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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

SİMGELER 

mm: Milimetre 

° : Derece 

W: Watt 

I: Akım 

V: Gerilim 

sn: Saniye 

gr.: Gram 

KISALTMALAR 

ROV: Remotely Operated Underwater Vehicle 

İSAA: İnsansız Su Altı Aracı 

ÖTR: Ön Tasarım Raporu 

KTR: Kritik Tasarım Raporu 

CNC: Computer Numerical Control (Bilgisayar Sayılımlı Yönetim) 

PETG: Polietilentereftalat glikolle 

Eİ: Eklemeli İmalat  

ESC: Electronic Speed Controllers 

DC: Direct current (Doğru akım) 

AC: Alternating current (Alternatif akım) 

BLDC: Brushless DC electric motor (Fırçasız DC Motor) 

3B : 3 Boyut 

4B : 4 Boyut 

PLA : Polilaktikasit 

ABS : Acrylonitrile Butadiene Styrene (Akrilonitril Bütadien Stiren) 

LED: Light Emitting Diode (ışık yayan diyot) 

PCB: Printed Circuit Board (Baskı Devre Kartı) 
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1. RAPOR ÖZETİ

RoboVAN takımımız, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Hava Aracı ve 

Sağlıkta Yapay Zekâ alanlarında Ön Tasarım Rapor aşamasını geçmiştir. Takımımız Van ilinde 

kamuoyu desteğini arkasına alarak onur ve gururla çalışmalarına devam etmektedir.[1] Nihai 

amacımız; bilgiyi beceriye dönüştürebilen, bilimsel düşünebilen, yerli ve milli ürün 

geliştirebilen, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin farkında ve deneyimlerini her ortamda 

paylaşabilen vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmektir. 

ÖTR’nin açıklanmasıyla ilk olarak İnsansız Su Altı Aracı ön tasarım raporundaki eksiklikleri 

ve hakem değerlendirmesini inceledik. İncelemelerimize 90 puan üstü alan takımların 

çalışmalarını da dâhil ettik ve eksik yönlerimizi güçlendirdik. Takım üyeleri PCB güç ve 

aydınlatma kartını, güç dağıtım kartlarını, sızdırmaz tüpü (housing), silikon contaları, fiber 

optik haberleşme ağını, su üstü kontrol çantasını, güç ölçeri(wattmetre), manipülatörünü, 

hızlandırıcı nozulları (kort nozulu), itici pervanelerini atölye imkânlarını kullanarak yapacaktır. 

İSAA’mız yapılan değerlendirmeler sonucundaki düzeltmeler ile final tasarımına ulaşmıştır. 

Final tasarımının üretimi ve yarışma kapsamında yapılacak test çalışmaları ile ilgili 8 maddeden 

oluşan bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planı aşağıdaki gibidir: 

1. İSAA’nın gövde ve manipülatör üretiminin yapılması.

2. İSAA için test alanlarının belirlenmesi ve hızlandırıcı nozulların(kort nozulu) itki testleri.

3. Sızdırmaz Tüpün (housing) basınç testlerinin yapılması.

4. İSAA’nın haberleşme sistemi ve güç kablosunun testlerinin yapılması.

5. İSAA’nın güç dağıtım kartlarının tasarlanması ve üretiminin yapılması.

6. Su üstü kontrol istasyonu için kontrol bilgisayarının tasarlanması, üretilmesi ve test

edilmesi.

7. Elektrik ve Elektronik ekipmanların donanımsal ve yazılımsal çalışmalarının test edilmesi.

8. Güvenlik ile ilgili olası riskler için eğitim planlamalarının yapılması ve koruyucu

ekipmanların temin edilmesi .

Üretimini gerçekleştirecek olduğumuz İSAA, 500 mm genişliğinde, 500 mm derinliğinde, 215 

mm yüksekliğinde, 5000-5500 gr. ağırlığında 1200 watt gücünde 30 mt derinliğe kadar görevini 

icra edebilen insansız su altı aracıdır.  

Gövde üretiminde Polietien (PE-300) malzeme kullanıldı. Ana gövde ve bazı küçük montaj 

parçaları talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak üretildi. İticilerin gövdeye montajı için 

paslanmaz sacdan montaj aparatları oluşturuldu. İtici montaj aparatları paslanmaz vidalarla 

gövdeye sabitlendi. 

Manipülatör parçaları PETG filament kullanılarak 3B yazıcıda imal edildi. Manipülatörde bir 

adet RC Servo motor kullanıldı. Manipülatörün gövdeye montajı için 20*20 mm alüminyum 

sigma kullanıldı.  

İSAA’nın otonom denge stabilizasyonu ve gerekli olan sensör verilerini işlemek için Pixhawk 

PX4  2.4.8 kontrol kartı kullanıldı. Su üstü kontrol istasyonu haberleşme, manuel ve otonom 

kontrol için Raspberry Pi 4 - 8GB mini bilgisayar kullanıldı. İSAA’nın hareket kabiliyetini 

kazandırmak için 6 adet (4 yatayda, 2 dikeyde) F2838-350KV fırçasız motor destekli iticiler 

kullanıldı. F2838-350KV fırçasız motorların hareket kontrolü için 30A ESC’ler kullanıldı. 

Manipülatör ve haraketli kamera kontrolü için ise 2 adet RC Servo motor kullanıldı. Su üstü 

kontrol istasyonunda bir adet İSAA portatif kontrol çantası kullanıldı. Portatif kontrol çantası 

için bond takım çantası, bir adet LCD ekran, Raspberry Pi 4, güç kartları, acil stop butonu, 

sigorta, dijital wattmetre, Joystick kolu ve kontrol kartları kullanıldı. Araç aydınlatma sistemi 

https://memleketimvan.com/haber-3453-number-van-robovan.html
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güç kartı gibi takım tarafından tasarlandı ve üretildi. İSAA ile kontrol bilgisayarı arasındaki 

haberleşme Fiber Optik Kablo ile sağlandı. Fiber haberleşme alt yapısı fiber ethernet 

dönüştürücü (Ethernet Media Converter) modüller ile sağlandı. Fiber haberleşme altyapısı 

takımımızın özgün yönlerinden biridir. 

Sızdırmaz Tüpün (housing) basınç testlerini Van gölünde gerçekleştirdik. Teraryum mika fanus 

kullanacağımızı ÖTR’de bahsetmiştik ve basınç testinin yapılacağına vurgu yapmıştık. 

Fanusların basınç testlerini hidrostatik basınç test imkânlarımızın olmamasından dolayı Van 

gölünü tercih ettik. Teraryum fanusun basınç test sonuçları 15 metreye (22 psi) kadar gövde 

üzerinde herhangi bir tahribata neden olmadı fakat 15 metre 60 dk bekleme testinde çatlaklar 

oluştu. Su altı aracımız için kullanacağımız fanuslarda güçlendirmeler yaparak 20 metreye (30 

psi)  kadar dayanıklı sızdırmaz tüpler elde ettik.  

İSAA’nın üretimi devam ederken birkaç arkadaşımız hareket kabiliyeti, sızdırmazlık ve basınç 

testlerini yapabileceğimiz alanlar ile ilgili bölgemizde saha çalışmaları yaptı. Özel işletmeler 

ve belediyeye ait yüzme havuzu yetkilileri ile görüşmeler sağladı. Başarılı geçen bu görüşmeler 

sonucunda sızdırmazlık testlerini ve yarışma provalarını belediye kapalı yüzme havuzunda; 

basınç testleri ve uzak mesafe haberleşmelerini Van Gölü’nde; hazırlık sürecinde hareket 

kabiliyeti kazandırma işlemlerini okul yakınında bulunan atıl su havuzunda gerçekleştireceğiz. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÖTR hakem değerlendirme sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. Değerlendirme sonuçları tablo 

1.1 deki gibidir. Bu değerlendirme sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. 

Hakem değerlendirme sonuçları analiz edildiğinde başarılı bir tasarıma sahip olunduğumuzu 

fakat bunların rapora aktarılması noktasında sorunlar yaşandığını tespit ettik. ÖTR de özellikle 

Zaman, Bütçe Ve Risk Planlaması, Yerlilik, Özgünlük ve Güvenlik konularında eksiklerimiz 

olduğunu belirledik. Bu eksikler ile ilgili faydalı ve özgün çalışmalar yürüttük. Bu yapılan 

çalışmaları olabildiğince KTR ye aktarmaya çalıştık. 

İSAA üzerinde yapılan değişiklikler; 

1.) İSAA ile haberleşmede DT-8 diafon kablosu yerine Fiber Optik kablo kullanıldı. 

Değişiklik nedeni: DT-8 Diafon kablosu esnek ve ince olmasından dolayı tercih edilmişti. DT-

8 Diafon kablosu üzerinde yapılan veri hız testlerinde (80-90 Mbps)  güzel sonuçlar elde 

edilmiştir. Yaptığımız test sonuçlarından DT-8 diafon kablosunun CAT6 kablonun alternatifi 

olarak kullanılabileceğini gördük. Fakat takımımız haberleşme konusunda özgün bir çalışma 

olmasını arzu ettiği için DT- 8 diafon kablo kullanımını iptal etmiştir. Bunun yerine daha 

yenilikçi olacağını düşündüğümüz Fiber optik haberleşmeyi kullanacağız. Ekibin Fiber optik 

haberleşmeye yönelik yaptığı çalışmalarda;  

- Kablo kesitinin ince ve esnek olması,  

- Uzun mesafelerde veri kaybı yaşanmaması (25 KM mesafeye kadar veri kaybı yok), 

- Su altı araçlarında özgün bir çalışma olacağı düşüncesiyle fiber optik kablo ve haberleşme 

ekipmanlarını tercih ettik. 

2.) Gövde tasarımında Poliamid(Kestamit) 8mm yerine Polietien (PE-300) 10mm malzeme 

kullanıldı. 

Değişiklik nedeni: Poliamid(Kestamit) malzemenin özgül ağırlığı, sertliği ve su tutma oranı 

fazla olmasından dolayı Polietien (PE-300) malzemenin daha uygun olduğuna karar verdik. 

Tablo 1.2’ de malzemelerin karşılaştırmalı tablosu mevcuttur. 

Fiziksel Özellikler Polietien (PE-300) Poliamid(Kestamit) 

ÖZGÜL AĞIRLIK         g/cm2 ≥0.95 1 , 15 

ÇEKME DAYANIMI     N/mm2 ≥20 55-85 

ÇEKME UZAMASI       % %%20 - 

KOPMA DAYANIMI    N/mm2 ≥40 88-90 

KOPMA UZAMASI     % ≥500 10 40 

Tablo 3.1: Ön Tasarım Raporu Hakem Değerlendirme Sonucu 
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DARBE DAYANIMI                             kJ/m2 - - 

ÇENTİK DARBE DAYANIMI              kJ/m2 12 - 

ELASTİKLİK MODÜLÜ                    N/mm2 ≥800 3900- 4200 

SU TUTMA                                         % <0.01 %6- 7 

AŞINMA(ISLAK KUM TESTİ)           % <650 - 

 

3.) SİMH Silikon Kablo (2X16AWG) güç kablosu yerine 2 adet SIAF 2.5 mm² (~13awg) kablo 

kullanılacaktır. 

Değişiklik nedeni: ÖTR de sehven yapılan güç hesaplama hataları ve güvenlik gibi 

gerekçelerden dolayı kesit 16 AWG den 13awg ye çekilerek kesit arttırıldı. Ayrıca 2’li tek kablo 

yerine bağımsız 2 adet kablo kullanımı esnekliği ve yüzerliği arttıracağından dolayı tercih 

edilmiştir. 

4.)  Kontrol İstasyonunda hazır bilgisayar kullanmak yerine İSAA Portatif kontrol çanta 

üretimine başlandı. 

Değişiklik nedeni: ÖTR’ bahsetmiş olduğumuz portatif çanta için gerekli alt yapı çalışmalarını 

tamamladık. Takımın elinden gelebilecek her şeyi yapması gerekliliğine inandığımız için 

değişiklik yaptık. İSAA da kendi tasarladığımız portatif kontrol çantası kullanılacak. 

