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1. RAPOR ÖZETİ

İnsansız su altı sistemleri, insansız araçlar arasında çalışma ortamı en zorlu şartlara sahip olan 

sistemlerden birisidir. Ayrıca ekibimiz birçok açıdan su altı sistemlerine hak ettiği değerin 

verilmediğini ve oldukça geniş bir yelpazede geliştirilmeye açık olduğunu düşünmektedir. 

Dolayısıyla takımımız su altında gelişecek veya geliştirilmekte olan tüm yenilikçi ve faydalı 

teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamaya, hatta birçok farklı platformda bu tarz teknolojileri 

geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda TEKNOFEST İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması için yarışma komitesi tarafından verilen şartnameye uygun olarak 

görevleri manuel ve otonom kontrollü olarak tamamlayabilecek, düşük maliyetli, kullanımı 

kolay ve estetik açıdan özgün olacak bir araç tasarlanması amaçlanmıştır. Geliştirilen araç 

takımımızın tasarımcıları tarafından dikenli vatoz biyomimikrisi örnek alınarak tasarlanmıştır. 

Bu sayede tasarımın özgünlüğü sağlanmıştır.  

Proje kapsamında öncelikle Fusion 360 programı üzerinden aracın 3B CAD modellemesi 

gerçekleştirilmiştir. Araç üzerinde kullanılacak elektronik bileşenler seçilmiş ve aracın iç 

gövdesine eklenmiştir. Elektronik bileşenlere göre iç gövdenin boyutunda değişikliğe gidilmiş 

ve nihai haline ulaşmıştır. Modelleme aşaması sona erdikten sonra 3B yazıcılar ile gövde 

prototip üretimine başlanmıştır. İlk etapta hali hazırda elde bulunan elektronik bileşenler için 

yeterli boyuta sahip olmayan iç gövde üzerine geçici prototip montajı yapılmaya başlanmıştır. 

Bu üretim esnasında manuel görevlerde pilotluk yapacak ekip üyeleri simülasyon üzerinden 

çalışmalarına başlamış ve su altı aracı kullanım dinamiklerine kendilerini alıştırmaya 

başlamışlardır. Yazılım ile ilgilenen ekip üyeleri kullanılacak kodlama dilini, kütüphane ve 

algoritmaları final versiyonlarına ulaştırıp gerekli görüntü işleme kodlarını yazmaya 

başlamıştır. İleride yapılacak testlere göre yazılımsal eklemeler yapılması hedeflenmektedir. 

2. TAKIM ŞEMASI
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Görsel 1. Takım Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım süreci tamamlandıktan sonra ilk olarak malzeme seçimlerinin son hale getirilmesi 

veya olası seçeneklerin minimuma düşürülmesi için bir organizasyon çalışmasına girilmiştir. 

Olası maddi desteklere göre alınacak malzemeler, fiyat açısından değişiklik göstereceği için 

değişebilecek durumlar için çeşitli parçalar seçilmiştir. 

Su altı aracının parkurda ihtiyacı olan görüntü işleme sistemlerinin gereksinimleri belirlenmiş 

ve bu gereksinimleri karşılamak için çalışmalara başlanmıştır. Algoritmalar oluşturulmaya 

başlanmış ve görüntü işleme için gerekli olan verilerin toplanması üzerine çalışmalara 

girişilmiştir. 

Ekibimizde ki pilotların pilotluk yeteneğinin artması amacı ile Power Surge Games’in 

geliştirmiş olduğu ve 2015 MATE ROV yarışmasının parkurunu içeren bir simülasyon 

kullanılmaktadır. Bu simülasyon ile 2015 MATE ROV yarışmasında ki parkur üzerinden 

pilotluk yeteneği geliştirilmektedir. Simülasyon içeriğinde oldukça geniş bir araç bulunması 

aracın kontrolünü zorlaştırmaktadır ama ekibimizin geliştirdiği araç daha küçük boyutlarda 

olduğu için yarışma anında daha rahat bir kullanım sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

simülasyonda ki bu sıkıntıları gidermek ve yarışma parkurunu birebir simüle edebilmek için 

kendi simülasyon yazılımımızı geliştirmek için çalışmalara devam etmekteyiz. 
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Bu süre içerisinde aracın gövdesini oluşturan parçaların 3B yazıcı yöntemi ile üretilmesine 

başlanmıştır. 3B yazıcı vasıtasıyla ABS plastikten oluşan gövde parçalarının üretim süreci 

tamamlandıktan sonra pleksiglas tüp üzerine montaj gerçekleştirilecektir. İlk montajı 

gerçekleştirmek için envanterde bulunan standart DC motorlar kullanılacaktır. Maalesef bu 

motorlar su geçirmez özelliğe sahip olmadığı ve yeterli hareket gücünü sağlayamadığı için 

testlerde kullanılamayacaktır. Araca gelecek maddi destek miktarı değerlendirilerek motorlar 

ve diğer elektronik bileşenler yapılandırılacak ardından temel gövde montajı tamamlanacaktır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı   

Oluşturulacak sistem; görevleri gerçekleştirecek sualtı aracı, manuel ve otonom görevlerde 

görüntüleme birimi olarak kullanılacak yer istasyonu ve manuel aşamada pilotun aracı 

yönlendireceği kontrol birimi şeklinde üç ana bileşenden oluşacaktır. Görsellerde ise 

elektronik altyapılar, elektronik sistemler, bağlantılar ve yapılacak tüm eklentiler şemalarda 

gösterilmiştir.  

Görsel 2. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. Prototip Su Altı Aracı 
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Görsel 4. Sistem Tasarımı Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5. İletişim Organizasyonu 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Pleksiglas maddesinin şeffaf, dayanıklı, işlenmesi kolay ve hafif bir yapısı bulunmaktadır. Bu 

sebeplerle gövde malzemesi için pleksiglas tercih edilmiştir. İlk olarak pleksiglas tüpün 

birleştirileceği ve motorların pleksiglas tüp üzerinde konumlandırılacağı parçalar 

modellenmiştir. Ardından tüpün arka kapağı ve manipülatör kol modellenmiştir. Bu parçalar 

3B baskı yöntemi ile ABS plastik kullanılarak üretilecektir.  

