su tutmama özelliği, yüksek su basıncına dayanıklı olması, kolay kolay 
deforme olmaması malzemenin araçta kullanılması maksadıyla bize yarar sağladı. 

 

 



4.2.3. Üretim Yöntemleri 

3 Boyutlu Yazdırma 

3D yazıcı, bilgisayar ortamındaki tasarım dosyalarını 
alarak istenilen ölçüde, renkte ve şekilde 3 boyutlu 
olarak gerçek nesnelere dönüştüren bir araçtır. Çok 
çeşitli tipleri bulunsa da günümüzde en yaygın olarak 
kullanılanı FDM (fused deposition modeling) tipi 
yazıcıdır. Kısaca, filament adı verilen termoplastik 
malzeme ısıtılıp eritilir ve tasarımı yapılan nesne düz 
bir tezgah üzerine katman katman yazılır. Biz 
projemizde genellikle FDM tipi yazıcıları kullandık. 
Filamentimizin tipini ise su değmeyen bölgeler için 
PLA (Biopolimer Polilaktik Asit), suyla temasta olan 
kısımlar için PETG (Polietilen Tereftalat Glikol) olarak 
seçtik. Yaptığımız araştırmalar sonucu PLA  filamentin 
çevreci bir yapıya sahip olması, dışardan etkiyen 

kuvvetlere karşı dayanıklı ve aynı zamanda ucuz 
olması bize filamentimizi seçmemizde yardımcı oldu. 
PETG filamentin su basıncına ve aşınımına karşı PLA 
tip filamente göre daha dirençli ve daha az deforme olmasından dolayı bazı bölgelerde hem 
parçaların görünümünün daha iyi olması hem de dayanıklılığın üst seviyede olması için PETG 
kullandık. Aracımızda bulunan çoğu aparat ve komponenti kendi imkanlarımızla oluşturmaya 
ve birleştirmeye çalıştık. 

3 Boyutlu Yazıcıda Çıkardığımız Bileşenler 

 Motor bağlantı aparatları 

 

   Şekil 13-Batırıcı Bağlantı Aparatı 

 
 İç aksam tablası ve aksesuarları 

 Hokey pakı tutucusu 

 Manipülatör kol parçaları 

Şekil 12-Atölyemizde Bulunan 3D 
Yazıcı 



Şekil 14-Kesilmiş Pleksi Boru 

Şekil 15-Eloksal Kaplanmış Metal 
Örneği  



4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Kesit Ölçüleri 

 

Hidrodinamik etkilenmeyi minimuma indirmek için kesitleri kısa tutmamız 

gerekiyor. Sonuç olarak küpe benzeyen tasarımların en uygun tasarımlar olduğuna 

karar verdik. Kesit sınırlamasından puan kaybetmemek için motor konumları 

üzerine çalışmalar gösterdik. Planlarımıza göre aracın en uzun kesiti 385 mm.  

 

Yüzerlik Hesaplaması 

Aracın su altında rahat hareket etmesi, dengede kalabilmesi ve hareketsiz halde 

enerji harcamaması amacıyla öz kütlesinin suya yakın olması gerekmekte. 

Yaklaşık 8000 cm^3 hacim, 8000 gr ağırlık planlanmıştır. Sonuç olarak yaklaşık 1 

gr/cm^3 öz kütleye sahip. 

 

 

 

Şekil 16-Yan Perspektiften En Uzun Kesit 
Ölçüleri 

Şekil 17- Ön Perspektiften En Uzun Kesit 
Ölçüleri 
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Şekil 18 

 

 

Ağırlık Planlaması 

Parça 
Adet Birim Ağırlık Toplam Ağırlık 

T200 Fırçasız İtici 
8 344g 2752g 

Pleksi Boru 
1 450g 450g 

Li-Po Batarya 
1 771g 771g 

Sızdırmaz Alüminyum 

Kapak 

2 1150g 2300g 

İtici Bağlantı Parçaları 
4 40g 160g 

Batırıcı Bağlantı 

Parçaları 

4 15g 60g 

Fırçasız Motor Sürücü 

(ESC) 

