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1. RAPOR ÖZETİ
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 Takım üyelerinin bilgileri, takım içerisindeki görev dağılımları ve organizasyon şeması

 Projenin ÖTR’ye göre değerlendirmesi ve yapılan değişiklikler

 Aracın sistem, mekanik, elektronik, algoritma, yazılım tasarımı ve dış arayüzler

 Güvenlik önlemleri, uygulanan testler ve tecrübe edilen hususlar

 Zaman, bütçe, risk planlaması, özgünlük ve yerlilik hakkında bilgiler bulunmaktadır.

  Bu sene takım üyelerinin her biri üniversite sınavına girecektir, bu nedenle takım için mühim 

noktalardan olan zaman planlaması; kolay, anlaşılır, sade ve düzenli bir biçimde 

oluşturulmuştur. Bütçe planlaması kullanılacak malzemeler için düşük maliyetli ve verimliliği 

koruyarak yapılmış, gereken malzemeler için sponsor arayışına başlanmıştır. 

  Süreç içerisinde rahat ve sorunsuz ilerleyişin anahtarı olan güvenlik konusuna da son derece 

önem verilmiştir. Takım üyelerinin hazırlamış olduğu raporda Teknofest süreci dahilinde; 

robotun üretim, test ve sürüş aşamalarında alınan güvenlik önlemlerine yer verilmiş olmakla 

beraber, takımın organizasyonu kapsamında ayrılmış olduğu tüm bölümlere ait alınan güvenlik 

önemlerinden bahsedilmiştir. Bu doğrultuda çalışmalara özveri ile devam edilmektedir. 

Potansiyel bir kaza durumuna engel olmak için alınması gereken güvenlik önlemleri de takım 

tarafından belirlenerek Kritik Tasarım Raporu’na dahil edilmiştir. Test sürecinde dikkat edilen, 

yarışma anında da dikkat edilecek olan, robot suya sokulmadan önce ve parkur alanında 

alınması gereken güvenlik önlemleri de raporda sunulmuştur.  

  Teknofest sürecinin takıma ve takımda yer alan her bir bireye kazandırdığı tecrübeden ve 

kazanımlardan söz edilmiştir. Süreç dahilinde oluşabilecek durumlarda yapılması gerekenler 

belirtilmiş ve risk yönetiminin önemi aktarılmıştır. Özgün olmak adına atılan adımlara da 

raporda yer verilmiştir. 

  Proje kapsamında üretilecek olan insansız su altı aracı; sızdırmaz tüp, su altı iticileri, dış 

kabuk, tutucu kol, bazı sabitleyici aparatlar ve bu parçaların konumlandırıldığı şasiden 

oluşmaktadır. Aracın suda askıda kalması için araç üzerine yüzdürücü köpükler 

konumlandırılacaktır. Araç enerjisi ise bataryadan sağlanacaktır. 

  Proje çalışmaları özellikle 3 ana başlık etrafında ele alınmıştır. Bu başlıklar; mekanik, yazılım 

ve elektroniktir. 

  Proje sürecinde öncelikle ekip üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış ve organizasyon 

gerçekleştirilmiştir. Gerekli araştırmalar yapılarak kullanılacak malzemeler ve alternatifleri 

belirlenmiştir. Su altı robotu taslakları oluşturularak CAD çizimleri yapılmış, araçta bulunması 

gereken özellikler eklenmiştir. 

  Hazırlanacak aracın mekanik tasarımı için insansız su altı aracı kategorisinde daha önce 

yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen araştırma sonuçları ve yarışma şartnamesi göz 

önünde bulundurularak mekanik tasarım belirleme sürecine geçilmiştir. Takım üyelerinin 

hazırladığı tasarımlar değerlendirilerek hareket kabiliyeti yüksek, üretimi kolay ve yarışma 

şartnamesinde belirtilen görevleri yerine getirebilecek bir mekanik tasarım belirlenmiştir. Bu 

sürecin ardından görev dağılımı yapılarak kullanılacak sensörler, motorlar, haberleşme 

teknolojileri, kontrol kartları üzerine incelemeler ve araştırmalar yapılarak nasıl kullanılacakları 

hakkında çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca hareket kabiliyeti ve kontrol yazılımlarının 

algoritmaları üzerinde de çalışılmıştır.   

  Mekanik tasarımda kullanılacak bileşenler ve yazılımların algoritmaları netleştikten sonra, 

kumanda panelinin kontrol kartı ile su altı aracının kontrol kartlarının haberleşme yazılımı 

tamamlanmıştır. Araçta bulunan dört adet açılı itici aracın ileri-geri hareketini, 2 adet dikey itici 

ise yukarı-aşağı hareketini gerçekleştirmektedir. Elektronik sistem ise sızdırmaz tüp içerisine 

yerleştirilecektir. Su altından alınan görüntü, su üstündeki pilota sızdırmaz tüp içerisindeki 
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kamera ile sağlanacaktır. Araç, nesne taşıma görevini şasinin kamera açısında bulunan kısmına 

monte edilmiş tutucu kol ile sağlayacaktır. Kumanda panelinden gönderilen komutların, su altı 

aracının kontrol kartında işlendikten sonra bu bileşenlere iletilmesi sağlanmış ve test işlemleri 

yapılmıştır. 

  Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm veriler birleştirilerek bu rapor oluşturulmuştur. 

2. TAKIM ŞEMASI
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

  Teknofest 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne yapılan başvurunun ardından 

gönderilen Ön Tasarım Raporu (ÖTR), uzman hakemler tarafından değerlendirilmiştir. Rapor 

puanlamasının açıklanmasının ardından tam puan alınamayan başlıklar analiz edilerek bir öz 

değerlendirme yapılmış ve gelecek raporda eklemelerin yanı sıra bir dizi değişiklik ve 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.  

  Ön Tasarım Raporu’ndan sonraki ilerleyiş bu raporun öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu 

nedenle raporda tamamen farklı bir yön izlenilen kısım bulunmamaktadır. Ön Tasarım 

Raporu’nda planlanan gelişmelerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir, bir kısmı gerçekleştirilme 

aşamasındadır. Karşılaşılan problemler nedeniyle belli başlı küçük değişiklikler yapılmıştır. 

Bunlar dışında Ön Tasarım Raporu’na sadık kalınmıştır. Takım içerisinde yeniden yapılanmaya 

gidilmesi, bazı üyelerin görev dağılımında ufak değişikliklere gidilmesine sebebiyet vermiştir. 

Rapor üzerinde gerçekleştirilen düzenlemelerin haricinde, Ön tasarım süreci kapsamında 

kullanılması planlanan bütçe planlamasında değişiklik yapılmıştır. ÖTR’deki sistem ön 

tasarımı, üretim yöntemleri ve elektronik-yazılım tasarımları bölümlerinde belirtilenler, 

uygulama aşamasında raporda belirtildiği gibi uygulanmış ve herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır.   

  Ön Tasarım Raporundan farklı olarak yapılan kısımlar ve değişiklikler şunlardır: 

 Aracın otonom görevleri yerine getirebilmesi için araçtan gelen veriler üzerinde

görüntü işlemesi gerekmektedir. Görüntü işlemek için araçtan kamera aracılığıyla veri 

alımı gerçekleşir. Kullanılan kameranın bulundurması gereken özelliklerinin başında 

gecikme olmaması ve görüntü kalitesinin yeterli olması gelmektedir. Ön Tasarım 

Raporunda belirtilen IP kamera görüntü açısından yeterlidir lakin yanında farklı 

elektronik komponentlerin bulunmasına ihtiyaç duyduğu ve görüntüde gecikme 

yaşandığı için IP kameranın yanında AHD (Analog HD) kamera kullanılmasına karar 

verilmiştir. AHD, IP kameraya göre daha az görüntü geciktiren ve analog kameradan 

daha kaliteli çözünürlüğe sahip olan bir kameradır. Kritik Tasarım Raporu’nda AHD 

kameranın belirtilmesi uygun görülmüştür. 

 Aracın temel hareketini sağlayan iticiler gerek yarışma görevleri için gerekse aracın

verimliliği için büyük bir önem taşımaktadır. Tasarlanan iticinin içerisinde bulunan 

motorların az voltaj ile büyük itki kuvvetleri yaratması için pervane tasarımı ve motor 

gövde tasarımı detaylı araştırmalar üzerine kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda tasarlanan 

yeni pervane eskisine oranla eğimi artırılmış bıçaklara sahip bir pervanedir. Bu sayede 

pervanenin oluşturduğu itki kuvvetinde %30 oranla daha fazla verim elde edilmiştir. 

İtki kuvvetine etki eden bir diğer unsur motor gövdesidir. Motor gövdesi iç çapı dış 

çapından büyük olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımda Bernoulli Yasası dikkate 

alınarak iticinin iç ve dış çapında değişikliğe gidilmiştir.  

 Ön Tasarım raporunda belirtilen malzemelere ek olarak farklı malzemelerin

kullanılmasına karar verilmiştir. Ya da bazı malzemelerin değişikliği uygun 

görülmüştür. Tasarlanan elektroniğin beslenmesi için seçilen bataryanın yetersiz 

olması üzerine batarya seçimi güncellenmiştir. 

 Otonom olarak yapılacak olan görev için görüntü işlemeye ek olarak kapı tespitinin

su altında kesinleştirilmesi ve kolaylaştırılması için yapay zeka eklenmiştir. 

 Bütçe planlamasında güncelleme yapılmıştır. Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen

malzemelerden, maliyetli olması nedeniyle cat6 kablodan tasarruf edilmiştir. Yarışma 

için eski araca ait olan cat6 kablo kullanılacaktır. ÖTR’de 10.922₺ olan bütçe 

9.477,26₺’ye düşürülmüş ve yedek malzemelerle 11.117,12₺’ye ulaşmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

  Tekno-Entalpi ekibinin sistem planı elektronik ve yazılım tasarımları göz önünde 

bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bütün sistem su üstü kontrol istasyonu ve insansız su altı 

aracı olmak üzere toplamda 2 ana başlık altında ele alınmıştır.  

  Su üstü kontrol istasyonunda yarışma görevlerini yerine getirmesi için üzerindeki joystickler 

sayesinde araca komut gönderen kumanda bulunmaktadır. Araç üzerindeki pnömatik valf ile 

çalışan tutucu kola hava basıncı oluşturması için kompresör, kontrol istasyonunda bulundurulan 

bir diğer parçadır. Manuel görevlerde aracı kontrol eden pilotun su altındaki kameradan gelen 

görüntüye canlı bir şekilde ulaşabilmesi için araç içerisindeki kameradan görüntü alabilmek 

adına monitör kullanılmıştır. Bu monitörün bağlı olduğu bilgisayar, otonom görevler için 

kameradan gelen görüntüyü işleyecek ve araçtaki atmega328 işlemcili Arduino Nano kartına 

komut gönderecektir. Bu sayede otonom görevler su üstü kontrol istasyonundaki ekip üyeleri 

tarafından yazılan kodları başlatan bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.  

  İnsansız su altı aracında, 6 motorun kontrolü üzerine tasarlanmış ve sensörlerle güçlendirilmiş 

bir sistem oluşturulmuştur. Kontrol istasyonu ile araç arasındaki bağlantı Ethernet kablosu ile 

sağlanacaktır. Araç başlığı altında 7 temel bileşen vardır, bunlar şu şekildedir: 

1- Lipo Batarya 

  Tüp içinde konumlandırılan ve dikkatli kullanım gerektiren 

elektronik parça, sistem için gerekli olan gücü sağlar. Lityum 

polimer pillerin tekrar şarj edilebilme avantajı bulunmaktadır. Pil 6s 

6200mAh değerlerine sahiptir ve bu değerler aracı yeteri miktarda 

beslemektedir. 

2- Güç Dağıtım Kartı 

  Yerli olarak tasarlanan bu kart sistemin ihtiyaç duyduğu gücü lipo 

bataryadan alıp araç içerisindeki elektronik elemanlara dağıtacaktır. 

Kart üzerinde 12V, 5V ve 3.3V gerilim çıkışları bulunmaktadır. Kart 

üzerinde altı pin bulunmaktadır. Üzerinde bulunan soketler ile araç 

içerisine güç dağıtılmaktadır. Kullanılan soketler sayesinde kablo 

düzeni sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu kart üzerinde mıknatısla 

anahtarlama yapılmıştır. Bu da olası sorunlarda aracı durdurmak için 

acil durdurma işlevi görmektedir.  

3- Ana Kart 

  Arduino Nano sistemin ana kontrolcüsü olarak kullanılacaktır. 

İnsansız su altı sistemi ile kontrol kumandası, Arduino Nano 

aracılığıyla haberleştirilecektir. Manuel görevlerde kumandadan 

gelen verilere göre araç Arduino üzerinden yönlendirilirken 

otonom görevlerde ana kart görevini kontrol istasyonundaki 

bilgisayar üstlenmektedir. Rpi‘ye takılan kamera ile manuel 

kontrolün gerektiği durumlarda kumandaya görüntü iletilecektir. 

Diğer durumlarda ise Rpi, kamera aracılığı ile görüntü işleme 

yazılımlarını kullanarak insansız su altı sistemini otonom olarak 

kontrol edecektir. 

Şekil 4: Lipo Batarya

Şekil 5: Base Modül

Şekil 6: Arduino Nano
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4- ESC 

  ESC’ler ile su geçirmez fırçasız motorlar kontrol edilmektedir. 

Elektronik hız kontrolcüsü olan ESC’ler bu konuda motorların 

hızını ayarlamaktadır. Kullanılacak olan ESC’nin dört tane motora 

kumandadan gelen komutlar ile istenilen değerde motorlara iletir 

ve hareket etmesini sağlar. ESC su altı motorlarına uygun konfigüre 

edilmiş olup çift yönlüdür. 

 

5- Motor 

  Sistem elemanlarından olan 350kVluk su geçirmez fırçasız 

motorlar tasarlanan pervane ve motor gövdesi sayesinde aracın 

su altındaki hareketi gerçekleştirilecektir. Su altında derinlik 

tanımayan parça tuzlu sulara uygun şekilde rulmanlara 

sahiptir. Bu sayede motor tuzlu sular altında rahatça 

kullanılabilecektir. 

 

6- Kamera: 

  Su altı aracında kullanılan kamera görüntü aktarımı yapacaktır. 

Görüntü aktarımı sayesinde manuel görevler icra edilecektir. Aynı 

zamanda gelen veriler üzerinden görüntü işleme yapılacaktır. Bu 

amaçla tercih edilen iki kamera vardır. Manuel görevler için analog 

HD otonom görevler için IP kamera kullanılacaktır. 

 

 

 

 

7- Acil Durdurma Butonu 

  Yarışma komitesinin belirlediği kurallara göre araca ait bir acil 

durdurma butonu olması gerekmektedir.   Güç kaynağı ile 

beslenen sistemlerde sigorta kullanılmaktadır. Lakin batarya ile 

beslenen araçların acil durdurma butonu sigorta değildir. Bu 

sistemin acil durdurma mantığı manyetik alan sayesinde akımın 

geçişine izin vermeyen hall effect ile oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

Şekil 7: ESC 

Şekil 8: Fırçasız Motor 

Şekil 9: Kamera 

Şekil 10: Hall Effect 
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Şekil 11: Sistem Blok Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

  Araç tasarımı için daha önce farklı opsiyonlar üzerinde durulmuş ve en avantajlı olanı final 

tasarım olarak seçilmişti. Seçilen tasarımın neden final tasarım olarak seçildiği aşağıda 

belirtilmiştir. Bu özellikler diğer opsiyonlara göre final tasarımının daha avantajlı olduğunu 

göstermektedir. 

 6 motorlu mekaniğiyle dikkat çeken bu tasarımda denge ön plandadır. 

 Hokey görevine uygun platforma sahiptir. 

 İticilerin su akışını engelleyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. 

 Şasi üretimi az masraflıdır. 

 45 derecelik iticiler sayesinde en iyi yönlendirme performansına sahiptir. 

 Kabuk tasarımı sayesinde estetik görünüm elde edilmiştir. 

  Parçalar; iticiler üstte, sızdırmaz tüp altta olacak şekilde konumlandırılarak ağırlık merkezi 

aşağı çekilmiştir. 

  Seçim sürecinden sonra araç mekaniği ve tasarımında geliştirmeler üzerinde durulmuştur. 

Bunlar; aracın montajında ve yarışma görevlerini gerçekleştirmede kolaylıktır. Buna ek olarak 

tutucu kol, kumanda ve araç aksamları için çeşitli parçalar tasarlanmış, parçalar üzerinde 

iyileştirmeler yapılmıştır. 

  Aracın ve parçaların tasarımında yapılan değişiklikler ve yeni tasarımlar Autodesk Fusion 360 

programı üzerinde modellenmiştir. Fusion 360, ürün tasarımı ve üretimi için bulut tabanlı bir 

3D modelleme, CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformudur. 

 

 

  Araçta, iticilerin su akışını engelleyecek herhangi bir unsur 

bulunmamaktadır. Parçalar; iticiler üstte, sızdırmaz tüp altta 

olacak şekilde konumlandırılarak ağırlık merkezi aşağı 

çekilmiştir. Estetik görünüm elde etmek amacıyla kabuk 

kullanımına müsaittir. Aracın diğer özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Araç Tasarımının Genel Özellikleri: 

 İkisi 90 derece dikey, dördü 45 derece yatay olmak üzere 

6 adet motor 

 Dengeli hidrodinamik yapı 

 Kütle ve hacim olarak ideal 

 Hokey görevine uygun platform 

Şekil 12: Fusion 360 Program Arayüzü 

Şekil 13: Motor Dizilimi 
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 Tutucu kol ve sızdırmaz tüp monteleme yerlerine sahip şasi 

Yenilikler: 

 Araç montajında daha az vida kullanımı 

 Parça söküp-takma işlemlerini kolaylaştıracak yenilikler 

 Verimlilik artırması 

 Performans iyileştirmeleri 

 Malzeme tasarrufu 

  Aracın temel aksamları; şasi, sızdırmaz tüp, itici ve tutucu kol şeklindedir. Mekanik Tasarım 

Süreci başlığında ise araçla ilgili takımca tasarımı yapılan tüm aksamların tasarım sürecinden 

bahsedilmektedir. Bunlar; şasi, itici, tutucu kol, tüp tutamacı, tüp organize edici ve kumandadır. 

