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1. RAPOR ÖZETİ

Teknofest yarışmasına katılma amacı ile kurulan Teos Takımı Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği 

öğrencileri tarafından kurulmuş olup su altı sistemleri üzerine çalışmaktadır. Takımımız 

bünyesinde bölüm paylaşımı kısmında takım üyelerinin yetenekleri ve çalışma talepleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Takım çalışmaları içinde problemleri tespit edip çözme ve eksik 

görülen yerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde zaman planlaması, 

bütçe değerlendirmesi ve özgünlüğümüz takım olarak öncelikli hedefimizdir.  

İnsansız su altı araçları, tatlı ve tuzlu sular altında insanın ulaşamayacağı tehlikeli bölge veya 

riskli işleri yerine getirmek için tasarlanmıştır. Bu görevler başlıca su altı arkeoloji çalışmaları, 

su altı gemi pervane temizliği, su altı haritalama ve doğrulama, sualtı arama/kurtarma ve batık 

keşfi, askeri araştırmalar (mayın tespit, bölge sızma girişimleri) ve su altında bulunan 

kablolamanın (fiber kablo, yenilenebilir enerji kablolamaları) kontrolüdür.  

Teos ROV TEAM olarak tasarlamış olduğumuz aracın yerliliğine önem vererek üretimi 

sağlanmıştır. Aracın tasarımındaki üç ana bölüm; elektronik, mekanik ve yazılım hakkında 

bilgiler içermektedir.  Solidworks üzerinden tasarımına başlanan aracın okulumuz bünyesinde 

bulunan Teknokent desteği ile PA12 toz filament kullanılarak üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Mekanik tasarım süreci kapsamında dış iskelete ek olarak yeni batarya kutusu, itici motor 

pervaneleri ve thruster parçaları, bünyemizde bulunan 3D Printer ile üretimi sağlanmıştır.  

Fanus için bulmuş olduğumuz sponsor desteği ile pleksiglas atölyesinde üretimi sağlanmıştır. 

Tüm aşamalar takım arkadaşlarımızın gözetimi altında gerçekleştirilmiştir. Elektronik tasarım 

sürecinde aracın, etapları otonom tamamlamasını destekleyecek şekilde malzeme seçimi 

yapılmıştır. Malzeme seçimi fiyat ve bütçe planlaması göz önünde bulundurularak temin 

edilmiştir. Yazılım tasarımı süresince aracın suyun altındaki otonom sürüşü gerçekleştirmek 

için kameradan aldığımız verileri işlemek amacı ile C++ programlama dili ve OpenCV’ nin 

“imgproc/imgproc.hpp”, “highgui/highgui.hpp”, “objdetect/objdetect.hpp”, “iostream”, 

“stdio”, “termios”, “fstream”, “string” ve IO Ports kütüphaneleri kullanılmıştır. Suyun altında 

aracın doğru ve istenen hedeflere ulaşması için kamera ile alınan görsellerin verimli, stabil ve 

düzgün olması için haar cascade classifier sayesinde kendi eğitmiş olduğumuz “.xml” uzantılı 

dosyaları oluşturduk. Aracın testleri öncelikli olarak bilgisayar ortamında yapılmıştır. Dış 

iskelet Ansys programında akış analizi, Solidworks programında ise statik analizi yapılmıştır. 

Analizler sonucunda bozunma oluşan noktalarda dış iskelette revizeler yapılarak gerekli 

iyileştirmeler gerçekleşmiştir. Araç sızdırmazlık testi için belirli bir basınçta ve parkur 

etaplarının gerçekleşeceği ortam koşullarında suyun altına daldırılıp fanus arka kapak, 

konnektör bağlantı kısımları ve batarya kutusunun su ile temasının olup olmadığının kontrolü 

yapılmıştır. Gerekli açıklamalar raporun ilgili bölümlerinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı Çizelgesi 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teos Rov Team Teknofest yarışmasının İnsansız Su Altı kategorisinde Ön Tasarım Raporunda 

hakemlerin değerlendirmesi ile verilen puanlama neticesinde 100 üzerinden 78 puan almıştır. 

Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından takımımızın eksik olduğu yönler 

belirlenmiştir. Araç ön tasarımı bölümünde yaşadığımız 6.5 puanlık eksikliğin sonucunda 

araştırmalarımız ve geliştirmelerimizi bu yönde yoğunlaştırdık. 

Aracımızın mekanik bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Konnektörlerin montaj sorunlarından 

dolayı yaşanan problemi çözecek şekilde dış iskelet arka kapağının teknik çizimleri Solidworks 

üzerinden yeniden tasarlanıp, okulumuzun bünyesinde bulunan atölyede 3d yazıcı ile PA12 

malzemesi kullanılarak tekrar üretimi sağlanmıştır. Aynı zamanda eski konnektörlerin 

beklenenden daha uzun olması ve su altında geçirgenliğinden kaynaklı değişikliğe gidilip yeni 

malzemeler alınmıştır. Motorların güçleri göz önünde bulundurularak Thruster kapakları, 

thruster gövdesini daha sağlam tutacak şekilde revize edilip üretilmiştir.  

Sualtında görüntü işleme açısından etaplarda kullanılan parkurların prototipleri üretilmiştir. 

Üretilen prototiplerin her birinin 10.000 adet görüntüsü pozitif ve negatif olarak fotoğraflanıp 

aracın öğrenmesine daha fazla katkıda bulunulmuştur.  
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Yazılım ve elektronik bölümlerinde ÖTR üzerinde yapmış olduğumuz tasarım ve 

planlamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmeden planlara uygun şekilde devam edilmiştir. 

ÖTR’de bulunan planlamalar rapor üzerinde detaylı bir şekilde ilgili bölümlerde bahsedilmiştir. 

 

Araç; Ansys programında akış analizi, Solidworks programında statik analiz ve motorların su 

içindeki çektiği akımların hesaplanmasına tabi tutulup gerekli testler sonucunda üretimi 

yapılmıştır. Bu sayede final tasarımı oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler ve görseller rapor 

devamında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 

Ön tasarım raporunda kullanılan konnektörler ve kameranın değiştirilmesinden dolayı bütçe 

planlanmasında değişikliğe gidilmiştir. Belirtilen değişiklik aşağıdaki şekil 3.1.’de 

gösterilmektedir. Bütçede oluşan genel değişiklikler ise kritik tasarım raporu içinde bulunan 

tablo 8.2.’de detaylı bir şekilde verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 3.1. Bütçe değişikliği 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Aşağıda verilen Şekil 4.1.görselinde aracın ön tasarımını içeren blok şeması gösterilmektedir. 

Blok şemaları ilgili bölümlerde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

 
Şekil 4.1.Sistem Tasarımı Görseli 

 

 



 

 

13 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik tasarım süreci 

Ön tasarım raporunda açıklanan mekanik tasarım sürecindeki adımlar takip edilerek oluşturulan 

tasarım üzerinden gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmelerde aracın sualtı görevleri 

esnasında oluşacak kontrol kayıpları, motorlardan alınan maksimum verim göz önünde 

bulundurularak motor konumlandırılması ve fanus ölçüleri bilgisayar ortamındaki programlar 

yardımı ile tasarlanmıştır. 

Solidworks programı kullanılarak oluşturulan mekanik tasarım Ansys programı üzerinden 

Hidrodinamik yapı, Akış analizi, Statik analiz ve bunun gibi birçok yapısal test aşamalarından 

geçmiştir. 

Üretilen robotun gövde yapısının dayanıklılık ve hafiflik unsurları göz önünde bulundurularak 

malzeme seçimleri gerçekleştirilmiştir. Araç ana gövdesi ve yan bileşenleri üretilirken PA12 ve 

PLA malzemeleri kullanılmıştır. Fanus üretiminde ise Pleksiglas malzeme kullanılmıştır. Ana 

gövde için kullanmış olduğumuz polyamid tabanlı bir toz olan PA12 diğer kullanılabilecek 

malzemelere göre daha düşük yoğunluk (1,02 g/cm³) ve tokluğu sayesinde yüksek mukavemet 

ile dayanımını arttırmaktadır.  

Aracın mekanik tasarımında Ön Tasarım Raporunda belirtilenlerden farklı olarak, eski 

konnektörlerde karşılaşılan uzunluk problemini çözmek amaçlanmıştır. Bu sebeple elektronik 

devrelerin içine yerleştirileceği fanusta 20 mm kısaltma yapılmıştır. Fanusun içinde bulunan 

destek yapıları da bu kısaltma işlemine göre tekrar revize edilmiş ve üretilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1.1. Aracın Parçalarının Görseli 

 

 

 



 

 

14 

 

Ana Gövde (Şekil 4.2.1. Numara (1)) 

Ana gövdenin tasarımı yapılırken suya karşı daha az direnç oluşturması için açık bir iskelet 

tasarımı tercih edilmiştir. Aracın ana gövdesi, dış gövde ve kapak olacak şekilde iki parça 

halinde üretilmiştir. İki parça halinde üretilme sebebi su altı görevlerini otonom bir şekilde 

yaparken fanusun içindeki elektronik parçalarda oluşabilecek arızalara kolaylıkla müdahale 

etmek ve arızalanan parçaların zaman kaybı olmaksızın değiştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Fanus (Şekil 4.2.1. Numara (2)) 

Fanus yalıtımının daha kolay bir şekilde uygulanması için fanusun genel yapısındaki dome 

(bombe) kısmı sabit bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede kameranın geniş açılı 

şekilde görüntü alabileceği bir ortam oluşturulmuştur. Ek aparat üretimine gerek kalmamıştır.   

