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1. RAPOR ÖZETİ 

Son derece ayrıntılı hazırlanan bu rapor, malzemelerin üretim yöntemlerinden mekanik 

tasarımlarına kadar her şeyi içermektedir. Ön tasarım raporundan itibaren geçen zaman 

zarfında yapılan değişiklikler, öğrenilen yeni bilgiler aktarılmıştır. Kritik tasarım raporunda 

nelerin istendiği iyice kavranmış ve tüm beklentiler karşılanmaya çalışılmıştır. Malzemelerin 

üretimi, maliyeti, riskler ve planlanmalar yazılmıştır. Araç üzerinde çalışan takım üyelerinin, 

tecrübe ve eğitim seviyesi gösterilmiştir. Ön tasarım raporundan itibaren yapılan planlama 

gösterilmiştir. Araçla ilgili olarak fiziksel özellikler, yazılım süreci, mekanik tasarım süreci ve 

elektronik aksamların elde edilme süreci anlatılmıştır.  

Yarışma sırasında oluşabilecek olumsuz durumları önlemek için alınan güvenlik önlemleri 

anlatılmıştır. Araçta hazır olan parçaların tedarik edilmesi ve üretim yapılırken veya üretim 

öncesi araştırmalarda kullanılan siteler/yöntemler belirtilmiş/izah edilmiştir. Çalışan takım 

üyelerinin görevleri raporda yer almaktadır. Aracın, mekanik tasarımından bazı özel 

hareketlerine kadar ne derece özgün olduğu anlatılmıştır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 

  

İsim Soy İsim Okul Sınıf 

Özlem TÜRKEZ DANIŞMAN 

Mustafa Emirhan YAŞAR İbrahim Hakkı Fen Lisesi 11 

Ahmet Emir BERŞE Tevfik İleri Anadolu Lisesi 10 

Muhammed Taha GÜNEY Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 

Öznur AKTAŞ Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 

Zeynep TOPAÇ Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 

Aslınur KARADENİZ Mecidiye Anadolu Lisesi 10 

Sefa KAYINCIOĞLU Mecidiye Anadolu Lisesi 10 

Tablo 1: Takım Üyeleri 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Aracın bu aşamadaki çalışmalarında bütün ekip koordineli olarak çoğu görevde bir 

arada çalışma yapmıştır. Tablo2’de görev dağılımında ağırlıklı olarak çalışılan kategoriler 

gösterilmiştir. 

 

İSİM - SOY İSİM  

/ ALAN 
ELEKTRONİK MEKANİK YAZILIM 

Mustafa Emirhan 

YAŞAR 

   

Ahmet Emir 

BERŞE 

   

Muhammed Taha 

GÜNEY 

   

Öznur AKTAŞ    

Zeynep Sude 

TOPAÇ 

   

Aslınur 

KARADENİZ 

   

Sefa 

KAYINCIOĞLU 

   

Tablo 2: Görev Dağılımı 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunun tesliminden bu zamana kadar aracın eksik kısımları tamamlanıp 

araç bütün hatlarıyla tasarlanmıştır. Aracın üretiminde kullanılacak olan malzemeler tespit 

edilip siparişler verilmeye başlanmıştır. Aracın elektronik tasarımı ayrıntılı olarak tasarlanmış, 

kullanılması gereken kodlar belirlenmiş ve aracın yazılımı hazırlanmıştır. Hazırlanan yazılım 

bir örnek üzerinde denenmiştir. Aracın mekanik tasarımı baştan gözden geçirilmiş ve daha da 

geliştirilerek yeni bir tasarım oluşturulmuştur. Aracın hareketi için gerekli bütün kodlar 

hazırlanmıştır. Kodlar hazırlanırken aracın hareket algoritmasına bağlı kalınmıştır. Aracın 

üretimi için gerekli olan bütçeye bağlı kalınmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

Şekil 1: Sistem Blok Şeması 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

Aracın mekanik tasarımıyla ilgili olarak öncelikle daha önce yarışmaya önceden 

katılan yarışmacılar incelenmiş olup yaşanan sorunların çözümü üzerinde durulmuştur. Bu 

nedenle dikey yerleştirilmiş 4 motor, yatay yerleştirilmiştir 2 motor bulunmaktadır. Su altında 

hareketin kolay sağlanması açısından aracın alt kısmına simetrik aerofoil şeklinin 

yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Araç üzerinde değişiklik yapılabilmesi için bazı parçalar 

tak - çıkar özellikte tasarlanmıştır. Araç içine konulan (geliştirme kartı, ESC vb.) parçalar ile 

ağırlık merkezi aracın orta noktası olarak ayarlanmıştır.     