 Şasi 

  Araç ekipmanlarının bir arada durmasını sağlayan şasi için birkaç değişik tasarım 

oluşturulmuştur. Bu tasarımlardan en kullanılabilir, avantajlısı final tasarım olarak seçilmiştir. 

Seçilmeyen diğer opsiyonların görselleri Şekil 16’da belirtilmiştir. 

   Aracın su içerisinde dengede kalmasına yarayan şaside tüp aparatı, tutucu kol ve itici 

sabitleme yeri bulunmaktadır. Bunların dışında şasi, aracın zeminde ayakta kalmasını da 

sağlamakta ve kızaksı yapı sayesinde aracın su zemininde ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Bu 

sayede yarışma kapsamındaki hokey görevini gerçekleştirmek için araç havuzda zemine 

oturtulup hokey taşının kaleye götürülmesi sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 14: Araç Tasarımı 
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 Şasi, araç dengesi için kritik olduğundan tasarımı önemli olan noktalardan biridir. Ana 

hatlarıyla dikdörtgensel simetrik bir yapı tercih edilmiştir. Bu yapının tercih edilme 

sebebi ağırlığı her yöne dağıtıp aracın dengede durmasını sağlamaktır. Aynı zamanda 

bu tasarım aracın hareket kabiliyetini güçlendirmekte ve herhangi bir darbe halinde 

aracı hasarlardan korumaktadır.  

Şekil 15: Diğer Şasi Tasarımları 
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 Şasi; yatay dahil tüm iticilerin sabitleme yeri olan üst parça ile tüp tutmacı ve tutucu 

kol sabitleme yeri olan alt parçadan oluşmaktadır. Üst parça iticilerin açılarına göre 

dizayn edilmiştir. Ayrıca alt parça, aracın su tabanına oturabilmesini ve kontrollü bir 

şekilde ilerleyebilmesini sağlamaktadır. 

 Kullanım rahatlığı ve denge ön planda tutularak tasarlanan şasi sadece 2 parça 

olmasıyla da montaj ve araca müdahale açısından avantajlıdır. Herhangi bir müdahale 

gerektiğinde şasi, tek bir vida sökülerek yana doğru açılabilir olarak tasarlanmıştır. 

 Şasinin önünde bulunan tutucu kol sabitleme yeri ve altında bulunan kızaksı yapı sualtı 

hokeyi görevi için de uygundur. 

 Şaside bulunan ön ve orta şerit sayesinde tutucu kol için ayrıyeten sabitleme aparatına 

ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 Ağırlık ve malzeme tasarrufu unsurları göz önünde bulundurularak şaside gereksiz 

parça/levha kullanılmamıştır. 

 İtici  

  Su altı araçlarının olmazsa olmazlarından biri de su altı iticileridir. Ekip tarafınca tasarlanan 

bu iticilerin gövdesinde orta çap en geniş olacak şekilde kavisli bir tasarım kullanılmıştır. Bu 

tasarımda su çıkışına doğru daralma söz konusudur. Bu sayede akış daraldıkça itiş hızlanmakta, 

bu da pervaneye daha iyi itiş gücü sağlamaktadır. 

   İtici gövdesinin orta çapının geniş olması aynı zamanda içindeki pervane kanatlarının 

motorun gücüyle gövdeye çarpmasıyla oluşacak hasarı önlemektedir. 

   İtici pervane kanatları uzatılarak daha az enerjiyle daha çok verimlilik sağlanmaktadır. 

Şekil 16: Şasi Tasarımı 
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   İtici sabitleme yerinde küçük çıkıntılar kullanılarak iticinin sabitlendiği yerde dönmesi 

engellenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yükseliş iticilerinin vidalama yerinin yönü değiştirilerek montaj işlemi 

kolaylaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17: İtici Çap Verileri 

Şekil 18: İtici Vidalama Yeri 

Şekil 19: Yükseliş İticisi 
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   Daha önce motor tutucu ve kubbe kapak ayrı ayrı basılıp vidalanıyordu. Bu iki parça, 

tek parça halinde tasarlanıp 3D yazıcıdan basıldı. 

 

 

   İtici; pervane, motor, motor tutucu ve gövdeden oluşmaktadır. Her bir parça 

değiştirilebilir özelliktedir. 

Şekil 20: Eski İtici-Yeni İtici Baskısı 

Şekil 21: İtici Parçaları 



 
 

19 
 

   İticilerin verimliliğini test etmek için düzenek kurulmuştur. Bu düzeneğe itici monte 

edilerek motorlar çalıştırılmıştır. Pervanelerin yarattığı itki gücü ölçülmüş ve eski 

tasarımla karşılaştırılmıştır. En verimli olan tasarım tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23: İtici Test Sonuçları 

Şekil 22: İtici Test Düzeneği 
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Şekil 24: İtici Tasarımı 

Şekil 25: İtici Baskıları 
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 Tutucu Kol 

  Sualtı montaj görevi sebebiyle gerekli olan tutucu kol için halihazırda bulunan kollardan yola 

çıkılarak daha görev odaklı bir tasarım geliştirilmiştir. Nesne kavrama kabiliyeti olarak daha 

verimli olan bu kol pnömatik sistemle çalışmaktadır. Pnömatik sistem, hidrolik sistem ve 

motorlu çark sistemine göre nesne tutma performansında daha başarılıdır. Sistemin çalışması 

için gerekli olan akışkana ulaşım da hidrolik sisteme göre daha kolaydır. 

   Nesne ile kol arasındaki sürtünmeyi arttırmak için tutucu kolun nesne tutma 

parçalarında tırtıklı bir yüzey oluşturulmuştur. Bu sayede nesnelerin koldan kayıp 

düşmesi büyük ölçüde engellenecektir. 

   Kolun nesneyi tutmaya yarayan parçalarının kalınlığı artırılarak kavrama gücü 

sağlamlaştırılmıştır. 

 

 

 Tüp Tutamacı 

  Yine su altı araçlarının önemli bir parçası olan ve elektronik aksamların bulunduğu sızdırmaz 

tüp, araç üzerine ekipçe tasarlanıp üretilen tüp tutamacıyla sabitlenecektir. Bu tutamacın bir 

parçası şasinin üst kısmına diğer parçası ise alt kısmına montelenmiştir. Aracın merkezinde 

bulunan bu parçalar tüpü tam ortasından tutacak ve şasinin yapısından ötürü söküp takmaya 

gerek duyulmayacaktır. 

Şekil 26: Tutucu Kol Tasarımı 
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   Tutamacın vidalama yönü değiştirilmiştir. Dik vidalama yapmak yerine yatay 

vidalama yapılması tercih edilmiştir. Bu sayede vidalama işlemi kolaylaştırılmış ve 

kullanılan malzemenin çatlama yapması önlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tüp tutamacı 2 yerine 1 adet kullanılacağı için destek biraz genişletilmiştir. Tüpü 

ortasından tutacak olan bu aparatın, akriliği daha sağlam tutması ve tüpün kaymasını 

önlemek için tutamacın içerisine çift taraflı şeffaf silikon bant gömülmüştür. 

Şekil 27: Tüp Tutamacı Tasarımı 

Şekil 28: Tüp Tutamacı Vidalama Yeri 
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 Tüp Organize Edici 

  Sızdırmaz tüp içerisinde bulunan elektronik aksam hem kabloların birbirine teması hem de 

dağınık durması sebebiyle sıkıntı çıkarabilmektedir. Bu ihtimallerin önüne geçebilmek 

elektronik ekipmanların düzenini sağlamak adına tüp içerisine bir organize edici tasarlanmıştır. 

Bu parça sayesinde batarya, elektronik kartlar ve kablolar tüp içerisinde düzenli bir şekilde 

durabilecektir.  

 

 

Şekil 29: Tüp Tutamacı 

Şekil 30: Tüp Organize Edici 
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 Kumanda 

  Su altı aracının uzaktan kontrolünü sağlayacak olan kumanda tasarımı yine ekip tarafından 

yapılmıştır. Kumanda tasarımında içine yerleştirilecek malzemeye göre hacim ve estetik 

unsurlar göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda kullanılacak malzeme ve rahat kullanım 

unsurları da ihmal edilmemiştir. Sade bir tasarıma sahip olan bu kontrol aracı yalnızca 3 

komponentten oluşmaktadır. Bunlar; Octomini kumanda modülü ve 2 adet x-y eksenli joystick 

modüldür. 

 

 

 

4.2.2. Malzemeler 

Polietilen: 

  Polietilen, çift bazlı CH2’den meydana gelen etilenin 

polimerizasyonu ile üretilir ve bir termoplastik ürünüdür. 

Polietilen üretimi, yüksek yoğunluklu ya da düşük 

yoğunluklu olarak gerçekleştirilebilir. Yaşlanmaya ve 

korozyona karşı son derece dayanıklı ve diğer tüm 

malzemelere göre daha uzun ömürlüdür. Kimyasallara karşı 

yüksek dirençli olması ile bilinir. Gerilim çatlağı ve çatlak 

ilerleme direnci yüksektir, kazalara dayanıklıdır. Polietilen, 

geri dönüştürülebilen plastik sınıfında yer alır. Kullanılmış 

olan polietilenler toplanır ve öğütme işleminden sonra 

reçine haline getirilerek tekrar şekillendirilebilir. Polietilen, 

plastik tüp, boru, yalıtkan katman gibi pek çok kullanım 

alanı vardır. Bunun yanında poşet ve çanta yapımında, 

plastik şişe yapımında da kullanılmaktadır. İşlevsel 

olmasının yanında maliyetinin düşük olması sebebi ile de pek çok alanda PE kullanımı tercih 

edilmektedir. Sağlamlığı, maliyeti ve geri dönüştürülebilir olması bu malzemenin tercihinde 

etkili olmuştur. Polietilen malzeme belirlenen ölçülerde CNC makinesi ile kesilecektir. 

Alüminyum: 

  Alüminyum dayanıklı bir üründür, oksidasyona ve korozyona karşı üstün bir dirence sahiptir. 

Bu direncin temelinde ise pasivasyon özelliği vardır. Dünya üzerinde en çok bulunan 

elementlerden biridir.  Çelik ve bakır ağırlığının üçte biri kadardır. Alüminyum kolaylıkla 

Şekil 31: Kumanda Tasarımı 

Şekil 32: Polietilen 
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dövülebilir, işlenebilir ve şekil verilebilir. Alüminyum 

endüstride pek çok farklı kollarda ve ürün yapımında 

da kullanılmaktadır. 

  Geri dönüşümlü bir metal olan alüminyum çevrecidir. 

Yumuşak ve işlenmesi kolay olduğu için birçok 

sektörde kullanılmaktadır. Uçak ve uzay araçlarında, 

taşıt araçlarında, inşaat sektöründe, elektrik ve 

elektronik araçların yapımı aşamasında kullanılan bir 

metaldir. Şasi tasarımında yer verilen bu malzemenin 

araç için en önemli özelliği hafif olmasıdır. 

Filament: 

  Filamentler 3 boyutlu tasarımlar için gerekli olan 

üretim malzemesidir. 3D yazıcıdan baskı almak 

istendiğinde tercih edilen filament çeşidinin uygun 

ölçülerde makaralara sarılmış hali kullanılmaktadır. 

3D baskıda kullanılan filamentler, ısıtıldığında 

yanmak yerine eriyen plastikler yani polimerler olan 

termoplastiklerdir. Bu plastikler ısıtılarak 

şekillendirilebilir ve soğutulduğunda katılaşabilme 

özelliğine sahiptir. Ekip üyeleri tarafından tasarlanan 

parçaların bastırılmasında PLA filament tercih 

edilmiştir. 

Pleksiglas: 

  Pleksiglas aynı zamanda pleksi veya akrilik 

isimleriyle de bilinmektedir. Pleksi, renkli ve renksiz 

çeşidi bulunan plastik camdır. Genleşme katsayısı, 

yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik gibi teknik 

özellikleri standartlara uygun ve polimer sayısı 

yüksektir. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Saydam 

ve yarı saydam olabilir. Pleksiglasın en büyük özelliği 

döküm levha olmasıdır. Kolay işlenebilen, 

kesilebilen, delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. 

Işık geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı 

dayanıklıdır. Darbelere karşı dayanıklılığı camdan 6 

kat daha fazladır. Aynı zamanda camdan daha 

hafiftir. Solmayan özelliği ile iç ve dış mekanlarda 

kolaylıkla kullanılabilir. Kırıldığında yaralanmalara 

sebep olmaz. Pleksiglas, istenen her şekle rahatlıkla 

uygulanma imkânı verir. Torna ve freze gibi talaşla imalat ile şekil vermeye elverişlidir. 

Pleksiglas yoğunluğunun 1.18 gr/cm^3 olması yani suyun yoğunluğuyla hemen hemen aynı 

olması büyük bir avantajdır.  

Karbon Fiber Plaka:  

  Karbon elyaf, diğer adıyla karbon fiber ipliksi, son teknoloji ürünü olan bir maddedir.  Katran, 

naylon ve orlondan oluşan fiber malzeme çelik malzemeden4,5 kat daha hafif olup 

Şekil 33: Alüminyum 

Şekil 34: Filament 

Şekil 35: Pleksiglas 
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3 kat daha dayanıklı olması kullanım alanlarını 

arttırmaktadır. Karbon fiber ipliksi yapıya sahiptir. Sahip 

olduğu bu yapı onu çelikten daha dayanıklı bir hale 

getirir. Karbon fiber çelikten daha düşük bir 

yoğunluktadır. Oksitlenme gibi bir sorunu yoktur. 

Bununla beraber uzun ömürlü oluşu kullanım alanını 

genişletmektedir. Günümüzde karbon elyaf uçaklarda, 

roket sistemlerinde, uydularda, yarış arabalarının iskelet 

sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Akrilik Tüp: 

  Elektronik bileşenlerin korunması için silindirik olarak 

tasarlanan ve üretimi pleksiglas malzeme kullanılarak 

yapılan akrilik tüp kullanılmıştır. Tüpün üretiminde 

kullanılan pleksiglas malzeme sayesinde darbelere karşı 

dayanıklı, su geçirmez, kırılma ve çatlamaya karşı 

dayanıklı olması sağlanmıştır. Kullanılan akrilik tüp su 

geçirmez özelliğe sahip olup yüksek basınçlara 

dayanabilmektedir. Kullanılacak elektronik kartlar, 

kameralar ve diğer malzemeler bu tüpün içerisinde 

olacaktır. Aynı zamanda yüzey pürüzsüzlüğü ne kadar iyi 

olursa akışkan sıvı o kadar az direnç gösterecektir yani 

direnç tüpün her tarafına aynı derecede dağılacak ve aracın 

hareket kabiliyeti artacaktır. 

O-Ring: 

  O-Ring, mekanik bir sızdırmazlık elemanı olarak 

kullanılan yuvarlak kesitelastomer bir döngüdür. O-

Ringler malzeme üzerinde bir yuva içine oturan ve iki 

ya da daha fazla kısımları arasındaki birleştirme 

esnasında sıkıştırılması için tasarlanmıştır. Bu sayede 

elektronik aksamların içinde bulunduğu akrilik tüpe 

dışardan herhangi bir su girişi engellenmektedir.  O-

Ring, makine tasarımında kullanılan en popüler 

sızdırmazlık elemanlarından biridir. Aynı zamanda O-

Ring makine tasarımı için önemli unsurlarından biridir. 

Sert bir mekanik montaj gerektirir. Sızdırmazlık O-

Ring ve conta yüzleri arasında bir irtibat noktası için 

tasarlanmıştır. O-Ring malzeme, esnek doğası 

sebebiyle montaj kusurları barındırmaktadır. Araç 

üzerinde bulunan sızdırmazlık elemanlarının başında 

gelmektedir. 

Fener: 

  Güneş ışığı havadan suya geçerken kırınıma uğrar. Suyun derinliği arttıkça ışıktaki kırınım da 

artmaktadır. Bu yüzden su altında derinlere indikçe ortam ışığının su altına ulaşması zorlaşır. 

Şekil 36: Karbon Fiber Plaka 

Şekil 37: Akrilik Tüp 

Şekil 38: O-Ring 
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Su altında araçtan görüntü alınmasının mümkün 

kılınabilmesi için araç üzerinde aydınlatma 

sistemine ihtiyaç duyulabilir. Aydınlatma sistemi 

için tercih edilen fenerin kırınımlara rağmen 

ortamı yeterli düzeyde aydınlatması 

gerekmektedir. 

 

Silindirik Piston: 

Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal 

hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. 

Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye 

dönüştürür. Hidrolik silindirlerle 

kıyaslandığında çok çeşide sahiptir. 

Standart ve standart olmayan özellikte 

çok çeşitli silindir türü vardır. Genel 

uygulamalar için üretilen silindirler 10 

barlık çalışma basınçlarına kadar 

dayanabilir. Daha yüksek basınçlar için 

özel üretilmiş pnömatik silindirler 

kullanılmalıdır. Bir silindirin 

çalışabilmesi için iki şart gereklidir. 

Pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvet yükün etkisiyle ya da akışkan basıncıyla oluşur. Bu iki 

şarttan birisi gerçekleşmezse silindir hareket etmez. Silindirik pistonun hareketi kompresörden 

gelecek olan akışkanın basıncı sayesinde sağlanacaktır. Silindirik pistonun hareketi sayesinde 

de tasarlanan tutucu kolun açılıp kapanması sağlanacaktır. 

Kompresör: 

  Kompresör, gazları ve havayı büyük bir basınçla sıkıştıran 

motorla çalışan bir makinedir. Daha bir tanımla ise, atmosferden 

elde edilen alınan havayı sıkıştırarak basıncın artmasını sağlayan 

bir alettir. Kompresör pnömatik çalışma sistemi ile basınçlı 

havanın gerekli olduğu ortamlara hava desteği sağlamak için 

kullanılan motorla çalışan bir makine çeşididir. Manuel 

görevlerde cisimlerin tutulması için tasarlanan gripper 

kompresöre bağlanacaktır. Kompresörün basıncı sayesinde 

gripper açılıp kapanacaktır. 

Valf: 

  Valf, akışkanları kontrol etmeye yarayan vana ve subap gibi 

tesisat elemanlarına verilen genel isimdir. Valf 

kelimesinin  karşılığı ise vanadır. Sıvı ya da gaz halindeki 

akışkanın kontrolünü sağlamak üzere açılan ya da kapatılan veya 

kontrollü bir akışa olanak sağlayan basit bir düzenek olarak 

nitelenebilecek valfler, oynadıkları rol bakımındansa oldukça 

önemli bir bileşendir. Basıncın ve akışkan gücünün kontrol 

altında tutulmasına olanak sağlayan valfler, otomotivden 

petrokimya endüstrisine kadar geniş bir yelpazede yaygın olarak 

kullanılırlar. Pek çok farklı başlık altında sınıflandırılma imkânı olan valfler, uygulama alanına 

göre hidrolik veya pnömatik olarak bir ayrıma tabi tutulabilir. 

Şekil 39: Fener 

Şekil 40: Silindirik Piston 

Şekil 41: Kompresör 

Şekil 42: Valf 
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Kablo Makaronu: 

Makaron, diğer bir adı ile daralan kablo, ısıya maruz 

bırakıldığında belli  bir miktar daralan bir malzemedir. Elektrik 

sanayisi alanında makaronlar büyük bir öneme sahip olmakla 

beraber otomotiv, iletişim, elektronik alanlarında da yoğunlukla 

kullanılan bir kaplama ve koruma üründür. Özellikle ek 

yapılması gereken elektrik projelerinde, yapılan eklerin dış 

etkilerden koruma sağlanması adına vazgeçilmez bir malzeme 

olmaktadır. Isı ile daralma özelliği olan makaronlar mükemmel 

bir koruma sağlar. Makaronlar uygulandığı alanları bu sarma 

nedeni ile  kaplayıp sertleştirerek kabloyu darbelere, neme, 

kırılmalara karşı dayanıklı hale getirir. Makaronlar kabloyu dış 

etkilerden korumanın yanında bir taraftan da kablo kaynaklı 

olarak oluşabilecek tehlikelerden bulundukları mekânlarda can 

ve mal güvenliği için de bir koruma görevi görürler. Sıcak ortamlarda olduğu gibi soğuk 

ortamlarda da aynı korumaya sahiptir. Sıcak ve soğuğa karşı bu mukavemetleri sayesinde tam 

bir koruma sağlarlar. Elektrik yalıtımı özelliği ile kablo kaynaklı ya da dış kaynaklı yangın 

riskini azaltırlar. Halojen içermediği için herhangi bir yangına karşı kendiliğinden sönebilirler 

ve bu daralma sayesinde ise kullanıldığı alanı sabitleyip, kaplayıp, kapatan özel bir izolasyon 

kılıfıdır. Çok çeşitli endüstri alanlarında; koruma, sınıflama, elektriksel izolasyon, etiketleme, 

yalıtım, kimyasal, mekanik koruma ve benzeri işlerde koruma sağlamak adına  güvenle 

kullanılan bir malzemedir. 

Alüminyum Kompozit Panel: 

  Alüminyum kompozit panel, iki adet alüminyum levha ve 

arasına düşük yoğunluklu polietilen malzemenin 

birleşiminden oluşan yapı malzemesidir. Üst alüminyum 

levhanın boyalı olması ve bu boyanın üstün dayanımına 

ilave olarak panelin sağladığı ses ve ısı yalıtımı sebebiyle 

oldukça fazla talep edilen bir malzemedir. Kompozit panel 

üretimi; ergiyik halde polietilen dolgu malzemesi, kalıp 

içerisinde üst ve alt yüzeyi polimer yapıştırıcı ile birleşerek 

homojen biçimde dağılır. Üst ve alt alüminyum levhanın, 

polietilen ve yapıştırıcının belli basınç, sıcaklık ve kuvvet 

altında birleşmesi ile kompozit malzeme ilk halini alır. Kompozit panel kalınlığı bu noktada 

ayarlanır ve o şekilde üretime devam eder. Alüminyum kompozit panelin kullanım alanı 

oldukça geniştir. Kompozit panel çevreye de duyarlı bir üründür. Bileşiminde bulunan tüm 

malzemelerin geri dönüşümü yapılabilmektedir. Kompozit panelin çevreye hiçbir zararı yoktur. 

Çift Taraflı Silikon Bant: 

  Çift taraflı bant, diğer bantların aksine iki yüzeyi birbirine 

tutturmak, yapıştırmak için kullanabileceğiniz, adı üzerinde 

olduğu gibi her iki yüzeyinde de yapışkan madde bulunan 

bantlardır. Üç boyutlu yazıcıdan bastırdığımız tüp tutma aparatı 

tüpü tam kavrayamamaktadır. Çapı küçülttüğümüzde vidalama 

işlemleri vakit almakta ve aparatta çatlaklar oluşturmaktadır. Bu 

yüzden tüpün çapına göre tasarlanan aparatın içindeki yuvaya çift 

taraflı bant yerleştirilecek ve tüpün hareket etmemesi 

sağlanacaktır. 

Şekil 44:Alüminyum Kompozit 

Panel 

Şekil 45: Çift Taraflı 

Silikon Bant 

Şekil 43: Kablo Makaronu 
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Balast Ağırlık: 

  Balast ağırlıklara ekstra ağırlık da denmektedir. Su altında balast ağırlık olarak özellikle 

dalgıçların kullandığı kurşun ağırlıklar tercih edilmektedir. Araç üzerindeki su sızdırmaz akrilik 

tüpün içindeki havanın kaldırma kuvveti aracın ağırlığından fazla olursa yani araç su yüzeyinde 

kalırsa, aracı batırmak için malzeme kutusunda tedbir amaçlı olarak balast ağırlıklar 

bulundurulacaktır. 

Yüzdürme Köpüğü: 

  Yüzdürme köpüğü polietilen köpük kullanılarak yapılmaktadır. Malzemenin yapımında 

kullanılan bileşenlerden dolayı hafif bir yapısı vardır. Polietilen köpüğün yoğunluğu suyun 

yoğunluğundan azdır. Aynı zamanda bu özelliği sayesinde de suda batmaz. Araca etki eden 

kaldırma kuvveti aracın ağırlığından az ise yani araç batıyorsa, aracı yüzdürmek için malzeme 

kutusunda yüzdürme köpüğü bulundurulacaktır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

   Aracın üretim aşamalarında basitlik ve özgünlük göz önünde bulundurularak asgari 

bütçe ile maksimum verimlilik elde edilmeye çalışılmıştır. Bundan dolayı üretim 

yöntemlerinde bütçeyi zorlamayacak yöntemler tercih edilmiştir. 

   Aracın tasarımında yer alan ve hokey görevinde kolaylık sağlayacak olan, aracın alt 

kısmında yer alan kızak görünümlü bölüm CNC kesim kullanılarak yapılmıştır. 

   Aracın iticileri, manipülatör kolu ve tüp tutamacı modelleme programları ile ekibin 

tasarım sorumlusu tarafından tasarlanmış, takıma ait 3D yazıcıdan PLA filamentler 

kullanılarak bastırılmıştır. 

   Dış iskeletin kabuk kısmında araca ağırlık konusunda dezavantaj sağlamayacak ve 

yüksek maliyeti bulunmayacak polyester malzeme seçilmiştir ve üretimi için 

sanayideki esnaflardan kalıp temin edilmiştir.  

   Aracın parçalarını birleştirmek için delme işlemi ve vidalama işlemleri yapılmıştır. 

   Aracın iç kısmında bulunan ve merkezi olarak adlandırılabilecek en önemli 

kısımlardan biri olan kartların kablolar ile birleştirilmesi lehim işlemi ile yapılmıştır. 

CNC Kesim İşlemi: 

  CNC, Computer Numerical Control tanımının 

kısaltılmasıdır. 2 eksende hareket eden bir CNC 

makinesinin başında bulunan bir yüksek hızda ve 

torkta dönen bir makinenin şiddetinin ayarlanmasıyla 

metal, ahşap vb. sert yüzeylerde kesim veya kazıma 

işlemi yapılmasını sağlar. Sert materyaller örneğin sac, 

demir, çelik, alüminyum gibi malzemelerin kesiminde 

ve biçimlendirilmesinde kullanılan bir kesim 

yöntemidir. İlkel örneği olan tornaya göre oldukça 

kapsamlı işlemler yapabilmektedir. CNC kesim 

işlemlerinde farklı teknolojileri kullanılmaktadır. 

Kesim sonrası oldukça temiz ve pürüzsüz yan yüzeyler 

ve düzgün köşeler sunar ve kesim işlemlerinin ardından gerek duyulabilecek işlemleri 

azaltmaktadır. Standart CNC’nin yanında, CNC plazma kesim, CNC oksijen kesim, CNC lazer 

kesim şeklinde seçenekleri bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 46: CNC Kesim İşlemi 
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3D Yazıcı: 

  3D yazıcılar katmanlı üretim denen yöntemle çalışır. 

3D yazıcının çalışabilmesi için 3 boyutlu bir tasarıma 

ihtiyacı vardır. Bilgisayar ortamında AutoCAD, 

SolidWorks, 3DsMax gibi bir CAD programıyla 

yazdırılacak bir cisim tasarlanır ve STL dosya 

formatına çevrilir, 3D yazıcıya gönderilir. Bununla 

beraber baskı işlemi başlar. Baskı maddesi plastik 

malzeme olup genelde filamenttir. Yazıcının kafa 

kısmı ısıtılarak, kullanılan malzeme eritilir ve baskı 

işleminde tasarımı yapılan obje katmanlar halinde üst 

üste serilerek oluşturulur. Eriyerek yüzeye yerleşen 

filament hızlıca donar ve tekrardan katı formuna 

dönüşür bu şekilde aracın iticileri ve tutucu kolunu 

bastırma işlemi yapılır. 

3D yazıcının çalışması üç maddede şu şekildedir: 

1. Modelleme: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

üretilecek ürünün ilk olarak 3 boyutlu tasarım 

programları (CAD) ya da 3 boyutlu tarama 

sistemleri ile bilgisayar datası oluşturulur. 

Oluşturulan model ise genellikle STL dosya formatına çevrilerek 3D baskı sürecinin 

ilk adımı atılmış olunur. 

2. 3D Baskı: 3D baskıya gönderilen model, baskı işleminde obje katmanlar halinde üst 

üste serilerek oluşturulur. Bu katmanlar plastik 

ergitme, lasetsinterleme, sterolitografi gibi farklı 

yöntemler ile gerçekleştirilir. 

3. Yüzey İyileştirme: İşlemlerin sonunda 3D yazıcı ile 

oluşturulan objeler geleneksel teknolojiler ile 

karşılaştırıldığında boyutsal açıdan hatalar içerebilir. 

Bu durumda kritik objelerde son bir yüzey temizleme, 

iyileştirme veya geliştirme son ölçüye getirme işlemi 

uygulanabilir.  

  Örnek baskı işlemleri için Fusion 360 tasarım programı ile 

hazırlanan tüp tutma aparatı fotoğrafı yandaki şekilde 

verilmiştir. 

Vidalama: 

  Vidalama işlemi basit gibi görünen ama aslında birçok püf noktası bulunan bir işlemdir. Su 

altı araçlarında en çok vidalama işleminin olduğu yer plastik malzemeler üzerine olabilir 

örneğin; 3D yazıcıdan bastırılan iticilerin vidalanması. Bu konuda aslında dikkatli olunmalı ve 

vidalama işleminde aşırıya kaçılmamalıdır malzeme plastik olduğundan yalama durumuyla 

karşılaşabilir. Bu iticinin tekrar basılmasına ve hem zaman hem de ekonomik anlamda israf 

olacağından istenilmeyen bir durumdur. Bu yüzden vidalama yaparken yavaş yavaş ve çok 

sıkmadan bırakılmalıdır. Önemli hususlardan biri de sızdırmazlık sağlamak adına kullanılan 

tüpün kapağına o-Ring takılması ve kapağın yalama yapmadan kapatılmasıdır. 

 

 

Şekil 47: 3D Yazıcı 

Şekil 48: Tüp Tutamacı 

Baskı 
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Lehimleme: 

  Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir 

alaşımdır. Lehimleme, iki metal malzemenin, 

erime sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan bir 

ilave metal eriyiğiyle birbirine difüzyon bağıyla 

etkilediği, çözülemeyen bir bağlama elemanıdır. 

Ergiyen ilave metal sayesinde güçlü bir bağlantı 

oluşturulur. Kullanılacak lehim yöntemleri işin 

cinsine göre değişkenlik gösterilebilir. Lehim işlevi 

genelde havya ile yapılsa da alevle daldırmayla ve 

fırında lehimleme ile de yapılabilmektedir. Lehim 

işlemi için seçilen yöntem havya ile lehimlemedir 

bunun için malzemeler şu şekildedir:  

   Havya (Lehim Makinası): Kısa zamanda yüksek ısı üreten bir makinadır. Havyaların 

200 ile 500 derece ısı yayabilecek bir şekilde ısı üretimi yapabildikleri düşünüldüğünde 

lehimleme işindeki etkisi daha net görülecektir. Havya gücü 5 wattan 200 watta kadar 

olmaktadır. Düşük wattlı havyalar daha ince hatlı detaylarda kullanılmaktadır. En çok 

kullanılan havya çeşidi 30 veya 40 watt olan havyalardır. Isı ayarlı havya yapılacak işin 

niteliğine göre ısı ayarı sağladığı için elverişlidir.  

   Lehim Pastası: Lehimleme esnasında malzeme yüzeyinin temizlenmesi ve 

oksitlenmesinin engellenmesi amacıyla kullanılır. 

   Lehim Teli: Kalay ve kurşun metallerinin karışımından oluşur. Kalay miktarı ne kadar 

fazla ise lehimin kalitesi o kadar yüksektir. Tel çapları 0,75mm – 1,60mm arasında 

üretilebilirler. 

   Lehim Pompası: Yapılan herhangi bir yanlış lehimin sökülmesi gibi durumlarda 

lehimin çıkarılmasını sağlayan malzemedir. 

Gönye Kesme Makinesi: 

  Gönye kesim makineleri metal, ahşap ve plastik gibi 

malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Gönye kesme 

makineleri üretim özelliklerine ve motor gücüne bağlı 

olarak değişir. Motor gücü 1000 ila 1800 watt arasında 

değişmektedir. Bu güç parametreleri testerenin etkili bir 

şekilde kesme yapmasını sağlar. Sert ve yoğun 

malzemelerin kolay kesimi için özellikle güçlü testerelere 

sahiptir. Testere bıçağının dönme hızını da etkileyen 

motor gücü sayesinde hızlı kesim mümkündür. Bu ürün 

hassas kesim sağlar ve malzemenin herhangi bir açıyla 

kesilmesini kolaylaştırır. Kesici alet aynı zamanda tozu 

emerek kolay ve rahat kullanım sağlar. Kesme 

makinesinin bıçağına göre çok fazla malzeme 

kesebilirsiniz. Ürünler iki gruba ayrılır: sabit ve mobil. 

Her iki gönye testere modelinin kullanımı çok kolaydır. 

   Gönye Kesme Sistemi: Gönye testereler, hızlı 

ve kolay kesim için kullanılan tabla testereleri 

arasındadır. Açı kesme ve açı kesme dahil olmak üzere birçok farklı kesim işleminin 

kullanımı kolaydır. Kayar mekanizmalar kullanılarak geniş alanlar üzerinde kesilebilir 

ve tam olarak kesilebilirler.  

Şekil 49: Lehimleme 

Şekil 50: Gönye Kesme Makinesi 



 
 

32 
 

Delik Delme İşlemi: 

  Delik delme işlemi talaşlı imalat tekniklerinden biridir. Delik 

delme, iş parçasından talaş kaldıran bir takımla silindirik delik 

açma metotlarının tamamına verilen bir addır. Delme terimi 

kısa veya derin delik delme işlemleri için olduğu kadar, 

bunların ardından yapılan broşlama, raybalama, havşa yuvası 

açma ve ovalama (veya parlatma) gibi çeşitli son işlemler in de 

kullanılır. Bütün bu işlemlerin ortak noktası, ana dönme 

hareketinin doğrusal bir ilerleme hareketiyle beraber 

yapılmasıdır. Delik delme, metal kesme takımlarıyla bir iş 

parçasında silindirik delik açma yöntemlerini içerir. 

 

Raybalama:  

  Raybalama mevcut deliğin son (ince) işlemidir. 