8 14g 112g 

Penetratör 
10 18g 180g 

Raspberry Pi 
1   52g 52g 

Fiber Optik 

Dönüştürücü 

1   100g 100g 

Sarhoş Teker 
4 20g 80g 

Pixhawk 
1 38g 38g 

Manipülatör Kol 
1 600g 600g 

TOPLAM 
  7834g 



 

Şekil 18-Elektronik Plan Şeması  



4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Güç Kaynağı Değişimi 

Motorlara ana gücü sağlamak için ÖTR’deki tasarımımızda kontrol masasından iletim 

yapmayı planlamıştık. Fakat deneme testlerimizde verim kaybının kabul edilemez 

seviyede olduğunu fark ettik. Sonuç olarak batarya ile kısa mesafeden güç iletmeyi 

tercih ettik. 

Açma-Kapatma Sistemi 

İç hazneye müdahale etmeden açma-kapatma yapabilmek için switch 

penetratör tercih ettik. Farklı sistemlerde araç içerisinde bazı kısımlar 

açık kalabilmekte ve güvenlik tam olarak sağlanamamaktadır. 

Kullandığımız mekanik röle ile tek hareketle araç içeresindeki tüm 

sistemler kapanacaktır.  

Araç Üzeri Bilgi Ekranı 

Pixhawk uyumlu OLED ekran ile araç üzerinden önemli bilgilere 

direkt erişim sağlayabileceğiz. Bu sayede olası güvenlik 

müdahalelerinde, batarya bilgisi, dis-armed modu bilgisi edinmede 

ve hata kodlarına kontrol masasına ihtiyaç kalmadan erişebileceğiz.  

 

Derinlik ve Basınç Sensörü 

Stabilitenin daha performanslı çalışması, otonom görevde obje tespit 

edildikten sonra derinlik tespitini de hareket parametrelerine dahil etmek 

için M300 hassas su altı basınç sensörü kullanıyoruz. 

 

Aracın tasarımsal olarak kamera hareketine ve uygun açısına imkan 

verdikten sonra elektronik servo kontrol sistemiyle açıyı ayarlayabildiğimiz sistem 

geliştirdik. Sonuç olarak özellikle hassas hareket kabiliyeti isteyen görevlerde optimum 

başarıya ulaşmayı hedefledik. 

 

Şekil 19-Güç Kesme Bağlantısı 
Bağlantı Şeması  

Şekil 20-Araç Üzeri 
Bilgi Ekranı  

Şekil 21-Basınç 
Sensörü 



Araca enerjisi sağlarken ÖTR’de kontrol masasından sağlamayı planlamıştık. Fakat 

değişen bütçemiz ve 30 metre kablo ile iletim yaparken elde ettiğimiz düşük verim 

sebebiyle batarya kullanma kararı aldık. Batarya ölçümlerini Pixhawk güç sensörü ile 

ölçeceğiz. Bu sayede özellikle yüksek PWM değerlerinde artan akım isteğinin 

Raspberry Pi tarafından değil, direkt bataryadan alınması sağlanacak. 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Otonom görevde iki farklı algoritma tasarladık. Bu algoritmalardan birisi havuzda 

bulunan kırmızı renkli daireyi tespit ediyor. Diğeri ise bu dairenin merkez 

koordinatlarına göre aracı hareket ettiriyor. Hareket algoritmasında havuzdaki araç 

kendi etrafında dönerek ve kamerayı yukarı aşağı hareket ettirerek kırmızı noktayı 

arıyor. Kırmızı noktayı bulduğunda ise noktayı ekranın ortasında tutacak şekilde 

noktaya doğru hareket ediyor. Araç kırmızı noktanın üstüne geldiğinde kamerayı tam 

aşağı bakacak şekilde konumlandırarak kırmızı noktayı yeniden ortaya alıyor. Kırmızı 

nokta ortaya geldiğinde ise dairenin içerisine iniyor. Bu aşamalar sırasında kırmızı 

noktanın kaybedilmesi durumunda araç kırmızı noktayı gördüğü son konuma göre 

hareket ediyor. Kırmızı noktanın tespit edilmesini sağlayan algoritmada ise görüntüyü 

aldık ve okuduk. Daha sonra videoya “blur” yani bulanıklaştırma işlemi yaptık. 