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın ön tasarımında detaylı araştırmalar sonucu bir tasarım oluşturulmuştu (Şekil2). 

Bu tasarım üzerinde detaylı bir inceleme yapılmış ve tasarımdaki eksiklikler giderilmiştir. 

Ayrıca aracın hareketinin daha kolay sağlanması açısından aracın tasarımında iyileştirmelere 

gidilmiştir.  

İlk olarak aracın mekanik tasarımı birkaç parçadan oluşan bir sistem olarak 

tasarlanmıştı (Şekil3). Ancak hem dayanıklılık hem de hareketin rahat olması açısından aracın 

tasarım bir kez daha değiştirilerek son tasarıma ulaşılmıştır (Şekil4). 

Aracın, su altında daha rahat hareketi için aracın alt kısmına simetrik aerofoil 

yerleştirilmiştir (Şekil5). Bütün pervaneler simetrik aerofoilin üzerine yerleştirilmiştir (Şekil5, 

Şekil6). 



 
 

6 
  

 

Şekil 2: Araç Tasarımı 1 

   

Şekil 3: Araç Tasarımı 2 
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Şekil 4: Aracın Son Tasarımı 

 

 Aracın detaylı tasarım çizimleri: 

 

Şekil 5: Aracın Yandan Görünümü 
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Şekil 6: Aracın Üstten Görünümü 

  

 

 

 

Şekil 7: Aracın Önden Görünümü 
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Şekil 8: Araçtan Genel Bir Görünüm 

Aracın tasarımları Şekil4, Şekil5, Şekil6, Şekil7 ve Şekil8’de gösterilmiştir. 

 

4.2.2. Malzemeler  

Aracın gövdesi saydam akrilik tüpten yapılmıştır. Bu tüpün içerisine elektronik 

devreler, kablolar ve ana kontrol kartı yerleştirilmiştir. Akrilik tüpün alt kısmına, aracın tabanı 

olan, simetrik aerofoil yerleştirilmiştir. Aracın ön tarafında camdan yarım küreler 

bulunmaktadır. Bu kürelerin içerisine kameralar yerleştirilmiştir. Ön tasarım raporunda araç 

pervaneleri için gerekli olan; pervane yuvası, pervane bıçakları ve pervaneyi döndürecek olan 

motorlar fırçasız motor olarak seçilmişti. Seçimler ön tasarım raporu ile sabit tutulup 

değiştirilmemiştir. Kablo, motorlar, elektronik devre kartları, robotun gövdesi ve pervaneler 

hazır olarak satın alınmıştır. 

Kullanılacak olan malzemeler aşağıya listelenmiştir: 

 Saydam Küreler: Kameraların yerleştirileceği kürelerdir. Kameraların hasar 

görmemesi için tasarlanmıştır. 

 Saydam Akrilik Tüp: Aracın ana gövdesini oluşturmaktadır. Gövdenin akrilik 

seçilmesinin sebebi su geçirmemesidir ve saydamlığı estetik zevke hitap etmesi 

amacıyla tasarlanmıştır. 

 Pervaneler: Aracın hareketini sağlayan aksamlardır. Tasarım yapılırken renk 

alternatifleri de göz önünde bulundurulmuştur. Alternatiflerin linkleri “referanslar” 

bölümünde bulunmaktadır. 

 Motorlar: Pervanelere güç verecek olan aksamlardır. Hem gürültü kirliliğine sebep 

olmaması hem havuz ve çevre kirliliğine yol açmaması hem de daha verimli çalışması 

açısından, motorlar; fırçasız DC motor olarak seçilmiştir. 

 Joystickler: Aracı kontrol etmede kullanılacak olan kumandanın temelini 

oluşturmaktadırlar. Kumanda üretimi takım üyelerine ait olup takım üyeleri tarafından 

kodlanarak kumandaya yerleştirilmiştir. 
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 Arduino Mega: Biri araçta, diğeri ise kontrol masasında olmak üzere iki adet 

“Arduino Mega” kullanılmıştır. Araçta bulunacak olan “Arduino Mega” kontrol kartı 

görevi görecektir. Kontrol masasında bulunacak olan “Arduino Mega” ise araçta 

bulunan ana kontrol kart ve kontrol masası arasında iletişimi sağlayacak olan kart 

görevini üstlenmektedir. 