 

Thruster (Şekil 4.2.1. Numara (3)) 

Thruster tasarımı yapılırken üç parça olarak dizayn edilmiştir. Bu parçalar thruster gövdesi, 

thruster kapağı ve motor pervanesi olacak şekilde üretilmiştir. Thruster gövdesi tasarlanırken 

su akışına yardımcı olabilmesi için su girişi konik şekilde tercih edilmiştir. Motor pervanesinin 

çapı ana gövdeye temas etmeyecek maksimum boyutta tasarlanıp üretilmiştir. Motor 

pervanelerinin üç, beş ve yedi bıçak olarak teknik çizimleri yapılmıştır. Bu çizimler yapılırken 

kavitasyon testleri göz önünde bulundurulmuştur. Kavitasyon, pervanelerin dönmesi sırasında 

oluşan bir vakum olayıdır. Vakum olayı, deniz suyunun buharlaşma basıncı altına düşmesi ve 

buhar oluşumunu başlatmasıdır. Bu durum pervaneler için oldukça zararlıdır. Pervane seçimi 

yapıldıktan sonra kavitasyon testini yapmak için analiz programları kullanılmıştır. Çıkan 

sonuçlara göre pervaneye son şekli verilmiştir. Her pervanenin motorlara ayrı ayrı montajı 

yapılmıştır. Elde edilen optimum su akışının ve çektiği akım değerlerinin verileri kontrol 

edilerek üç bıçaklı motor pervanesi kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 4.2.1.2. Thruster Parça görselleri 
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Şekil 4.2.1.3. Alternatif Pervane ve Kullanılan Pervane Görselleri 

 

Araçta bulunan motorların konumlandırılması yapılırken aracın ileri, geri, sağ, sol hareketlerini 

rahatça yapabilmesi için araca göre 45 derecelik açı ile dört motor yatay olarak yerleştirilmiştir. 

Dalma ve yükselme hareketleri için aracın sağında ve solunda iki adet motor, dikey olarak 

konumlandırılmıştır. Yunuslama açısı için aracın arkasına bir adet motor dikey olarak 

yerleştirilmiştir. Bu motor ayrıca dalma ve yükselme işlevlerine destek vermektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 
Şekil 4.2.1.4. Aracın Hareket Kabiliyeti Görseli 
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Batarya Kutusu (Şekil 4.2.1. Numara (4)) 

Batarya için dış iskelet haricinde ek bir kutu tasarlanmıştır. Batarya kutusunun 

konumlandırılması dış iskeletin ayak kısmına yapılmıştır. Bu sayede aşırı ısınma ve patlamalar 

sonuncunda fanus iç kısmında bulunan elektronik bağlantıların ve kartların zarar görmesi 

engellenmiştir. 

 
Şekil 4.2.1.5. Pil Kutusu Görseli 

 

 

4.2.2. Malzemeler 

 

Gövde İmalat Malzemeleri  

Gövde imalatı için kullanılan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.  

 

Karbon alaşımlı toz filament (PA 12) 

Aracın dış iskelet üretiminde kullanılması planlanmaktadır. Düşük nem emilimi, düşük su 

emişi, yüksek mukavemet ve yoğunluğa, iyi darbe direnci, kayma sürtünme özelliklerine ve 

aşınma direncine sahip olduğu için kullanımı tercih edilmiştir. 

 Basım sıcaklığı 187 °C 

 Parçacık boyutu 60 µm 

 Bozunum sıcaklığı (xyz) 175 ºC 

 Bükülme mukavemeti 65 MPa 

 Gerilme direnci 48 MPa 

Düz filament (Tough PLA) 

Aracın çevre bileşenlerinin (thruster, batarya kutusu, pervane, vb.) üretiminde kullanılması 

planlanmaktadır. ABS sertliğinde PLA tercih edilmesinin nedeni ABS filament gibi çekme ve 

çarpılma probleminin bulunmaması ve daha kolay basılmasıdır.  

 Basım sıcaklığı 205-225 °C 

 Parçacık boyutu 60 µm 

 Bozunum sıcaklığı (xyz) 52 ºC 

 Bükülme mukavemeti 75 MPa 

 Gerilme direnci 65 MPa 
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Montaj Malzemeleri  

 

Metrik 3 cıvata-somun seti 

Metrik 3 cıvata-somun seti, thruster’ın gövdeye montajı ve fanusun içindeki elektronik 

ekipmanları sabitlemek için kullanılması planlanmaktadır. Sualtı aracını için gerekli 

mukavemeti sağlayan en ufak cıvata somun setinin M3 olduğu tespit edildiği için kullanımı 

tercih edilmiştir. 

 M3x5 vida civata 

 M3x10 vida civata 

 M3x15 vida civata 

 M3x20 vida civata 

 M3x30 vida civata 

 M3x40 vida civata 

 M3 somun  

 M3 rondela 

 
Şekil 4.2.2.1. Metrik 3 civata-somun 

 

Loctite Ultra Hızlı Ve Kuvvetli Yapıştırıcı 

Fanusun su ile temas eden ara bölgelerinde yapıştırma yöntemi ile sızdırmazlığı sağlamak için 

kullanılması planlanmaktadır. Çeşitli yüzeylerde uygulanabilme, oda sıcaklığında hızlı 

sabitlenme, soyulma ve yüksek darbe dayanımı özellikleri sebebi ile tercih edilmiştir. 

 Boşluk Doldurma: 5.0 mm 

 Kesme Dayanımı, Alüminyum (dağlanmış)- 2960.0 psi 

 Kesme Dayanımı, Çelik (kum püskürtme)-3670.0 psi 

 Viskozite, Koni ve Plaka, 25,0 °C Shear rate 100 s⁻¹ 9500.0 mPa.s (cP)  
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Şekil 4.2.2.2. Loctite ultra hızlı ve kuvvetli yapıştırıcı 

 

Elektronik Malzemeler 

Raspberry Pi 4 

Aracın ana işlem birimi olarak kullanılması planlanmaktadır. Piyasadaki diğer kartlara göre 

daha fazla işlem kapasitesine sahip ve ekonomik olduğu için tercih edilmiştir. 

 Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 

 2GB/4GB LPDDR4-3200 SDRAM 

 4/5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli 

 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 portu 

 Raspberry Pi 4 standart 40 pin GPIO bağlantısı (eski sürümler ile birebir uyumlu) 

 2 × mikro-HDMI portu (4K 60fps destekli) 

 2-hatlı MIPI DSI ekran portu 

 2-hatlı MIPI CSI kamera portu 

 USB-C üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

 GPIO bağlantısı üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

 Çalışma ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C 

 
Şekil 4.2.2.3. Raspberry Pi 4 
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Arduino Mega 

Aracın ikincil işlemcisi olarak kullanılması planlanmaktadır. PWM çıkış sayısı bakımından 

araca ekonomik olarak en uygun kart olduğu için tercih edilmiştir. 

 Mikrodenetleyici: ATmega2560 

 Çalışma Gerilimi: 5V 

 Giriş Gerilimi (önerilen): 7-12V 

 Giriş Gerilimi (limit): 6-20V 

 Dijital I/O Pinleri: 54 (15 tanesi PWM çıkışı) 

 Analog Giriş Pinleri: 16 

 Her I/O için Akım: 40 mA 

 3.3V Çıkış için Akım: 50 mA 

 Flash Hafıza: 256 KB (ATmega2560)  

 SRAM 8 KB (ATmega2560) 

 EEPROM 4 KB (ATmega2560) 

 Saat Hızı: 16 MHz 

 Uzunluk: 101.6 mm, Genişlik: 53.4 mm 

 Ağırlık: 36 g 

 
Şekil 4.2.2.4. Arduino Mega 

 

Raspberry Pi V2 Kamera 

Aracın görüntü algılama modülü olarak kullanılması planlanmaktadır. Piyasadaki 

muadillerine göre küçük, kompakt, ekonomik ve yüksek performanslı olduğu için tercih 

edilmiştir. 

 Görüntü Sensörü: Sony IMX219 8 megapiksel sensör 

 Lens Görüş Alanı: 73,8 derece 

 Diyafram Açıklığı (F): 2.0 

 Fotoğraf Çözünürlüğü: 3280 × 2464 piksel 

 Video Kaydı Çözünürlüğü:1080p30, 720p60 ve 640x480p90  

 Güç Girişi: 5V 

 Kullanılabilir Veri Çıktıları: UART serial, SPI, I2C, USB, digital, analog 

 Boyut: 25mm × 24mm × 9mm 
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Şekil 4.2.2.5. Raspberry Pi V2 Kamera 

 

Sonar  

Aracın su altındaki hedeflerinin tespitini sağlamak amacı ile kullanılması planlanmaktadır. 

Aracın tasarımına göre boyutu ideal ve ekonomik olduğu için tercih edilmiştir.   

 Maximum Besleme Gerilimi: 5.5Volt 

 İletişim Protokolü: Serial UART 

 Çalışması için Gerekli Voltaj: 3.3- 5 Volt 

 Çekilen Akım: 100 mA 

 Frekans: 115 kHz 

 Minimum Derinlik: 0.5m 

 Maximum Derinlik:30m  

 Çözünürlük (30m): 15cm  

 Çözünürlük (2m): 1cm 

 
Şekil 4.2.2.6. Ping Sonar 
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GY-87 10DOF Sensör Modülü 

Aracın su altındaki yönünün belirlenmesi, eksenel gönyenin sağlanması ve fanus içerisindeki 

basıncı kontrol etmek amacıyla kullanılması planlanmaktadır. İçinde birden fazla sensör 

algılama çeşidi bulundurduğu, fazla çıkışlı ve ekonomik olduğu için tercih edilmiştir. 