Görüntüyü RGB formatından HSV formatına çevirdik ve kırmızı rengin HSV 

formatındaki renk kodlarını ışığın düşme açısının kırmızının tonunu değiştirebileceğini 

de göz önüne alarak belirledik. Bu renk kodları sayesinde görüntüye maskeleme işlemi 

yaptık. Maske uygulanan kırmızı renkli nesnelerin etrafına dikdörtgen çizip bu 

dikdörtgenin merkez noktasını belirledik ve bu dikdörtgeni orijinal resim üzerinde 

gösterdik. 

Aracımızın görüntü işleme algoritması aşağıdaki gibidir: 
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Aracımızın motorları hareket ettirme algoritması aşağıdaki gibidir: 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Kırmızı renkli daireyi algılama işlemini ön tasarım raporunda Yolo kütüphanesi ile 

yapacağımızı belirtmiştik fakat takım olarak yaptığımız istişareler sonucunda OpenCV  

kullanmanın daha verimli olacağı konusunda fikir birliğine vardık. OpenCV insanların 

veya nesnelerin okunmasını sağlayan, her alanda kullanımı yaygınlaşmış bir 

kütüphanedir. Bu kullanımı geniş ara yüz bize kullanım kolaylığı da sağlıyor. Open 

source yani açık kaynak kodlu bir kütüphane olması, BSD lisansı ile altında 

geliştirilmesi(BSD lisansına sahip olması kütüphaneyi istediğiniz projede ücretsiz 

olarak kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.) ve platformun bağımsız olması gibi 

sebeplerden dolayı aracımızda görüntü işleme işlemi için OpenCV kütüphanesini 

kullanmaya karar verdik. Araçla iletişim kurulmasını ve hareket etmesini sağlayacak 

olan PyMAVlink kütüphanesi ise Python kullanarak MAVlink mesajlarını işlemeyi 

sağlamaktadır. Algoritmayı geliştirirken aracı hareket ettirirken aynı anda görüntü 

işlememiz gerektiğini fark ettik ve Threading kütüphanesini kullanmaya karar verdik. 

Threading kütüphanesi ise aynı anda birden fazla işlem yapmayı sağlayan bir 

kütüphanedir. Bilgisayarın görüntüyü işleme ve aracı kontrol etmesinin senkronize 

çalışabilmesi için bu kütüphaneden faydalandık.  
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ArduSub ve ArduPilot Projesi 

Sistemin ana fonksiyonlarını gerçekleştirecek olan ArduSub yazılımını Pixhawk kartına 

kurduk. Bu yazılım gelen giriş verilerini işleyerek motorları ve sistemi kontrol 

etmektedir. ArduSub, uzaktan kontrollü su altı araçları (ROV'lar) ve otonom sualtı 

araçları (AUV'ler) için açık kaynak kodlu bir yazılımdır. ArduSub, geri bildirim 

kararlılık kontrolü, derinlik, yön tutma ve otonom navigasyon gibi geniş özelliklere 

sahiptir. Bu sebeplerden dolayı aracımızda Ardusub yazılımını kullanıyoruz. 

 

4.4.Dış Arayüzler 

Arayüz için QGroundControl kullanıyoruz. Bu yazılım ArduSub için bir grafik kullanıcı 

arayüzüdür. “C#” ve “Python” dillerini destekleyen yazılım veri aktarımında 

“MAVLink” protokolü kullanmaktadır. Bu yazılımı kullanarak aracın kamerasından 

gelen görüntüyü, aracın durumunu, sensörlerden gelen verileri görebilmekteyiz. Ayrıca 

aracın kalibre edilmesi motorların ayarlanması gibi işlemleri de oldukça kolaylaştıran 

bu yazılım aracımızda kullanacağımız Pixhawk PX4 ve Ardusub ile uyumludur. Bu 

sebeplerden dolayı aracımızda manuel görevler için QGroundControl'ü kullanacağız. 

