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1. Rapor Özeti 
 

İnsansız su altı araçları, çeşitli görevlerde kullanılabilecek, uzaktan kontrol edilebilir 
su altı araçlarıdır. İnsansız su altı araçları askeri, denizaltı keşifleri, arama kurtarma, çevre 
kirliliğini önleme gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Biz de MezzoMorto ROV takımı olarak 
bu tür görevlere yardımcı olabilecek bir İnsansız Su Altı Aracı tasarlamaya karar verdik. 

 
Raporumuzun içeriğinden bahsedecek olursak başlangıçta takım üyeleri tanıtıldı ve 

Mekanik, Elektronik, Yazılım, PR başlıkları altında görev dağılımı yapıldı. Ardından 
ÖTR’den sonra yaptığımız değişikliklerle ilgili Proje Mevcut Değerlendirmesi isimli bir 
bölüm oluşturuldu. 

 
Sonrasında yapılan araç tasarımlarından bahsedildi ve yarışma isterlerine en uygun 

tasarım seçildi. En uygun tasarımı seçerken yapılacak görevleri ve bu görevlerin içerisinde ne 
yapılacağı değerlendirildi.  
Robot içerisinde hangi malzemelerin kullanıldığı ve hangi üretim tekniklerinin kullanıldığını 
anlattık. 
 

Bundan sonra tasarlanan robotun fiziksel özelliklerini de yazarak mekanik tasarım 
süreciyle alakalı başlıklar sonlandırıldı. Mekanik tasarım sürecinden sonra elektronik tasarım 
süreci kısmına geçildi ve bu başlık altında hangi elektronik malzemelerin kullanıldığını, tam 
olarak ne yapmak istenildiğinden bahsedildi. Sonrasında ise yazılım ekibi tarafından yapılan 
algoritma şemalarına yer verildi.  

 

Yazılım tasarım sürecinden bahsedildi. Hangi görevler için hangi kodların ne amaçla 
kullandığını da bu başlık altında yazdıktan sonra kullanılan arayüzlerden bahsedildi. 

Robotla ilgili süreçlerden sonra ise güvenliğe takım olarak önem verildiği için güvenlikle 
alakalı kurallara yer verdik.  
 

Araca uygulanan testler ve analizler belirtilip açıklaması yapıldı. Ardından araç 
oluşturulurken edinilen tecrübelerle ilgili bilgi verdik. Ayrıca plansız iş yapmak tehlikeli ve 
zorlu olduğu için yapılan zaman planlamasından bahsedildi ve bunun yanında da hangi 
malzemeler için ne kadar para harcandığından ve herhangi bir konuda risk oluşması 
durumunda alınan önlemleri listeledik. 

 
Genel olarak çok fazla önem verilmeyen özgünlük ve yerlilik kısımlarına MezzoMorto 

ROV takımı olarak fazlasıyla önem verildi ve detaylı bir açıklama yapıldı. 

En sonunda da yararlanılan kaynaklara yer verilip rapor sonlandırıldı. 
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Süreci biraz daha detaylandıracak olursak; 

İlk olarak deniz altında araştırma, arama, taşıma ve kurtarma vb. amaçları yerine 
getirmek için ve milli teknoloji hamlesine bir katkımızın olması için Ertuğ Hocamızın 
rehberliğinde herkesin en iyi olduğu alanlara göre ekipler halinde gruplandırma yapıldı. "2 
yazılım, 3 mekanik, 2 elektronik ve 2 kişide PR" olmak üzere 9 kişilik bir ekip olarak 
TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılmaya karar verildi. 
Daha sonra su altı aracının tam anlamıyla özgünlüğü yüksek, risk alanı düşük ve hareket 
kabiliyetinin çok yüksek olmasına dikkat edilerek aracın çizimleri yapılıp etüt edilerek 
ROV’un taslağı hazırlandı.  
 

Yarışmanın amacına ithafen yerli ve milli olarak takımı daha özgün yapacak olan 
parçalar bilgisayar ortamında tasarlandı ve bu sayede bütçeden tasarruf edilerek daha yenilikçi 
ve gelişmiş bir tasarım oluşturuldu. Ön hazırlık aşaması geçildikten  sonra kontrol paneline 
bağlı kablo kontrollü "ROV(Remote Operating Vehicle)" olacak olan aracın mekanik , 
elektrik-elektronik, şasi aksamı, kullanılacak araç gereçler ve yapım yöntemiyle ilgili 
araştırma , kaynak taraması ve konu alanı uzmanları ile görüşmeler yapıldı. Buna göre su 
altında dikey hareketi sağlayacak 4 adet ROV Motoru elektronik devreler, ileri-geri;sağ-sol 
hareketi sağlayacak 4 adet ROV Motoru, 1 adet su altı kamerası, aydınlatma farları, 1 adet 
robot kol ve karadaki denetim masası kontrol paneli ile ilgili gerekli kaynaklardan 
araştırmalar yapıldı.  

Bu aşamadan sonra yerli ve milli olmasına dikkat edilerek malzeme listesi 
oluşturularak öncelikli malzemelerin temini sağlandı. Bunlardan mekanik alanda olan 
parçaların birçoğunu atölyede imal edip bazıları hazır alıp geliştirildi. Atölye dışından alınan 
parçaların hepsi yurt içinden alınarak ülke ekonomisine küçük de olsa bir katkı sağlandı. Su 
altı aracının kaporta aksamının imalatıyla ilgili yapılan kaynak taramasında aracın şasi 
kısmında alüminyum sigma profil kullanılmaya karar verildi. Ve gerekli alüminyum sigma 
profilin temini yurt içinden sağlandı. Su altı aracının kendi ağırlığı ile gövdesi su içinde kalıp 
dengede kalması sağlanarak gövde kısmında bulunan ROV Motorları ile ileri-geri; sağa-sola 
yüzme işlemi yaparak hareket etmesi sağlandı. 

Görevsel anlamda robotumuz Immorto yarışma şartnamesine uygun olarak   tasarlandı. 
Şartnamede belirtilen otonom ve manuel görevlerin hepsini başarıyla tamamlayabilecektir. 
Bunları otonom sürüş özelliği ve uzaktan kumanda kontrolü ile gerçekleştirecektir. Robotun 
üretimi yapılırken iş güvenliğine dikkat edilerek Immorto oluşturuldu. 

Immorto su altında hokey paklarını sürerek kaleye götürmek, su altı montaj görevinde 
parçaları başarıyla montajlamak, su altı kapı görevinde otonom bir şekilde kapıdan geçerek 
görevlerini tamamlaması için tasarlanan bir robottur. 

Sonuç olarak, Su altı aracı bu donanımıyla TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri 
Yarışması şartnamesindeki görevleri en uygun ve en stabil olarak yerine getirecek şekilde 
tasarlandı ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması takviminde belirlenen süre 
içinde bitirilmesi planlandı.  
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2. Takım Şeması 

2.1. Takım Üyeleri 
MezzoMorto ROV Takımı 

Manisa Turgutlu DENEYAP Teknoloji Atölyesinde eğitim gören çoğunluğu Manisa Fen 
Lisesi öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Takım danışmanımız Manisa DeneYap Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ertuğ GÖZAYDIN, 
2018 TEKNOFEST Lise Çevre BİRİNCİLİĞİ aldıktan sonra okulumuzda göreve başladı. 
2019 yılında Milli Teknoloji hamlesine katkı sunmak için takımımız kuruldu.  

2020 yılında Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te Tarım Teknolojileri alanında 
üniversitelerle ortak bir kategoride yarışan takımımız mansiyon ödülüne layık görülmüştür. 
Takım olarak hazırlandığımız TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında 2020 yılında Altın Madalya 
kazanan takım arkadaşımız, yurtdışında ülkemizi temsil etti. Takımımız birçok robot 
yarışmasına katılmıştır, bu çerçevede Güney Kore STEAM Cup Dünya Şampiyonası, İTÜ 
Uydu yarışması, First LEGO League Ulusal turnuvası, TEKNOFEST MEB Robot 
yarışmalarında çeşitli ödüllere sahiptir.  

Bu sene takım olarak toplandığımızda, Milli Savunma Hamlesine katkıda bulanabileceğimiz 
bir alanda ve bu hazırlanma süreci sonunda çok şey öğreneceğimizi düşündüğümüz “İnsansız 
Su altı Araçları” kategorisinde yarışmayı istedik. Bu konu ile ilgili olarak Manisa Valimiz ile 
görüşerek destek sözü aldık. Aracımızın tasarımını oluşturmaya başladığımız bugünlerde 
başvurumuzu yapmanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Ek 1: Tecrübelerimiz Fotoğrafı 
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Ek 2: Haber Görseli 

Takımımız 20.04.2021 tarihinde Anadolu Ajansı ile röportaj yaptı. Haberdeki araç tam olarak 
3 hafta içerisinde çok yoğun çalışılarak oluşturuldu. Raporda da belirttiğimiz gibi esas 
amacımızın milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak mühendisler olmak için şimdiden 
kendimizi geliştirmek olduğunu röportaj yaparken de belirttik.  Bunun yanında Türkiye İHA 
ve SİHA’larla büyük atılımlar yapmıştır. Biz bu atılımı Su altı Araçları içinde yapmak 
istiyoruz. 

Takımımız Manisa Şehrinin tek takımıdır. Bu yüzden projemizle hem kendimizi hem de 
şehrimizi temsil ediyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük olduğu için takımımız her gün ekstra 
çalışıp sokağa çıkma yasağı olan günlerde bile gerekli izinleri alıp çalışmalar yapmıştır. 
Takım olarak emeklerimizin boşa gitmeyeceğini umuyoruz ve yarışmadan sonraki projeler 
için yeni bilgiler öğrenmiş oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Gönüllüleri olarak bu yol da 
ömür boyu devam etmek istiyoruz. 
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Ek 3: Rektör Ziyareti 

 

Takımımız Sayın Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından 
desteklenmektedir. Biz de takım olarak Sayın Ahmet Ataç’a aracımızın küçültülmüş hali 3B 
baskıdan çıkarılıp uzun uğraşlar sonucu birleştirip hediye ettik.  

Sayın Ahmet Ataç’a bizimle ilgilendiği ve sunduğu destekler için teşekkür ederiz 
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DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 
Ertuğ GÖZAYDIN 
 
Manisa Fen Lisesi Öğretmeni, Manisa DeneYap 
Eğitmeni ve T3 Yerel Yönetim Kurulu Üyesi. 
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri 
alanında yüksek lisansına devam ediyor. 
Teknoloji turnuvalarına öğrenci hazırlamayı ve 
onlarla bu heyecanı paylaşmayı seviyor. 
Katıldığı takımları ile kazandığı bazı dereceler, 
 

• 2018 TEKNOFEST Lise Çevre 
Birincisi 

• 2018 Romanya RoboChallenge 
Avrupa Birincisi. 

• 2019 Güney Kore STEAM Cup 
• 2020 TEKNOFEST Tarım 

Teknolojileri Mansiyon ödülü. 
• 2020 FLL Robot Turnuva 

Şampiyonluğu. 
• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü. 

 
 

TAKIM KAPTANI: 
 
Ahmed Necib ÖNDER 

 
Benim adım Ahmed Necib Önder. Manisa Fen 
Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Takım kaptanı ve 
yazılım ekibi üyesiyim. C ve Python dillerinde 
orta düzeyde bilgim var. Fusion360 ve Altium 
Designer gibi tasarım programlamalarında 
kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 
 

• First Lego League Robot 
Yarışmalarında çeşitli derecelere sahip 
 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
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MEKANİK EKİBİ ÜYESİ: 
Burak Burhan ÖZERCİK 
 
Benim adım Burak Burhan Özercik. Manisa Fen 
Lisesi öğrencisiyim. Takımda daha çok mekanik 
alanda yer alıyorum. C Python programlama 
dillerini ve Fusion360 Altium Designer tarzı 
tasarım programlarında orta düzeyde bilgim var. 

• Teknofest 2020 Tarım Teknolojileri 
Mansiyon Ödülü  

• 2019 Güney Kore STEM Cup  
• First Lego League Robot 

Yarışmalarında çeşitli derecelere 
sahip. 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü. 

 

 

MEKANİK EKİBİ ÜYESİ: 
Burakhan ARIKANLI 
 
Benim adım Burakhan Arıkanlı İstanbul 
Bahçeşehir BK Fen ve Teknik Lisesi hazırlık 
sınıfında okuyorum. Takımda daha çok mekanik 
alanda yer alıyorum. Fusion360 ve Solidworks 
gibi tasarım programlarında orta düzeyde bilgiye 
sahibim. 

• TEKNOFEST 2018 Çevre Birinciliği  
• 2018 Romanya RoboChallenge 

Avrupa Birinciliği   
• Ulusal Robot Yarışmalarında Vex  
• FLL şampiyonluk ve derecelere sahip. 
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MEKANİK EKİBİ ÜYESİ: 
Onur GÖKMEN 
  
Benim adım Onur Gökmen. Manisa DeneYap 
Teknoloji Atölyesi ve Manisa Fen Lisesi 
öğrencisiyim. Mekanik ekibi üyesiyim. Python 
ve C gibi programlama dillerinde ve Fusion360 
ve Solidworks gibi 3D tasarım uygulamalarında 
orta düzeyde bilgi sahibiyim. 
 

• Teknofest 2020 Tarım Teknolojileri 
Mansiyon Ödülü  

• 2019 Güney Kore STEM Cup  
• First Lego League Robot 

Yarışmalarında çeşitli derecelere 
sahip. 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü. 

 

YAZILIM EKİBİ ÜYESİ: 
Nureddin Furkan Çevik 
 
Benim adım Nureddin Furkan Çevik. Manisa 
DeneYap Teknoloji Atölyesi ve Bülent Koşmaz 
Fen Lisesi öğrencisiyim. Takımın yazılım 
ekibinde yer almaktayım. Raspberry Pi ve 
Arduino tarzı kartlar ile deneyimim var. C ve 
Python dillerini orta düzeyde biliyorum. Fusion 
360 ve SOLIDWORKS yazılımları konusunda 
giriş düzeyinde bilgim var ve kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum. Elektronik devre 
kurulumu ve kullanılacak parçalar konusunda 
belirli düzeyde bilgim var. 
 

 
• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
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ELEKTRONİK EKİBİ ÜYESİ: 
Ömer Efe ULUSOY 
 
Benim adım Ömer Efe Ulusoy. Manisa 
Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi 10.Sınıf 
öğrencisiyim. Takımımızın elektronik bölüm 
kaptanıyım. Yazılım dilleri olarak Python ve C 
biliyorum. Tasarım programı olarak Fusion 360 
ve Altium Designer biliyorum ve kendimi 
geliştirmeye devam ediyorum. 

 
 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
 
 
 
 
 

 

ELEKTRONİK EKİBİ ÜYESİ: 
Kağan DAĞ 
 
Benim adım Kağan DAĞ. Manisa Fen Lisesi 
9.sınıf öğrencisiyim. Takımda daha çok 
elektronik alanında yapılan işlerde bulunuyorum. 
Ardunio ve Python eğitimi alıyorum ve orta 
düzeyde bilgim var.  
 

• First Lego League Robot 
Yarışmalarında çeşitli derecelere sahip 
 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
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PR EKİBİ ÜYESİ: 
Funda BİLEN 
 
Ben Funda Bilen. Manisa Fen Lisesi 9. sınıf 
öğrencisiyim. PR (public relations) alanında 
etkin görev aldığım bu süreç beni halkla 
ilişkilerde geliştirdi. Ayrıca şu an Python eğitimi 
alıyorum ve orta düzeyde bilgiye sahibim. 
 

• First Lego League Robot 
Yarışmalarında çeşitli derecelere 
sahip. 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
 

 

 PR EKİBİ ÜYESİ: 
Nehir SARIKAYA 
 
Benim adım Nehir Sarıkaya, Manisa Fen 
Lisesinde 9. sınıf öğrencisiyim. Takımda daha 
çok PR (public relations) bölümünde yer 
alıyorum. Orta düzey python programlama dili 
biliyorum. 
 

• First Lego League Robot 
Yarışmalarında çeşitli derecelere 
sahip. 

• Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü 
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Ek 4: Görev Dağılımı 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 5: Organizasyon Şeması 
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Ek 6: Toplu Takım Fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MezzoMorto ROV, 2021 yılında MFL Sci&Tech bünyesinde kurulan ve “uzaktan kumandalı 
su araçları” (ROV) üretme amacıyla kurulmuştur.  

MezzoMorto ROV, çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen ve adapte olabilen ROV’ları üretmek 
için istekli on lise öğrencisinden oluşan bir takımdır.  

Takım ismimizin esin kaynağı, bundan sonra adını çok duyacağımız MezaMorto Hüseyin 
Paşa (? - 21 Temmuz 1701), Osmanlı donanmasında 1688-1689 ile 1696-1701 yılları arasında 
iki kez kaptan-ı deryalık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Venediklilerle yapılan bir savaşta 
çok ağır bir şekilde yaralanmasına rağmen iyileşip geri dönmesinden dolayı İtalyanca 
Mezzomorto (yarı ölü) ifadesinden bozma Mezamorta lakabını almış, Mezemorta, 
Mezomorto ya da Mezamorto Hüseyin Paşa olarak da anılmıştır. 

 Takım ismimizi bu şekilde seçmemizin nedeni gerek AR-GE aşamasında gerek ise tasarım 
ve üretim aşamasında karşımıza inanılmaz zorlukların çıkması, tabiri caiz ise ölüp ölüp 
dirilmiş olmamız ancak ne olursa olsun çalışmayı bırakmamış ve düştüğümüz yerden bir 
şekilde kalkmayı başarmış olmamızdır. Aracımıza isim koyarken de yaptığımız çalışmaların 
ve ortaya koyduğumuz emeğin ardından en içimize sinen tasarımı yapmış olduğumuzu ve bu 
tasarıma ne kadar güvendiğimizi belli etmek için “Immorto” yani “Ölümsüz” ismini uygun 
gördük.  

Takımımız Immorto’yu geliştirirken çeşitli uzmanlık alanlarına göre ayrılan ve paralel 
çalışan dört farklı departmana (PR, Mekanik, Elektronik, Yazılım) ayrılmıştır. Bunun yanında 
her bir takım üyesi kendi departmanı ile değil diğer departmanlar ile beraber çalışmaktadır. 
Yazılım da, Nureddin Furkan Çevik Mekanikte Burak Burhan Özercik, Burakhan Arıkanlı, 
Onur Gökmen Elektronikte Ömer Efe Ulusoy,  Kağan Dağ PR kısmında ise Funda Bilen ve 
Nehir Sarıkaya; Ahmed Necib Önder Takım Kaptanı ve Yazılım Ertuğ Gözaydın Takım 
Danışmanı rollerine bağlı olarak her üye tüm departmanların görevlerini ve sorumluluklarını 
bilmekte; olası bir durumda farklı bir departmanda aktif olarak çalışabilmektedir. 
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Sorunların 
Tespit 

Edilmesi

Takım İçi 
Tartışmalar 
ve Çözüm 
Üretimi

Doğru 
Çözümün
Seçilmesi

Prototip 
Hazırlama

Testler

Son Karar

Ek 7: Parça Değiştirme Amaçlı Yol Haritası 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Ön Tasarım Raporumuz jüriler tarafından incelenip geri dönüş yapıldıktan sonra puan 

kaybettiğimiz tek alanın doküman düzeni olduğunu gördük. Yaptığımız yazım hatalarını 
takım olarak inceleyip artık daha dikkatli olmamız gerektiğine karar verdik. Sonra final 
robotu oluşturmak amacıyla takımın her alanı kendi içinde çalışmalar gerçekleştirdi. 
Hatalarımız konusunda uzunca tartışıp çıkardığımız dersler sonucunda motoru tutan bağlantı 
elemanlarını geliştirdik.  Kelepçelerimizi değiştirip montaj rahatlığı ve görselleştirme yaptık. 
Elektronik tablası yaparak aracımızdaki devre karışıklığını önledik. Şasi de pleksi kullanarak 
su içindeki hareket kabiliyetimizi arttırdık. Anakartımızı Degz Mizu’ya çevirerek daha 
verimli bir sistem oluşturduk. Güç dağıtım kartımızı üstünde regülatör olan Degz Base kartı 
ile değiştirdik. ESC olarak dörtlü olanları kullanmak yerine teklileri kullanıp daha düzenli bir 
devre yaptık. Kameramızı görüntü kalitesi daha yüksek bir kamera ile değiştirdik. RS-485’in 
veri iletim kapasitesi daha fazla olduğu için MCP2515 Canbus SPI yerine değiştirmeye karar  
verdik. Aracı havuza sokmadan test etmek ve sürücümüzün araç kullanımına alışması için 
yerli bir ekip tarafından oluşturulan simülasyondan destek alıyoruz. Çizim analiz ve test 
eklemek için yeni eğitimler aldık. Ön Tasarımı Raporu sonucunda 99,67 puan alıp kendimizi 
jürilere kanıtladık şimdiyse Kritik Tasarım Raporunda yaptığımız şeyleri daha da geliştirmeyi 
planlıyoruz. 
 