5.) Sızdırmaz Tüpün (housing) in güçlendirilmesi için bazı revizyonlar yapıldı.  

Değişiklik nedeni: Van gölünde sızdırmaz tüpün (housing) basınç testlerinin başarısız 

olmasından dolayı teraryum fanusun iç kısımlarına 3b yazıcı ve Polietien (PE-300) den özel 

destek odacıkları yapıldı. Teraryum mika fanus üzerinde yapılan küçük revizyonlarla 

kullanımına devam edilecektir. 

 

6.)  Dörtlü elektronik hız kontrol kartı (ESC) yerine tekli elektronik hız kontrol kartı (ESC)  

kullanılacaktır. 

Değişiklik nedeni: Test aşamasında 4’lü ESC kartının bir sürücüsü arızalanmıştır ve kart 3 

ESC kontrol kartını desteklemeye başlamıştır. Bu gibi arıza durumlarında diğer kartların 

kullanılamaz hale gelebileceği düşüncesiyle tekli ESC kart kullanımına karar verilmiştir. 

 

Bütçe ile ilgili yapılan çalışmalarda güç kablo kesitinin arttırılması, fiber optik haberleşme 

malzemeleri ve fanusta yapılan bazı revizyonlardan dolayı bütçe 600 TL artmıştır. Ayrıca 

elektronik ürünlerde dolar kurundan kaynaklı 600-700 TL aralığında artışlar olmuştur. Nihai 

bütçe planlaması Bölüm 8 de ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Sponsorluk çalışmaları yapılmış ve bazı gecikmeler yaşanmıştır. Gövde tasarımı için gerekli 

malzemeler kısmen tedarik edilmiştir. Gövde üretimi için gerekli bazı parçaların kesimleri 

bütçe çerçevesinde  yapılmış ve montajlama işleri devam etmektedir. En önemli malzemelerden 

biri olan itici fırçasız motorlar için gerekli bütçe sağalamamasından dolayı aktif testler 

yapılamamıştır. İtici BLDC motorların temin edilmesiyle beraber testlere başlanacaktır. 

 

 

 

 

Tablo 3.2: Poliamid(Kestamit) ve  Polietien (PE-300) malzemelerin özellikleri 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 Su altı aracımızın haberleşme ve güç dağıtım blok diyagramı Şekil 4. 1’de verilmiştir. Blok 

diyagram incelendiğinde ayrıntılı ve nihai tasarıma hazır bir diyagram olduğu görülmektedir. 

ÖTR’de yapım aşamasında olduğunu belirtmiş olduğumuz portatif çanta da blok diyagramda 

belirtilmiştir. Ayrıca ÖTR de bahsedilen güvenlik kutusu tasarlanan portatif kontrol çantası 

içerisine dâhil edilmiştir. ÖTR de olmayan Fiber optik haberleşme ile ilgili kullanılacak 

donanımlar da diyagrama eklenmiştir.  

 

İSAA’nın üretimi sonrasında hedeflenen görüntüsü Şekil 4.2’deki gibi olacaktır. İSAA 500 mm 

genişliğinde, 500 mm derinliğinde, 215 mm yüksekliğinde, 5000-5500 gr. ağırlığında olacaktır. 

Şekil 4.1: İSAA’nın haberleşme ve güç dağıtım blok diyagramı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 

 

 

   

 

4.2.1.   Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik ekibimiz yarışma değerlendirmesinden sonraki süreçte araç ile ilgili tasarım 

eksiklerini belirleyerek tasarımda küçük revizeler yapmıştır. ÖTR’de Nihai tasarım modelinin 

tamamlanmasıyla üretim için gerekli çalışmalar başlamıştır. Bu bölümde İSAA’nın ve portatif 

kontrol çantasının gövde üretimi aşama aşama anlatılacaktır.  

1.Aşama: İSAA ana gövdenin tasarlanması ve üretimi 

Aracın üretiminde kullanılacak 

malzemeler aracın yüzerliliğini, hareket 

kabiliyetini ve sızdırmazlığı dikkate 

alınarak seçilmeye çalışılmıştır. Mekanik 

ekibimiz Polietien (PE-300) 10 mm 

malzemeden, gövde uzun mesafesi 300 mm, 

kısa mesafesi 224 mm, yüksekliği 154 mm,  

ağırlığı 800 g olan İSAA’nın üretime hazır 

modeli Şekil 4.2.1’de verilmiştir. Gövde 

üzerindeki kullanılan parçaların parça 

isimleri ve özellikleri Şekil 4.2.2’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2: İSAA’nın önden, yandan, üstten tasarım görünüşleri. 

İzometrik görünüş 

 

Üstten görünüş 

 

Önden görünüş 

 

Yandan görünüş 

 

Şekil 4.2.1: İSAA’nın gövde görünüşü. 
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Gövdenin üretilmesinde talaşlı imalat tezgâhları kullanılmıştır. Gövde parçaları atölyemizde 

bulunan 3 eksen CNC makine tezgâhında, alüminyum çubuklar ise mini tornada işlenmiştir. 

Diğer küçük parçalar ise Abbas V1 3 boyutlu yazıcıdan eklemeli imalat yöntemiyle elde 

edilmiştir. 

Şekil 4.2.1: İSAA’nın gövde parçaları ve açıklamaları. 

Şekil 4.2.2: İSAA’nın gövde parçaları üretiminde kullanılan makine tezgâhları. 
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Ön ve arka taşıyıcı gövde parçaların üretilmesi 

Ön ve arka taşıyıcı gövde, sızdırmaz tüpü destekleyen, itici motorları tutan ve alüminyum 

çubukların sabitlendiği kısımdır. Üzerine 2 adet yatay hareketi sağlayan itici motorlar 

sabitlenecektir. Şekil 4.2.1’de 1 numara ile gösterilen parçadır. Ayrıca tasarım sürecinde Van 

kedisi figürü düşünüldüğü için tasarımda kedi figürü belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Figür 

yapılırken hidrostatik yapı dikkate alınmıştır. Parçanın teknik resim çizimleri ve üretim sonrası 

görüntüsü Şekil 4.2.3’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt taşıyıcı gövde parçasının üretilmesi 

İSAA’nın tüm parçalarının toplandığı ana taşıyıcı gövdedir. Ön ve arka taşıyıcılar, sızdırmaz 

tüp(housing) kelepçeleri, manipülatör kol ve ayaklar bu gövde üzerine M5*15 vida ve çakma 

somunlar ile sabitlenecektir. Şekil 4.2.1’de 2 numara ile gösterilen parçadır. Parçanın teknik 

resim çizimleri ve üretim sonrası görüntüsü Şekil 4.2.4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 
Kalınlık t= 10 mm   
Polietien (PE-300) malzemeden  2 adet imal edilecektir. 

Şekil 4.2.3: Ön ve arka taşıyıcının teknik resim çizimi ve üretimi yapılmış parça 

Not: 
Kalınlık t= 10 mm   
Polietien (PE-300) malzemeden  1  adet 
imal edilecektir. 

Şekil 4.2.4: Alt taşıyıcı parçanın teknik resim çizimi ve üretimi yapılmış parça 
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Sızdırmaz tüp (housing) kapak tutucu 

Ana gövdenin tam ortasında yer alan parçadır. Bu parça aracın esnemesini, uçlarda oluşan stresi 

azaltmak ve 2 adet dikey iticileri tutmak için tasarlamamıştır. Alt taşıyıcı parçaya M5*15 vida 

ve çakma somunlar ile sabitlenecektir. Aynı zamanda 12mm çapındaki deliklerden alimünyum 

çubuklar ile desteklenmektedir. Şekil 4.2.1’de 6 numara ile gösterilen parçadır. Parçanın teknik 

resim çizimleri ve üretim sonrası görüntüsü Şekil 4.2.4’te verilmiştir. 

 

Ön ve arka gövde sabitleyici çubuklar  

Ön, arka ve kapak tutucuların desteklendiği 12 mm çapında 6061 aliminyum malzemedir. Aracı 

oluşturan gövde parçalarını bir arada tutmaya ve mukavemeti arttırmaktadır. M3*20  vida ile 

gövde parçaları aliminyum malzemeye sabitlenmiştir. Şekil 4.2.1’de 3 numara ile gösterilen 

parçadır. Parçanın teknik resim çizimleri ve üretim sonrası görüntüsü Şekil 4.2.6’da verilmiştir. 

Not: 
Kalınlık t= 10 mm   
Polietien (PE-300) malzemeden  1 adet imal edilecektir. 

Şekil 4.2.5: Sızdırmaz tüp (housing) tutucu parçanın teknik resim çizimi ve üretimi yapılmış parça 

Not: 

- 12 mm çapında 6061 aliminyum içi dolu çubuk  malzemeden  

2  adet imal edilecektir. 

 M3-7H 10 mm derinliğinde vida yuvası açılacaktır. 

Şekil 4.2.6: Ön ve arka sabitleyici alüminyum çubukların teknik resim çizimi ve üretimi yapılmış resmi 
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Dikey motor tutucu köşebentler 

İSAA’da bulunan 6 adet iticinin gövdeye irtibatlandırılması için kullanılacak olan paslanmaz 

metal parçalardır. Parçaların üretimi devam etmektedir. M5*15  vida ile gövde parçalarına 

montajlanacaktırlar. Şekil 4.2.1’de 7 numara ile gösterilen parçadır. Parçanın teknik resim 

çizimleri ve görüntüsü Şekil 4.2.7’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Gövde parçalarının montajlanması ve montaj işlemleri 

Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin montajlanmış teknik çizim görüntüsü Şekil 4.2.8’de 

verilmiştir. Montajlanmış gövde ölçülerimiz 224*154*300 mm’dir. Parçanın teknik resim 

çizimleri Şekil 4.2.8’de verilmiştir. 

Not: 

- 4 mm  malzemeden  

 6  adet imal edilecektir. 

Şekil 4.2.7: Dikey motor tutucu köşebent teknik resim çizimi ve görselleri. 

Şekil 4.2.8: Gövde parçalarının montajlanmış teknik resim çizimi  
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Öncelikle CNC makine tezgâhında kesilen PE 300 polietilen parçaların çıkarılma, talaşlarını 

temizleme ve küçük zımpara işlemi yapıldı. Ayrıca montaj köşelerinde oluşan radiuslar maket 

bıçağı ile kesildi. (Şekil 4.2.9) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zımpara ve temizleme işlemi biten PE 300 polietilen parçalara çakma somunların (insert 

somun) sıcak havya yardımıyla yuvalarına montajlanması sağlandı. Tüm parçalarda M5 çakma 

somun kullanıldı. (Şekil 4.2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum çubukların gövdeye M3*20 vida ile montajı için çubukların merkezlerine torna 

tezgâhında matkap ucuyla delik açıldı. Daha sonra açılan deliğe 10 mm derinliğinde 

kılavuzla M3 vida yuvası açıldı. (Şekil 4.2.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 4.2.9: Gövde parçalarının montajlanmadan önce talaşlarının ve çapakların temizlenmesi. 

Şekil 4.2.11: Alüminyum çubukların m3 kılavuz ile yuva açılma görüntüleri. 