Raybalama, hassas bir yüzey kalitesi ile istenilen ölçüyü 

sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yüzey 

kalitesi ve dar toleranslar sağlamak için küçük çalışma 

toleransına ihtiyaç duyar. Matkapla delinen delik tam 

ölçüsünde olmadığı gibi hassas bir iş için yüzeyi de 

gerekli düzgünlükte elde edilemez. Hassas ve düzgün bir 

yüzey elde edilmesi istenirse, önce delik, ölçüsünden 

biraz küçük delinir. Sonra tam ölçüsüne getirmek üzere 

raybalanır. 

Delik Büyütme:  

  Delik büyütme genellikle daha büyük delik çapları için 

kullanılır. Bu metot doluya delik delme kadar güç harcama 

gerektiren bir metot değildir. Delik büyütme takımı bütün 

çapı işlemez, sadece deliğin çevresindeki bir halkayı işler. 

Bütün malzemeyi talaş olarak kaldırmak yerine göbek 

malzemesi deliğin merkezinin etrafında boş olarak bırakılır, 

bu metot sonuçta delik içi uygulamaları içindir. 

 

Doluya Delik Delme:  

Doluya delik delme en yaygın delik delme yöntemidir ve delme işlemi 

en önemli talaş kaldırma işlemlerinden biridir. Doluya delik delme 

talaş kaldırma işlemlerinin %33’ünü içermektedir. Yine çok 

kullanılan kesici takımlarla yapılan talaş kaldırma işlemlerinde 

harcanan zamanın %25’i delme işlemi olarak tezgahta 

geçirilmektedir. Delme işlemi çoğunlukla talaş kaldırma işlemlerinin 

sonuncusudur. Tornalama ve frezeleme işlemleri ile delme işlemleri 

karşılaştırıldığında, işlemlerin kinematik ve dinamik yapısının benzer 

olup talaş akışı ve kesme sıcaklığı dağılımının aynı şekilde olduğu 

görülür. . Bu yöntemle katı maddeye tek işlemde önceden belirlenmiş 

bir çapta delik açılır. 

 

Şekil 51: Delik Delme 

İşlemi 

Şekil 52: Raybalama 

Şekil 53: Delik Büyütme 

Şekil 54: Doluya Delik 

Delme 
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Epoksi Yapıştırıcı: 

  Epoksi yapıştırıcılar termoset (sıcakta sertleşen) reçinelerdir. İki 

bileşenli reçine/sertleştirici sistemler karıştırma sonrası ( sertleşme 

ısıtmayla oldukça hızlandırılabilir) sertleşir. Tek bileşenli epoksilerde bu 

iki bileşen karıştırılır ve sertleştirmek için sadece ısıtılır. İki bileşenli 

epoksi yapıştırıcılarla amorf yapıdaki termoplastiklerde bağ oluşturma 

gerilmeli çatlamaya neden olabilir. Diğer yapıştırıcılarla 

karşılaştırıldığında, epoksiler mükemmel sürünme özellikli ve yüksek 

kesme (makaslama) dayanımlı birleştirmeler verir. Soyulma ve darbe 

dayanımı nispeten düşüktür ancak sertleştirici olarak adlandırılan 

yapıştırıcıların kullanımıyla iyileştirilebilir. Çalışma sıcaklıkları iki 

bileşenli yapıştırıcılarda -50  ile +80oC arasıdır. Metal dolgulu 

bileşenlilerde ise -50  ile +120oC arasıdır.  

   Kullanımı: İki bileşenin karıştırılmasında ve ölçümünde 

dikkatli olmak gerekir. Karışım bağ oluşturulacak yüzeylerden birine sürülür. Parçalar 

yeterli dayanıma ulaşıncaya kadar mengene vb. Yardımıyla sıkıştırılır ve sonra hemen 

birleştirme tamamlanarak montaj yapılır. Sertleşme zamanı genellikle uzundur ancak 

ısıtma yaparak bu süre kısaltılabilir. 

Zımpara İşlemi:  

  Zımpara, pürüzlü yüzeylerin işlenmesi ve pürüzsüz hale 

getirilmesi için kullanılan bir malzemedir. Metal, ahşap, 

mermer ya da alçı gibi yüzeylerin işlenmesi için yararlanılır. 

Zımpara elle uygulanabileceği gibi bu iş için geliştirilmiş özel 

zımpara makineleri ile de uygulanabilir. Aracın güvenlik 

amacıyla sert, sivri ve keskin uçlarının törpülenmesinde tercih 

edilen bir yöntemdir. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

  Aracın hareket kabiliyetinin ve dengesinin en makul seviyeye getirilmesi için birçok 

modellemelerde bulunulmuştur. Bunun sonucunda da aracın ayrıt uzunlukları, hacmi, kütlesi, 

yoğunluğu, yüzey alanı gibi fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Bu belirleme yapılırken dikkat 

edilen unsurlar şunlardır: 

 Yarışma şartnamesinde bulunan ebat puanlamasındaki 50 santimetrelik sınır 

 Yarışma şartnamesinde bulunan ağırlık puanlamasındaki 8 kilogramlık sınır 

 Araç dengesini bozmamak adına simetrik yapı ve ağırlık merkezi hesaplamaları 

 Su direncine karşı oluşturulmuş yapı 

 Oluşabilecek darbelere karşı hasarı engelleyecek yapı 

  6 motorlu araç olabildiğince hafif ve sağlam malzemelerden üretilecektir. Bunun yanında 

aracın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olacağı için araç, suya bırakıldığında batacaktır. 

Ancak aracın üzerine yerleştirilecek olan yüzdürücü köpükler sayesinde araç askıda 

kalabilecektir. Aşağıda CAD çizimi bulunan aracın muhtemel ebatları ve fiziksel özellikleri 

verilmiştir. 

  Tasarımda; 2 parçadan oluşan şasi, 4 adet 45 derecelik açılarla konumlandırılmış yatay iticiler, 

2 adet dikey konumlandırılmış yükseliş iticileri, şasinin ortasına konumlandırılmış sızdırmaz 

tüp, tüp içerisine konumlandırılmış organize edici ve tutucu kol bulunmaktadır. 

Şekil 55: Epoksi 

Yapıştırıcı 

Şekil 56: Zımpara İşlemi 
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  Parçaların üstte, tüpün altta konumlandırılması ile ağırlık merkezi aşağıda kalmaktadır. Bu 

sayede aracın su altında dengeli bir şekilde hareket etmesi sağlanacak, aynı zamanda tork ve 

dengesi optimize hale getirilmiş olacaktır. Su altı iticilerinin ağız kısmının çapı, kabuğunun orta 

kısmının çapından daha dar olması iticilerin fiziksel özelliklerindendir. Bu sayede motorların 

su itişi hızlandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

  Araç boyutları tutucu kol hariç; en 210mm, boy 330mm, yükseklik 163mmdir. Hacmi 

0,006m³, kütlesi 5,8kg, yoğunluğu 1,933kg/m³ ve yüzey alanı 2,723m²dir. 

Şekil 57: Bernoulli İlkesi 
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Şekil 58: Araç Boyutları 
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Şekil 59: Araç Fiziksel Özellikleri 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

  Araçtaki elektronik tasarımda yerlilik, basitlik ve sadelik amaçlanmış olup gereksiz elektronik 

parçalardan kaçınılmıştır. Bu sayede elektronik aksamlarda çıkan herhangi bir soruna karşın 

çözüm kısa ve kolay olacaktır. Elektronik sistemin merkezinde Arduino Nano kartı 

bulunmaktadır. Bu kart ATmega328 işlemciye sahiptir. Su üstü istasyonu ile Canbus 

haberleşme protokolü sayesinde haberleşme sağlanmıştır. Kumandadan gelen komutlar araçtaki 

Arduino’da karşılık bulup verilerin hareket mekanizmasına dönüştürülmesi için ESC’ler ile 

motorların kontrolü ve bulunan sensörlerin işlev kazanması bu sayede gerçekleştirilmiştir.  

  Aracın kontrolünü gerçekleştiren kumandanın güç ihtiyacı bilgisayarın USB portu girişinden 

sağlanır. Kumandada kullanılan Arduino Nano kartı ve haberleşmeyi sağlayan Canbus 

entegresi sayesinde kumandanın joysticklerinden girilen değerler Arduino’dan tanınır. Daha 

sonra Ethernet kablosu ile kumandadan gelen veriler araca aktarılırken aynı zamanda su 

altından canlı kamera görüntüsü yer üstü istasyonuna iletilir.  

  Manuel görevler için ekip üyeleri tarafından tasarlanan kumanda üzerinde iki adet yatay ve 

dikey eksenli joystick bulunmaktadır. Ekip tarafından tasarlanan tutucu kolun kontrolü ise 

pnömatik sistemler ile sağlanacak ve ihtiyaç duyulan basınç kompresör üzerinden temin 

edilecektir. 

  Araç için uygun olan 6200mAhlık akım sistem üzerinden geçmektedir. Elektronik bileşenleri 

beslemesi için kullanılan lipo pil, Base modül (güç dağıtım kartı) üzerinde öncelikle hall 

effectin bulunduğu yolu takip etmektedir. Eğer hall effectteki değer 1 ise akım yoluna devam 

edecek, 0 ise hall effect akımın geçişine izin vermeyecektir ve güvenlik sağlanacaktır. Akımın 

sisteme iletilmesi sonrasında akım base modül üzerinde bulunan regülatörler sayesinde ihtiyaç 

duyulan değere indirgenecek ve sistemin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. ESC direkt olarak base 

modüle bağlanacaktır. Bu sayede programlanan 4lü ESC’ler de motorları harekete geçirecek 

enerjiyi motorlara iletecektir. Sistemin güvenliği ve test edilip başarısı tecrübe edilmiştir. Bu 

elektronik sistemin araç için en verimli tasarım olduğuna karar verilmiştir. 

  Aracın elektronik tasarımında kullanılan parçaları ve bağlantıları aşağıdaki şemada açıkça 

belirtilmiş olup kullanılan başta gyro sensörü olmak üzere MCP2551, A1126, MS5837 

sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler ve verilerin ana hat üzerinden merkeze nasıl ulaştığı da 

ayrıca gösterilmiştir. 

0,006 
m³

Hacim

5,8 kg

Kütle

1,933 
kg/m³

Yoğunl
uk

2,723 
m²

Yüzey 
Alanı
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Şekil 60: Elektronik Sistem Tasarımı 
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 Elektronik Tasarımda Kullanılan Bileşenler: 

Arduino Nano:  

  Arduino Nano; ATmega328 mikro denetleyici barındıran, 

küçük, hafıza, giriş-çıkışlar, kristal osilatör, zamanlayıcılar, 

seri ve analog giriş-çıkışlar, programlanabilir hafıza gibi 

bileşenlerle tek bir tümleşik devre üzerinde üretilmiş karttır. 

ATmega328P'yi temel alan küçük, eksiksiz ve breadboard 

dostu bir karttır. Arduino Uno kartının aynı bağlantı ve 

özelliklerini daha küçük bir form faktöründe sunar. 

Özellikleri: 

 Çalışma gerilimi: +5V DC 
 Tavsiye edilen besleme gerilimi: 7-12V DC 
 Besleme gerilimi limitleri: 6-20V 
 Dijital giriş/çıkış pinleri: 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler) 
 Analog giriş pinleri: 8 tane 
 Giriş/çıkış pini başına düşen DC akım: 40 mA 
 Flash hafıza: ATmega328 için 32 KB, ATmega168 için 16 KB (2 KB bootloader için) 
 SRAM: ATmega328 için 2 KB, ATmega168 için 1 KB 
 EEPROM: ATmega328 için 1 KB, ATmega168 için 512 byte 
 Saat frekansı: 16 MHz 
 Boyutları: 18mm x 45mm 
 Ağırlık: 5g 

Canbus:  

  CAN, CANopen’ın fiziksel katmanını oluşturan ve 

otomotiv otomasyonunda kullanılmak üzere Bosch 

firması tarafından geliştirilen bir seri ağ teknolojisidir. 

Özellikle Avrupa’da üretilen arabalar için 

geliştirilmişse de, endüstriyel otomasyonda ve diğer 

pek çok sektörde tutulan bir ağ olmuştur. CAN-BUS; 

yüksek güvenirliliği, uzun haberleşme mesafesine ve 

orta seviyeli iletim hızı özellikleri dolayısıyla yaygın 

kullanılan bir endüstriyel haberleşme protokolüdür. 

CAN-BUS Shield, Aurduino kartlarını CAN hattına 

dahil edilmesini sağlayan bir karttır. Ayrıca birden çok 

Aurduino kartının CAN hattı üzerinden de rahatlıkla 

haberleşmesine imkan sağlamaktadır.  

Özellikleri: 

 CAN 2.0B protokolünü destekler. 
 Yüksek hızlı TJA1050 CAN transcevier entegresi kullanır. 
 SPI bağlantısı sayesinde genişletilebilir CAN arayüzü 
 8 MHz kristal osilatör 
 120 Ω terminal direnci 

 

 

Şekil 61: Arduino Nano 

Şekil 62: Canbus 
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 Sensörler: 

MCP2551:  

  MCP2551 CAN Bus entegresi DIP-8 kılıfta Driver - Arayüz 

kategorisinde olup CAN Bus arayüzü üzerinden bağlantı kurabilen bir 

entegredir. 2.7 - 5.5 Volt arasında çalışma gerilimine sahip olan bu CAN 

Bus entegresi CAN, Serial arayüzlerini desteklemektedir. 

 

MS5837: 

  TE Connectivity'in ölçüm özellikleri MS5837-02BA21 basınç 

sensörü modülleri, altimetre ve barometre uygulamaları için optimize 

edilmiş ultra küçük jel ile doldurulmuş basınç sensörleridir. TE ölçüm 

özellikleri MS5837-02BA21, azaltılmış sinyal gürültüsü ve parazit 

için gelişmiş koruma sağlayan bir 2bar modelidir. Bu basınç sensörü 

modülleri, zorlu ortamlara dayanmalarını sağlayan sağlam bir pakete 

sahiptir. MS5837-02BA21 MEMS tabanlı sensör, ultra düşük güçte 24 

bit dijital çıkış (I2C) ve 13 cm deniz seviyesinde bir yükseklik 

çözünürlüğü olan yüksek doğrulukta bir basınç sensörü içerir. Bu TE 

cihazı, merdivenlerin sayılması gibi yüksek çözünürlüklü ölçümler 

sağlar. 

MPU-6050:  

  Çeşitli hobi, multicopter ve robotik projelerinde sıklıkla kullanılan 

üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivmeölçer bulunduran 

6 eksenli bir IMU sensör kartıdır. Hava araçlarında, denge robotlarında 

veya birçok robot projesinde sıkça kullanılan sensördür. Otonom 

görevlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için araçta MPU6050 

gyro sensörü kullanılacaktır. Bu sensör sayesinde PID algoritması 

kullanılacaktır. 

 Çalışma Gerilimi : 3.0 V – 5.0 V 

 Gyro Ölçüm Aralığı : ±250, ±500, ±1000, ±2000 ⁰/s 

 Açısal İvme Ölçer Ölçüm Aralığı : ±2, ±4, ±8, ±16 g 

 Haberleşme Arayüzü : I2C. 

Analog HD Kamera: 

  Manuel görevlerde akıllı fonksiyonlara ihtiyaç duyulmadığı için düşük 

bütçeli analog kamera, otonom görevlerde görüntü işlemek için yüksek 

çözünürlüğe sahip olan bir kamera tercih edilmiştir. AHD ( analog HD ) 

kameranın ihtiyaç duyulan özelliklere sahip olması nedeniyle AHD 

kamera tercih edilmiştir.  

Analog HD Kamera Özellikleri: 

 Video çözünürlüğü: 1920*1080 
 Gelişmiş Y/C sinyal ayırma teknolojisi, analog filtreleme 

teknolojisi ve 3D gürültü azaltma teknolojisi  

 

 

Şekil 63: MCP2551 

Şekil 64: MS5837 

Şekil 65: MPU-

6050 

Şekil 66: Kamera 



 
 

39 
 

ESC: 

  Elektronik hız kontrolü, bir elektrik motorunun hızını kontrol 

eden ve düzenleyen elektronik bir devredir. Ayrıca motorun 

tersine dönmesini ve dinamik frenlemeyi sağlayabilir. Elektrikle 

çalışan radyo kontrollü modellerde minyatür elektronik hız 

kontrolleri kullanılmaktadır. Elektronik hız kontrolcüsü olan 

ESC, kumandadan gelen hareket komutlarını istenilen değerde 

motorlara iletir. Projede programlanabilir ESC’ler 

kullanılacaktır. Bu ESC aynı anda 4 motoru kontrol 

edebilmektedir. 6 motorlu tasarım için iki tane ESC kullanılması 

planlanmıştır. 4 motoru bir ESC, 2 motoru diğer ESC 

kullanılacaktır. 

Özellikleri: 

 Su altı motorlarına uygun konfigüre edilmiş, çift yönlü 
 Dshot150/300/600 protokollerini destekler 
 8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 
 Akım sensörü 
 Aşırı ısı koruma 
 Azami Akım: 35 Amper 
 Anlık Akım: 40 Amper 
 Boyutlar: 36mm x 36mm 
 Ağırlık: 12,2g 
 Blheli_S yazılım 
 PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye Tam 

Geri çalışma 
 PWM Durma Hassasiyeti: +-50 Mikrosaniye  

Su Geçirmez Fırçasız Motor:  

  Motorlar, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip stator kısmı 

sayesinde neredeyse limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir ve 

aracın vazifesini sürdürmesini sağlar.  Fırçalı DC motorların 

yerini almaları için tasarlanmıştır. Çalışmaları için ESC ismi 

verilen özel sürücü devreleri kullanılır. Avantajları, sürtünmenin 

en az düzeyde olması sayesinde verimliliklerinin çok yüksek 

olması ve fırça gibi aşınan parça olmaması sayesinde yüksek 

performans ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. 