Takımımız her zaman eleştirilere açık bir takımdır. Yapılan eleştiriler sonucunda 
kendini değerlendirip her zaman en iyisini yapmayı amaçlamıştır. Bunun sebebi takımımızın 
hedefinin sadece TEKNOFEST olmayıp bundan sonra bu alanda ilerlemek isteyen bir takım 
olmasıdır. 

MezzoMorto ROV takımının TEKNOFEST Su altı yarışmasında ilk senesidir. Fakat 
ÖTR’de edindiğimiz bilgiler ve robotumuzu ÖTR’den hemen sonra bir araya getirip suda 
yüzdürebilecek hale getirdiğimizden dolayı tecrübelenmiş bir takım olmuştur.  
Takımımız ÖTR sürecinden başarılı bir şekilde geçtikten sonra takımımızla beraber araştırma 
ve geliştirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu çalışmalarımız sonucunda bazı 
parçaları değiştirmemiz gerektiğine karar verdik.  
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Ek 8: Eski ve Yeni Motor Bağlantı Parçaları 

Ek 9: Eski ve Yeni Kelepçeler 

Mekanik Bölümünde Değiştirilen Elemanlar: 

• Motorları Tutan Bağlantı Elemanları: 
Robotumuzda bulunan 8 adet motoru şasimize bağlayan ve takımımızla beraber 

tasarladığımız bağlantı parçalarında birtakım değişiklikler yaptık. Parçalarımızın keskin 
köşelerini yok etmek için bağlantı elemanlarımızın motorları tutan kısımlarını eğimli bir hale 
getirdik. Bu sayede oluşabilecek herhangi bir yaralanmayı ve kırılma durumunu ortadan 
kaldırmış olduk. Ayrıca motorlarımıza giden kablolar için parçamızın kenarına bir boşluk 
ekleyerek kablolarımızı oradan geçirdik. Böylece oluşabilecek kablo kalabalığını ortadan 
kaldırdık ve çalışma alanımızı rahatlatarak çalışmamızı kolaylaştırmış olduk. 

 

 

 

 

 

 

 

• Kelepçeler: 
Robotumuzun haznesini tutan ve kendi oluşturduğumuz kelepçe tasarımında da bazı 

değişikliklere gittik. İlk tasarımımızda kelepçeleri birbirine tutturma işlemi yaparken vida 
kullanıyorduk ve montaj rahatlığı konusunda birtakım sıkıntılar yaşıyorduk. Yeni 
tasarımımızda kelepçelerin zıt kısımlarında bir boşluk ve bir çıkıntı koyarak kelepçeleri vida 
olmadan birbirine tutturduk. Kelepçelerimiz üst kısımlardan kayar bir şekilde profillere bağlı 
olduğu için montajda oluşabilecek bir hata durumu ortadan kalkmış oldu. Ayrıca kelepçelerin 
yanındaki çıkıntıları da kaldırarak montajda kolaylık sağlamış olduk. Kelepçelerin yan 
kısmına da takımımızın adını yazdırarak görselliği artırdık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Ek 11: Eski Sigma Profil ve Yeni Pleksi 

• Elektronik Tablası: 
Aracın haznesinin içindeki temas ve kısa devre gibi durumları ortadan kaldırmak için 

haznemizin içine yerleştirmek için seperatörler ekleyerek hem haznemizin içindeki devre 
karışıklığını önlemiş olduk hem de çalışırken parçalarımızı bir düzen içinde tutarak iş 
kolaylığı sağlamış olduk. Elektronik tablamız sayesinde elektronik parçalarımız aracımızın 
içine güvenli bir şekilde yerleştirilmiş oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 10: Elektronik Tablası ve Teknik Çizimi 

 

• Pleksi: 
ÖTR’de aracımızın tasarımını yaparken sigma profil kullandığımızı belirttik fakat bu 

süreçte pleksinin sigma profillere göre daha hafif,  keskin kenarlı olmaması,  mukavemet 
oranının yüksek olması,  ısıya dayanıklı olmasından ve yüzerlik oranını arttıracağından dolayı 
pleksiden yana seçim yaptık. Bunun yanında aracımıza ek bir parça olarak ayak ekleyecektik 
ama aracımızın çok fazla parçadan oluşmayıp bize montaj rahatlığı sağlamasını istedik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Ek 12: Eski Octo ve Yeni Mizu 

Ek 13: Eski Dörtlü ESC ve Yeni Tekli ESC 

Elektronik Bölümünde Değiştirilen Elemanlar: 

Ön Tasarım Raporumuzda elektronik tasarım kısmında kullandığımız ve kullanmayı 
planladığımız parçaları detaylı bir şekilde açıklamıştık. Kritik Tasarım Raporumuz için ise 
değiştirdiğimiz parçalar olduğu için bu kısımda o parçaları ve onların yerine kullandığımız 
parçaları açıkladık. 

• Anakart Mizu  
 Değişen parçalarımızın başında Octo geliyor. Anakart olarak Octo kartı yerine Mizu 
kartını kullandık. Bu parça değişiminin sebebi Mizu kartında ihtiyacımız olan sensörler gibi 
birçok ek bileşenin bulunması ve yapı itibarıyla Octo'ya göre çok daha kompakt olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESC 
Değişen bir diğer parçamız robotumuzda bulunan ESC lerdir. Bu değişimin sebebi tüp 

içindeki elektronik devremizde kayda değer değişiklikler yapmış olmamızdır. Eski 
tasarımımızda 4'lü ESC kullanmamız işimizi kolaylaştırıyordu ancak yeni tasarımımızda tüp 
içine elektronik bir tabla eklememizle beraber tekli ESC kullanmak zorunda kaldık. Tekli 
ESC ve 4'lü ESC ler arasında özellik bakımından herhangi bir fark olmaması bu parça 
değişimini kolaylaştırmıştır. 
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Ek 14: Kamera Fotoğrafı 

Ek 15: Güç Dağıtım Kartı 

• Kamera 
 Robotu ilk hayal edişimiz ve tasarlayışımız sırasında kameranın FPS değeri veya 
çözünürlüğüne fazla odaklanmamıştık. Lakin yazılım konusunda yaşadığımız ve 
yaşayabileceğimiz sorunlar bizi FPS değeri ve çözünürlüğü çok daha yüksek bir kameraya 
yönlendirdi. Eski kameramız 30 FPS ve 720P görüntü sunabilirken yeni kullandığımız kamera 
60 FPS 1080P görüntü sunabilmektedir. Görüntü kalitesindeki bu artış yazılım ekibimizin 
görüntü işleme kodunu yazarken kamera kaynaklı sorunlar yaşaması ihtimalini azaltmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Güç Dağıtım Kartı 
Güç dağıtım kartının bir robotta olmazsa olmaz bir parça ve diğer parçalar içinde en 

önemlisi olduğunu düşünecek olursak neden yaptığımız parça değişimleri sonucunda yeni bir 
güç dağıtım kartı arayışına girdiğimiz kolaylıkla anlaşılacaktır. Radarımıza aldığımız kartlar 
arasından Degz Base 5.0.1'i seçmemizin sebebi bu kartın üzerinde, baktığımız diğer kartlar ve 
eski kartımıza nazaran, regülatör bulundurması ve kompakt olmasıdır. 
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Ek 16: MCP2515 ve RS-485 

• RS485 
RS-485 uzun mesafelerdeki veri iletişiminin sağlıklı olarak sağlanması için hazırlanmış bir 
bağlantı aracıdır. Muadillerine göre gürültülü, daha çok alıcının ve vericinin bulunduğu ve 
daha zorlu ortamlarda daha iyi performans sağlar. Bu sebeplerden dolayı aracımızda RS485 
kullanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Yazılım Bölümünde Değiştirilenler: 

Simülasyon 

Yerli bir geliştirici ekibi tarafından takımımıza sunulan simülasyon desteği sayesinde uzaktan 
kontrollü görevler için araç kontrol, otonom görev ve görüntü işleme yazılımları test 
edilebilmektedir. 

 

Ek 17: Simülasyon Resmi 

Aracımızı oluşturduğumuz bu süreçte herhangi bir parçayı sistemimizden çıkarmadık. 

Değiştirilen Parçalar 

Parça Fiyat 

1080P 60FPS Analog Kamera + Geniş Açılı Lens 350 TL 

Güç Dağıtım Kartı 490 TL 

Mizu Mainboard 650 TL 

RS-485 3.50 TL 

Değiştirilen Parçaların Fiyatları Toplamı 1493.50  TL 
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Ek 18: Kumanda İçi Devre Şeması 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
Sistemimiz su altı ve kara yönetim sistemi olarak ikiye ayrılmıştır. Güç beslemesini 21.5V 
6000mAh araç içi batarya ile yapacağız. Su altı aracımız operatörümüz tarafından karadan 
kontrol edilecektir. Operatörümüz herhangi bir aksi durumda kontrol kumandasında bulunan 
acil durum butonuna basacaktır. Bu şekilde tehlike oluşturabilecek durumları sorunsuz bir 
şekilde atlatmamızı sağlayacaktır. 

 
Sistem tasarımımızın şeması aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 
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Ek 19: Araç İçi Devre Şeması 
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Ek 20: Genel Elektronik Şeması 



 

 

29 

 

Ek 21: Yol Haritası 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 
Robotumuzun tasarımı yapılmadan önce eğitimlerini aldığımız Autodesk Fusion 360 ve 
Ansys çizim ve analiz programlarını kullandık. Bunun yanında daha önceden yapılmış olan 
ROV tasarımlarını inceleyerek fikirler edindik. Bu süreçte ilk olarak Fusion 360 gibi tasarım 
programlarında eğitim aldık. Takımımızın mekanik üyeleri olarak çizim çalışmalarına 
başladık. Robot tasarımı üzerine çok fazla konuştuk bunun sonucunda nihai robot 
tasarımımıza ulaştık. Robotun tasarımı bitince elimizdeki malzemelerle robotu oluşturmaya 
başladık. Çizim işlerimiz bittikten sonra kendi yapmak istediğimiz malzemelerle robotu 
oluşturmaya başladık. Çizim işlerimiz bittikten sonra kendi yapmak istediğimiz malzemelerin 
üretimine başladık. Önümüzdeki süreç için robotumuzda yapabileceğimiz AR-GE 
çalışmalarında da bulunuyoruz ve bu alanda kendimizi ilerletip yurt dışında ülkemizi temsil 
etmek istiyoruz. 

 
Yol Haritamız: 
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Ek 22: Hokey Pakı ve Kalenin Resimleri 

Görev analizleri bölümünde yarışma şartnamesi ve görev şartnamesinde bulunan 
yazılardan ve resimlerden yararlanılmıştır. 

Görev Analizleri: 

Uzaktan Kumanda Kontrollü Görevler 

Su Altı Hokeyi Görevi 

 

Su Altı Hokeyi Görevi: Sualtı hokeyi görevinde havuz tabanına rastgele olarak yerleştirilmiş 
1.3kg – 1.5 kg ağırlığındaki pakları 5 adet su altı hokey pakı rastgele konumlandırılmış 1 
metre boyutundaki kaleye yarışmacı takım tarafından atılmalıdır. Puanlandırma atılan pak 
sayısına göre yapılacaktır. Verilen görevi aracımıza yerleştirdiğimiz Degz firmasına ait 
Pnömatik Sualtı Tutucu Sistemiyle gerçekleştirilir. Tutucu sistemimizin hareketli olması ve 
robotun yönlendirilmesi sayesinde görev başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
görevde pakı kaldırmak yasak olduğu için pak havuz tabanından sürüklenerek kaleye 
götürülür. 
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Ek 24: Aracın Kapıdan Geçerken Bir Görseli 

Su Altı Montaj Görevi 

Su Altı Montaj Görevi: Su altı montaj görevinde havuz içerisinde rastgele pozisyonlanmış 
olan ve Türkiye’nin bölgelerini temsil eden 7 parça kullanılarak havuz tabanında bulunan 
Türkiye haritasının montajlanması gerekir. Puanlama başarılı şekilde yerleştirilen objeler için 
ayrı ayrı hesaplanacaktır. Görev Degz firmasına ait Pnömatik Su altı tutucu sistemiyle 
gerçekleştirilir. Görevi gerçekleştirirken robotumuzda bulunan tutucu sistemin yerleştirilmesi 
ve işlevi büyük önem arz etmektedir. Tutucu sistem robota sabittir ancak robotumuzda 
bulunan 8 motor sayesinde robotumuzu istediğimiz her eksende hareket ettirebildiğimiz için 
tutucu sistemi kullanmamız çok kolay hale gelir.  

 

Ek 23: Puzzle Resimi 

 

Otonom Görevler 

Su Altı Kapı Görevi 

Su Altı Kapı Görevi: Su altı kapı görevinde araç, havuz tabanına konumlandırılacak bir 
kapıdan otonom bir şekilde geçecektir. Kapı 1 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğindedir. 
Puanlama kapıdan geçişe göre yapılacaktır. Görevi tamamlamak için kendi geliştireceğimiz 
görüntü tanıma ve işleme programını kullanacağız. Araç, kapıyı algılayana kadar suyun 
altında çemberler çizecek; kapıyı algılayınca kapıyı ortalayarak kapının içinden geçecektir. 
Aracın kompakt olması kapıdan daha kolay geçebilmesini sağlayacaktır. 
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Ek 25: Örnek Tasarım 1 

Ek 26: Örnek Tasarım 2 

Aracımızı oluşturmadan önce farklı ROV üreticilerinin tasarımlarını inceledik ve kendi 
aracımızla karşılaştırdık. Buna bağlı olarak kendi aracımızı en özgün ve en avantajlı şekilde 
tasarladık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarımın Avantajları: 
Aracın yan kısımlarının korumalı bir şekilde tasarlanmış olması aracın sağlamlığını artırır. 
Haznenin cam kısmının etrafının boş olması görüş alanını artırır. 
Şasi üzerinde birçok delik bulunması montaj kolaylığı sağlar. 
 
Tasarımın Dezavantajları: 
Aracın 6 motorlu olması hareket kabiliyetini kısıtlar. 
Aracın boyuna tasarımı aracın suyun altındaki hareketini kısıtlar. 
Motorların üzerinde bir koruma elemanı olmaması olası bir darbedeki hasarı artırır. 
Motorların yerleşimi aracın dengesini bozar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarımın Avantajları: 
Haznenin etrafında herhangi bir parça bulunmaması montajı kolaylaştırır. 
Motorların birbirinden ayrı bulunması akımın doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. 
Araçta sadece motorların oluşturduğu motor yüksekliğinin bulunması aracın aerodinamiğini 
artırır. 
Tasarımın Dezavantajları: 
6 motor bulunması hareket kabiliyetini kısıtlar. 
Şasinin ince bağlantı parçalarıyla tutulması sağlamlığı azaltır. 
Haznenin üst kısımda bulunması olası bir kazadaki hasarı arttırır. 
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Ek 27: Örnek Tasarım 3 

Ek 28: Örnek Tasarım 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarımın Avantajları: 
Şasinin bir kafes gibi tasarlanması hazneye gelebilecek hasarları önler. 
Motorların tek parça üzerine korunaklı bir şekilde oturtulması motorların zarar görmesini 
önler. 
Şasinin aracın altında da bulunması aracın bir yere yerleştirilmesini kolaylaştırır. 
 
Tasarımın Dezavantajları: 
Şasinin çok büyük olması ağırlığı arttırır. 
Dikey hareket sağlayan motorların aldıkları suyu araca iletmesi aracın hareket kabiliyetini 
kısıtlar. 
Motorların tek parça üzerinde bulunması montajı zorlaştırır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarımın Avantajları:. 
Motorların altta bulunması motorların korunmasını sağlar 
Şasinin kalın olması dayanıklılığı artırır. 
Haznenin üstte bulunması montajı kolaylaştırır. 
 
Tasarımın Dezavantajları: 
Haznenin üstte bulunması olası bir kazada bütün darbenin hazneye aktarılmasına yol açar bu 
da oluşan hasarı en üst düzeye getirir. 
Aracın motorlarının altta bulunması aracın yere yerleştirilmesini engeller. 
Hazneyi tutmak için bir kelepçe sisteminin bulunmaması haznede hasar oluşturabilir. 
Ağırlığının fazla olması puan açısından ve su içinde hareket ederken sorun oluşturur. 
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Ek 29: Final Araç 

Aracımız 4 adet sigma profil, 2 adet pleksi şasi parçası, 8 adet motor, 1 adet sızdırmaz tüp, 
robotik kol, akrilik kanatlar, araç taşıma kolu ve araç içi elektronik tablasından oluşmaktadır. 
Sistemimizin su altı tarafında Degz firmasında ürünlerini kullanıyoruz. Bunun sebepleri hem 
fiyat muadillerine göre oldukça iyi olması hem de yerliliğe önem verilmek istenmesidir. 
Aracımızın tasarımı aşağıdaki görselde verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarımın Avantajları:  

• Tasarımda sigma profil kullanılması robotta istenilen yere istenilen parçanın monte 
edilmesini sağlar 

• Robotta 8 tane motor kullanılması robotun istediğimiz hareketleri düzgün bir şekilde 
yapmasını sağlar. 

• İskeletin alüminyumdan yapılması robotun ağırlığını azaltmakla beraber dayanıklılığı 
artırır. 

• Robota dışarıdan elektrik verilmemesi olası su kaçaklarının önüne geçer. 
• Motorların açılı yerleştirilmesi motorların itiş gücünün verimini artırır. 
• Robotta robotik kol yerine pnömatik sistemli kol kullanılması her türlü cismin 

tutulmasını sağlar. 
• Pnömatik sistemli kolu 15 derece açıyla yerleştirdiğimizden dolayı cisimler rahat 

tutulur. 
• Elektronik tablası olması devreyi düzenli tutar. 
• Kanatlara sahip olması aracın dengesini ve motorlarının korunmasını sağlar. 
• Taşıma kolu olması aracın rahat bir şekilde taşınmasını sağlar. 
• Pleksi şasiden yapılması yüzerlik oranını arttırmıştır. 
• Aracın ayaklarının şasiyle birleşik olması aracın montaj rahatlığını arttırır. 
• Pleksi şasi olması hem hafifletir hem de keskin köşelerden kurtulmamızı sağlar. 

Tasarımın Dezavantajları:  
• Tasarımda motorlarımızın dışarıda bulunması herhangi bir çarpışma esnasında kırılma 

ihtimalini artırır ancak tasarlayacak olduğumuz pleksiden yapılmış bir parça sayesinde 
motorların kırılmaya karşı direncini artırma konusunda çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

• Tutucu kol kendi etrafında dönemez. 
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Yol haritasında da belirttiğimiz gibi alternatif çizimleri inceledik bunun üzerine tüm kriterleri 
göz önünde bulundurularak en uygun çizimi takım içi tartışarak kararlaştırdık ve Final 
Robotun çizimlerine başladık. 
 
Final Robotumuz yukarıdaki daire ile işaretlenmiş robot tasarımıdır. Bu tasarımı seçme 
sebebimiz robotumuzun boy, ağırlık isterlerine uygun olması ve motorların yerleri ve 
yönlerinden dolayı operatörümüze rahatlık sunmasıdır. 
 
 
Robotun şase tasarımı alttaki gibidir; 

 
Şasi: Robotumuzun şasisini oluştururken 8 kanallı 20*20 cm sigma profil kullandık. Sigma 
profil tercih etmemizin en büyük nedeni ise istediğimiz parçaları istediğimiz yere montaj 
edebilmemizdir. Alüminyum sigma profil CNC tezgahlarında üretilir ve kullanım alanı çok 
yaygındır. Bunun yanında kullandığımız pleksi şasi ile aracımızın yüzerlik oranını arttırıp 
hafifletiyoruz. Pleksi ısı dayanımı yüksek ve işlenmesi kolay bir malzeme olup cnc ve lazer 
kesim makinelerinde kesilir. Kendi ürettiğimiz parçaları kullanarak maliyeti düşürmekle 
kalmıyor üretim ve ulaşım kolaylığı sağlamaktayız. Ayrıca sigma profilin dayanıklılığını 
hesaplarken de mukavemet analizi yapmaktayız. 
 