Şekil 24-QGroundControl Bağlanmış Ekran Görüntüsü 
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5. GÜVENLİK 

ALESTA Su Altı Takımı olarak güvenlik felsefemiz olarak “Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğü 
ile başlar.” diyor, can ve mal güvenliğine son derece önem veriyoruz. Takımımız yarışma 
şartnamesindeki güvenlik koşullarını inceleyip onlara göre güvenlikle ilgili önlemler almaya 
karar verdik. 

Alacağımız güvenlik önlemlerini alanına göre 3’e ayırdık. Bunlar: 

 Araç Üzerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri 

 Yarışma Sırasında/Hemen Öncesinde Alınacak Güvenlik Önlemleri  

 Çalışma Alanında ve Üretim Aşamasında Alınacak Güvenlik Önlemleri 

Araç Üzerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri: 
Aracımızda kullanacağımız motorları belirlerken su geçirmeyen motorları seçip 

kabloları yalıtkan maddelerle kaplayıp elektrik kaçağı sorununu engelleyeceğiz. 
Şartnamede Bölüm 7: Güvenlik İhtiyaçları bölümünde yer alan “Bataryalı araçlar için 

araç üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda acil durdurma butonu (basmalı, çevirmeli, 
manyetik vb.) olacaktır.” maddesi gereğince aracın üzerine yukarıdaki resimdeki gibi acil 
durdurma sistemi ekledik. Bu sayede gereken zamanda acil olarak batarya gerilimi kesilecek, 
aracın hareketi duracaktır. 

Aracımızda tıpkı akrilik tüpte olacağı gibi çok keskin kenarlar bulundurmayarak etrafa 
zarar vermesini engellemeyi düşünüyoruz. Ayrıca akrilik tüpün içine kablo konulacağı için 
konnektör ile su yalıtımını sağlayacağız.  

Üreteceğimiz araçta, görevlerde en üst düzeyde puan almak için kullanacağımız 
robotik kolumuzu pnömatik bir sistemle kullanacağımız için mekanizmada herhangi bir 
şekilde sorun söz konusu olmayacaktır. 

 
Yarışma Sırasında/Hemen Öncesinde Alınacak Güvenlik Önlemleri: 

Aracın bütün parçalarını, özellikle de aracın kapaklarında bulunan vida ve o-ring 
contaları araç suya girmeden önce kontrol edeceğiz. 

Aracımıza su üstü kontrol istasyonundan verilen gücü herhangi bir elektrik kaçağında 
anında durdurabilmek adına sigorta ve de acil durdurma butonu kullanacağız. 
 Sızdırmazlığı test etmek için vakum pompası kullanacağız ve basınç değişimi olursa 
araç suya indirilmeden yalıtımı sağlayacağız. 
 
Çalışma Alanında ve Üretim Aşamasında Alınacak Güvenlik Önlemleri: 

Aracın üretim aşamasında üretmeyi planladığımız parçaları üretirken içinden 
geçirdiğimiz zımparalama gibi işlemlerde takım üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için 
eldiven, koruma gözlüğü vb. özel güvenlik ekipmanları kullanacağız.            
Tüm montaj ve bağlantı işlemlerinde (lehim yapmak vb.) güvenlik önlemleri üst düzeyde 
tutulacaktır.  Üretim ve çalışma ortamları projeyi tamamlamaya en uygun ve en güvenli 
yerlerde kurulacaktır. 
 
 



6. TEST 

Araç havuzda kullanıma hazır hale gelene kadar algoritmaları test edebilmek için daha basit 
olan bir test algoritması tasarladık. Aşağıdaki gibi görüntü ilk olarak HSV formatına çevrildi. 
Daha sonra kırmızı daire algılandı ve merkez noktası belirlendi. Merkez noktanın 
koordinatlarına göre aşağıdaki gibi hareket komutları yazdırıldı. 

 

       Şekil 25-HSV Formatında Görüntü                      Şekil 24-Hareket Algoritması Çıktıları  

 

Her dalıştan önce aracın içine negatif basınç uygulanarak hava vakumlanacak ve 15 dakika 

boyunca basıncın sabit kalması beklenecektir. Olası sızdırmazlık sorunları engellenmiş 

olacaktır.  