 Çalışma voltajı: 3V- 5V 

 İletişim modu: I2C standart haberleşme protokolü 

 Manyetik alan menzili: +/- 0.88 / 1.3 / 1.9 / 2.5 / 4.0 / 4.7 / 5.6 / 8.1 gauss 

 İvme ölçer menzili: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g 

 Jiroskop menzili: +/- of 250 / 500 / 1000 / 2000 derece/saniye 

 Boyut: 2.1 cm x 1.7 cm 

 Ağırlık: 22g 

 

Şekil 4.2.2.7. GY-87 10DOF Sensör Modülü 

 

ESC  

Aracın motorlarının çift yönlü sürülmesi amacı ile kullanılması planlanmaktadır. Boyutunun 

küçük ve kolay kontrol edilebilir olması sebebi ile tercih edilmiştir. 

 Voltaj: 7-26 volt (2-6S) 

 Maksimum Akım: 30A 

 Ağırlık: 16,3 g 

 Sinyal Voltajı: 3,3-5 volt 

 Sinyal Konnektörü: 3 pimli servo konektörü 

 Maksimum Güncelleme Oranı: 400 Hz 

 Maksimum ileri geçiş süresi: 1900 mikro saniye 

 Maksimum ters geçiş süresi: 1100 mikro saniye 

 

 
Şekil 4.2.2.8. Basic – ESC 
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Motor Emax MT4114 Fırçasız Drone Motor 340kv  

Aracın hareket kabiliyetini sağlamak için kullanılması planlanmaktadır. Uzun çalışma süresi, 

dayanıklı ve hafif tasarımı sebebiyle tercih edilmiştir. 

 340 KV 

 UZUNLUK: 35MM 

 ÇAP: 46MM 

 MOTOR YÖNÜ: CCW 

 AĞIRLIK: 141 GR 

 İTME GÜCÜ THRUST: 2020 GR 

 ŞAFT: 4MM 

 ESC: 30 A-60A -80A 

 

 
Şekil 4.2.2.9. Motor Emax MT4114 Fırçasız Drone Motor 340kv 

 

3s 10000 mAh 40C Li-Po Batarya 11.1v Pil 

Aracın enerji kaynağı olarak kullanılması planlanmaktadır. Çalışma süresi ve ağırlık olarak en 

uygun performansı vereceği tespit edilen batarya olduğu için kullanılmıştır. 

 Minimum Kapasite: 10000mAh 

 Konfigürasyon: 3S / 11.1v / 3 Hücre 

 Sürekli Deşarj Akımı: 40C (400A) 

 Patlamaya Karşı Akım (10 sn): 80C (800A) 

 Şarj Hızı: 1-2C (maks.5C) 

 Ürün Ağırlığı: 690 GR 

 Batarya Boyutları: L 170 x Y 59 x Y 32 mm 

 

 



 

 

24 

 

 
Şekil 4.2.2.10. 3s 10000 mAh 40C Li-po Batarya 11.1v Pil 

 

M10 Penetrator  

Aracın su geçirmez bölümü (fanus) ile dışında kalan tüm ekipman,,ların bağlantısını sağlamak 

amacı ile kullanılması planlanmaktadır.  

 Malzeme: Alüminyum (6063 Çekilmiş Çubuk)  

 Montaj Deliği Çapı: 10 mm 

 Civata-Somun Ölçüsü: M10 

 Maksimumu Çalışma Derinliği: 200 metre 

 Kablo Çapı: <6 mm 

 
Şekil 4.2.2.11. M10 Penetrator  
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Ip67 Su Geçirmez Anahtar 30A 

 Türü: On-Off Rocker Switch 

 Renk: Siyah - Mavi 

 Boyutları: 38x28mm 

 Yuva Boyutları: 27x25mm 

 Terminal: 4 pin 

 Akım / Gerilim: 30A / 250V AC 

 

 

 
Şekil 4.2.2.12. Su Geçirmez Anahtar 30A 

 

H05VV-F (TTR) Kablo  

Aracın içindeki bölümlerde bağlantı için kullanılması planlanmaktadır. Yüksek akıma 

dayanıklı, sağlam ve kendinden yalıtımlı olduğu için tercih edilmiştir. 

 Kesit (mm²): 3G 1.5 

 Gerilim: 300/500 V 

 Uzunluk: 10 Metre 

 Standart: TS EN 50525-2-11 

 

 

 
Şekil 4.2.2.13. H05VV-F (TTR) Kablo 
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AWG10 Silikon kablo 

Aracın suyla temas eden bölgelerinde kullanılan kablodur. Yanmaya karşı dayanıklıdır. 

 
Şekil 4.2.2.14. AWG10 Silikon kablo 

 Kalınlık: 10 AWG 

 Yalıtım Malzemesi: Silikon 

 Yanmaya karşı dayanıklı 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri  

Su altı aracının dış iskeleti; üretimi kolay, esnek ve dayanıklı bir malzeme olan PA12 

kullanılarak oluşturulmuştur. Araç içerisinde bulunan fanus plexiglass malzemeden üretilip 

elektronik kartların, sensörlerin ve kameranın korunması için kullanılmaktadır. Araç üretilirken 

dış iskelet montaj kolaylığı açısından iki parça şeklinde üretilmiştir. Üretimde çeşitli yöntemler 

kullanılarak (plastik kaynak, epoksi) bu parçalar birleştirilip sızdırmazlık sağlanmıştır. Thruster 

üretiminde ise 3d yazıcı kullanılıp ABS filament yerine dayanımı daha iyi olan PLA filament 

ile üretimi sağlanmıştır. 

 

Şekil 4.2.3.1. PA12 Baskı Makinesi 

 

Şekil 4.2.3.2. PA12 Soğutma Makinesi 
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Gravürleme ve Delme 

Arka kapağa konnektörlerin bağlantısı için açılacak olan deliklerde gravür ve matkap 

kullanılmıştır. 

 

Şekil.4.2.3.3. Arka Kapak Hizalama ve Delme İşlemleri Görseli 

Epoksi Uygulama 

Fanusu ve iç iskeleti birbirine birleştirmek, fanusa giriş/çıkış yapan tüm kablolarda ayrıca 

batarya kablolarında yalıtımı sağlamak için kullanılmıştır. 

 

 
Şekil.4.2.3.4. Çelik Epoksi Uygulama Görseli 
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3D Printer ile Thruster Üretimi 

Araç için Solidworks üzerinde tasarlamış olduğumuz thrusterların ana gövde, alt kapak ve 

pervanelerin üretimi ABS sertliğinde PLA filament kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Filament 

seçimindeki etkili husus PLA filamentin daha kolay basılması ve ABS filamentte bulunan 

sorunlara sahip olmamasıdır. Bu filament kullanılarak thrusterların %100 doluluk oranı ile 

üretimleri gerçekleştirilmiştir. Böylece ana gövde kadar sağlam parçalar elde edilmiştir. 

Testere ile Kesim 

Aracın tasarlanmış ve üretilmiş olan arka kapak kısmının fanus ile birleşimi esnasında 

sızdırmazlığının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için dış kısımlarına 6 adet ek cıvata noktası 

yerleştirilmiştir. Yapılan bu işlem dış iskelete düzgün bir şekilde yerleştirilemediği için takım 

olarak yapılan 6 adet ek iç kısma alınmıştır. Bu sebeple fanus kısmı 20mm kısaltılmıştır. 

Kısaltma işlemi, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin atölyesinden temin edilen aletler ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Plastik Kaynak Uygulaması 

Fanusun içerisinde bulunan elektronik malzemelerin yerleştirileceği tabla ve konnektörlerin 

monte edileceği arka kapak kısmı 3D yazıcı ile tek parça olarak basılamamıştır. Bu nedenle 

tabla ve arka kapak kısmı ayrı olarak üretilip, plastik kaynak uygulaması ile birbirine 

eklenmiştir.  

Sızdırmazlık için yapılan altı adet ek cıvata noktası ilk başta fanusun dış kısmında olacak 

şekilde üretilmiştir. Fakat oluşan sızdırmazlık problemi, plastik kaynak uygulaması ile altı adet 

ek cıvata noktasının, fanusun iç kısmına alınması ile çözülmüştür. 

 
Şekil.4.2.3.5. PA12 Kaynak Uygulama Görseli 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın fiziksel özellikleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4.2.4.1. de Solidworks 

üzerinden alınan detaylı kütle özellikleri tablosu verilmiştir. Şekil 4.2.4.1. de Solidworks 

üzerinden alınan ağırlık merkezi belirtilmiştir. Aşağıda ise aracın tamamlanmış halinin 

ölçümlerine yer verilmiştir. 

 Kütle = 7537,53 gram 

 Hacim = 3861,72 santimetre küp 

 Uzunluk = 550 milimetre 

 Genişlik = 468 milimetre 

 Yükseklik = 234 milimetre 

 
Tablo 4.2.4.1. Solidworks Programında Oluşturulan Fiziksel Özellik Tablosu 

 

 
Şekil 4.2.4.1. Ağırlık Merkezi Görseli 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

Şekil 4.3.1.’de elektronik sistem tasarımı şeması bulunmaktadır.  