Şekil 4.2.10: Gövde parçalarının montajlanmadan önce talaşlarının ve çapakların temizlenmesi. 
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Gövde parçaları üzerindeki işlemlerin tamamlanmasından sonra parçalar montajlanmıştır. Tüm 

parçalar yerlerine oturtulmuş ve ana gövde kısmen bitmiştir. Montajlama işlemleri bittikten 

sonra toplam hacmi 800 cm3 ağırlığı 850 gr olmuştur. (Şekil 4.2.12) 

Görev mekanizma sistemi (Manipülatör) 

Bu başlık altında görevlerin su altı aracımız tarafından nasıl yapılacağı ile ilgili tasarımsal 

ve üretim ile ilgili bilgiler verilecektir. Bilindiği gibi yarışmada Sualtı Hokeyi Görevi, Sualtı 

Montaj Görevi ve Otonom Görev olmak üzere 3 adet görev bulunmaktadır. 1. ve 2. görevler 

için Şekil 4.2.13’de görüldüğü gibi bir manipülatör tasarlanmıştır. Özgün olarak geliştirdiğimiz 

manipülatörün üretiminde PLA malzeme kullanılmıştır. Manipülatör araç gövdesine 20x20 

sigma profil kullanılarak montajlanacaktır. Manipülatör üretimi ile ilgili prototip üretimler 

yapılmıştır. Prototip üretim ile denemeler yapılacak yüklerle yapılan görevlerle beraber 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Manipülatörün görevleri  aşamaları Bölüm 6 - TEST kısmında 

yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.12: Gövde parçalarının montajlanmış ve tamamlanmış görüntüsü 

Şekil 4.2.13: Manipülatör tasarımı ve açıklamalar 
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Anagövde, çene dişlileri üretilmesi ve montajı 

Ana gövde tüm mekanizma parçalarının toplandığı kısımdır. Montajının ve bakımının kolay 

olması açısından iki parça halinde üretilmiştir. Şekil 4.2.14’de üst parçanın teknik çizimi ve 

üretilmiş hali görünmektedir. Şekil 4.2.15’de ise alt parçanın teknik çizimi ve üretilmiş hali 

görünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 4.2.9’da) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipülatörün hareketini oluşturan ve 

görevlerde aktif olarak çalışacak olan parçadır. 

2 adet üretimi yapılacaktır. (Şekil 4.2.16) 

Görev mekanizmalarının test aşamasında PLA 

malzemeden imal edilerek test edilecektir. 

PLA malzemenin görev esnasında zarar 

görmesi durumunda PE300 malzemeden 

imalatı yapılacaktır. Montaj için ÖTR’de 

tasarlanan çeneler kullanılmıştır. Şekil 

4.2.16’daki teknik çizimi verilen parçanın 

üretimi devam etmektedir. 

 

 

Şekil 4.2.14: Manipülatör ’ün üst parçası teknik resim çizimi ve görselleri. 

Not: 

- PLA  malzemeden  

3B yazıcı ile  imal 

edilecektir. 

Not: 

- PLA  malzemeden  

3B yazıcı ile  imal 

edilecektir. 

Şekil 4.2.15: Manipülatör ’ün alt parçası teknik resim çizimi ve görselleri. 

Şekil 4.2.16: Manipülatör ’ün çene teknik çizimi 

Not: 

- Prototip için PLA  

malzemeden 3B yazıcı ile  

imal edilecektir.. 
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Manipülatör parçalarının tamamı 3b yazıcı ile üretildikten sonra montajı yapılmıştır. Montaj 

için parçaların birbirlerine kenetlenmesi için M3 vida ve somun kullanılmıştır. Su geçirmez RC 

servo ile dişlilerin güç aktarımını sağlamak için RC servo motor ucuna 1 adet kaplin revizesi 

yapılmış ve test edilmiştir. Manipülatör mekanizması tasarlanan çene tutucuları dışında üretim 

olarak tamamlanmıştır. (Şekil 4.2.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 4.2.17: Manipülatör ’ün üretimi tamamlanmış görselleri. 
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Sızdırmaz tüp (housing) tasarımı ve montajının yapılması. 

Elektronik ekipmanların su izolasyonunun sağlanması için 2 adet teraryum mika fanus, çift 

kapaklı fanus tutucu, bavul toka kilidi, kelepçeler ve oringlerden oluşan bir sızdırmaz tüp 

tasarımı kullanılacaktır. Sızdırmaz tüp (housing) tasarımı ve açıklamaları Şekil 4.2.18’da 

verilmiştir. Bu parçalardan 2, 4, 5 ve 6 numaralı parçalar 3 b yazıcıda üretilecektir. Diğer 

parçalar tedarik edilecektir. 

 

 

Teraryum Fanus 

Teraryum mika fanusların tercih edilmesinin sebebi 

ekonomik ve kullanımının kolay olacağı düşüncesiydi. 

Teraryum cam fanusların basınç testleri Van gölün’de ve 

havuzda yapılmıştır. Yapılan testlerde fanuslarım istenilen 

basınca dayandığı görülmüştür. Kubbe kısmına konulan 

kamera ile de kaliteli görüntüler alınmıştır. (Şekil 4.2.19)  

   Teraryum mika fanus malzeme teknik çizim ölçüleri ve 

görünümü Şekil 4.2.20’de verilmiştir. Malzeme takım 

tarafından tedarik edilmiştir. Kullanıma hazır bir parçadır.  

  Teraryum mika fanuslar çift kapaklı fanus tutucuya silikon 

ya da kauçuk contalar ile sızdırmazlığı sağlanacaktır. 

Fanusun çift kapaklı fanus tutucuya sabitlenmesi için bavul toka kilitleri kullanılacaktır. Bavul 

toka kilidi kullanımı bölümünde ayrıntılı anlatılacaktır. 

Şekil 4.2.18: Sızdırmaz tüp (housing) tasarımı teknik çizimi ve parça açıklamaları 

Şekil 4.2.19: Teraryum cam fanusların 

basınç testlerinden fotoğraf 
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Çift Kapaklı Fanus Tutucu 

Mika fanusların ve kablo 

rekorlarının montajlandığı kısımdır. 

Üzerinde 4 adet conta ile 

desteklenecektir. 2 adet kare 2 adet 

silindirik conta kullanılacaktır. 

Gövde üzerindeki bırakılan montaj 

deliklerine bırakılan bavul toka 

kilitleriyle fanusları tutacaktır. 

Parça ana gövdeye kelepçelerle 

tutturulacaktır. Üretimi BASF PET 

Filament kullanılarak 3b yazıcıda 

yapılacaktır. Kablo rekorlarındaki 

sızdırmazlık ile ilgili küçük 

pürüzler giderildikten sonra 

üretimine başlanacaktır.  

Bavul toka kilidi 

Teraryum mika fanusların kenarlarına tasarlanan fanus bilezikleri ve çift kapaklı fanus tutucuya 

M3*10 mm vidalarla sabitlenecektir. (Şekil 4.2.21) Hazır olarak alınmış ve oksitlenme 

denemeleri yapılmıştır. Hareketli noktaların da küçük oksitlenmeler oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.20: Teraryum mika fanusun teknik çizim görüntüsü ve fotoğrafı 

Not: 

- Mika malzemeden imal edilmiştir. 

Not: 

-PET G sızdırmaz filamentden  

üretilecektir.. 

Şekil 4.2.21: Çift kapaklı fanus tutucu teknik resim çizimleri. 

Şekil 4.2.22: Bavul toka kilidi teknik resim çizimleri, görünümü ve montaj görünümü. 
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Fanus Bilezikleri 

Teraryum fanusun hem basınca karşı 

dayanımını arttırmak hem de bavul toka 

kilitlerinin montajını kolaylaştırmak için 

tasarlanmıştır. Fanus gövdesine montajı hızlı 

yapıştırıcı ya da deniz tutkalı ile yapılacaktır. 

3B yazıcıda PLA filament kullanılarak 2 adet 

üretimi yapılacaktır. Bavul toka M3 

vidalarının gövdeye irtibatlandırılabilmesi için 

M3 çakma somun(insert) kullanılacaktır. 

 

 

 

 

Alt ve Üst kelepçeler 

Çift kapaklı fanus tutucunun gövdeye irtibatlandırılması için 1 adet kelepçe kullanılacaktır. Bu 

kelepçe 3 parçadan oluşacaktır. 2 adet alt kelepçe 1 adet üst kelepçe 4 adet M4*30 vida ile çift 

kapaklı fanus tutucu sıkıştırılacaktır. Daha sonra kelepçeler ana gövdeye 6 adet M4*15 vida ile 

irtibatlandırılacaktır. 

 

Hızlandırıcı nozullar (kort) ve pervaneler 

Aracın 6 eksen hareketini sağlayacak F2838 

350 KV motorların montajlanması ve 3 bıçak 

pervanelerin itiş gücünü düzenlemek için 

hızlandırıcı nozullar kullanılacaktır. 

Bluerobotics T200 model hızlandırıcı nozul 

modellenerek üretilecektir. Hızlandırıcı 

nozulun ve pervanelerin parçaları 3b yazıcıda 

PLA malzeme kullanılarak üretilecektir. 3 

bıcaklı Teknofest ödeneğiyle alınacak olan 

motorların gelmesiyle üretime başlanıp 

denemeler yapılacaktır.  

 

Şekil 4.2.23 Fanus bilezikleri teknik resim çizimleri. 

Not: 

-PLA  filamentden  

2 adet üretilecektir.. 

Not: 

-2 adet Alt tutucu,  

- 1 adet üst tucu 

PLA  filamentden  

üretilecektir.. 

Şekil 4.2.24 Fanus tutucu alt ve üst kelepçelerin teknik resim çizimleri. 

Şekil 4.2.25 Hızlandırıcı nozul görünümü  
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Aracımızda F2838-350 KV Fırçasız motorlarla en 

iyi performansı gösteren 3 bıçaklı pervaneler tercih 

edilmiştir. Pervaneler ile ilgili 3b yazıcıda PLA 

malzeme kullanılarak küçük baskı denemeleri 

yapılmıştır. (Şekil 4.2.26) F2838 Fırçasız motorların 

tedarik edilmesiyle itki testlerine başlanacaktır. 

Tablo-’de pervane özellikleri belirtilmektedir. 

Pervane üretiminde 

 

Pitch 

(hatve) 

Pervane 

çapı 

Merkez 

çapı 

Merkez 

kalınlığı 

Şaft çapı Ağırlığı 

18 mm 60 mm 31 mm 30.5 mm 10,5 mm 100-150 gr 

 

 

Mekanik tasarım süreci tamamlanmış ve final tasarımına ulaşılmıştır. Final tasarımı Şekil 

4.2.27’ deki gibi olacaktır. Ayrıca sistem ön tasarımı bölümünde görünüşlerde verilmişti.  

  Tablo-:  3 Bıçaklı pervane özellikleri 

     Şekil 4.2.26 pervane baskı görünümü  

 

     Şekil 4.2.27 Aracın tamamlanmış final tasarım görünümü. 
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 2.AŞAMA: Portatif Kontrol Çantasının üretimi 

İSAA’nın kontrolü takım tarafından tasarlanan kontrol çantası ile sağlanacaktır. Bu kısımda 

mekanik üretimi ile ilgili bilgiler verilecektir. Kontrol çantasının modeli katı modelleme 

programı Fusion 360 programında çizildi. (Şekil 4.2.28) 

Modellemesi yapılan kontrol çantası için hazır bont deney seti çantası kullanıldı. Malzemelerin 

yerleşimi için ise 5 mm mdf malzeme kullanıldı. 5mm mdf malzeme CNC’de kesilerek elektrik 

malzemeleri yerleştirildi. Yapılan çalışmalara ait görseller Şekil 4.2.29’da verilmiştir. 

 

     Şekil 4.2.28 Portatif kontrol çantasının Fusion360 programında tasarım görünümü. 

 

Şekil 4.2.29 Portatif kontrol çantasının üretimi tamamlanmış görselleri. 
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3.1.1. Malzemeler  

İnsansız su altı aracının gövde tasarımında 10 mm Polietien (PE-300) tabaka kullanılacaktır.  

 Polietien (PE-300) : Düşük özgül ağırlığı ve yüksek moleküler 

ağırlığı olan bir malzemedir. PE 300 Moleküler ağırlığı 500.000 

gr/mol4’den uzun olan polietilenlerdir. Polietilenler sıfır su emme 

özelliğine sahiptir. Yüksek derecede çarpılma mukavemetine ve iyi 

kayma özelliğine sahiptirler. Ayrıca PE 300 yüksek aşınma 

mukavemetine sahiptir. Malzeme yoğunluğu 0,95 

g/cm³’dür. Su altı aracı için kullanılacak 10 mm polyamid 

malzemenin görseli Şekil-12’de verilmiştir.  