Yarışma tarihinden önce test edinilmesi ve hazırlık yapılabilmesi için test araçları verilen 

ölçülere uygun olarak test malzemeleri üretilecek ve havuz ortamında provalar yapılacaktır. 

Şekil 27-Örnek Tespit Edilen Görüntü  
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7. TECRÜBE 

Ürettiğimiz 3. Araçta birçok üretim yöntemi denedik. Bunlar üzerinde tecrübeler 

edindik. Önceki aracımızın sızdırmaz haznesini üretirken farklı contalar kullanarak 

deneme- yanılma yolu ile sızdırmazlık sağladık. Yeni üretimimizde profesyonel 

kişilere danışarak ve hesaplamalar yaparak sağladık. Bu sayede saha endüstriyel 

üretim sağlayabildik.  

Ürettiğimiz manipülatör kol ile envanterimizdeki pnömatik silindir uyumsuz 

olduğundan kol testleri esnasında bir süre sonra bağlantı parçalarının hasar aldığını 

fark ettik. Tasarımlar üzerinde düzenlemeye gittik ve sorunu çözdük. 

Penetratör montajında kullandığımız epoksi ve katalizörü tam olarak karışmadığından 

sızdırmazlık ve dayanıklılık sorunları yaşadık. 3D yazıcı ile tek kullanımlık karıştırma 

aparatı ürettik. Bu sayede hızlı kuruyan epoksiyi iyi şekilde karıştırıp tam verimlilik 

sağlayabildik. 

Motorlara enerjiyi kontrol istasyonundan sağlarken güç kaybına uğradığını ve 

beklentimiz olan performansı edinemediğimizi fark ettik. Bu yüzden gücü kısa 

mesafeden Li-Po batarya ile sağlayarak sorunu çözdük. 

Raspberry Pi 3B’e güç sağlamak için kullandığımız 3A dönüştürücü sınırı aşıldığında 

korumaya geçiyor ve kapanıp tekrardan açılıyordu. İletişim sorunları yaşamamak için 

5A’lik bir dönüştürücü ile değiştirdik. 

Manipülatör kolun kullanıldığı görevlerde kamera görüş açısında sorun çektiğimiz için 

tüpün açısını lehimize olacak şekilde konumlandırdık ve servo kontrolcüler ile kontrol 

edilebilen kamera ile yeniledik. 

Araç içindeki elektrik bağlantılarının sabit olması hızlı müdahale gücümüzü düşürdü. 

Bu sebeple gerektiğinde değiştirilmesi/düzenlenmesi gereken bağlantıları lehim ile 

sabitlemek yerine konektör ve klemens gibi modüler çözümleri tercih ettik. 
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8. ZAMAN, RİSK VE BÜTÇE PLANLAMASI 

Zaman Planlaması  

 ‘Zaman Hayattır’ kitabının yazarı olan Alan Lakein’in “Planlama geleceği şimdiki zamana 
getirmektir.” sözünden ilham alarak ve geleceği şimdiki zamana getirerek gelecekte 
yaşayabileceğimiz pişmanlıklara ve problemlere karşın zaman planlamamızı oluşturduk. Ön 
Tasarım Raporu’nda zaman planlaması kısmındaki aldığımız puanı da göz önüne alıp 
gerçekçi bir tablo çıkarabilmek amacıyla geçen senelerdeki tecrübelerimizden de yararlanarak 
eski zaman planlamalarımızı tekrardan gözden geçirdik. İlk yaptığımız zaman planlamasına 
sadık kalarak kritik tasarım sürecine girildikten sonra gerçekçiliğini bozmadığımız zaman 
planlamamızı Kritik Tasarım Raporu son teslim tarihinin değiştirilmesiyle beraber 
güncelleyerek yeniden son derece gerçekçi ve çalışma verimi yüksek bir zaman planlaması 
ortaya koymuş olduk. 