Dezavantajları ise sürücü ile sürülmek zorunda olmasıdır. 

Özellikleri: 

 Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 
 Sürekli Akım: 11A 
 Peak akım: 40A 
 Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 
 Anodize alüminyum gövde 
 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 
 Tamamen izole edilmiş sargılar 

 

Şekil 67: ESC 

Şekil 68: Fırçasız Motor 
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Güç Dağıtım Kartı:  

  Güç dağıtım kartı olan Base Modül, üzerindeki anahtarlama 

elemanları sayesinde elektronik haznenin dışından anahtarlama 

yapmayı sağlar. Drone üzerine monte edilen; piller, ESC'ler ve 

diğer onboard sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre 

kartı. Bütün dronelar için gerekli değildir ancak düzenli ve organize 

bir drone oluşturmaya yardımcı olur. 

  Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde sistemin 

gücünü kesebilir, açma-kapama işlemlerini gerçekleştirilebilir. 

Özellikler: 

 Azami akım (5sn): 150 Amper 
 Sürekli Akım: 80 Amper 
 Dahili Regülatör: Opsiyonel 
 Giriş Gerilimi: 6-28Vdc 
 Regülatör Akımı: Azami 5 Amper 
 Pin Sayısı: 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 70: Base Modül Bağlantı Şeması 

Şekil 69: Base Modül 
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Şekil 71: Base Modül Bağlantı Elemanları 
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Hall Effect: 

  Genellikle endüstride kullanılan hall 

effect sensörleri vardır. Bu sensörler cismin 

pozisyonunu, uzaklığını veya dönüşünün 

algılayabilen sensörlerdir. Hall effect 

sensörleri manyetik etkiyle anahtarlama 

yapabilen ve manyetik alan ölçümlerinde 

kullanılan katı halli manyetik elemanlardan 

biridir. Acil durdurma butonu olarak 

anahtarlama tercih edilmiştir. Anahtarlama 

için kullanılacak olan hall effect sensörü 

manyetik alandan faydalanarak sistemin 

enerjisini kesmektedir. Manyetik alan 

oluşturmak için ise mıknatıs kullanılacaktır. 

 

Lityum Polimer Batarya:  

  Lityum polimer pil sıvı elektrolit yerine polimer 

elektroliti kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon 

batarya çeşididir. Lipo piller hücrelerden oluşurlar. 1S, 2S, 

3S, 4S, 5S ve 6S olarak çeşitleri bulunur ve S hücre sayısını 

temsil eder. Araçta kullanılacak olan pil, 5S 7000 mAh 

40C özelliklerine sahiptir. 

 

 

Octomini Modül:  

  Octomini Arduino Nano temelli bir geliştirici kartıdır. Octomini 

ile kullanabileceğiniz Arduino temelli kumanda modülü, Joystick 

tasarımını sadeleştirmek için üretilmiş bir modüldür. 

  Üzerindeki anahtarlama elemanları ile aydınlatma, tutucu kol, 

örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma-kapama kontrolünü 

yüzeyden yapma imkanı sağlar. 

Özellikleri: 

 Çıkış pwm pin sayısı: 5+1 Pin 
 Mikro denetleyici: Arduino Nano 
 Dengeleme: Gyro – Mpu6050 
 İletişim modülü: Canbus 
 Mesafe: 400 metre (teorik) 
 Besleme voltajı: 7-12 Volt 
 Anahtarlama: 3 cihaz, Azami 5 Amper 
 Octomini tamamıyla açık kaynaklı yazılım ve donanımdan oluşur. 

Şekil 73: Lipo Batarya 

Şekil 72: Hall Effect 

Şekil 74: Octomini Modül 
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Octomini Kumanda Modülü: 

  Octomini ile kullanabilen Arduino temelli kumanda 

modülüdür. Joystick tasarımını sadeleştirmek için üretilen 

bu modüle şunları bağlayabilirsiniz; 

 2 adet 2 Eksen joystick 
 3 adet Button 
 Analog Kamera Çözücü 
 Oled Ekran 

  Octomini tamamıyla açık kaynaklı yazılımı ve 

donanımdan oluşur. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

  Su altı aracının çalışmaya başlamadan önce yapılacak kontrollerden, çalışma anında yapacağı 

görev ve işlere kadar bütününü kapsayacak şekilde adım adım oluşturulmuş algoritma Şekil 

77’de verilmiştir. Önceden planlanmış olup yollar belirtilmiş ve iş aksamaları önlenmiştir. Tüm 

yolların senkronize halde olması ve işlevselliği ile beraber adımların birbirine karışmaması 

sağlanmıştır. Açıklık, anlaşılırlık ise istenilen gibi ön plandadır.   

  Manuel görevler için tasarlanan algoritmada aracın temel hareketi ön planda tutulmuştur. 

Bunun için araç üzerindeki Arduino Nano ve kontrol istasyonundaki kumanda Ethernet kablosu 

ile birbirlerine bağlanacak ve haberleştirilecektir. Araç üzerindeki kameradan Ethernet kablosu 

aracılığıyla gelen görüntü Qgraundcontrol arayüzüne gelecektir. Kamera görüntüsüne göre 

kumandadan gelen komutlar istenilen değerde ve istenilen yönde ESC üzerinden motorlara 

iletilecektir. Aynı zamanda kamera görüntüsüne göre robot kol kontrolü sağlanacak ve manuel 

görevler başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. Acil durumlarda su üstünde ve altında bulunan 

acil durdurma butonları kullanılacaktır. Tasarlanan algoritma takip edilerek yapılan testler 

neticesinde başarı elde edildiği için bu algoritma adımlarının uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Şekil 75: Octomini Bağlantı Şeması 

Şekil 76: Octomini Kumanda 

Modülü 
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Şekil 77: Manuel Görev Başlangıç Algoritması 
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  Otonom görev için tasarlanan algoritmaya göre öncelikle araç kendi açısını sürekli olarak 

kontrol ederek otonom bir şekilde denge kurması gerekmektedir. Kendini dengelemek için PID 

algoritmasını kullanacaktır. PID kontrol algoritması integral, türev gibi matematiksel işlemler 

yardımıyla olası hataları tespit etmektedir. Bu algoritma sayesinde araç anlık açısı ile referans 

açı arasındaki farkı sürekli bir döngü içerisinde hesaplamakta ve aracın referans değerde yani 

0 derecede kalmasını sağlamaktadır. 

  Aracın yarışma komitesi tarafından verilen ölçülerdeki dikdörtgen kapıdan temassız bir 

şekilde geçmesi gerekmektedir. Otonom görevi yerine getirebilmek için önce dikdörtgen kapı 

konumunun bulunması gerekmektedir. Araç aldığı görüntüde kapıyı bulamazsa hesaplanan ve 

otonom kodlar arasında bulunan değerlere göre sağına ve soluna dönüp dikdörtgen kapıyı 

bulmaya çalışacaktır. Araç dikdörtgen kapıyı bulduğunda opencv kütüphanesi kullanılarak 

Tekno-Entalpi ekibi tarafından geliştirilen görüntü işleme kodları devreye girecektir. 

Bulunduğu konumda kameradan aldığı verilerle görüntü işleme yaptıktan ve dikdörtgen kapının 

momentini hesapladıktan sonra kontrol kartı, gelen değerlere göre motorlara uygun PWM 

değerlerini vererek kendini kapının orta noktasına hizalayacaktır. Kapı ortalandıktan sonra araç 

düz giderek çemberin içerisinden geçecektir. Ve otonom görev için tasarlanan algoritma son 

bulacaktır. 

  Otonom kodların testi simülasyon üzerinde yapılmıştır. Bu testlerde aracın en verimli şekilde 

görevi tamamlaması bu algoritma sayesinde olmuştur. Bu durum seçilen algoritma üzerinde 

karar kılınmasını sağlamıştır. 

 

 

Şekil 78: Otonom Görev Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

  Su altı aracı yer üstü istasyonundan veri alacak şekilde tasarlanmıştır. 2 adet joystick ile 

yönlendirilecek şekilde yapılandırılan araç, manuel görevlerde pilotun verdiği komutlara (sağa-

sola, ileri-geri, yukarı-aşağı, sağ yana yengeçleme, sol yana yengeçleme) göre 

hareketlendirilebilir olarak kodlanmıştır.  

  Mikrodenetleyici olarak belirlenen Arduino Nano’nun kendine has zengin kütüphanesi 

kullanılmıştır.  

  Arduino’nun çeşitli kütüphaneleri ve kolay kullanılabilen arayüzü mikrodenetleyici olarak 

seçilmesindeki en büyük sebeplerden biridir. Haberleşme anlamında da basitlik ve işlevsellik 

öneminden dolayı Arduino tercih edilmiştir. 

  Üretimi ekip tarafınca gerçekleştirilen kumandada da Arduino kullanarak araç ve kumanda 

olarak iki Arduino içerisindeki kodların eş zamanlı haberleştirilmesi sağlanarak araç 

hareketliliği sağlanmıştır. 

 Servo.h Kütüphanesi: 

  Arduino’da Servo motor kontrolü için Arduino’nun sunduğu Servo kütüphanesini kullanarak 

servo motor kontrolü sağlanmıştır. #include <Servo.h> kodu ile Servo kütüphanesi araç 

kodlarına içine aktararak bu kütüphanedeki fonksiyonlardan faydalanılmıştır. 

 SPI.h Kütüphanesi: 

  Seri Çevresel Arabirim (SPI), mikro denetleyiciler tarafından kısa mesafelerde bir veya daha 

fazla çevresel aygıtla hızlı bir şekilde iletişim kurmak için kullanılan senkronize bir seri veri 

protokolüdür. İki mikrodenetleyici arasındaki iletişim için de kullanılır. 

 mcp2515.h Kütüphanesi: 

    MCP2515 CANBUS modülünü kullanabilmek için kullanılan kütüphanedir.  

 CAN: 

  CAN (Controlled Area Network), bir mikrodenetleyicin ve çevre birimlerinin bir ana cihaza 

veya bir bilgisayara ihtiyaç duymadan iletişim kurmasını sağlayan bir veri yolu standardıdır.  

  MCP2515 CAN Veri Yolu Denetleyicisi, CAN Protokolü sürüm 2.0B’yi destekleyen ve 1 

Mbps’de iletişim için kullanılabilen basit bir modüldür. 

  Araç için Arduino ailesinin desteklediği C tabanlı bir dil ile kodlar oluşturulmuştur. Araç 

kodları öncelikli olarak Arduino’nun kendi IDE’si olan Arduino IDE üzerinde test edilmiştir.  

 Arduino IDE: 

  Arduino IDE metin tabanlı bir programlama ara yüzüdür. Arduino için Entegre Geliştirme 

Ortamı, C ve C ++ dilleri ile yazılmış bir platformlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu 

kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılır. 

  Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE), bu açık kaynaklı platform için yazılım yazmayı 

kolaylaştıracak bir programdır. Arduino platformu, elektronik cihazların tasarlanma sürecini 

kolaylaştırmak için tasarlanmış bir elektronik platformdur. 
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Şekil 79: Arduino IDE Program Arayüzü 

  Sensörlerden alınan veriler ile de PID denge kontrolü sağlanmıştır. Su altındaki olayların hava 

ortamındaki olaylardan çok daha farklı olması sonucu aracın kendini otomatik olarak 

dengelemesi amacıyla kullanılmıştır. 

 PID Kontrol: 

  PID (proportional-integral-derivative) kontrol sistemdeki hatayı; hatanın miktarı, hatadaki 

değişim hızı ve yapılan toplam hatayı hesaplayarak giderme yöntemidir. Bu değerlerin etkisini 

kontrol etmek için katsayılar kullanılır. Hata değerini azaltmak için üç ayrı algoritmayı sürekli 

kontrol eder. 

 

Şekil 80: PID Kontrol Çalışma Prensibi 

  PID kontrolü Oransal ( P-Prorotional) , integral (I-Integral) ve Türevsel( D-Derivative) olmak 

üzere 3 farklı kazanç parametresin toplamından meydana gelir. Oransal kazanç (P) kontrolörün 

hatanın o anki değerine verdiği tepkidir. Hata, P katsayısı ile çarpılarak , K pe(t), çıkışa 

yansıtılır. Integral kazancı kontrolörün geçmiş hataların toplamına verdiği tepkidir. Türevsel 

kazanç ( D) ise kontrolörün hatanın zamana bağlı değişimine olan tepkisidir. Bu üç etkinin 

toplamı, kontrol ekipmanının uygulayacağı PID çıkışını belirler. 
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 Otonom Görevi 

  Otonom olarak gerçekleştirilecek görevde ise su altındaki kapının tespiti için görüntü işleme 

yapılmıştır. Görüntü işlemede Python dili ile birlikte OpenCV, Numpy, İmutils kütüphaneleri 

kullanılmıştır. Python geliştirme ortamı olarak Pycharm kullanılmıştır.  

 OpenCV Kütüphanesi 

  OpenCV (Open Source Computer Vision), gerçek-zamanlı bilgisayar görüsü uygulamalarında 

kullanılan açık kaynaklı görüntü işleme kütüphanesidir. OpenCV,  yüzleri ve nesneleri algılama 

ve tanımlama,  videolarda insani eylemleri sınıflandırma, kamera hareketlerini ve hareketli 

nesneleri izleme, nesneleri 3 boyutlu modellerine ayıklama, stereo kameralardan 3D nokta 

bulutları üretme, görüntüleri yüksek çözünürlükte birleştirme gibi alanlarda başarılı alanlarda 

kullanılır. 

 Numpy Kütüphanesi 

  NumPy (Numerical Python), çok boyutlu dizilerle ve matrislerle çalışmayı sağlayan ve 

matematiksel işlemler yapabilen Python dili kütüphanelerindendir. Numpy ile matematiksel 

işlemler yapılabilir ve bu işlemler, Python'un dahili dizilerini kullanarak mümkün olana oranla 

daha verimli ve daha az kodla yürütülür. 

 İmutils Kütüphanesi 

  Imutils; çeviri, döndürme, yeniden boyutlandırma, iskeletleştirme ve Matplotlib görüntülerini 

OpenCV,  Python 2,7 ve Python 3 ile görüntüleme gibi temel görüntü işleme işlevlerini 

kolaylaştıran bir dizi kolaylık işlevidir. 

 PyCharm  

  PyCharm, çapraz platform bir Python geliştirme ortamı'dır. Kod analizleri, grafiksel hata 

ayıklamacısı, versiyon kontrol sistemi ile entegre ve Django ile Python web geliştirmeleri 

yapılmasını sağlamaktadır. Çapraz platformu Windows, OS X ve GNU/Linux işletim sistemleri 

üzerinde çalışır. 

 

Şekil 81: Pycharm Arayüzü 

  Genel anlamda görüntü işlemede; kapıyı algılamak için kenarların tespiti, şeklin orta 

noktasının moment hesaplaması ile saptanması, gönderilecek komuta karar verilmesi ve kararın 

araca gönderilmesi şeklinde bir döngü oluşturulmuştur. Döngüyü iyileştirmek için skalanın 

ayarlanması, tespit edilme ihtimalinin artırılması şeklinde denemeler yapılmıştır. 
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Şekil 82: Resim Üzerinden Şekil Tespiti Çalışması 

Şekil 84: Real Time Görüntü Üzerinden Kenar Tespiti Çalışması 

Şekil 83:  Resim Üzerinden Filtreleme Çalışması 
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  Ayrıntılı olarak; cap adındaki bir değişkene ekrandan çekilen görüntü aktarılmıştır ve artık 

ekran görüntüsü cap değişkeni üzerinden işlenir hale getirilmiştir. Kodda görüntü videoCapture 

komutu ile alınmıştır ve frameler halinde koda işlenmiştir. GetContours img, img Contour 

fonksiyonunda img ekrandan gelen görüntüyü ifade etmektedir. Capread (fonksiyonu ile en 

yukarıda cap değişkenine atanan kamera görüntüsü okunmaya başlanmış ve img değişkenine 

kare kare akarılmıştır. imgBlur değeri grileme (BG2GRAY) işleminden geçirilmek için 

cvtColor fonksiyonuna paramtre olarak gönderilmiştir.  

  Aynı zamanda her kontur için momentlerin hesaplanması aşamasında, merkezin x, y 

koordinatlarının hesaplanması ve circle fonkisyonu ile kontürlerin merkezindeki beyaz 

noktanın oluşturulması sağlanmıştır. 

 

         

Şekil 85: Simülasyon Üzerinden Kapı Tespiti Çalışması 

Şekil 86: Real Time Görüntüde Moment Alma Çalışması 
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  Tamamlanan kodların sonrasında simülasyon üzerinden sanal ortamda kodların denemesi 

yapılarak test edilmiştir. Nihayetinde gerekli testler yapılarak otonom görüntü işleme kısmı 

başarıyla tamamlanmıştır. 

 Yapay Zeka  

  Yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki 

canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yapay Zeka sistemi, var olan durumu 

gözlemleyerek ve bu gözlemi daha önceden belirlenen parametreler doğrultusunda işleyerek 

çalışmaktadır. 

 Yapay Zeka Süreci: 

  Araçta kullanılacak olan yapay zeka sistemi otonom görev doğrultusunda alınmış bir karar 

olup aracın su altındaki nesne tespitini daha hızlı ve kesin sonuçlarla yapması amaçlanmıştır. 

  Öncelikle, planlanan yapay zeka modeli için eğitim verileri toplanmıştır. Toplanması 

belirlenen verilerin büyük bir çoğunluğu uzaktan kontrollü su altı aracı sayesinde elde 

edilmiştir. 