Pleksi: Akriloil içeren kimyasallardan ve malzemelerden yapılan özel bir plastik paneldir. Aynı 

zamanda pleksiglas ya da akrilik olarak da bilinir. Dünyadaki en eski sentetik maddelerden biri 

olarak kabul edilir. Cama karşı hafif ve kırılmaya karşı dayanıklı bir alternatiftir. Malzeme 

yoğunluğu 1,18 g/cm³’dür. Su altı aracımızda 5 mm şeffaf pleksi kullanılacaktır. 

BASF PET Filamentler: BASF Forward AM'in geliştirdiği bir üründür. BASF PET 

(PoliEtilen Teraftalat) Filamentlerin katmanlar arası bağın çok güçlü olduğu, iyi yüzey 

kalitesine sahip olması bu ürünü tercih etmemizin en büyük nedenidir. Katmanlar arası bağın 

güçlü olması sızdırmazlık açısından önemli bir etmendir. Aracımızda Beyaz filament tercih 

edeceğiz.  

Alüminyum Çubuk: Bu malzemenin yüzeyinde oluşturduğu koruyucu film 

nedeniyle korozyon direnci oldukça iyidir. Bu sayede oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle 

aşınma durumu oldukça iyidir. Aracın ayak ve gövde montajlarında kullanacağımız çubuğun 

çapı  12mm’dir. 

Pervaneler, Elektrik Motoru ve İtici Kapsül: Su altı aracında kullanılacak itici kapsüller ve 

pervaneler BASF PET Filamentler kullanılarak 3b yazıcıda üretilecektir. İtici olarak 6 adet 

F2838 Fırçasız Motorlar kullanılacaktır. 

Pervaneler: Aracımızda F2838-350 KV Fırçasız motorlarla en iyi 

performansı gösteren 3 bıçaklı pervaneler tercih edilmiştir. (Şeki 

3.1.13) Tablo-3.1.1’de pervane özellikleri belirtilmektedir. 

Pervane üretiminde 3b yazıcı kullanılacaktır. 

Pitch 

(hatve) 

Pervane 

çapı 

Merkez 

çapı 

Merkez 

kalınlığı 

Şaft çapı Ağırlığı 

18 mm 60 mm 31 mm 30.5 mm 10,5 mm 100-150 gr 

 

 

         Şekil 3.1.1 Polietien (PE-300) 

      Şekil 3.1.1 3 bıçaklı pervane  

  Tablo-3.1.1:  3 Bıçaklı Pervane özellikleri 
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İtici Elektrik Motoru: Aracımızda itici elektrik motoru olarak 

F2838-350 KV fırçasız motorlar kullanılacaktır. (Şekil 3.1.15) 

İzolasyonlu olması, ekonomik olması ve aracımızın ihtiyaç 

duyacağı itki kuvvetini oluşturacağından dolayı bu motorlar 

tercih edilmiştir. Bu motorlar 3s-6s (12v – 24v) çalışma 

gerilimine sahiptir. Ayrıca rotor kilitlenmelerinde 40 amper 

Peak akım değerine ulaşabilmektedir. Motorun 3 bıçaklı 

Pervane ile oluşturduğu itki performans sonuçları Tablo-3.1.2’de verilmiştir. Fırçasız motorlar 

direk olarak bir kaynaktan enerji uygulanarak hareket ettirilemez. Bu tarz motorlar ESC ismi 

verilen elektronik kartlar ile beraber kullanılır. ESC’ler ile ilgili bilgiler Elektronik Ön Tasarım 

Süreci kısmında bahsedilecektir. 

 

Çalışma Voltajı 

(V) 

Maksimum 

İtki (Kg) 

Hız (m/s) Maksimum 

Akım (A) 

12 1,12 4200 6 

16 1,5 5600 8 

24 2,4 8400 11,7 

 

 

İtici Kapsül: Bu kapsüller, su altında motor ve pervanelere karşı oluşacak tahribatları 

engellemek ve motorların araca montajlarını kolaylaştırmak için tercih edilirler. Su altı 

aracımızda kullanacağımız kapsüllerin üretimi takım tarafından yapılacaktır. Bu kapsüller 

hakkında bilgiler 3.2.1.Mekanik Tasarım Süreci’nde verilmiştir. 

3.1.2. Üretim Yöntemleri 

Aracımızın modellemesi yapılırken bölge şartları dikkate alınarak üretimi yapılabilir modeller 

üzerinde durulmuştur. Okulumuzun ve bölgenin imkânları doğrultusunda aracın gövde 

üretiminde talaşlı üretim tezgahlarında ve 3B yazıcıda üretilmektedir. Ayrıca Sızdırmazlık da 

yaşanacak problemlere karşı Epoksi reçine, sızdırmaz sprey ve akrilik mastik silikon 

uygulaması yapılacaktır. İlgili bölümlerde kullanılan üretim yöntemlerine ait fotolar 

bulunmaktadır. 

 Frezeleme (CNC): Düz ve kavisli yüzeylerin, kanalların, helisel kanalların, dişlilerin, imal edilmesi 

için belirli geometrik kesici takımlarla (freze çakıları) talaş kaldırma işlemidir. PE300 malzemenin 

kesim işlerinde kullanıldı. Ayrıca PCB kazıma işlemleri içinde aktif olarak kullanıldı. Üretim yapılırken 

çekilen video linki: https://www.youtube.com/watch?v=1I3naY3jnSA 

Tornalama: Dairesel hareket yapan bir iş parçası üzerinden talaş kaldırarak, parçaya silindirik veya 

dönel bir şekil verme yöntemidir. Gövde montajlarının yapılması için kullanılan alüminyum parçalarda 

kullanıldı. Torna yapılırken video linki https://www.youtube.com/watch?v=bM7yqwsXDNU 

Matkap: İş parçası üzerinde delik açmak amacı ile uygulanan bir talaşlı imalat yöntemidir. Atölyemizin 

olmazsa olmaz malzemesidir. Tüm delme işlemlerinde ve vidalama işlemlerinde aktif olarak kullanıldı. 

Kılavuz Çekme: Kılavuz çekme, bir deliğe” kılavuz” denilen keskin takım ile diş yuvası açma işlemidir. 

Alüminyum tutucu çubukların gövdeye irtibatlandırılması için M3 kılavuz çekme işlemi yapıldı.  

     Tablo 3.1.2:  F2838-350 KV motor ve Pervane itki değerleri 

Şekil 3.1.15: İtici Motor 

https://www.youtube.com/watch?v=1I3naY3jnSA
https://www.youtube.com/watch?v=bM7yqwsXDNU
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3B yazıcı: 3D yazıcı teknolojileri eklemeli imalat temelli işlemlerdir. Eklemeli Üretim (EM), 

malzeme katmanı üzerine katman ekleyerek 3D nesneler oluştururlar. İSAA’nın manipülatör 

üretimi, pervaneler, hızlandırıcı nozullar, fanus tutucular ve fanus çift kapakları 3b yazıcı 

kullanılarak imal edilmiştir. 

Üretim yöntemlerinin kullanılmasına ait çalışmalar Şekil 3.1.2.1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 3.1.2.1:  Üretim yöntemlerine ait görseller 
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3.1.3.  Fiziksel Özellikler 

 

Su altı aracın genişliği 395 mm, uzunluğu 455 mm, çapraz sınır mesafesi 500 mm, yüksekliği 

215mm’dir. (Şekil 3.1.1) Aracın ağırlığı 5000-5500 gramdır. Tablo-3.1.2’de aracın 

üretiminde kullanılacak malzemeler dikkate alınarak aracın toplam ağırlığı hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tablo-3.1.1:  Su altı aracının donanım ağırlıkları  

Üst Görünüş 

Ön Görünüş Yan Görünüş 

İzometrik Görünüş 

Şekil 3.1.1:   Gövde görünüşleri 
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Su altı aracının suya bırakıldığında yavaşça batıp askıda kalması beklenir. Bu durumun 

gerçekleşmesi için araç ağırlığının ve yüzey hacminin oluşturduğu kuvvetin suyun kaldırma 

kuvvetinden büyük olması gerekir. Yani aracın oluşturduğu toplam yoğunluk suyun 

yoğunluğuna eşit olmalıdır. Ayrıca aracın su yüzeyinde dengede durabilmesi için malzemelerin 

ağırlık merkezleri dikkate alınarak yerleştirilmesi gerekir. Tüm bu etkenler dikkate alınarak 

aracın malzeme yerleşimi yapılmıştır.  

İSAA’nın görevleri sorunsuz ve hızlı bir 

şekilde yerine getirebilmesi için 6 eksenli 

koordinat sistemi üzerine inşa edilmiştir. 

Yani aracımız üç boyutlu uzayda altı 

serbestlik derecesine sahiptir. Bu 6 eksen 

hareketini kazandırmak için 6 adet F2838-

350kv Fırçasız DC Motor ile 

desteklenmiş hızlandırıcı kort nozullar 

kullanılmıştır. Aracın hareket kabiliyeti 

görseli Şekil-4.3.1‘de verilmiştir.  Aracın 

hareketi için ifade edilen yatış (roll), 

yunuslama (pitch),  sapma (yaw), x 

ekseni ileri-geri (surge), y ekseni ileri-geri 

(sway), z ekseni ileri-geri (heave) ifadeleri aracın 6 eksen hareketini ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1: İSAA’nın 6 eksen hareketi 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

İnsansız su altı aracımızın gücü 1200 watt, giriş gerilimi ise 48 VDC’dir. Haberleşme için fiber 

optik kablo tercih edilmiştir. İSAA elektrik devre bağlantı şeması ve malzeme listesi Şekil 

4.3.1’de verilmiştir. 

Şekil 4.3.1: İSAA’nın elektrik devre bağlantı şeması ve kullanılan donanımlar 
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İSAA’nın kontrolü takım tarafından tasarlanan portatif kontrol çantası ile sağlanacaktır. Portatif 

kontrol çantası güç bölmesi içerisinde güç kaynağı (1200W) , sigorta, acil stop butonu, açma 

kapama düğmesi, güç ölçer, fiber optik dönüştürücü, raspberry pi, usb soketleri v.b. malzemeler 

kullanılmıştır. Aracın kontrolü çanta içerisinde bulunan Raspberry Pi mini bilgisayarından 

sağlanmaktadır. Kolay kontrol için 1 adet joystick kol harici olarak kullanılacaktır. Portatif 

kontrol çantasının elektrik devre bağlantı şemaları Şekil 4.3.2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Ayrıca takım tarafından tasarlanan ürünlerin ayrıntılı elektronik devre bağlantı şemaları ilgili 

kısımlarda verilecektir. 

 

Yukarıda bahsedilen İSAA ve portatif kontrol çantası anlatımını kolaylaştırmak için bu 

donanımları 2 başlıkta ifade edeceğiz.  

 

 

 

Şekil 4.3.2: Portatif kontrol çantası elektrik devre bağlantı şeması ve kullanılan donanımlar 
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4.3.1.1. İnsansız Su Altı Aracı donanımları. 

Bu bölümde İSAA’nın sızdırmaz tüpü (housing) içerisindeki kontrol donanımları ve gövde 

dışındaki Fırçasız DC Motorlardan bahsedilecektir.  

İtici Motorlar: Aracımızda 6 adet F2338 - 350 KV Fırçasız 

DC Motor kullanılacaktır. İzolasyonlu olması, ekonomik 

olması, rotor milinin dışarıda olması ve aracımızın ihtiyaç 

duyacağı itki kuvvetini oluşturacağından dolayı bu motorlar 

tercih edilmiştir.(Şekil 4.3.2) Bu motorlar Outrunner Fırçasız 

DC Motor tipindedir. Outrunner tipi motorların hızları daha 

düşük tokları daha yüksektir. Ayrıca Rotor mili dışarıdadır. 