Sigma profil kullanmamızın temel nedenleri: 
•    Sağlamlık 
•    Montaj Rahatlığı 
•    Üretim Kolaylığı 
Pleksi Kullanmamızın temel nedenleri: 
•    Hafiflik 
•    Yüzerlik 
•    Sağlamlık 
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Ek 30: İlk Araç Tasarımı 

Ek 31: ÖTR Araç Tasarımı 

Ek 32: KTR Araç Tasarımı 

 
Aracımızın İlk Tasarımı 
Araç oldukça sade bir tasarım ile oluşturulmuştur ana parçalardan oluşan ve herhangi bir 
ekleme bulunmayan bir araçtır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aracımızın ÖTR’de Kullanılan Tasarımı 
Aracımız ilk tasarıma göre daha detaylı daha dengeli ve daha sağlam bir araca 
dönüştürülmüştür ve motor bağlantı elemanlarında ve köşe bağlantı parçalarında değişikliğe 
gidilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aracımızın KTR’de Kullanılan Tasarımı 
ÖTR versiyonuna göre yarışma odaklı değişiklikler yapılmıştır. Yüzerlik oranı, hafiflik, 
mukavemet, sağlamlık bakımından pleksi kullanmak aracımızın su içinde uyguladığı 
hareketleri daha rahat yapmasını sağlamıştır. 
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Robotumuz yarışma isterlerine uygun tasarlanmıştır. Bunları detaylandıracak olursak; 

• Kilo ve boyut isterlerine uygun  
• Otonom görevlerde handikap oluşturmayacak 
• Dengeli sürüş sağlayacak en kompakt tasarım ve motor konumlandırması 
• Puzzle görevlerinde rahatlık sağlatacak bir kıskaç konumlandırması 
• Yüzerlik oranının yüksek olmasından dolayı rahat bir yüzüş deneyimi 

 
Kilo ve boyut isterlerine uygun olması için tasarımımıza önce şaseden başladık. Sonrasında 
ise şase üzerindeki konumlandırma noktalarını belirleyip diğer parçaları da onun üzerine 
dikkatli ve simetrik bir şekilde ekledik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonom görevdeki kapı içerisinden sorunsuz bir şekilde geçebilmek adına aracımızın 
boyutlarını olabildiğince küçük tuttuk. Bunun yanında aracımızın etrafına hem motorlarımızı 
koruması için hem de herhangi bir temas durumunda kayarak hareketi kolaylaştırması için 
köşeleri yuvarlatılmış kanatlar ekledik. Ayrıca otonom görev sırasında kapıyı algılayabilmek 
için kullandığımız kameranın görüş açısını olabildiğince geniş ve temiz tuttuk. 
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Ek 33: Aracın Alttan Görünümü 

Ek 34: Aracın Üstten Görünümü ve Motor Yerleştirme Açısı 

Dengeli sürüş için motorları aracın kütle merkezine aynı açıyı yapacak şekilde simetrik bir 
konumlandırma yaptık. Bu sayede her bir motorun aynı güçte çalışırken oluşturduğu tork eşit 
tutulup dengeli sürüş sağlanmış oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıskacımızı ise 15 derece açıyla yerleştirerek puzzle görevinin gerçekleştirilmesi sırasında 
karşılaşabileceğimiz sorunları en aza indirgeyip pilotumuzun işini kolaylaştırdık. 

 

Aracımızda pleksi kullanmamızdan dolayı yüzerlik oranını yüksek tuttuk. Yüzerlik oranının 
yüksek olmasıyla aracın su içindeki hareketlerinde operatöre kolaylık sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robotumuzun orta kısmında 4 adet dikey yöne bakan ön ve arka kısmında ise 4 adet 45 
derece açı ile yerleştirilmiş motor bulunmaktadır. Bu motorların 45 derece açılı olmasının 
sebebi yukarıdaki grafik ile gösterilmiştir. 
 

 
 



 

 

39 

 

 
 
Robotun Hareket Eksenleri:  
 

• Roll 
• Pitch 
• Yaw 

 
 

 
 

 
 
 

Dikey 
Eksen(Yaw) 

 

Boylamsal 
Eksen(Roll) 

Ek 35: Aracın Dikey Hareket Ekseni 

Ek 36: Aracın Boylamsal Hareket Ekseni 
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Ek 38: Aracın Üstten Görünümü 

 
 
 
 
 

 
Ek 37: Aracın Yanal Hareket Ekseni 

 
Üstten Görünüm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yanal 
Eksen(Pitch) 
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Ek 39: Aracın Yandan Görünümü 

Ek 40: Aracın Önden Görünümü 

Ek 41: Aracın Çapraz Görünümü 

 
 
 
Yandan Görünüm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önden Görünüm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çapraz görünüm: 
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Motor Kuvvet Hesaplaması 
 

 
Ek 42: Motor Kuvvet Hesaplaması 

 
Motor konumlandırmalarımız göz önünde bulundurulduğunda aracın x eksenindeki hareketine 
katkı sağlayan toplam 4 adet motor vardır. Bunların ikisi aracın arkasında ikisi aracın önünde 
konumlandırılmaktadır. Karşılıklı denk gelen her iki motor x eksenine 45 derece açıyla 
duracak şekilde konumlandırılmıştır ve her biri 28 Nm tork oluşturmaktadır. X eksenine 45  
derece açıyla duruyor olmalarından ötürü her bir motorun oluşturduğu itiş gücü X ve Y 
eksenlerine eşit bir şekilde paylaştırılmaktadır. X ekseninde hareket ederken, Y ekseninde 
oluşan itiş gücünden kaynaklanan güç vektörünü karşılıklı konumlandırılmış motorlar 
sönümlemektedir. Bu sayede X eksenindeki hareket olumsuz etkilenmemektedir.    
  
Aracımızın Z eksenindeki hareketi ise aracın kütle ve ağırlık merkezleri baz alınarak 
konumlandırılmış 4 adet motor sağlamaktadır. Bu 4 motorun oluşturduğu toplam itki kuvveti 
ise yaklaşık 11.5-12 kgf’dir. Bu değer aracımızın Z eksenindeki hareketine fazlasıyla yetecek 
kuvveti oluşturmaktadır. 
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Motor Ters İtme Değerleri 
 
PWM İTME AKIM VOLTAJ 
1450,0 16,0 0,4 24,8 
1400,0 136,3 0,5 24,8 
1350,0 334,7 0,8 24,8 
1300,0 543,5 1,1 24,8 
1250,0 739,2 1,6 24,8 
1200,0 965,2 2,0 24,8 
1150,0 1202,7 2,9 24,8 
1100,0 1443,8 3,8 24,8 
1050,0 1508,9 4,7 24,8 
1000,0 1770,3 6,8 24,8 
 

Ek 43: Motor Ters İtme Değerleri 

 
 
 
Motor Düz İtme Değerleri 
 

PWM İTME(Gram) AKIM VOLTAJ 
1550,00 56,32833 0,436667 24,8 
1600,00 215,2227 0,601818 24,8 
1650,00 385,4709 0,962727 24,8 
1700,00 595,0409 1,629091 24,8 
1750,00 822,64 2,257273 24,8 
1800,00 1019,545 3,551818 24,8 
1850,00 1267,553 4,325455 24,8 
1900,00 1476,625 5,694545 24,8 
1950,00 1583,804 6,629091 24,8 
2000,00 1557,93 6,143636 24,8 

 
Ek 44: Motor Düz İtme Değerleri 
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Ek 46: Aracın Parçalara Ayrılmış Hâli 

Aracımızın teknik çizimlerinde de görüldüğü gibi aracımızın boyutları yarışma isterlerine 
uygundur ve görevlere hazırdır. Mekanik ekibi olarak aralıksız çalışmalar sonucunda 
aracımızın ismi olan İmmorto’nun Operatörü için özgün ve kullanımı rahat bir araç oluşturdu. 

 

Ek 45: Araç Teknik Çizimi 

Aracımızın tüm parçalarının sökülmüş hali aşağıda verilmiştir. 
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Ek 47: İticinin Parçalara Ayrılmış Hâli 

Ek 48: İtici Pervanesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su altı iticisi aracımızın su altında istediği yöne rahat bir şekilde manevra atmasını sağlayıp 
görevleri başarıyla tamamlamasını sağlayacaktır. İticimizi Degz firmasından aldık. 
Üretiminde pervanesini yüksek verimlilik sağlayacak şekilde oluşturduklarından dolayı bizim 
için uygun bir itici seçimi olmuştur. Motoru yüksek itiş gücüne sahip bir motordur. 
Sızdırmazlık ve dayanıklılık açısından testlere tabii tutulmuştur. 

Motorumuzda parçaların takılması ve sökülmesi çok rahat olduğundan dolayı herhangi aksi 
bir durumda tamiri ve değiştirilmesi oldukça kolay olmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

Ek 49: İtici İtki Değerleri Grafiği 

Triton kapalı itki test sisteminde 25.5 Volt- 7 Amper seviyesinde 2 kg/f üzerinde itme kuvveti 
oluşturmaktadır. 

Bunun yanında simetrik itme kuvveti konfigürasyonu sayesinde tüm motorların tüm 
manevralarda kullanılması sağlanacaktır. 

 

Ek 50: İtici Verimlilik Değerleri Grafiği 

 

1300 PWM değerinde 24,75 g/W verimlilik değeri elde edilmiştir. 
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Pleksi Şasi: Aracımızın şasisini oluştururken pleksi şasi kullanıyoruz. Kolayca 
şekillendirilebildiği için aracımızın montajında bize rahatlık sağlamaktadır. Kullanma 
sebeplerimizi Mekanik Tasarım Süreci 4.2.(Robotun Şasesi) kısmında açıkladık.  

 

Ek 33: Pleksi Şasi 

 

Ek 34: Şasi Teknik Çizimi 
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Ek 36: Kelepçeler 

Kelepçeler: Kelepçelerin bir ucuna çıkıntı bir ucuna boşluk oluşturarak birbirine takıyoruz. 
Kelepçeleri kauçuk tarzı malzemelerle birleştirip tüpümüzü tutmak için kullanıyoruz. Bunu 
yapmamızın sebebi sağlam bir montaj gerçekleştirmek ve tüpün sabit kalmasını sağlamaktır. 

 

Ek 35: Kelepçe Teknik Çizimi 
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Ek 37: İlk Motor Bağlantı Parçası 

Ek 38: ÖTR Motor Bağlantı Parçası 

Motor Bağlantı Elemanları: Motor bağlantı elemanları motorları uygun açı ve pozisyonda 
konumlandırabilmek ve motorların oluşturduğu itiş gücünü şaseye aktarabilmek için 
tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında farklı tasarımlar arasından aracımıza en uygun tasarımı 
oluşturmaya özen gösterdik. 
 

İlk Motor Bağlantı Parçası Tasarımı 

Aracımızın tutturmak için tasarladığımız motor bağlantı parçalarını ilk oluşturduğumuzda en 
mantıklı gelen tasarımı oluşturduğumuzu düşündük. Fakat hem boyut hem sağlamlık hem de 
montaj rahatlığı açısından bize sorun çıkardığını fark edince değiştirmemiz gerektiğine karar 
verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖTR Motor Bağlantı Parçası Tasarımları 

ÖTR’de kullanmak için aracımıza daha uygun olup motorlarımızın sağlamlığı ve montajı 
konusunda bize sorun çıkarmayacak bir tasarıma yönelmeye karar verdik. Fakat bu tasarımda 
da bağlantı parçalarının keskin kenarlı olması ve kablolarımızın geçmesi için bir delik 
olmamasının sorun oluşturduğunu fark ettik. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

50 

 

Ek 39: Yeni Dikey Bağlantı Parçası Teknik Çizimi 

Ek 40: Yeni Dikey Bağlantı Parçası 

Yeni Motor Bağlantı Parçası Tasarımları 

Bunun sonucunda kendimize daha ergonomik, kablo geçişlerinin kolay olduğu, montaj 
işlemleri konusunda sorun çıkarmayacak ve istediğimiz açıları bize tam olarak verebilen bir 
motor bağlantı parçası oluşturduk. 

 

Dikey Motor Bağlantı Parçası: 
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Ek 42: Yeni 45 Derece Açılı Motor Bağlantı Parçası 

 
45 Derece Açılı Motor Bağlantı Parçası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek 41: Yeni 45 Derece Açılı Motor Bağlantı Parçası Teknik Çizimi 
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Ek 43: Tutucu Kol 

Ek 44: Tutucu Kol Teknik Çizimi 

Pnömatik Silindirli Kol: Kendi sistemimizde kullanmaya gayet müsait olan tutucu kol 
seçiminde Degz firmasının pnömatik sualtı tutucu sistemini kullanıyoruz. 
 
Seçimimizi pnömatik bir tutucudan yapmamızın sebepleri şunlardır. Birincisi, su altında 
kullanılan mekanik dişli sistemine sahip tutucu kolların operasyon sırasında bozulma/kırılma 
ihtimali daha yüksektir. Pnömatik silindirli sistemde ise bu ihtimal bir hayli düşük olup 
güvenilirliği daha yüksektir. Bir diğer sebepse kavrama gücünün gayet yüksek olup kavranan 
parçaya zarar vermiyor oluşudur. Bu da bize hem iş güvenliği açısından hem de operasyon 
sırasında kavranacak nesnelerin taşınması açısından büyük artılar sağlamaktadır. Son olarak 
ise bu tutucu kolun kavrama noktalarının 3B yazıcı ile basılmış olması ve bu noktaları 
istediğimiz zaman modifiye edip aracımıza daha uygun bir hale getirebilme şansımızın olması 
bu tutucu kolu seçmemizdeki ana etmenlerdir. 
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Ek 45: Pnömatik Kol Tutucu ve Şaside Görünümü 

Pnömatik Silindirli Kol Tutucu: Eşyaları taşımak, iktirmek gibi birçok şeyi yaptığımız 
aracımızın tutucu kolunu sabitlemek ve eğim vermek için bir tutucu oluşturduk. Tutucu kolun 
15 derece açıyla durmasını sağlayarak puzzle görevi gibi görevlerde operatörümüzün daha 
rahat bir görev ortamına sahip olmasını sağladık. Parçamızı 3B yazıcı ile basıp aracımızın alt 
bölgesindeki sigma profile sabitledik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

54 

 

Ek 46: Tutma Kolu 

Ek 47: Aracın Kanatları 

Tutma Kolu: Aracı taşırken hem aracın zarar görmemesi hem de çok fazla zorluk çekmemek 
için ergonomik bir tasarım yaparak bu sorunları ortadan kaldırdık. Tutma kolunu aracımızın 
üst bölümünde pleksi şasileri birbirine tutturmak için kullandığımız sigma profillerin arasına 
yerleştirdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aracın Kanatları: Motorlarımızı koruması ve dengemizi bozmaması için bir kanat 
oluşturduk. Motorlarımızın akışının bozulmaması için yaptığımız  analizler  ile 
motorlarımızın akışını inceledik ve aldığımız sonuçlara göre kanatlarda delikler oluşturduk. 
Bunun yanında aracımızın otonom kapı görevini yaparken takılmaması için ve su altında 
herhangi bir tehlike oluşmaması adına kanatlarımızın keskin köşelerini eğimli bir şekilde 
tasarlayarak bu tehlikelere karşı önlem almış oluyoruz. 
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Ek 48: Aracın Kanatlarının Teknik Çizimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sızdırmaz Hazne Sistemi: Bu sistem robotumuzun elektronik parçalarını sudan koruyan 
silindirik cisimdir. Tüp, Ön kapak, Arka kapak, Flanş, O-ring ve Aktarım PCB’si olmak üzere 
toplam 6 parçadan oluşmaktadır. Aşağıda sistemin teknik çizimi verilmiştir. 
 

 

Ek 49: Sızdırmaz Haznenin Teknik Çizimi 
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Ek 50: O-Ring 

Sızdırmazlık Sisteminin Çalışma Prensibi: Sızdırmazlık sistemi basitçe kapakların 
üzerindeki olukların içerisine yerleştirilen olukların çapından biraz daha büyük çapa sahip 
contaların sıkıştırılması ile çalışmaktadır. Bu sıkıştırma işlemi iki yüzey arasındaki boşluğu 
kapatarak sıvı geçişini kısıtlamaktadır. Bu sayede tüpümüzün içerisindeki elektronik aksam 
zarar görmemektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 VİDA 

CONTALAR
AR 

Akrilik Tüp 

 
Akrilik 
Kapak 

Aktarım  

PCB’si 

Ek 51: Sızdırmaz Haznenin Parçalara Ayrılmış Hâli 
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4.2.2. Malzemeler  
Robotumuzun malzemelerini seçerken yerli ve milli olmalarına dikkat ettik. Bu yüzden 
malzemelerimizin çoğunluğunu Degz firmasından satın aldık. Bunun yanında kendi 3B 
yazıcımızdan bastırdığımız malzemelerimiz de bulunmaktadır. Elektronik parçalarımız 
Elektronik Tasarım Süreci(4.3.1.) kısmında belirtilmiştir. 

 

KOMPONENT MALZEMELER ADET 
Sızdırmaz Hazne Akrilik ve Alüminyum 1 
İtici Gövde Malzemesi Poliüretan 8 
İtici Pervane Malzemesi PLA 8 
Dökme Silikon Su geçirmez dökme silikon 1 

Ana Gövde Pleksi ve Kompozit - 
Conta Plastik 6 
Robotik Kol PLA 1 
Bağlantı vida ve somunlar Paslanmaz Çelik - 

Alt Kapak 7xxx Alüminyum 1 
Üst Kapak 7xxx Alüminyum 1 
Flanş 7xxx Alüminyum 2 
Sigma Profil Alüminyum 2 
Dikey Motor Bağlantı 
Parçası 

PLA 4 

45 Dereceli Ön Motor 
Bağlantı Parçası 

PLA 2 

45 Dereceli Arka Motor 
Bağlantı Parçası 

PLA 2 

Robotik Kol Tutma Aparatı PLA 1 

9 Pin Konnektör  1 
Su altı Aydınlatması 1500 Lümen Işık 1 
Pleksi Şasi Pleksi 2 
Kelepçe PLA 4 
Elektronik tablası PLA 1 
Akrilik Kanat Akrilik 4 
Kanat Bağlantı Elemanları PLA 16 
Tutma Kolu PLA 1 
Yüzdürücü Sünger - 
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Ek 52: Pleksiglas 

 
Pleksiglas(PMMA):Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan 
plastik bir malzemedir. Saydam ve yarı saydam olabilir. 
Kolay işlenebilen, kesilebilen, delinebilen, hafif bir yapısı 
vardır. Genellikle çeşitli ebatlarda düz levhalar halinde 
bulunur. 90 °C  – 115 °C de etüvde ısıtılarak yumuşatılır. 
Böylece kalıplanarak istenilen biçim verilir. Camdan daha 
dayanıklı ve hafiftir. Tek dezavantajı termodinamik bir 
yapıda olduğundan yanmaya karşı dayanıklığı daha azdır. 
Kullanıcılarını imalat aşamasında zor durumda bırakmaz. 
Pleksi ekstruder levhalar gibi kesimde şişirmede ve 
şekillendirmede problem çıkarmaz. Genleşme katsayısı, 

yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri 
standartlara uygun ve polimer sayısı yüksektir. Bizim 
kullanma sebebimiz darbelere karşı dayanıklı olmaması, keskin kenarlı olmaması, mukavemet 
oranının yüksek olması, ısıya dayanıklı olması, kolay şekillendirilebilmesidir. 
 

Sigma Profil: Sigma profil günümüzde çelik 
konstrüksiyon ürünlerinin yerini almaya başlamıştır. 
Demonte şekilde hazırlanan ürünler modüler yapısı 
sayesinde profillerin kolayca birbirine bağlanmasını 
sağlar. Özellikle alüminyum profiller yaygın olarak tercih 
edilen ürünler arasındadır. Üretim aşamasında ürünlerin 
tamamı CNC tezgâhlarında üretilir. Söz konusu ürünleri 
özellikle güç altında kalan bölümler için tercih ettik. Biz 
de robotumuzu üretirken 20x20 Sigma profil kullandık. 
Bunun sebebi bağlantıların kolay sağlanması, dengeli ve 
simetrik bir araç tasarımında etkili olması ve ağırlık hesabı 
yapabilmek için gayet uygun olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 54: Sigma Profil Ebat Tablosu 

 

EBAT 

Ağırlık 0,434 kg/mt 

Alan 155,4 mm2 

ATALET MOMENTİ - x 0,68 cm4 

ATALET MOMENTİ - y 0,68 cm4 

MUKAVEMET MOMENTİ - x 0.68 cm3 

MUKAVEMET MOMENTİ - Y 0,68 cm3 

Ek 53: Sigma Profil Teknik Çizimi 
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Ek 55: Filament 

Filament: Yenilenebilme özelliğine sahip PLA filament, petrol ürünleri 
gibi doğaya zarar vermez. Tam anlamıyla organik bileşendir. PLA 
filamenti doğa içerisinde kalıcı değildir. Çevreye zarar vermez ve 
kanserojen tehlikesi içermez. Toprağa atıldığı zaman bir veya iki senede 
kaybolur. Petrol ürünlerini toprakta kaybolması ise asırlar sürer. 3D 
yazıcılar mühendis ve mimarların maket ve prototip çalışmalarında hız 
ve kolaylık sağlayan mükemmel bir seçenektir. PLA filamenti, karmaşık 
modellerdeki ayrıntılar bakımından ABS seçeneklerine göre daha iyidir. 