Şekil 28 

 

Şekil 5 

  
ZAMAN PLANLAMASI 

 

               
                    GÖREV 

                
BAŞLANGIÇ 

                        
BİTİŞ 

 
Finansal Kaynak Aranması 

              
30.04.2022 

                
07.05.2022 

 
Üretime Başlanması İçin 

Malzeme Tedariki 

  
07.05.2022 

                   
15.05.2022 

Kritik Tasarım Raporu 
Hazırlanması Ve Teslim 

Edilmesi 

 
15.05.2022 

 
31.05.2022 

Araç Üretiminin 
Tamamlanması Ve Otonom 

Görevler Üzerine Testler 
Yapılması 

 
01.06.2022 

 
15.06.2022 

Su Altı Araçlarının 
Sızdırmazlık Ve Hareket 

Kabiliyeti Videolarının Teslim 
Edilmesi 

 
16.06.2022 

 
01.07.2022 

Araç Üzerinde Görevlere 
Yönelik Testler 

Gerçekleştirilmesi Ve Otonom 
Kontrollerinin Yapılması 

 
 

02.07.2022 

 
 

22.07.2022 

 
Yarışma Tarihleri 

 
22.07.2022 

 
24.07.2022 
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Risk Planlaması 

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumların, olayların veya iç ve dış etmenlerin 
yönetilmesinin amaç ve hedeflerin işleyişini etkilemesidir. Bir proje sürecinde risk yönetimi 
planlaması önemli ölçüde yer tutar.  Bunun nedeni de proje prosesinde her türlü olumsuz veya 
beklenmedik duruma karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. Biz de takım olarak bu yüzden risk 
planlamasına öncelik verdik. İlk olarak faaliyetlerle ilgili engelleri saptadık ve bu risklerin 
hangi ölçüde bizi etkileyebileceği, gerçekleşme olasılığını analiz ettik. Böylelikle bu risklere 
çözümler ürettik, değerlendirdik ve bunları raporladık. 

 

FAALİYETLERLE 
İLGİLİ RİSKLER 

RİSKİN 
DERECESİ 

BULUNAN ÇÖZÜM 

Elektronik devrelerin içinde 
bulunduğu pleksi tüpün su 
sızdırmaya başlaması 

 
 
 
ORTA (13) 

Sızdırmazlığı en yüksek seviyede tutmak 
için aracımızda o-ring contalar kullandık. 
Aynı zamanda herhangi bir sorun çıkarsa 
diye de vakum pompası kullanarak test 
edeceğiz. Basınç değişimi olursa gereken 
yalıtımı sağlayacağız. 

Kısa devre sonucu 
elektronik kartı gereğinden 
fazla akım çekmek istemesi 

 
ORTA (13) 

Su üstünde bulunan sigortamız devreye 
girip akımı kesecektir. 

Kamera kaynaklı görüntü 
kaybı yaşanması 

 
KABUL 
EDİLEBİLİR 
(9) 

Mevcut kamera, envanterimizde bulunan 
diğer yedek kamera ile değiştirilecektir. 

Üretim sürecinde takım 
üyelerinin iş sağlığı 
kapsamında zarar görmesi 
veya yaralanması 

 
ORTA (13) 

Böyle bir sorunla karşı karşıya gelinmemesi 
adına İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
tedbirleri alınacaktır. 

Sipariş edilen malzemelerin 
önceden temin edilememesi 

 
ORTA (13) 

Eğer varsa stokumuzda bulunan 
malzemeler kullanılacaktır. Teslimat 
alındıktan sonra yenisi ile değiştirilebilir. 

Şekil 29 

 



 
 

 

25 
 
 

Şekil 30 

RİSK DERECESİ AÇIKLAMASI 

ÖNEMSİZ Risk kabul edilebilir. 

KABUL EDİLEBİLİR 
Riskler gözetim altında olmak kaydıyla 

kabul edilebilir 

ORTA 
Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

ÖNEMLİ 
Riskler yönetilmeli ve gözetim altında 

tutulmalıdır. 

TOLERE EDİLEMEZ Geniş kapsamlı risk yönetimi gereklidir. 