 

Görsel 6. Aracın ilk tasarımı 

İkinci aşamada motorların gövde üzerine konumlandırılacağı yerler ve motor boyutları 

kesinleştirilmiş, tasarım üzerinde son yerlerine yerleştirilmişlerdir. Sualtı araçlarının 

tasarımlarında genellikle 5,6 veya 8 motorlu tasarımlar kullanılmaktadır. Aracımızın yapılan 

son tasarımında ise 6 adet DC motor kullanılmasında karar kılınmıştır. DC motorlara takılı olan 

türbin bıçakları sayesinde, motorların ürettiği rotasyon gücü aracın eksen hareketlerini 

sağlamakta kullanılacaktır. Araç hareketini sağlayan motor sayısı 6 olduğu için  8 motorlu 

tasarımlara kıyasla daha hafif bir araç ortaya çıkarılacak, 5 motorlu tasarımlarla kıyaslandığında 

ise daha yüksek itki gücüne ve manevra kabiliyetine sahip bir araç oluşturulacaktır.  

 

Görsel 7. Tasarımın ikinci aşaması 
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Türbinler arasında kalan boşlukları ise dikenli vatozdan ilham alınarak tasarlanan ve kauçuktan 

üretilecek olan kanatlar yerleştirilmiştir. Bununla birlikte tasarımda son değişiklikler yapılmış 

ve yapılacak testlerden önce son versiyonuna ulaştırılmıştır. 

 

Görsel 8. Tasarımın final aşaması 

4.2.2. Malzemeler  

İnsansız su altı aracı yapımı hem mekanik hem elektronik olmak üzere birçok malzemeye 

ihtiyaç duymaktadır. Aracın yapımında kullanılacak malzemeler seçilirken dikkat edilen 

noktalar; uygun fiyatlı, kaliteli, verimli, hafif, kullanıma uygun, güvenli ve olabildiğince yerli 

üretim olması şeklindedir. Araç yapımında kullanılması planlanan malzemeler aşağıda 

verilmiştir. Aracın oluşturulması için verilecek olan bütçe değişkenlik gösterebileceği için 

bütçe planlamasına uygun olan malzemelerin karşılaştırılması yapılmıştır. 

 

 

Motorlar 

Ana hareketi sağlayacak olan motorların korunması önemli bir konu olduğundan motor 

seçiminde su geçirmez özellikli olmasına dikkat edilmiştir. İki farklı bütçe planlamasına göre 

BlueRobotics T200 ve XUSUYUNCHUANG T60 motorlar seçilmiştir. Bu motorların 

özellikleri Tablo 1’ de gösterilmiştir. 
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T200 Thruster Motor Özellikler T60 Thruster Motor 

179.00 Dolar+vergi Fiyat 114.35 Dolar+vergi 

7-20 Voltaj(V) 12-16 

100  Pervane Çapı(mm) 72 

24-32 Akım(A) 15-23 

5,25 İtme(kg/f) 2.10 

390 Güç(W) 300 

Tablo 1. Motor Karşılaştırması 

Pleksiglas Tüp 

Kullanılacak tüpün yapımında pleksiglas maddesinin kullanılmasının temel sebepleri su 

geçirmezliğinin yüksek bir seviyede olması ve dayanıklı bir madde olmasıdır. Pleksiglas tüpün 

çapı yaklaşık 10 cm, uzunluğu ise yaklaşık: 35 cm olması planlanmaktadır. Bu boyutlar, içine 

yerleştirilecek olan elektronik parçaların rahatça sığabilmesi için gerekli olan boyutlardır. 

Tüpün ağırlığı ise 617,163 gramdır. Pleksiglas tüpün iki parça olarak imal ettirilmesi 

planlanmıştır. Elde edilmesi istenilen iki parça, ekibimiz tarafından birleştirilecektir.  

 

Görsel 9. Pleksiglas Tüp 

Dış İskelet 

Su altı aracı üretiminde hedef tamamen ekip üyeleri tarafından üretilecek bir araç tasarımı 

yapılmasıdır. Tasarımın çoğu bileşeni üç boyutlu yazıcılar ile üretilecektir. Parçaların dayanıklı 

olması gerektiği için filament seçiminde mukavemeti yüksek olan ABS filament tercih 

edilmiştir. 

 

Manipülatör Kol 

Su altı aracının yarışma kapsamında belirlenen manuel görevleri tamamlaması için bir 

manipülatör kol tasarımı yapılmıştır. İki eklemi bulunan bu kol aracın ön tarafının alt kısmına 

konumlandırılmıştır. Prototipleme aşamasında 3B yazıcıdan çıktısı alınacak ve montajı 

yapılacaktır. 
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Görsel 10. Manipülatör Kol 

Raspberry Pi 4 

Su altı aracının yarışma kapsamında belirlenen otonom görevleri tamamlaması için gerekli 

yazılımı çalıştırmaktan sorumlu işlem birimidir. Raspberry Pi ucuz fiyatına karşı sağladığı 

imkanlar açısından takımımızın bütçesine ve kullanımına en uygun tek kart bilgisayardır. 

Kameradan gelen görüntüleri karta tümleşik işlemcisi üzerinde işleyerek gerekli hesaplamaları 

gerçekleştirecektir. Bu hesaplamaların sonucunu ise seri portları üzerinden Pixhawk’a 

ulaştıracaktır. Teknik özellikleri şu şekildedir: 

1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci. 

4GB LPDDR4 SDRAM 

Gigabit ethernet girişi. 

Bluetooth 5.0. 

2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 port. 

Çift monitor desteği. 

VideoCore VI grafikleri. 

40 pinli GPIO bağlantı noktaları 

 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 

Motor kontrolü gibi hayati bir fonksiyonu gerçekleştirmekle beraber, topladığı verileri yer 

istasyonuna aktarabilmektedir. Aracın kullanacağı sürüş modlarına göre de gerekli 

düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Teknik özellikleri : 

Ana işlemci: STM32F765 

32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM 

G/Ç işlemcisi: STM32F100 

32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

İvmeölçer/jiroskop: BMI055 
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Magnetometre: IST8310 

Barometre: MS5611 

Boyutlar: 44x84x12mm 

Ağırlık: 15.8g 

 

Basınç Sensörü 

Pixhawk kontrolcüsüne bağlanacak ve aracın derinliğini su içerisindeki basınca göre 

hesaplayacaktır. Bu sensör sayesinde anlık olarak aracın derinliği kontrol edilebilecektir. Bu da 

havuz içerisinde hareketin kontrolünü kolaylaştıracaktır. 

Şişme havuz 

Su altında yapılması planlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli ve kontrollü ortamın 

oluşturulmasında kullanılacak deneme alanıdır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Pleksiglas maddesinin su geçirmezliği yüksek bir düzeyde olup maliyet anlamında da düşük 

olması sebebiyle araç gövdesi için pleksiglas tüp kullanılmıştır. Pleksiglas tüp iki ayrı parça 

halinde isteğe göre şekillendirilmiş olarak satın alınacaktır. Ardından bu iki parça birbirine 

yapıştırılacaktır. Yapıştırma işleminin ardından su geçirmezliği test edilecek, eğer herhangi bir 

sızıntı varsa bu bölgeler tespit edilecek ve güçlü yapıştırıcı ile sızdırmazlık sağlanacaktır.  

