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1. RAPOR ÖZETİ  

Matiricie takımı, TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılmak amacıyla 

2019 yılında, Edirne DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyesi bünyesinde kurulmuştur. 

Tunç Tuncay, Beril Yenice, Esra Çakır, Kadircan Bilir ve Kerem Yıldız’ın takım üyelerini 

oluşturduğu Matiricie takımının liderliğini Tunç Tuncay üstlenmektedir. Danışman olarak ise 

Trakya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi, Edirne DENEYAP 

Türkiye Teknoloji Atölyeleri uzman eğitmeni Kübra Özdemir yer almaktadır. 

Matiricie takımı tarafından proje çalışmaları özellikle dört ana başlık altında 

yürütülmektedir. Bu başlıklar “Mekanik”, “Elektronik”, “Yazılım” ve “Halkla İlişkiler” olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Belirlenen gereksinimlerinin sağlanacağı mekanik çalışmalarda, tasarım kriterlerini de 

kullanarak verimli, özgün ve aynı zamanda düşük maliyetli mekanik tasarımların oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde sistem tasarımı baz alınarak belirlenen görevleri 

yerine getirmek amacıyla birden fazla araç tasarımı yapılmıştır. Flow simülasyonu, dayanıklılık 

simülasyonu gibi simülasyonlar aracılığı ile en ideal duruma getirilen araç tasarımının yapım 

aşamasında kullanılması planlanan malzemeler polietilen, petg filament, t200 su altı iticisi, 

alüminyum, politetrafloroetilen polimerin(teflon) olarak listelenmiş; kontrolleri yapılarak 

idealleştirilmiştir. Belirlenen malzemelerin en pratik ve verimli şekilde işlenmesi amacıyla 

kullanılacak üretim yöntemleri 3 boyutlu baskı, CNC Router başta olmak üzere belirlenmiştir. 

Tasarlanan aracın sanal ortamda tabi tutulduğu hesaplamalar sonucunda aracın kütlesi, hacmi 

ve boyutları başta olmak üzere tüm fiziksel özellikleri detaylı şekilde listelenerek görevlere 

olan uygunluğu tartışılmıştır. Nihai karar varılan tasarım üzerinde iyileştirmeler yapılarak araç 

en optimal seviyeye getirilmiştir. 

Elektronik çalışmalarda, tasarlanan araç ve kullanılması planlanan yazılım ile en uyumlu 

şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulacak elektronik sistemin haiz olması gereken 

özellikler belirlenmiştir. Bu özellikler neticesinde şematize edilme suretiyle taslağı oluşturulan 

güç dağıtım sisteminde problem teşkil etme olasılığı en düşük olan, en verimli, maksimum 

düzeyde yerli olması amacıyla bu sistemin bileşenleri titizlik ile seçilerek tartışılmış, varılan 

nihai kararlar neticesinde tüm bileşenler listelenmiştir. Bu bileşenlerin kontrolünü sağlamak 

amacıyla oluşturulması planlanan kontrol sistemi bileşenleri, Matiricie takımının 2020 

sezonunda edindiği tecrübeler ışığında belirlenmiş olan bileşenler ile örnek şemalar göz önünde 

bulundurularak bağlantı şeması tasarlanmıştır. 

Yazılım çalışmalarında, tasarlanan elektronik şema ve araç ile en pratik ve başarılı şekilde 

verilen görevleri yerine getirmek amacıyla yazılımın temelini oluşturan algoritma tasarımı 

yapılmıştır. 2021 sezonunda eklenen ve otonom bir görev olan kapıdan geçiş görevi ve PID 

algoritmaları başta olmak üzere araçta kullanılacak yazılımın yol haritasını oluşturmak 

amacıyla tasarlanan algoritmaların şematize edilme işlemi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan 

algoritmaların iyileştirme çalışmalarının ardından araçta kullanılması planlanan yazılım 

tasarlanmıştır. Görüntü işleme ve haberleşme gibi amaçlarla kullanılması planlanan 

yazılımlar, yazılım dilleri ve kütüphaneler üzerine ar-ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
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çalışmalar sonucunda kullanılması planlanan yazılımlar belirlenmiş ve geliştirilmiştir. 

Belirlenen yazılımların araştırma sürecinden edinilen bilgiler ve yeniden yapılan ar-ge 

çalışmaları sonucu elektronik parçalarla en uyumlu şekilde çalışabilecek dış arayüzler 

kullanılmıştır. Kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla belirlenen arayüzün kullanımı, gerekli 

olan fonksiyonların kullanımı ve protokolleri üzerine araştırmalar yapılarak listelenmiş ve 

oluşturulan liste sayesinde görüntü işleme ve haberleşme kolaylığı sağlanmıştır. 

Halkla ilişkiler çalışmalarında, proje üzerine yapılan çalışmalar sırasında takım üyelerinin 

ve çevrede bulunması muhtemel olan kişilerin güvenliği Matiricie takımının önceliği 

olduğundan dolayı güvenlik felsefesi ve güvenlik kuralları belirlenmiştir. Belirlenen güvenlik 

kuralları “Çalışma Alanı Güvenlik Kuralları”, “Üretim Sürecindeki Güvenlik Kuralları” ve 

“Test Sürecindeki Güvenlik Kuralları” olmak üzere üç ana başlık altında hazırlanmıştır. 

Belirlenen test güvenlik kuralları yapılan T200 itici akım testi, poliüretan testi, ethernet kablosu 

testi, servo motor sızdırmazlık testi ve çalışma testleri yapılırken büyük bir titizlikle 

uygulanmıştır. Aracın tasarım, üretim ve test aşamaları boyunca tüm departmanlar edindikleri 

tecrübeler ile ortaya konacak aracın daha gelişmiş ve sorunsuz olmasına katkı sağlamıştır.  

Güvenlik kuralları haricinde proje adımlarının sistemli bir şekilde ilerlemesi için detaylı bir 

zaman çizelgesi oluşturulmuş ve proje gidişatının çizelgeyle olan uyumu proje boyunca 

izlenmiştir. Mekanik ve elektronik departmanları tarafından belirlenen bileşenlerin ve 

malzemelerin maliyetleri incelenmiş ve bu maliyetlerin karşılanması amacıyla sponsor arama 

çalışmaları başlatılmıştır. Netice veren çalışmalar sırasında bir bütçe oluşturulmuş ve proje 

boyunca bütçede olası bir problem olup olmadığı kontrol edilmiştir. Yaşanması muhtemel 

risklerin olasılık oranı ve olası büyüklüğü göz önünde bulundurularak bir risk planlaması 

oluşturulmuştur. Riskler karşısında hazırlıklı olmak amacıyla bir yol haritası hazırlanmış ve 

ortaya çıkması en muhtemel olan risklerin etki miktarları ve çözüm önerileri saptanmış böylece 

tüm risklere karşı hazırlıklı hale gelinmiştir. 

Matiricie takımı içinde çalışmalarını sürdüren dört departman için de özgünlük yol 

haritasının belirlenmesinde en etkili faktörlerden biridir. Her alanda özgün olmayı amaçlayan 

Matiricie için ar-ge çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Geleceğin Türkiye’sinin mühendisi 

olma amacı taşıyan lise öğrencilerinden oluşan Matiricie takımı için özgün olmak kadar önemli 

olan bir diğer faktör ise yerliliktir. Aynı özelliklere sahip veya geliştirilmeye açık olan tüm 

maddelerde Matiricie takımı kararını yerli üretimden yana kullanmıştır. Araç şasesini geri 

dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ve Matiricie takımı ürünü olan bileşenler ortaya koymuştur. 

(Altı çizili sözcük veya sözcük gruplarına tıklayarak ilgili bölümlere ulaşabilirsiniz.) 
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      2. TAKIM ŞEMASI 

             2.1. Takım Üyeleri  

Fotoğrafı Görevi İsmi Okulu Sınıfı 

  

Takım Lideri  

 - Mekanik 

Tunç Tuncay Edirne Bahçeşehir Fen ve 

Teknoloji Lisesi 

11/B 

  

Halkla 

İlişkiler 

Beril Yenice Edirne Bahçeşehir Fen ve 

Teknoloji Lisesi 

10/A 

  

Yazılım Kerem 

Yıldız 

Edirne Süleyman Demirel Fen 

Lisesi 

11/C 

  

Halkla 

İlişkiler 

Esra Çakır  Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu 

Lisesi 

11/C 

  

Elektronik Kadircan 

Bilir 

Edirne Süleyman Demirel Fen 

Lisesi 

11/A 

                                               Tablo 1: Matiricie Takım Şeması 
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             2.2 Danışman 

 

Fotoğrafı Görevi İsmi Okulu Bölümü İşi 

 

 

  

Danışman Kübra Özdemir 
Trakya 

Üniversitesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Edirne 

DENEYAP 

Atölyeleri- 

Uzman 

Eğitmen 

Tablo 2: Danışman 

 

           2.3. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Matiricie takımı oluştuğu andan itibaren takım üyeleri başarılı oldukları, kendilerini 

geliştirmiş oldukları veyahut geliştirmek istedikleri alanlar göz önünde bulundurularak 

elektronik, yazılım, mekanik ve halkla ilişkiler olmak üzere 4 departmana ayrılmışlardır. Bu 

sayede takım içi sorumluluk bilinci artmış, departmanlara yönelik yapılması gereken adımlarda 

sorumlu kişiler belli olduğundan adımların takibi kolaylaşmıştır. Matiricie takımı sayı 

bakımından fazla üyeden oluşmadığından departmanlar arası yardımlaşma söz konusudur. 

Ancak görevlerin sorumluları ilgili departmanlarda yer alan üyeler olduğundan kontrol ve 

sorumluluk ilgili üyelere aittir. Matiricie takımı tarafından oluşturulan organizasyon şeması ve 

görev dağılımı Şekil 1’de görüldüğü gibidir. 

Şekil 1: Matiricie Takımı Organizasyon Şeması 
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   3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu sonuçlarının ardından Matiricie takımın 97 puan alarak bu aşamayı 

başarıyla geçmiştir. Kırılan 3 puanın ait olduğu başlıklar incelenmiş ve bu başlıkların “Araç Ön 

Tasarımı”, “Rapor Özeti” ve “Yerlilik” olduğu görülmüştür. Bu başlıklar üzerinde iyileştirme 

ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bütçe revizesinin ardından araç tasarımı da revize 

edilmiştir. Gerekli tüm malzemeler temin edilmiş ve araç montajı tamamlanmıştır. Projenin 

mevcut durumu departmanlar özelinde şöyledir: 

Mekanik: 

 Aracın mekanik tasarımı revize edilmiştir. Revize edilen mekanik tasarımın prototipi 

üretilip birtakım testlere tabi tutulmuştur. Bu testlerden alınan veriler ile gerekli eklemeler 

yapılmıştır ve araca son görünümü verilmiştir. Prototip sürecinde yaşanan problemler sayesinde 

Matiricie takımının tecrübesi arttırıldı ve üretim sürecinde aynı hataların tekrar yaşanması 

engellendi. 

 En büyük sorun kılavuzlama ve aralayıcı problemleri olarak belirlenmiştir. Alüminyum 

boruların et kalınlığının neden olduğu stabilizasyon sıkıntılarından dolayı yapılan 

kılavuzlamanın işlevini yeterince yerine getirememiştir. Ön tasarım raporunda alüminyum 

olarak belirlenen aralayıcı parçaların malzemesi kritik tasarım sürecinde endüstriyel plastikler 

ile değiştirilmiştir. 

 Kritik tasarım sürecinde geliştirilmesi uygun görülen parçalardan biri de elektronik su 

alt haznesi olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu yeni bir tüp tasarımı 

geliştirilmiştir ve bu tasarım doğrultusunda en uygun su altı haznesi satın alınmıştır. Alınan bu 

su altı haznesi pleksi şişirme ve tornalama yöntemleri kullanılarak ideal görülen ölçülere 

getirilmiştir. 

 Ön tasarım raporunda detaylandırılmış tasarımın talaşlı ve talaşsız üretimi için tasarım 

revize edilmiştir. Revize edilen tasarıma montaj delikleri ve parçaları eklenmiştir. Yapılan bu 

yenilikler sayesinde Matiricie takımının 2021 sezonu için belirlediği tasarımın üretim süreci 

kolaylaştırılmış ve montajda oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi sağlanmıştır.  

Elektronik: 

 Ön tasarım sürecinde planlanan kontrol ve güç dağıtım sistemlerinin parçaları temin 

edilmiştir. Temin edilen parçaların ilk olarak tek tek kontrolleri yapılmıştır. Bütün parçalar tek 

tek kontrol edildikten sonra sorunlu parçalar belirlenmiştir. Sorunlu olduğu belirlenen parçalar 

değiştirilmiş ya da yeniden temin edilmiştir. 

 Sorunlu parçaların yeniden teminin ardından ön tasarım sürecinde planlanan sistemler 

fiziksel olarak kurulmuş ve olası sorunları belirlenmiştir. Bu olası sorunlara göre sistemler 
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revize edilerek tekrardan kurulmuştur. Revize edilmiş sistemler de tekrar analiz edilerek son 

halini almıştır. 

 Bu sistemlerin revizeleri sırasında ESC’lere güç sağladığımız klemenslerin değişimi ya 

da tüp içerisindeki güç dağıtım kablolarının kalınlığının yetersiz gelmesi gibi sebeplerden ek 

malzeme gereksinimi doğmuş ve bu yeni parçalar da özellikle yerel tedarikçilerden hızlıca 

temin edilerek revize edilen sistemlere eklenmiştir. 

Yazılım: 

Yazılımsal olarak tek bir arayüz programına bağlı kalmamak için ESC sıcaklıklarını 

ölçmek için bir arayüz programı hazırlanmıştır.  

 Raspberry Pi’ın işlem kapasitesi düşük olduğu için otonom görevin görüntü işleme 

kısmı yüzey istasyonundaki bilgisayardan yapılacaktır. 