 

 

 

 

 

Avantajlar Dezavantajlar 
• Biyolojik kaynaklı, biyolojik olarak parçalanabilir. 
• Kokusuzdur. 
• Zımpara kağıdı ile işlenebilir ve akrilik boya ile 

boyanabilir. 
• UV ışınlarına karşı dirençlidir. 

• Neme karşı dayanıklığı düşüktür. 
• Kolayca yapıştırılamaz 

Baskı Kolaylığı

Görsel Kalite

Azami Stres

Gerilme UzamasıDarbe Direnci

Katmanların Yapışması

Isı Dayanımı

PLA
Seri 1 Sütun1

Ek 56: PLA Değer Grafiği 
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1Kg Filament Uzunluğu 332 

Doğruluk Çapı 0.03 

Erime Akışkanlığı(g/10dk) 2.0g-10g/dk(190C/2.16Kg) 

Gerilme Dayanımı(Direnci MPa) 50 

IZOD Darbe Dayanımı(KJ/m2) 5 

Kopma Esnemesi(%) 3 

Tabla Sıcaklığı(Celsius) 60-80 

Yazdırma Sıcaklığı(Celcius) 190-230 

Yoğunluk(Özgül Ağırlık)(g/cm3) 1.20 

Ek 57: PLA Değer Tablosu 

 

Ek 58: ABS Değer Grafiği 

Avantajlar Dezavantajlar 
• Parlak bir yüzey elde etmek için 

aseton buharı ile işlenebilir. 
• Zımpara kağıdı ile işlenebilir ve 

akrilik boya ile boyanabilir. 
• Aseton, güçlü yapıştırıcı olarak da 

kullanılabilir. 
• Aşınma direnci iyidir. 

• UV ışınlara duyarlıdır. 
• Üretim sırasında koku yayar. 
• Potansiyel olarak yüksek duman 

emisyonları yayar. Filtre 
gerektirmektedir. 

Baskı Kolaylığı

Görsel Kalite

Azami Stres

Gerilme UzamasıDarbe Direnci

Katmanların Yapışması

Isı Dayanımı

ABS
Seri 1 Seri 2
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Ek 59: Sızdırmaz Hazne 

Ek 60: Conta 

Sızdırmaz Hazne: Hazne de yerli firmamız olan Degz’in ürettiği 
Patentli Aktarım Teknolojisine sahip 100-200 metre azami derinliğe 
dayanıklı akrilik ve alüminyum türevi sızdırmaz hazne kullandık. 300 
mm boyutlarında tuzlu suda kullanıma uygun olması 8 motorlu 
tasarımımız için oldukça elverişli olması / 8pin iletişim hattı / 4 adet(8 
pin) anahtarlama kanalı hattına, her kapakta aktarımlar dahil 4 
sızdırmazlık elemanına sahip olması seçimimizi oldukça etkiledi. 
Sızdırmaz Haznemiz fiyat muadillerine göre oldukça avantajlıdır. 

Özellikleri; 

• İç Çap 90mm 
• Dış Çap 100mm 
• Tuzlu Suda Kullanıma Uygun 
• Anodize Alüminyum ve Krom Malzeme 
• 100-200 Metre Azami Derinlik 
• Patentli Aktarım Teknolojisi 
• Daha Az Sızdırmazlık Elemanı(her kapakta aktarımlar dahil 4 adet) 
• 8 motora kadar çıkış(24 pin)/8pin iletişim hattı/4 adet(8 pin) anahtarlama kanalı 

 

 

 

O-Ring(Conta): O-ring(Conta), yuvarlak enine kesite sahip bir 
elastomer halkasıdır, bir oluğa oturtmak üzere tasarlanmıştır ve iki 
veya daha fazla parça arasında montaj sırasında sıkıştırılarak ara 
yüzeyde bir sızdırmazlar oluşturur. 

 

Dökme Silikon: İki bileşenli bir karışımdan (Baz ve küratif; A + B), çok yumuşak ile orta 
sertlikte değişen bir silikon kauçuk türüdür. Bu bileşenlerden ilki olarak RTV silikonu 
kullanılır, ikinci bileşen olarak platin ya da dibutiltin dilaurat gibi bir kalay bileşiğinden 
oluşan katalizör kullanılmaktadır. Dökme silikon kullanmamızın sebepleri aşağıda 
sıralanmıştır; 

• Düşük viskozite (akışkanlık sayesinde tüm detaylara kolayca girebilme  
• Bakır ve Kalay yüzeyler hariç hiçbir yüzeye tutunmama  
• Yüksek Kopma ve Yırtılma Direnci 
• Yüksek Isı Dayanımı  
• Yüksek Kimyasal Dayanım  
• Düşük Çekme Oranı  
• Yüksek Kimyasal Dayanım 
• Yüksek Mekanik Dayanım 
• Yüksek Kopma ve Yırtılma Direnci  
• Anti Alerjenik Olması ve İnsan teninde Uygulanabilmesi 

Boyutlar 300mm 
Ağırlık 1.110 Kg 
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Ek 61: Konnektör 

Ek 62: Sıkıştırma Somunu 

Ek 63: Robotik Kol 

 

Konnektör: Su Geçirmez IP68 sertifikasına sahip 
konnektörler, aracımızda sağlıklı bir bağlantı yolu 
oluşturmamıza yardımcı olacaktır. 

Özellikleri: 

• Model: SD16 
• Su Geçirmez Seviye: IP68 
• Anma Akımı: 5A 
• Dayanım Gerilimi: AC 1500V 
• Kablo Aralığı: 4-8mm 
• Terminaller: 9 Pi 

 

 

 

 

Robotik Kol: Su altı görevlerini gerçekleştirmek için gereken 
tutucu kol,  yaklaşık 0,8 saniye içerisinde açılıp kapanabilir. Su 
altındaki nesneleri hızlı bir şekilde toplayabilmemize yardımcı olur. 
10 cm boyuta kadar nesneleri kolaylıkla tutabilen kol basit bir açma 
kapama sinyali ile karadan veya su altından kullanılabilir. Tutma 
şiddetini basınçla ayarlayarak hassas nesneleri hafif bir şekilde 
tutabilir veya ağır nesneleri güçlü bir şekilde kavratabiliyoruz.  

Kendi sistemimizde pnömatik silindirli bir kol kullandık bunun 
sebebi pnömatik silindirin kolay kullanımı ve yüksek basınç 
uygulama özelliğine sahip olmasıdır. Kıskacın yapısı cisimleri 
kavramaya ve iktirmeye gayet müsaitdir. 

Özellikleri: 

• Ağız Açıklığı: 120mm 
• Uzunluk: Açık 305mm, Kapalı 315mm 
• Genişlik: 90mm 
• Tutma Kuvveti: 2.8 Bar basınç altında yaklaşık 180Newton 
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Ek 65: Su Altı Aydınlatması Teknik Çizimi 

Su Altı Aydınlatması: 
Aydınlatma tarafında Degz firmasının 1500 lümen 
şiddetinde ışık verebilen, aşırı ısı koruması bulunan 
su altı aydınlatmasını kullanıyoruz. 300 metreye 
kadar basınç dayanımına sahip olan 15-48V arasında 
besleme gerilimine sahiptir ve gerekli akımı kendisi 
regüle edebilmektedir. Parlaklığı ayarlayabilmek için 
Arduino, Raspberry Pi gibi kartlardan sağlayacağınız 
pwm sinyalini 0-1500 µS arasında belirleyebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyutlar 54x58x43mm 
Ağırlık 170 Gram 

PWM 15-48V GND 
BEYAZ MAVİ YEŞİL 

Ek 64: Su Altı Aydınlatması 
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Parça Envanter Durumu 

S.NO Malzeme Adı Adet/Miktar Hazır Alma/Geliştirme/Tasarım 
Durumu 

1 Sızdırmaz Hazne 1 adet Hazır 
2 İtici Gövde Malzemesi 8 adet Hazır 
3 İtici Pervane Malzemesi 8 adet Hazır 
4 Dökme Silikon 1 adet Alınacak 
5 Ana Gövde  - Hazır 
6 Conta  6 adet Hazır 
7 Robotik Kol 1 adet Hazır 
8 Bağlantı, vida ve somunlar - Hazır 
9 Alt Kapak 1 adet Hazır 
10 Üst Kapak 1 adet Hazır 
11 Su Altı Aydınlatması 1 adet Hazır 
12 İletişim Kablosu 30 Metre Hazır 
13 Filament - Hazır 
14 Kamera 2 adet Hazır 
15 Joystick 2 adet Hazır 
16 Kumanda paneli 1 adet Ekran alındı, gövde kısmının 

tasarımı hazır oluşturulması kaldı. 
17 Raspberry Pi 1 adet  Hazır 
18 Arduino Nano 1 adet Hazır 
19 RS485  5 adet Hazır 
20 Jumper kablo  100 adet  Okulumuzda Mevcut 
21 ESC 8 adet  Hazır 
22 Hava Kompresörü 9 lt 1 adet Hazır 
23 Buton 4 adet Hazır 
24 Anahtar 2 adet Hazır 
25 Denizaltı aracı kanatları 4 adet Tasarımı oluşturuldu, kesimi yapıldı. 
26 Robotik Kol Tutma Aparatı 1 adet 3B yazıcıdan baskı alındı. 
27 Hazne tutma kelepçeleri 4 adet 3B yazıcıdan baskı alındı. 
28 Dikey Motor Bağlantı 

Parçaları 
4 adet 3B yazıcıdan baskı alındı. 

29 45 derece Motor Bağlantı 
Parçaları 

4 adet 3B yazıcıdan baskı alındı. 

30 Pleksi Şasi  2 adet Tasarımı yapılıp kesimi 
gerçekleştirdik. 

31 Elektronik Tablası 1 adet 3B yazıcıdan baskı alındı. 
32 Güç Dağıtım Kartı 1 adet Hazır 
33 Anakart 1 adet Hazır 
34 Batarya 1 adet Hazır 
35 Kumanda Modülü 1 adet Hazır 
36 Zımpara 3 paket Hazır 
37 Kelepçe 30 adet Hazır 
38 3 eksenli joystick 1 adet Hazır 
39  Ekran 12 inç 1 adet Hazır 
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Ek 66: 3B Yazıcı Baskısı 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımızın üretiminde birçok üretim yöntemi kullanıyoruz bunun sebebi aracımızın 
hem karmaşık bir yapıya sahip olması hem de kendi ürettiğimiz parçalar bulunmasıdır.   

Aracımızı Üretirken Kullandığımız Üretim Yöntemleri: 

• 3B Yazıcıdan Baskı Alma 
• Silikon Döküm 
• Lazer Kesim 
• Alüminyum İşleme Yöntemleri  
• Delik açma, Kesim İşlemleri 

 
 
 
3B Yazıcı İle Baskı Alma: Aracımızı üretirken en çok verim aldığımız 
üretim yöntemlerinden biri 3B yazıcı kullanımıdır. 3 boyutlu yazıcıdan 
baskı aldığımız için istediğimiz parçadan istediğimiz kadar üretebildik ve 
envanterimizde yeterli derecede filament bulunmasından dolayı üretim 
maliyetini en aza indirdik. Ayrıca üretimi yerli olarak üretilen Zaxe Z1 
modelinde yaptığımız için hem 3 boyutlu yazıcıda hem de parça 
üretiminde dışa bağımlılığı en az düzeye indirdik. 

 

 
Teknik Özellikleri; 

• Baskı Hacmi: 200x200x205 mm 
• Dış Ölçüler: 380mm x 380mm x 540mm (E x B xY) 
• Baskı Alanı Sıcaklığı: 20 °C – 50 °C 
• Ekstruder Max Sıcaklığı: 320 °C 
• Baskı Tablası Max Sıcaklığı: 110°C  
• Baskı Teknolojisi: FFF 
• Baskı Alanı: Kaplı Isı Kontrollü 
• Kalibrasyon: Yazılım Yönlendirmeli 

 

3B Yazıcı ile Üretilen Malzemeler: 

• Robotik Kol Tutma Aparatı 
• Dikey Motor Bağlantı Parçası 
• 45 Derece ön Motor Bağlantı Parçası 
• Araç Tutma Kolu 
• Tüp Sabitleme Kelepçeleri 
• Elektronik Tablası 
• Araç Taşıma Kolu 
• Kanat Sabitleme Parçası 
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Parçalarımızı basarken kullandığımız yazılımın ismi XDesktoptur. Bu yazılım Zaxe şirketinin 
kendi cihazları için ürettiği bir yazılımdır ve kullanım açısından oldukça elverişlidir. 

 

 

Ek 67: XDesktop Uygulaması 

 
 

 

Silikon Döküm ile Parça İmalatı: Silikon 
Kalıplama, Vakumlu döküm işlemi, bir tür düşük 
basınçlı vakumlu enjeksiyon üretimidir. Önceden 
Hazırlanmış bir silikon ya da poliüretan kalıbın içine 
malzeme dökümünün gerçekleşmesi anlamına gelir. 
Vakumlu döküm tekniği, tek bir kalıptan çok sayıda 
parça elde etmeyi mümkün kılar. Bu nedenle, 
vakumlu döküm önemli ölçüde çok uygun bir bütçe 
ve sıfır yanılma ile sonuçlanır. Bu sayede ise parça 
üretimindeki başarı oranımızı arttırdık. 

 

 

 

 

 

Ek 68: Silikon Döküm Uygulaması 
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Lazer Kesim: Lazer kesim; Demir, bimetal, 
alüminyum, Paslanmaz ve metal malzemeleri 
kesmek için tercih edilen ve genellikle 
endüstriyel üretim için kullanılan ve aynı 
zamanda okullar, kobiler ve hobi uzmanları 
tarafından kullanılmaya başlanan bir teknolojidir. 
Lazer ile kesme işlemi, çoğunlukla optik 
aracılığıyla yüksek güç üreten bir lazerin çıkışını 
yönlendirerek gerçekleşir. Lazer optiği ve CNC, 
üretilen malzemeyi veya lazer ışını yönlendirir ve 
kendi amacı için kullanılır. Biz de kendi pleksi 
şasilerimizin kesiminde lazer kesim aleti 
kullanıyoruz. 

 

 

CNC İşleme: CNC işleme, karmaşık şekilli iş 
parçalarını işlemek için mekanik ekipmandan ve 
sayısal bir kontrol sisteminden oluşan yüksek 
verimli otomatik bir takım tezgahıdır. CNC 
işleme merkezi yüksek mekatronik bir üründür. İş 
parçası kelepçelendikten sonra, CNC işleme 
sistemi, cihazı otomatik olarak seçmek, takımı 
otomatik olarak ayarlamak, iş mili hızını, 
ilerlemeyi, vb. Farklı prosedürleri otomatik olarak 
değiştirmek için CNC tak tezgâhını kontrol 

edilebilir. Sigma profilleri CNC ile kestik.  

 

 

Taşlama Makinesi: Taşlama makineleri, metalden 
cama, paslanmaz çelikten mermere kadar her türlü 
malzemeye kesme, taşlama ve zımparalama işlemi 
uygulamanızı sağlayan; yüksek hızda dönme prensibi 
ile çalışan el aletlerdir. Üretim aşamalarında taşlama 
aletini gerekli bütün güvenlik ekipmanlarını kullanarak 
ve 5 metre güvenli mesafe kuralına uyarak kullandık. 

 

Ek 69: Lazer Kesim 

Ek 70: CNC İşleme 

Ek 71: Taşlama Makinesi 



 

 

68 

 

 

 
Vidalama ve Yiv Açma: Uygun boyutlardaki vidalar için boyutlarından belli bir oranda daha 
küçük olan kılavuzlar ile vida dişlerinin açılmasına yiv açma denir. Yiv açma işlemi sırasında 
kimi ölçülerde çok aşamalı yiv açma işlemi yapılması gerekebilmektedir. Bunun sebebi ise 
vida boyutu arttıkça yiv içerisindeki dişlerin derinliğinin artması dolayısıyla kılavuz ile 
dişlerin açılması işleminin zorlaşmasıdır. 

Kimi vidalama işlemlerinde vida dişlerinin standart saat yönünde sıkma yerine saatin tersi 
yönünde sıkılan vidalar kullanılması gerekebilmektedir. Motor pervaneleri, valf yayları ve 
kasnak gibi belli bir periyot ile dönen cisimlerin sabitlenmesi için bu tip vidaların kullanılması 
gerekebilir. Bunun sebebi ise dönme işlemi sırasında vidanın eylemsizlik isteği nedeni ile 
dönüş sırasında gevşeyip çıkabilme ihtimalinin olmasıdır. 

 

Ek 72: Vidalama ve Delik Açma Seti 
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Lehim Yapma: 60/40 kalay/kurşun alaşımı ile oluşturulmuş ince lehim tellerini yaklaşık 300 
derece sıcaklıktaki lehim makinesi(havya) ile eritip elektronik parçaları ya da kabloları 
birbirleri ile ya da PCB ile birleştirme işlemine lehim yapma denir. Aracımızın elektronik 
aksamlarının birleştirilmesi aşamasında çokça kullandığımız bu işlem sırasında gerekli 
güvenlik önlemlerini de almayı ihmal etmedik. 

 

Ek 73: Lehim Yapma İşlemi 

Lehim Malzemeleri: 

Lehim Makinesi: Lehim makinesi devre elemanlarını birbirine lehimlemek için kullanılan bir 
cihazdır. Lehimleme işleminde havya ısınarak lehim telini eritir ve elektronik komponentleri 
birbirine montajlamada kullanılır. Lehimleme işlemi gerçekleştirilirken gerekli olan yüksek 
ısı havyadan karşılanır. Bu sayede lehim teli eritilir. Biz de aracımızı oluştururken motorları 
birbirine bağlama ve elektronik parçaların montajı gibi işlemlerde lehim makinesini 
kullanarak robotu birleştirdik. 

Lehim Teli: Elektronik sistem oluştururken bir devre kurmak veya parçaları birbirine 
tutturmak için yapılan lehimleme işleminde ihtiyaç duyulan ana madde lehim telidir. Lehim 
telleri kalay ve kurşun karışımından oluşur. Bir lehim telinin kalitesi içindeki kalay oranına 
göre değişir. Kalay oranı ne kadar çoksa tel o kadar kaliteli olur. Takımımızda elektronik 
ekibimizin çok sık olarak kullandığı lehim telleri aracımızın motorlarını ve elektronik 
parçalarını birleştirmede büyük bir rol oynar. 

Lehim Pastası: Lehim pastası ya da diğer adıyla krem lehim %62 kalay, %36 kurşun ve %2 
oranında gümüş alaşımından oluşur. Devre kartlarında lehimleme işlemi yapılırken lehim 
pastası kullanılır. Lehim pastası elektronik kartların dışında lehim işleminin temiz 
yapılmasında da kullanılır. Lehim pastası lehimin yapılacağı yerdeki oksitlenmeleri gidererek 
lehimin yapılacağı alanı temizler ve lehimin daha kaliteli olmasını sağlar. 

Lehim Pompası: Vakumlama işlemi yaparken eski lehimin sökülmesini sağlar. 



 

 

70 

 

Ek 74: Delik Açma 

Ek 75: Testere 

Delik Açma: Delik açma çeşitli komponentlerin üzerine 
matkap ve türevlerinden oluşan araçlarla delik delme 
uygulamasına denir. Delik delme yöntemi için en uygun araç 
matkaptır. Matkap, uçları değişebildiği ve her türlü parçayı 
delebildiği için en uygun araçtır. Biz de aracımızda montaj 
işlemlerini gerçekleştirmek ve gerekli vidalama işlemlerini 
yapmak için delik açma yöntemini kullanmaktayız. 