Rotorun dışarıda olması pervane montajlarını 

kolaylaştırmaktadır. Motor sargıları epoksi sıvısı ile 

kaplıdır. Mekanik parçalar paslanmaz çeliktir. Bu sayede motorların paslanması ve 

oksitlenmesi önlenmiştir. Bu motorlar 3s-6s (12v – 24v) çalışma gerilimine sahiptir. Ayrıca 

rotor kilitlenmelerinde 40 amper peak akım değerine ulaşabilmektedir. F2838-350 KV Fırçasız 

motorun teknik özellikleri Tablo 4.3.1’de verilmiştir. Ayrıca motorun 3 bıçaklı pervane ile 

oluşturduğu itki performans sonuçları Tablo-4.3.1’de verilmiştir.  

Boyut 

Ölçüleri 

(mm) 

Ağırlık 

(gr.) 

Çalışma 

Voltajı 

(V) 

Maksimum 

İtki (Kg) 

Maksimum 

Hız (m/s) 

Maksimum 

Akım (A) 

55 x 55 x 80 130-264 12 - 24  2,4 8400 11,7 

 

 

Çalışma Voltajı 

(V) 

Maksimum 

İtki (Kg) 

Hız (m/s) Maksimum 

Akım (A) 

12 1,12 4200 6 

16 1,5 5600 8 

24 2,4 8400 11,7 

 

 

Elektronik hız kontrol kartları (ESC-Electronic 

Speed Controller) : İSAA’da kullanılacak olan F2338 - 

350 KV Fırçasız DC Motorlar ESC (Electronic Speed 

Controller) denilen elektronik güç elemanları tarafından 

hareket ettirilecektir. Pixhawk 2.4.8 otopilot kontrol 

kartından gönderilen hız seviye bilgileri ESC tarafından 

kontrol edilecektir. Elektronik hız kontrol kartlarının 

(ESC) kontrolcü ile haberleşme protokolleri ESC 

belirlemede önemli özelliklerden biridir. Bu protokoller ESC'nin iletişim kurmak için 

kullandığı "dildir", en temel görevlerden biri motorun ne kadar hızlı dönmesi gerektiğini 

söylemektir. Birçok haberleşme protokolleri mevcuttur. Bunlar; Analog PWM, Standard PWM, 

Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot (Digital shot), Proshot v.b.  ESC seçimimizi 

Pixhawk PX4 2.4.8 kontrol kartının protokolleri ve F2838 Fırçasız Motorların akım ve besleme 

Şekil 4.3.2: F2338 Fırçasız Motor  

Tablo-4.3.2:  F2838-350 KV Fırçasız DC Motorun 3 bıçaklı pervane itki değerleri 

Tablo-4.3.1:  F2838-350 KV Fırçasız DC Motorun teknik özellikleri 

Şekil 4.3.3: LittleBee 30A ESC  
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gerilimlerini dikkate alarak LittleBee 30A ESC’yi tercih ettik. (Şekil 4.3.3) LittleBee 30A ESC 

teknik özellikleri Tablo 4.3.3’de verilmiştir.  

Boyut 

Ölçüleri (mm) 

Ağırlık 

(gr.) 

Çalışma 

Voltajı (V) 

Sürekli Çalışma 

Akımı (A) 

Desteklediği Protokoller 

35x18 x5 9 2-6S Lipo 30 
Oneshot125, Oneshot42, 

Dshot ve Multishot 

 

 

Pixhawk 2.4.8 otopilot kontrol kartı: İSAA’nın itici motor hareketlerini yerine getirebilecek 

bir otopilot kontrol kartıdır. Aracın hareket kontrolü, konum sabitlenmesi, hız denetimi, 

yönelme denetimi, konum denetimi, kameralı gözetleme gibi işlemleri yerine getirecektir.  

      Pixhawk 2.4.8 kontrol kartı Raspberry pi 4’e micro usb 

kablo ile bağlanmıştır. Usb bağlantı sayesinde Pixhawk 

2.4.8 Raspberry pi 4’den almış olduğu komutları ESC’ler 

aracılığıyla Fırçasız DC Motorlara iletecektir.  

Pixhawk 2.4.8 otopilot kontrol kartı ana işlemcisi 32 bit 

Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic ’in bir ürünü 

(STM32F427 Cortex M4core with FPU)’dür. Bu işlemci 

“NuttX Real Time Operating System” ile kullanılmaktadır. 

Pixhawk Ardupilot oto pilot yazılımını desteklemektedir. 

Bu kartın Raspberry Pi kartı ile uyumlu çalışması, bilgisayar 

ortamında kolay programlanabilmesi ve motor yapılandırma 

seçeneklerinin esnek olması kullanımını 

kolaylaştırmaktadır.   Özellikle hava araçlarında tercih edilen kontrol kartı sualtı araçlarında da 

tercih edilmektedir. Üzerinde bulunan IMU ve PID algoritmaları ile aracın denge ve stabil 

çalışması sağlamaktadır.  Ayrıca üzerinde bulunan Uart, I2C, Can bus gibi haberleşme 

yapılandırması ile motorlar ve çeşitli sensörler ile kullanılabilmektedir. Kartın üzerinde yer alan 

pin bağlantıları Şekil 4.3.4’de verilmiştir.  

Raspberry Pi 4 mini bilgisayar: Bu kart, İSAA’nın otonom kontrolü ve su üstü kontrol 

istasyonundan gönderilecek olan verilerin işlenmesi için kullanılacaktır. Su üstü kontrol 

istasyonunda bulunan portatif kontrol çantası ile Raspberry Pi mini bilgisayar arasındaki 

haberleşme fiber optik ağ ile sağlanmaktadır.  Fiber optik haberleşme ağı sayesinde veri ve hız 

kaybı yaşanmadan veriler Raspberry Pi mini 

bilgisayara gönderilmektedir.  Raspberry Pi’ye 

gelen veriler işledikten sonra Pixhawk 2.4.8’e 

aktarılır. Pixhawk 2.4.8’e gönderilen komutlar 

ile aracın kontrolü sağlanır. Ayrıca üzerinde 

bulunan soket kamera sayesinde su altındaki 

görüntüleri portatif kontrol çantasına 

aktarabilmektedir. Mini bilgisayarımız 

takımımız tarafından tasarlanan  +5 Volt 8 

Amper çıkış verebilen güç kartı ile 

Tablo-4.3.2:  LittleBee 30A ESC’nin teknik özellikleri 

Şekil 4.3.4:  Pixhawk 2.4.8 

Pin bağlantıları. 

Şekil 4.3.5:  : Raspberry Pi 4 donanımsal 

yapısı ve özellikleri  
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beslenecektir. Broadcom BCM2711 işlemci ve 8GB ram’i sayesinde otonom görevde görüntü 

işleme ile nesne tespiti rahatlıkla yapılabilecektir.  Raspberry Pi 4 mini bilgisayarın görüntüsü 

Şekil 4.3.5’de verilmiştir. 

Media Converter (Fiber Optik Dönüştürücü) : İSAA aracımızın özgün yönlerinden biride 

fiber optik kablo ile haberleşme alt yapısına sahip olmasıdır. Fiber optik dönüştürücüler uzak 

mesafelere kayıpsız veri iletimini sağlamak için geliştirilmiş donanımlardır. Bakır kablolardan 

(cat5, cat6 v.b.) gelen verileri ışık sinyaline 

dönüştüren ya da ışık sinyalini elektriksel sinyale 

(cat5, cat6 v.b.) dönüştürürler. (Şekil 4.3.7) Fiber 

optik dönüştürücüler ve kullanılan fiber optik 

kablolar sayesinde veriler uzak noktalara 

taşınabilmektedir. Aynı zamanda fiber optik 

kablonun esnek ve ince olması alan kaplama ve 

taşınabilirlik olayını kolaylaştırmaktadır. Fiber 

optik dönüştürücünün görüntüsü Şekil 4.3.6’da 

verilmiştir. Şekildeki Fiber Optik Dönüştürücü-

lerden toplam 2 adet kullanıldı. Bir adet portatif 

kontrol çantasında 1 adet de İSAA’da. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.6:  : Fiber Optik Dönüştürücü görüntüsü 

Şekil 4.3.7:  : Fiber Optik kablo sinyalinden elektrik sinyaline dönüşüm blok şeması 
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Fiber optik kablo ve konnektörler: Fiber optik kablomuz su altı çalışma şartlarına uygun 30 

metre uzunluğunda single mode kablodur. İSAA’nın sert hareketlerindeki bükülmeler ya da 

oluşabilecek sert kıvrımlara karşı kırılgan değildir. Fiber kablo çevresinde yer alan çelik teller 

sayesinde gerilme direnci  yüksek ve oldukça sağlamdır. İSAA aracımız ve portatif kontrol 

çantamız arasındaki haberleşme bağlantı görseli Şekil 4.3.7 de verilmiştir. Fiber optik kablo 

bağlantısının tak çalıştır kolay bağlantı yapılabilmesi için Şekil 4.3.7 de görseli yer alan su 

sızdırmaz FTTH SC / UPC adaptör kullanılmıştır. Ayrıca 30 metre kablomuzun her iki ucu SC 

konektörlere sahiptir. (Şekil 4.3.7) İSAA araç içerisindeki Fiber Optik Dönüştürücü modülden 

araç dışına soketle bağlantı kurabilmek için 30 cm SC-SC adaptörlü fiber optik kablo 

kullanılmıştır. Bu kablo ile 30 metre SC soketleri arasındaki bağlantı su sızdırmaz FTTH 

SC/UPC adaptörler ile sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4.3.8:  : Fiber optik haberleşme blok şeması ve kullanılan konnektör görselleri 

  Dönüştürücü görüntüsü 
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Su Altı LED Aydınlatma kartı: İSAA’nın su altında ihtiyaç duyduğu aydınlatma 

takım tarafından tasarlanan, üretilen ve analiz edilen LED aydınlatma kartı ile sağlanacaktır. 

LED aydınlatma kartı tasarım süreci şu şekilde ilerlemiştir; 

1. Su altında ihtiyaç duyulabilecek nominal aydınlatma değerinin ve boyutlarının 

belirlenmesi. 

2. Belirlenen kriterlere uygun malzeme listesi, devre tasarımı ve testlerin 

yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan üretim çalışmalardan sonra Şekil 4.3.9’daki gibi 13 Watt gücünde 720 lümen ışık akısı 

sağlayabilen 6 cm dairesel boyutta LED aydınlatma ürünü ortaya çıkmıştır. Bu ürünlerin ortaya 

çıkışını aşama aşama inceleyelim. 

1.Su altında ihtiyaç duyulabilecek nominal aydınlatma değerinin ve boyutlarının 

belirlenmesi. 

Piyasada İSAA’lar için kullanılan aydınlatma ürünlerini inceledik. İncelemelerimizi kendi 

aracımızın görev ve boyutlarını dikkate alarak filtreledik. İncelemiş olduğumuz ürünlerin ışık 

akı miktarları 500-1500 lümen arasında değiştiğini toplam güçlerinin ise 5 ile 20 watt arasında 

olduğunu gördük. Su altı aydınlatma için kullanılan birkaç matematik modelleme görmüş 

olsakta uygulanabilirliğinin ve geçerliliğinin düşük olmasından dolayı piyasa ortalamasında bir 

kart yapmaya karar verdik.  Tasarlayacak olduğumuz aydınlatma kartı araca ekstra yük 

oluşturmayacak ve görevler için ihtiyaç 

duyulan aydınlatmayı sağlayacaktı. 

Aracımız için 5 Volt besleme ile çalışacak 

13 watt gücünde 720 lümen ışık akısı 

sağlayabilen pwm kontrollü ayrıca pwm 

sinyali olmadan aç kapa yapabileceğimiz 

bir LED aydınlatma kartı yapmaya karar 

verdik. LED aydınlatma kartın boyutları ve 

tasarım görüntüsü Şekil 4.3.10’da Şekil 4.3.10:LED Aydınlatma kart yerleşimi ve boyutu 

Şekil 4.3.9:  : LED Aydınlatma Kartının reflektörlü ve reflektörsüz tamamlanmış görselleri. 
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görüldüğü gibi olacaktır. Tasarlanan LED aydınlatma kartı Pi soket kamere ile beraber 

sızdırmaz tüp (housing) içerisinde beraber hareket edecektir. Bu nedenle tasarlayacak 

olduğumuz kart’ın ölçüleri bu şartlara uygun olarak iç çapı 40 mm dış çapı 60 mm olan bir 

çember şeklinde tasarlanacaktır. (Şekil 4.3.10) 

2.Belirlenen kriterlere uygun malzeme listesi, devre tasarımı ve testlerin yapılması. 