Halkla İlişkiler:  

Araç üzerinde yapılan mekanik, elektronik ve yazılımsal revizelerin ardından bütçede 

çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Tablo 3’te gösterilen Ön Tasarım Raporu bütçesinin ardından 

Tablo 4’te gösterilen Kritik Tasarım Raporu bütçesi oluşturulmuştur. Sponsorluk görüşmeleri 

süreç boyunca devam etmiş ve elde edilen bütçe ile malzeme temini gerçekleştirilmiştir. Kritik 

Tasarım Raporu tesliminin ardından gerçekleştirilecek olan finansal harcamalar 

kararlaştırılmıştır.  

Zaman çizelgesinde bir aksaklık olup olmadığı süreç boyunca kontrol edilmiştir. Bu 

süreçte tam kapanma nedeniyle sekteye uğrayan zaman çizelgesi süreç içerisinde telafi edilerek 

sorunsuz bir şekilde tabloya uyum sağlanmıştır. 

Süreç boyunca takım üyelerinin ve çevrenin güvenliği için oluşturulan güvenlik planına 

sadık kalınmıştır. Güvenlik önlemleri her adımda kontrol edilmiş, risk planlamasında 

gerçekleşmesi olası olarak belirlenen risklerin büyük çapta sorunlara neden olmaması amacıyla 

kontrolleri aksatılmamıştır. 
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Elektronik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
    

 
Raspberry Pi 3 Model B  1 363,82 

TL 

363,82 TL Temin 

Edildi 

    

 
Pixhawk 1 716,85 

TL 

716,85 TL Temin 

Edildi 

    

 
ESC 6 202,79 

TL 

1.216,74 

TL 

Sponsor 
    

 
Kamera 1 330,56 

TL 

330,56 TL Temin 

Edildi 

    

 
Pixhawk Güç Modülü 1 79,89 TL 79,89 TL Temin 

Edildi 

    

 
Basınç Sensörü  1 94,40 TL 94,40 TL 94,40 TL 

    

 
Voltaj Regülesi 1 5,13 TL 5,13 TL Temin 

Edildi 

    

 
Kontrolcü 1 300,00 

TL 

300,00 TL 300,00 TL 
    

 
 100m 2*2,5mm2 Silikon         

 Elektrik Kablosu 

1 1.148,55 

TL 

1.148,55 

TL 

1.148,55 

TL 

    

 
Cat6A F/FTP 100m Ethernet 

Kablosu 

1 646,40 

TL 

646,40 TL 646,40 TL 
    

 
Mervesan Mt-r-600-12 Yağmur 

Korumalı Adaptör 

1 455,42 

TL 

455,42 TL 455,42 TL 
    

 
SB50 Akü Soketi  2 45,51 TL 91,02 TL 91,02 TL 

    

 
TOPLAM  

  
5.448,78 

TL 

2.735,79 

TL 

    

  

https://www.direnc.net/raspberry-pi-3
https://www.roboshop.com.tr/pixhawk-ucus-kontrolcu-px4-flight-controller
https://bluerobotics.com/store/thrusters/speed-controllers/besc30-r3/
https://www.direnc.net/raspberry-pi-kamera-modulu
https://www.motorobit.com/urun/xt60-power-guc-modulu-pixhawk-apm-uyumlu
https://www.direnc.net/mpl115a2-i2c-barometric-pressuretemperature-sensor-adafruit
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/sb50-aku-soketi
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Mekanik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
    

 
T200 Thruster 6 1.344,75 

TL 

8.068,50 

TL 

Sponsor 
    

 
 Servo 1 11,09 TL 11,09 TL 11,09 TL 

    

 
Filament 4 119,79 

TL 

479,16 TL Temin 

Edildi 

    

 
Epoksi 1 34,75 TL 34,75 TL 34,75 TL 

    

 
Polietilen  1 143,22 

TL 

143,22 TL 143,22 TL 
    

 
Alüminyum Boru 3 16,25 TL 48,75 TL 48,75 TL 

    

 
Maxstar 18V Lı-On Çift Akülü 

Şarjlı Matkap Vidalama  

1 195,90 

TL 

195,90 TL 195,90 TL 
    

 
Rico 40 Parça Kılavuz Pafta Seti  1 232,23 

TL 

232,23 TL 232,23 TL 
    

 
Mekanik Kumpas 1 49,60 TL 49,60 TL 49,60 TL 

    

 
TOPLAM  

  
9.263,20 

TL 

715,54 TL 
    

Tablo 3: Ön Tasarım Raporu bütçesi 

 

 

 

 

https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor
https://www.direnc.net/siyah-petg-filament-175mm-abg
https://urun.n11.com/epoksiler/pattex-power-epoxy-guclu-epoksi-yapistirici-siringa-epoxi-P409245010
https://metalavm.com/pe-levhapolietilen-10-mm
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/aluminyum-boru-dis-cap-8mm-et-kal-1,2mm
https://www.hepsiburada.com/maxstar-18v-li-on-cift-akulu-sarjli-matkap-vidalama-23-parca-set-p-HBV00000NVYHH
https://www.hepsiburada.com/maxstar-18v-li-on-cift-akulu-sarjli-matkap-vidalama-23-parca-set-p-HBV00000NVYHH
https://www.hepsiburada.com/rico-40-parca-kilavuz-pafta-seti-p-HBV00000525YQ
https://www.hepsiburada.com/makroyapi-kumpas-vernierli-profesyonel-mekanik-kumpas-150-mm-p-HBV00000R2EVW
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Elektronik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
    

Raspberry Pi 3 Model B  1 363,82 

TL 

363,82 TL Temin 

Edildi 

    

Pixhawk 1 716,85 

TL 

716,85 TL Temin 

Edildi 

    

ESC 6 202,79 

TL 

1.216,74 

TL 

Sponsor 
    

Kamera 1 330,56 

TL 

330,56 TL Temin 

Edildi 

    

Pixhawk Güç Modülü 1 79,89 TL 79,89 TL Temin 

Edildi 

    

Basınç Sensörü  1 94,40 TL 94,40 TL Temin 

Edildi 

    

Voltaj Regülesi 1 5,13 TL 5,13 TL Temin 

Edildi 

    

Kontrolcü 1 300,00 

TL 

300,00 TL Temin 

Edildi 

    

 100m 2*2,5mm2 Silikon         

 Elektrik Kablosu 

1 1.148,55 

TL 

1.148,55 

TL 

Temin 

Edildi 

    

Reçber SL400 U23 PE Cat6 

U/UTP 4X2X23AWG Kablo 100m 

1 430,29 

TL 

430,29 TL Temin 

Edildi 

    

Mervesan Mt-r-600-12 Yağmur 

Korumalı Adaptör 

1 455,42 

TL 

455,42 TL Temin 

Edildi 

    

SB50 Akü Soketi  2 45,51 TL 91,02 TL Temin 

Edildi 

    

TOPLAM  
  

5.232,67 

TL 

0,00 TL 
    

https://www.direnc.net/raspberry-pi-3
https://www.roboshop.com.tr/pixhawk-ucus-kontrolcu-px4-flight-controller
https://bluerobotics.com/store/thrusters/speed-controllers/besc30-r3/
https://www.direnc.net/raspberry-pi-kamera-modulu
https://www.motorobit.com/urun/xt60-power-guc-modulu-pixhawk-apm-uyumlu
https://www.direnc.net/mpl115a2-i2c-barometric-pressuretemperature-sensor-adafruit
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/sb50-aku-soketi
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Mekanik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
    

T200 Thruster 6 1.344,75 

TL 

8.068,50 

TL 

Sponsor 
    

 Servo 1 11,09 TL 11,09 TL Temin 

Edildi 

    

Filament 4 119,79 

TL 

479,16 TL Temin 

Edildi 

    

Epoksi 1 34,75 TL 34,75 TL Temin 

Edildi 

    

Polietilen  1 143,22 

TL 

143,22 TL Temin 

Edildi 

    

Alüminyum Boru 3 16,25 TL 48,75 TL Temin 

Edildi 

    

Rico 40 Parça Kılavuz Pafta Seti  1 232,23 

TL 

232,23 TL Temin 

Edildi 

    

Mekanik Kumpas 1 49,60 TL 49,60 TL Temin 

Edildi 

    

TOPLAM  
  

9.067,30 

TL 

0,00 TL 
    

Tablo 4: Kritik Tasarım Raporu bütçesi 

https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor
https://www.direnc.net/siyah-petg-filament-175mm-abg
https://urun.n11.com/epoksiler/pattex-power-epoxy-guclu-epoksi-yapistirici-siringa-epoxi-P409245010
https://metalavm.com/pe-levhapolietilen-10-mm
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/aluminyum-boru-dis-cap-8mm-et-kal-1,2mm
https://www.hepsiburada.com/rico-40-parca-kilavuz-pafta-seti-p-HBV00000525YQ
https://www.hepsiburada.com/makroyapi-kumpas-vernierli-profesyonel-mekanik-kumpas-150-mm-p-HBV00000R2EVW
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   4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Sistem su altı aracı ve aracın kontrol edildiği yüzey istasyonu olarak iki parçaya 

ayrılmıştır. Araç da kendi içinde elektronik parçaların bulunduğu su geçirmez tüp ile su ile 

teması bulunan parçalar olarak ikiye ayrılmaktadır., 

Şekil 3: Sistem Tasarımı Şeması 

Şekil 2: Sistem Tasarımı Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 

     4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Matiricie takımı, 2 senedir İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılım 

göstermektedir. Önceki sezonda edinilen tecrübeler sayesinde bu sezon çok daha gelişmiş ve 

amaçları daha belirginleştirilmiş bir insansız su altı aracı ortaya koymaya karar verilmiştir. 

Belirlenen hedef doğrultusunda gelişmiş düzeyde SOLIDWORKS eğitimi alan Matiricie 

takımı, önceki sezonda kullanılan AUTODESK INVENTOR adlı programı yalnızca 

hesaplamaları için kullanmayı seçmiştir. Önceki sezondaki sorunlar incelendiğinde ana 

sorunların aracın mekanik olarak kendini yeterli stabilizasyona ulaştıramaması ve ağırlık 

merkezinin optimal seviyede ayarlanamaması olduğu görülmüştür. Bunlar ve diğer sorunlar ele 

alınarak Şekil 4’te gösterilen 2020 sezonu aracına oranla, 2021 sezonunda çok daha gelişmiş 

bir insansız su altı aracı ortaya koyma hedefi belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Kritik 

Tasarım Raporu süreci içerisinde birtakım testler yapılmıştır. Bu test sonuçları doğrultusunda 

ise strateji ve robotun tasarımında birtakım yeniliklere gidilmiştir. 

 

Şekil 4: Matiricie takımının 2020 sezonundaki araç tasarımı 
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2020 sezonunda birçok problem ile karşılaşılmıştır. Stabilizasyon eksiklikleri, yetersiz 

çizim bilgisi, imkân kısıtlılığı ve tecrübesizlik bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bu problemler 

sayesinde elde edilen deneyimler ışığında hareket edilmektedir. 

 

 

 

Şekil 6: Karar kılınan araç tasarımı 

Şekil 5: Matiricie takımının 2021 sezonundaki ilk araç 

tasarımı 
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İkinci araç tasarımının artı yönleri:  

• Olası elektronik aksaklıklara rağmen dengede kalabilme,  

• Simetrik tasarım sayesinde onarım kolaylığı,  

• Tüpün önüne konumlandırılan kubbe şeklindeki kapak sayesinde geniş görüş alanı,  

• Kullanılan gelişmiş motorlar sayesinde altı motor ile sekiz motorluk güç çıkışı 

sağlanması,  

• Uygulanan hafifletme prosedürleri sayesinde hafif ve sağlam bir şase,  

• Yapımında kullanılan malzemelerin plastik olmasından dolayı işlenebilme ve 

birleştirilme kolaylığı,  

• Şasenin genel tasarımında bırakılan boşluklar sayesinde su akışındaki pürüzleri 

azaltma, maksimum çıktıyı sağlama. 

 

İkinci tasarımın eksi yönleri:  

• Kullanılan motorların temin edilme zorluğu,  

• Ortalama düzeyde hidrodinamik yapı. Tasarımlar üzerine yapılan analizler sonucunda 

ilk tasarımda düşük, ikinci tasarımda ise ortalama düzeydedir. İki tasarımda da hidrodinamik 

yapının yeterli düzeyin üzerine çıkarılmamasının temel sebebi görevlerde hidrodinamiğin 

sağlayacağı hız faktörünün etkisi minimum düzeydedir. Temin edilen yüksek kaliteli iticiler 

hidrodinamik eksikliklerin yaratabileceği problemleri tolere edebilmektedir. 

 

Matiricie takımı iki tasarımı da değerlendirmiş ve ikinci tasarımı prototipleme kararı 

almıştır. Alınan bu karar sonucunda kritik tasarım süreci içinde bir prototip ortaya çıkarmıştır 

ve bu prototip sayesinde tasarımın eksik/geliştirilebilir yönlerinin daha çok farkına varıp bunları 

kapatmıştır. Prototipleme sürecinden sonra kazanılan deneyimler ışığında malzeme seçiminden 

teknik çizim detaylandırmaya kadar yeniden revize dönemine girmiştir. Bu revizeler sonucunda 

ise 2021 sezonu için tasarım ideale yakın hale getirilmiş ve kesinleştirilmiştir. Bu prototipleme 

süreci sayesinde üretim süreci kolaylaştırılmıştır ve karşılaşılabilecek sorunları kritik bir 

düzeyde azaltmıştır.  