 

Kesme: Kesme, üretimde kullanılacak araçların ihtiyaç duyulan boyutlarda bölünmesi ve 
parçalanması işlemidir. Kesme işleminde 2 tane önemli husus bulunmaktadır. Bunlar 
hesaplama ve uygulama işlemleridir. Hesaplama yapılırken en ince detaya kadar hesaplama 
yapılıp işleme daha sonra başlanmalıdır çünkü bir malzeme kestikten sonra eski haline 
döndürülemez. Bir diğer husus ise uygulama kısmıdır. Uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi 
çok dikkatli ve sakin bir şekilde kesme işlemini gerçekleştirmelidir. Biz de aracımızda şasiyi 
oluşturan 20x20 sigma profillerin kesimini kesme işlemiyle gerçekleştirmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Verme: Şekil verme, istenen malzemenin istenen boyuta 
ve şekle getirilmesi işlemidir. Şekil verme işlemi için zımpara 
ve testere gibi araçlarla beraber başka çeşitli aletler de 
kullanılabilir. Günümüz teknolojisi sayesinde 3D yazıcılar ile 
istediğimiz şekilde araçları istediğimiz malzemeden 
oluşturabildiğimiz için işlem kolaylaşmıştır. Biz de aracımızda 
motor bağlantı parçaları, profil bağlantı parçaları ve iskeletin 
bir kısmını şekil verme işlemiyle gerçekleştirmekteyiz. 
Parçalarımızın keskin noktalarını zımpara ile düzleştirdik. 

 

 

 

Ek 76: Zımpara 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracımızın tahmini boyutları 48x37x28cm olacaktır. Aracımızın tahmini çıplak kütlesi ise 6 
kg olacak. Aracın yüzerliğini sağlamak için kütle/hacim oranını suyun kütle/hacim oranına 
eşit/yakın tutmayı hedefledik. Bunu başarmak için ise aracın hacmini arttırıp aynı oranda 
kütlesini arttırmayan hacimleri -yani bizim deyişimizle “çöp hacimleri”- olabildiğince araca 
eklememeye çalıştık. Eklemek zorunda olduğumuz “çöp hacimleri” nötrlemek için ise 
balıkçılıkta kullanılan ağırlıkları uygun hale getirip araca eklemeyi planlıyoruz. 

Aracımızda bulunan en büyük “çöp hacim”i elektronikleri içerisinde sakladığımız akrilik tüp 
oluşturmaktadır. İçerisindeki elektroniklerin kütlelerini de hesaba kattığımızda tüpten 
kaynaklanan çöp hacim için yaklaşık 1,2 – 1,4 kg kadar bir ağırlık eklememiz gerekeceğini 
hesapladık. Bu durumda ise aracın yaklaşık toplam kütlesi 7.2 - 7.6 kg arasında olacaktır. 
Aracımızın yoğunluğu suyun yoğunluğundan yani 1000kg/m3 değerinden daha yüksektir. Bu 
sebeple aracımız suya batmaktadır. Yüzdürücüler ile aracımızın yoğunluğunu su ile 
dengeleyeceğiz. 

Tahmini Fiziksel Özellikler Tablosu 

Uzunluk Hacim Kütle 

48x37x28cm 0.008m3 7.311Kg 

 

  

 

 

 

 

BOY 

48cm 

EN 

37CM 
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** 

YÜKSEKLİK 

28cm 
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Malzeme Adet Kütle Toplam Kütle 

Triton M1 İtici 8 0.150kg 1.2kg 

ESC 8 0.009kg 0.072kg 

Robot Kol 1 0.418kg 0.418kg 

Mizu 1 0.038kg 0.038kg 

Batarya 1 0.840kg 0.840kg 

Güç Dağıtım Kartı 1 0.055kg 0.055kg 

Kamera 1 0.053kg 0.053kg 

Akrilik Tüp 1 0.520kg 0.520kg 

Flanş 2 0.300kg 0.600kg 

3B Parçalar - 0.872kg 0.872kg 

Sigma Profiller 56cm 0.4kg/m 0.224kg 

Akrilik Kanat 4 0.209kg 0.836kg 

Araç Şasisi  2 0.228kg 0.556kg 

Işık 1 0.170kg 0.170kg 

Diğer Parçalar - 1.150kg 1.150kg 

GENEL TOPLAM 7,452kg 



 

 

74 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Elektronik tasarım, bir sualtı aracının “iyi sualtı aracı” veya “kötü aracı” olarak 
sınıflandırılmasındaki en önemli etmenlerden biridir. Elektronik ekibi olarak, oluşturduğumuz 
devre tasarımında, tasarladığımız devredeki elektronik bileşenlerin doğru şekilde 
lehimlenmesi ve bağlanması konusunda ve son olarak araç içi ve araç dışındaki elektronik 
devrelerin uyum içinde çalışması konusunda yapacağımız en küçük bir hatanın bile, büyük 
hedefler ile girdiğimiz Teknofest için teşkil ettiği sorunların farkına vardık. Bu sebepten 
dolayı takımımızın mekanik ekibi ve yazılım ekibi ile birlikte, her ekip için en az sorun 
yaratacak devre ve tasarımlar hakkına uzun toplantılar yaptık. Sonuç olarak araç içi ve araç 
dışı elektronik devreleri en kaplayacağı yer bakımından olabildiğince verimli şekilde, 
kontrolcü ve görüntü verisi bakımından en az kayıp yaratacak şekilde ve ağırlık bakımından 
araç dengesini en az bozacak şekilde tasarladık. Tüm takımın yer aldığı bu tasarım sürecini ve 
sualtı aracımızda kullandığımız parçaları bu başlıkta detaylı bir şekilde anlattık. 

Güç dağıtım kartı olarak Degz Base kartını batarya olarak 21.5V 6000 mah kapasiteye sahip 
bir batarya kullanıyoruz. 

Elektronik Şema 
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Ek 77: Su Altı İticisi 

Ek 78: Su Altı İticisi Teknik Çizimi 

Aracımızı tasarlarken birçok elektronik komponent kullandık. Kullandığımız parçaların 
özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Su Altı İticisi: Su altı iticisi, deniz pervanelerinin bir 
hidrolik veya elektrik motoruyla yapılandırılmasıdır. 
Bir sualtı aracı için olmazsa olmaz olan ve aracın 
hareketini sağlayan temel unsur olan iticiler çeşitli itiş 
güçlerinde ve boyutlarda gelmektedir. İtişi tek başına 
sağlayabilen bu parçalar ise tek başına verimli bir araç 
için yeterli değildir.  Aracın mekanik bakımdan tasarımı 
ve su akışını bozmayacak bir elektronik tasarım, verimli 
ve stabil bir araç için gereklidir. Aracımızda 
kullandığımız sualtı iticisi olan Triton Su altı iticileri ise 
fiyat, tasarıma entegrasyon konusunda kolaylık ve 
dengeli çalışma gibi özelliklerinden dolayı tercih 
edilmiştir. 

 Triton Su Altı İticisi Özellikleri: 

 • Voltaj Aralığı: 3s-6s (12V-24V) 

• İtki kuvveti (21.5V): 2.9Kgf 

• Tam Yükte Akım(35a Degz ems ile): 5.45a 

• Tam Yükte Akım(40a Hobbywing ems ile): 7.45a 

 • Azami Derinlik: 500m 

• Gövde Malzemesi: Poliüretan 

• Pervane Malzemesi: PLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyut  75x75x76mm 
Ağırlık 150gram 
Yoğunluk 1.7 gr/cm3 
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Ek 79: 4'lü Motor Sürücüsü 

Bunun yanında eğer gelecek günlerde kullanacağımız motorlardan verim alamamamız 
durumunda ise T200 adlı motorlara yönelmek planlarımız dahilindedir. 

 

Motor Sürücüleri: Motor sürücüleri bir sualtı aracındaki motorları kontrol etmeye yarayan 
elektronik parçalardır. Denediğimiz çeşitli motor sürücüleri arasında aracı etkileyen büyük bir 
performans farkı olmadığı halde sürücülerin boyutları ve tüp içinde kapladığı yer konusunda 
ekip ve takım olarak fazlasıyla kafa yormamız gerekti. 4’lü ESC’ler kompakt yapıları 
itibariyle tüp içindeki yer bakımından tasarruf sağlıyordu ama aracımızı havuza indirdikten 
sonra ESC kaynaklı bir sorun oluşması durumunda, tek bir sürücüye 4 motor bağlandığı için, 
kablo kalabalığı yüzünden yeterli bir müdahale yapılamıyor ve bizi zor durumda bırakıyordu. 
Bu sebepten dolayı aracımızda tekli ESC kullanmaya karar verdik. Tüp içinde kapladığı yer 
bakımından 4’lü ESC’ye göre daha verimsiz olsa da herhangi bir sorun durumunda bize 
sağladığı müdahale olanakları ve tüp içi elektroniklerini yerleştirdiğimiz elektronik tabla 
bakımından 4’lü ESC’ye göre çok daha özgür davranmamızı sağladı. 

İlk tasarımımızda kullandığımız 4’lü Motor Sürücülerinin özellikleri: 

•    Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

•    Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

•    8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

•    Akım sensörü 

•    Aşırı ısı koruma 

•    Azami Akım 35 Amper 

•    Anlık Akım 40 Amper 

•    Boyutlar 36x36mm 

•    Ağırlık 12.2gr 

•    Blheli_S yazılım 

•    PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye Tam 
Geri çalışma 

•    PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

• 36mm x 36mm boyutları ile diğer motor sürücülerin yarısından az yer kaplar. 
• Isı koruma özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alır. 
• Stack yapısına uygun şekilde, sisteminizi önemli ölçüde küçültebilirsiniz. 
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Ek 80: Tekli Motor Sürücüsü 

 

Şu anki aracımızda kullandığımız Tekli Motor Sürücülerinin özellikleri: 

Teknik Özellikler 

•    Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

•    Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

•    Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

•    8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

•    Akım sensörü 

•    Aşırı ısı koruma 

•    Azami Akım 35 Amper 

•    Anlık Akım 40 Amper 

•    Boyutlar 38x15x5mm 

•    Ağırlık (Kablolarla Birlikte) 9gr 

•    PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye Tam 
Geri çalışma 

•    PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

 

 

Ek 81: Tekli Motor Sürücüsü Teknik Çizimi 
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Ek 83: RS-485 Çizimi 

Ek 84: RS-485 Teknik Çizimi 

RS-485: RS-485 uzun mesafelerdeki veri iletişiminin 
sağlıklı olarak sağlanması için hazırlanmış bir bağlantı 
aracıdır. Standart olarak üretilirler ve referans seviyeleri 
GND pinine göre belirlenmektedir. Muadillerine göre 
gürültülü, daha çok alıcının ve vericinin bulunduğu ve 
daha zorlu ortamlarda daha iyi performans sağlar. 

    RS-485 Teknik özellikleri: 

•    Voltaj Aralığı: 7-12 Volt 

•    32 Adet alıcı 

•    Bileşen üzerinden geçebilecek fazla akıma karşı koruma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 82: RS-485 
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Ek 85: CAT-6 Kablo 

İletişim Kablosu: Su geçirmez CAT 6 kablosu 1 gigabit hıza ve 250 MHz’e kadar 
performans sağlar. Biz de sistemimize uygun olması ve bağlantı hızının yüksek olması 
nedeniyle CAT-6 kablo kullanıyoruz. 

 

Teknik Özellikler; 

• 24 AWG, Katı Temel İletken 
• Polyolefin İzalasyon 
• 8, Bükülü 4 per izole iletken 
• Standart Dış Kılıf Rengi 
• Kırılmaya karşı plastik ayraç 
• -20/+70C° Depolama Sıcaklığı 
• -20/+50CV Çalışma Sıcaklığı 
• Maks 125V Çalışma Gerilimi 

 

 

PWM  

Açılımı Pulse Width Modulation yani Sinyal Genişlik Modülasyonu olan bu teknik, sinyal 
işleme veya sinyal aktarma gibi elektronik devrelerin yanında Arduino veya elektrik 
makineleri gibi özel uygulama alanlarında da yer alan bir tekniktir.  En basit haliyle PWM, bir 
sinyal modülasyon tekniği olarak tanımlanabilir. Amaçları arasında Sinyal bilgisinin aktarım 
için uygun hale çevrilmesi yanı sıra güç kontrolü sağlamak ve elektrik makineleri, güneş pili 
şarj üniteleri gibi özel devrelere destek olmak da bulunur. 

 

AWG  

Kabloyu oluşturan iletken tellerin çapını belirlemek amacıyla standartlaştırılmış bir sistem 
olan American Wire Gauge'ı temsil eder. AWG kısaca Amerikan Kablolama Ölçü Birimi 
anlamına gelir. Yuvarlak, masif, demir dışı, elektrik iletken tel çapları için kullanılan 
logaritmik kademeli standartlaştırılmış bir tel ölçüm sistemidir. Bir kablonun içerisindeki tel 
çapı mm olarak bir AWG değerine denk gelir. 
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Ek 105: Raspberry Pi 4 Çizimi Ek 106: Raspberry Pi 4 Teknik Çizimi 

Single Board Computer: SBC ya da tek kartta 
bilgisayar bütün bir bilgisayarın tek bir devre 
kartında bulunmasıdır. Bizim kullandığımız SBC 
ise Rasberry Pi 4’tür. 

Raspberry Pi düşük maliyetli bir mini 
bilgisayardır. Raspberry Pi bir bilgisayarda 
olması gereken işlemci, RAM gibi bütün 
birimleri içinde barındırdığından dolayı 
kullanmakta olduğumuz bilgisayarların 
yapabildiği tüm işlemleri yapabiliriz. Raspberry 
Pi seçmemizin diğer sebepleri ise birden fazla 
programı aynı anda çalıştırabilmesi, güç tüketiminin düşük olması, proje doğrultusunda 
istediğimiz gibi tasarımını değiştirebilmemiz ve görüntü işleme için yeterli gücü sunmasıdır. 

Raspberry Pi 4’ün Teknik özellikleri: 

• Broadcom BXM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @1.5GHz 
• Raspberry Pi üzerindeki GPIO pinleri 3.3 V seviyesinde çalışmaktadır. 
• 2GB / 4GB LPDDR4-3200 SDRAM 
• 4 / 5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli 
• Gerçek Gigabit Ethernet 
• 2 x USB 2.0 
• 2 x USB 3.0 
• Raspberry Pi standart 40 pin GPIO bağlantısı 
• 2 x mikro-HDMI port 
• 2 hatlı MIPI DSI ekran portu 
• 2 hatlı MIPI CSI kamera portu 
• 4 kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + kompozit video çıkışı 
• İşletim sistemi ve veri depolama için mikro SD kart yuvası 
• USB-C üzerinden 5V güç çıkışı (minimum 3 A) 
• Power over Ethernet (PoE) desteği 
• Çalışma ortamı sıcaklığı: 0-50 °C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 86: Raspberry Pi 4 
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Raspberry Pi 4 B J8 GPIO Header 

# İsim  İsim # 

1 3.3V DC Power   DC Power 5V 2 
3 GPIO02 (SDA1, I2C)   DC Power 5V 4 
5 GPIO03 (SCL1, I2C)   Ground 6 
7 GPIO04 (GPCLK0)   (TXD0, UART) GPIO14 8 
9 Ground   (RXD0, UART) GPIO15 10 
11 GPIO17   (PWM0) GPIO18 12 
13 GPIO27   Ground 14 
15 GPIO22   GPIO23 16 
17 3.3V DC Power   GPIO24 18 
19 GPIO10 (SPI0_MOSI)   Ground 20 
21 GPIO09 (SPI0_MISO)   GPIO25 22 
23 GPIO11 (SPI0_CLK)   (SPI0_CE0_N) GPIO08 24 
25 Ground    (SPI0_CE1_N) GPIO07 26 
27 GPIO00 (SDA0, I2C)   (SCL0, I2C) GPIO01 28 
29 GPIO05   Ground 30 
31 GPIO06   (PWM0) GPIO12 32 
33 GPIO6   Ground 34 
35 GPIO13 (PWM1)   GPIO16 36 
37 GPIO19   GPIO20 38 
39 GPIO26   GPIO21 40 

Pinout Grouping Legend 

Inter-Integrared Circuit Serial Bus   Serial Peripheral Interface Bus 
Ungrouped/Un-Allocated GPIO   Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter 
Reserved for EEPROM    

 

 

 

 

 

 

 Raspberry Pi 4B J14 PoE 
Header 

# Name   Name # 
1 TR01   TR00 2 
3  TR03   TR02 4 
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Ek 88: Arduino Nano Çizimi 

Ek 110: Arduino Nano Teknik Çizimi Ek 109: Arduino Nano Pin Şeması 

 

 

Arduino Nano: Arduino Nano ATmega328 denetleyici 
barındıran küçük, breadboard ile kullanılabilen ve 
bilgisayarda yazılan Arduino kodlarını kullanmamızı 
sağlayan elektronik bileşendir. Arduino bilgisayar ile 
haberleşmeyi sağladığı gibi başka bir Arduino veya diğer 
mikrodenetleyiciler ile de haberleşebilir ve bunu bir 
ROV’a uygun bir biçimde yapar. 

 

Arduino Nano  Teknik özellikleri: 

•    Mikrodenetleyici: ATmega328* 

•    Çalışma gerilimi: 5V DC 

•    Tavsiye edilen geri besleme gerilimi: 7 – 12V DC 

•    14 Adet Dijital Pin 

•    8 Adet Analog Pin 

•    Giriş / Çıkış başına düşen DC akım: 40 mA 

•    Flash hafıza: 32 KB 

•    EEPROM: 1 KB 

•    Saat Frekansı: 16 MHz 

•    Boyutları: 18mm x 45mm 

•    Ağırlık: 5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 87: Arduino Nano 
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Ek 89: Kamera Görseli 

Ek 113: Kamera Teknik Çizimi 

Kamera: Kamera görüntü elde etmek ve işlemek için kullanılan elektronik cihazdır. Bir sualtı 
aracında olmazsa olmaz olan kameramızı yazdıkları yazılıma en uygun görüntüyü verebilen 
ve görüntüyü işleyeceğimiz bilgisayara/SBC’ye en az yük oluşturacak şekilde yazılım ekibi 
ile birlikte seçtik. Kameramızı konum olarak elektronik bileşenlerimizi yerleştirdiğimiz 
tüpümüzün içine ve en önüne yerleştirerek, aldığı görüntüyü en yüksek kalitede ve aracın 
herhangi bir parçası kameranın kadrajında gözükmeyecek şekilde görüntü almayı ve işlemeyi 
başardık.  

Kullandığımız kameranın özellikleri: 

•    Operasyonel sıcaklık: -30°C – 70°C arası 

•    Düzgün çekim sıcaklığı: 0°C – 50°C arası 

•    Çözünürlük: 600LW/PH 

•    Arayüz: USB 2.0 

•    Arz voltajı: DC 5V±5% 

•    Maksimum güç tüketimi: 1100mW 

•    Maximum çözünürlük: 1920*1080 

•    Saniye başına düşen kare: 60FPS 

•    Çıktı formatları: YUY2/MJPEG 

•    Görüş açısı: 100° 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ek 112: Kamera Çizimi 
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Ek 91: Motor Sürücüsü ve Güç Dağıtım Kartı 
Elektronik Şeması 

 

Güç Dağıtım Kartı: Güç dağıtım kartı veya bir diğer adıyla 
PDB (Power Distribution Board) sualtı aracında bulunan 
elektronik devre elemanlarının güç bağlantılarını organize 
eden ve daha verimli çalışmasını sağlayan elektronik karttır. 
İlk aracımızda şu anda kullandığımız güç dağıtım kartından 
farklı bir kart kullanıyorduk. Lakin yaptığımız su üstü ve 
sualtı testleri sonucunda eski kartımızda çeşitli sorunlar 
bulduk. Montaj ve testlerimiz sırasında kısa devre yapan 
kart bize ve aracımıza zarar verdikten sonra başka bir karta 

yöneldik ve Degz Base V5.0.2’ de karar kıldık. Eski güç 
dağıtım kartımıza nazaran kompakt olan bu kart bizi 
elektronik tabla tasarımı bakımından fazlasıyla rahatlattı. Ayrıca çok daha güvenli hale gelmiş 
olan manyetik anahtarlama sistemi, bizi aracın kapatılması ve açılması konusunda mekanik 
bir çözüm aramaktan kurtarmıştır. Manyetik anahtarlama sisteminin yanında güç dağıtım 
kartında gömülü olarak bulunan gelişmiş akım sensörü bizi aracımızın güvenliği bakımından 
rahatlatmıştır. Kartın üreticisi tarafından yapılan testlerde kartın 8 dakika boyunca 60 A akıma 
maruz bırakılmasıyla 90 derece asgari sıcaklığa ulaştığı gözlenmiştir. 