İhtiyaç duyulan güçte ve aydınlatma değerine ulaşmak için 5730 power ledler tercih edilmiştir. 

Bu ledlerden 12 adet kullanılacaktır. Pwm kontrollü ışık akısı kontrolü için ise mosfet transistör 

(IRLZ44N) kullanılacaktır. Besleme gerilimini 5VDC olacak şekilde planladığımız için 

devrede 1 adet ön direnç kullanılacaktır. Kullanılacak power LED ve mosfet transistör hakkında 

kısaca bilgi verecek olursak. 

 

5730 Power LED: Düşük güç tüketimi, 

yüksek ışık akısı ve elimizde hali hazırda 

bulunması sebebiyle 5730 Power ledler 

tercih edilmiştir. Bu LED’in teknik 

özellikleri Tablo 4.3.3 de verilmiştir. 

 

IRLZ44N Mosfet Transistör : Pwm kontrollü ışık 

akısı için kullanılmıştır. Mosfet transistörlerin 

mantığı temel olarak Gate (tetikleme) bacağına 

gelen çok ufak bir gerilime göre Source (giriş) 

bacağından Drain (çıkış) bacağına akım geçmesine 

izin vermesidir. Kullanılacak olan mosfet’in teknik 

özellikleri Tablo 4.3.4’de verilmiştir. 

Hesaplamalar; 

720 lm ışık akısı için 12 Adet 5730 Power LED kullanılacaktır. Tablo 4.3.3’de görüldüğü üzere 

Power 3,8 V gerilim 300 mA akım çektiğinde maksimum ışık akısı 60 lm’dir.  

Bilinen bilgiler :                                        Toplam Akı ve güç Hesabı: 

 

 

 

 

 

İhtiyacımız olan hesaplamaları ve malzemeleri tamamladıktan sonra belirlenen malzemelere 

göre elektronik devre Kicad programında çizilmiştir. (Şekil 4.3.11) 

 

 

 

 Normal Maksimum 

Giriş Voltajı 3.6V 3.8V 

Çekilen Akım 100mA 300mA 

Işık Akısı 40 lm 60 lm 

Işık Sıcaklığı 4000k   

 En Yüksek Değer Birim 

Gerilim 55V Voltaj 

Akım 49A Amper 

Sıcaklık 175°C Celsius 

Tablo 4.3.3: 5730 Power LED teknik özellikleri 

Tablo 4.3 4: IRLZ44N Mosfet teknik özellikleri 

Toplam güç= It * VLed 

Toplam Akım (It)= 300*12 = 3600 mA=3,6 A 

Toplam güç= It * VLed= 3,6*3,8=13,68 Watt 

Toplam Akı=60*12= 720 lm 

Led Gerilimi (VLed)= 3,8 Volt 

Led Akımı (ILed)= 300 mA 

Işık Akısı (lx) = 60 lm 
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 Şekil 4.3.11’de görüldüğü üzere devremiz 1(+) ve 3(-) numaralı bacaklardan uygulanan 5 volt 

besleme gerilimi ile enerjilenmektedir. 1(+) numaralı girişten geçen akım 27 ohm öndirenç 

üzerinden paralel bağlı 12 adet 5730 Power LED’lere ulaşmaktadır. Power LED çıkışlarına 

bağlanan IRLZ44N mosfet transistör ile akım kontrol edilmektedir. Mosfet Gate (tetikleme) 

bacağına gelen gerilime göre Source (giriş) bacağından Drain (çıkış) bacağına akım geçmesine 

izin vermektedir. Yani 2 numaralı giriş bacağından gelen pwm sinyaline göre mosfet üzerinden 

geçecek akım ayarlanmaktadır. Böylece devremiz Pixhawk PWM çıkışlarıyla ışık akı kontrolü 

yapılabilecektir.  

 Elektronik devre şeması çizimleri ve çalışması analiz edildikten sonra KiCad PcbNew 

programında PCB baskı devre kartı çizilmiştir. (Şekil 4.3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizimi yapılan PCB baskı devre kartı atölyemizde bulunan CNC kazıma makinasıyla kazındı. 

CNC kazıma işlemi yapılmadan önce gerekli hareket kodları CopperCam programı kullanılarak 

elde edildi. Elde edilen kodlar CNC kazıma makine programı MACH 3 paneline yüklendi. 

Kazıma işlemi için kullanılacak olan epoksi PCB baskı devre kartı CNC makine sehpasına 

montajlandı. PCB kazıma işlemi tecrübemiz ile PCB kartımız takım tarafından hızlı bir şekilde 

ortaya çıkarıldı. (Şekil 4.3.13) 

 

 

 

 

Şekil 4.3.11: LED Aydınlatma elektronik devre şeması 

Şekil 4.3.12: LED Aydınlatma PCB baskı devre kartı ve 3B görünüm. 

Şekil 4.3.13: PCB baskı devre kartı’nın montajlanması ve kazıma işlemi fotoğrafları. 
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PCB kart çıktısı alındıktan sonra elektronik ekibi tarafından lehimleme ve test aşamalarına 

geçilerek nihai tasarıma ulaşıldı. (Şekil 4.3.13) 

 

 

GÜÇ KARTLARI: İSAA’nın tüm güç kartları takım tarafından tasarlanmış ve takımın elindeki 

imkânlar kullanılarak üretilmiştir. 

5V Güç Kartı: İSAA’nın su altında ihtiyaç duyduğu 5V takım tarafından tasarlanan, üretilen 

ve analiz edilen Güç kartı ile sağlanacaktır. Güç kartı tasarım süreci şu şekilde ilerlemiştir; 

1. Su altı aracında ihtiyaç duyulabilecek akım ve güç değerlerinin hesaplanması. 

2. Belirlenen kriterlere uygun malzeme listesi, devre tasarımı ve testlerin yapılması.  

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.14: PCB baskı devre kartı’nın lehimleme ve test işlemi fotoğrafları. 

                             Şekil 4.3.14: PCB baskı devre kartı’nın tamamlanmış fotoğrafı. 
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Yapılan üretim çalışmalardan sonra Şekil: 4.3.15’de ki gibi 40W gücünde çıkışından sürekli 

olarak 8A  sağlayabilen ve anlık olarak 12A verebilen 5V güç kartı ortaya çıkmıştır. Bu 

ürünlerin ortaya çıkışını aşama aşama inceleyelim. 

1. Su altı aracında ihtiyaç duyulabilecek akım ve güç değerlerinin hesaplanması. 

Piyasadaki 5V regülatörlerini inceledik. İncelemelerimizi kendi aracımızın ihtiyaçlarına göre 

filtreledik. İncelemiş olduğumuz ürünlerin genelinin XL serisi olduğunu ve çıkış akımlarının 

3A ile 12A arası olduğunu gördük. İhtiyacımız olan değerler ve kendi bilgimiz doğrultusunda 

piyasa ortalamasında bir kart tasarlamaya karar verdik. Tasarlayacak olduğumuz kart sürekli 

bir şekilde 8A verebilecek ve bu durumda ısınma sorunu yaşamayacaktır. 

Güç kaynağından gelen 48V kablo direncine göre düşecektir ve entegre bu düşük voltaja göre 

seçilecektir. Bu düşecek voltajın hesabı tablo 1’de yapılmıştır. 

Tablo 1: Kablo üzerindeki voltaj düşüm hesabı. 

Bilinen Değerler:  Hesaplanan Değerler: 

   

Kablo Giriş Gerilimi: 48  VDC (Vg)  Toplam Kablo Direnci= 30*0,0132 = 0,396 Ohm  

Kablo Uzunluğu: 30 Metre  Akım = Pt / Vg = 1200 / 48 = 25A  

Kablo Direnci: 0,0132 ohm/m  Gerilim Düşümü = Toplam Akım * Toplam Direnç 

Çekilecek Toplam Güç: 1200W (Pt)  Gerilim Düşümü = 25*0.396= 10V  

   Araca Ulaşan Gerilim = Vg - Gerilim Düşümü 

   Araca Ulaşan Gerilim = 48 - 10 = 38V 

 

Yani seçilecek entegre girişinden en az 38V alabilmelidir. 

2. Belirlenen kriterlere uygun malzeme listesi, devre 

tasarımı ve testlerin yapılması. 

38V giriş voltajında İhtiyaç duyulan güce ısınmadan 

ulaşmak için birçok regülatör entegre incelenmiş ve en 

sonunda XL4016 (Şekil 4.3.16) kullanmaya karar 

verilmiştir. Xl4016 kısaca girişinden gelen 8V ile 38V 

                                               Şekil: 4.3.15: Güç kartı bitmiş hali. 

Şekil 4.3.16: XL4016 
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arası gerilimi istenilen voltaja düşürerek çıkışa vermektedir.  

 

XL4016 hakkında yapılan araştırmalar 

sonucunda kicad easchema programından 

bir devre şeması çizilmiştir. (Şekil 4.3.18) 

 

 

Şekil 4.3.18: Güç kartı devre şeması 

R1 ve R2 direnci VOUT=1.25*(1+R2/R1)  formülüne göre hesaplanmıştır 

Çizmiş olduğumuz bu devre şemasını kicad pcbNew programından baskı devre kartı  haline 

getirilmiştir. (Şekil 4.3.19) 

,     

                           Şekil 4.3.19: Güç kartı baskı devre tasarımı ve 3 boyutlu görünümü 

 

 

Şekil 4.3.17: XL4016 Pinout. 
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Çizilen bu devre şemasının 

gcode dosyası CopperCam 

programından çıkartılmış ve 

CNC ile de çıktısı alınmıştır. 

(Şekil 4.3.20) 

 

 

 

 

 

Çıktısı alınan güç kartının yüzeyi ve çevresi 

zımpara ile temizlenip yumuşatıldıktan sonra 

karta elemanlar takılıp lehimlemeler 

yapılmış (Şekil 4.3.21) ve kart son haline 

getirilmiştir. (Şekil 4.3.22) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 4.3.20: Kart ve CNC 

Şekil 4.3.21: Kartın lehimlenmesi 

Şekil 4.3.22: Güç kartı son hali. 
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4.3.1.2. Portatif kontrol çantası donanımları. 

 

Güç Modülü 

ACS 721 Akım Sensöründen ve gerilim bölücü dirençden gelen değerleri belirli matematiksel 

hesaplar ile Voltaj ve Akım değerlerine çevirip 0.96 inç oled ekrana yazdıran ve akım 25 

Amperin üzerine çıkınca öten takımımız tarafından testleri yapıldıktan sonra delikli plaket 

üzerine kurulan bir güç ölçer kartıdır. Bu kartın sadece ekran, çalıştığını gösteren ledi ve acil 

durum anında yanan ledi dışarıdan görülecektir diğer bütün devreler çantanın içinde 

bulunacaktır. 

Şekil 4.3.1.2.1: Portatif kontrol çantası elektrik devre bağlantı şeması ve kullanılan donanımlar 



 
 

44 
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İSAA’da algoritma tasarımımız 3 bölümden oluşuyor; 

1) İSAA hareket algoritması. 

2) İSAA ekipman kontrol algoritması. 

3) Manuel mod kontrol algoritması. 

4) Otonom mod kontrol algoritması. 

 

1) Araç Hareket Algortiması: 

İSAA’nın hareket etmesi için şekil (görsel numarası) ‘deki 

motorların sırasına göre çalışması veya durması gerekiyor. 