 

Kritik tasarım sürecinde aracın bitirilip test aşamasına geçilmesi ana hedeflerden biri 

olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Ön Tasarım Raporu sonuçları açıklanmasının ardından 

çalışmalara başlanmıştır. Matiricie takımının Ön Tasarım Raporundaki aracın inşası üzerine 

tasarımda bulunan ileride problem yaratabilme potansiyeli taşıyan kısımlar değiştirilmiş veya 

kaldırılmıştır. Araç tasarımına pozitif yönde etki edebilecek yönleri geliştirilerek en optimal 

düzeye çıkarılmıştır. 



 
 

20 
 

 

Aracın Montaj Süreci: 

Matiricie takımının 2021 sezonu robotunda kolay montaj imkânı hedeflenmiştir. Bu 

hedef doğrultusunda montajı ve demontajı kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilen bir 

araç tasarımı uygun görülmüştür. Su altı aracının montaj aşamaları 3’e ayrılmaktadır: 

 

 

 

 

Aşama-1: 

Bu aşamada aracın alt tabakası hazırlanmaktadır. Aracın alt tabakasındaki iç montaj 

deliklerine T200 su altı iticileri konumlandırılır ve 16 adet(4x4) M3 cıvata yardımı ile iticiler 

sabitlenir. İticiler sabitlendikten sonra dış montaj deliklerinden M6 cıvata geçirilerek 

aralayacılar sabitlenir. Su altı iticilerinin montajının önce yapılması konumlandırma safhasını 

kolaylaştırmayı hedefler. 

 

Şekil 7: Final tasarımının prototipi 
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 Aşama-2: 

Bu aşamada ise aracın orta tabakası sağ ve sol profile bağlanır. Bu profillerin ilk 

bağlama aşaması ise önce M5 montaj deliklerine öncü ve artçı M6 kılavuz uygulanır ve cıvata 

tutacak bir şekil verilir. Kılavuzlama yapıldıktan sonra profiller ile orta tabaka 4 adet(2x2) M6 

cıvata ile tutturulur. Açılan kılavuz yolu sayesinde sağlam bir hal alan bu gövde kısmı yere 

bırakılınca dağılmayan bir hal aldığında bu aşamanın tamamlandığı çıkarımına varılır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8:Aracın alt tabakası 
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Aşama-3: 

Orta katmana boru kelepçeleri monte edilir. Boru kelepçelerinden elektronik haznesi 

geçirilerek M6 cıvatalar yardımı ile boru kelepçeleri sıkılır ve şaseye erişen parçalar şaseye 

kilitlenir. Bu kilitlenme evresi sayesinde şase bir destek noktası daha kazanır. Aralayıcılar sağ 

ve sol profilden çıkartılıp cıvatanın ucuna somun iliştirilerek sabitlenir. Bu sayede Matiricie 

takımının 2021 aracının montaj işlemi bitmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Aracın orta tabanı, sağ ve sol profilleri 
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SİMÜLASYONLAR: 

2020 sezonunda araç tasarımı gerçekleştirilirken parça dayanıklılığını ölçmek amacıyla 

simülasyondan geçirilmiştir. 2021 sezonunda ise Şekil 11’de görüldüğü gibi dayanıklılık ve 

hidrodinamiği ölçen simülasyonlardan yararlanılarak araç ideal hidrodinamik düzeye 

getirilmiştir. Matiricie takımı tarafından aracın tasarım sürecinde yapılan simülasyonlara son 

derece önem verilmektedir. Bu sayede gerçekleşebilecek problemler önceden görülmektedir. 

Görülen problemlere karşı önlem senaryoları hazırlanmaktadır. Bu senaryolar neticesinde 

tasarımda yapılacak olan geliştirme çalışmalarının önü açılmaktadır. 

Şekil 10: Araç montajının bitmiş hali 

Şekil 11: Dayanıklılık ve hidrodinamik simülasyonu 
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Aralayıcı Problemi:  

Ön tasarım raporunda robotun katlarını alüminyum borulara kılavuz seti ile vida yolu 

açıp bu boruları aralayıcı olarak kullanmak amaçlanmıştır. Ancak kritik tasarım sürecinde 

küçük boyutlu alüminyum boruların et kalınlığının az olmasından dolayı iç yüzeylerine kılavuz 

işlemi uygulanmasının oldukça zor ve zahmetli olduğu üstelik istenilen şekilde kılavuz işlemi 

uygulansa dahi kolay bir şekilde kırılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Edinilen bu tecrübe 

doğrultusunda alüminyum boruların kullanımı dezavantajlı bulunmuş ve onun yerine küçük 

boyutlarda işlemesi daha optimal olan polimerlerin kullanılmasına karar kılınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Su Altı İticileri: 

T200 su altı iticilerinin teknik özelliklerinin belirtilmesine rağmen teorik bilgiye 

güvenmek yerine fiziksel test yapma kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda iticilerin 

performans testi için bir deney düzeneği kurulmuştur. Bu düzenek sayesinde veriler alınmış ve 

su altı iticilerinin yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Şekil 12: Alüminyum aralayıcılar 
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Şekil 13: T200 deney düzeneği 

Su Altı Haznesi: 

Elektronik devreleri koruma amaçlı kullanılan su altı haznesinin tasarımını değiştirme 

kararı alınmıştır. Yeni alınan su altı haznesinin montaj delikleri araca entegre açısından kolaylık 

sağlamıştır. Aynı zamanda kullanılması kararlaştırılan T200 su altı iticilerinin penetratör 

sistemine daha uygun olduğu yapılan test ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Penetratör 

sistemi tüpün içine giden, ortası boş cıvatalar üretip bu cıvataların etrafını o-ring ile su 

sızdırmaz hale getirme prensibine dayalıdır. Ortası delik olan cıvatanın içinden kablo geçirilip 

epoksileme işlemi uygulanmakta ve bu sayede tüpe direkt olarak epoksi uygulanmaktan 

kaçınılmaktadır. Epoksi kullanılmadığından dolayı tüp kapağı sağlıklı kalmakta ve epoksilenen 

penetratörler kolayca takılıp çıkarılabilmektedir. 

Şekil 14:Penetratör sistemi 



 
 

26 
 

 

                                4.2.2. Malzemeler  

 

PETG filament: 

PETG, bugün kullanılan en yaygın polimerlerden biri olan Polietilen Tereftalat’ın 

kısaltmasıdır. Su şişeleri, gıda paketleme ve sayısız diğer ortak plastik ürünleri üretmek için 

kullanılır. PETG, 3D baskı filamenti olarak kullanımı kolay ve dayanıklı bir malzeme olarak 

kanıtlamıştır. ABS ve PLA Filament özelliklerini birlikte taşımaktadır. Filament aracın 3 

boyutlu yazıcıdan çıktı alınacak parçalar için kullanılmaktadır. 

 

Alüminyum:  

Alüminyum ve alaşımları, çelikten sonra en çok tercih edilen endüstriyel malzemedir. 

Alüminyum diğer metallere göre hafiflik özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Aralayıcı yapımında 

alüminyum kullanılması planlandı ancak kılavuz aletinin açtığı yolun vida tutmaması ve kolay 

aşınmasından dolayı Matiricie takımı bu malzemenin kullanımı dezavantajlı bulunmuştur. 

Şekil 15: Petg filament 

Şekil 16: Alüminyum boru 
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T200 su altı iticisi: 

Şekil 17’de görülen T200 su altı iticisi; su altı iticisi olarak Şekil 18 ve Şekil 19’da 

görüldüğü gibi tüm dünyada güç, tasarım ve verimlilik açısından kendini kanıtlamış olması 

sebebiyle tercih edilmiştir. Bir bütün olarak tasarlanmış olması sebebiyle yarışma sürecinde 

sorun çıkartma ihtimali en düşük parçalardan biridir. İticinin test sonuçları incelendiğinde bu 

alanda rakipsiz olduğu görülmektedir. Matiricie takımı yaptığı deney ve testler sonucunda T200 

su altı iticilerinden beklediği performansı alabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 17: T200 su altı iticisi 

 

 

Teknik Özellikler:  

• 7-20V DC çalışma Gerilimi  

• 24A sürekli akım • 35A peak akım  

• 113 mm uzunluk 100 mm çap  

• 5,25 kg ileri, 4,1 kg geri itiş gücü 
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Şekil 18:İticilerin PWM / İtiş Gücü Grafiği 

 

 

Şekil 19: Geçen yıl kullanılan motorlarla karşılaştırma grafiği 
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Polietilen (PE): 

Polietilen, dünyada yaygın olarak tercih edilen termoplastik çeşididir. Endüstride ve 

günlük hayatta oldukça geniş bir kullanım alanı bulunur. Polietilen kimyasallara karşı dirençli 

olup son derece dayanıklıdır. Bütün plastik pazarının %34’ünü oluşturmaktadır. Malzemenin 

emdiği su miktarının minimum seviyede olması su altı araçlarında kullanıma uygun hale 

getirmektedir. Aynı zamanda polietilenin geri dönüştürülebilir olması Matiricie takımının geri 

dönüştürülebilirlik odağı ile örtüşmektedir. Matiricie takımı polietileni robotun şasesinin 

yapımında kullanmıştır. 

 

Politetrafloroetilen Polimerin (Teflon): 

Politetrafloroetilen polimerin yapışkan olmadığı, ısıya ve mekanik baskılara dayanıklı 

olduğu için kullanma maksadına göre özel kalıplarda çok büyük basınçlar altında 300-400°C 

sıcaklık altında sentezlemek suretiyle kütükler haline sokulur. Erimiş veya çözünmüş haldeki 

saf sodyum, saf potasyum gibi alkali metaller, flor gazı, yüksek sıcaklık ve basınç altında 

teflona etki eder. Bunun dışında ultraviyole ışınlarına, ozon, nem, sıcaklık, tuz ve benzeri 

maddelere dayanıklılığıyla metal, plastik, ağaç, seramik gibi maddeler içinde kullanma 

özellikleri en iyi olan mükemmel bir maddedir. Pahalı olduğu için kullanım sahası dardır. 

Bununla beraber çeşitli sanayi kollarında tercih edilmektedir. En çok kullanıldığı yerler yüksek 

ısıya dayanıklı conta, keçe, bant, vana seti, salmastra, taşıyıcı band ve merdaneler, kimyevi 

maddelere dayanıklı boru, karıştırıcı, laboratuvar cihazları, filtre, diyafram, elektrik 

gerilimlerine dayanıklı kablo yalıtkanı, izolatör, elektrikli aletlere gerekli muhtelif yalıtkan 

parçalar ve makina sanayinde sürtünmeye dayanıklı yağsız yataklar ve burçlar, köprü ve binalar 

için kayar yataklar, segmanlar ve yağ sıyırma siğilleri, pnömatik ve hidrolik parçalar yapımı 

sayılabilir. Bu malzemeyi yapılan Ar-Ge sonucunda alüminyumun yerine kullanılması 

planlanmıştır. Alüminyumdan işlemesi daha kolay ve etkili olması bu malzemenin seçiminde 

etkin bir rol oynamıştır. Ayrıca özkütlesinin daha düşük olması sebebiyle ağırlık sorunu da 

Şekil 20: Polietilen ile yapılmış bir şase parçası 
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yaratmamaktadır. Bu malzemenin su altı robotlar için ise tek eksi yanı alüminyuma göre 

fiyatının daha yüksek olmasıdır. 

 

 

                               4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Aracın birçok parçası 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla üretilebilmektedir. 3 Boyutlu basımı 

mümkün olmayan bazı parçaları “CNC Router” ve “Taşlama” yöntemleriyle kısa bir talaşlı 

üretim sürecinden geçirilmektedir. Bunların yanında elektronik komponentlerin arasında 

bağlantı kurmak için lehim makinesi kullanılmaktadır. 

Pleksi Şişirme: 

Pleksi şişirme pleksi parçanın bir fırında ısıtılmasıyla başlar. Sonrasında esnek hale 

gelen parça pleksi şişirme kalıbına aktarılır. Hava basıncı malzemeyi yukarı doğru iterek yarım 

küre şeklinde bir kubbe haline gelmesini sağlar. 

Şekil 21:  Politetrafloroetilen polimerin (teflon) 

Şekil 22: Pleksi şişirme 
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3B Baskı: 

Üç boyutlu baskı; birçok farklı tanımlaması olmakla birlikte en genel ifadeyle sanal 

formda tasarlanan bir nesnenin katmanlı üretim tekniğiyle katı modele dönüştürülmesidir. X, Y 

ve Z eksenlerindeki step motorlar kayış veya vidalar ile bağlı oldukları hotendi tabla üzerindeki 

hareketini sağlar.  Filament girişinden görevli olan step motorun filamenti, filamentin erime 

sıcaklığında olan hotende doğru ittirmesi ile baskı materyali, baskı tablasının üzerine akması 

sağlanır. Bu üretim yöntemi robotun elektronik rafında ve su geçirmez tüpün ana robota 

sabitlenmesinde kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 24: Matiricie takımı tarafından basılmakta olan 3B parçalar 

Şekil 23: 3B yazıcı 
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Diğer Üretim Metotlarına Göre Avantajları: 

 

3B Yazdırma, 3B modeli katmanlara ayıran bir yöntemdir. Her katman 0,1 milimetre 

gibi çok ince kalınlıklarda plakalardan oluşturulabilmektedir. Oluşturulan plakalar birbiri 

üzerine kaynayarak modeli oluşturulur. Bu yönüyle bir bloğu kesme ve frezeleme ile yapılan 

talaşlı imalattan farklılık göstermektedir. Geride atık bırakmadığı gibi üretimde de esneklik ve 

kaynakların israf edilmemesini sağlamaktadır. Ayrıca 3 boyutlu yazdırma küçük miktarlarda 

üretime uygun olduğundan plastik enjeksiyon teknolojisine göre daha ekonomik çözümler 

üretebilmektedir. Kalıba gerek duymadan sadece tasarımda yapılacak değişiklikle üretilen 

ürünün değişimine imkân sağlamaktadır. Bir başka avantajı ise diğer üretim metotlarıyla 

üretiminin zor veya imkânsız olduğu modelleri üretebilmesidir. Bu yönüyle tasarımcılara 

limitlerin ötesinde esneklik ve yaratıcılık imkânı sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNC Router 

CNC Routerlar başta ahşap, mdf, sunta, kompozit, pleksi, derlin, poliüratan ve hafif 

metaller olmak üzere birçok farklı malzeme üzerinde oyma, şekillendirme, rölyef, yazı 

kazıma işlemleri yapmak üzere kullanılırlar. Bilgisayar destekli olan bu tezgahlar X, Y ve Z 

olmak üzere 3 eksen boyunca birbirinden bağımsız hareket etme özelliğine sahiptir. Bu 

nedenle bilgisayar ortamında hazırlanan şekil ve desenleri tasarım kısıtlaması olmadan 

işlenebilir.  