 
Şekil 4.3.1. Elektronik Tasarım Görseli 
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4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci  

 

Aracın elektronik tasarım sürecinde, Ön Tasarım Raporunda sunulan malzemelerin 

seçimlerinin yapılması ile ilgili ayrıntılar verilmiştir.  

 

A- Gyro Sensörü  

Kullanılacak sensörün 3 görevi bulunmaktadır. Bu görevler aşağıda belirtilmiştir. 

 Eksen dönüş hızlarını belirleme 

 Eksenlerdeki eğimi belirleme 

 Aracın su geçirmez kısmında bulunan alanın basınç kontrolü 

Bu görevlerin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için kullanılabilecek dört adet Basınç 

Sensörü tespit edilip hepsiyle testler yapılmıştır. Tüm malzemelerde gerekli testler yapılıp 

aşağıya sonuçları resimler halinde verilmiştir. 

MPL3115A2: Bu sensör araç içerisinde bulunan iç basıncı ölçmek için kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 4.3.1.1. Örnek Arduino kodları-1 

 
Şekil 4.3.1.2. Gyro Sensörü  
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Yazılan kod ile ölçümleri yapılan malzemenin ölçümlerinde %2’lik bir sapma olduğu 

gözlemlenmiş ve araç için gerekli görevlerin tamamını kapsamaması sebebiyle 

kullanılmamıştır. 

GY-521: Bu sensör araç için gerekli olan yön belirleme sensörü olarak kullanılmaktadır. Tekli 

yonga, üzerinde birden fazla bileşen bulundurmaktadır. Bunlar jiroskop ve ivmeölçer 

sensörleridir. Jiroskop üç eksendeki eğimi ölçmek, ivmeölçer ise üç eksendeki dönüş hızını 

ölçmektedir. Jiroskop ve ivmeölçer 16 bit çözünürlüğe sahiptir. 5V beslemede araçtan gelen 

verileri 0,0763 ms’de okumaktadır. Bu sayede aracın stabil çalışması sağlanmaktadır. 

  

 
Şekil 4.3.1.3. Örnek Arduino Kodları -2 

 
Şekil 4.3.1.4. Örnek Arduino Kodları -3 
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GY-521 ivme ve sıcaklık sensörünün aracın hızını ve eğimini %2 sapma ile belirlediği 

görülmüştür. 

BMP180: Bu sensör basınç ve yükseklik sensörüdür. Kullanılacak kodları aşağıya yazılmış ve 

denenmiştir. 

 
Şekil 4.3.1.5. Örnek Arduino Kodları -3 

 

 

 
Şekil 4.3.1.6. Gyro Sensörü ve Örnek Arduino kodları-4 
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Yapılan denemeler ile birlikte cihazın iç basıncı ve elektronik bölümün sıcaklığı doğru olarak 

ölçülmüştür. 

L3GD20H: Bu sensör Arduino yardımı ile kullanılan hassas bir Gyro’dur. Araç içerisinde 

kullanılması üzerine yazılan kod aşağıda verilmiştir.  

 
Şekil 4.3.1.7. Gyro Sensörü 

 

 
Şekil 4.3.1.8. Arduino Örnek Kodları-5 

“L3GD20H” nin testleri yapılmış ve sensörün sadece eğim ölçümü yapması sebebiyle bu 

cihazın kullanılmaması tercih edilmiştir. 

Araç için kullanılacak sensör seçimi: GY-521 Gyro, Hız ve Sıcaklık Sensörü, araç için gerekli 

görevlerin üçte ikisini yerine getirmiştir. Araç içerisindeki iç basıncı kontrol etmek yerine 

araçta oluşabilecek su sızıntısında sıcaklık düşmesi yaşanacağı için, bu devrenin sıcaklık 

sensöründen de yararlanılması planlanmıştır. 

Teknik Özellikleri: 

 MPU-6050 modülleri (üç eksenli jiroskop + üç eksenli ivmeölçer) 

 Çipi kullanın: MPU-6050 

 Güç kaynağı: 3-5v (dâhili düşük bırakma regülatörü) 

 İletişim modları: standart I2C iletişim protokolü 

 Dâhili 16 bit AD dönüştürücü, 16 bit veri çıkışı 

 Jiroskop Aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s 
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B- Kamera 

Yarışma koşullarında aracın engelleri algılayıp otonom bir şekilde etapları tamamlayabilmesi 

için kullanılan görüntü sensörüdür. Su altında algılanan nesneleri ana işlem birimi olan 

Raspberry Pi 4’e “I2C” haberleşme protokolünü kullanarak veri aktarımını sağlamaktadır. 

Bu hususlarda üç adet kamera göz önüne gelmektedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 OV7670  

 
Şekil 4.3.1.9. OV7670 kamera görseli 

 OV2640 

 
Şekil 4.3.1.10. OV2640 

 

 Raspberry Pi V2 

 
Şekil 4.3.1.11. Raspberry Pi V2 
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OV serisi olan kameralar cihaza sadece görüntülerin getirilmesi konusunda yardımcı 

olmaktadır. Raspberry Pi V2 kameranın, Raspberry Pi 4 için kendi kütüphanesi bulunması yanı 

sıra görüntü işlemek için de kendi özel iç kütüphanesi bulunmaktadır. Bu sayede görüntü işleme 

süresi kısalmakla birlikte yüksek çözünürlükte görüntü işleme yapılabilmektedir. 

Seçilme Nedeni: Raspberry Pi V2 kameranın kendi içerisinde de bir görüntü işleme sistemi 

olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

Raspberry Pi V2 Teknik Özellikleri: 

 Görüntü Sensörü: Sony IMX219 8 megapiksel sensör 

 Lens Görüş Alanı: 73,8 derece 

 Diyafram Açıklığı (F): 2.0 

 Fotoğraf Çözünürlüğü: 3280 × 2464 piksel 

 Video Kaydı Çözünürlüğü:1080p30, 720p60 ve 640x480p90  

 Güç Girişi: 5V 

 Kullanılabilir Veri Çıktıları: UART serial, SPI, I2C, USB, digital, analog 

 Boyut: 25mm × 24mm × 9mm 

 

C- Ping Sonar  

Ping Sonar su altındaki cisimleri ses dalgaları yayarak tespit edip, bulunduğu konumun 

haritasını çıkarma işlemini sağlamaktadır. Bu verileri “I2C” haberleşme protokolü ile 

Raspberry Pi 4’e aktarmaktadır. 

Ping sonar yerine sualtında kullanılması için hidrofon kullanımı düşünülmüştür. Hidrofondan, 

kullanım için çok yer kaplaması ve maliyet olarak çok pahalıya gelmesi sebebiyle 

vazgeçilmiştir. 

Seçilme Nedeni: Kullanılacağı alan içerisinde en iyi verim alınabilecek sistem ve aracın 

tasarımı göz önüne alındığında ekonomik ve ideal boyutlarda olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

 
Şekil 4.3.1.12. Ping Sonar Görseli 
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Teknik Özellikler: 

 Maksimum Besleme Voltajı: 5,5 V 

 Minimum Besleme Voltajı: 4,5 V 

 Frekans: 115 kHz 

 Işın genişliği: 30derece 

 Minimum Menzil: 0.5m 

 Maksimum Menzil: 30m 

 İletişim Protokolü: Seri UART 

 Çekilen Akım: 100 mA 

 

D- Raspberry Pi 4 

Aracın otonom sürüşü için ana işlem birimi olarak kullanılmaktadır. Kamera, ping sonar, 

MPU6050 modüllerinden gelen verilerin anlamlı bir hale getirilip aracın istenen hedefe otonom 

bir şekilde hareketini sağlamaktadır.  

Seçilme Nedeni: Piyasadaki diğer işlemci ünitelerine göre çoklu işlem ve haberleşme sistemleri 

daha gelişmiş olup, ekonomik bakımdan uygun olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

 
Şekil 4.3.1.13. Raspberry Pi 4 Görseli 

 

Teknik Özellikler: 

 Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 

 2GB/4GB LPDDR4-3200 SDRAM 

 4/5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli 

 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 portu 

 Raspberry Pi 4 standart 40 pin GPIO bağlantısı (eski sürümler ile birebir uyumlu) 

 2 × mikro-HDMI portu (4K 60fps destekli) 

 2-hatlı MIPI DSI ekran portu 

 2-hatlı MIPI CSI kamera portu 

 USB-C üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

 GPIO bağlantısı üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 

 Çalışma ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C 
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E- Arduino Mega  

Aracın ara işlem birimi olarak kullanılmıştır. Raspberry Pi 4’ den gelen veriler yardımı ile 

Arduino Mega kartı, motorların hız ve yön kontrolünü sağlamak için ESC’lere gerekli PWM 

sinyallerini göndermektedir. 

Seçilme Nedeni: Piyasadaki muadillerine göre işlem hızı yüksek, haberleşme sistemleri ile 

kullanımında bir sorun yaratmayan, Raspberry Pi 4 ile arasında sorunsuz haberleşme 

kurmaktadır. Bu işlemleri fiyat ve performans bakımından sağlayabilecek en uygun ara işlem 

birimi olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

 
Şekil 4.3.1.14. Arduino Mega Görseli 

 

Teknik Özellikler: 

 Mikrodenetleyici: Atmega2560 

 Çalışma Gerilimi: 5V 

 Giriş Gerilimi: (önerilen) 7-12V 

 Giriş Gerilimi: (limit) 6-20V 

 Dijital I/O Pinleri: 54 (15 tanesi PWM çıkışı) 

 Analog Giriş Pinleri: 16 

 Her I/O için Akım: 40 mA 

 3.3V Çıkış için Akım: 50 mA 
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6- ESC  

Aracın tasarımlarında ilk olarak tek yönlü ESC kullanımı planlanmış ve bu sistemin tasarımları 

yapılmıştır. Ekonomik olarak kar edileceği düşünülmüştür. 