Motorların, gövde etrafına yerleştirilebilmesi için yapılan dış iskelet ise Fusion 360 programı 

üzerinde tasarlanan parçaların, 3B baskı makinesi olan Zaxe X1 kullanılarak üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde motorların yuvası olan ve motorların gövdeyle bağlantısını 

gerçekleştiren türbinler yine 3B baskı yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Görevlerde 

kullanılacak manipülatör kolun üretimi için yine 3B baskı yöntemi kullanılacaktır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler  

Alan 8.897E+05 mm² 

Kütle  6911.565 g 

Hacim  1.846E+06 mm³ 

Sınırlar Uzunluk 490.52 mm 

Genişlik 151.901 mm 

Yükseklik 565.087 mm 

Kütle Merkezi 2.107 mm 

 -1.177 mm, 

 26.273 mm 
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Kütle Merkezindeki 

Atalet Momenti (g 

mm2) 

Ixx = 9.060E+07 

Ixy = 8.028E+04 

Ixz = 1.642E+06 

Iyx = 8.028E+04 

Iyy = 1.766E+08 

Iyz = -2.551E+06 

Izx = 1.642E+06 

Izy = -2.551E+06 

Izz = 9.580E+07 

Başlangıçtaki atalet 

momenti (g mm2) 

Ixx = 9.060E+07 

Ixy = 8.028E+04 

Ixz = 1.642E+06 

Iyx = 8.028E+04 

Iyy = 1.766E+08 

Iyz = -2.551E+06 

Izx = 1.642E+06 

Izy = -2.551E+06 

Izz = 9.580E+07 

 

Görsel 11. Teknik Çizim 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci  

Robotların stabil çalışması, sadece mekanik sistemin organizasyona bağlı değildir. Güç 

kaynağının, yani elektriğin, aracı stabil bir şekilde beslemeye devam etmesi gerekir. Aksi 

takdirde araç, verilen komutlar her ne kadar açık ve stabil komutlar olsa da dengesiz güç 
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kaynağından dolayı bu komutları yerine getiremez. Elektronik bileşenlerin temelini de güç 

kaynağı oluşturur.  

Su altı aracını oluştururken ilk olarak bütün elektronik bileşenlerin pleksiglas tüpün içine 

sığabilecek şekilde konumlandırılacağı, tahmini bir organizasyon yapılacak ve bu 

organizasyona göre elektronik bileşenleri tüp içinde sabit tutacak 3B bir parça tasarlanacaktır. 

Pixhawk, Raspberry ve batarya gibi temel bileşenler 3B parçanın üzerine sabitlenecek ve kalan 

parçalar bu 3 temel bileşenin etrafına konumlandırılacaktır. Ardından motorlar ESC lere 

bağlanacak ve türbinlere yerleştirilecektir. ESC ler pleksiglas tüpün içerisine yerleştirildikten 

sonra tüpün arka kapağı kapatılacak ve izolasyon işlemler gerçekleştirilecektir. Bu sayede su 

altı aracı göreve hazır hale gelmiş olacaktır. 

 

Güç Dağıtım Sistemi 

Güç dağıtımı, enerjinin her parçaya ihtiyacı olduğu kadar paylaştırılması ve bu işlem sırasında 

olası güç kaybının en aza indirgenmesi işlemidir. Yani elektronik sistemin sıkıntısız 

çalışabilmesi için güç dağıtım işleminin stabil ve doğru yapılması gerekmektedir. Kullanılacak 

su altı aracının güç kaynağı 6S 4000mAh Li-Po batarya olacaktır. 

 

Otopilot Kartı Pixhawk 

Pixhawk, bağımsız bir otopilot sistemidir. Su altında aracın dengede kalabilmesi ve 

otonom görevlerde Raspberry Pi kartı ile uyumlu çalışabildiği için tercih edilmiştir. Pixhawk 

uçuş kontrol kartının içerisinde aracın hareketlerini gerçekleştirirken konumunu daha rahat 

belirlemesi için gerekli jiroskop, ivmeölçer, pusula sensörleri kart üzerinde kullanıma hazır 

halde bulunmaktadır. 

 
 

Görsel 12.  Pixhawk Genel Bakış 
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Görsel 13.  Pixhawk ve Raspberry Pi bağlantısı 

 

Güç Modülü 

Apm ürünlerinin güç bağlantısında kullanılması için yapılmış bir güç modülüdür. 

Gerilim ve akım ölçümünde kullanılabilir. Bu yaptığı gerilim ve akım ölçümüne dayanarak 

kalan batarya ömrü, anlık harcanan güç gibi verileri de pixhawk kartına aktarma bilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 14. Güç Modülü 

 

UBEC 

Li-po bataryanın sağladığı enerji değeri Raspberry Pi kartı için yüksek değerlerde 

olması sebebiyle batarya üzerinden doğrudan enerji iletimi gerçekleşirse Raspberry Pi kartı 

ciddi hasar almaktadır. Gerekli gücün Raspberry Pi kartına uygun verilmesi işlemini 

yapabilmek ve Li-Po bataryadan enerji alarak çalıştırılan Raspberry Pi’yi güvenli bir şekilde 

kullanmak için farklı voltaj aralıkları seçilebilen bir UBEC kullanmayı planlanmıştır.  

Çıkış Voltajı: 5V / 3A veya 6V / 3A Sürekli çıkış akımı: 3 Amper  

Giriş Voltajı: 5.5V-26V (2-6 hücreli lityum pil takımı veya 5-18 hücreli NiMH / NiCd pil)  

Ağırlık: 15g 
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Görsel 15. UBEC 

ESC (Electronic Speed Controller) 

ESC ler, kontrol kartından gelen sinyallere göre akımı düzenler ve bu şekilde motorların 

çalışma hızlarını ayarlar. ESC ler, aracın hareket kabiliyetini belirlenen eksenlerde maksimum 

seviyeye taşıyabilmesi için çift yönlü olarak seçilmiştir. ESC lerin akım değerleri hesaplanırken 

motorların anlık olarak çektiği maksimum güç baz alınmıştır.. ESC lerin bu güç değerinden 

aşağıda olması durumunda motor tam gücü ile çalışamayacak güç değerinden yüksek bir 

değerde ise ESCler aşırı akımdan dolayı bozulacaktır.   