Aracı istediğimiz yöne hareket ettirmek için motorları farklı 

kombinasyonlarda çalıştırıyoruz. Aracı hareket ettirmek için 

gerekli motor çalıştırma kombinasyon algoritması şu 

şekildedir: 

 

    

 

 

 

 

 

2) İSAA Ekipman Kontrol Algoritması: 

 

İSAA’na görevleri yerine getirebilmesi için bir manipülatör kol kullandık. Manipülatör kolun 

kontrolü kontrol istasyonuna bağlı Joystick kol üzerinden sağlanacaktır. Kontrol 

istasyonundan gelen komutlara göre manipülatör kol açılıp kapanacaktır. Manipülatör kol 

kontrol algoritması Şekil ()’da gösterilmiştir. 

 

Su altının karanlık olmasından dolayı İSAA’na kendi üretimiziz olan bir led aydınlatma 

ekledik. Led aydınlatma da yine Joystick kol ile kontrol edilecektir. Led aydınlatma kontrol 

algoritması Şekil () ‘da gösterilmiştir. 

 

İSAA’nın su üstünde güvende kalmasını sağlamak için bir güç ölçme kartı tasarladık ve 

ürettik. Güç ölçme kartının kontrol ve uyarı algoritması Şekil () ‘da gösterilmiştir. 
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Manuel Mod Kontrol Algoritması: 

İSAA’nın manuel kontrolü kontrol çantasından gelen verilere göre sağlanacaktır. İSAA’nın 

IMU verileri ve Raspberry Pi kartına bağlı kamera görüntüsü anlık olarak haberleşme kablosu 

aracılığıyla kontrol çantasına aktarılacaktır. Manuel mod kontrol algoritması Şekil () ‘da 

gösterilmiştir. 

 

  

 

 

4) Güdüm Kontrol Algoritması: 

İSAA’nın otonom bir şekilde hareket edebilmesi için görüntü işleme tekniği kullanılmıştır. 

Görüntü işleme verileri kullanılarak aracın hedefe stabil bir şekilde ilerleyip görevi (3. Görev)  

başarılı bir şekilde yerine getirmesi sağlanacaktır. Güdüm kontrol algoritması Şekil () ‘da 

gösterilmiştir. 

Şekil : Manipülatör kol 

kontrol algoritması 

Şekil : Led aydınlatma 

kontrol algoritması 

Şekil : Güç ölçme kartının 

kontrol algoritması 

Şekil : İSAA kontrol algoritması 
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Eğiteceğimiz segmentasyon veya nesne tespiti modeli kameradan gelen görüntüde nesne tespiti 

yapar.eğer nesne tespit edilmiş ise güdüm algoritması bulunduğu konumdan doğrusal olarak 

nesneye doğru hareket eder ve içerisinden geçer.eğer nesne tespit edilmemiş ise arama 

algoritması devreye girer ve havuzu dolaşarak taramaya başlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Bu kısımda aracın kontrol/navigasyon/güdüm algoritma süreçleri anlatılır. Final tasarımın 

neden seçildiği açıklanır. Final tasarıma yönelik algoritma akış diyagramları verilir.} 

 

4.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

İSAA manuel ve otonom mod olmak üzere 2 moda sahip. Yarışmada 1. ve 2. görev için manuel 

mod, 3. görev içinde otonom mod kullanılacaktır. Mod geçişleri kontrol çantası üzerindeki bir 

buton üzerinden sağlanacaktır.   

İSAA’da yazılım tasarımımız 2 bölümden oluşuyor; 

1) Manuel araç yazılımı. 

2) Otonom araç yazılımı. 

 

 

1) Manuel Araç Yazılımı: 

İSAA’nın Frame seçimini QGC kontrol arayüzünden yapıyoruz () ve motor yerleşimi ile motor 

sayısını seçtiğim Frame tipine göre yerleştiriyoruz. İSAA‘nın manuel kontrolünü kontrol 

çantasına bağlı joystick üzerinden kontrol ediyoruz. Bizim joystick kol üzerinden 

Şekil  Güdüm algoritması 
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gönderdiğimiz veriler QGC aracılığıyla yardımcı bilgisayara gönderiliyor, yardımcı bilgisarda 

pixhawk kartına verileri iletiyor   Joystick kolu QGC kontrol arayüzü üzerinden konfigüre 

(kalibrasyon ve fonksiyon atama) ediyoruz (). İSAA’nın dengede kalmasını Pixhawk kartının 

içindeki PID yazılımı sağlıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Joystick tuşlarına fonksiyon atama bölümü 

2) Genel joystick ayarları sayfası. 

3) Joystick tuşlarına fonksiyon atama sayfası. 

4) Joystick kol kalibre etme sayfası. 

5) Gelişmiş joystick ayarları sayfası. 

 

2) Otonom Araç Yazılımı: 

 

Araç kameradan alınan saf görüntüde görüntü iyileştirme işlemi yapar 

ardından görüntüden nesne tespit veya segmentasyon ile tespit ettiği  nesnenin  pozisyonuna 

göre kendini konumlandırır. Bu konumlandırma sağlandıktan sonra  

araç yine kendi karar mekanizmasıyla hedefe doğru doğrusal bir şekilde ilerleyerek kapıdan 

geçer. 

 

 

Görüntü iyileştirme işleme: 

Dünyanın yaklaşık olarak %70 sularla kaplıdır. Sualtı yaşamıda oldukça ilgi çeken bir 

konudur. İşte yüzden üzerinde farklı sensörlerin kullanıldığı birçok insanlı ya da insansız 

Şekil : QGC frame seçme sayfası 

Şekil : QGC Joystick kongigürasyon sayfası 
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sualtı aracı geliştirilmiştir. Bu görevlerde oldukça pahalı ekipmanlar kullanılarak sualtından 

görüntüler alınarak keşifler yapılıyor. Tabi bizim bütçemiz sınırlı olduğu için donanımsal 

çözümler oldukça pahalı olduğu için burada görüntü işleme ile yazılımsal çözümler ürettik. 

İlk olarak piksel frekası çıkarılır,kümülatif toplam hesaplanır ve işlem yapılan görüntü 

matrisimizdeki maksimum ve minimum değer arasındaki fark bulunur ardında  normalizasyon 

işlemi gerçekleşir yani resimde max-min ile bulunan bu fark’a bölünür. Aşağıda bu algoritma 

ile yapılan bazı görüntü iyileştirme örneklerini görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sualtı Görevinde Nesne Tespiti: Normal şartlarda ssd_mobilenet_v2 ile veri topladıktan 

sonra bu modeli eğitip tflite dönüştürdükten 

sonra Raspberry’de kullanmayı düşünüyorduk 

ama alternatif bir çözüm olarak segmentasyon 

kullanmayı da düşünüyoruz Araç hazırlanıp 

uygulama aşamasına geçildiğinde toplanan 

veriler etiketlendikten sonra  nesne tespiti için 

eğitilen bu modellerin sağdaki tabloda da 

gördüğünüz gibi performasn değerlendirilmesi 

yapılıp ardından hangisinin kullanılacağına karar 

verilicektir. burada hangi modeli kullanırsak 

kullanalım  kullanacağımız modeli mutlaka 

TensorfloLite’a dönüştürücez bunu sebebi ise Tensorflow normal cihazlarda çalışmak için 

yeterince uygun yapıda değil TensorflowLite ise mobil cihazlar, Raspberry gibi daha düşük 

işlem gücüne sahip kartlarda çalışabilmesi için optimize edilmiştir. Tablodan da 2 kat daha 

fazla işlem hızına ulaştığını söyleyebiliriz. 

Şekil : Örnek görüntü iyileştirme çalışmaları 
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Bunun üzerine yapılmış olan bir test sonucunu aşağıdaki resimde’de görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Raspberryde tensorflow ile bir modeli yüklemek 3 dakikadan daha fazla sürüyor. Aynı model 

TensorflowLite ile yüklemek 1 saniyeden az sürüyor.  tensorflowLite tam anlamıyla 

mükemmel bir performans gösteriyor bunu hem üsteki hemde üstekinin bir üstedeki resimde 

yapılan test sonuçlarında görebiliriz 

 

4.4  Dış Arayüzler 

Kontrol arayüzü olarak Pixhawk kartı ile uyumlu olan QGC kontrol arayüzünü kullandık. 

QGC tercih sebebimiz; arayüzün yenilikçi olması, düzenli güncelleme alarak hataların 

giderilmesi ve  Pixhawk kartının bir çok konfigürasyonunun yapılmasına imkan vermesi. 

QGC, Pixhawk kartının konfigürasyonunun yapılması,  İSAA’dan gelen kamera ve IMU 

verilerini anlık olarak arayüz ekranına yansıtılması, kontrol çantasının İSAA ile Erhernet 

bağlantısını kullanarak heberleşmesi, ve Joytick verilerinin İSAA’na gönderilmesi için 

kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Seçenekler. 

2) Joystick durumu. 

3) Mod seçenekleri. 

Şekil : QGC ana ekranı 
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4) Arm/Disarm seçenekleri 

5) Pusula ve ivme sensörü değerleri. 

6) Kameradan fotoğraf ve video alma butonu 

7) Kamera görünümü 

 

 

Arayüzün alt bileşenleri olarak kontrol çantasında Cross Compile ile QGC kontrol arayüzünü 

Raspberry Pi kartına kurduk. Ayrıca PyQt ile gerekli message box’lar ve bilgilendirmeler 

yapılılacaktır Aracın tüm tasarımında  Python progrmlama  dili kullanılıyor. 

Raspberry Pi kamera görüntüsü  UDP protokolü üzerinden QGC kontrol arayüzüne aktarılıyor 

ayrıca Pixhawk bağlantısı TCP protokolü üzerinden kuruluyor. 

Python kullanmamızın nedeni ise kolay syntax, hızlı geliştirilebilirlik ve esneklik sağlamasıdır. 

Temelde iletişim bağlantımız şöyle çalışıyor; bütün cihazlar modeme bağlı ve bu cihazlar 

socket programlama (TCP-UDP/IP) ile birbirleri ile iletişim halinde, Pixhawk kartı ise seri 

haberleşme ile su altındaki Raspberry Pi ile haberleşiyor. 

 

 

TCP/IP: 

İlk aşamada bağlanmak istenilen hedef bilgisayara bir bağlantı isteği yollanır. İkinci aşamada 

ise bağlantının sağlandığı onaylanır. Son olarak üçüncü aşamada veri transferi yapılır. Yalnız 

burada önemli noktalardan biri verinin iletilip iletilmediği kontrol edilir işte bu yüzden TCP 

veri iletimi açısından oldukça güvenlidir ama bir dezavantajı bu yapıdan dolayı upd/ip ye göre 

daha yavaştır. 

 

UDP/IP:  Udp protokölünde veriler belirlene hedef makineye herhangi bir bağlantı 

yapılmadan direkt olarak yollanır ve verilerin gidip gitmediği kontrol edilmez. Bu yüzden veri 

iletişimi açısından güvenilir değildir ama TCP’ye göre oldukça hızlıdır. Hızlı olduğu için 

online oyun verileri, ses, görüntü vb. veriler gönderilirken UDP protokolü ile gönderilir. 

Sonuç olarak görüntü verilerinin UDP ile yollanmasının sebebi hızlı olmasıdır Diğer verilerin 

TCP ile yollanmasını sebebi ise verilerin daha güvenilir bir şekilde iletilmesidir tabiî ki yine 

hızlı aktarılır veriler ama UDP kadar hızlı değil. 

 

 

 

 

5. GÜVENLİK 

Test Alanında alınacak 

güvenlik önlemleri 

Test alanında her üyenin koruyucu gözlük,eldiven ve 

önlük kullanılması. 

Test alanında yangın söndürme tüpünün bulunması.  
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Havuz kenarında ucu açık kablo ve gereksiz kablo 

bulundurulmaması. 

Aracın havuza buırakmadan önce havuzda araca 

zarar verecek ya da aracın havuza zarar verebilecek 

parçalara müdahale edilmesi. 

Atölyede Alınacak Önlemler 

Atölyede yangın tüpü buludurulması. 

Atölyede ilk yardım dolabı olması. 

Atölyede tehlike yaratabilecek kesici ve delici 

malzemeleri çevresinde güvenlik levhaları 

bulundurulması. 