Şekil 31 

Riskleri değerlendirmeye alırken uzmanlar ile bilgi alışverişinde bulunduk. Risk matrisi 
oluşturduk ve risklerimizi değerlendirdik. Tolere edilemez risk tespit edilememiştir. 

 

 

RİSK MATRİSİ 

    
RİSK  MEYDANA GELME OLASILIĞI 

 

    
ÇOK DÜŞÜK DÜŞÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK 

R
İS

K
İN

 E
T

K
İ 

D
E

R
E

C
E

S
İ 

 

Ç
O

K
 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

ÖNEMSİZ(1) ÖNEMSİZ(3) 
KABUL 

EDİLEBİLİR(6) 
KABUL 

EDİLEBİLİR(10) 
ORTA(14) 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

ÖNEMSİZ(2) 
KABUL 

EDİLEBİLİR(4) 
KABUL 

EDİLEBİLİR(8) 
ORTA(12) ORTA(16) 

O
R

T
A

 

KABUL 
EDİLEBİLİR(5) 

KABUL 
EDİLEBİLİR(7) 

ORTA(11) ÖNEMLİ(18) ÖNEMLİ(21) 

Y
Ü

K
S

E
K

 

KABUL 
EDİLEBİLİR(9) 

ORTA(13) ÖNEMLİ(19) ÖNEMLİ(20) 
TOLERE 

EDİLEMEZ(23) 

Ç
O

K
 

Y
Ü

K
S

E
K

 

ORTA(15) ORTA(17) ÖNEMLİ(22) 
TOLERE 

EDİLEMEZ(24) 
TOLERE 

EDİLEMEZ(25) 
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Şekil 32 

Bütçe ve Envanter Planlaması 

Ürün Adı Birim Fiyat 
İhtiyaç 

Duyulan 
Miktar 

Envanter 

Miktarı 

İhtiyaç Duyulan 
Meblağ 

T200 Fırçasız Motor $200 8 ad. 8 ad. - 

Fırçasız Motor 
Sürücü 

$30 8 ad. 10 ad. - 

7 A Li-Po Batarya 1500 TL 1 ad. - 1500 TL 

Pnömatik Silindir 285 TL 1 ad. - 285 TL 

Pixhawk 2.4.8 2.600 TL 1 ad. 1 ad. - 

M300 Basınç 
Sensörü 

1300 TL 1 ad. 1 ad. - 

Alüminyum Kütük 130 TL 6 kg Temin Edildi - 

Raspberry Pi 3B+ 650 TL 1 ad. 2 ad. - 

CNC İmalat Hizmeti - - Temin Edildi - 

Raspberry Cam 500 TL 1 ad. 2 ad. - 

Pleksi Tüp 1600 TL 1 ad. Temin Edildi - 

Fiber Optik 
Dönüştürücü 

400 TL 2 ad. Temin Edildi - 

Fiber Optik Kablo 10 TL 30 mt. Temin Edildi - 

8 Litre Kompresör 2500 TL 1 ad. - 2500 TL 

M10 Penetratör 70 TL 10 ad. - 700 TL 

El TipiVakum 
Pompası 

950 TL 1 ad. - 950 TL 

TOPLAM    5935 TL 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Takımımız uzun süredir insansız su altı sistemleri alanında çalışma yürütmektedir. Bu 

süreçte deneyim hafızamız genişlemiş ve tecrübelenmiştir. Denizcilikte terim 

anlamında kullanılan alesta, bir emrin yerine getirilmesi için tüm şartların hazır olması 

manasına gelir. Takım olarak birçok alanda şartları yerine getirmek ve planlarımızı 

tamamlamak için gösterdiğimiz gayreti ifade etme amacıyla takım adımız yapmaya 

karar verdik. 