 
Görsel 16: ESC 

 Led ışıklar: 

Araç üzerinde bulunan kameranın karanlık ortamlarda daha iyi ve net görüş mesafesine 

sahip olması için aracın belirli noktalarında led aydınlatma kullanılacaktır. Bu sayede otonom 

görevlerde kullanılacak görüntü işleme algoritmaları daha verimli çalışacaktır. Hem de manuel 

görevler esnasında operatörün kullanımını pozitif olarak etkileyecektir. 
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Görsel 17. Led Işık 

Raspberry Pi 4 

Geliştirilen aracın otonom görevlerde görüntü işleme yapabilmesi için Raspberry Pi 4 kart 

bilgisayarı tercih edilmiştir. Raspberry Pi 4 görüntü işleme için yeterli donanıma sahip 

olmasıyla ve seçilen diğer elektronik bileşenlerle uyumlu çalışabilmesiyle beraber küçük 

boyutları sayesinde su altı aracının içerisinde fazla yer kaplamayacaktır. 

 

 
Görsel 18. Raspberry Pi 4 

 

Su Geçirmez Konnektör  

Geliştirilen aracın su yalıtımına sahip pleksiglas gövdesinin içerisindeki elektronik 

bileşenler ve türbinlerdeki motorların bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılacaktır.  

 

 
Görsel 19. Su Geçirmez Konnektör 
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Voltaj Regülatörü 

Geliştirilen araca güç verecek şehir elektriğinin gerilimini 4-25 Volt arasına çekmek için 

kullanılacaktır. Ayrıca yüksek akımlara karşı korumaya da sahiptir. 

Giriş Voltajı : 4-50V 

Çıkış Voltajı : 4-25V 

 

Görsel 20. Voltaj Regülatörü 

 

Su Basınç Sensörü 

Su basıncını hassasça ölçmeye yarayan bu sensör sayesinde suda bulunan aracın derinliğini 

yüksek bir doğruluk seviyesi ile hesaplanacaktır. 

● Su geçirmez seviyesi: IP68 

● Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 

● Tepki süresi: <2.0 ms 

● Sessiz akım: 2.8 mA 

● Normal Çalışma Basıncı: ≤2,0 Mpa 

● Hasarlı Basınç: ≥3.0Mpa 

● Servis Ömrü: 10’000’000 kez 

 
Görsel 21. Su Basınç Sensörü 

Servo Motor 

Servo motorlar ile istenilen açıda, istenilen dönüş sayısı ile manipülatör kolun görevleri 

gerçekleştirecek mekanik hareketi sağlanacaktır. 

  
Görsel 22. Servo Motor 
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Usb Kamera 

Raspberry Pi 4 ile uyumlu çalışabilmesi nedeniyle Logitech’in C270 HD modeli tercih 

edilecektir. Küçük boyutlarına rağmen 720p/30fps kalitesinde görüntü yakalayabilmesi 

sayesinde görüntü işleme yazılımı çalışırken kenarların daha keskin ve hızlı algılanmasını 

sağlayarak aracın mesafe ve konum hesaplamalarında hata oranını düşürülmüş olacaktır. 

 
Görsel 23. Usb Kamera 

 

Joystick 

Üzerindeki kontrol tuşlarının nicelik bakımından yeterliliği ve pilotlarımız için su 

altındaki hareketlere en uygun kontrol cihazının bu olduğu kanısına varıldığı için aracın manuel 

kontrollü olarak hareket ettirilmesi konusunda Logitech Extreme 3D Pro tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 24. Logitech Extreme 3D Pro Joystick 

Ethernet Adaptör Kiti 

Geliştirilen araca kontrol istasyonundan gönderilecek olan sinyalin ve elektriğin hızlı bir 

şekilde, herhangi bir gecikme yaşamadan iletilmesi için kullanılacaktır.  

 
Görsel 25. Ethernet Adaptör Kiti 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Sualtı araçlarında aracın hareket kabiliyetinin iyi olması kadar pilotların da bu sistemi iyi 

yönetebilecek düzeyde tecrübe sahibi olması ve kontrol sisteminin de bu duruma katkı 

sağlayacak teknik yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu durumdan hareketle ilk aşamada pilot 

kontrolü ve pilot tecrübesi ile ideal kontrolü sağlayacak arabirim elemanı seçimine dikkat 

edilmiştir. Sistemin genel işleyişi; kontrol biriminden gelecek olan throttle , roll, pitch ve yaw 

değerleri QGroundController programı üzerinden otopilota iletilmesi, gelen verilere göre araç 

suya dalış, ileri-geri yönde hareket, sağ ve sola dönüş veya sağa-sola kayma hareketleri 

yapmasıdır. Bu işlem tanımlı görevler tamamlanana kadar devam ettirilecektir. Pilot, kumanda 

sistemi ve araç arasındaki iletişim algoritması Görsel 26’da gösterilmiştir. 

 

Görsel 26. Manuel Kontrol Algoritması 

Robotun kontrollü ve amaca dahil işlev edebilmesi için daha önceden programlanmış belirli 

modlara sahiptir. Bu modlar robotun farklı çalışma durumlarında farklı reaksiyonlar vermesini 

sağlar. Operatörümüz sürüş esnasında yapılacak göreve şartlara uygun olarak bu modlar 

arasında geçiş yapmaktadır. Belirtilen modlar aşağıda sıralanmıştır: 

Stabilize Mod: Sensörlerden gelen verilere göre robot kendi dengesini ve yüksekliğini otonom 

olarak sabit tutar. Pilot sadece hareket etme komutlarını verir.  

Acro Mod: Acro (Acrobatic) modu açısal hız sabitleme yapar. Genel itibariyle minimum 

düzeyde düzeltme ve engelleme yapılır. 

Manual: Pilot hiçbir sensörden veri almadan doğrudan motorlara komut gönderir. Operatörün 

en özgür olduğu mod budur. 

Depth Hold: Operatör elini kumandadan çektiğinde robot derinlik seviyesini sensör verilerine 

göre sabit tutmaya çalışır. Stabilize moduna benzer; fakat bu mod sadece derinliği sabit tutar. 
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Position Hold: Konum tutma modu, pilot kontrol girişleri boş olduğunda aracın mutlak 

konumunu, tutumunu ve yönünü dengeler. Araç pilot tarafından manevra ve yeniden 

konumlandırılabilir. 

Auto: Otomatik mod, otomatik pilotta depolanan görevi bağımsız olarak yürütür. Pilot kontrol 

girişleri çoğu durumda dikkate alınmaz. Araç devre dışı bırakılabilir veya görevi iptal etmek 

için mod değiştirilebilir. 

İlk olarak araç, havuzun alt kısmına dalacak ve otonom bir şekilde keşif yapmaya başlayacaktır. 