İlk yardım çantasının atölyemizde bulundurulması. 

Torna ve freze ile çalışırken koruyucu gözlük 

takmaya dikkat edilecek. 

Düzenli olarak atölye temizliği ve düzenlemesini 

yapılacak. 

Çalışma ortamında güvenlik levhalarının 

bulundurulması. 

Sigorta panelinin bulundurulması. 

 

Kısa devre olmaması için plaketlerin arasına izole 

edici malzeme bırakılması. 

Ucu açık malzemeler için izole edici malzeme 

kullanılması. 

Aracın gövdesindeki ek parçaları hem su geçirmez 

contalarla hem de su sızdırmazlık spreyi kullanılarak 

yalıtılacaktır. 

Kablolar kopma ve elektrik kaçaklarına karşı izole 

edilecektir. 

Eldiven Gözlük 

Güvenlik Malzemeleri 

Maske Yangın Tüpü 

Önlük İlk Yardım Dolabı 

Elektirik Koruma Sigortası  

Can Kurtaran Yeleği  

Yüksek Ykım Koruma Rölesi  

Kimyasal Malzeme Koruma Maskesi  

Kauçuk Tabanlı Ayakabı 
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RoboVAN Takımı olarak güvenlik en önemli 

önceliğimizdir. Bu nedenle güvenlik konusunda en ufak 

tavize yer verilmemektedir. Bu hususta ekip üyelerimiz 

çok dikkatli ve kuralara uymaktadır. Hem kendi ekibimiz 

hem de çevre güvenliği açısından su altı aracımızın yapım 

aşamasına geçmeden önce aramıza yeni katılan ekip 

üyelerine bir önceki yıl eğitim alan ekip üyeleri tarafından 

güvenlik eğitimi verildi. 

Üretim Atölyemizde iş 

güvenliği ve insan sağlığına önem verilmektedir Sekil  de 

belirtildiği gibi gözlük, eldiven ve önlük kullanımına 

dikkat edilmektedir. Üretim atölyemizde güvenlik 

levhaları, yangın söndürme tüpü ve ilk yardım dolabı 

bulunmaktadır. Üretim Atölyesinde görev alan öğrenciler 

5 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamladıktan 

sonra görev almaktadırlar. 

                                       

                                                                                                                                                               

                                           

Tasarım Atölyemizde güvenlik levhaları 

bulundurulmaktadır. (Şekilde gösterilmiştir 

 

 

 

 

Şekilde ve Üretim atölyelerimizde bulunan ilk 

yangın söndürme tüpü bulunmaktadır.                                                                                                                                                               

 

                                            

 

 

Şekilde verildiği gibi tasarım ve üretim 

atölyelerimizde bulunan ilk yardım dolabı . 
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6. TEST 

Aracın Görev esnasında kameradan daha net görüntü alabilmek amacıyla kendimiz önce Kicad 

programında modellenmiştir. Daha sonra modellemiş, tasarlamış ve testini tamamlamış 

bulunmaktayız, test sonucunda herhangi bir sorun olmamıştır, istenilen akımı çekiyor ve gerekli 

aydınlatmayı yapıyor olması sualtı aracımızda kullanılması kararını netleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Sponsorluk çalışmaları yapılmış ve bazı gecikmeler yaşanmıştır. Gövde tasarımı için gerekli 

malzemeler kısmen tedarik edilmiştir. Gövde üretimi için gerekli bazı parçaların kesimleri 

bütçe çerçevesinde yapılmış ve montajlama işleri devam etmektedir. En önemli malzemelerden 

biri olan itici fırçasız motorlar için gerekli bütçe sağalamamasından dolayı aktif testler 

yapılamamıştır. İtici BLDC motorların temin edilmesiyle beraber testlere başlanacaktır. 

Yaptığımız ve kendimiz kodladığımız Güç Ölçerimiz belirli koşul altında test edilmiş ve 

doğruluğu ve yararlılığı kanaatine varıp insansız sualtı aracımızda kullanılmasına karar 

verilmiştir.  
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TERAYUM  FANUSUN  REVİZE EDİLDİKTEN SONRA TESTİ 

İSAA’da kullanacağımız teraryum fanusun Van 

Gölünde gerekli testi yapılmış ve test sonucu olumsuz 

olmuştur bu sebepten dolayı fanusun iç kısımlarına 3b 

yazıcı ve Polietien (PE-300) den özel destek odacıkları 

yapılmıştır. Teraryum fanus üzerine yapılan küçük 

revizyonlar ile kullanımına devam edilecektir.Şekil xx 

de görüldüğü gibi İSAA için kullanılacak teraryum 

fanusun Van Gölünde test ettikten sonra test sonucu 

olumsuz olmuştur bu sebepten dolayı fanusun iç kısımlarına 

3b yazıcı ve Polietien (PE-300) den özel destek konuluğ 

belediyeye ait olimpik havuzda da yaklaşık 3m derinlikte test 

edilerek olumlu sonuç alınmıştır. 

Kendi üretimimiz olan İSAA’nın kontrol çantasının çalışma 

şekilde görüldüğü gibi. Kontrol çantasının test aşamalarında 

bağlantı kopukluğundan dolayı Raspbery’den görüntü 

aktarımı başarısız olmuştur ve acil durum butonu kullanılarak 

sistem enerjisi kesilerek çantaya müdahale edildi. HTML 

kablosunda kopukluk olduğu fark edilip onarılmıştır, test tekrardan yapılmıştır test başarılı 

sonuçlanmıştır. 

 

Şekil de görüldüğü gibi İSAA’ nın hareketi için kullanılacak olan pervanelerin 3d yazıcıdan 

BASFPET filament kullanılarak baskı alınmıştır. Atölye imkânlarınca dayanıklılık ve esneklik 

testleri yapılmıştır, test başarılı olmuştur. 
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Raspberry pi4 4gb de tensorflow dan tensorflowlite a 

dönüştürdüğümüz modeller üzerinde yaptığımız nesne 

tespit denemeleri. Ayrıca kendi verilerimizi biriktirip 

aynı şekilde model eğitilecektir. Zaten sağlıkta yapay 

zeka yarışmacısı olduğumuz için bu konularda oldukça 

deneyimliyiz. Nesne tespitinde parametre sayısı ve 

flops dikkate alınarak yapılacak testler sonucunda 

segmentasyonda kullanabiliriz. Bunlara veri 

topladıktan ve modelleri eğittikten sonra karar 

vereceğiz. 

 

 

Görüntü işleme kısmında googleden bulduğumuz deniz altında çekilmiş oldukça kötü resimler 

üzerinde python ile çeşitlik kaynaklardan yaptığımız taramalar sonucunda oluşturmuş 

olduğumuz algortima ile yapılan bazı test sonuçlarınız üsteki resimlerde görüyorsunuz. 
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7. TECRÜBE 

 

Elektronik: 

 Güç kartında elemanların kılıfları en erişilebilir malzemelere göre ve en net ölçülerde 

seçilmelidir yoksa şekil ? de ki gibi elemanların oturmaması, yerlerine sığmaması gibi 

sorunlarla karşılaşınılabilmektedir.(Şekil 7.1) 

 

Şekil 7.1: Kondansatörün yerine oturmaması 

 Elektronik devre şeması tasarımından baskı devre kart tasarımına geçirilirken 

elemanların kılıflarının doğru seçilmesine özen gösterilmelidir yoksa bizim yaşadığımız 

gibi şotki diyotun ters bağlanması gibi sorunlarla uzun süre uğraşabilir kırmızı okun 

gösterdiği yolu maket bıçağı ile kazıyarak yeşil okun gösterdiği yerden yeniden bir yol 

yapmak zorunda kalabilirsiniz.(Şekil 7.2) 

 

Şekil: 7.2 Yanlış yol 

Mekanik: 

Kablo toplama makarasının yapımında kesimi yapılırken ölçülere özen gösterilmeli ve 

çizimine dikkat edilmelidir  yoksa bizim yaptığımız  2. Resimdeki gibi düzgün olmayan bir 
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parçanız olabilir. (Şekil 7.3)

 

Şekil 7.3: Kablo makarası yan kapak 

Fakat biz 2. Parçada yaptığımız hataları tecrübe edinerek daha güçlü bir metali ve ölçü 

aletlerini kullanarak 1. Parçayı yaptık. (Şekil 7.3) 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
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9. ÖZGÜNLÜK 

İSAA üzerinde birçok özgün yanımız vardır. Bu özgün yanlar şunlardır: 

 İSAA’nın 5V güç kartı takımımız 

tarafından planlanmış, tasarlanmış ve 

üretilmiştir. (Şekil 9.1) 

 

Şekil 9.1: Güç kartı üretim ve bitmiş hali 

 
 

 İSAA’nın Güç Ölçer kartı takımımız 

tarafından yapılmıştır. (Şekil 9.2) 
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 İSAA’nın Led Aydınlatma kartı takımımız 

tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. 

(Şekil 9.3)  

 

Şekil 9.3: Led aydınlatma kartı üretim 

 

 İSAA'nın kontrolü için kullanılacak kontrol 

çantası tamamen takımımız tarafından 

tasarlanmış ve üretilmiştir. (Şekil 9.4) 

 

 

Şekil 9.2: Güç ölçer kartı üretim ve bitmiş hali 

Şekil 9.4: Led aydınlatma kartı bitmiş hali 

Şekil 9.4: Kontrol çantası Şekil 9.5: Kontrol çantası 3D görünüm 
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 İSAA’nın sahip olduğu bütün elektronik 

aksanların bulunduğu cam fanus çift yönlü 

açılacak şekilde tasarlanmıştır bu sayede 

İSAA’da oluşabilecek herhangi bir arızaya 

müdahale etmek fazlasıyla kolaylaşmıştır.  

(Şekil 9.6) 

 

 

 

 

 

 

 İSAA’nın görevleri yaparken kullanacağı 

manipülatör takımımız tarafından tasarlanmış 

fakat üretimi daha yapılmamıştır. (Şekil 9.7) 

 

 

 

 

 

 

 İSAA’nın su üstünden veri alıp veri göndermesi fiber 

obtik kablo ile sağlanacaktır. (Şekil 9.8) 

 

 

 

 

 

 

10. YERLİLİK 

 

Aracımızda kullandığımız üreticisi yada tedarikçisi yerli olan ürünler şunlardır. 

 Teraryum fanus 

 Slikon conta 

 Originler 

 PLA Filamentler 

 PETG Filamentler 

Kendi Ürettiğimiz yerli ürünler: 

Şekil 9.6: fanus 

Şekil 9.7: Manipülatör 

Şekil 9.8: Fiber optik kablo 
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 Regülatör kartı: Kendi çizimimizi yerli bir ürün olan limra 

cnc üzerinden çıkartıp malzemelerinide direnç.net gibi 

sitelerden alıp atölye ortamında kendimiz kullanıma hazır hale 

getirdik. (Şekil 10.1) 

 

 

 Aydınlatma led kartı: regülatör kartında olduğu gibi Kendi 

çizimimizi yerli bir ürün olan limra cnc üzerinden çıkartıp 

malzemelerinide direnç.net gibi sitelerden alıp atölye ortamında 

kendimiz kullanıma hazır hale getirdik.  (Şekil 10.2)  

 

 

 

 

 Güç ölçüm kartı: direnç.net gibi yerli sitelerden 

aldığımız delikli plaket ve diğer elemanları atölye 

ortamında birleştirip 0 dan kodladık. (Şekil 10.3) 

 

 

 

 

 Hızlandırıcı kort 

 Pervaneler: imalatı ve satışı yerli olarak yapılan abbas 3B yazıcısından kendi 

çizdiğimiz pervanelerin çıktısını aldık 

Üretimde kullandığımız yerli makinalar: 

 Abbas 3B yazıcı 

 Limra CNC  

 Torna tezgahı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.1: Güç kartı 

Şekil 10.2: Led aydınlatma kartı 

Şekil 10.3: Güç ölçer kartı 
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11. KAYNAKÇA 

 