Degz Base V5.0.2 Teknik Özellikleri: 

•    Azami Akım: 200 Amper                          

•    Sürekli Akım: 100 Amper                            

•    Giriş Gerilimi: 6-28V Dc           

•    Regülatör Voltajı: 5V Dc 

•    Regülatör Akımı: Azami 5 Amper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 90: Güç Dağıtım Kartı 
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Anakart: Anakart modern bilgisayarların ve karmaşık 
elektronik cihazların birincil ve en merkezi devre 
parçasıdır.  Bir sualtı aracında anakart aracın beynidir. 
Anakart sayesinde aracın kumanda modülü ve motorları 
arasında iletişim sağlanır, yazılan kodlar anakart sayesinde 
araca yayılır. Eski aracımızda şu anki aracımızdan farklı bir 
anakart kullanmamıza rağmen aslında anakartımızı 
değiştirmek gibi bir planımız yoktu. Ama Degz Base güç 
dağıtım kartı ile aynı firmanın ürettiği Degz Mizu kartını çok 
daha kompakt bir şekilde kullanabildiğimizi öğrenince bu fırsatı kaçırmayarak tekrardan 
değişime gittik. 

   

  Degz Mizu kartının teknik özellikleri: 

•    QMC5883L 3 eksenli manyetik sensörü 

•    MPU6050 6 eksen gyro ve ivme sensörü 

•    SP3485EN 10Mbps RS485 transceiver 

•    SDIO standartlı SD kart okuyucu 

•    5 – 6 VDC besleme voltajı 

•    Tpye-C USB girişi 

•    En az 10 adet PWM 

•    I2C 

•    SPI 

•    UART 

•    SWDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 92: Mizu Kartı 



 

 

86 

 

PİN ÖZELLİKLERİ 

CAN SPI UART USB SDIO I2C ADC I/O PWM ST-LINK 
 

3.3VDC 1 2 BOOT0 
3.3VDC 3 4 RES* 
PA0 5 6 NRST 
PA1 7 8 PC13 
PA2 9 10 PC0 
PC3 11 KEY  
 KEY KEY  
PC2 21 20 GND 
PA3 23 22 PB7(SDA)/1 
GND 25 24 PB6(SDA)/1 
PA4(NSS)V3 27 26 GND 
PA5 29 28 PB5(MOSI)/3 
PA6 31 30 PB4(MOSI)/4 
PA7 33 32 PB3(SCK)/3 
PC4 35 34 GND 
PC5 37 36 PD2 
PB0 39 38 PC12 
PB1 41 40 PC11 
GND 43  42 PC10 
PA14 45 44 GND 
PA13 47 46 PB11(RX)/3 
PB12 49 48 PB10(TX)/3 
PB13 51 50 GND 
PB14 53 52 PA15 
PB15 55 54 RES* 
PC6 57 56 RES* 
PC7 59 58 RES* 
PC8 61 60 RES* 
PC9 63 62 RES* 
PA8 65 64 RES* 
PA9(TX)/1 67 66 RES* 
PA10(RX)/3 69 68 GND 
PA11(DM) 71 70 PB8(RX)/1 
PA12(DP) 73 72 PB9(TX(/1 
GND 75 74 GND 
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# Pin Fonksiyon Tanım 
1 3.3VDC Besleme Sistem besleme pozitif girişi. 
2 BOOT0 Programlama STM32F4x bootloader kurulumu için kullanılır. 
3 3.3VDC Besleme Sistem besleme pozitif girişi. 
4 RES N.C Kullanılmayan pin. 
5 PA0 ADC 10k ya 1k voltaj bölücü dirençlere bağlıdır, Mizu'yu ESC ye bağladığınızda 

batarya voltajını bu pin üzerinden ölçebilirsiniz. 
6 NRST Sistem Sistem Reset pini. 
7 PA1 PWM(2/2) Üst görünüme göre sol taraftaki ESC soketinin 1. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
8 PC13 I/O QMC5883L manyetik sensörünün data ready pini. 
9 PA2 PWM(2/3) Üst görünüme göre sol taraftaki ESC soketinin 2. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
10 PC10 I/O SP3485EN RS485 transceiver RD pini 
11 PC3 I/O Mizu üzerindeki LED-0 pini. 
20 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
21 PC2 I/O MPU6050 gyro sensörü interrupt pini. 
22 PB7 I2C1 (SDA) QMC5883L ve MPU6050 sensörlerinin bağlı olduğu I2C pini ayrıca I2C JST 

soketine bağladığınız herhangi bir sensörü adres bilgisi okuyabilirsiniz. 
23 PA3 PWM(2/4) Üst görünüme göre sol taraftaki ESC soketinin 3. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
24 PB6 I2C1(SCL) QMC5883L ve MPU6050 sensörlerinin bağlı olduğu I2C pini ayrıca I2C JST 

soketine bağladığınız herhangi bir sensörü adres bilgisi okuyabilirsiniz 
25 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
26 GND Besleme Sistem besleme negatif giriş 
27 PA4 SPI3 (NSS) SPI JST soketi bağladığınız kart ile SPI ile haberleşme pini. 
28 PB5 SPI3 (MOSI) SPI JST soketi bağladığınız kart ile SPI ile haberleşme pini. 
29 PA5 I/O Mizu üzerindeki LED-1 pini. 
30 PB4 SPI3 (MISO) SPI JST soketi bağladığınız kart ile SPI ile haberleşme pini. 
31 PA6 PWM(13/1) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir ayrıca ADC ve genel I/O görevide görür. 
32 PB3 SPI3 (SCK) SPI JST soketi bağladığınız kart ile SPI ile haberleşme pini 
33 PA7 I/O SD kart algılama pini. SD kart takılınca logic 1 durumuna geçer. 
34 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
35 PC4 ADC Üst görünüme göre Current JST soketinin ADC pini. 
36 PD2 SDIO-CMD SD kart SDIO haberleşme pini. 
37 PC5 ADC Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir genel I/O ve ADC görevide görür 
38 PC12 SDIO-CK SD kart SDIO haberleşme pini. 
39 PB0 PWM(3/3) Üst görünüme göre sağ taraftaki ESC soketinin 1. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
40 PC11 SDIO-D3 SD kart SDIO haberleşme pini. 
41 PB1 PWM(3/4) Üst görünüme göre sağ taraftaki ESC soketinin 2. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
42 PC10 SDIO-D2 SD kart SDIO haberleşme pini. 
43 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
44 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
45 PA14 SWCLK STLINK programla girişi üst görünüme göre sağ üstteki 2.54mm header 

kısmına konumlandırılmıştır. 
46 PB11 UART3 (RX) SP3485EN RS485 transceiver entegresine bağlı UART RX pini. 
47 PA13 SWIO STLINK programla girişi üst görünüme göre sağ üstteki 2.54mm header 

kısmına konumlandırılmıştır. 
48 PB10 UART3 (TX) SP3485EN RS485 transceiver entegresine bağlı UART TX pini. 
49 PB12 I/O Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir genel I/O görevide görür. 
50 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
51 PB13 I/O Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir genel I/O görevide görür. 
52 PA15 PWM(2/1) Üst görünüme göre sol taraftaki ESC soketinin 4. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
53 P14 I/O Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir genel I/O görevide görür. 
54 RES N.C Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 
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kullanılabilir genel I/O görevide görür. 
55 PB15 I/O Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir genel I/O görevide görür. 
56 RES N.C Kullanılmayan pin. 
57 PC6 PWM (3/1) Üst görünüme göre sağ taraftaki ESC soketinin 3. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
58 RES N.C Kullanılmayan pin. 
59 PC7 PWM(3/2) Üst görünüme göre sağ taraftaki ESC soketinin 4. pini ESC ile motor sürmek 

için kullanılır. 
60 RES N.C Kullanılmayan pin. 
61 PC8 SDIO-D0 SD kart SDIO haberleşme pini. 
62 RES N.C SD kart SDIO haberleşme pini. 
63 PC9 SDIO-D1 SD kart SDIO haberleşme pini. 
64 RES N.C Kullanılmayan pin. 
65 PA8 PWM(1/1) Üst görünüme göre PWM JST soketinin PWM pini. 
66 RES N.C Kullanılmayan pin. 
67 PA9 UART1 (TX) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir UART1 TX pinidir. 
68 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
69 PA10 UART1(RX) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir UART1 RX pinidir. 
70 PB8 CAN1 (RX) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir CAN1 RX pinidir. 
71 PA11 USB (DM) Type C USB soketinin D- pini. 
72 PB9 CAN1 (TX) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir CAN1 TX pinidir. 
73 PA12 USB (DP) Üst görünüme göre sağda bulunan 2.54mm erkek header pinlerinden 

kullanılabilir CAN1 TX pinidir. 
74 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 
75 GND Besleme Sistem besleme negatif girişi. 

 

Batarya: Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak 
depo eden ve istenildiğinde bunu elektronik enerjisi 
olarak verebilen cihazdır. Eğer sualtı aracını gücünü 
aracın dışından almıyor ise tüm elektronik 
parçalarının düzgün çalışabilmesi için doğru 
konumlandırılmış ve kullanılmış bir batarya 
fazlasıyla önemlidir. Tasarımımızı düşünmeye ilk 
başladığımız zamanlarda aklımızda içinde batarya 
bulundurmayan ve gücünü dışarıdan alan bir araç 

vardı ama yaşadığımız çeşitli sorunlar ve Teknofest 
yarışmasındaki geleceğimiz ile ilgili planlarımız 
doğrultusunda batarya ile çalışan bir araç yapmaya karar verdik. Dışarıdan güç alan bir araca 
göre yapması ve tasarlaması çok daha zor olan bataryalı aracımız kullanım ve bakım 
konusunda ilk hayal ettiğimiz araca göre çok daha iyi çıkınca havuz başında çıkabilecek 
sorunları da göz önüne alarak ve bize sağladığı kolaylıklar sayesinde bu tasarım ile ilerlemeye 
karar verdik. 

Bataryamızın Teknik Özellikleri: 

•    21.5 V 

•    6000 mah 

Ek 93: Batarya 
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Motor Güç Kablosu: Elektrik akımının veya elektriksel işaretlerin iletiminde 

kullanılan ve iki elektronik cihazı birbirine bağlamaya yarayan, içerisinde iletken ve 

dışında yalıtkan bulunan yapılardır. 

Motor güç kablomuzun özellikleri: 

•    Çap: 0.34 mm 

•    Azami akım kapasitesi: 1.6 Amper 

•    Renk: Yeşil ve kırmızı 

 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 
 

Aracın algoritması genel çalışma, manuel, otonom ve navigasyon algoritması olmak üzere 
dört temel algoritmadan oluşmuştur. Kendi tasarladığımız bu algoritmalar sayesinde hem 
operatörümüz aracı sürerken zorluk yaşamayacak hem de yarışma şartnamesinde verilen 
otonom görevi en etkili şekilde gerçekleştirecektir.  

Araç Modları: 

Aracımız yarışma şartnamesinde verilen görevler doğrultusunda iki farklı modda çalışabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Operatörümüz sürüş esnasında yapılacak göreve ve şartlara uygun 
olarak bu modlar arasında geçiş yapmaktadır. Belirtilen modlar aşağıda sıralanmıştır. 

• Operatör Modu: Şartnamede belirtilen uzaktan kontrollü görevler için optimize 
edilmiştir. Aracın yönü, hızı ve derinliğini gibi değerleri operatör manuel bir şekilde 
kontrol eder. 

• Otonom Mod: Otonom görevler için optimize edilmiştir. Şartnamede belirtilen kapıyı 
havuz içerisinde bularak kapıdan temassız bir şekilde geçecek şekilde tasarlanmıştır. 
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4.3.2.1 Genel Çalışma Algoritması 
 

Aracın genel çalışma prensipleri aşağıdaki akış şemasında gösterilmiştir. 

 

 

Ek 94: Genel Çalışma Algoritması 
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4.3.2.2 Otonom Görev Algoritması 
 

Otonom görev için tasarlanmış olan bu akış şeması, görevi yapmak için en etkili aynı 
zamanda en basit yolu sunar. Bu algoritma, otonom programımızı yazarken bize yol 
göstererek önemli bir rol oynamıştır. 

 

Ek 95: Otonom Görev Algoritması 
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4.3.2.3 Uzaktan Kontrollü Görev Algoritması 
 

Operatörün kumanda aracılığıyla verdiği talimatlara göre hareket eden aracın yapacaklarını 
gösteren bu akış şeması, her harekete ve eyleme göre aracın nasıl bir tepki vereceğini detaylı 
ve anlaşılır şekilde anlatır.  

 

Ek 96: Uzaktan Kontrollü Görev Algoritması 
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Ek 121: İleri Gitme Hareketi Ek 122: Geri Gitme Hareketi 

Ek 123: Alçalma Hareketi Ek 124: Yükselme Hareketi 

Ek 125: Sağa Dönüş Hareketi Ek 126: Sola Dönüş Hareketi 
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Ek 97: PID 

4.3.2.4 Navigasyon Algoritması 
 

PID nedir? 

Sürekli olarak mevcut konum ile istenilen konum arasındaki hatadeğerini hesaplayan ve bu 
değeri en aza indirmek adına aracın motorlarını kontroleden programa PID denir. 

Oran, integral ve türev olmak üzere 3 parametresi vardır: 

 

 

 

 

 

 

 

P-Proportinal(Oransal): 

Geçerli hata e(t) ile orantılı çıktı verir. İstenen noktayı gerçek değer ile karşılaştırır. Elde 
edilen hata, çıktı almak için oransal sabit ile çarpılır. Hata değeri sıfır ise, bu denetleyici çıkışı 
sıfırdır. Her zaman sabit durum hatasını korur. 

I-Integral(İntegral): 

İşlem değişkeni ile ayar noktası arasında her zaman bir sapma bulunan P denetleyicinin 
sınırlanması nedeniyle, kararlı durum hatasını ortadan kaldırmak için gerekli eylemi sağlayan 
I kontrolörüne ihtiyaç vardır. 

Hatayı, hata değeri sıfıra ulaşıncaya kadar bir süre boyunca entegre eder. Bu değer, hatanın 
sıfır olduğu son kontrol cihazına geçer. 

D-Derivative(Türevsel): 

Hatanın gelecekteki davranışını tahmin ederek bu sorunu giderir. Çıktısı, türevin sabiti ile 
çarpılarak zamana göre hata değişim oranına bağlıdır.  

D kontrolörünün yanıtı PI kontrolörüne göre daha fazladır ve aynı zamanda çıkış zamanını 
azaltmaktadır. I kontrolörün sebep olduğu faz gecikmesini dengeleyerek sistemin stabilitesini arttırır. 
Türevsel kazancın arttırılması, tepki hızını artırır. 
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Derinlik Algoritması 

Aracın derinliği operatör tarafından belirlendikten sonra PID fonksiyonları kullanılarak aracın 
dikey pozisyonda bulunan dörtlü motor grubunun hızını arttırıp azaltarak olması gereken 
derinlik korunmaya çalışılacaktır. Aracın derinliğini ise basınç sensöründen alınan veriler 
kullanarak belirledik. 

 

 

 

 

Ek 98: Derinlik Algoritması 
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Denge Algoritması 

Aracı su yüzeyine paralel tutmak için ise MPU6050 sensöründen gelen verileri kullandık. 
Aracın yüzey ile açısını PID fonksiyonlarını kullanarak hata hesabı yapılacak ve sürücülere 
tersi yönde parametre olarak gönderilecektir. Eğer araç bir tarafa doğru eğilmiş ise o taraftaki 
motorların devri arttırılacak ve hesaplanan hatayı sıfır yapmaya çalışacaktır. 

 

 

 

 

 

Ek 99: Denge Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 
 

Aracımızın otonom görev yazılımında, denge ve derinlik algoritmalarında Python yazılım 
dilini; görüntü işlemesinde Python yazılım dilini OpenCV kütüphanesini kullandık. Python 
yazılım dilini kullanma sebebimiz ise öğrenmesi kolay, geniş kütüphaneye ve topluluk 
desteğine sahip bir yazılım dili olmasıdır. Python, kullanım alanları geniş olan bir dildir. 
Kapsamlı web uygulamaları ve oyun geliştirme, robotik uygulamalar, yapay zeka ve makine 
öğrenimi, veri analizi gibi alanlarda Python yaygın olarak kullanılmaktadır. 

OpenCV açık kaynak kodlu, kullanımı kolay, makine öğrenimine sahip bir görüntü işleme 
kütüphanesidir. Microsoft, Google, Intel, AMD gibi köklü şirketlerin kullandığı ve de yatırım 
yaptığı bir kütüphanedir. El yazısı çözümleme, yüz tanıma ve duyguların saptanması, belirli 
şekil ve objelerin saptanması ve sayılması ve araç takibi gibi birçok kullanım alanı vardır. 
Makine öğrenimi ise çevreden elde edilen verilerden matematiksel denklemler yardımıyla 
çıkarım yaparak tahminlerde bulunan yazılım algoritmasıdır. NumPy matematiksel 
hesaplamaları hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan bir matematik kütüphanesidir. Gelen 
görüntü değerlerini bu iki kütüphane ile işledik.  

Aracımızda motorları kontrol etmek için C++ ve Arduino kullandık. Arduino ile beraber C++ 
kullanma sebebimiz tamamen uyumlu olmaları, kapsamlı bir dil olması ve kütüphane 
desteğinin çok geniş olmasıdır. Ayrıca bir sorunla karşılaştığımızda uzun süredir 
kullanıldığından internette kolayca çözüm bulabildik. Arduino kullanmamızın sebebi ise 
kolayca programlanabilmesi, düşük fiyata satın alınabilmesi ve proje doğrultusunda istenildiği 
gibi özelleştirilebilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 100: Görüntü İşleme Kodu 
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Görüntü işleme programımız önceki programımıza göre çok daha verimli çalışması için 
optimize edilmiştir. OpenCV ve NumPy kütüphanesinin sunduğu imkanlardan tamamen 
faydalanarak satır sayısı yaklaşık üçte birine düşürülmüştür. Program daha hızlı çalışmaya 
başlamış, daha az sistem kaynağı kullanmıştır. Ayrıca programın daha tutarlı çalıştığı 
gözlemlenmiştir.  

 

Programımızda kullandığımız kodların açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

• importcv2  
import numpy as np  : Programın çalışması için gerekli olan OpenCV ve NumPy 
kütüphanelerini programa dahil eder. 

• cv2.rectangle(imgContour,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2) 
cv2.putText(imgContour,”.”,(nokta),cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX,1,(255,0,0),5) 
: Dikdörtgeni belirtir ve ortasına nokta koyar. 

• cap = cv2.VideoCapture(0) : Kaynaktan görüntü alır. 
• imgBlur = cv2.GaussianBlur(img,(3,3),4) 

imgGray = cv2.cvtColor(imgBlur,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
imgCanny = cv2.Canny(imgGray,130,130) 
kernel = np.ones((7,7)) 
imgDil = cv2.dilate(imgCanny,kernel,iterations=0) : Resmin en iyi şekilde işlenmesi için 
belirli filtreleri uygular. 

• getContours(imgDil,imgContour) : Algılanan şeklin kenarlarını belirginleştirir. 
cv2.imshow(“Kamera”,imgContour) : Görüntüyü pencereye aktarır. 

 

Ek 101: Görüntü İşleme Programı 
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4.4 Dış Arayüzler 
 

Masa ile araç arasında iletişimi sağlamak için RS-485 iletişim modülü kullanılmıştır. Uzun 
mesafelerdeki veri iletişiminin sağlanması için hazırlanan RS-485; parazitlenmenin az olması, 
uzun mesafelerde veri ve hız kaybının az olması, basit ve anlaşılabilir bir protokol olması 
sebebiyle kullanılmıştır. 

Aracımızın arayüzü aşağıdaki gibi olacaktır:  

 

Ek 102: Arayüz Tasarımı 

Kamera Bölümü: 

Operatörün aracı rahatça yönetmesi için iki adet kamera kullanılmıştır, birinci kamera normal 
görevler için optimize edilmiştir; ikinci kamera ise şartnamede belirtilen yapboz görevi için 
optimize edilmiştir, kullanım kolaylığı sağlamak için 45 derece açı ile aşağı bakar. Havuzun 
farklı bölgelerini daha rahat görebilmek için iki kameradan gelen görüntü, arayüzü tasarlarken 
yan yana koyulmuştur. 

 

Bağlantı: 

Arduino ile Raspberry Pi’ın iletişim kurabilmesi için gereken ayarları ayarlamak için 
kullanılmıştır.  

Aydınlatma: 

Kameradan alınan görüntünün daha iyi ve daha stabil olabilmesi için araca aydınlatma 
konulmuştur. Bazı durumlarda gereksiz güç kullanımını engellemek ve kameralarda daha iyi 
görüntü alabilmek için açılıp kapatılabilir bir aydınlatma sistemi arayüzden yönetilebilir hale 
getirilmiştir.  
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Modlar: 

Teknofest İnsansız Su Aracı Yarışma Şartnamesi’nde belirtilen iki çeşit görev vardır: Uzaktan 
Kontrollü Görevler ve Otonom Görevler. Bu görevleri yapabilmek için aracın farklı çalışma 
modlarına ihtiyacı vardır. Bu çalışma modları arasında hızlıca geçiş yapılabilmesi için 
arayüzde modlar arasında geçiş yapma imkanı sunulmuştur.  