Şekil 25: Matiricie takımı tarafından üretilen 3B boru kelepçesi 
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Spiral Taşlama 

Taşlama, en basit haliyle bir aşındırıcı kullanarak malzeme yüzeyinden kazıma 

yöntemiyle talaş kaldırma işlemidir. Taşlama işlemi yüzey kalitesi ve boyutsal kısıtlar 

sebebiyle genellikle son imalat aşamasıdır. Matiricie takımı bu aleti iş güvenliği sebebiyle kıl 

testerenin veya eğenin yetersiz kaldığı durumlarda/ uzun kesim yapılacak veya taşlanacak 

parçalarda kullanmaktadır.  

Şekil 26: CNC Router 

Şekil 27: Spiral Taşlama 
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Kıl testere ile kesme: 

Kıl testere, Çalışma esnasında rahat bir şekilde döndürülebilmek için “U” şeklinde 

şekillendirilmiş desteklere sahip bir testeredir. Genellikle el aleti olarak kullanılmasına rağmen 

makineleştirilmiş olarak da bulunabilmektedir. Matiricie takımı kıl testereyi dıştan oyma ve 

basit kesim işlemlerinde kullanmaktadır. 

 

 

 

Eğeleme: 

Maden tahta plastik ve benzeri materyalleri yontmak veya düzeltmek amacıyla 

kullanılan, halkça genellikle “törpü” şeklinde adlandırılan alettir. Bu aletin basit prensibine 

rağmen pek çok alanda kullanılmaktadır. Makineleşmeden sonra kullanımı azalmasına rağmen 

özellikle ince işlerde el işçiliği için idealdir. Matiricie takımı bu aleti aralayıcıların uç 

kısımlarını düzeltmek ve istenilen ölçüye getirmek için kullanmaktadır. Fakat bunun haricinde 

de kullanım yerleri bulmuştur. 

Şekil 28: Kıl testere ile kesme 
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Şekil 29: Eğeleme 

Matkap: 

  

Matkap tahta, maden, beton, çelik, demir, mermer gibi sert maddeler üzerinde delik 

açmaya yarayan alettir. Pek çok matkap çeşidi bulunmaktadır ve pek çoğu farklı işlemlerde 

kullanılmaktadır. Matiricie takımının delme işlerinin çoğu matkap çeşitleri ile giderilmektedir. 

 

Tezgahlı Matkap: 

Tezgâhlı matkap üstten yapılan delme işlemleri için kullanılmaktadır. Belirli bir tezgâha 

oturtulmuş olması stabil kullanım için idealdir. Matkap kısmına monte edilmiş lazer imleci ile 

matkabı hizalamak çok daha kolay bir duruma gelmektedir ve bu sayede çok daha istikrarlı 

delikler açılabilmektedir. Matiricie takımı sağladığı kolaylıklardan dolayı genellikle bu matkap 

türünü kullanmıştır. 

 

Şekil 30: Tezgâhlı Matkap 
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Darbeli Matkap: 

Delme aksiyonu "dönme" hareketinin yanında "ileri-geri" hareketle augmente edilmiş 

matkap türüdür. Matiricie takımı bu matkap türünü delmesi zor malzemelerde ve tezgahlı 

matkabın yeterli olmadığı durumlarda alternatif çözüm olarak kullanmıştır. 
 

Şekil 31: Darbeli matkap 

Kılavuzlama ve paftalama: 

Pafta aletleri ve sıfırdan ya da daha önce diş açılmış ancak bozulmuş ahşap veya 

yüzeylere tekrar iç diş açmak için kullanılan kılavuzlar ile birlikte oluşturulan setlere kılavuz 

pafta seti denilmektedir. Robotun aralayıcıları ve montaj kısımlarının iç vidalaması için 

kullanılmaktadır. 

Şekil 32: Kılavuzlama ve paftalama işlemi 
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Tornalama: 

 

Kendi ekseni etrafında dönmekte olan, metal veya yapay malzemeler üzerinden 

doğrusal hareket eden kesici takım yardımıyla yapılan talaş kaldırma işlemine tornalama, işin 

yapıldığı tezgâha ise torna tezgâhı denir. Matiricie takımı bu işlemi genellikle inceltme ve 

kısaltma işlemlerinde kullanmıştır. 

 

 

Lehimleme: 

Lehimleme, iki metal malzemenin, ergime sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan bir 

metal ile birbirine difüzyon bağıyla bağlandığı, çözülemeyen bir bağlama işlemidir. Lehimleme 

sıcaklığı, oluşturulacak malzemelerin ergime sıcaklığından düşük, lehim malzemesinin ise 

ergime sıcaklığında yüksek seçilmektedir. Kullanılacak lehim yöntemleri işin cinsine göre 

seçilir. Elektronik komponentler üzerindeki lehimleme işlemi havyalar ile yapılır. 

Şekil 33: Torna 

Şekil 34: Lehimleme 
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                               4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

Tasarlanan su altı aracının Şekil 35’te görüldüğü gibi toplam 6 kilograma yakın kütlesi 

ve 3711655.30 milimetreküp toplam hacmi vardır. 

 

Aracın ağırlık hesaplamaları SOLIDWORKS programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan hesaplamalarda aracın ağırlığı 6 kilograma denk gelmektedir. Harici eklentiler ile 

aracın ortalama ağırlığının 8 kilogram olması beklenmektedir. 

 

2020 sezonunda yaşanılan problemlerin çoğu ağırlık merkezinin hesaplanmamış 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

2020 sezonundaki aracın kablo ağırlığı gibi nedenlerden dolayı aracın ön kısmı arka 

kısmına oranla su yüzeyine daha yakın konumlanmıştır. Bu problemi ortadan kaldırmak 

amacıyla Şekil 36 ve Şekil 37’de görüldüğü gibi ağırlık merkezi biraz daha ileri taşınmış, sağ 

ve sol kanatlar eşitlenip ağırlık merkezi ortalanmıştır. 

 

Şekil 35: Aracın fiziksel özellikleri 
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Şekil 37:Aracın önden görünüşü 

Şekil 36: Aracın yandan görünüşü 
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Hidrodinamik, su altı robotu tasarlarken ele alınması gereken en önemli 

özelliklerdendir. Bu nedenle Şekil 38, Şekil 39 ve Şekil 40’ta görüldüğü gibi SOLIDWORKS 

Flow Simulation programı kullanılarak hidrodinamik düzeyi analizler yapılmıştır. 

 

 
Şekil 38: Suyun basıncı 

 

 
Şekil 39: Suya karşı harekette, suyun olası hareket yönü 
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Şekil 40: Suyun olası hareket yönleri (vektör+akış hattı) 

 
Simülasyonların incelemesi sonucunda aracın hidrodinamik yapısının yeterli düzeyde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

 

 

                           4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

                               4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Genel Bakış: 

            Hayata geçirilmesi planlanan araç, altyapısı kullanılan açık kaynak kodlu Ardusub 

yazılımına uygun olarak tasarlanmıştır. Tasarım yapılırken en yüksek performans alınabilecek 

ve yazılım ile uyumlu, sorun çıkarma ihtimali en düşük parçalar seçilerek stabilizasyon veya 

donanım arızası gibi problemler sıfıra indirmeye çalışılmıştır. Ayrıntılı bir piyasa araştırması 

yapılarak ihtiyaç duyulan ürünleri üreten yerli firmalara parça tercihlerinde öncelik verilmiştir. 

Seçilen ürünler temin edilmiş ve testleri gerçekleştirilmiştir. Elektronik parçaları su geçirmez 

tüpümüzün içerisine en verimli şekilde yerleştirmek için planlama yapılmıştır. Robotun 

elektronik sistemini tüp dışında uzay montaj kurup oluşabilecek sıkıntılar incelenmiş ve not 

alınmıştır. 
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Güç Dağıtımı: 

            Güç dağıtımı aracın beynini oluşturan elektronik parçalar ve manipülatör kol, motor, 

ışıklar gibi robot dışındaki parçaların ihtiyacı olan elektrik enerjisini yeterli ve verimli şekilde 

sağlamayı amaçlamaktadır. Matiricie takımı da kullanılan donanımlara uygun olarak 12 volt/dc 

bir güç dağıtım altyapısı tasarlamıştır. Bu altyapıya güç, verilen 220 volt/AC şebeke elektriğini 

12 Volt/DC’ye çeviren bir AC to DC transformatör kullanarak sağlanmaktadır. Diğer 

bileşenlere de elektriğin dağıttığımı Şekil 42’de gösterilmiştir. Bu şemaya uygun olarak güç 

dağıtım sisteminin uzay montaj kurulumu gerçekleştirilmiştir ve sistemin çalışmasında 

herhangi bir sorun olup olmadığına karar verilmiştir. 

Şekil 41: Elektronik devre prototipi 

Şekil 42: Güç dağıtım şeması 
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Güç Dağıtım Sistemi Bileşenleri: 

 

Yağmur Korumalı 220V/AC to 12V/DC 50A Güç Kaynağı 

 Aracın enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olması sebebiyle ve çoğunlukla suya 

yakın çalışacağı için su sıçraması gibi durumlarda arıza ve güvenlik problemleriyle 

karşılaşmanın önüne geçmek için tercih edildi.  

Teknik Özellikler 

• 220V/AC güç girişi 

• 12V/DC çıkış voltajı 

• 50A çıkış akımı 

• 600W çıkış gücü 

 

 

 

2*2,5mm2 Silikon Elektrik Kablosu  

 Aracın iticilerin ve tüp içerisindeki elektronik parçaların yüksek güç tüketimlerini 

karşılamak için güç kaynağından araca yüksek akım taşıyabilecek ve uzun mesafelerde en az 

kaybı yaşatacak kalınlıkta olması sebebiyle tercih edildi. Dış izolesinin silikon olması kablonun 

esnekliğin arttırırken su geçirgenliğini de en aza indirmektedir.  

Teknik Özellikler 

• 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km iletken direnci 

 

 

 

Şekil 43:Yağmur Korumalı 220V/AC to 12V/DC 50A Güç Kaynağı 

Şekil 44: 2*2,5mm2 Silikon Elektrik Kablosu 



 
 

44 
 

Anderson SB50 Konektör 

 Güç kaynağı ile robota elektrik iletecek kabloyu birbirine bağlaması ve gerekli 

durumlarda güç bağlantısının kesilebilmesi için bir konektöre ihtiyaç duyulmuştur. Anderson 

SB50 konektör düşük dirençli olması ve yüksek amper seviyeleri için tasarlanmış olmasından 

dolayı tercih edilmiştir. Yapısı gereği kolay kolay çıkamaması ve sağlam olması sebebiyle 

güvenlik ve güç kesintisi gibi olası sorunları en aza indirmektedir. 

Teknik Özellikler: 

• 50 Amper Güç Geçişi 

 

 

Sıra Klemens 

 

Ucu açık kabloları birbirine bağlamak için kullanılan bir klemens çeşididir. Etrafındaki 

plastik izolasyonu ve montaj kolaylığı sebebiyle ESC’ler ile su altı iticilerinin motorlarının 

kablolarını birbirine bağlamak için kullanılmıştır. 

 

 

  

 

 

Şekil 45: Anderson SB50 Konektör 

Şekil 46: Sıra klemens 
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Bariyer Klemens 

 

Genellikle ucunda soket montajlanmış kabloları birbirine bağlamak için kullanılan bir 

klemens çeşididir. Kullanılan ESC’lerin güç girişleri soket montajlı olduğundan ve bu tip 

kablolar için en uygun klemens tipi bariyer klemens olduğundan tercih edilmiştir. 

 

  

Şekil 47: Bariyer kılamens 

 

Pixhawk Güç Modülü: 

Güç modülü pixhawk uçuş kontrol kartına güç sağlamada ve aynı zamanda eğer araç 

bataryalıysa batarya voltajını ölçmede, değilse aracın içerisine gelen elektrik enerjisinin 

ölçümünde kullanılır. 

 

Teknik Özellikler: 

• 50 Volt Azami Giriş Voltajı 

• 60 Ampere Kadar Akım Algılama 

 

 

 

Şekil 48: Pixhawk güç modülü 
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Voltaj Regülesi 

Raspberry Pi’a ihtiyacı olan gerilimi sağlaması için kullanılmaktadır. Raspberry Pi’ın 

portlarına bağlı olan araçlar güç çekmektedir ve Raspberry Pi’a sağlanan 5 volt gerilim çoğu 

durumda yeterli gelmemektedir. Çıkış voltajını ayarlayabilmek amacıyla tercih edilmiştir. Giriş 

gerilimini üzerinde bulunan potansiyometre sayesinde istenilen değere düşürülebilmektedir. 

 

Teknik Özellikler: 

• 4-35 Volt Giriş Voltajı 

• 1.23 - 30 Volt Çıkış Voltajı 

• Maksimum 3 Amper Çıkış Akımı 

 

Kontrol Sistemi 

 Ethernet kablosu aracılığıyla yüzey kontrol istasyonundaki bilgisayar ile iletişim 

kurarak aracın iticilerinin, sensörlerinin ve diğer aygıtlarının kontrollerini sağlayan sistemdir. 