 
Şekil 4.3.1.15. Eski Röle Modülü görseli 

 
Şekil 4.3.1.16. Eski Röle Modülü Bağlantı Teknik Resmi i 

 

 

Kurulan devrenin denemeleri yapılmış ve yarattığı dezavantajlar aşağıda belirtilmiştir. 

 Aracın yön değiştirme sırasında dur-kalk işlemi yaparak vakit kaybetmesi 

 Herhangi bir motora geri yönde hareket verildiğinde rölelerin zaman zaman 

çalışmaması sebebi ile ESC’lerde bozulmalar meydana gelmesi 

 ESC ‘lerin yüksek akım çekmesi 

 Rölelerin akıma dayanamayıp yanması 
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Yukarıda verilen sonuçlar üzerine araçta tek yönlü ESC kullanımından vazgeçilerek çift yönlü 

ESC kullanılması tercih edilmiştir. 

 
Şekil 4.3.1.17. Yeni Çift Yönlü ESC Montaj Görseli 

Araçta seçilen motorların optimum düzeyde çalıştırılabilmesi için kullanılmıştır. Arduino Mega 

kartı üzerinden gelen PWM sinyallerini işleyerek motorların ileri veya geri yönde çalışmasını 

sağlamaktadır. Gerekli koşullarda ise hız kontrolünü de gerçekleştirmektedir.   

Seçilme Nedeni: Boyutunun küçük ve motorların çift yönlü olarak kontrol edilebilmesini 

sağlaması sebebi ile tercih edilmiştir. 

Teknik Özellikler: 

 Voltaj: 7-26 volt (2-6S) 

 Maksimum Akım: 30A 

 Sinyal Voltajı: 3,3-5 volt 

 Maksimum Güncelleme Oranı: 400 Hz 

 Maksimum ileri geçiş süresi: 1900 mikro saniye 

 Maksimum geri geçiş süresi: 1100 mikro saniye 

 

7-Fırçasız Motor 

Seçilen motorlar aracın su altındaki hareketini gerçekleştirebilmesi için gerekli itki kuvvetine 

sahiptir. Fırçasız motor seçilme sebebi sualtında daha hızlı dönüp daha verimli şekilde 

hareketini sağlamaktadır. Bu sayede motor tarafından oluşan kayıplar, tasarladığımız thruster 

ile birlikte minimum seviyeye indirilmektedir.     
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Teknik Özellikler: 

 340 KV 

 ÇAP: 46MM 

 MOTOR YÖNÜ: CCW-CW 

 İTME GÜCÜ THRUST: 2020 GR 

 ESC: 30 A-60A -80A 

Aracın ilk tasarımlarında kullanılmak üzere 980 kv güce sahip olan Emax fırçasız motor 

denenmiş ve motora uygun thruster çizimleri yapılmıştır. 

 
Şekil 4.3.1.18. Pervane Görseli 

 

 

Oluşturulan çizimlerin yardımı ile yapılan analizler sonucunda iki motorun kıyaslanması 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Koşullar Emax 980KV Emax 340KV 

Max. Rpm zamanında akım(havada) 2a 2a 

Max. Rpm zamanında akım(suda) 5a 5a 

İtme gücü 800gr 2020gr 

Güç 180w 340w 

Verim 4,44 5,94 

Max. RPM 6960 6450 
Tablo 4.3.1.1. Motor Karşılaştırma Tablosu 

 

Seçilme Nedeni: Yapılan tablonun da yardımı ile aynı akım ve devir zamanlarında 340 kv ‘lık 

motorun itme gücünün yüksek olması sebebiyle tercih edilmiştir. 

8- Li-Po Batarya  

Tüm sistemin çekeceği akım ve sağlanması gereken gerilim göz önünde bulundurularak, 

otonom etapların zamanında ve maksimum verimde tamamlanabilmesi için 10.000 mAh’lik 

batarya seçimi yapılmıştır. Bataryada oluşabilecek herhangi bir soruna karşı elektronik 

ekipmanların zarar görmemesi için aracın dışına ek bir bölüm tasarlanmıştır. 

Seçilme Nedeni: Çalışma süresi ve ağırlık olarak en optimum performansı vereceği tespit 

edilen batarya olduğu için tercih edilmiştir. 
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Teknik Özellikler: 

 Minimum Kapasite: 10000mAh 

 Konfigürasyon: 3S / 11.1v / 3 Hücre 

 Sürekli Deşarj Akımı: 40C (400A) 

 Patlamaya Karşı Akım (10 sn.): 80C (800A) 

 Şarj Hızı: 1-2C (maks.5C) 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Arduino Mega tasarlanan algoritma sayesinde cihazın kontrolünü sağlamaktadır. Cihaz 

kontrolü için Arduino’nun Servo Kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphane sayesinde cihazın 

motorlarının istenilen şekilde tepki vermesi sağlanmıştır. Raspberry Pi 4 ve Arduino serial 

portlar sayesinde haberleşmektedir. Bu haberleşme otonom hareketler için tasarlanan .Net 

Framework üyesi olan C# ile tasarlanan arayüz sayesinde kontrol edilmektedir. C# arayüzünden 

algoritmalar arasında geçiş sağlanmaktadır. Cihazın stabil bir şekilde çalışabilmesi için gyro 

sensörü kullanılmıştır. Gyro sensör aracın kontrolünü sağlayacak olan arduino ile ortak şekilde 

çalıştırılmaktadır. Bu sayede cihazın denge kabiliyeti sağlanmaktadır. Otonom görevlerde bir 

açık kaynak kodlu kütüphane olan Opencv kullanılmıştır. Araç, OpenCV ile bağlantılı Haar 

Cascade Classifer kullanılarak, kameradan okutulan nesneyi tanımaya uygun hale getirilmiştir. 

Böylece araca istenilen bir nesneyi tanımlamak için eğitilmesi sağlanmıştır. Cihazın işleyiş 

algoritmaları aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.3.2.1. Aracın Algoritma İşleme Süreci 
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Cihazın Haar Cascade kullanılarak eğitim algoritması; 

 

 
Şekil 4.3.2.2. Haar Cascade Eğitim Algoritması 

 

Kapıdan Geçiş otonom görevi algoritması; 

 

 
Şekil 4.3.2.3. Kapıdan Geçiş Görev Algoritması 
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Denizaltı Tespit Algoritması; 

 

 
Şekil 4.3.2.4. Denizaltı Tespit Algoritması 

 

 

Hedef Tespit Algoritması; 

 

 
Şekil 4.3.2.5. Hedef Tespit Algoritması 
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Cihazın Modları:  

Cihazın algoritmalar arasında geçiş yapabilmesi için modlar tasarlanmıştır. Bu modlar 

sayesinde arayüz üzerinden yazılıma erişim sağlanabilmektedir. 

SCAN: Cihaz kendi etrafında dönerek etraf taramasını gerçekleştirmektedir. İstenilen nesneyi 

tespit ettiğinde dönme işlemi durdurulmaktadır. 

LEARN: Kamera ile istenilen nesne taratılmaktadır. Tarama sonucunda nesne algılanması 

sağlanmaktadır. 

KAPI OTONOM: Kapı algoritmasını çalıştırmaktadır. 

DENİZALTI OTONOM: Deniz altı algoritmasını çalıştırmaktadır. 

TESPİT OTONOM: Tespit algoritmasını çalıştırmaktadır. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Arduino Mega uçuş kontrol kartına dönüştürülürken Arduino kodları ve Servo Kütüphanesi 

kullanılmıştır. Otonom görevler için yapılan araştırmalar sonucunda bize en uygun olan yazılım 

dilinin C++ ve açık kaynak kodlu bir kütüphane olan Opencv olacağı kararlaştırılmıştır. 

OpenCV programı üzerinden kamera ve cihaz haberleştirilmektedir. Kameradan gelen veriler 

doğrultusunda C++ ve Arduino serial portları üzerinden haberleşerek araç hareket ettirilmiştir. 

Haar Cascade Classifier kullanılarak cihaz eğitimi sağlanmaktadır. Eğitim gerçekleştirilirken 

istenilen nesnenin olduğu en az 200 tane fotoğraf (Pozitif Fotoğraf) ve nesnenin içerisinde 

bulunmadığı en az 100 tane fotoğraf (Negatif Fotoğraf) çekilmektedir. 

 

C++ ile Kontrol 

Otonom hareket zor ve karışık bir işlem olmasından dolayı C++ ile bir arayüz geliştirilmiştir. 

Bu arayüzden OpenCV ile eğitim için pozitif ve negatif fotoğraflar çekilmesi, bu fotoğrafların 

bir .xml dosyasına işlenmesi, .xml dosyasındaki verilere göre eğitim, otonom görevler için 

cihazın devreye girmesi sağlanmaktadır. 