 Su Geçirmez Ultrasonik Sensör: Araç-havuz arası mesafelerin ölçülerek aracın 

havuz içerisindeki konumunun belirlenmesinde kullanılacaktır. 

 ESC’ler: Fırçasız motorların kontrolü için gerekli aksamlardır. 6 adet motor için 6 

adet ESC kullanılmıştır. 

 Kameralar: Su altından görüntü alınabilmesi için gerekli olan elemanlardır. Daha 

yüksek görüntü performansı için, kameralar; 1080p çözünürlüğünde seçilmiştir. 

 Elektrik/Güç Dağıtım Sistemi: 48-12V ve 12-5V olarak iki adet dönüştürücü 

kullanılmıştır. Kullanılan aksamların çalışma voltajları farklı olduğu için iki farklı 

dönüştürücü uygun görülmüştür. 

 Kablolar: Araç, kontrol masası ve güç ünitesi arasında iletişim sağlayabilme amaçlı 

kullanılacak olan elemanlardır. Su geçirmemesi amacıyla sudan izole edilmiş kablolar 

kullanılacaktır. 

 Fener (Aydınlatıcılar): Kameradan görüntü alınması esnasında daha aydınlık ve daha 

net görüntüler alınması için kullanılmıştır. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın şasesi ve manipülatör kol 3D yazıcıdan üretilmiştir. Üretilme sebepleri arasında 

yazıcıya ve filamente ulaşımın mümkün olmasının yanı sıra aracın mekanik tasarımına özel 

bir üretim istenmiş olmasıdır. Objelerin teknik çizimleri incelendikten sonra objelerin 

taşınmasının kolay sağlanması amacıyla özel bir tasarım yapılmıştır. Kullanılan kumandanın 

tasarımı takım üyelerine ait olduğu için kumanda tabanı da 3D yazıcıdan basılacaktır. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 
 

Aracın boyutları maksimum uzunluklar baz alındığında “44cm, 21cm, 45.5cm” şeklindedir 

(Şekil9).  

Aracın hacmi pervaneler hariç yaklaşık 12.6 lt, pervaneler dahil yaklaşık 19.1 lt’dir.  

Aracın ağırlığı yaklaşık olarak 12 kg olarak tasarlanmıştır. 

Araç suyun içinde batacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın 4 köşesinde bulunan 4 pervane 

aracın yukarı ve aşağı hareketi sağlayacaktır. 

Aracın boyutları Şekil9 ve Şekil10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9: Aracın Boyutları 1 

 

 

Şekil 10: Aracın Boyutları 2 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın elektronik tasarımına başlanmadan önce detaylı bir araştırma yapılmış, edinilen 

bilgiler not edilmiştir. Bu bilgiler ışığında aracın elektronik tasarımı detaylı olarak yapılmıştır.  

İlk olarak aracın ESC ve motor kontrolü tasarlanmaya çalışılmıştır. İlk denemeler 1 

adet fırçasız motor ve ESC üzerinde yapılmıştır (Şekil11). Tek motor üzerindeki çalışmalar 

olumlu sonuç verinde motor sayısı sırayla artırılarak gerekli olan (6 adet) sayıya ulaşılmıştır  

(Şekil 12).  

 

Şekil 11: Aracın Tek Motorlu Testinin  Blok Şeması 

 

 

Şekil 12: Aracın Çok Motorlu Testinin Blok Şeması 
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Şekil 13: Aracın Güç Dağıtımı Blok Şema 

Aracın güç dağıtım şeması Şekil 13’te verilmiştir. 

 

Araçta kullanılan malzemeler hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır 

 Sensörler: Suyun altında mesafe ölçülebilmesi için “JSN-SR04T Su Geçirmez 

Ultrasonic Mesafe Ölçer Sensörü (Transducer)” kullanılmasına karar verilmiştir.  

Daha sonra aracın sağ yanına, sol yanına ve alt kısmına eklenmiştir. 

 

 ESC’ler: Aracın motor kontrolü için gerekli bileşen ESC olarak belirlenmiştir. 6 adet 

motor kullanılmasından dolayı 6 adet ESC kullanılmıştır. 

 

 Ana Kart: Aracın kontrol merkezini oluşturan ve programın verimli çalışmasına 

yarayacak olan gerekli kontrol kartı (Arduino Mega 2560) seçilmiş ve araçta 

kullanılmıştır. 