Bu keşif sırasında kameradan gelen veriler Raspberry Pi kartı üzerinde işlenecek ve görev 

gereği içinden geçilmesi gereken engel aranacaktır. Pixhawk ile Raspberry Pi seri portları 

üzerinden haberleşmektedir. Veri kaybını en aza indirgenmesi için veriler Raspberry Pi 

üzerinden ethernet kablosu ile bilgisayara iletilmektedir. Robot kontrolü için tamamen açık 

kaynak kodlu olan ArduSUB yazılımı kullanılmaktadır. Kontrol QGroundControl yazılımı ile 

sağlanmaktadır. Engel bulunduğu zaman, araç QGroundControl programı üzerinden gerekli 

yönlendirmelerini yaparak engelin merkezi ile kameranın merkezini eşleyecektir. Eşleme 

gerçekleştikten sonra merkezi koruyarak ileri yönlü hareketine başlayacaktır. Engele kamera 

açısına sığmayacak düzeyde yaklaşıldığı zaman ise araç ileri doğru bir atılım sergileyecek ve 

engelin içinden geçecektir. Araç geçiş görevini başarıyla tamamladıktan sonra suyun üstüne 

çıktığı süreçte yer istasyonu ve enerji kablolarından yana bir sıkıntı yaşamaması için aynı 

pozisyonda geriye doğru ilerleyecektir. Bu sayede aracın bağlantı kabloları, engelin içinde 

kalmayacak ve aracın rahat bir şekilde su yüzeyine çıkabilmesi sağlanacaktır. Bu kablo 

kurtarma işleminin ardından araç suyun üstüne çıkacak ve havuzdan alınacaktır. Algoritma 

görsel 27’de gösterilmiştir. 

 

Görsel 27. Otonom Kontrol Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

Araç hareketinin otonom olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yazılım, Python 

kodlama dili kullanılarak hazırlanacaktır. Yapay zeka gereksiniminin karşılanması için de 

OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır. OpenCV kütüphanesi içerisinde bulunan şekil tanıma 

özellikleri kullanılarak dörtgen şekiller tanımlanacaktır. Yarışma anında parkurun başarılı bir 

şekilde tamamlanabilmesi için dörtgen alanın içerisine temas etmeden geçilmesi gereklidir. Bu 

amaç dahilinde ise OpenCV kütüphanesinde bulunan bu şekil algılama algoritmaları 

kullanılacaktır. Yapılacak testler ile de su altında ki görüntü kalitesi değerlendirilecek ve olası 

bir görüntü probleminde kullanılmak üzere renk filtreleri geliştirilecektir. Ancak bu filtrelerin 

geliştirme sürecine başlamadan önce su altı testleri yapılması gerekmektedir. Bu testten elde 

edilen görüntüler üzerinde özel filtreler geliştirilecektir. Araç, ilk başta engeli bulabilmek için 

havuzun derinlerine inecek ve daha önceden kendisine yüklediğimiz rota üzerinde hareket 

etmeye başlayacaktır. Bu hareket sırasında kameradan gelen görüntüler üzerinde OpenCV 

üzerinde yazılan ve gerekli nesne tanıma yeteneklerine sahip algoritmaları çalıştırılacaktır. Bu 

algoritmaların sonucunda elde edilen bilgiler MavLink kütüphanesi ile Pixhawk PX4 kontrol 

kartına aktarılacaktır. Bu bilgiler ışığında Pixhawk PX4 kontrol kartı motor sürücülerine gerekli 

değerleri iletecek ve motorların uygun değerlerde çalışmasını sağlayacaktır. Motorların 

kontrolü ile araç istenilen yönde hareket ederek dörtgen alanın içerisinden geçecektir. 

4.4. Dış Arayüzler  

Aracın su altında hareketinin yönetimi su üstü kontrol istasyonuna yüklenecek olan 

QGroundControl yazılımı ile sağlanacaktır. QGroundControl, pilot kontrolündeki kumandadan 

aldığı verileri Pixhawk kontrol kartına ileterek aracın manuel kontrolünü sağlayacaktır. 

Ethernet kablosu üzerinden iletilecek kamera ve araç verilerin su üstü kontrol istasyonundan 

kontrol edilebilmesini sağlayacaktır. Python ve C# kodlama dillerini destekleyen yazılım veri 

aktarımı için MAVLink protokolünü kullanmaktadır. Geliştirilecek araçta ise python dili 

tabanlı bir yazılım kullanılacaktır. 
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Görsel 28. Kontrol İstasyonu Arayüzü 

5. GÜVENLİK 

Robilsa takımı olarak çalışma süresince önceliğimiz güvenliktir. Bu hassasiyetle takım 

üyelerimizin ve çevrenin güvenliği en üst seviyede tutulacaktır. Yarışma şartnamesinde 

belirtilen güvenlik ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler incelenmiş olup bunlara göre 

güvenlikle ilgili tasarım planlaması yapılmıştır. 

 

Türbin Koruması: 

Keskin uçlara sahip türbin bıçakları motor gücü sayesinde çok ciddi dönüş hızlarına 

çıkabilmektedir. Bu hız ve keskinlik nedeniyle bıçakların insan vücuduna teması ciddi hasarlara 

sebep olabilmektedir. Bu nedenle koruma, türbin bıçaklarının etrafını sararak hem insanları 

bıçaklardan hem de su altı aracını parkurda oluşabilecek bir kazadan koruyacaktır. 

 

Kişisel Güvenlik: 

Araç ile herhangi bir yakın temas öncesinde gerekli elektrik bağlantıları kontrol edilecek, olası 

bir çalışma durumda aktif hale gelecek kısımlar göz önünde bulundurularak hareket edilecektir. 

Örnek vermek gerekirse: Lehim gibi yüksek ısıyla çalışan araçların kullanımında ekip üyeleri 

olası temaslara karşı güvenlik önlemlerini alarak çalışacaktır. 

 

Güvenlik Etiketleri: 

Sualtı aracında ve su altı aracının etrafında tehlike arz edebilecek yerlere, üzerinde gerekli 

ikazlar bulunan uygun renklere sahip etiketler yapıştırılacaktır. 
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Acil Durumlar İçin Elektrik Şalteri: 

Elektronik sistemlerde oluşabilecek bir arıza esnasında, sualtı aracına hasar verebilecek bir 

çarpışma anında veya acil bir durumda aracın gücünü keserek kontrolü sağlamak için kontrol 

istasyonuna bir elektrik şalteri konumlandırılacaktır. 

 

Soğutma Sistemi: 

Aracımızın içinde bulunan elektronik bileşenlerden, çalışır haldeyken etrafa ısı yayan cihazların 

belirli soğutma tekniklerini kullanarak (metal blok, sıvı soğutma) ısı artışının minimuma 

indirilmesi sağlanacaktır. 