  Verileri toplama sürecinde aracın tanımlaması istenilen nesnelerin su altında farklı açı ve 

mesafelerden fotoğrafları çekilerek eğitim verileri oluşturulmuştur. Toplanan bu fotoğraflar 

LabelImg programı ile etiketleme işleminin ardından %30 test, %70 train verisi olmak üzere 

2’ye ayrılmıştır. Bu işlemden sonra, belirlenen yazılım dili olarak Python’da, Tensorflow 

kütüphanesinin yardımı ile yapay sinir ağları oluşturularak, model eğitimine başlanmıştır. 

 Tensorflow: 

  TensorFlow, makine öğrenimi için ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Bir 

dizi görevde kullanılabilir, ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak 

odaklanmaktadır. Tensorflow, veri akışına ve türevlenebilir programlamaya dayalı sembolik 

bir matematik kitaplığıdır.  

 LabelImg Programı: 

  LabelImg, grafiksel bir görüntü açıklama aracıdır. Python'da yazılmıştır ve grafik arayüzü için 

Qt’yi kullanır. 

Şekil 87: Yapay Sinir Ağı Örneği 
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  Eğitim sürecinde araç ile toplanan fotoğraf ve veri kaydı eş zamanlı sürdürülerek model eğitim 

veri kazanımları devam ettirilmiştir. Yapılan model eğitimleri ve testler sonrasında hedeflenen 

performans yakalanmıştır. Geliştirmeler doğrultusunda daha iyi performans alabilmek için 

yapay sinir ağları optimize edilmiştir. 

4.4. Dış Arayüzler 

  Araçta bulunan analog kamera sayesinde gelecek görüntüler Ethernet kablosuyla yer üstü 

istasyonuna aktarılmıştır.  

                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilgisayar ile kumanda arasındaki iletişim ise USB(COM)  girişinden yapılmıştır. Sonuç 

olarak bilgisayardaki kamera uygulaması açıldığında aracın görüş açıları bilgisayar ekranına 

yansıtılmış olup araç, pilotun görevleri tamamlaması için hazır hale getirilmiştir. 

  Dış arayüzde kullanması planlanan program QGroundControl olmakla birlikte bu programın 

seçilmesindeki en önemli sebeplerden biri de sade ve anlaşılır bir arayüze sahip olması ve 

pilotun işini kolaylaştırması olmuştur. 

 

  QGroundControl, MAVLink özellikli herhangi bir drone için tam uçuş kontrolü ve görev 

planlaması sağlar. Tüm kod açık kaynak kodludur. QGroundControl, Windows, OS X, Linux, 

iOS ve Android'de çalışır. Araç konumunu, sürüş yolunu, yol noktalarını ve araç aletlerini 

gösteren sürüş haritası ekranına sahiptir. 

Şekil 88: Araç Kamera Görüntüsü 

Şekil 89: QGroundControl Ekran Görüntüsü 
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5. GÜVENLİK 

  Güvenlik ekip üyeleri tarafından hem kendileri için hem de yarışma şartnamesi gereği dikkat 

edilen bir husustur.  

  Gerek sanal ortamda tasarım yaparken tasarımın havuz için tehlike arz etmemesi için gerek 

atölye çalışmalarında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için güvenlik kuralları ve şartname 

göz önünde bulundurulmuştur ve gerekli tedbirler alınmıştır. Takım üyelerinin şartnamedeki 

güvenlik kısmını okuması sağlanmıştır ve bu konuda gerekli iş bölümü yapılmış, aracın ve 

atölyede bulunan insanların güvenliği takım üyelerinin hepsinden sorumlu tutulmuştur. 

Güvenli önlemleri şu başlıklarda toplanmıştır: 

 Tasarım Açısından Güvenlik 

 Parça Sabitliği 

 Atölye Çalışmaları Güvenliği 

 Elektronik Sistemi Oluştururken Alınan Önlemler 

 Sızdırmazlık Ve Kablo Yalıtımı 

 Acil Durdurma Butonu 

 

 Tasarım Açısından Güvenlik: 

  Ekibin tasarım sorumlusu tarafından modellenen araç tasarımı tüpü merkeze 

konumlandırarak, üst kısmını metal şerit ve kabuk ile alt kısmını ise kızak görünümlü yapıyla 

yerden yükselterek güvenliği sağlamıştır. Bu sayede tüpün darbe alıp kırılması engellenmiş ve 

araç için güvenli şasi elde edilmiştir. Aynı zamanda su altında avantaj sağlayacak bir tasarım 

oluşturulmuştur. 

  Şartnameyi göz önüne alarak tasarlanıp bastırılan pervaneler herhangi bir sivri uç 

bulundurmayarak oval tasarlanmıştır. Aynı şekilde araç, sivri uç bulunmayacak şekilde 

tasarlanmamaya çalışılmış, sivri olan yerler törpü veya nozul yardımı ile giderilmiştir. 

 Parça Sabitliği: 

  Şartnamede belirtilen gevşek parça bulunmaması maddesine bağlı kalınarak araç tek vücut 

görünecek şekilde tutucu kol montajı yapılmıştır. Kamera tüp içerisine konumlandırılmış ve 

gevşek parça görünümü engellenmiştir. 

 Atölye Çalışmaları Güvenliği: 

  Atölye çalışmalarından önce takımın danışmanı tarafından atölye kuralları takım üyelerine 

aktarılmıştır.  

  Atölye çalışmalarında kullanılan ekipmanlar bu konuda deneyimli ve uzman kişilerin 

denetiminde gerçekleştirilmiştir. Ekipmanları kullanırken gereken önlemler alınmıştır ve 

atölyede mutlaka eldiven, koruyucu iş gözlüğü ve diğer güvenlik ekipmanlarının yanında ilk 

yardım malzemeleri bulundurulmuştur. 

  Üretim aşamasında küçük malzemeler kullanılacağından (vida vs.) kaybolmamaları için parça 

organizatörü kullanılacaktır. Aynı zamanda diğer malzemeler için de bir dolap temin edilip 

yerleştirilmiş ve malzeme kaybını engelleyerek masrafa girmekten kaçınılmıştır. 

  CNC operatörü işlemleri sırasında iş güvenliğinin sağlanması için her türlü önlem alınmıştır.  
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 Elektronik Sistemi Oluştururken Alınan Önlemler: 

  Elektronik parçalarla çalışırken daha dikkatli olunmuştur. Kısa devre yapmaması, suyla temas 

etmemesi ve herhangi bir iletkenle etkileşime geçmesinin önüne geçmek için özel bir alanda 

çalışılmıştır. Elektronik sistem elemanları kullanılırken devre üzerinden akım olup olmadığı 

kontrol edilmiştir. Elektrik kaçaklarından kaynaklanan olası tehlikelerden korunmak adına 

kontrol kalemi kullanılmıştır. Aynı zamanda test aşamasında tekrardan elektronik parçalar ve 

diğer mekanik bileşikler kontrol edilmiştir. 

 Sızdırmazlık Ve Kablo Yalıtımı: 

  Sızdırmazlık güvenlik için en önemli konulardan biridir. Tüpüm sızdırmazlığı ilk olarak o-

Ringler ve sonra kapakların vida ile montajlanması ile engellenmiştir. Test sürecinde tüpün 

sızdırmazlığı boş olarak denenmiştir ve kırılmasını engelleyecek şekilde ayrı bir kutuda 

muhafaza edilmiştir. 

  Kablolar aracın için yerleştirilmiştir ve herhangi bir sızdırma durumuna karşı suya yalıtımlı 

hale getirilmiştir. Tüp içerisinde gevşek kablo bırakılmadan her kablonun yerinde olduğuna 

emin olmadan tüpü kapatmamaya dikkat edilmiştir.  Motorlardan geçen kablolar su ile temasını 

engellemek için açıktaki kablolar epoksi ile kaplanmıştır. Aynı zamanda su altında güvenlik 

sorunu oluşturmaması için motorlar da koruyucu bir gövdeye montelenmiştir.  

 Acil Durdurma Butonu: 

  Araç üzerinde ve kontrol istasyonu olmak üzere iki tane acil durdurma butonu planlanmıştır. 

Araç su altındayken bir sorunla karşılaştığında durdurulmasını sağlayan bu buton şartname 

gereği araçta bulunmaktadır. 

  

6. TEST 

  Test aşamaları Tekno-Entalpi takımı için önemli hususlardan biridir. Geçen sene görevlerde 

elde edilen tecrübeler ışığında büyük bir titizlik ile gerçekleştirilmiştir ve tekrardan masraf 

yapmayarak geçen yıl kullanılan parkur objeleri birçok malzemenin testi ve yine parkur için 

kullanılmıştır.  

  Ana başlık olarak iki başlıkta yürütülmüştür. Birincisi montaj yani donanımsal açıdan ikincisi 

ise yazılım ağırlıklı testlerdir. Aracın yeterliliği ve yapması gerekenlerin test edildiği bu 

Şekil 90: Güvenlik Uyarıları 
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aşamada küçük denek havuzlarında ve bulunulan ilin olimpik havuzunda yetkililer tarafından 

izin alınarak yürütülmüştür. 

  Olimpik havuzda yürütülen çalışmalarda havuzun kurallarına dikkat edilmiş, malzemeleri 

dikkatli şekilde kullanmış ve havuz alanı zor durumda bırakılmamıştır. 

 Sızdırmazlık Testi 

  Aracın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli ve test edilmesi gereken 

unsurlarından biri tüpün sızdırmazlığıdır. Tüpün sızıntılara karşı koyması adına kapak kısmına 

O-Ringler yerleştirilmiştir. O-Ringler sayesinde güvenliği sağlanmış olsa da tüpü test etmek 

adına içine herhangi bir elektronik parça konulmadan boş bir şekilde deneme havuzuna atılarak 

sızdırmazlığı test edilmiş ve hiçbir sızıntı durumu ile karşılaşılmamıştır. Eğer tüpte herhangi 

bir sızıntı durumu olsaydı kapaklar ve tüpün çatlaklığı kontrol edilerek giderilmeye 

çalışılacaktı. Sorun çözülemezse yeni tüp temin edilecekti fakat tüp bu testi geçmiştir. Araç 

tamamlandıktan sonra pilot testlerinde tüp tekrardan test edilecektir. 

  Aynı zamanda tüpün 200 metreye kadar basınç dayanıklılığı bulunmaktadır.  

 Motor Su Geçirmezlik Testi 

  Motorların su geçirmemesi oldukça önemlidir çünkü 

motorların ESC ile lehimle bağlantısının su ile teması 

durumunda kısa devre olacağından motorların testi 

yapılmalıdır. Su ve bağlantıların teması engellemek adına 

epoksi ile bir nevi yalıtımı yapılmıştır ve deneme havuzunda 

motorlar test edilmiş ve herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır.  

  Aynı zamanda motorların bağlantıları tam olarak 

sağlandıktan sonra aracın senkronizasyonu adına motorların 

konumları, motor pervane yönleri, motor tepkileri ve 

motorların çalışma durumları test edilmiştir. Motorlara 

gerekli gücü vererek oluşturulan sistemin çalışması 

incelenmiştir. Motorlarda bağlantı da terslik olmaması pervanelerin doğru yönde hareket 

etmesini sağlamıştır. Joysticklerin istenilen motorların, istenilen yönde çalışıp çalışmadığı da 

kontrol edilmiştir.  Bu test aşamasıyla araçta oluşacak sorunlara karşı tedbir alınmıştır.  

 Manipülatör Kol Dayanıklılık Testi 

  Araca ait manipülatör kol ekibin tasarım sorumlusu tarafından su 

altında avantajlı olacak şekilde tasarlanmış ve takıma ait 3D yazıcıdan 

bastırılmıştır. Filament olarak sağlam filamentler seçilmiştir fakat 

görevleri yerine getirecek kabiliyete sahip olup olmadığı test 

edilmiştir. Test işlemi için manipülatör kola 500gr dan başlayarak 

arttırılarak ağırlıklar taşıtılmıştır. Manipülatör kol teorik olarak 4 

kilogram taşıyabilmektedir ve 3 kilograma kadar dayanıklılığını 

korumuştur. 

   Aynı zamanda geçen yıl görevlere hazırlanırken kullanılan su altı 

temizleme objeleri ile hassas olarak test edilmiştir. Ve araç objeleri 

zorlanmadan kaldırabilmektedir.  

 

 

Şekil 91: Motor Testi 

Şekil 92: 

Manipülatör  Kol 
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 Batarya Testi 

  Aracın gereken sürede çalışması için bataryanın yeterliliği test edilmiştir. Yarışma sırasında 

oluşabilecek bir sorundan dolayı aracın fazla çalışması durumunda batarya sorunu 

yaşanmaması için batarya test edilmiştir ve 5 hücreli batarya tercih edilmiştir. 

  Tüm elektrikli ve elektronik komponentlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiş ve bozuk olan 

malzemeler değiştirilmiştir.  

 Kabiliyet Ve Yüzme Testleri 

  Gerekli izinlerin alınmasıyla bu test işlemi bulunulan ilin olimpik havuzunda takımın 

imkanları ile hazırladığı yarışmadaki parkura yakın bir parkur ile gerçekleştirilmiştir. Çember 

görevi ve çöp temizleme görevi gibi klasik görevlerden oluşan parkurda aracın kabiliyeti ve 

yüzme yetisi test edilmiştir.  

 Kumanda Testi 

  Kumanda ekip tasarım sorumlusu tarafından tasarlandıktan ve 3D yazıcıdan baskı olarak 

alındıktan sonra bilgisayarla kablo bağlantısı kurup verilen komutların gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği kontrol edilmiştir ve bazı küçük problemler giderilmiştir. Kumandanın 

komutları verdikten sonra iletim süresine bakılmıştır. 

 Ağırlık Testi  

  Aracın gereksiz ağır olmasının önüne geçilmek için fazlalık malzemelerden kaçınılmış ve 

malzemeler olabildiğince hafif ve küçük seçilmeye çalışılmıştır. Aracın kabuk kısmında 

kullanılan malzeme özellikle araştırılmış ve hem maliyet açısından hem ağırlık açısından en 

uygunu seçilmiştir. Bu sayede aracın ağırlığından puan kırılmasının önüne geçilmiş hafif ve 

özgün bir araç elde edilmiştir. 

 Pilotluk Testleri 

  Pilotluk testleri hem araç için hem de pilot için ayrı önem taşımaktadır. Olimpik havuzda 

yürütülmüş olan test sürüş sırasında araçta çıkan sorunlar sayesinde takımı yarışmaya 

hazırlamış ve sağduyu kazandırmıştır. Aracın çalışma mekanizmasının oturması adına da iyi 

olmuştur. Araçta gözlenen herhangi bir sorun giderilmiş araç daha iyi hale getirilmiştir. Pilotun 

yeterli deneyime sahip olması ve yarışma anında daha özgüvenli olması için güzel bir fırsat 

sunmuştur. Bu yüzden pilotluk testlerine takımın tüm üyeleri katılmış ve araç hakkında gerekli 

bilgiye sahip olmuştur. 

 Kodlama Ve Yazılım Testleri 

  Test aşamalarının ikinci başlığı olan yazılım ağırlıklı test aşamasının amacı araç için yazılan 

kodların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Öncelikli olarak kodlarımızı 

destekleyeceği ortam açısından kullandığımız mikrodenetleyicinin yanmış olmaması, çalışır 

vaziyette olması test edilmiştir. Input ve output değerlerinin tam anlamıyla birbirlerini 

desteklemesi ve senkronize halde çalışabilmeleri ekip için önemlidir. Bu sayede yazılımdaki 

ana mesele olan motorların istenilen şekilde yönelimi ve hareket kabiliyeti sağlanmıştır. Hangi 

motorun hangi kod bloğu ile hangi yöne gittiği test edilmiştir. Aynı zamanda kullanılan 

sensörlerin testi de gerçekleştirildi. Sensörlerin verdiği bilgi ile verileri elimizde bulunan denek 

havuzunun sonuçları karşılaştırılmıştır.  

  Teknofest 2021’de yapılacak olan yeni görevlerden biri de otonom görevidir. Bunun için eski 

araç sayesinde alınan kamera görüntüleri ile görüntü işleme çalışılmış ve kodlar derlenerek test 

edilmiştir. 
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  Otonom görevde istenilen 1 adet kapıdan (Genişlik=1,5m Yükseklik=1m) geçilmesi olduğu 

üzere testler bu doğrultuda şartnameyi referans alarak gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme 

konusunda yapılan test ve çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Real Time görüntü üzerinden kenar sayısı tespiti ile dörtgen şeklin algılanabilmesi, gibi testler 

yapılmıştır. 

 

Şekil 93: Görüntü İşleme Test Süreci 

Şekil 94: Resim Üzerinde Filtreleme Testi 

Şekil 95: Dikdörtgen Şeklinin Kenar Tespiti Testi 
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7. TECRÜBE 

  Tekno-Entalpi takımı 2020 Teknofest süreci boyunca birçok alanda tecrübe edinmiştir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde bir sistemin sıfırdan nasıl tasarlandığını ve o sistemi oluşturan 

bileşenlerin nasıl belirleneceği tecrübe edilmiştir. Büyük bir projenin sistemli çalışma ile nasıl 

küçük iş parçacıklarına dönüştürülebileceğini görmüştür. Plana sadık kalındığında problem 

olmadığı fakat planın gerisinde kalındığında işlerin nasıl sıkıştığı da görülmüştür. Ne kadar iyi 

planlama ve tasarım yapılsa da her zaman planların ve durumların değişebileceği ve yeni 

durumlara uyum sağlayabilmek gerektiği tecrübe edilmiştir. Bu deneyimler sırasında hiçbir 

üzücü durumla veya kaza ile karşılaşılmamıştır.  