 

Sensörler:  

• Hız:  
Motorların güç kullanımına bağlı olarak alınan verilere göre operatörümüz arayüzde aracın ne 
kadar hızla ilerlediğini görebilecektir.  

• Basınç: 
Basınç sensöründen alınan verilere göre operatörümüz suyun altındaki basıncı 
görebilmektedir. 

• Voltaj ve Akım: 
Güç dağıtım kartından alınan verileri arayüze yansıtarak operatörün aracın kullandığı gücü 
anlık olarak görebilmektedir. 

• Jiroskop: 
MPU6050 sensöründen alınan verilere göre operatörün aracı daha dengeli ve stabil sürmesi 
ayrıca kaza ihtimalinin en aza indirilmesi için arayüze eklenmiştir.  
 

 

5. GÜVENLİK 
Aracımızı tasarlarken üzerinde keskin köşeler bulunmamasına özellikle dikkat ettik ve 
çizimimizi buna göre tasarladık. Ayrıca keskin köşeler kullanmak zorunda olduğumuz ve 
aracımızın şasisini oluşturan sigma profilleri birbirlerine bağlarken kullandığımız ve raporun 
ilk kısımlarında bulunan bağlantı parçalarını keskin köşeleri yok edecek şekilde tasarladık. 

 

Keskin köşeler için farklı bir çözüm yöntemi olarak da sigma profillere zımparalama işlemi 
uyguluyoruz. 

 

Aracımızın içindeki kablolardan elektrik kaçağı olmamasına çok dikkat ettik. Aracımızdaki 
kabloların uzunluklarını herhangi bir gerilme ve kopma durumundan uzak tutmak için 
hesaplamalarımızı çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirdik. Aracımızın enerjisi bataryadan 
alınacağı için su içine herhangi bir elektrik kaçağına karşı her türlü önlemi almış 
bulunmaktayız. 

 

Aracımızda acil durumlar için sigorta sistemi bulunduruyoruz. Elektrik kaçakları ve 
sistemimize fazla yüklenme durumları gibi tehlikeli durumlarda hem çevreye hem araca 
herhangi bir zarar gelmemesini amaçlıyoruz. Sigorta sistemimiz anahtarlı olarak kara 
istasyonunda bulunacak acil durumlarda operatör tarafından kontrol edilecektir. 
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Ek 103: Uyarı Levhaları 

Atölyemizde çalışırken hem can ve mal güvenliğini hem de çalışma verimimizi arttırmak için 
bazı kurallar koyduk: 

• Kullanılan araç gereçlerin olası zararlarından korunmak için eldiven, maske ve 
gözlük takılması zorunludur. 

• Kullanıldıktan sonra işi biten malzemeler ortalıkta bırakılmayıp yerlerine 
koyulmalıdır. 

• Atölyede birçok elektronik komponent bulunduğu için atölyeye yiyecek ve içecek 
sokmak yasaktır. 

• Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında atölyede yangın söndürme 
tüpü bulundurulmalı ve bilir kişi tarafından müdahale edilmelidir. 

• Kullanılan kabloların açıkta kalan kısımları su geçirmeyecek şekilde 
kapatılmalıdır. 
 

GÜVENLİK ÖNLEMİ SORUMLU KİŞİLER 
Takım üyelerinde eldiven, maske ve gözlük 
bulunmalıdır. 

Funda Bilen 

Sigorta anahtarının çalışıp çalışmadığı 
kontrol edilmelidir. 

Ömer Efe Ulusoy 

İticiler çalışırken ortam temiz ve güvenli 
olmalıdır. 

Nehir Sarıkaya 

Atölye temiz ve düzenli olmalıdır. Funda Bilen 
Nehir Sarıkaya 
Ahmed Necib Önder 

Araç suya sokulmadan sızdırmazlık testi 
yapılmalıdır. 

Onur Gökmen  
Burakhan Arıkanlı 
Burak Burhan Özercik 

Yazılımın doğru çalıştığı kontrol 
edilmelidir. 

Ahmed Necib Önder 
Nureddin Furkan Çevik 

Elektrik kaçağı ve kısa devre olmadığı teyit 
edilmelidir. 

Ömer Efe Ulusoy 
Kağan Dağ 

Kabloların dağınık olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Ömer Efe Ulusoy 
Kağan Dağ 
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Ek 104: Montaj İşlemlerinden Bir Görsel 
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Ek 105: Devre Bağlantı Kontrolü 

 

6. TEST 
Aracımızın yarışma esnasında herhangi bir zarar görmemesi için araç tasarlandıktan sonra 
aracın üzerinde bazı testler gerçekleştirilmelidir. Bu testler sistem iletişim testi, motor su 
geçirmezlik testi, itici itiş gücü testi, sızdırmazlık testi, yüzerlik testi, kablolama testi, sensör 
testleri ve sürüş testleridir. 

  

Simülasyon 

Yerli bir geliştirici ekibi tarafından takımımıza sunulan simülasyon desteği sayesinde uzaktan 
kontrollü görevler için yazılan araç kontrol, otonom görev ve görüntü işleme yazılımları test 
edilebilmektedir. 

Simülasyon bizlere, şartnamede belirtilen görevlerin test edilmesi için ideal bir ortam 
sağlamıştır. Su altı ortamının ve otonom görev için verilen kapı ölçülerinin birebir olarak 
simülasyona aktarılması aracımızı suda denemeden önce testlerimizi doğruluk oranı yüksek 
bir biçimde gerçekleştirmemizi sağlamıştır. Otonom görevde Python yazılım dilini kullanarak 
simülasyonda testlerimizi gerçekleştirdik. 
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Ek 106: Simülasyon Görseli 

Yazılım Testlerinin yanı sıra simülasyon, operatörün parkurda alıştırma yapıp parkur 
sürelerini minimuma indirmesinde yardımcı olur. 

1- Sistem iletişim testi: Test senaryosunda yer istasyonu bilgisayarı 30 metre Ethernet 
kablosu ile bağlanır. Kamera ve mikrokontrolcü birimi bağlanır. Test sayesinde 
görüntü işleme ile veri iletişimin eş zamanlı şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Bu testin 
sonucunda araca veriler stabil bir şekilde gönderilir. 
 

2- Motor Su Geçirmezlik Testi: Test senaryosunda epoksi ile kaplanan motorlar suya 
daldırılır. Motorlarda herhangi bir şekilde kısa devre olup olmadığı kontrol edilir. 
Motorlardan herhangi bir hava girişi olup olmadığına bakılır. Motor sürücüleriyle 
kalibrasyon yapılır. Daha sonra motorlar su altında çalıştırılır. 

 

 
Ek 107: Motor Su Geçirmezlik Testi 
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3- İtiş Gücü Testi: Test senaryosunda motorların pervaneleri ve tutucu bağlantı 
parçalarıyla montaj yapılarak iticiler monte edilir. Su altındaki itiş gücünü 
gözlemlemek için daha önceden oluşturulan kaldıraç sistemine iticiler bağlanır. İticiler 
çalıştırılarak kaldıraçtaki ölçüm aletiyle motorun itiş gücü test edilir. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

4- Sızdırmazlık Testi: Test senaryosunda araçta bulunan ve epoksilenmiş sızdırmaz 
haznenin su alıp almadığı havuza daldırılarak görülür. Ayrıca flanşlarla bağlantıyı 
yapan o-ringlerin etrafında herhangi bir parça girip girmediği kontrol edilir. Hazne 
flanşlarla beraber tekrar suya daldırılır. Haznenin su almaması sağlanır. 

 

 
Ek 108: Araç Sızdırmazlık Testi 

5- Kablolama Testi: Test senaryosunda elektronik sistemlerin kablolamaları kontrol 
edilir. Test sırasında multimetre ile bütün devreler kontrol edilir. Elektrik kaçağı olup 
olmadığına bakılır. Kaçak olmaması için kabloların etrafına makaron yapılır. Kablolar 
sabitlenir ve devreler çalıştırılır. İletişim sağlanıyorsa test başarılıdır. 
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6- Sensör Testleri: Sensörler araca bağlanmadan önce hazırlanan platformlarda 
sensörlerin değerlerinin doğru olup olmadığı test edilir. Sensörlerden veri alınması 
aracın stabilitesi için çok önemlidir. Bu yüzden sensör testlerinde hesaplamalar ince 
ayarlarla yapılmalıdır. 

 
7- Korozyon testleri: Test senaryosunda aracı oluşturan paslanmaz vidalar ve pullar 

suya bırakılır. Herhangi bir aşınma ve paslanma olup olmadığına bakılır. Haznenin 
içinde de ısınma gerçekleştiği için aracın içinde de korozyonlanma gerçekleşebilir. Bu 
yüzden montaj sırasında paslanmaz parçalar kullanılmalıdır. 

 
8- Sürüş Testleri: Yukarıda verilen bütün testler yapıldıktan sonra aracın montajı 

gerçekleştirilir ve araç suya bırakılır. Havuzun içine yerleştirilen yarışma parkurunda 
araç test edilir. Bu test en önemli testtir. Pilotumuzun deneyim kazanması için sürüş 
testleri sık sık gerçekleştirilmelidir. Sürüş testleri serbest sürüş ile parkurdaki testler 
olarak ikiye ayrılır. 

 
9- Yüzerlik Testi: Test senaryosunda araç suya bırakılır. Aracın suyun içinde asılı kalıp 

kalmadığı kontrol edilir. Robota güç verilmeden aracın stabilitesi kontrol edilir. 
Aracın sabit kalmasını sağlayacak poliüretan köpükler yerleştirilir. Daha sonra güç 
verilip aracın yüzerliği tekrar test edilir. Araç stabil haldeyse test başarılı olmuştur. 
 

10- Robotik Kol Testi: Robotik kolumuzu kompresörümüz ile bağlayarak testini 
gerçekleştirdik. Bu testi yapmamızın asıl amacı robotik kolumuzun deneyimlemek ve 
kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaktır 
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Ek 109: Aracın Y Eksenindeki Kuvveti Ek 110: Aracın X Eksenindeki Kuvveti 

Ek 111: Aracın Z Eksenindeki Kuvveti 

Motor Analizi: 
Sorunlu elemanlar yöntemi Karmaşık ürünleri modellemek için kullanılan bir süreçtir. Bu 
simülasyonlar yapılan üründe potansiyel olarak performans sorunlarına neden olan durum 
bulunur ve buna bir çözüm bulmaya çalışılır. 
 
Biz de oluşturduğumuz araca henüz tüm testleri uygulayamadık bu yüzden aracımızın 
analizlerini yaptık ve bazı sonuçlara vardık. 
Analizi oluştururken hız denklemi, türbülans denklemi ve süreklilik denklemini kullanarak 
aracımızın analizini ansys adlı programda hazırladık. 
Analizden alınan sonuçlarla iticinin üretici firmasından alınan değerler karşılaştırıldı. Buna 
bağlı olarak hata payı hesaplandı. Çıkarılan sonuçlarda çok büyük bir hata payı olmadığı 
görüldü ve kullanıma uygun olduğuna karar verildi. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bundan sonra iticimizi belirli bir su hacminin içinde çıkardığı akışı test ettik. X ve Y 
eksenlerine akış ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi olur. Analizleri incelediğimizde çok 
az bir akışın X ve Y eksenlerine doğru olduğu görüldü fakat bu akışın gözle görülecek bir akış 
olmadığının ve aracımızın performansında kötü bir etkisinin olmadığına karar verildi. 
Aşağıdaki fotoğraflarda itki sistemimizin X,Y ve Z eksenlerinde uyguladıkları güçlerin 
sonuçları verilmiştir. Aşağıdaki fotoğraflarda iticilerin oluşturdukları akış analizi verilmiştir. 
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Ek 112: Hacim İşleme Analiz 1 

 

 

Ek 113: Hacim İşleme Analiz 2 
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Ek 114: Hacim İşleme Analiz 3 

 

 

Ek 115: Streamline Analiz 1 
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Ek 116: Streamline Analiz 2 

 

 

Ek 117: Streamline Analiz 3 
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ARAÇ ANALİZİ: 

Aynı zamanda aracımız için de bir analiz hazırladık. 

Bu analizde ise aracımızın üzerinden 1m/s hız da bir su hacmi geçirdik bu suyun aracımızın 
ön kısmına çarpıp oluşturduğu basıncı ölçtük.  Kusursuz bir tasarımda suyun aracın 
içerisinden araçta yüksek bir basınç oluşturmadan geçmesi gerekir. Biz kendi tasarımımıza 
baktığımızda araçta herhangi büyük bir etki olduğunu görmüyoruz ve bunun yanında bizim 
aracımızın su altındaki asıl amacının hızlanmak değil görevleri dengesi bozulmadan 
tamamlamak amaçlı oluşturulmuştur. Eğer ne kadar bozuluğunu anlamak istiyorsak aracın 
etrafında oluşan girdaplara bakmamız gerekmektedir. 

 
Ek 118: Hacim İşleme Araç Analizi 

 
Ek 119: Streamline Analiz 
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Ek 120: Draft Analizi 

Ek 121: Eğrilik Analizi 

 
DRAFT ANALİZİ: 
 
Draft analizi ile açı değişiklikleri incelenir ve modelleme mantığına aykırı gelecek alanların 
tespiti yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EĞRİLİK ANALİZİ: 
 
Bu analiz ile kıvrımlı bölgelerin dayanıklılığı ölçülür buna bağlı olarak araç tasarlanır. 
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7. TECRÜBE 
 

• Aracımızda bulunması gereken önemli özelliklerden biri sızdırmazlıktır. Haznemizin 
kapalı kalmasını sağlayan flanşlar ve O-ringlerden hiçbir su sızmaması gerekmektedir. Biz 
de sızdırmazlığı sağlamak için aracımızı suya sokmadan contaların etrafına ve flanşlara 
dikkat ederek robotumuzun içine su sızmasını önlemiş oluyoruz. Bu konudaki en büyük 
tecrübemiz aracımızı test ederken bir jumper kablonun contanın yanına sıkışması sonucu 
aracımızın su alması olmuştu. Biz de başımıza gelen bu olaydan dolayı sızdırmazlık 
konusunda çok daha dikkatli olarak aracımızın başına ve takım arkadaşlarımızın başına bir 
şey gelmemesi için her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Aracımızı suya sokmadan 
takımımızın mekanik ekibinin üyeleri aracımızın etrafını iyice kontrol etmektedirler. 

 
• Aracımızın hareketini en stabil hale getirmek için ağırlığının her tarafa eşit şekilde 

dağıtılması gerekmektedir. Robotumuzu ilk oluşturduğumuzda bir bütün halinde olan 
parçalardan eksiltmeler yaparak kablo gibi elemanların geçişini kolaylaştırmak için bazı 
işlemler uygulamıştık. Bunun araçtaki ağırlık dengesini bozduğunu fark ettikten sonra 
kullanacağımız diğer parçaları tasarlarken ağırlığın her yere eşit dağıtılmasına dikkat ettik. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Aracımızın elektronik aksamını birleştirme yollarından birisi lehimleme yöntemidir. 
Lehimleme yönteminde lehim yapılan havyadan ve lehimi gerçekleştiren kişiden dolayı 
bazı hatalar gerçekleşebilmektedir. Biz de aracımızda kısa devre veya temassızlık gibi bir 
durumun yaşanmaması için elektronik parçaların montajını dikkatli bir şekilde 
gerçekleştirdik. Daha sonra multimetre gibi araçlar ile devrenin bütünlüğünü test ederek 
geçen akımı ölçtük ve elektronik bileşenler arasındaki bağlantıları kontrol ettik. 
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Ek 122: Multimetre ve Batarya 

• Aracımızın bir diğer önemli kısmı ise tüm elektronik parçaların içinde bulunduğu 
haznemizdir. Haznemizde havuzun içindeki suyun ve haznenin içinin sıcaklığının farklı 
olmasından dolayı buharlaşma ve yoğunlaşmalar sonucu bazı parçalar ıslanabilmektedir. 
Böyle bir durumla karşılaşmamak için haznemizi her söktüğümüzde içini silmeyi ihmal 
etmiyoruz. 
 

• Aracımızın yazılımını oluştururken iletişimde bazı sorunlar yaşadık. Bu sorunların ne 
sebepten kaynaklandığını anlamak için Ar-Ge çalışmaları yürütürken bu sorunun 
kodlamadaki gecikme süresinin çok az olmasından kaynaklandığını fark ettik. Daha sonra 
gecikme süresini kabul edilebilir bir düzeye getirerek aracımızdaki iletişimin başarılı bir 
şekilde gerçekleşmesini sağladık. 
 

• İlk testimizi gerçekleştirirken bataryalarımızın çok çabuk bittiğini fark ettik. Bunun sebebi 
bataryaların daha önceden şarj edilmemiş olmasıdır. Biz de bundan sonraki testlerimizi 
bataryalarımızı tam dolu hale getirerek yaptık. 
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Ek 123: Zaman Planlaması 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
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S.NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI ÖLÇÜSÜ Birim Fiyatı TL 
1 Sızdırmaz hazne 300mm Su altı haznesi 1 ADET 1395 
2 Sualtı İticisi Triton Sualtı İticisi 300W 8 ADET 350 
3 Motor Sürücü Çift Yönlü Tekli ESC 35A 8 ADET 269 

4 Kamera 1080P 60FPS Analog 
Kamera + Geniş Açılı Lens 2 ADET 350 

5 Kablo Su Geçirmez Cat 6 kablo 30 METRE 18 
6 Dağıtım Kartı Güç Dağıtım Kartı 1 ADET 490 
7 Anakart Mizu Mainboard 1 ADET 650 

8 Anakart Octomini Kumanda 
Modülü 1 ADET 495 

9 Gövde Malzemesi Sigma Profil 5 METRE 26 

10 Kanat Malzemesi Pleksi Kanat 2 - 125 

11 Gövde Malzemesi Pleksi Saşi 2 - 200 

12 Batarya Batarya 21.5V 6000mah 1 ADET 550 
13 Silikon Dökme silikon 1 ADET 40 
14 Elektronik Joystick 2 Eksenli Joystick 1 ADET 10 
15 Elektronik Joystick 3 Eksenli Joystick 1 ADET 190 
16 Anahtar Ayaklı Toggle Anahtar 4 ADET 4,50 
17 Buton Kısa Buton 4 ADET 3 
18 Vida Paslanmaz Çelik Vida 120 ADET 0,25 

19 Kablo Amass Silikon Kablo 14 
awg 8 METRE 17 

20 Tutucu Kol Sualtı Tutucusu 1 ADET 529 

21 Sessiz 9 lt Kompresör Basınçlı Hava Sağlayan 
Kompresör 1 ADET 890 

22 Single Board 
Computer Raspberry Pi 4 1 ADET 400 

23 Su altı Aydınlatması 1500lm Su altı 
Aydınlatması 1 ADET 450 

GENEL TOPLAM 13.257 TL 

Ek 124: Bütçe 
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Ek 125: Risk Planlaması 

 

Risk Planlaması 
Riskler Planlanan Çözümler 
Suyun direncinin aracın hareket 
kabiliyetini etkileme olasılığı 

Aracın ön tarafının suyun direncini kırması 
için pürüzsüz olması 

İtici verimliliğinin yetersiz kalması ESC kodlamalarında değişikliğe gidilmesi 
Su altında oluşabilecek tehditler Güvenlik protokolünün aktifleştirilmesi 
Basınç sensörünün bozulma riski Yedek basınç sensörünün kullanılması 
Elektrik çarpma riski Kabloların yalıtkan malzeme ile 

muhafaza edilmesi 
Araç üretimindeki herhangi bir 
ekipmanın arızalanması durumu 

Yedek parçaların kullanılması, parçalar 
temin edilemiyorsa 3B yazıcıdan parçaların 
bastırılması 

Aracın su sızdırması Su sızdıran noktanın tespit edilmesi. Sorun 
contalardan kaynaklı ise contaların 
değiştirilmesi ya da uygun yağ ile 
yağlanması; çatlak/kırık dolayısı ile oluşan 
bir sızma ise hızlı 
kuruyan epoksi ile müdahale edilmesi ya 
da uygun yedek parça ile değiştirilmesi 

Elektronik komponent hasarı Zarar görmüş komponentin belirlenip 
uygun yedek parça ile değiştirilmesi, yedek 
parça olmaması durumunda ise var olan 
parçalar ile 
doğaçlama bir onarım yapılması 

Bataryanın tükenmesi Hızlı şarj ünitesinde bekleyen yedek batarya 
ile 
değiştirilmesi 

Şase hasarı Robot çizimleri ve ölçülerine dayanarak 
teknisyenin el çantasındaki onarım aletleri ile 
hasara müdahale edilmesi yahut hasarlı 
parçanın değişimi 

İtici hasarı Hasarlı iticinin hasar büyüklüğünün 
değerlendirilmesi. Majör bir hasar 
olmaması durumunda operasyonda devam 
edilmesi. 
Yarışma gidişatını etkileyecek büyüklükte 
bir hasar olması durumunda iticinin tamir 
edilmesi ya da yedek itici ile değiştirilmesi. 
Yedek itici sayısından fazla hasarlı itici 
olması durumunda iticilerin hasarlı iticinin 
itiş yönüne uyarlanarak 
çoklu yönlerde itiş gücü 
oluşturmasının sağlanması 

Test ortamında havuza 
düşme,kayma,boğulma vs. 