              

Sızıntıların Tespiti: 

Aracın içinde herhangi bir sızıntı olması ihtimaline karşı bir adet basınç sensörü yardımı ile 

aracın iç basıncı devamlı olarak takip edilecektir. Olumsuz yönde bir değişim tespit edildiği 

takdirde araç acil durum şalteri kullanılarak kapatılacaktır. 

 

Sigorta: 

Su altında olası bir kısa devre veya yüksek enerji kullanımı durumunda araç üzerindeki 

elektronik bileşenlerin hasar almaması için araçta sigorta sistemi bulunacaktır. 

 

Sıvı Geçirmezliği: 

Araca hareketleri sağlayacak olan motorlar, su geçirmez özelliğe sahip olacaktır. Bu nedenle 

motorların ekstra bir korumaya ihtiyacı yoktur. Fakat su altı aracının gövdesinde bulunacak 

olan elektronik sistemlerin korunması için elektroniklerin içine yerleşeceği pleksiglas tüpün su 

geçirmez olması gerekmektedir. Prototipleme işlemi tamamlandıktan sonra gövdenin su 

geçirmezliğini test etmek üzerine çalışmalar (Gövdenin elektronik parçalar olmadan suya 

daldırılması vb.) yapılacaktır. Suyun pleksiglas tüpe girişinin engellenememesi durumunda araç 

tasarımındaki hatalar tespit edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gövdenin 

sızdırmazlığı tam olarak sağlandıktan sonra içine elektronik bileşenler yerleştirilecektir.  

6. TEST  

Mekanik Parça Testleri: 

Aracın hareket testleri havuz içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu testler sayesinde aracın hızı, 

itki kuvveti, ivmesi gibi birçok değer elde edilebilecektir. 

Araç üzerinde fiziksel testlerin yanında Fusion 360 üzerinden de mekanik testler 

gerçekleştirilecektir. Bu testler sayesinde araç üzerinde oluşabilecek olası sıkıntılar 

saptanabilecektir. 

Pleksiglas tüp arka kapağı takıldıktan sonra test havuzu derinliğindeki suda 3 gün boyunca 

bekletilerek su geçirmezliği test edilecektir. Pleksiglas tüp su geçirdiği takdirde su sızdıran 

bölgeler tespit edilecek ve bu bölgelerin yalıtımı sağlanacaktır.  

Su altında kameranın kaç metre uzaklığa kadar görüş mesafesine sahip olduğu test edilecek, 

kamera görüş mesafesi yeterli olmadığı düşünülürse kamera değişikliğine veya yazılımsal 

geliştirmelere gidilecektir. 
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3B baskı yöntemi ile üretilecek olan baskılar çeşitli mukavamet testlerine tabii tutulacaktır. Bu 

testler sonucunda parçalarda kırılma, çatlama gibi düşük mukavamet belirtisi görülen parçaların 

tasarımları kontrol edilecek, tasarım yenilenecek ve tekrar basım işlemi gerçekleştirilecektir. 

Yazılım Testleri: 

Su altında görüntü bulanık ise veya yeteri kadar kaliteli değilse; renk filtreleri, keskinlik 

değişimleri ve kenar artırma algoritmaları ile görüntü kalitesi arttırılacaktır.  

Yarışma parkuruna benzer bir parkur hazırlanarak defalarca aracın otonom hareketleri test 

edilecektir. Aracın yaptığı hatalara göre yazılımda gerekli değişikler yapılacaktır. 

Sürüş Testleri: 

Motor sürücüleri programlandıktan sonra belli bir süre su dolu havuzda tam yükte çalışması 

sağlanacaktır. 

Kendi imkânlarımızla temin edeceğimiz 56 cm derinliğindeki havuzumuzda su altı aracımızın 

sızdırmazlığını, hareket stabilitesini, dengesini ve aynı zamanda motorlarımızın gücünü test 

etme fırsatımız olacaktır. Aracımızın kendi eksenindeki hareket performansına göre algoritma 

tekrardan optimize edilecektir. 

7. TECRÜBE 

Projede başlangıçtan mevcut aşamaya kadar olan süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. 

TEKNOFEST’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan geçmiş yıllardaki yarışmaların video 

kayıtları ve eğitim videoları izlenip bilgi edinilmiştir. Derece alan takımların röportajları 

incelendiğinde, yaşanabilecek olası sorunların neler olabileceği takım üyeleri tarafından 

değerlendirilmiştir. Süreçte karşılaşılan ve karşılaşılması beklenen olası hataların çözümlerine 

yönelik geliştirilen teknikler maddeler halinde sıralanmıştır: 

● Yapılan araştırmalar sonucunda su altı aracının gövde kısmında suya, basınca ve neme 

dayanıklı malzeme kullanılması gerektiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle suya karşı 

dayanıklı bir madde olan pleksiglastan içindeki elektronik bileşenleri koruyacak bir tüp 

hazırlanmıştır.   

● Su altında bulunacak ve elektronik devrenin birer parçası olan kabloların izolasyon 

işleminin çok dikkatli yapılması gerekmektedir Aksi takdirde hem çevredeki insanlara 

hem de araca zarar verebilecek kazaların oluşması söz konusu olabilir. Bu sorunun 

çözümü için arka kapağa su geçirmez konnektörler yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

Araç dışında kalan kabloların da yanmaz ve su geçirmez özellikte seçilmesine karar 

verilmiştir. Araç içerisinde kalan kablolar da birbirlerini etkilemeyecek ve kolay bir 

şekilde düzenlenebilecek şekilde gruplandırılacaktır. 

● Motorların görevlerini doğru yapıp yapmadığı, sağlamlığı, araç suya girmeden önce her 

seferinde kontrol edilmelidir. Aksi takdirde araç su altında beklenmeyen hareketler 

yaparak çevreye veya ekip üyelerine zarar verebilir. 

● Kameranın bağlantılarına ve konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Çünkü su altında 

ışığın kırılması, nesnelerin bulundukları konumdan farklı konumlarda 

gösterebilmektedir. Bu da pilotların araç kontrolünde zorlanmalarına ve olası bir 
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durumda aracın hasar görmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple pleksiglas tüpün ön 

kısmına kameranın sabitleneceği bir platform tasarlanması planlanmıştır. 