 
Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli 
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Şekil 4.3.3.2. C++ Arayüz Görseli-1 

 
Şekil 4.3.3.3. C++ Arayüz Görseli-2 

 

Opencv içerisinde özellikle makine öğrenmesi ve görüntü işlemeyle bağlantılı 2000’den fazla 

algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalardan biri olan Haar Cascade Classifier sayesinde cihaz 

eğitimi gerçekleştirilmektedir. Haar Cascade Classifer ile eğitilmesi istenilen nesnenin pozitif 

ve negatif fotoğrafları kaydedilerek uygulanan PID (oransal-integral-türevsel denetleyici 

kontrol döngüsü) formülü sayesinde alınan fotoğraflara göre eğitim başarıyla tamamlanmıştır. 
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Pozitif Fotoğraf Sekmesi (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-1.) 

Pozitif Fotoğraf sekmesi seçildikten sonraki açılan menü Şekilde belirtilmiştir. 

 
Şekil 4.3.3.4. Pozitif Fotoğraf Algılama Görseli 

 

Negatif Fotoğraf Sekmesi (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-2.) 

Negatif Fotoğraf sekmesi seçildikten sonraki açılan menü Şekilde belirtilmiştir. 

 
Şekil 4.3.3.5. Negatif Fotoğraf Algılama Görseli 

 

Yapay Zekâ (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-3.) 

Yapay Zekâ sekmesi, açıldıktan sonra çekilen Pozitif ve Negatif fotoğraf bilgilerini 

bulundurması için eklenmiştir. Oluşturulan XML dosyasına göre PID formülü 

(str(math.floor((int(a) - int(b)) / (1 + (int(asama) - 1)*(1 - 0.995))))) ile eğitim sağlanmaktadır. 

Öncelikle kaç aşamada eğitim istenildiği girilmelidir. Program girilen aşama sayısına göre 
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işlemi başlatır. İstenilen aşama değeri ne kadar büyükse süre o kadar uzar. Örneğin bir insan 

yüzü tanımlama işlemi için 17 aşama girilmelidir. Bu durum ise yaklaşık 1 hafta gibi bir süre 

de gerçekleşmektedir. 

 
Şekil 4.3.3.6. Nesne Tanımlama Görseli 

Kapı Görevi Sekmesi (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-4.) 

Otonom kapı görevi sekmesi Şekil 4.3.3.1.’de belirtilen algoritmaya göre işlemektedir. Bu 

sekmeye girilebilmesi için bir kapı tanıtılmalıdır.  

 

Maket Görevi Sekmesi (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-5.) 

Otonom maket görevi sekmesi Şekil 4.3.3.1.’de belirtilen algoritmaya göre işlemektedir. Bu 

sekmeye girilebilmesi için bir deniz altı maketi tanıtılmalıdır. 

 

Top Düşürme Görevi Sekmesi (Şekil 4.3.3.1. Otonom Sistem Uygulama Görseli-6.) 

Otonom top düşürme görevi sekmesi diğer sekmelere göre biraz farklıdır. Pingerli topun tespiti 

için Ping Sonar kullanılmaktadır. Bu sonar sayesinde pingerli top tespiti sağlanmaktadır. Şekil 

4.3.3.1.’de belirtilen algoritma uygulanır. 
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5. GÜVENLİK  

 

TEOS ROV Team güvenlik konusunu her zaman ilk sırada tutmuştur. Takım üyeleri iş 

güvenliği eğitimi almış olup çalışma sırasında herhangi bir tehlike anında var olan güvenlik 

önlemlerinin yanında ek tedbirleri de en hızlı şekilde almaya hazırdır. Her türlü sonucu 

hazırlıklı şekilde beklemektedir. 

Her üyenin çalışma ortamı pandemi şartları nedeniyle ev ortamı ile sınırlı kaldığı için ilk yardım 

malzemesi, konfor ve güvenlik şartlarını her üye kendi sağlamıştır.  

Robotun ihtiyaç duyulan kısımlarında ve alet takımlarında kullanılmak üzere güvenlik etiketleri 

yerleştirilmiştir. Her ekipmanının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili güvenlik eğitimleri takım 

üyelerine verilmiştir.  

Çalışmanın gerekliliğine uygun olarak çalışmayı yapan kişi kişisel koruyucu donanımları 

kullanmaktadır. Bu donanımlar gözlük, kulak tıkacı, koruyucu eldiven, maske ve yüz koruyucu 

şeklinde sıralanıp takım üyeleri tarafından çalışma öncesinde işe uygun olarak seçilmektedir. 

Yarışma şartnamesinde belirtilen; 

 Robot, üzerinde acil durdurma butonu olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Sızdırmazlık açısından araç konnetör bağlantı kapak kısmının su altında gevşememesi 

açısından fiberli somun kullanılmıştır. Somun ve vidaların sızdırmazlığı ise o-ring’lerle 

sağlanmaktadır. 

 Konnektörlerin içerisine su sızmasını engellemek için conta kullanılmaktadır.  

 Herhangi bir arıza durumunda aracın kolay sökülüp takılabilen parçalar halinde tasarımı 

yapıldığından kaynaklı ani bir su sızmasına karşı kademeli olarak iki adet o-ring 

kullanılmaktadır.  

 Robot üzerinde tehlike unsuru içeren kısımlarda ve alet takımlarında güvenlik etiketleri 

bulunmaktadır. 

 Elektrik kablolarının lehimlenen ve açıkta kalan kısımlarının yalıtımı sağlanmaktadır. 

(Kabloların elektrik yalıtımı sağlanmaktadır.) 

 Elektronik ekipmanların montajı esnasında lehimlenen bölgelerde oluşan sivri uçların 

anten görevi yapacağı bilindiği için, sivri uç bırakılmamasına özen gösterilmiştir. 

 Robotun çevresinde yer alan elektrik motorlarının sıvı izolasyonu sağlanmıştır. 

Acil Stop Butonu; 

Acil durdurma butonu aracımız batarya ile çalıştığı için aracın üstünde konumlanmak 

zorundadır. Acil durdurma butonunun sızdırmazlığı ise başlı başına bir araştırma konusu 

olabilecek kadar zor bir konu olduğu için bataryanın pozitif (+) kutbu sızdırmaz bölümden ayrı 

bir bölmeye alınıp acil durdurma butonuna bağlanmıştır. Bu sayede araç içi sızdırmazlığı 

tehlikeye girmemektedir.  
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6. TEST 

Aşağıda araca uygulanan sanal ve fiziksel testlerin yapılış ve sonuçları başlıklar halinde 

sunulmuştur. 

Ansys HAD Analizi 

Solidworks üzerinde tasarımı yapılmış olan aracın Ansys programı üzerinde hesaplamaları 

yapılıp; HAD analizleri, hız, basınç, türbülans ve viskozite gibi testlere tâbi tutulmuştur. Aracın 

su altındaki ileri yönlü hareketinde oluşan direnç noktaları ve arkasında oluşan türbülans 

girdapları gözlenip, bu veriler görsel olarak belgelenmiş, hareket karakteristiği çıkarılmıştır. Bu 

testler sonucunda gövdede stres oluşan noktalar belirlenmiştir. Bu sayede gerekli malzeme 

miktar ve çeşitleri kararlaştırılmıştır. 

 

 
Şekil 6.1. Ansys Hız Analizi Görseli 

 

 
Şekil 6.2. Ansys Basınç Analizi Görseli 
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Şekil 6.3. Ansys Türbülans Analizi Görseli 

 

 
Şekil 6.4. Ansys Viskozite Analizi Görseli 

 

Sızdırmazlık Testi 

Aracın sızdırmaz olması gereken 2 bölümü vardır. Bunlar batarya kutusu ve fanustur. Fanusun 

sızdırmazlığı için arka kapağına üç adet conta konulmuş ve kapağın sabitlenmesi için altı adet 

cıvata kullanılmıştır. Bu şekilde sızdırmazlık sağlanmıştır. Fanusa uyguladığımız bu 

yöntemlerin yeterli olup olmadığını doğrulamak için fanusun içine elektronik devre yerine 

GoPro konulup fanus suya daldırılmış ve suda bekletilmiştir. GoPro ile test sonunda fanus 

içinde herhangi bir sızıntı olup olmadığı kayıt altına alınmıştır. Sonuç olarak uyguladığımız 

yöntemin sızdırmazlık için yeterli olduğu gözlenmiştir. Yeni batarya kutusunda sızdırmazlık 

için 2 adet şerit conta ve 12 adet cıvata kullanılmıştır. Sızdırmazlık testi fanus ile aynı şekilde 

yapılmıştır. Test sonucunda batarya kutusunun sızdırmadığı gözlenmiştir. 
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Elektronik Testi 

Tüm elektronik devrenin araç dışında kurulumu yapılıp komponentlerin düzgün çalışıp 

çalışmadığı test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda röle devresinin sağlıklı çalışmadığı tespit 

edilmiştir. 

Yazılım Testi 

Yazılım; Arduino, C#, C++ ve Raspberry olmak üzere 4’e ayrılmaktadır. Pilot uçuş kartı olarak 

Arduino kodlanırken yeteri kadar pini olmadığı ve yazılımı kaldıramadığı için Arduino 

Uno’dan Arduino Mega’ya geçiş yapılmıştır. Arduino kontrolü için C# ile oluşturulan bir 

arayüz geliştirilip bu arayüzün Linux veri tabanlı bir Raspberryde kullanılamadığı tespit 

edilmiştir. Bu sebeple Raspberry Pi 4’e mono eklentisi kurulmuştur. Yazılım dilinde öncelikli 

olarak python kullanmayı tercih edildi. Yapılan testler sonucunda Arduino ve Python’un yeteri 

kadar iyi haberleşemediği ve stabil çalışmadığı tespit edilmiştir. Arduino kodunun tabanı olan 

C++ test edilip kullanılması tercih edilmiştir. 