Aracın beyni olarak Ethernet kablosu ile iletişimi sağlayan ve aygıtlardan gelen verileri 

işleyerek yüzeydeki arayüze ileterek görüntülenmesini sağlayan Raspberry Pi 3B+ 

bulunmaktadır. İçinde aracın dengesini sağlayacak sensörlere sahip pixhawk ile iletişim kurarak 

aracın stabil ve dengede kalmasını sağlamaktadır. 

 

 Bu yıl eklenen otonom görevlerin gerekliliklerini Raspberry Pi 3B+ ile 

sağlanabilmektedir. Görüntü işleme, işlenen görüntünün sonucunda aracın hareketlerinin 

belirlenmesi gibi yüksek donanım gücü gerektiren işlemleri Raspberry Pi 3B+ 

yapılabilmektedir.  

 Ayrıca kontrol sistemi içine pixhawk otonom uçuş kartı ve motorların hızını ve yönünün 

kontrol edilmesini sağlayan ESC (Electronic Speed Controller)’ler de dahildir. 

 

Kontrol Sistemi Bileşenleri: 

 

Raspberry Pi 3 Model B: 

Ardusub tarafından tamamen desteklenen tek yardımcı bilgisayardır. Yüksek hızlı işlem 

gücü ve yüksek hızları destekleyen gigabit ethernet portu sebebiyle kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Teknik Özellikleri: 

• Quad Core 1.2GHz Broadcom 64bit CPU 

• 1GB RAM 

• 4 adet USB 2.0 portu 

• Ethernet Portu  

Şekil 49: Voltaj regülesi 
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Pixhawk: 

Pixhawk, drone ve insansız hava araçları üzerinde sıkça kullanılan bir otopilot kartıdır. 

Üzerinde; jiroskop, ivmeölçer, pusula, barometre sensörleri bulundurur. Ardupilot yazılımı 

tabanlıdır ve kullanacağımız Ardusub sistemi ile tam uyumluluk sağlamaktadır. Ayrıca 

Pixhawk, Nuttx adı verilen bir işletim sistemi ile çalışmaktadır. Nuttx kısaca gerçek zamanlı 

işletim sistemidir ve işlemleri zamanında gerçekleştirmeyi sağlar.  Üzerinde bulunan 

STM32F427 işlemcinin yanı sıra “failsafe” yardımcı işlemci olarak STM32F103 

kullanılmaktadır. Ana işlemci üzerinde bir sorun oluşması durumunda “failsafe” işlemci görevi 

devam ettirebilmektedir. Bu ve bu gibi birçok özellik sebebiyle otopilot kartı olarak Pixhawk 

tercih edilmiştir. 

 

Teknik Özellikleri: 

• STM32F427 32-bit ARM Cortex M4 İşlemci 

• 14 Adet PWM Çıkışı 

• I2C, SPI, 2x CAN, USB Portları 

• 256 KB RAM 

• 2MB Flash 

  

 

Şekil 50: Raspberry pi 3 model B 

Şekil 51: Pixhawk 
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Raspberry Kamera Modülü V2: 

Hem manuel hem otonom kontrol sırasında aracın nereye gittiğini görmek ve 

hareketlerinin kontrollerini sağlamak için kullanılmaktadır. 

62,2 derece yatay ve 48,8 derece dikey görüş açısına sahiptir. Raspberry Pi ile CSI 

(Camera Serial Interface) portu üzerinden haberleşir ve h.264 video yayını yapabilmektedir. 

Tüp içerisinde kapladığı alanın küçük olması ve Ardusub tarafından desteklenen bir kamera 

olması nedeniyle kullanımına karar verilmiştir. 

 

Teknik Özellikler: 

• 8 Megapiksel Çözünürlük 

• h.264 Video Yayını 

 

 

 

Bluerobotics Basic ESC: 

 

Su altı iticilerinde kullanılan 3 fazlı fırçasız doğru akım motorlarını sürmek için 

Elektronik hız kontrolcülerine ya da diğer adıyla ESC’lere (Electronic Speed Controller) ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bluerobotics Basic ESC aracımızda kullandığımız t200 su altı iticileri için özel 

olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple iticilerle tam verimlilikte çalışmaktadır. Basic ESC’ler, 

BLHeli_S firmware’ine sahiptir ve çift yönlü olarak kullanılabilmektedir.  Basic ESC’ler eğer 

itici değişikliğine gitmek istersek diğer 3 fazlı fırçasız doğru akım motorları ile de sıkıntısız 

şekilde kullanılabilmektedir.  

 

Teknik Özellikleri:  

• 7-26 Volt Arasında Giriş Voltajı 

• 30 Amper Çıkış Akımı 

Şekil 52: Raspberry kamera modülü v2 
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Cat6 Foil Ethernet Kablosu: 

 Araç ile yüzey arasındaki iletişimi sağlaması için yüksek veri aktarım hızlarına sahip 

olması ve folyo kaplaması ile su altında yaşanabilecek gürültü sorunlarını en aza indirmesi 

sebebiyle tercih edildi. 

Teknik Özellikler: 

• 1 Gigabit hız desteği 

• 50 metreye kadar 10 gigabit hız desteği  

 

  

 

Şekil 53: Bluerobotics basic ESC 

Şekil 54: Cat6 foil ethernet kablosu 
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Şekil 55: Ardusub yazılımına ait örnek bağlantı şeması 

 

 

                              4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

PID: 

PID kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın kullanılan bir 

kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır. Örneğin “Stabilize” modunda otopilot kartı 

jiroskop sensöründen gelen verileri bir PID algoritması ile işleyerek aracın su altında dengede 

kalmasını sağlar. Herhangi bir motorun bozulması veya robotun dengesinin bozulması gibi 

durumlarda dahi PID algoritması sayesinde araç dengesini sağlayabilmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 56: PID algoritması 
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Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 

 

 

Otonom görev algoritmasını yapılırken obje takibi yapan drone algoritmalarından 

esinlenilmiştir.  

 

Obje Tespiti Algoritması 

 

 

 

Şekil 57: Matiricie takımının geliştirdiği kapıdan geçiş görevi algoritması 

Şekil 58: Matiricie takımı tarafından geliştirilen obje tespiti algoritması 
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                               4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Python: 

Python birçok endüstriyel ve hobi amaçlı kullanım alanları olan, söz dizimi diğer dillere 

görece kolay, yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Görüntü işleme, web geliştirme, bilimsel 

hesaplamalar, masaüstü arayüzleri ve yazılım geliştirme gibi geniş uygulama alanları vardır. 

C++: 

C++ yüksek performanslu uygulamalar yapmak için geliştirilmiş; programlayıcısına, 

sistem kaynakları ve hafızası üzerinde yüksek kontrol yetkisi veren bir programlama dilidir. 

C++ yazılım dilinin günümüzde; işletim sistemleri, gömülü sistemler ve kullanıcı arayüzleri 

başta olmak üzere birçok kullanım alanı bulunmaktadır.  

Ardusub: 

 

Ardusub su altı araçları için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Ardusub, 

Ardupilot projesinin bir parçasıdır ve Arducopter kodları üzerine yazılmıştır. ArduSub, araç 

telemetrisini izleyebilen ve güçlü görev planlama faaliyetleri gerçekleştirebilen 

QGroundControl yazılımı ile sorunsuz bir şekilde çalışır. 

 

Pymavlink: 

 

Ardusub Mavlink adı verilen bir protokolle haberleşir. Pymavlink, MAVLink 

protokolünün python yazılım diline uyarlanmış halidir. Pymavlink sayesinde bir python kodu 

ile araca komutlar gönderilebilir ve sensör verileri okunabilir.  

 

Veri Ön İşleme: 

 

Aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü üzere görüntü boyutu obje tanıma uygulamasının 

doğruluğuna ve hızına doğrudan etki etmektedir. Bu sebeple görüntü verisi bir ön işlemeden 

geçerek boyutu ayarlanmaktadır. 

 

Rovpy: 

 

Baurov ekibinin yazmış olduğu python kütüphanesidir. Pymavlink, imutils, opencv gibi 

kütüphanelerin üzerine inşa edilmiş bu kütüphane içerdiği birçok hazır fonksiyon ile kodları 

çok daha kompakt bir hale getirmiştir. 



 
 

53 
 

OpenCV: 

 

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

uygulamalarında kullanılan açık kaynaklı kütüphanedir. Obje tespiti, yüz tanıma, hareket takibi 

gibi kullanım alanları mevcuttur. OpenCV kütüphanesi ile yapılan örnek şekil tespit kodu 

aşağıdaki gibidir. 

Şekil 59: Rovpy kütüphanesi ile çember yakalama programı çıktısı 

Şekil 60: OpenCV şekil algılama kodu 
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Tensorflow: 

 

Tensorflow makine öğrenmesi için yazılmış ve tamamen açık kaynaklı olan bir platformdur. 

Makine öğrenmesi modeli oluşturmayı basitleştiren yapısı sayesinde kullanımı kolaydır. 

 
SSD ve Yolo Karşılaştırması: 

  
 

Şekil 61: OpenCV şekil algılama kodu çıktısı 

Şekil 62: Farklı görüntü boyutlarına göre saniye başına alınan kare değeri 
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Grafiklerde de görüldüğü üzere daha küçük görüntü boyutları kullanmak obje tespiti 

hızını artırsa da sınıflandırma doğruluğunu düşürmektedir. Bu sebeple veri ön işleme 

aşamasında görüntü boyutu yapılacak uygulamaya göre ayarlanmalıdır. Opencv üzerinde 

çalıştırılan şekil tespit uygulamalarının başarı oranlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Bunun üzerine şekil tespitinin sadece Opencv ile yapılmasından vazgeçilmiş SSD-Mobilenet 

ağında eğitilmiş bir model kullanımına geçilmiştir. 

Şekil 63:Farklı görüntü boyutlarında alınan ortalama sınıflandırma 

değerleri 

Şekil 64: Algılanan dikdörtgenini piksel konumuna göre aracın yapacağı hareketi gösteren kod 
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Aracın kapıdan geçiş görevinde, kapıya göre konumunu belirlemesinin PID kontrolörü 

ile yapılması amacıyla konu üzerindeki çalışmalar devam ettirilmektedir.  

 

 

 

 

6 adet motor sürücüsünün her birinin üzerinde olan sıcaklık sensörünün verisi Deneyap 

Kart üzerinde işlenerek seri haberleşme yoluyla Raspberry Pi’a gönderilir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 65: Robot içerisindeki motor kontrolcülerinin sıcaklığını 

ölçen Deneyap Kart kodu 
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             4.4. Dış Arayüzler 

 

QGroundControl: 

 

QGroundControl PX4 ve Ardupilot destekleyen otopilot kartları için yazılmış bir 

kontrol istasyonu yazılımıdır. QGroundControl su altı araçları dışında uçan göz, iha gibi 

araçlarda da kullanılmaktadır. QGroundControl üzerinden Pixhawk otopilot kartının birçok 

ayarına müdahale edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Arayüz: 

 

• Üstteki araç çubuğunun üzerinde uyarılar, araç içi voltajı, kontrolcü durumu, araç 

modu ve aracın kontrol durumunu gibi göstergeler yer almaktadır. 

• Sağ tarafta ise aracın denge durumu, pusula ve değerler paneli yer almaktadır. 

• Sol alt kısımda harita yer almaktadır. Harita ve video görüntüsünün yerleri 

istenildiğinde değiştirilebilir.   

• Video yayını yardımcı bilgisayar Raspberry Pi üzerinden yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 66: Matiricie takımının logosunun olduğu QGroundControl görüntüsü 
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Parametreler: 

Parametreler otopilota bağlı olan değerleri değiştirilebilmesine imkân sağlar. Özellikle 

yuvarlanma, yunuslama ve dönme eksenlerinin tepki hızlarını ve ivmelerini değiştirme imkânı 

sağlar. Eksenlerdeki bu ayarlama hassas görevleri gerçekleştirirken kolaylık sağlar.  

 

MAVLink Protokolü: 

MAVLink araçlar ile yer istasyonları arasında bağlantı sağlamak için sıklıkla kullanılan 

bir seri haberleşme protokolüdür. MAVLink protokolü neredeyse bütün seri haberleşme 

bağlantılarında uygulanabilir. Bu protokol ile yollanan mesajların araca gitmesinin garantisi 

yoktur bu yüzden yer istasyonu, sürekli aracın durumunu kontrol eder. 

 

Python Arayüzü: 

Tüp içerisindeki ESC ısısı, ivmelenme gibi verilerin QGroundControl programı 

olmaksızın görüntülemek için bir arayüz programı yazılmıştır. 

 

Şekil 67: Parametreler 

Şekil 68: Her bir motor sürücünün sıcaklık değerini gösterebilen arayüz 
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Terminal Over Browser 

 

 

 

 

Browser üzerinden bağlanılabilen Raspberry Pi terminali, Raspberry Pi’ a ethernet 

üzerinden komut gönderimi yapılmasını sağlar. Ayrıca otonom python kodları da bu terminal 

üzerinden çalıştırılır. 
 

     5. GÜVENLİK 

5.1. Güvenlik Felsefesi 

Matiricie takımı iş kazalarının tedbirsizlikten kaynaklandığını bilmekte ve iş kazalarını 

önlemek amacıyla her ayrıntıyı düşünerek önlemler almaktadır. "Her işin başı sağlık." diyen 

Matiricie takımı, takım arkadaşlarının kişisel güvenliği başta olmak üzere her türlü can ve 

mal tehditlerini önlemek amacıyla tedbirler almaktadır. 

Matiricie Güvenlik Kuralları, olası yaralanmaları ve zararları önlemeyi amaçlayan 

zorunlu gereklilikler olarak tanımlanmaktadır. Takım içerisindeki her birey belirlenen 

güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ön Tasarım Raporu öncesinde belirlenen 

güvenlik kuralları görüldüğü gibi titizlikle uygulanmıştır. 