● Elektronik bileşenlerinin su geçirmez tüp içine düzenli bir şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Elektronik parçaların düzenini sağlamak için tüp içine yerleşecek bir 

iskelet tasarlanmıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

8.1. Zaman Planlaması 

 

Tablo 2. Zaman Planlaması 

2020 Aralık ayında ekibimizin kurulmasıyla beraber literatür araştırmalarına başlanmıştır. 

Nisan 2021’ e kadar olan süreçte su altı aracının taslak tasarımı, parça seçimi yapıldıktan sonra 

Nisan 2021’ de aracın ön tasarım raporu hazırlanmış ve tasarım gözden geçirilmiştir. Mayıs 

2021’den itibaren araç için detaylı malzeme seçimi, 3B baskı süreci ve Raspberry Pi kodlarının 

yazılımına başlanmıştır. Haziran 2021’de elektronik sistem hazırlanmaya başlanmıştır. Eylül 

2021’ e kadar olan süreçte araç montajının gerçekleşmesi, elektronik sistem testi, devre 

güvenlik elemanlarının testi Eylül 2021’de ise aracın final testlerinin yapılması planlanmıştır. 

8.2. Bütçe Planlaması 

Ekibimiz kullanacağı parçaları seçmiş ve bazı parçaların alım sürecini başlatmıştır. Geri kalan 

parçalar ise önceliklerine ve ekibin bütçesine göre tedarik edilecektir. Gelecek olan maddi 

desteklerin boyutuna göre en uygun motorlar kullanılacaktır. 

Sıra 

No 

Malzeme İsmi Adet Durumu 

1 Raspberry Pi 4 - 4GB RAM 1 798,89 TL 
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2 Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 

Seti 

1 2.049,90 TL 

3 APM Pixhawk Power BEC Modülü 

30V 90A 

1 Envanterde var 

4 Basınç Sensörü 1 Envanterde var 

5 T200 Thruster Motor 6 179 Dolar+vergi 

6 30A Fırçasız Çift Yönlü ESC 6 98,89 TL (birim fiyatı) 

7 Su Geçirmez Servo Motor 1 Envanterde var 

8 Led 

Çalışma gerilimi: 9V - 12V, 

Renk: Sıcak Beyaz(5000-7000K) 

Renk: Gün Işığı Beyaz (6000 - 

6500K renk sıcaklığı) 

2 Envanterde var 

9 Leopard Power 4200 mah 22,2V 6S 

30C Lipo batarya 

1 1039 TL 

10 300mm Uzunluk Kablo Tel JST-XH 

2.5mm 2-Terminal Dişi Soket 

Konnektör 

1 Envanterde var 

11 FPV UBEC DEVRESİ 5V 3A JST 

KONNEKTÖR 

2 29,90 TL 

12 30 METRE CAT6 LAN RJ45 

JACKLI İNTERNET MODEM 

KABLOSU 

1 Envanterde var 
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13 Fren Sistemi Hava Alma - Pompa 

Seti 5 Parça 

1 327,33 

14 Zaxe ABS Siyah Filament 3 253,7 TL 

15 Pleksiglas Silindir Gövde 1 Envanterde var 

16 Pleksiglas Fanus Başlık 1 Envanterde var 

17 LOGITECH C270 HD WEBCAM 1 356 TL 

18 LOGITECH EXTREME 3D PRO 

JOYSTICK 

1 Envanterde var 

19 Kablo Rekoru PG7 Polyamid 6 7,92 TL 

20 2Pin IP68 16mm Su Geçirmez 

Konnektör Takım 

10 22,83 TL 

21 M5X16 İmbus Civata (10'lu) 3 3,05 TL 

22 M5 Somun (10'lu Paket) 3 0,39 TL 

23 M4x20 İmbus Cıvata (10'lu) 3 3,35 TL 

24 M4 Somun (10'lu Paket) 3 0,35 

25 M3x15 İmbus Civata (10'lu) 3 10,05 TL 

26 M3x12 İmbus Cıvata (10'lu) 3 6,09 TL 

27 M3 Somun (10'lu Paket) 6 1,57 TL 
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28 M2x8 İmbus Civata (10'lu) 3 51,38 TL (birim fiyatı) 

29 M2 Somun (10'lu Paket) 3 1,12 TL 

30 Super-Bag Teknisyen Takım-Alet 

Çantası Bond Tipi - ASR4025 | 

ID3144a 

1 Envanterde var 

31 Lotus Makaralı Uzatma Kablo Seyyar 

Priz 3x1,5 35 Metre 

1 170 TL 

32 Bestway delüx mavi dikdörtgen aile 

havuzu (305cm x 183cm x 56cm) 

1 539,24 TL 

Tablo 3. Bütçe tablosu 

8.3. Risk Planlaması 

 

 

Tablo 4. SWOT Analizi 

Öncelikle montaj esnasında veya testlerde karşılaşılabilecek riskler ve bu risklerin etkileri 

hakkında detaylı bir araştırma gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu sayede karşılaşılabilecek 

risklere karşı önceden bir hazırlık yapılabilecektir. Bu araştırmalar ışığında riskler, ekibimiz 
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için bilinmez durumlar olmaktan çıkıp negatif etkileri en aza indirilmiş tecrübelere 

dönüşecektir.  

Hedeflere giden yolda risklerin de göz önünde bulundurulması gereklidir. Riskler göz önünde 

bulundurulmadan hedeflerimizi tanımlarsak, bu risklerden herhangi biri gerçekleştiğinde doğru 

bir risk yönetimi yapılamayacaktır. Bu kapsamda belirsizliği azaltmak ve ortaya çıkabilecek 

fırsatları en üst düzeye çıkarmak için riskleri belirler, analiz eder ve yönetiriz. 

Risk Yönetimi: Risk yönetimi sürecinin ana unsurları aşağıda listelenmiştir. 

• İçeriğin Oluşturulması: Sürecin geri kalanının gerçekleşeceği bağlamı oluşturup riskin 

değerlendirileceği kriterler belirlenmeli ve analizin yapısı tanımlanmalıdır. Bu analizler 

ilerleyen aşamalarda dikkate alınacaktır.  

• Risklerin Tanımlanması: Daha fazla analiz için temel olarak nelerin, neden ve nasıl ortaya 

çıkabileceğinin/çıktığının belirlenmesi ve olası diğer etkilerinin saptanması.  

• Risklerin Analiz Edilmesi: Mevcut kontrolleri belirleyip, sonuç ve olasılık açısından riskleri 

analiz ediniz. Analiz, potansiyel sonuçların aralığını, bu sonuçların ortaya çıkma ihtimalini ve 

bu sonuçların etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.  

• Risklerin Değerlendirilmesi: Öngörülen kriterlere göre tahmini risk seviyelerini 

karşılaştırılması. Bu sayede risklerin sıralanması ve yönetim öncelikleri gerçekleştirilebilir.  

• Risklerin Tedavi Edilmesi: Risk değerlendirildikten sonra ortaya çıkabilecek etkileri ve ekip 

üyelerinin güvenliği göz önünde bulundurularak riskin çözümü için gerekli uygulama 

gerçekleştirilir.    