“Tecrübe edinme sürecinde en çok karşılaşılan problemler şöyle sıralanabilir: 

 Sızdırmazlık 

 Suda askıda kalma 

 Haberleşme hızı ve kopmalar 

  Bu maddeler Teknofest yarışmasında belirlenen kısıtlara uyacak yeni tasarımda dikkate 

alınmıştır. Sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Suda askıda kalan kütle-hacim oranını yakalamak 

için elektronik hazne tasarımı titizlikle planlanmıştır. Görüntü işleme algoritmalarının aracın 

üzerine yapılıyor olması gömülü yazılımlar hakkında tecrübe kazandırmıştır. Gömülü 

yazılımlarda kullanılan derin öğrenme algoritmalarının temelleri öğrenilmiştir. Yarışma 

tecrübesi açısından bakıldığında; yarışma alanındaki görev paylaşımının yarış gününe 

bırakılmamasının gerekliliği görülmüştür. Ayrıca tüm kabloların ve tüm elektronik aksamların 

yarış gününden en az 1 gün önce tekrar kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.” (2020, İnsansız 

Su Altı Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Parsy-Rov) 

  Test için tasarlanan parçalar ve test düzeneği test ekipmanları kullanılan kodların tamamı 

takım tarafından yazılmıştır ve takım üyeleri farklı program ve programlama dillerinde kod 

yazmayı tecrübe etmiştir.  

  “Üç boyutlu yazıcı için parça tasarlayıp bastırmak tecrübe edilmiştir. Takım üyeleri kullanılan 

mikrokontrolcü, mini bilgisayar, elektrikli motor ve ESC, TTL dönüştürücü, sensörler gibi 

cihazların birbirine uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için program arayüzlerini 

kullanmayı ve programlamayı tecrübe etmiştir. Ayrıca, su altında çalışan bir insansız aracın 

ihtiyaç duyduğu güvenlik önlemlerini dikkatlice takip edip uygulamayı tecrübe edilmiştir. 

Raporlar hazırlanırken şablon, flowchart, blockdiagram çizmek ve bir projeyi bilimsel şekilde 

raporlandırmak tecrübe edilmiştir.” (2020, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, 

Hurov) 

•   Ethernet kablosundaki temassızlıktan dolayı yarışma esnasında görüntü gidip gelme 

sorunu yaşanmıştı. Bu nedenle ethernet kablosunun takıldığı yerde sabit kalması için 

3D baskıdan bir parça üretilmiştir. 

•   Şasinin alt kısmına yerleştirilen tutucu kol çıkarıp takılırken, pnömatik boru 

takılırken tüp ile alt parça arasındaki mesafe kısalığından dolayı montajda 

zorlanılmıştır. Bunun yaşanmaması için tüp ile şasinin alt parçası arasında daha fazla 

pay bırakılmıştır. Şasi, tutucu kol montajı düşünülerek oluşturulmuştur. 

•   Pervane tasarımları araç üzerinde kullanılarak verimliliği tecrübe edilmiştir. Daha 

uzun ve geniş pervane kanatlarına sahip verimli olan tasarım tercih edilmiştir. 

•   Yükseliş iticilerinin montajının daha kolay olması için vidalama yerinin yönü 

değiştirilmiştir. 

•   Araç montajında takma-çıkarma işleminin sık yapıldığı tecrübe edilerek daha az vida 

kullanılan ve rahat çıkarıp-takılan parçalar tasarlandı. 
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•   Tüp tutamacının vidalama yerinde yandan vidalama tercih edilmiştir. Bu sayede 

kolay vidalama yapılmakta ve PLA malzemenin çatlama ihtimali önlenmiştir. 

Ekibin elde ettiği tecrübeler neticesinde dikkat edilecek hususlar: 

•   Motor dönüş yönlerine dikkat edilmeli eğer ters ise arayüzden düzeltilmelidir. Çapraz 

konumlandırılmış motorlar aynı yöne dönecek şekilde ayarlanmalıdır. 

•   Su geçirmezliği sağlamak için izolasyonların çok iyi yapılması gereklidir ve çoğu 

yerde izolasyon için epoksi tercih edilmelidir. Aynı zamanda bazı yerlerde silikon 

yapıştırıcısı da kullanılabilir. 

•   Kablo AWG değerlerine uygun kablolar kullanılmalıdır yoksa aşırı yüklenmelere 

bağlı kablolarda yanma meydana gelebilmektedir.  

•   Bütün elektronik parçalar su geçirmez tüpün içinde bulunduğu için tüp içi 

düzenlemesi çok iyi yapılmalıdır aksi takdirde elektronik devre çok karışık bir hal 

alacaktır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 Zaman Planlaması 

  Tekno-Entalpi takımı üyeleri grup 

çalışmalarının temel etmeni olan ve büyük bir 

disiplin gerektiren zaman planlamasına önem 

vermektedir. İçinde bulunulan yılda hem 

üniversite sınavına hem de Teknofest 2021’ e 

hazırlanmakta olan takım üyeleri iki süreci 

büyük bir titizlikle yürütmek adına zamanı 

verimli kullanmak için zaman planlaması 

üzerinde çok durmuştur. Zaman planlaması 

aracı istenilen videolara kadar hazır hale 

getirilecek şekilde tüm olası engelleri ve 

aksaklıkları göz önünde bulundurarak 

tasarlanmıştır. İstenilen zamanda eksiksiz ve 

doğru bir şekilde görevleri yerine getirmek için 

takım üyeleri yarışma takvimi ve aşağıda 

belirtilen zaman planlamasına dikkat etmiştir. 

Yapılacak Görevler 

ve Zaman Çizelgesi 

(Aylık) 

E K A O Ş M N M H T A E 

Projenin Planlanması             

Görev Dağılımı             

Şekil 96: Yarışma Takvimi 
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Örnek Raporların 

İncelenmesi 
            

Malzemelerin 

Belirlenmesi  
            

Şasi Tasarımının 

Yapılması 
            

Başvuru Yapılması             

3D Tasarımların 

Yapılması 
            

Elektronik Tasarım             

Yazılım Tasarımı ve 

Geliştirilmesi 
            

Ön Tasarım 

Raporunun 

Hazırlanması ve 

Teslimi 

            

Sponsorluk Desteğinin 

Sağlanması 
            

Malzeme Temininin 

Sağlanması 
            

3D Tasarımların 

Bastırılması 
            

Parçaların Bir Araya 

Getirilmesi 
            

Test Platformunun 

Belirlenmesi 
            

Elektronik Parçaların 

Test Edilmesi 
            

3D Bastırılan 

Tasarımların Test 

Edilmesi 

            

Aracın Test Edilmesi             

Kritik Tasarım 

Raporunun 

Hazırlanması ve 

Teslimi 

            

Pilot Eğitimlerinin 

Alınması 
            

Sızdırmazlık ve 

Hareket Kabiliyet 

Videosunun 

Çekimi 

            

Teknofest 2021             

 

Şekil 97: Zaman Planlaması 
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 Bütçe Planlaması 

  Tekno-Entalpi ekibinin TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması için 

tasarlanan ve geliştirilen aracın bütçe planlaması aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir. Yerli 

malzemelerin tercihine önem verildiği gibi maliyetinin de uygun olmasına önem gösterilmiştir. 

Bu amaçla uygun görülen malzemelerin maliyeti hesaplanmıştır.  

Ana Malzemeler Birim Fiyatı  Adet Toplam Fiyat 

H-1 Su Altı Haznesi 1.850 1 1.850₺ 

Su Geçirmez 

Fırçasız Motor 

369 6 2.214₺ 

Dörtlü Motor Sürücü 890 1 890₺ 

Güç Dağıtım Kartı 

Base Modül 

490 1 490₺ 

Kontrol Kartı 260 1 260₺ 

Kontrol Kartı Su 

Üstü 

495 1 495₺ 

Sualtı Aydınlatması 850 1 850₺ 

Filament 119 3 357₺ 

Kamera 210.83 1 210.83₺ 

Batarya 1.318,30 1 1.318,30₺ 

Batarya Şarj Aleti 252 1 252₺ 

PCB Anahtar 

Modülü 

121,21 1 121,21₺ 

XY Joystick Modül 3,91 2 7,82₺ 

İmbus İnox Civata 0,90 30 27₺ 

Isıya Dayanıklı 

Kablo 

13.41 10 134,1₺ 

 

Şekil 98: Bütçe Planlaması 

Yedek Malzeme Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

Arduino Nano 30,32 5 151,60₺ 

Canbus 23,02 5 115,10₺ 

Joystick Modül 3,91 2 7,82₺ 

Yedek Batarya 1.189,44 1 1.189,44₺ 

Kamera 175,90 1 175,90₺ 

 

Şekil 99: Yedek Malzeme Listesi 

Malzeme İsmi Malzeme Linki 

H-1 Su Altı 

Haznesi 

https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/ 

Su Geçirmez 

Fırçasız 

Motor 

https://www.deringezen.com/product/sualti-motoru/ 

Dörtlü Motor 

Sürücü 

https://www.deringezen.com/product/dortlu-motor-surucu/ 

https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/
https://www.deringezen.com/product/sualti-motoru/
https://www.deringezen.com/product/dortlu-motor-surucu/
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Güç Dağıtım 

Kartı Base 

Modül 

https://www.deringezen.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/ 

 

Kontrol Kartı https://www.deringezen.com/product/degz-octomini/ 

 

Kontrol Kartı 

Su Üstü 

https://www.deringezen.com/product/octomini_kumanda/ 

Sualtı 

Aydınlatması 

https://www.deringezen.com/product/sualti-aydinlatmasi-1500-lumen/   

Filament https://shop.abgfilament.com/index.php?route=product/product&path=60

&product_id=20 

 

Kamera https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0

.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-

6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-

8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0

,searchweb201602_,searchweb201603_  

Batarya https://www.f1depo.com/urun/6s-6200mah-40c-lipo-batarya-22-2v-pil  

Batarya Şarj 

Aleti 

https://www.banggood.com/tr/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-

Battery-Charger-Colorful-Pocket-for-1-6S-Lipo-Battery-p-

1663605.html?cur_warehouse=CN&ID=6287837&rmmds=search  

PCB Anahtar 

Modülü 

https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlis

t.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e

1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0

def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fk

f%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp  

XY Joystick 

Modül 

https://www.direnc.net/arduino-xy-joystick-modul  

İmbus İnox 

Civata 

https://www.deringezen.com/product/tuzlu-suya-dayanikli-imbus-inox-

civata/  

 

Isıya 

Dayanıklı 

Kablo 

https://tr.aliexpress.com/item/4001149644749.html?spm=a2g0s.9042311.0

.0.52e24c4dqvR7su  

Arduino Nano https://www.direnc.net/arduino-nano-klon-usb-kablo-dahil  

Canbus https://www.robotistan.com/mcp2515-canbus-spi-haberlesme-modulu  

Yedek 

Batarya 

https://www.f1depo.com/urun/5s-7000mah-40c-lipo-batarya-18-5v-pil  

Yedek 

Kamera 

https://tr.aliexpress.com/item/4000392806360.html?srcSns=sns_WhatsAp

p&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=600

37480144&aff_fcid=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-

1620891473568-07475-

_uQoJHX&tt=MG&aff_fsk=_uQoJHX&aff_platform=default&sk=_uQoJ

HX&aff_trace_key=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-

1620891473568-07475-

_uQoJHX&shareId=60037480144&businessType=ProductDetail&platfor

m=AE&terminal_id=ce316015bc8e4f349c810970b79ceeff  

 

Şekil 100: Malzeme Link Tablosu 

https://www.deringezen.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/
https://www.deringezen.com/product/degz-octomini/
https://www.deringezen.com/product/octomini_kumanda/
https://www.deringezen.com/product/sualti-aydinlatmasi-1500-lumen/
https://shop.abgfilament.com/index.php?route=product/product&path=60&product_id=20
https://shop.abgfilament.com/index.php?route=product/product&path=60&product_id=20
https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/33009447108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f44d80YyamSq&algo_pvid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a&algo_expid=82d2454a-8194-4c44-bc93-6c60f31a148a-8&btsid=0b0a555316129612542011488ec9e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.f1depo.com/urun/6s-6200mah-40c-lipo-batarya-22-2v-pil
https://www.banggood.com/tr/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-Battery-Charger-Colorful-Pocket-for-1-6S-Lipo-Battery-p-1663605.html?cur_warehouse=CN&ID=6287837&rmmds=search
https://www.banggood.com/tr/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-Battery-Charger-Colorful-Pocket-for-1-6S-Lipo-Battery-p-1663605.html?cur_warehouse=CN&ID=6287837&rmmds=search
https://www.banggood.com/tr/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-Battery-Charger-Colorful-Pocket-for-1-6S-Lipo-Battery-p-1663605.html?cur_warehouse=CN&ID=6287837&rmmds=search
https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
https://m.tr.aliexpress.com/item/32893647633.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3d03812byJQTBa&browser_id=b678cb6449fe4b8bb671ea6ee22e7e1a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17808fc017d163f0def31bfb636a31b2baa0541442&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1h5o6Cb1YBuNjSszeq6yblFXaF.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
https://www.direnc.net/arduino-xy-joystick-modul
https://www.deringezen.com/product/tuzlu-suya-dayanikli-imbus-inox-civata/
https://www.deringezen.com/product/tuzlu-suya-dayanikli-imbus-inox-civata/
https://tr.aliexpress.com/item/4001149644749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52e24c4dqvR7su
https://tr.aliexpress.com/item/4001149644749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52e24c4dqvR7su
https://www.direnc.net/arduino-nano-klon-usb-kablo-dahil
https://www.robotistan.com/mcp2515-canbus-spi-haberlesme-modulu
https://www.f1depo.com/urun/5s-7000mah-40c-lipo-batarya-18-5v-pil
https://tr.aliexpress.com/item/4000392806360.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60037480144&aff_fcid=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&tt=MG&aff_fsk=_uQoJHX&aff_platform=default&sk=_uQoJHX&aff_trace_key=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&shareId=60037480144&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=ce316015bc8e4f349c810970b79ceeff
https://tr.aliexpress.com/item/4000392806360.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60037480144&aff_fcid=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&tt=MG&aff_fsk=_uQoJHX&aff_platform=default&sk=_uQoJHX&aff_trace_key=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&shareId=60037480144&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=ce316015bc8e4f349c810970b79ceeff
https://tr.aliexpress.com/item/4000392806360.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60037480144&aff_fcid=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&tt=MG&aff_fsk=_uQoJHX&aff_platform=default&sk=_uQoJHX&aff_trace_key=08cbee7b4fa54862bd490b43449c42d5-1620891473568-07475-_uQoJHX&shareId=60037480144&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=ce316015bc8e4f349c810970b79ceeff
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Ana Malzemeler 9.477,26₺ 

Yedek Malzemeler 1.639,86₺ 

Toplam 11.117,12₺ 

 

Şekil 101: Tüm Malzemelerin Fiyat Toplamı 

 Risk Planlaması 

  Tekno-Entalpi takımı için Teknofest’e hazırlanma sürecinin disiplinli bir şekilde 

yürütülebilmesi için zaman planlaması önemlidir. Bu yüzden zaman planlanması yapılırken 

olası riskler belirlenmiş ve bunların önüne geçmek adına çözümler üretilmiştir. Takım 

üyelerinin soğukkanlı olması ve üretken olması her zaman bir B planını beraberinde 

getirmektedir. 

  Risk yönetimi, takım üyelerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek riskleri önceden 

dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlayıp değerlendirmesi ve bu riskleri minimize edecek 

veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemleri almasıdır. Risk yönetiminin takım için önemi 

ortaya çıkan bütün engelleri ve sorunları takılmadan düşünülmesini bununla beraber 

çözümlemeyi sağlar. 

  Risk yönetimi olası aksi durumların yönetilmesinde takım üyelerine yardımcı olacağı için her 

ihtimal göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Olası riskler şu şekilde maddelenmiştir: 

•  Belirlenen zaman çizelgesine uyulmaması 

  Ekip üyeleri için zaman çizelgesine uyulması yürüttükleri iki süreç için de önemli olduğu için 

uyulamaması ve bu durumla ilgili sorun oluşması olası en büyük risktir. Bu sorunla 

karşılaşmamak adına takımın kaptanlık pozisyonunda bulunan üyenin haftalık olarak görev 

dağılımlarını yaparak önlenmeyi çalışılmıştır. Her hafta yapılan toplantılarda görevlerle ilgili 

geri dönütler verilerek olan eksiklikler kapatılarak zaman çizelgesine uyum sağlanmıştır. 

•  Gerekli bütçenin bulunamaması ve malzemelerin tedarik edilememesi 

  Dünyada süregelen pandemiden dolayı bütçe aramasına geçilmekte zorlanılacağı düşünüldüğü 

için sponsorluk çalışmalarına önceden başlanıldı. Bu sorunun önüne geçmek adına gerekli, 

maliyeti düşük ve en önemlisi yerli ürünlere öncelik verilmiştir. Bu şekilde bütçe konusunda 

riskin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

•  Robot için gerekli olan malzemeleri tedarik ederken bir sıkıntı çıktı ve gerekli malzeme 

istenen tedarikçiden zamanında gelmedi. Bu durumda ne yapılır? 

  Gerekli malzemelerin hepsini aynı satıcıdan temin edilmediği için bir malzemenin doğru 

zamanda tedarik edilmediğinde diğer malzemelerin alındığı tedarikçilerle iletişime geçilir. 

Ayrıca böyle bir durumla karşılaşmamak için istenen malzeme temin edilene kadar yedek bir 

tedarikçiyle iletişim kurulur. 

•  Tasarlanan aracın özgün olmaması 

  Teknofest 2020’de ekip olarak elde edilen en önemli tecrübelerden biri olan özgünlük 

konusunda 2021 yılında daha çok üzerinde durulmuştur. Takım olarak geniş çaplı literatür 

taraması yapılarak, eski yarışmalardaki şasi ve robotlar incelenmiş aynı zamanda esinlenilen 
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hayvan ve varlıklar göz önüne alınmıştır.  Buna binaen yeni bir tasarım takım olarak 

kararlaştırılarak ekip tasarım sorumlusu tarafından özgün olduğu düşünülerek tasarlanmıştır. 