Hareket Kabiliyeti (Motor Kalibrasyonu, Gyro) 

Araç su altına girmeden önce dışarıda kurulan prototip düzenek üzerine motorlar ve gyro 

sensörü yerleştirilmiştir. Motorların düzenek üzerine ilk bağlandığında kalibrasyonu olmadığı 

için arduino üzerinden kalibrasyonu sağlamak için gerekli kodlar yollanıp, kalibrasyon testi 

yapılmıştır. Gyro sensörünün testi ise motorların kalibrasyonundan sonra gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak gyro sensörünün düzenekteki hareketlere istenilen şekilde tepki verip düzeneğe 

gerekli sinyalleri gönderdiği gözlemlenmiştir. 

Fanus İçi Buğu Testi 

Fanusta bulunan elektronik bileşenlerin ısınması sonucu fanus içinde bulunan havadaki nemin 

içeride buğu oluşturması tehlikesi test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda fanus içine buğu 

önleyici uygulaması ve nem emici paket koyulması sonucuna varılmıştır. 

Termos ile Pinger Üretim Testi 

Pingerli top etabı için elimizde bulunan imkanlar ile oluşturduğumuz su geçirmeyen metal 

kabın içerisine 5v üzerinden çalışan titreşim motoru bağlantısı yapılıp su atlında belirli bir 

noktaya konumlandırılmıştır. Pinger tespiti için kullanacağımız sonarın testini bu düzenek ile 

sağlayıp düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığı denenmiştir. Testler sonucunda pinger etabı 

için kullanılacak ping sonar cihazının istenilen şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.  

Motor Titreşiminin Sonara Etki Testi 

Araç su altında çalışır durumda iken pinger tespiti için kullanılacak sonarın araç üstündeki 

motor titreşimlerinden etkilenip etkilenmediği test edilmiştir. Testler sonucunda motorlardan 

yayılan titreşimin ping sonar verilerinde herhangi bir sapmaya yol açmadığı gözlemlenmiştir. 

Parkur Testleri 

Etaplardaki parkurların açıklanan ölçü ve boyutlara göre imalatı yapılmıştır.  Bu prototipler ile 

aracın parkurlardaki performans ve görüntü işleme testleri yapılmıştır. Testler sonucunda aracın 

etapları tamamlayabildiği gözlemlenmiştir.  
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Şekil 6.5. Kapı Görevi İçin Parkur Yapımı-1 

 

 
Şekil 6.6. Kapı Görevi İçin Parkur Yapımı-2 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Kavitasyon (Motor Pervane Testi) 

Tasarlanıp üretilmiş olan 3 bıçaklı thrusterlar normal koşullarda havuz su sıcaklığının 28 derece 

olduğu ortam koşullarında test edilirken kavitasyondan kaçınmak için akış içerisinde 

pervanelerin herhangi bir yerdeki basıncının havuz suyu sıcaklığındaki buhar basıncının altına 

düşmemesi gerekmektedir. Şayet basınç 3.181 kPa buhar basıncının altına düştüğünde 

pervanelerdeki performans düşüklüğü, istenmeyen titreşim ve kavitasyon kabarcıklarından 

kaynaklı deformasyonların görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda akış 

içerisindeki basıncın 3.181 kPa’ın üzerinde tutulması gerekmektedir. 

 
Şekil 6.7. Ansys Hız Analizi Üzerinden Kavitasyon Hesaplama 

 

 
Şekil 6.8. Motor Test Görseli 
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7. TECRÜBE 

Aracın tasarım, üretim ve test aşamalarında yaşanan olumsuz durumlar, yapılan hatalar ve 

bunların üstesinden takım olarak nasıl gelindiği anlatılmıştır. 

Arka Kapak 

ÖTR sürecinde belirlediğimiz konnektörler tasarladığımız arka kapaktaki yuvalarına uymadığı 

gözlemlenmiştir. Bu sebeple arka kapağı yeniden tasarlayıp bu kapağa uyumlu yeni 

penetratörler alınmıştır. 

Gripper Kol Tutma Aparatı 

3d yazıcı kaynaklı bir hatadan dolayı robot kol montaj noktasının istenilen ölçülerde basımı 

gerçekleşmemiştir. Bu sebeple eski bağlantı noktasını kullanarak yeni bir bağlantı aparatı 

tasarlanıp üretilmiştir.  

Konnektör 

Ön Tasarım Raporunda kullanılan araç modelinin eski konnektörlerinde uzunluk problemi ile 

karşılaşılmıştır. Bu sebeple elektronik devrelerin içine yerleştirileceği fanusta 20 mm kısaltma 

yapılmıştır. Fanusun içinde bulunan destek yapıları da bu kısaltma işlemine göre tekrar revize 

edilmiş ve üretilmiştir. Buna istinaden elimizdeki eski konnektörler yerine boyutları daha ufak, 

kullanışlı ve ekonomik yeni konnektörler temin edilmiştir.  

Pil Kutusu Tasarım Süreci 

ÖTR de tasarlanmış olan pil yuvasında sızdırmaz olması gereken parça sayısı fazla olduğundan 

dolayı yeni bir tasarıma gidilmiştir. İçeride olan vidalama noktaları pil yuvasının dış kısmına 

alınmış ve ana gövde üç parçadan iki parçaya düşürülmüştür. Bu sayede sadece tek bir nokta 

üzerinden sızdırmazlık yapılmıştır. Ekonomik açıdan ise hem basım malzemesi hem de 

sızdırmazlıkta kullanılan malzemelerden tasarruf sağlanmıştır. 

Thruster Alt Kapağı 

Ön Tasarım raporunda oluşturulan thruster kapak tasarımının yapısal olarak motor torkunu 

dengeleyemediği fark edilmiştir. Bu sebeple tasarımda iyileştirme ve yapısında güçlendirme 

yapılmıştır.  

Röle Devresi  

Aracın ilk olarak motor hareketlerini test etmek amacı ile ucuz maliyetli kendi tasarımımız olan 

tek yönlü ESC ve röle devresi kurulmuştur. Kurulan bu devre sonucunda arduino üzerinden 

rölelere gelen verilerin röle kartı tarafından düzgün işlenemediği gözlenmiştir. Bunun 

sonucunda motorlarda yeterli verimlilik ve doğruluk sağlanamadığı için çift yönlü ESC 

kullanılmıştır. 

Buğu Önleyici 

Normal koşullarda havuz suyunun 28 derece olması, fanus içerisindeki havanın elektronik 

ekipmanların çalışmasıyla birlikte sıcaklığının artması nedeni ile iç ortam ve dış ortam 

arasındaki yoğunluk farkından dolayı fanusun dome kısmında buğulanma oluşmaktadır. Bunu 

engellemek amaçlı aerosol çözelti kullanılarak buğu oluşumuna engel olunmuştur. 
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Sponsor Sunumu  

Aracımızın artı ve eksi yönlerini hazırlayıp, diğer yarışmacılara kıyasla farklılıklarımızdan 

bireysel ve takım olarak vizyon ve misyonumuzu anlatan bir sunu hazırlanmıştır. Bu hazırlanan 

sunum neticesinde alanımızla ilgili firmalarla görüşüp onlarında fikirleri doğrultusunda takım 

olarak kendimizi geliştirdik. Konuştuğumuz firmaların bir kısmı bizlere geri dönüş sağlamış ve 

bizlere her konuda sponsor olmuşlardır.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Teos Rov Team olarak bu kısımda aracın araştırma ve geliştirme aşamaları, kritik tasarım 

raporu oluşturulması, üretim aşamaları, test süreçlerini içeren bir zaman planlaması, nihai bütçe 

planlaması ve risk planlaması yapılmaktadır. 

 

Tablo 8.1. Projenin Zaman Planlama Tablosu 

 

Ay

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hafta

NO Yapılan Çalışma Başlangıç Bitiş 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 Gün

1
Araştırma ve 

Geliştirme
1 Aralık 15 Temmuz 224

2
Literatür 

Araştırması
1 Aralık 22 Ocak 51

3
Projeyle Alakalı 

Bilgi Toplama
1 Aralık 22 Ocak 51

4
Gereksinimlerin 

Analiz Edilmesi
1 Ocak 8 Şubat 37

5
Aracın Mekanik 

Tasarlanması
1 Şubat 15 Mart 44

6
Aracın Elektronik 

Tasarımı
22 Şubat 15 Mart 23

7

Araç için Gerekli 

Bütçenin 

Belirlenmesi

8 Mart 15 Mart 7

8

Aracın Üretim 

Sürecinin 

Planlanması

8 Mart 1 Nisan 23

9
Aracın Üretim 

Süreci
1 Nisan 30 Mayıs 59

10
Araca Gereken 

Parçaların Temini
8 Mart 8 Mayıs 60

11
Aracın Mekanik 

Montajı
22 Nisan 30 Mayıs 38

12
Aracın Elektronik 

Montajı
8 Mayıs 30 Mayıs 22

13
Yazılım Mimarisi 

Tasarımı
8 Şubat 15 Mart 37

14
Modullerin 

Tasarımı
22 Şubat 15 Mart 23

15 Kodların Yazılması 22 Mart 1 Mayıs 39

16

Yapay Zekanın 

Geliştirilmesi ve 

Eğitilmesi

1 Mayıs 1 Haziran 30

17
Parkurların İmal 

Edilmesi
15 Mayıs 30 Mayıs 15

18

Aracın 

Thrusterlarının 

Test Edilmesi

15 Mayıs 21 Mayıs 6

19

Aracın Sızdırmazlık 

Çalışmaları ve 

Testleri

1 Haziran 22 Haziran 21

20

Aracın Havuzda 

Parkur Testlerinin 

Yapılması

1 Temmuz 15 Ağustos 44

Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21

Tarihler

Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21
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Tablo 8.2. Projenin Bütçe Tablosu 