• İzleyin ve İnceleyin: Risk yönetim sisteminin performansını ve etkileyebilecek değişikliklerin 

izlenmesi ve gözden geçirilmesi.  
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Görev İlişkili Risk Tehlike Olasılık Risk Skoru Risk Yöntemi 

Herhangi bir 

parçanın 

zarar görmesi 

Yapılan 

Testlerde 

herhangi bir 

sorundan dolayı 

herhangi bir 

malzemenin 

hasar alması 

KRİTİK DÜŞÜK  ORTA(6) Hasar, ekibimiz 

tarafından analiz 

edilir. Hasar 

onarılabilecek 

ölçüde ise hasar 

tamir edilir ve 

durumun tekrar 

yaşanmaması için 

tedbirler alınır. 

Hasar kritikse parça 

yenilenir. 

ROV’un 

kullanımı 

Pilotumuzun 

hastalan 

yarışmaya 

katılamama 

durumu 

İHMAL 

EDİLEBİLİR 

DÜŞÜK ORTA(4) Takımımızdaki 

üyelerin hepsi 

pilotluk görevini 

gerçekleştirebilecek 

bilgilere sahiptir. 

Üyelerimizden biri 

hastalanan 

pilotumuzun yerine 

geçebilir. 

Prototipi 

hayata 

geçirmek için 

gerekli 

malzemelerin 

temin 

edilmesi 

Finansal bir 

sorun 

ile karşı karşıya 

kalınması. 

 

KRİTİK ORTA YÜKSEK(8) Ücretler takım 

tarafından 

karşılanacaktır. 

Yarışa 

hazırlanma 

Test sürecinde 

aracın su aldığı 

yada vb. bir 

durum tespit 

edildi 

KRİTİK DÜŞÜK ORTA(6) Ekibimizin 

aracın elektriğini 

kestikten emin 

olduktan sonra 

aracı çıkartıp olası 

teknik sorun için 

çözüm üretilir. 

Tablo 5. Risk Tablosu 
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Yukarıda belirtilen risk tablosu ile ilişkilendirilen matris, aşağıda verilmiştir: 

 BÜYÜKLÜK 

ÖNEMSİZ 

Küçük/değersiz;

olayın 

yürütülmesi 

üzerinde 

doğrudan bir 

etkisi olması 

beklenmemekted

ir/küçük ilk 

yardım hasarı 

gerektiren 

bedensel 

yaralanma yok. 

İHMAL 

EDİLEBİLİR 

Önemi düşük; 

olayın işleyişini 

etkiler ancak 

olayın sonucunu 

etkilemez/tıbbi 

tedavi gerektirir. 

KRİTİK 

Ciddi/önemli; 

olayın işleyişini 

olumsuz yönde 

etkileyecek/ciddi 

yaralanmalar 

veya küçük tıbbi 

tedavi görür. 

YIKICI 

Azami önem; 

felaketle,ölümle 

sonuçlanabilir/olay

ın işleyişini 

olumsuz yönde 

etkileyecek/ölüm, 

parçalama veya 

katılımcıların ciddi 

şekilde 

yaralanması. 

O
L

A
S

IL
IK

 

DÜŞÜK 

Bu risk 

nadiren bir 

sorun 

olmuştur ve 

bu tür bir 

etkinlikte 

çok düşük 

olasılıkla 

meydana 

gelmemiştir

. 

DÜŞÜK(1) ORTA(5) ORTA(6) YÜKSEK(10) 

ORTA 

Bu risk 

büyük 

olasılıkla bu 

etkinlikte 

meydana 

gelecektir 

DÜŞÜK(2) ORTA(6) YÜKSEK(8) KRİTİK(11) 

ORTA 

Bu risk bu 

etkinlikte 

muhtemelen 

bir çok kez 

ortaya 

çıkacak ve 

geçmişte de 

meydana 

gelmiştir 

ORTA(3) YÜKSEK(7) YÜKSEK(9) KRİTİK(12) 

Tablo 6. Risk Matrisi 
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RİSK SIRALAMASININ AÇIKLANMASI 

DÜŞÜK ORTA Eğer bu olayın/faaliyetin sonuçları 

DÜŞÜK/ORTA ise, grubunuz bu olaya 

devam etmek için uygun olmalıdır. Eğer bu 

olay ORTA seviyesinde ise risk azaltma 

çabalarının yapılması tavsiye edilir. 

YÜKSEK Bu olayın sonuçları YÜKSEK ise, tedbir 

almanız önerilir 

KRİTİK Bu olayın sonuçları AŞIRI ise, Risk 

Yönetimi’ne danışılmadan olaya müdahale 

edilmemesi gerekir. 

Tablo 7. Risk Sıralaması 

9. ÖZGÜNLÜK 

Yapılan araştırmalar sonucunda Akdeniz sularında yaşayan dikenli vatoz balığının hareketleri 

temel alınarak bir tasarım geliştirilmiştir. Bu sebeple aracın yanlarındaki türbinlerin arasına ve 

aracın arkasına dikenli vatozun kanatlarına ve kuyruğuna benzeyecek, kauçuktan üretilmiş 

parçalar eklenmesi planlanmıştır. 

Tasarlanan aracın modüler yapısı sayesinde ileride farklı alanlarda da (su altı mayın imhası, 

keşif aracı vb.) kullanılmasına yönelik çeşitli eklenti çalışmalarında bulunulması 

düşünülmektedir. Ayrıca aracın hareketinin vatoz balığına daha çok benzetilmesi sağlanıp 

denizlerde ve okyanuslarda doğal yaşama uyum sağlayacak ve su altı yaşamı hakkında bilgi 

toplayabilecek bir sistem geliştirilebilir. 

10. YERLİLİK 

Su altının tasarımında Akdeniz’de yaşayan dikenli vatoz balığından esinlenilmiştir. Bu fikir 

doğrultusunda ayrıntılı bir tasarım yapılmıştır. Tasarlanan su altı aracının gövde tasarımı 

üretimi ülkemizde geliştirilen 3B yazıcısı olan Zaxe X1 kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca pilotluk yeteneğinin geliştirilmesi için kullanılan simülasyon yetersiz geldiği için 

ekibimiz tarafından bir su altı simülasyonu geliştirilmeye başlanmıştır. Simülasyonun 

olabilecek en güncel altyapıya sahip olabilmesi için yeni yayınlanmış olan Unreal Engine 5 

oyun motorunu kullanacaktır. Bu sayede en güncel altyapıya sahip ve ekibin istekleri 

doğrultusunda özelleştirilebilecek bir simülasyon programı geliştirilecektir. Ancak bu oyun 

motoru oldukça yeni olduğu için geliştirme sürecinin beklenen plandan daha uzun bir süreç 

olacağı düşünülmektedir.  
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