 

Şekil 69: Terminal over browser 
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Matiricie Güvenlik Kuralları kendi içinde 3 ana başlığa ayrılmaktadır: 

• Üretim Aşamasındaki Güvenlik Kuralları 

• Çalışma Alanı Güvenlik Kuralları 

• Test Sürecindeki Güvenlik Kuralları 

5.2. Çalışma Alanı Güvenlik Kuralları 

Matiricie takımı, çalışma alanındaki her türlü tehlikenin farkındadır. Bu olası 

durumlardan korunabilmek amacıyla çalışma alanı güvenlik kuralları oluşturulmuştur. Çalışma 

alanı güvenlik kuralları aşağıda yer almaktadır. 

Genel Kurallar: 

• Çalışma alanına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır. 

• Çalışma alanının çalışma sonrası düzenli ve temiz bırakılmasına önem gösterilmelidir. 

• Kullanılıp işi biten her bir parça ortalıkta bırakılmamalı, atölyede bulunan Matiricie 

çekmecelerindeki yerine bırakılmalıdır. 

• Tüm eşyalar, ekipmanlar temiz ve düzgün kullanılmalıdır. 

• Gün sonunda araç güvenli bir yerde muhafaza edilmeli ve güvenlik işaretleri konulmalıdır. 

Elektronik Güvenlik Kuralları: 

• Sıvı ile temasında bozulabilecek tüm ekipmanların sıvı ile temasından korunması gerekir. 

• Çalışma bitimi bütün elektrik fişleri çekilmelidir. 

• Elektrik çarpılmalarını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir. 
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Mekanik Güvenlik Kuralları: 

• Araç üretiminde kullanılması planlanan kesici aletler eldivensiz kullanılmamalıdır. Kesici 

aletlerin kesiciliğini kontrol altına almak için törpüleme yöntemi kullanılacaktır. 

• Talaşlı üretim yöntemleri uygulanırken göze yabancı madde girmesini önlemek amacıyla 

gözlük kullanılmalıdır. 

• Tüm kesici aletler uygun kılıflar içerisinde muhafaza edilmelidir. 

 

Şekil 70: Güvenli kıl testere kullanımı 
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5.3. Üretim Sürecindeki Güvenlik Kuralları 

Genel Kurallar: 

• 3D yazıcı ve dremel ile yapılan işlemler esnasında eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

• Kaynak yapılırken ısıdan korunmak için eldiven ışıktan korunmak için de kaynak gözlüğü 

kullanılmalıdır. 

Şekil 71: Güvenli spiral taşlama kullanımı 
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Şekil 72: Güvenli tezgâhlı matkap kullanımı 

Elektronik Güvenlik Kuralları: 

• Montaj sırasında elektronik parçaların üzerinden akım geçmediğinden emin olunmalıdır. 

• Kablolar su geçirmez soket ile birbirlerine bağlanmalıdır. Isı ile daralan makaron ile izole 

edilmesine dikkat edilmelidir. 

• Akım korumalı prizler ile çalışılmalıdır. 

Mekanik Güvenlik Kuralları: 

• Çalışan motor ve pervane yanında gerekli özen gösterilmelidir. Motor veya pervane yanında 

pervanelerin dönmesini engelleyebilecek küçük parçalardan kaçınılmalıdır. 

•Kesici alet kullanımı tek başına yapılmamalıdır. 

•Yapıştırma amaçlı kullanılan kimyasallar solunmamalıdır. 
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5.4. Test Sürecindeki Güvenlik Kuralları 

Genel Kurallar: 

• Sürüş esnasında deneme havuzu içerisinde canlı olmamalıdır. 

• Robotu kullanacak olan görevli robota tam konsantre olmalı ve görevlinin dikkatini 

dağıtacak her türlü hareketten kaçınılmalıdır. 

Elektronik Güvenlik Kuralları: 

• Deneme havuzuna robot konulmadan önce robot üzerinde açıkta kalan kablo veya elektronik 

parça olmadığına emin olunmalıdır. 

• Deneme havuzuna kesinlikle elektrik teması olmamalıdır. 

• Deneme havuzu etrafında elektrikli alet kullanılmamalıdır. 

• Parçaların su sızdırmazlığı test edilmeden kesinlikle su ile temas ettirilmemelidir. 

• Sigortanın devrede olduğundan emin olunmalıdır. 

Yazılım Güvenlik Kuralları: 

• Bilgisayar ile parça arasındaki bağlantı sağlamlığı ve güvenilirliği kontrol edilmelidir. 

• Ekipmanlara hasar getirilmemesi adına yazılım sürecinde ekipmanların yanında herhangi bir 

sıvı bulundurulmamalıdır. 

• Bilgisayar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır. 
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Tablo 5: Güvenlik başlıklarından sorumlu olan kişiler 

 

     6. TEST 

 

T200 İtici Akım Testi 

T200 iticilerin çektiği akımı ölçmek için bir test düzeneği yapılmıştır.  

 

 
Şekil 73:T200 itici deney düzeneği 
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Poliüretan Testi 

 

 

Aracın yüzerliliğinin sağlanması için yüzdürücüler kullanılmaktadır. Maliyetinin çok 

uygun olması sebebiyle poliüretan köpük kullanılmıştır. Köpüğün uzun süreli kullanımda su 

çekip çekmediğinin gözlenmesi için bir test düzeneği hazırlandı. 

  

 

 

 
 

Şekil 74: Poliüretan testi 

 

 

 

Çalışma Testleri  

İade veya değişim gerektiren bir durumda vakit kaybını minimuma indirmek için 

teslimatı alınan bütün ürünler ilk olarak bir çalışma testi uygulanmaktadır.  
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Motor 

Durumu           

Motor_1 Motor_2 Motor_3 Motor_4 Motor_5 Motor_6 

DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu 

            
Test 

Durumu 

Esc 

Durumu           

Esc_1 Esc_2 Esc_3 Esc_4 Esc_5 Esc_6 

DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu 

            

Servo_1 Servo_2 
        

DOĞRU Olumlu DOĞRU Olumlu 

        
Tablo 6: Çalışırlık testi takip tablosu 

Servo Motor Sızdırmazlık Testi 

IP67 sertifikalı servo motorlar su altı kullanımına uygun olmasa da kısa süreli olarak 

kullanılabilmektedir. Servo motorların içerisine mineral yağı enjekte edilerek 24 saat boyunca 

su altında çalışır halde getirilmiştir.  

24 saat sonunda servo motor sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 75: Servo motor sızdırmazlık testi 
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Topografi Testi: 

 

 Matiricie takımı şasenin profillerinin geliştirilme aşamasında topografi simülasyonu 

kullanmıştır. Topografi simülasyonun gelişmiş verileri sayesinde optimal seviyeye ne kadar 

yaklaşılabileceğini hesaplayıp şaseyi bu optimal seviyeye yakın bir düzeyde işleyebilmektedir.  

 

 

 

 

Şekil 77’de görüldüğü üzere aracın profillerinde daha hafifletme işlemi yapılabilmekte 

fakat bu hafifletmelerin aracın hidrodinamiğini etkileme durumundan dolayı daha derine 

inilmemektedir. Topografi sonuçları aynı zamanda profillerin bozunma oranını minimalize 

etmek için sonuçlar da verebilmektedir. Yüksek basınçlı alana maruz kalmayacağından dolayı 

Matiricie takımı basıncı 1n/m2 almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 76: Yan profillerin örnek topografik analizi 
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Şekil 77: Topografik analiz sonucu azaltılabilecek yük ve 1n/m2’de bozunma oranının 

minimalizasyonu 

Şekil 78: Simülasyon için kullanılan basınç ayarlarının hesaplamaları 
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Elektronik sistem kablolama testi: 

Bütün Elektronik sistem yanlış kablolama, kısa devre gibi bir sorun var mı diye 

incelenecektir. Eğer sistemde bağlantısı sağlam yapılmamış, yanlış yapılmış herhangi bir 

eleman varsa bu bağlantılar düzeltilecektir.  
 

     7. TECRÜBE 

Teknofest 2020 sezonundan bu yana İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılan 

Matiricie takımı gerek geçen sezonda gerekse bu sezonda birçok tecrübe edinerek kendini 

geliştirmiştir. Yapılan hatalardan, maruz kalınan kazalardan dersler çıkarılarak başta araç 

tasarımı olmak üzere tüm alanlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Departmanlarca edinilen tecrübeler şöyledir:  

Elektronik: 

 

Elektronik kontrol sistemin testlerinin gerçekleştiriliği sırada motorların sürekli yüksek 

güçte kullanımı sonucunda ESC’lerin ısındığı ve bunun yarışma sırasında sorun çıkarabileceği 

fark edilmiştir. Bunun üzerine ESC’leri üzerine yerleştirebileceğimiz bir alüminyum parça 

kestirilerek escler bu parçanın üzerine sabitlenmiştir. Bu sayede ESC’lerin üzerindeki soğutucu 

blokların yüzey alanını artırarak bir pasif soğutma sağlanmıştır. 

 

 

• Doğru bağlantı parçası seçimi 

ESC’lere güç dağıtımını sağlamak için kullanımı planlanlanan klemens tipinin mevcut 

ESC’lerin güç girişindeki fiş tipine uygun olmadığı fark edilmiş ve bunun üzerine güç dağıtımı 

için ESC’lerin fişine uygun girişlere sahip bir klemens tipi belirlenerek temin edilmiştir. 

 

Mekanik: 

 

• Aralayıcı: 

Robotun yapımında en çok zorlanılan noktalardan biri aralayıcılar olmuştur. Aralayıcı 

üretim safhasında yapılan kılavuz işleminin istenilen düzeyde işlevini yerine getirmediği üstelik 

kolaylıkla kırıldığı ve sağlam bir yapı imkânı veremediği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi küçük 

boyutlu alüminyum boruların et kalınlığının kılavuz yapmaya uygun olmadığı ve alüminyumun 

kolay kırıldığı olarak tespit edilmiştir. 

 Bu gözlemlerin sonucunda başka bir madde kullanımına karar verilmiştir. 4 günlük 

araştırma sonucunda en uygun materyalin politetrafloroetilen polimerin(teflon) olduğuna karar 

kılınmıştır. Bu polimer alüminyuma göre hafiflik, esneklik, işleme kolaylığı gibi birçok 

avantaja sahip olmakla beraber kılavuz için daha uygundur.   

 

 

 

• Doğru plastiğin seçimi: 

 

Şase, aralayıcı, 3 boyutlu baskı gibi pek çok alanda Matiricie takımının robotunda 

plastik kullanılmıştır. Bu kullanılan plastiklerin seçimi Matiricie takımı için uzun ve 

bilgilendirici bir serüven haline gelmiştir. Başta şasenin seçimine karar verirken Matiricie 

takımının araştırdığı tek plastik yüksek yoğunluklu polietilen iken kritik tasarım sürecinde pek 
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çok malzemenin varlığından haberdar olunmuştur. Sanayide yapılan araştırmalardan taranan 

literatürlere kadar çok geniş bir Ar-Ge süreci başlatılmıştır.  

Bu Ar-Ge sürecinden sonra polyamid, politeplastitrafloroetilen polimerin(teflon), 

polietilen (PE), kestamid gibi pek çok plastik türü keşfedilmiştir. Bu plastiklerin kullanım 

yerleri, piyasada erişim kolaylığı, avantajları ve dezavantajları gibi bir sürü yönünü bir tablo 

haline getirilip nerede hangisinin kullanılacağı kararlaştırılmıştır. 

 

 

• Polyamid: 

 

 Aralayıcı malzemesi için sunulan seçeneklerin bir tanesi de polyamid çubuk olmuştur. 

Polyamid de diğer endüstriyel plastikler gibi sağlam bir yapıya sahiptir fakat yapılan 

araştırmaların sonucunda Matiricie takımı polyamidin su emdiğini ve bu yüzden su ile teması 

sık olan yerlerde kullanımı tercih edilmediğini keşfedip bu seçenekten vazgeçmiştir. 

 

 

Yazılım: 

 

• Sanal Makine Üzerinden Kameraya bağlanamama problemi 

 

Görüntü işleme api dosyalarının, linux tabanlı işletim sistemlerinde daha kolay olması 

sebebiyle bir sanal environment aracılığıyla görüntü işleme çalışmaları ubuntu işletim sistemi 

ile yapılmıştır. Ancak işletim sistemi bir sanal makine üzerinde kurulu olduğu için kamera ile 

bağlantı kuramamıştır. Uzun denemeler sonucunda sanal makine ayarlarından kamera 

bağlantısının USB2.0 olmasına rağmen USB3.1 olarak tanımlayarak sorun çözülmüştür. 

 

 

Halkla İlişkiler:  

Matiricie takımının her adımda dikkat ettiği başlıca etmen güvenlik olduğundan süreç 

boyunca güvenlik önlemleri ve planları üzerine çalışılarak tecrübeler edinilmiştir. Oluşturulan 

güvenlik kontrol çizelgesi takip edilerek ciddi kazalar yaşanmadan araç tasarımı, üretimi, 

montajı ve testleri tamamlanmıştır. Bu bağlamda her adımda daha efektif güvenlik planları 

oluşturulabilmiş ve önlemler alınabilmiştir. 

 

Süreç boyunca aksaması en muhtemel olarak görülen zaman çizelgesi oluşturulurken 

detaylı düşünülmesi ve kolaylıkla telafi edilebilir olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu etmenler 

göz önüne alınarak oluşturulan tablolar daha kullanılabilir hale gelmiştir. 

 

Zaman çizelgesinin yanında tüm takım üyelerinin internet üzerinden çevrimiçi bir 

şekilde ulaşabilecekleri günlük planların kullanımının nispeten yavaş ilerleyen sürecin 

hızlanmasına katkı sağladığı görülmüştür. İnternet üzerinden hazırlanan yapılacaklar listeleri 

ve akış şemaları plan yapma ve teknolojik araçları planlara entegre etme alanında gelişme 

sağlamıştır. 