Ortamda can yeleğinin bulunması 

Sensörlerden gelen verilerin bozulması Yedek sensör bulundurma 
Kamera görüş kalitesinin düşmesi Aydınlatma LED'leri ile desteklenmesi 
Kamera lensinin buğulanması Buğu önleyici sprey kullanılması 
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Ek 126: Risk Senaryoları 

 

 

 

 

RİSK MATRİSİ: 

 

 
İhtimal ( İhtimal 
Değeri) 

Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları 

Çok Küçük (1) Hemen Hemen Hiç 
Küçük (2) Çok Az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda, 
Orta (3) Az (yılda birkaç kez) 
Yüksek (4) Sıklıkla (ayda bir) 
Çok Yüksek (5) Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma 

şartlarında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Senaryoları  
1. 
    Robot yapım aşamasında robota eksik 
parça takılması veya yanlış parça takılması 
durumunda ne yapacağız? 
 

Eğer parça yanlış takıldığı yerden 
sökülebiliyorsa sökeceğiz. Eğer parçayı 
kendimiz çizip üretebiliyorsak parçayı kırıp 
bölgeden uzaklaştıracağız. Yanlış takılan 
parça aracı çok fazla etkilemeyecekse pilotu 
durum hakkında bilgilendirip operasyon 
devamlılığı sağlanacaktır. Eğer parça 
elimizde bulunuyor ise hızlı bir şekilde 
montajı yapılacaktır. 

2. 
   Pilotumuzun yarışma günü rahatsızlanıp 
yarışmaya dahil olamaması durumunda ne 
yapacağız?  

Test sürüşlerinde pilot ile beraber bulunup 
pratik yapmış olan, daha önceden belirlemiş 
olduğumuz yedek pilotumuz aracı kontrol 
edecektir. Yeterince şanssız olmamız ve 
yedek pilotun da uygun olmaması durumunda 
kontrollere en hâkim olan takım arkadaşımız 
araç kontrolüne geçecektir. 
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Ek 127: Risk Matrisi 

RİSK 
SKORU 

ŞİDDET 

İHTİMAL 1 
(Çok Hafif) 

2 
(Hafif) 

3 
(Orta 
Derece) 

4 
(Ciddi) 

5 
(Çok Ciddi) 

1 
(Çok Küçük) 

 Anlamsız 
1 

Düşük 
2 

Düşük 
3 

Düşük 
4 

Düşük 
5 

2 
(Küçük) 

Düşük 
2 

Düşük 
4 

Düşük 
6 

Orta 
8 

Orta 
10 

3 
(Orta 
Derece) 

Düşük 
3 

Düşük 
6 

Orta 
9 

Orta 
12 

Yüksek 
15 

4 
(Yüksek) 

Düşük 
4 

Orta 
8 

Orta 
12 

Yüksek 
16 

Yüksek 
20 

5 
(Çok 
Yüksek) 

Düşük 
5 

Orta 
10 

Yüksek 
15 

Yüksek 
20 

Tolere 
Edilmez 
25 

Tolere Edilemez 
Katlanılamaz 
Riskler 
(25) 

Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye 
düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer 
devam eden bir faaliyet varsa derhal 
durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen 
riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet 
engellenmelidir. 

Önemli Riskler 
(15,16,20) 

Belirlenen risk azaltıncaya kadar iş 
başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet 
varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin 
devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı 
ve bu önlemler sonucunda faaliyetin 
devamına karar verilmelidir. 

Orta Düzeydeki 
Riskler 
(8,9,10,12) 
 

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler 
başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri 
zaman alabilir. 

Katlanılabilir 
Riskler 
(2,3,4,5,6) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için 
ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. 
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu 
kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. 

Önemsiz Riskler 
(1) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için 
kontrol prosesleri planlamaya ve 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını 
saklamaya gerek olmayabilir. 
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9. ÖZGÜNLÜK  
 
Araç Tasarımı:  

Aracımızın genel tasarımı mekanik ekibi tarafından yapılmasına rağmen tüm takımın tasarım 
süreci içinde bulunması, herkesin fikrini belirtebilmesine ve tasarımımızda özgünlüğe sebep 
olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Kanatları:  

Aracımızın gövdesi mekanik ekibimizin çalışmaları sonucu, gerek fiyat gerekse sağlamlık 
konusunda avantaj sağlayacak şekilde, tamamen özgün bir biçimde oluşturulmuştur. 
Aracımızın etrafına yapmış olduğumuz kanat, aracın su içerisindeki hareketini stabil hâle 
getirmiş, motorlarımızı çarpmalara karşı korumuş ve motorların oluşturabileceği herhangi bir 
hasarın önüne geçmiştir. Ayrıca şasiye dörder noktadan bağlanarak araç şasisinin sağlamlığını 
ve bütünlüğünü arttırmış olduk.  
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Bağlantı Parçaları: 

3B yazıcı ile çıkardığımız bağlantı parçaları, robot üstünde yapılan değişiklikleri 
kolaylaştırmış ve robotumuz üzerinde bulunan parçaların montaj rahatlığını sağlamıştır. Buna 
ek olarak bağlantı parçaları ile sigma profilin keskin köşelerinin çıkarabileceği sorunlardan 
kurtulmuş olduk. Bu da bizi verilebilecek zararlara korumaktadır. Kendi tasarladığımız kol 
tutucumuz, aracımızın tasarımına özgünlük sağlamış ve yapacağımız görevlerde bize kolaylık 
sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Tabla: 

Aracımızda kullandığımız elektronik tabla, tasarım ve baskı dahil, tamamen takımımıza özgü 
olup mekanik ve elektronik ekiplerimize tasarım ve özgünlük bakımından bir çok fayda 
sağlamaktadır. Bu faydaların başında; tüp içi elektroniklerin sabit kalması, bakım kolaylığı ve 
tasarımda esneklik gelmektedir. Eğer aracımızda elektronik tabla kullanmamış olsaydı 
elektronik bileşenlerimiz zarar görebilir ve aracımızı sürmek bir kabusa dönüşürdü.  
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Kontrol Kumandası:  

Birçok kontrol ünitesine nazaran biz kendi ürettiğimiz kontrol ünitemizde 2 eksenli çok fazla 
joystick yerine bir adet 3 eksenli ve bir adet 2 eksenli joystick kullandık. Bunu yapmamızın 
asıl sebebi pilot için kullanım kolaylığı sağlamak ve daha sade bir kontrol ünitesi tasarımı 
oluşturabilmekti. Ayrıca kontrol ünitemizi kendimiz ürettiğimiz için esnek ve çok fonksiyonlu 
bir tasarıma sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Konumları:  

Motorları robotumuzun tasarımına uygun bir şekilde yerleştirmemiz, robota özgü hareket 
kabiliyetleri ve özgün tasarım konusunda bize avantaj sağlamıştır. 

Yazılım: 

Aracımızda kullanılan görüntü işleme, araç hareket ve otonom görev kodları yazılım ekibi 
tarafından robota özgü bir şekilde yazılmıştır. Arayüzümüz ise Qt adlı program kullanılarak 
yazılım ekibimiz tarafından tasarlanmıştır.  
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10. YERLİLİK 
Aracımızda kullanacağımız parçaların seçimini yaparken ülkemizin dışından sipariş vermek 
yerine Degz firmasının parçalarını seçtik.  Motor seçimimizde BlueRobotics T200 seçiminin 
yerine Degz firmasının Triton M1 motorunu kullandık. Bu sayede dışa olan bağımlılığımızı 
azaltmış olduk. Harcadığımız paranın da ülke içinde kalmasını sağladık. Tutucu kol seçimizde 
ise Newton Subsea Gripper ile Degz Pnömatik Sualtı Tutucu sistemi arasında kaldık. 
Seçimimizi Degz firmasının Pnömatik Sualtı Tutucu Sistemi’nden yana yaptık. Bu 
seçimimizin en önemli nedeni Degz firmasının yerli bir firma olması ve parçanın iskeletinin 
alüminyumdan yapılmasıydı. Aracımızın şasisini oluştururken kullandığımız alüminyum 
sigma profilleri birleştirmek için kullandığımız bağlantı parçalarını okulumuzda bulunan Zaxe 
Z1 modelli 3 boyutlu yazıcımızdan baskı alarak birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Böylece 
hem istediğimiz kadar parça ürettik hem de başka parça satın alma ihtiyacı duymadık. 

H-1 Sualtı Haznesi Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 Ürün başına sağlanan ithal 
ikame tutarı: $186 (Bluerobotics firmasının sunduğu 4” hazneler referans alınmıştır) H-1 
Sualtı haznesi 200 metre derinliğe kadar pasif basınç dayanımı sağlayan bir sualtı haznesidir. 
Akrilik, alüminyum, kompozit kart ve elektronik sensör türevlerinden bir araya gelmektedir. 
İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7 sini 
oluşturmaktadır. Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamiyle yerli imkanlarla 
gerçekleştirilmiştir.  

Triton Sualtı İticisi Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77 Ürün başına sağlanan ithal 
ikame tutarı: $168 (Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır) Triton Sualtı iticisi 400 
metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme kuvveti oluşturabilen elektrikli 
bir sualtı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi türevi malzemelerden bir araya 
gelmiştir.İtici tasarımı tamamiyle yerli ar-ge çalışmaları ile geliştirilmiştir. İticinin motor 
çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup tüm dış aksamı yerli olarak 
üretilmektedir. 

 Octomini Su Altı ve Su Üstü Kontrolcüsü Katma değer bazlı yerlilik oranı: Sualtı 
Modülü - %68, Su Üstü Modülü %63 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı:$107 ( 
Raspberry Pi 4 ve Pixhawk PX4 modelleri referans alınmıştır.) Octomini su altı araçlarının 
basit bir mimariyle oluşturulması ilke edinilerek hazırlanmış, arduino temelli bir geliştirici 
kartıdır. Üzerinde bulunan Canbus, Arduino Nano ve MPU6050 ivme sensörü ile sualtı 
araçlarının hareket ve iletişim kabiliyetlerini oluşturmaktadır. Tamamen yerli olarak 
hazırlanmış kod mimarisi ve elektronik kartı sayesinde yeni kullanıcıların su altı araçlarının 
yazılımlarına en kısa zamanda hakim olmasını sağlamaktadır.  

Güç Dağıtım Kartı Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 Ürün başına sağlanan ithal 
ikame tutarı: (Referans alınabilecek ürün bulunmadığından boş bırakılmıştır) Tamamiyle yerli 
olarak tasarlanan güç dağıtım kartı, araç içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü tam 
anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil durumlarda araçların 
güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki sarf düşük maliyetli komponentlerin 
tamamı yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak olan tüm işlemler yerli 
imkanlarla oluşturulmakta ve satışa bu şekilde sunulmaktadır.  
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Su Altı Tutucusu Katma değer bazlı yerlilik oranı: %72 Ürün başına sağlanan ithal ikame 
tutarı: $287 (Bluerobotics Newton Gripper modeli referans alınmıştır.) Basınçlı hava 
prensibiyle çalışan pnömatik tutucu, sualtında gerekli nesnelerin hızlı şekilde taşınmasını 
sağlamak amacıyla üretilmiştir. Set dahilinde, pnömatik silindir, hava valfi ve 30 metre hava 
hortumu içeren ürünün ana donanımlarının büyük çoğunluğu temel sarf malzemelerden 
oluşmakta olup, bu sarf malzemeler yerel bir firma tarafından yurtdışında düşük maliyetle 
imal edilmektedir. Sarf malzemelerin özel olarak tasarlanan bazı plastik parçalarla bir araya 
getirilerek farklı bir amaç için kullanılması yüksek oranlı bir katma değer oluşturmaktadır. 

 Su Altı Aydınlatması Katma değer bazlı yerlilik oranı: %86 Ürün başına sağlanan ithal 
ikame tutarı: $105 (Bluerobotics Lumen R2 modeli referans alınmıştır.) Özel olarak 
tasarlanmış bir aydınlatma sürücüsü, yine özel olarak tasarlanmış alüminyum türevi hazne ve 
yüksek güçlü led içeren bu sistem, sualtı araçlarının karanlık ortamlarda kamera görüntüsü 
alabilmesi için gerekli ışık şiddetini oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. 1500 lümene kadar 
ışık şiddeti sunan bu aydınlatma sisteminden genel olarak araçlarda 2 veya 4 adet 
kullanılmaktadır.  

Toplam İthal İkamesi  

Tüm ürünler göze alındığında; 8 itici, elektronik sistemler, aydınlatmalar, hazne ve su altı 
tutucusundan oluşan bir araç üzerinden oluşturulacak ithal ikamesi tutarı toplamda: $2329 ( 
yaklaşık ₺18.700) olarak belirlenmiştir. Bu ithal ikamesi, üretilen her araç başına oluşacak 
cari açığın önünü kesmektedir. Araçların yerlilik oranı yüksek ürünler kullanılarak üretilmesi 
toplam ithalat rakamını $200’ın altına indirerek muhtemel ihracat yollarını açacak olup cari 
açığın kapatılmasında katkı sağlayacaktır.  

Atölyemizde kullandığımız Zaxe Z1 3B yazıcı tamamen yerli bir üründür. Bu durum aracın 
üretim maliyetlerini düşürmekte ve tasarımda esneklik sağlamaktadır. Ayrıca yazıcımızın 
tamamiyle yerli olması hem ekonomiye hem de yerli firmalara fayda sağlamaktadır. 

 

Bu seçimleri yapmamızın sebebi hem ülkemizin mühendislerine destekte bulunmak hem de 
milli teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
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11. KAYNAKÇA 
 
Kendi Aracımızla Karşılaştırılan Tasarımlar 

[1]https://grabcad.com/library/rov-discouvery-model-1-1 

 

[2]https://grabcad.com/library/remote-operated-underwater-vehicle-rov-
1/details?folder_id=4647521 

 

[3]https://grabcad.com/library/remote-operated-underwater-vehicle-rov-
1/details?folder_id=4647521 

 

[4]https://grabcad.com/library/rov-54 

 

Ürün Fotoğrafları ve Özellikler: 

 

[5]https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Anasayfa 

 

[6]https://www.incehesap.com/en-ucuz-inca-icat6-02tm-patch-kablo-fiyati-32816/ 

 

[7]https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Furun.n11.com%2Fkablolar%2Ff
laxes-fnk-6005s-50cm-cat6-kablo-10adet-sari-
P463268601&psig=AOvVaw11llMn5NIGQK0CZJZfnqUh&ust=1623370411534000&source
=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjP6pvki_ECFQAAAAAdAAAAABAK 

 

[8]https://wiki.geekworm.com/Raspberry_Pi_4_Model_B 

 

[9]https://www.hepsiburada.com/alfais-4287-arduino-rs-485-ttl-to-rs485-max485-modul-
cevirici-donusturucu-adaptor-p-HBV000003XPEV 

 

[10]https://www.domirobot.com/mcp2515-canbus-spi-haberlesme-modulu-
pmu4978?gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQzwhGeqbznCtwZn2EeLs_TG2QKY
QCVK_RDwueBnQdMKAlEfMHGpcOgaApfoEALw_wcB 
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[11]https://www.pngindir.com/png-tz0byf/ 

 

[12]https://www.robotistan.com/arduino-nano 

 

[13]https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Dosya:Triton_itki.png 

 

[14]https://www.deringezen.com/urunler/ 

 

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

 

[16]https://www.deringezen.com/ 

 

[17]https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/sd16-6-pin-16mm-su-gecirmez-
konnektor-takimi-P437315042 

 

[18]https://www.domirobot.com/mcp2515-canbus-spi-haberlesme-modulu-
pmu4978?gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQzwhGeqbznCtwZn2EeLs_TG2QKY
QCVK_RDwueBnQdMKAlEfMHGpcOgaApfoEALw_wcB 

 

[19]https://www.pngindir.com/png-tz0byf/ 

 

[20]https://www.robotistan.com/arduino-nano 

 

[21]https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Dosya:Triton_itki.png 

 

[22]https://www.deringezen.com/urunler/ 

 

[23]https://ahmetatasoglu98.medium.com/python-ile-pid-kontrol-örneği-18d0b4cee2b2 

 

[24]http://www.ulusoypleksi.com/pleksi-nedir-ozellikleri-nedir-plexiglass-kullanim-alanlari-
nerelerdir 
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[25]https://www.vegaindoor.com/magaza/pleksi-levha-5-mm-seffaf-plexiglass/ 

 

[26]https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cnc-
marketi.com%2Furun%2Fsigma-profil-30x30-8-
kanal&psig=AOvVaw3Ku_ixAsxAgZuLsc6lwPj9&ust=1623372059477000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxp6zqi_ECFQAAAAAdAAAAABAD 

 

[27]https://www.pngindir.com/png-t2f1fn/ 

 

[28][https://grabcad.com/library/red-rov-1/details?folder_id=2415808 

 

[29]https://www.cleanpng.com/png-o-ring-seal-gasket-ethylene-propylene-rubber-nitri-
1487791/ 

 

[30]https://www.pngwing.com/tr/free-png-vkfrr 

 

[31]https://www.neeksik.com/proscr-03393-kilavuz-delme-vidalama-bits-ucu-seti-12-parca-
107186 

 

[32]https://www.maintek.com.tr/cnc-isleme-merkezi/ 

 

[33]https://www.hepsiburada.com/bosch-gws-750-115-avuc-taslama-makinesi-pm-
hrtok0601394000 

 

[34]https://www.hamitarslan.com/delik-delme 

 

[35]http://www.derstagram.com/pid-kontrol-nedir-ve-nasil-calisir/ 

 

[36]https://www.etechnophiles.com/arduino-nano-pinout-schematic-and-specifications-in-
detail/ 
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[37]https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/jiroskop-sensoru-nasil-calisir/16721#ad-
image-0 

 

[38]https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/basinc-sensoru-nedir-cesitleri-
nelerdir/22081#ad-image-0 

 

[39]http://www.robotiksistem.com/arduino_nano_ozellikleri.html 

 

[40]https://monodur.wordpress.com/2012/11/04/rs485-nedir-nasil-calisir/ 

 

[41]https://datasheetspdf.com/pdf/568614/MicrochipTechnology/MCP2515/1 

 

[42]https://www.deringezen.com/elektronik-kartlarin-cizimleri/ 

 

[43]https://www.deringezen.com/product/pnomatik-sualti-tutucu-sistemi/ 

 

[44]https://www.cnc-marketi.com/urun/20x20-sigma-profil-6-kanal 

 

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

 

[46]https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/67-filamentlerin-detayli-
karsilastirilmasi 

 

[47]https://www.deringezen.com/product/sualti-iticisi/ 

 

[48]https://tr.wikipedia.org/wiki/Mezamorta_Hüseyin_Paşa  

 

[49]https://opencv.org/about/ 

 

[50] https://www.deringezen.com/yerlilik-raporu/ 
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[51] https://store.zaxe.com/urun/zaxe-z1/ 

 

 

Haberler: 

 

[52]https://m.haberturk.com/manisa-haberleri-amp/87926458-manisali-ogrencilerden-su-alti-
manevra-kabiliyetine-sahip-robotmanisa-fen-lisesi 

 

 

[53]https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/manisada-lise-ogrencileri-teknofest-2021-icin-
insansiz-su-alti-robotu-gelistirdi/2214395 

 

 

Yarışma Şartnamesi: 

[54]https://teknofest.org/upload/62d2d16366ab485afd396541a4a14b07.pdf 

 

[55]https://www.mcbu.edu.tr/Haber/ManisaFenLisesiTEKNOFEST2021InsansizSuAltiSistemleriTakimi
RektorAtaciZiyaretEtti_15_26_25 

 

[56] https://www.sabah.com.tr/manisa/2021/06/09/manisali-ogrencilerden-su-alti-manevra-
kabiliyetine-sahip-robot 

 

[57] https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3090777-lise-ogrencileri-teknofest-2021-icin-insansiz-
su-alti-araci-gelistirdi 

 

 

 