 

 

 

 

 

NO. Malzeme Adı Adet Link Fiyat

1. Basic ESC 10
https://bluerobotics.com/store/thrusters/sp

eed-controllers/besc30-r3/
₺1.950,00

2. Fırçasız Motor 340kv CCW 3
https://www.f1depo.com/Emax-MT4114-

FircasizDrone-Motor-340kv-CCW,PR-
₺1.386,00

3. Fırçasız Motor 340KV CW 4
https://www.f1depo.com/Emax-MT4114-

FircasizDrone-Motor-340kv-CW,PR-
₺1.848,00

4.
AltIMU-10 V5 Gyro, - PL-

2739[21:37]

https://www.robotistan.com/altimu-10-

gyro-ivmeolcer-pusula-ve-yukseklik-
₺207,00

5. 3x1.5 Marin Tipi Kablo 60
https://urun.n11.com/elektrik-ve-

elektronik/3x15- marin-yassi-kordon-
₺550,00

6. M3 cıvata somun seti 1
https://urun.n11.com/vida-civi-somun/900-

parcam3-vida-civata-somun-pul-seti-
₺43,00

7. M10 Penetratör 10
https://lentamarine.com/urun/m10-

penetrator/
₺350,00

8. Porima Tough PLA Filament 1
https://www.porima3d.com/urun/porima-

toughpla-filament
₺146,00

9. Raspberry pi4 4GB 1
https://www.robotistan.com/raspberry-pi-

4- 4gb?language=tr&h=c6933fa7&gclid=
₺560,00

10.
LOCTITE H Y 4080 Gri Çok 

Amaçlı Hibrit Yapıştırıcı 50 ml
1

https://urun.n11.com/hizli-yapistirici/loctite-

hy4080-gri-cok-amacli-hibrit-yapistirici-
₺157,00

11.
Raspberry Pi Orijinal Kamera 

Modülü V2
1

https://www.direnc.net/raspberry-pi-

kamera-modulu-v2
₺410,00

12.
Plastik Dişi Erkek Distans Aralayıcı 

14mm - 6mm
20

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-

vesetleri/plastik-disi-erkek-distans-
₺10,00

13. Arduino MEGA 2560 R3 Klon 1
https://www.robotistan.com/arduino-

mega2560-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-
₺67,00

14.
Güçlü Robotik El - Strong Robot 

Gripper
1

https://www.robotistan.com/guclu-robotik-

elstrong-robot-gripper
₺269,00

15. Ping Sonar 1
https://bluerobotics.com/store/sensors-

sonars-cameras/sonar/ping-sonar-r2-rp/
₺2.015,00

16. Fanus 1 ₺150,00

17. PA 12 TOZ FİLAMENT BASKI ₺10.150,00

Toplam Fiyat: ₺20.268,00
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RİSK ÇÖZÜM 

Motorun Arızalanması 1) Arıza durumları için yedek motor bulundurulacaktır. 

ESC’ lerin Arızalanması 1) Arıza durumları için yedek ESC bulundurulacaktır. 

Yazılımsal Sorun 

Oluşması 

1) Batarya sisteminde acil güç kesme butonu bulundurulacaktır. 

Elektronik Devre 

ve Elemanlarının 

Arızalanması 

1) Arıza durumları için her bir elektronik devre ve elemanları yedek olarak 

hazırda bulundurulacaktır. 
 

2) Yedek elektronik devre ve elemanlarının da arızalanması durumunda 

tamiri mümkün olan parçalar tamir edilecektir. 

Yalıtılmış Alana Su 

Sızıntısı 

1) Aracın yalıtılmış alanına konulacak basınç sensörü ile sızıntı ve kaçak 

kontrolü sağlanacak, gerekli müdahale yapılacaktır. 
 

2) Fanusun herhangi bir darbe sonucunda yapısal bütünlüğünün bozulması 

ve yalıtımının tekrar sağlanamaması durumunda yedek fanus 

bulundurulacaktır. 

Konnektör Kaynaklı 

Kısa Devre Oluşması 

1) Acil güç kesme butonu kullanılarak güç kesilip araçta arızalı olan 

konnektör tespit edilip değiştirilecektir. 
 

2) Kısa devre kaynaklı elektronik devre ve elemanlarında oluşabilecek 

hasarlar için parçaların yedekleri hazırda bulundurulacaktır. 

Enerji Kaynağının 

Patlaması 

1) Yedek enerji kaynağı bulundurulacaktır. 

Tablo 8.3 Projenin Risk ve Çözüm Tablosu 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Agora insansız su altı aracı, su altında manevra kabiliyeti yüksek olan canlıların fiziksel 

özeliklerinden ilham alınarak tasarlanmıştır. Teknofest insansız su altı kategorisi için 

tasarladığımız bu su altı aracının temel özgünlük kısımları aşağıda sunulmuştur; 

Tasarlanan aracın iskeleti oluşturulurken polyamid tabanlı bir toz olan PA 12 kullanılmıştır. 

Polyamidler, amid birimler içeren uzun zincir polimerlerdir. Bu polimerler, bir asidin amit ile 

polimerizasyonundan oluşmaktadır. 3D Printer ile PA 12 polyamid toz malzeme kullanılarak 

agora insansız su altı aracının iskeleti üretilmiştir. Üretilen su altı aracında kapalı gövde tasarımı 

yerine, suya karşı daha az direnç oluşturması için açık bir iskelet üretimi tercih edilmiştir.  

Fanusun içinde bulunan kızak kısmı kendi özgün tasarımımız olup iki kademeli ve paralel 

şekilde geçmeli olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda elektronik devrelerin bağlı olduğu iç 

kızak, dış iskelet ile aynı yöntem kullanılarak aracımıza özgün üretilmiştir. Yalıtımının daha 

kolay bir şekilde uygulanması için fanusun genel yapısındaki dome(bombe) kısmı sabit bir 

şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede kameranın geniş açılı şekilde görüntü alabileceği 

bir ortam oluşturulmuştur. Ek aparat üretimine gerek kalmamıştır.  

Motor konumlandırılması için ilham aldığımız Caretta Carettaların suda hareketlerini sağlayan 

ve kürek görevi gören dört adet yüzgeci vardır. Aracımızda bu yüzgeçlerden yola çıkılarak 

yatayda hareket sağlayan dört motorun (45 derecelik açılar ile yerleştirilmiştir) konumu 

belirlenmiştir. Dikey hareketi ve dengeyi sağlamak için ağırlık merkezi göz önünde 

bulundurularak üç motor yerleştirilmiştir. Pervanelerin üç, beş ve yedi bıçak olarak teknik 

çizimleri yapılmıştır. Her pervanenin motorlara ayrı ayrı montajı yapılmıştır. Elde edilen 

optimum su akışını ve çektiği akım değerlerinin verileri kontrol edilerek üç bıçaklı motor 

pervanesi kullanılmıştır. 

Batarya için dış iskelet haricinde ek bir kutu tasarlanmıştır. Batarya kutusunun 

konumlandırılması dış iskeletin ayak kısmına yapılmıştır. Bu sayede aşırı ısınma ve patlamalar 

sonuncunda fanus iç kısmında bulunan elektronik bağlantıların ve kartların zarar görmesi 

engellenmiştir. 

Araç tasarımında herhangi bir arızayla karşılaşma sonucu elektronik ekipmanları fanus 

içerisinden rahatlıkla çıkarılması için iki parçadan oluşan iskelet tasarımı üretilmiştir.  

Teos ROV Team olarak, Pixhawk Uçuş Kontrol Kart’ının içindeki hazır arayüz yerine, yarışma 

ruhuna bağlı kalmak amacı ile kendi bünyemizde tasarlanan arayüz kullanılmıştır.  
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10. YERLİLİK 

Teos Rov Team takımı olarak üretmiş olduğumuz insansız sualtı aracımızı imkânlar neticesinde 

yerliliğimizi aşağıdaki işlemlerle sınıflandırdık;  

 Dış İskelet 

 Fanus 

 Pervaneler 

 Pil Kutusu 

 Aracın Kablolamaları 

 Aracın Tüm Test Aşamaları 

 Gerekli Mühendislik Hesaplamaları  

 Elektronik Komponentlerin Dizaynı 

Bu sınıflandırmaların nasıl yapılması gerektiği, birçok işlem basamağı ile grup çalışması 

şeklinde beyin fırtınası yaparak, üniversitemiz bünyesinde bulunan baskı atölyelerinde ve 

laboratuvarlarında bize verilmiş imkânların %100’ünü kullanıp aracımızın üretiminin %90’lık 

kısmı yerli olacak şekilde üretilmiştir. Elektronik bileşenlerin yurtdışından tedariği ise %10’luk 

kısmı kapsamaktadır. Bu %10’luk dilim için neden yerliliğimizi öne süremedik sorusunun 

cevabı, elektronik bileşenlerin; Arduino, Raspberry pi 4, Kamera, ESC ve Batarya gibi 

malzemelerin üretiminin çok uzun uğraşlar ve ciddi bir maliyete dayanmasından 

kaynaklanmasıdır. Takım olarak misyonumuz üretimde yerliliği arttırmaktır.  
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