 

Yapılan sponsorluk görüşmelerinde olumlu sonuç alınan kişi veya firmaları yapılan 

çalışmalardan haberdar etmek amacıyla yazılan haftalık raporlar Ön Tasarım Raporuna kıyasla 

Kritik Tasarım Raporu aşamasında rapor yazımı konusunda daha tecrübeli olunmasını 

sağlamıştır. 
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Araç tasarımı ve elektronik şema üzerinde yapılan revizelerin ardından bütçede 

meydana gelen değişikliklerin takibinin zor olduğu noktada anlık revize edilen çevrimiçi 

düzenlenebilir bütçelerin kullanımı sorunu gidermiştir. Sık revize edilen bütçe ve test aşamaları 

için oluşturulan tablolar Matiricie takımının teknolojik araçları ve programları kullanım 

yetkinliğini arttırmıştır. Bu sayede ileride yapılan test aşamalarında daha hızlı ve verimle 

tablolar, şemalar ve listeler oluşturulmuştur.  

 

Üstelik yapılan çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alana ilgi duyan kişilere 

örnek olmak amacıyla yürütülen sosyal medya hesapları için gönderi hazırlama aşamasında 

insansız su altı araçlarının tarihçesine dayalı araştırmalar yaparak insansız su altı araçları 

hakkında daha bilgili hale gelinirken görsel düzenleme uygulamaları ile tanışan Matiricie 

takımı Türk lise öğrencilerinin yaptığı insansız su altı sistemleri üretim çalışmalarını çok geniş 

kitlelere ulaştırmayı başarmıştır. Üstelik insansız su altı sistemlerinin özellikleri ve kullanım 

alanlarına dair yazılan raporlar da bu alan hakkındaki bilgi birikimini arttırırken aynı zamanda 

rapor yazma becerilerinin gelişimini sağlamıştır. Üstelik yapılan bu çalışmalar yalnızca 

Matiricie takımının değil bu alana ilgi duyan kişilerin de bilgilendirilmesini sağlamıştır. 
 

     8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1 Zaman 
 

Matiricie takımı araç üretim çalışmalarına başlamadan önce Tablo 6’da görüldüğü gibi 

detaylı bir İş-Zaman Çizelgesi hazırlamıştır. Araç üretim aşamalarının kontrolünü sağlamak ve 

aşamaları önceden belirlemek adına büyük bir önem arz eden iş-zaman çizelgesine bağlı 

kalınmış, bu sayede zamanlama konusunda gelinen noktaya dek sorun yaşanmamıştır.  

 

İleriki aşamaların takip ve kontrolü için de yönlerini çizelgeye uygun şekilde belirleyen 

Matiricie takımı, çizelgeyi bir hafta ileriden takip etmektedir. Aciliyeti olan parçaların tedarik 

işlemleri başlatılmış, böylece olası bir sorunun etkileri azaltılmıştır. Üstelik pandemi kaynaklı 

bir gecikme yaşanma olasılığına karşın farklı çizelgeler oluşturulmuştur. Olası bir sapma 

durumunda hazırlanan diğer çizelgelerden en uygun olanı seçilerek uygulamaya konulacaktır. 

Şubat ayından haziran ayına kadarki süreçler zaman çizelgesine uygun bir şekilde 

yürütülmüştür. Haziran ayı başı itibari ile bir aksama olmadan çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

 

Araç montajı ve testleri Kritik Tasarım Raporu teslim tarihine kadar tamamlanmıştır. 

Tam kapanma süreci dolayısıyla yaşanan gecikmeler süreç içerisinde telafi edilmiş, dolayısıyla 

Tablo 7’de görülen çizelgede bir aksama yaşanmamıştır. KTR aşamasının ardından operatör ve 

görev çalışmalarının hız kazanması beklenmektedir. 
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Tablo 7: Zaman çizelgesi 

 

 

 

 

 

5.2. Bütçe 

Ön Tasarım Raporu teslimi ve sonuçlarının açıklanmasından Kritik Tasarım Raporu 

teslimi aşamasına kadar geçen süreçte Ön Tasarım Raporu’nda yer verilen bütçe üzerinde revize 

ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Alımına nihai karar verilen tüm parçalar temin edilmiştir. 

Kritik Tasarım Raporu teslim tarihinin ardından görev maketlerinin yaptırılması ve operatör 

çalışmalarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır. 
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Elektronik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
   

 
Raspberry Pi 3 Model B  1 363,82 

TL 

363,82 TL Temin 

Edildi 

   

 
Pixhawk 1 716,85 

TL 

716,85 TL Temin 

Edildi 

   

 
ESC 6 202,79 

TL 

1.216,74 

TL 

Sponsor 
   

 
Kamera 1 330,56 

TL 

330,56 TL Temin 

Edildi 

   

 
Pixhawk Güç Modülü 1 79,89 TL 79,89 TL Temin 

Edildi 

   

 
Basınç Sensörü  1 94,40 TL 94,40 TL Temin 

Edildi 

   

 
Voltaj Regülesi 1 5,13 TL 5,13 TL Temin 

Edildi 

   

 
Kontrolcü 1 300,00 

TL 

300,00 TL Temin 

Edildi 

   

 
 100m 2*2,5mm2 Silikon         

 Elektrik Kablosu 

1 1.148,55 

TL 

1.148,55 

TL 

Temin 

Edildi 

   

 
Reçber SL400 U23 PE Cat6 U/UTP 

4X2X23AWG Kablo 100m 

1 430,29 

TL 

430,29 TL Temin 

Edildi 

   

 
Mervesan Mt-r-600-12 Yağmur 

Korumalı Adaptör 

1 455,42 

TL 

455,42 TL Temin 

Edildi 

   

 
SB50 Akü Soketi  2 45,51 TL 91,02 TL Temin 

Edildi 

   

 
TOPLAM  

  
5.232,67 

TL 

0,00 TL 
   

https://www.direnc.net/raspberry-pi-3
https://www.roboshop.com.tr/pixhawk-ucus-kontrolcu-px4-flight-controller
https://bluerobotics.com/store/thrusters/speed-controllers/besc30-r3/
https://www.direnc.net/raspberry-pi-kamera-modulu
https://www.motorobit.com/urun/xt60-power-guc-modulu-pixhawk-apm-uyumlu
https://www.direnc.net/mpl115a2-i2c-barometric-pressuretemperature-sensor-adafruit
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/2x25-SIMH-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre,PR-1376.html
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://www.kablopiyasa.com/urun/recber-sl500-f-f23-lszh-cat6a-f-ftp-4x2x23awg-kablo-halogen-free-100m
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://karakoydepo.com/mervesan-mt-r-600-12-yagmur-korumali-adaptor
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/sb50-aku-soketi
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Mekanik Malzeme İsmi Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Durumu 
   

 

 
T200 Thruster 6 1.344,75 

TL 

8.068,50 

TL 

Sponsor 
   

 

 
 Servo 1 11,09 TL 11,09 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Filament 4 119,79 

TL 

479,16 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Epoksi 1 34,75 TL 34,75 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Polietilen  1 143,22 

TL 

143,22 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Alüminyum Boru 3 16,25 TL 48,75 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Rico 40 Parça Kılavuz Pafta Seti  1 232,23 

TL 

232,23 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
Mekanik Kumpas 1 49,60 TL 49,60 TL Temin 

Edildi 

   

 

 
TOPLAM  

  
9.067,30 

TL 

0,00 TL 
   

 

Tablo 8: Bütçe 

(Malzeme isimlerinin üzerine tıklayarak bağlantı adreslerine ulaşabilirsiniz) 
 

5.3. Risk Planlaması 
 

Risk Yönetimi Nedir? 
 

Hedefe ulaşma olasılığını arttırmak için oluşan veya oluşma ihtimali olan bir riskin 

vereceği zararı azaltabilmek amacıyla yapılan eylemlerdir. Risk yönetimi; her seviyedeki riskin 

Matiricie risk felsefesinde yer alan yöntemle sistematik olarak tespit edilmesi, 

değerlendirilmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alınması ve bu sürecin etkin 

işlemesini sağlayacak şekilde izlenmesidir. Matiricie takımının yaptığı risk planlamasında 

öngörülen senaryolar Ön Tasarım Raporu sonuçlarının ardından başlayan üretim sürecinde 

Tablo 11’de görülen çözüm yolları, karşılaşılan risklere daha hazırlıklı olunmasını sağlamıştır. 

https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/
https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor
https://www.direnc.net/siyah-petg-filament-175mm-abg
https://urun.n11.com/epoksiler/pattex-power-epoxy-guclu-epoksi-yapistirici-siringa-epoxi-P409245010
https://metalavm.com/pe-levhapolietilen-10-mm
https://www.metalreyonu.com.tr/urun/aluminyum-boru-dis-cap-8mm-et-kal-1,2mm
https://www.hepsiburada.com/rico-40-parca-kilavuz-pafta-seti-p-HBV00000525YQ
https://www.hepsiburada.com/makroyapi-kumpas-vernierli-profesyonel-mekanik-kumpas-150-mm-p-HBV00000R2EVW
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Matiricie Risk Felsefesi 
 

Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçek olmasının yanı 

sıra başarının arkasındaki yadsınamaz gerçektir. Her an karşılaşılabilecek olası risklerin 

önceden belirlenerek teorik çözüm önerilerinin oluşturulması risklerin yıkıcı etkilerinin 

azaltılmasında büyük önem arz etmektedir. 
 

Matiricie takımı, risklerle yüz yüze gelindiğinde oluşan panik halinin olumlu 

sonuçlanmayacağına inandığından olası riskleri soğukkanlılık ile karşılamaktadır. Risklerin 

doğurabileceği sonuçlar ve çözüm önerileri hakkında ivedilikle karar alınabilmesi için tek bir 

düşüncenin yeterli olmadığı Matiricie takımı tarafından bilindiğinden, risk teşkil eden 

durumlarda takımca karar almak her zaman öncelik olmaktadır. 
 

Karşılaşılan sorunların yıkıcı etkilerinden kaçınmak için “tanı-değerlendir-çözüm bul” 

yöntemi kullanılmaktadır. 
 

Matiricie Risk Yöntemi: 
 

· Riski Tanı 

Riskin tanımlanması, riskin teşhisi anlamına gelmektedir. Risk tanımlama sürecinde 

elde edilen bilgiler sorunlara çözüm getirme sürecini kapsar. 
 

Konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar bu sürecin teknolojik, sosyal, politik 

belirsizliklerin azaltılması ve olası kayıpların minimize edilmesi işlemini kapsadığını 

belirtmektedirler. 
 

Bu aşamada riskli olduğu düşünülen önemli değişkenlerin gizli etki ve kimliği 

konusunda belirsizlik azaltılmaya çalışılır. Riskin tanımlanması ile, anlama düzeyinde 

belirsizliğin azaltılması ve sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek bilginin işlevi daha iyi 

belirlenebilir. 
 

Risk tanımlaması, gelecekte muhtemel kayıplar ifade edeceğinden işletmelerin stratejik 

planlamalarını yaparken kullandığı SWOT analizini gelecekteki belirsizlik ve meydana 

gelebilecek risk kaynaklarının belirlenmesinde kullanılabilir. 
 

 

· Riski Değerlendir 
 

Risk tanımlandığında, risk yöneticileri onu değerlendirmelidirler. Potansiyel kaybın ve 

gerçekleşme ihtimalinin ölçülmesi anlamına gelen bu işlem, değerlendirme önceliklerinin 

sıralanmasını gerektirir. 
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Tablo 9: SWOT analizi 

 

 

Riskler iki açıdan değerlendirilir: 
 

1) Riskin ortaya çıkma olasılığı 

• Düşük: Bu tür bir etkinlikte meydana gelmesi nadirdir. Gerçekleşme olasılığı %0-19 

arasındadır. 

• Orta: Bu risk büyük olasılıkla bu etkinlikte meydana gelecektir. Gerçekleşme olasılığı %20-

79 arasındadır. 

• Yüksek: Yüksek ihtimalle sürekli karşımıza çıkabilecek bir risk türüdür. Gerçekleşme olasılığı 

%80-100 arasındadır. 
 

2) Riskin sonuçlarının büyüklüğü 

• Önemsiz: Olayın yürütülmesinde doğrudan bir etkisi olması beklenmemektedir. 

• İhmal Edilebilir: Olayın işleyişini etkiler ancak olayın sonucunu etkilemez. 

• Kritik: Olayın işleyişini olumsuz yönde etkilemesi çok olasıdır. 

• Katastrofik: Felaketle sonuçlanabilir, olayın işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. 
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Tablo 10: Risk matrisi 

 

 
 

Tablo 11: Risk matrisi renk açıklaması 

 
 

 

Çözüm Bul 

 

Risk yönetim adımlarından sonuncusu olan çözüm bulma adımında tüm takım üyeleri 

bir araya gelir ve beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan alternatif fikirler ortaya çıkarır. Ortaya 

çıkan bu fikirler fikir sahipleri tarafından sunulur. Tüm sunumların sonunda oylama yaparak 

nihai çözüm yolu seçilir ve hemen uygulanır. 
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Tablo 12: Risk senaryoları 
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     9. ÖZGÜNLÜK 

Özgün Şase Tasarımı: 

  

Bu sezonki tasarımda alışılmışın dışına çıkmak hedeflenmiştir. Bu gaye doğrultusunda 

su altı aracının tasarımı iki katlı yapılmıştır. Normal şartlar altında alt kat, su altı iticilerini izole 

edip maksimum verimde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır. Alt kat tasarımı şaseden ayrılarak 

insansız hava aracına dönüşebilmektedir. Bu özgün tasarım robotun sadece işlevselliğini değil 

aynı zamanda çok yönlülüğünü de ortaya koymaktadır.  