•  Tasarlanan şasinin kullanışsız olması ve tasarlanan aracın istenilen kütlede olmaması 

  Çalışmalarda öncelik verilen konulardan biri olan aracın tasarımı ve şartnameye uygunluğu 

olmasından dolayı araç tasarlanırken seçilecek malzemelerin ağırlığı, maliyeti ve su altındaki 

artıları eksileri ince ayrıntılarıyla araştırılmıştır. Bu konuda bilgi sahibi olan insanlardan fikirler 

alınmış ve sonuç olarak kullanışlı ve hafif ürünler tercih edilmiştir. 

•  ÖTR, KTR, Sızdırmazlık Video Teslim aşamaları gibi eleme aşamalarında gerekli dosyanın 

sisteme yüklenememesi 

  Bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde takımın direkt elenmesi söz konusu olacağı için 

takım üyelerinden birini görevlendirerek bu aşamaları takip etmesi ve zaman çizelgesine uyumu 

takım kaptanı ile kontrol ederek önüne geçilecektir. 

•  Robotun test edilememesi, tüpün su sızdırması 

  Tasarlanan ve üretilen aracın test edilememesi aracın su altındaki durumunu bilemeden 

yarışma alanına gitmek hem aracı hem de havuzu riske atacağından dikkat edilen bir husustur. 

Bu yüzden test işlemi için bulunduğumuz şehirdeki olimpik havuzdan testlerin yapılması ve 

çalışma için önceden izin alınmıştır. Aracı zaman çizelgesinde belirtilen sürede yani 

sızdırmazlık videosundan önce bitirerek test edilecek ve bu risk önlenecektir.  

  Tüpün su sızdırması ise tüpü tedarik ettikten sonra yapay deney havuzunda test edilmiştir. 

Herhangi bir sızıntıyla karşılaşılmamıştır. Her çalışma öncesinde olası bir çatlağa veya kapak 

gevşekliğinden dolayı sorunla karşılaşmaması için test edilecek olup sızıntı olması halinde 

giderilmeye çalışılacak eğer kapaktan dolayı ise kapakta bulunan o-Ringler kontrol edilecektir. 

Eğer çatlak durumu olursa yeni tüp temin edilecektir. 

•  Test aşamasında herhangi bir parçanın zarar görmesi 

  Zarar gören parça eğer iticiler, tutucu kol veya kumanda gibi takım tasarımı ve baskısı olan 

ürünler olduğu takdirde bu ürünlerin hazırda bulunan tasarımlarının baskısı alınarak tekrardan 

üretilecektir.  

  Zarar gören parça tüp veya içindeki elektronik komponentler olursa bu sorun takımı önemli 

bir soruna sokacaktır çünkü iç kısım tekrardan inşa edilecek duruma gelebilir. 

•  Yarışma sırasında araçta bir sorun olması 

  Yarışma alanında oluşabilecek soruna karşı ekip üyeleri yanında yedek malzeme acil 

müdahale edilecek araç gereçleri getirecektir.  

  Oluşan soru bir malzemenin arızalanması ise ekip üyeleri araca hakim olduğundan dolayı 

rahatlıkla tamiratını yapabilecektir. Aynı zamanda herhangi bir kablo bağlantısında, kablo 

sıkışmasında takım üyeleri hızlıca müdahale edebilecektir. Fakat arıza çıkaran parça kart gibi 

bir ürün olursa yedeğiyle değiştirilerek giderilmeye çalışılacaktır. 

•  Yarışma gününde pilotumuzun o gün rahatsızlanırsa 

  Pilotluk için iki kişi belirleneceği için diğer kişi onun yerine geçecek ve pilot yardımcısı olarak 

takımdan biri seçilecektir. Takım olarak herkes araca pilotluk yapabilme yetisine sahip olacak 

şekilde antrenman yapmış olacağından pilot yardımcılığına ekipten en soğukkanlı üye seçilecek 

ve o görev alacaktır. 
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•  Yarışma sırasında araçla su üstü istasyonunun iletişimi kesilirse  

  Takımın teknik mola hakkı olursa bunu kullanılacaktır. Teknik mola sırasında ilk olarak 

cihazın güç bağlantıları kontrol edilecektir. Sonrasında kompresör kontrol edilecek ve burada 

da sorun yoksa aracın kablo bağlantıları kontrol edilecektir burada meydana gelmiş bir hasarda 

yedek parça kontrol edilecek ve bu parça yedeğiyle değiştirilecektir. 

 

9. ÖZGÜNLÜK  

  Öncelikle takıma ait aracın dış tasarımının özgünlüğü Tekno-Entalpi takımı üyeleri için çok 

önemli bir husustur. Bu konuda aracın su altındaki dengesi ve hareket kabiliyeti için en uygun 

araç profili herhangi bir destek alınmadan tamamen ekip üyeleri tarafından hazırlanmıştır. 

Tasarlanmış araçların incelenmesi ve üzerine araştırmalar yapılmasıyla tamamen verimli ve 

özgün bir tasarım tercih edilmiştir. 

  Aynı zamanda araçta konumlandırılan iticiler, tutucu kol ve çeşitli aparatlar hazır bir şekilde 

temin edilmemiştir. Tasarımların tamamı ekibin tasarım sorumlusu tarafından özgün bir şekilde 

modellenmiştir. Yani ekibin kullandığı hiçbir parça diğer ekiplerde bulunmamaktadır. Araca 

ait iticilerin tasarımında mekanik anlamda su direncini azaltmak ve aracı hızlandırmak adına 

kavisli bir yöntem kullanılmıştır, bu yöntem için Hidrodinamik Yasaları dikkate alınmıştır. 

Tekno-Entalpi ekibine ait 3D yazıcısında bastırılacak olan parçaların ayrıca baskısında tercih 

edilen malzeme çevre dostu olup doğada diğer plastiklere oranla daha kısa sürede bileşenlerine 

ayrılarak yok olabilmektedir.  

  Araçta kullanılan elektronik parçaların yerli üretim olması konusunda hassas davranmıştır.  

Aynı zamanda seçilmiş olan elektronik parçalar tüpün içerisinde organize halde bulunup 

karmaşayı önleyecek şekilde konumlandırılmıştır. 

  Acil durdurma butonu olarak anahtarlama sisteminin tercih edilmesi takıma ait en önemli 

özgünlüklerdendir. Hiçbir ekibin kullanmadığı acil durdurma butonunun yanında güvenliği 

Şekil 102: Risk Tespiti ve Çözümlemesi 
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arttırmak ve özgünlüğü korumak için hem araç üzerinde hem de kontrol istasyonunda olmak 

üzere iki farklı yerde acil durdurma butonu bulundurmaya karar verilmiştir. 

  Bunların yanında takımın diğer özgün yanları aşağıda belirtilmiştir. 

•  Kullanılan kodların tamamı takım tarafından bu robota özel olarak yazılmıştır. Yarışma 

görevleri için hem manuel hem de otonom kodları açık kaynaklı yazılım üzerinden 

özgünleştirilmiştir. 

•  Aracın şasisi mekanik açıdan olabilecek en fonksiyonel şekilde tasarlanmıştır. Bunlar; 

olabildiğince az parçaya ayrılma, lüzumsuz parçalar bulundurmama, iticilerin açılarına göre üst 

parçada yönlendirme, hokey görevine uygun yapı, tüm parçaların kolay ve uğraşsız 

monteleneceği yerler gibi sıralanabilir. 

•  Aracın mekanik tasarımı bu proje için özel ve herhangi bir destek alınmadan takım tasarım 

sorumlusu tarafından hazırlanmıştır. 

 

Şekil 103: Araç CAD Çizimi 

•  Pervanedeki herhangi bir hasara karşı farklı bir firmaya bağımlı kalınmadı ve yerli bir pervane 

kolayca yeniden üretildi. Pervane üretiminde önceden tasarlanmış hiçbir pervane referans 

alınmamış ve özgün bir şekilde geliştirilmiştir. Bu itici tasarımının öne çıkan özelliklerinden 

biri itici gövdesinin yapısında kullanılan Bernoulli ilkesidir. Gövdenin orta çapı suyun çıkacağı 

yerlerin çapından daha geniş tutularak su akışını çıkışa doğru hızlandırmak hedeflenmiştir. 

•  Yer istasyonu programı hazır olarak alınmamış veya indirilmemiştir; bu proje için özel olarak 

takım yazılım sorumlusu tarafından yazılmıştır.  

•  Kullanılan görüntü ve veri aktarımı teknolojileri çok uzak mesafelerde çalışabilecek nitelikte 

seçilmiştir. 
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•  Yapılan araştırmalar neticesinde üretimi basit, sağlam yapıda, özgün, kolay müdahale 

edilebilir ve düşük maliyetli bir tasarım ortaya çıkarılmıştır. Yazılım ve tasarımların 

geliştirilmesinde tamamen ücretsiz uygulamalar kullanılmaktadır.  

•  Robotun hareket kabiliyeti çok yüksek ve esnektir. İleri, geri, sağa, sola hareket edebilir; 

dikey bir şekilde yükselebilir ve alçalabilir; kendi eksen etrafına sağa ve sola dönebilir. Bu 

hareketlerin yanında özgün olarak yengeç hareketi de yapmaktadır. Hareket halinde olması ani 

bir şekilde gerçekleşmez, joystick'ten verilen gaz hassasiyeti ile doğru orantılı gerçekleşir.  

•  Mekanik parçalar hazır bir şekilde temin edilmemiştir; üç boyutlu yazıcı üzerinden takım 

tarafından tasarlanmış, çizilmiş ve bastırılmıştır. Bu nedenle aracın dış görüntüsü araca 

özgündür. 

10. YERLİLİK 

  Teknofest, 2018 yılında ilk kez gerçekleştirilen ve vizyonu milli teknolojinin gelişmesinin 

yanında yerli ve milli üretim olan bir yarışmadır. Bu vizyonu destekleyen birçok kuruluş bu 

yarışmanın düzenlenmesinde yer almaktadır. Aynı zamanda yarışma her yaşta insanın 

başvurabileceği olanakları da sunmaktadır. Bu da yerli ve milli üretimin öneminin bir 

göstergesidir.  

  Bu doğrultuda Milli Teknoloji Hamlesi’nin içinde bulunmak ve üretilecek olan aracın yerli ve 

milli olması Tekno-Entalpi takımının öncelikli misyonudur. Bu yüzden önceliğini yerli ve milli 

ürünlere vermiş ve bunun için çabalamıştır. 

  Bulunulan çağın Teknoloji Çağı olması ve çağa ayak uydurma yolunda olan ülkemizin ve 

devletimizin destekçisi olmak adına atılmış adımda proje süresince tasarımından basımına hazır 

olarak temin edilecek ürününe kadar takımın önceliği yerli ve milli üretilen ürünlerdir. Bu 

konuda öncelikli olarak takımın yapabileceklerini yapması ve zorunlu kalınan parçaların yerli 

üretime destek veren kurumlardan temin edilmeye çalışılmıştır. 

  Bu amaçla ekibin üretmiş olduğu aracın itici kabukları, pervaneleri, tutucu kolu ve tüp tutma 

aparatı gibi 3D yazıcıdan baskı olarak alınabilecek malzemeleri ekibin tasarım sorumlusu 

tarafından modellenmiş ve takıma ait 3D yazıcıdan baskıları alınmıştır. 

Şekil 104: İtici CAD Çizimi 
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  Ekibin tasarım sorumlusu tarafından tasarlanan aracın %90’ ı yerli malzemelerden üretilecek 

olup tasarımı takımın tasarım sorumlusuna ait olan ve takımın kendi imkânlarıyla bastırdığı 

malzemeler aşağıda belirtilmiştir: 

 Su Altı İticisi 

  Araca ait su altı iticileri takımın yerliliğe verdiği önemi yansıtan parçalardandır. Ekibin 

tasarım sorumlusu tarafından modelleme programları üzerinde tasarlanan ve ekibe ait yazıcıdan 

baskı olarak alınan özgün parçadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tüp Tutma Aparatı 

  Su altı haznesinin şasiye sabitlenmesi için kullanılan aparat ekibin tasarım sorumlusu 

tarafından tasarlanmış ve bastırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 105: İtici CAD Çizimi 

Şekil 106: Tüp Tutamacı CAD Çizimi 
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 Otonom ve Yazılım 

  Üretimde her daim köşe taşlarından biri 

olan yerlilik esasına dayandırılan diğer bir 

husus da otonom yazılımda kodların takım 

tarafından derlenmesi ve çalışmalarından 

denenmesine kadar yine takım tarafından 

gerçekleştirilmesidir. Kodların 

derlenmesinin üzerine optimize edilmesinin 

ardından yapılan çalışmalar tamamen yerli 

olan su altı simülasyonunda test edilmiştir. 

Bu bağlamda mevcut olan diğer yabancı 

simülasyonlar olmasına rağmen takım 

tarafından tercih edilen test programına 

kadar yerlilik esas alınmıştır. Yapay zekada 

kullanılan modeller de hazır olmamakla 

beraber takım tarafından yerli simülasyon 

üzerinden elde edilen her açıdan nesnenin 

(kapının) çekimiyle, etiketlenen nesnenin yapay zekaya öğretilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 Simülasyon 

  Simülasyon, yarışma görevlerin test edilmesi için takıma dijital bir ortam sağlamaktadır. Su 

altı fiziğinin birebir oluşturulması ve otonom görev için verilen kapı ölçüleri ile birebir 

yapılan çizimin simülasyonda yer alması görev testlerini, araç tamamlanmadan ve doğruluk 

oranı yüksek bir biçimde gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Yazılım testlerinin yanı sıra, 

pilotluk yapacak olan ekip üyelerinin de parkura hazırlık yapmasına olanak sağlayan 

simülasyonda görevler üzerine antrenman yapılarak, parkur sürelerinin minimuma indirilmesi 

de ekip için oldukça önem taşımaktadır. Simülasyon içerisinde yer alan bütün görev objeleri, 

Teknofest tarafından verilen obje detay dosyaları baz alınarak hazırlandığından, takıma görev 

çalışmalarını birebir test etme ve geliştirme imkânı sağlamaktadır. 

  İnsansız su altı araçları için tasarlanan bu simülasyon tamamen yerli olarak Creatiny ekip üyesi 

Haluk Türe tarafından geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 107: Ekibin Derlediği Açık Kaynaklı Kod 

Örneği 

Şekil 108: Simülasyon Görüntüsü 
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 DEGZ ROBOTİC 

  Hazır olarak alınacak parçalar cari açığı kapatmak için alanda kendini ispatlamaya devam eden 

yerli üretim oranı yüksek ve bunun yanında kaliteden ödün vermeyen DEGZ ROBOTIC 

tarafından temin edilmiştir. 

  DegzRobotic denizlerin keşfinde insanların engelleri aşması ve kolayca üretim yapabilmesi 

adına yerlilik oranı yüksek parçalar sunmaktadır. Bu yüzden, üretimi takım tarafından 

yapılmayan malzemelerin temini için DegzRobotic’e başvurulmuştur. 

Tekno-Entalpi takımı olarak DegzRobotic’ten temin edilen parçalar şu şekildedir: 

 H-1 Su Altı Haznesi 

  Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik 

sensör türevlerinden bir araya gelerek oluşturulan 

bir haznedir. 

  Su altı aracının güvenli bir şekilde çalışabilmesinde 

en büyük rol sızdırmaz tüptedir. Tüpün sızdırması 

araca zarar vereceği gibi malzemelerin tekrar temin 

edilmesine bu yüzden tekrar bütçe bulunması ve 

tekrar malzeme temin edilmesi zorunda kalınacağı 

için oldukça dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

 Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamı 

ile yerli imkanlarla gerçekleştirilmiştir. 

 Elektronik parçaların içine yerleştirildiği bu 

ürün aynı zamanda 200 metre derinliğe kadar test edilmiş olup pasif basınca 

dayanıklıdır. 

 Bu önemli özellikleri barındıran haznenin katma değer bazlı yerlilik oranı %93’tür. 

  

Şekil 109: Simülasyon Görüntüsü 

Şekil 110: Su Altı Haznesi 
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 Octomini Su Altı Ve Su Üstü Kontrolcüsü: 

  Octomini, Arduino Nano temelli bir geliştirici kartıdır. 

Üzerinde anahtarlama elemanları ile aydınlatma, tutucu 

kol, örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma kapama 

kontrolünü yüzeyden yapma imkanı sağlayan komponent 

üzerine konumlanan Canbus, Arduino Nano ve 

MPU6050 ivme sensörü ile su altı araçlarının hareket ve 

iletişim kabiliyetini sağlar. 

 Katma değer bazlı yerlilik oranı: Su Altı Modülü 

%68, Su Üstü Modülü %63'tür.  

 Elektronik kartta bulunan kodlar tamamen yerli kodlardan oluşmaktadır.  

 

 Güç Dağıtım Kartı: 

  Güç dağıtım kartı üzerindeki anahtarlama elemanları 

sayesinde su altı haznesinin dışından anahtarlama 

yapmasını sağlar bu şekilde araçların güvenli bir 

şekilde kapatılmasını kolaylaştırır. Bu kartın yerlilik 

hakkında bilgileri şu şekildedir: 

 Katma değer bazlı yerlilik oranı %67’dir.  

 Tasarımı tamamen yerli olan elektronik parçanın 

üzerindeki komponentlerin yurt dışından temin 

edilmesinden dolayı yerlilik oranı düşmektedir.  
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