Mekanik Tasarım Özgünlüğü 

2019’dan beri ürettiğimiz ve tamamı takım üyelerimiz tarafından planlanan 

tasarımların dışında iletişim kurduğumuz takımların tasarımları, sergilenen tasarımlar 

bize hem mühendislik tarafından olumlu yönlerinden esinlenme hem de yarışma 

bütününde birbirine benzeyen tasarımlardan kaçınma avantajı sağlamıştır. Bu hedefle 

tamamen sıfırdan, hazır profiller kullanmadığımız, çok eksenli üretim yöntemleriyle 

çizim özgürlüğümüzü sınırlandırmadığımız tasarımlar oluşturduk. Bunların içerisinden 

görevlerde en fazla verimi alabileceğimiz tasarımı seçtik ve üzerinde detaylandırma 

çalışmaları yaptık. Tasarımlarımızda teknik avantajlar kadar estetikliğe de önem 

verdik. 

Yazılım Tasarım Özgünlüğü 

Yarışma komisyonun bizden gerçekleştirmemizi istediği otonom görevleri 

gerçekleştirmek amacıyla, sorumlu takım üyelerimiz uzman olmadıkları konularda 

gelişmiş, araştırma yapmış ve uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunmuştur. Sonraki 

aşamalarda tasarladıkları farklı algoritmaları test ederek en verimli sonuca ulaşmaya 

çalışmışlardır. Yazılımımız tamamen kendi takım üyelerimiz tarafından 

geliştirilmektedir. Eşdeğer projeleri kopyalamaktan kaçınarak kendi deneyimlerini 

oluşturmuşlardır. Bu sayede olası bir değişiklikte müdahale etme, algoritmalar 

üzerinde geliştirme yapabilme kabiliyetleri gelişmiştir. 
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10. YERLİLİK 

 Ülkemiz son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığını en aza indirmeye, ileri 
teknolojili sistemleri yerli hale getirmeye gayret göstermektedir. Özellikle milli teknoloji 
hamlesi kapsamında Türkiye’nin teknolojiyle ilgili her alanında yetkinliğini geliştirmek ve 
genişletmek amacıyla birçok program ve proje yürütülmektedir.  Biz de Türk gençliğinin 
gelecekteki mühendisleri olarak bu teknolojik kalkınmada katkımız olmasını istiyoruz. 
Projemizi de bu amaçla olabildiğince özgün, yenilikçi, milli, bilime dayalı ve yüksek 
teknolojide üretmeye çalıştık. Kullandığımız ürünlerin hepsini araştırdık ve değerlendirdik, 
elimizden geldiğince hepsinin yerli olmasına özen gösterdik.  

İlk olarak tasarımımız tamamen takım üyeleri tarafından geliştirildi, yardıma ihtiyacımız 
olduğunda Türk mühendislerle iletişime geçtik ve onların fikirlerini, görüşlerini aldık. 
Böylelikle tasarımımız hem özgün hem de yerli kimliğini kazanmış oldu. 

Basınçlı ortamlarda sızdırmazlık sağlayan penetratörlerimizi Türk markalardan satın aldık. 
Sadece penetratörleri değil, Türkiye’de üretilmekte olan basınç sensörümüzü, filamentlerimizi 
Türk şirketleri desteklemek adına onlardan satın aldık. Bu sayede hem ülke ekonomisine 
katkıda bulunduk hem de projemizin amacına uyduk.  

Aynı zamanda aracımızın büyük bir kısmını oluşturan alüminyum, Türkiye’de önde gelen bir 
metal şirketi tarafından sağlandı ve CNC hizmeti tamamen kendi ülkemiz sınırları içerisinde 
gerçekleştirildi. 

Pleksi tüpümüzü üretmek için kendi şehrimizde bulunan bir şirketle bizzat öğrenciler olarak 
görüştük ve satın aldık. Raporumuzun çoğu yerinde de bahsettiğimiz gibi aracımızın tasarım 
aşamasında da, yazılımında da, hayata geçirilmesinde de takım olarak görev aldık. Bir 
parçayı, aleti veya malzemeyi satın almaktansa ilk olarak kendimiz nasıl üretebileceğimizi 
düşündük ve fikirlerimizin inovatif olmasına özen gösterdik. Kendimiz üretemesek bile 
yukarda da bahsettiğimiz gibi Türk markaları desteklemek ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamak adına yerli ürünleri tercih etmeye öncelik verdik.  
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