 

 
 

 

 

Robot Kol Tasarımları  

 

 Matiricie takımı robot kol tasarımı konusunda pek çok fikre geliştirmiştir. Bu nedenle 3 

farklı robot kol tasarımı ortaya çıkarılmıştır. Bu 3 robot kolun da ortak noktaları Matiricie 

takımına özgü olması ve türünün optimal işlevlerini içermesidir. Bu robot kol tasarımları yine 

Matiricie takımı tarafından şematik olarak denenmiştir. Bu yapılan deneylerde zaman ve 

malzeme israfından kaçınmak hedeflenerek prototip üretilmeden sadece temel sistemleri 

kullanılarak denenmiştir. Bu deneylerin sağladığı veriler Matiricie takımı tarafından yeterli 

kabul edilmiş ve seçili robot kol tasarımının geliştirmesine başlanmıştır. 

 

 

 



 
 

81 
 

• Pnömatik  

 

Robot kol tasarımlarının kullanımı en zahmetsiz olan bu tasarımın sistemi pistonun 

kalkıp inmesine bağlıdır. Bu sistemde kompresör hava tankına hava basıncı yollamakta ve bu 

pnömatik tankında biriken basınçlı hava elektronik bir valf aracılığıyla kontrol edilmektedir. 

Bu elektronik valf aldığı bilgiyi işleyerek uygun vana kapağını açmakta ve basınçlı havayı 

pistona iletmektedir. İletilen hava pistonu açmakta/kapatmaktadır ve böylece istenilen lineer 

hareketi sağlamaktadır. Lineer hareket üstüne kurulu bir pençe tasarımı bu pistonun ucunda 

beklemektedir ve piston açılıp kapanınca pençe de tutup bırakma hareketi gerçekleştirmektedir. 

 

 

• Servo 

Matiricie takımının servo kol tasarımı 2 eksenli hareket kabiliyeti ile en çok ulaşım 

sağlayan kol tasarımıdır. Bu robot kol 2 su sızdırmaz servo ile kontrol edilmekte ve yatay 

kavrayamadığı parçaları dikey olarak kavrayabilmektedir. Bu hareket kabiliyeti, tasarımı en 

kullanışlı tasarım yapmakta fakat bir o kadar da komplike bir hale getirmektedir. Teknofest 

2021 parkuru yayınlandıktan sonra yapılan strateji araştırmasında bu denli gelişmiş bir tasarıma 

gerek olmadığı hatta bu tarz bir tasarımın avantajdan çok dezavantaj sağlayacağı kararına 

varılmıştır. 
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• Pasif (pasif kol araç ön tasarımda) 

Tasarımların en basiti olarak ele aldığımız bu tasarımda robot kol kullanılmamaktadır. 

Bunun yerine motor kullanmadan robotun hareket kabiliyetine dayanan bir tasarım 

geliştirilmiştir. Bu tasarım basit, herkesin yapabileceği bir tasarımdır. Bu tasarımın bir opsiyon 

olarak değerlendirilmesindeki ana sebep Teknofest 2021 parkuru için ideal bir konumda 

olmasıdır. Bu tasarımın dezavantajı ise sürücü kabiliyeti gerektirmesidir. 

 

 

Geri Dönüşüm 

 

Bu sezon tasarlanan şasenin büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir plastikten 

oluşmaktadır. Bu durum aynı zamanda araç maliyetini önemli seviyede düşürmektedir. Bu tarz 

bir tasarım geri dönüştürülebilirlik teknolojisini kullanarak daha sağlıklı bir geleceğe katkıda 

bulunmaktadır. Geri dönüşüm planımızın ana maddesi polietilen olmakla beraber olası PLA 

kullanımında 3 boyutlu yazıcıdan alınan malzemeler de geri dönüştürülebilir malzemeler 

arasında yer almaktadır. Şasenin yaklaşık %75’i geri dönüştürülebilmektedir. 

    

Şekil 79: Şasenin ana malzemesi olan polietilenin geri dönüştürülerek elde edilmiş hali 

 

 

ESC Soğutma Bloğu 

 

 ESC’ler motorları uzun süreler durmadan çalıştırdığında ısınmaya başlamaktadırlar. Bu 

ısınma zamanla hem verimi düşürmekte hem de ESC’lerin ömrünü azaltmaktadır. Bunun 

yarışma sırasında bir problem oluşturabileceği fark edilmiştir. Bu probleme çözüm ararken 

ESC’lerin soğutma bloklarının çok küçük olduğu, bu sebeple ESC’lerin yeterli derecede 

soğutması sağlanamadığı kanısına varılmıştır. ESC’lerin soğutma blokları kestirilen daha 

büyük bir metal bloğun üzerine yerleştirilerek pasif soğutma kat kat hızlandırılmıştır. 
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Tüp Rafı 

 

 Teknofest 2020 sezonunda Matiricie takımının çektiği sorunlardan biri de elektronik 

tüpünün içine kurulan elektronik kitin karışması ve planlanmadan içine konulması olduğu 

görülmüştür. Bunun önüne geçmek için bu sezon bir tüp rafı tasarımı hazırlanmıştır. Tüp 

içerisindeki kablo karmaşasını önlemek ve tüpün içerisindeki malzemelerin konumundan 

dolayı robotun ağırlık merkezinin kaymasının önüne geçmek için 3 boyutlu yazıcıdan basılan 

bu parçanın modeli Şekil 81’de görüldüğü gibidir. Bu parça bazı takımlar tarafından aralayıcı 

kullanılarak yapılmakta fakat Matiricie takımının tasarladığı iç kilit mekanizması sayesinde 

aralayıcıya gerek kalmadan Matiricie takımına özgün bir yapı sunulmuştur. 

Şekil 80: ESC soğutma bloğu 

Şekil 81: Tüp rafı çizimi 
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Boru Kelepçesi 

 

Bu sezon pek çok tüp montajı fikri gözlenmiştir. Yapılan gözlemlerden alınan sonuçlar 

tatmin edici bir düzeyde olmadığından Matiricie takımı kendi montaj tekniğine gitmiştir. Bu 

montaj yöntemi bir boru kelepçesini andırmaktadır. Hazırlanan bu boru kelepçesi tasarımı 

sadece tüpü şaseye monte etmekle kalmayıp aynı zamanda şaseyi de bir arada tutmaya katkı 

sağlamaktadır. Bu parçaların üretimi 3 boyutlu yazıcı ile yapılmakta ve kullanılan malzeme 

yine geri dönüştürülebilmektedir. 

 

 
Şekil 83: Matiricie takımı tarafından üretilen boru kelepçesi 

Şekil 82: Matiricie takımı tarafından üretilen tüp rafı 
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Pleksi Kubbe Tasarımı:  

 2020 sezonunda kullanılan düz tüp başlığından dolayı kamera görüş açısı oldukça 

kısıtlanmıştır. Bu probleme çözüm olarak tüp kapağını kubbesel bir tasarım ile değiştirmeye 

karar verilmiştir. Tüp kapağının kubbe şeklinde olmasının görüş açısını arttırması ve aracın 

hidrodinamiğine katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

 

 
Şekil 84: Pleksi kubbe tasarımının örnek simülasyonu 

 

Su altı Işığı: 

Yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda bir kendin yap su altı ışığı üretim yöntemi 

bulunmuştur ve bu yöntem bazında test çalışmaları devam etmektedir. Bu yöntem; PVC boru, 

O-Ring, epoksi ve halojen lamba ile yapılmaktadır. PVC boru içerisine tam oturmuş halojen 

lambanın dibine epoksi dökülerek su sızdırmazlığı sağlanmaktadır. Halojen lambanın ısınma 

ve enerji verimsizliği nedeniyle alternatif ışık kaynağı arayışları sürmektedir. 

Şekil 85: Halojen lamba 
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     10. YERLİLİK 

Deneyap Kart 

Ülkemizin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart; güçlü 

işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile Elektronik Programlama, 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel 

uygulamalara kadar her seviyedeki projeler için biçilmiş kaftandır.  

Yerli ve milli olarak geliştirilen Deneyap Kart, Matiricie takımının süreç boyunca 

yaptığı testlerde sıkça kullanılmıştır. Yerli olarak üretilen bu teknoloji, ülke ekonomimize katkı 

sağlarken aynı zamanda ülkemizde geliştirilen teknolojilere öncülük ederek Matiricie takımı 

gibi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin ve teknoloji ile ilgilenen tüm Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının teknoloji ile buluşmasına olanak sağlamakla beraber kendi 

teknolojilerini geliştirme fırsatı sunmuştur. 

 

 

 

Yerli Filament 

 

Aracın şasesinde kullanılmak üzere birçok parça tasarlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan 

baskısı alınmıştır. Tüm bu parçalar tamamen yerli olarak Matiricie takımı tarafından tasarlanıp 

üretilmiştir. Tasarlanan parçaların üretimi sırasında filament seçimi büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle filament seçimi üzerine detaylı araştırmalar yapılmıştır.  

 

Yapılan araştırmalar sonucu Matiricie takımı tercihini yerli ve milli üretim yapan 

filament markalarından yana kullanmıştır. Bu sayede ülkemiz kaynakları kullanılarak üretilen 

Şekil 86: DENEYAP kart ve kamera 
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ve işlenen katma değeri yüksek ürünler ülke ekonomimize katkı sağlamakla birlikte yerli 

teknoloji üreten firmalara destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

Su Altı Haznesi: 

 

Katma Değer Bazlı Yerlilik Oranı: %97 İthal İkame Oranı: 302 $ 

 

Ürün Solidworks, ve Solidworks Simulation eklentisi kullanılarak tasarlanmıştır. 

Tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir ve üretim sürecinde talaşlı imalat yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Alüminyum gövde yapısına ve akrilik bombe başa sahiptir. Su basıncının eşit 

orandan dağıtan kademeli arka kapak yapısı dikkat çeken özelliğidir. 

Şekil 87: Yerli petg filament 
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Penetratör: 

 

Katma Değer Bazlı Yerlilik Oranı: %100 İthal İkame Oranı: 4 $ 

 

Tamamen yerli üretim olan bir üründür. Dünya genelinde kabul görmüş montaj 

standartlarına göre üretilmiştir. Alüminyumdan imal edilmiştir ve üretimi talaşlı imalat 

yöntemleri ile yapılmıştır.  

 

Şekil 88: Yerli su altı haznesi 

Şekil 89: Yerli penetratör 
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Polietilen Geri dönüşüm 

 

Geri dönüştürülmüş polietilen, atık plastiklerin alınması ve yeniden öğütülerek 

kullanılabilir reçine üretilmesi prensibine dayanarak elde edilmektedir. 

İki tür geri dönüştürülmüş polietilen vardır: 

• Kullanım sonrası geri dönüştürülmüş polietilen, tüketici atıklarından üretilmektedir. 

Geri dönüştürülmüş polietilen, kullanılan polietilen malzemelerin çeşitliliği nedeniyle 

çeşitli yoğunluklara sahip olabilmektedir. 

• Üretim sonrası geri dönüştürülmüş polietilen filmin ekstrüde edilmesi elde edilen 

polietilen film artığıdır.  

Matiricie takımı tarafından araç şasesinde kullanılan polietilen maddesinden çıkan artıkları 

tost makinesi gibi bir ısı verici ile eriterek geri dönüştürmüş, böylece ülkemizin kaynakları israf 

edilmekten kaçınılmıştır. Halihazırda Matiricie tarafından işlenilen polietilenin artıkları da 

değerlendirilerek “0 atık” fikriyle çıkılan yolda başarıya ulaşılmıştır. Böylece Matiricie takımı 

artık polietilen parçalarından kendi polietilen plakasını oluşturabilmiştir.  

 

 

Şekil 90: Polietilen geri dönüşümü 

 

 

Alüminyum  

 

 Matiricie takımının 2021 sezonu için tasarladığı aracın aralayıcı parçalarında kullanılan 

parçalar da tamamen yerli firmaların üretimi olarak özenle seçilmiştir. Daha makul fiyat ve 

güvenilir alım işlemleri sayesinde Matiricie takımı yerli kaynakları tercih etmektedir. 

  

Üstelik yerli esnaftan alınan alüminyum parçalar Matiricie takımı tarafından işlenerek 

tamamen yerli aralayıcılar meydana getirilmiştir. 
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Araç tasarımında kullanılan alüminyum aralayıcı, vida gibi malzemelerin hepsi yerli 

firmalardan temin edilmiştir. En ince ayrıntısına dahi dikkat ederek aracın yerli üretim olması 

amaçlanarak aracın tüm parçaları olabildiğince yerli ürünlerden üretilmeye çalışılmıştır.  

 

Aracın üretimi için profesyonel destek alınması gerektiği durumlarda CNC kesim 

işleminden malzeme tedarikine her türlü işte olabildiğince yerel esnafa destek olunmuştur. 

Geliştirilebilecek ürünler bazında ise yerel üreticiden malzeme temini yapılarak araç parçaları 

tamamen yerli ve milli bir biçimde üretilmiştir. 

 

 

Pleksi Kubbe Tasarımı 

 Geçen yıl araçta tüpte kullanılan düz kapak kameranın görüş alanını kısıtlamıştır. Bu yıl 

bu sorunun önüne geçmek için pleksi şişirme yöntemi ile üretilecek bir pleksi kapak 

tasarlanmıştır. Kubbe yapısında olan tüp kapağı kameranın görüş açsını arttırmakla birlikte 

aracın hidrodinamiğine de büyük oranda katkı sağlamaktadır. 

 

Şekil 91: Alüminyum boru 

Şekil 92: Matiricie takımı tarafından üretilmiş pleksi kubbe 



 
 

91 
 

 
Şekil 93: Pleksi kubbenin örnek hidrodinamik simülasyonu 
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