 

 Kameralar: Aracın su altından görüntü alınabilmesi için gerekli olan 

kamera/kameralar kullanılmıştır. (1080p çözünürlük). A4 Tech PK-900H 1080p Full 

HD-16MP Webcam, otomatik odaklama ve uygun fiyatı ile sualtı görevleri için uygun 

olarak seçilmiş ve kullanılmıştır. 

 

 Elektrik Güç Dağıtımı: Elektrik güç dağıtımı için 2 adet dönüştürücü kullanılmıştır. 

Bunlardan biri 48-12V, diğeri ise 12-5V dönüştürücüdür.   

 

 Kablolar: Araca elektriğin iletilebilmesi için su geçirmez ve 30 metre uzunluğunda 

olan kablo kullanılmıştır. Ayrıca kameradan görüntü alabilmek için 30 metre USB 

kablo kullanılmıştır. 

 

 Kumanda: Kumandada 2 adet arduino joystick ve 5 adet potansiyometre 

kullanılmıştır. 
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Aracın son tasarımına gelinene kadar yapılmış olan tasarımlara ait görseller Şekil2 ve 

Şekil8 arasında bulunan şekillerde verilmiştir. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın algoritması tasarlanmadan önce aracın yapacağı hareketler belirlenmiş ve bir 

şema oluşturulmuştur. (Şekil14) 

 

Şekil 14: Hareketler 

Şekil14’te verilen şema kullanılarak aracın algoritması detaylı olarak tasarlanmış ve 

bir diyagram oluşturulmuştur (Şekil 15). Aracın kontrol algoritmasında aracın yapacağı 

hareketlerin nasıl yapılacağı belirlenmiş ve belirlenen hareketlere göre bir kumanda 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 15: Güdüm Akış Diyagramı 
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Kumanda üzerinde iki joystick kolu kullanılmıştır. Kumanda üzerinde kullandığımız 

iki joystickin biri aracın temel hareketlerini kontrol etmektedir. Diğer joystick ise ayrıntılı 

hareketleri kontrol etmektedir. Bunlardan farklı olarak araca daha stabil hareket verebilmek 

ve kullanım kolaylığı açısından 5 adet potansiyometre kullanılmıştır. Ayrıca bu 5 

potansiyometre aracın navigasyonuna manuel müdahale etmemize de imkân tanımaktadır.  

Aracın kontrolünün rahat ve ayrıntılı olarak sağlanabilmesi açısından Şekil15’ de 

verilen algoritma tasarımı seçilmiştir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın su altında yapacağı hareketler temel ve ayrıntılı olmak üzere iki çeşit hareket 

başlığı altında oluşturulmuştur. Görevlerin hızlı ve doğru tamamlanabilmesi için oluşturulan 

bu hareketler “C” tabanlı bir yazılım dili ile (Arduino) yazılmıştır. 

Aracın hareketleri için yapılan algoritma sonucunda kodun yazılımını kolaylaştırmak 

amacı ile takım üyeleri tarafından bir fonksiyon oluşturulmuştur. Bu fonksiyon yazılan koda 

eklenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Aracı kullanacak olan pilot, aracı göremeyeceği için aracın havuz içinde kenarlara 

olan mesafesini görebilmek amacıyla su altı için tasarlanmış olan mesafe ölçerler 

kullanılacaktır. Bu cihazların kodlanması yine aynı dil (“C”/ Arduino) üzerinden yapılacaktır.  

Yazılım kısmını nispeten kolaylaştırmak için kamera webcam türünde seçilmiş olup 

yazılımsal olarak müdahale edilmemiştir. 

4.4.Dış Arayüzler 

Aracın kontrolü için kullanılacak olan kumanda kolu “Arduino Mega”, “Arduino XY 

Joystick Modülü”  ve ‘‘potansiyometreler’’ ile hazırlanmıştır. 

Araçtan gelecek olan görüntü bilgisayarda bulunan Arduino uygulamasının çevirdiği dil 

ile yazılmış bir programla direk alınacaktır. Aracın güç dağıtım kutusu kontrol 

kısmında/masasında bulunacaktır. 

 

 

5. GÜVENLİK 

 Araç maksimum 15V DC gerilim ile çalışmaktadır. 

 Aracın gücü aracın içinde bulunmayan bir kaynaktan sağlanmıştır. 

 Araçta herhangi bir kablo açığı bulunmamakla birlikte kullanılan bütün kablolar sudan 

izole edilmiştir. 

 Kontrol panelinde olası bir soruna karşı gücü kesme butonu bulunmaktadır. 

 Kullanılacak olan motorlar havuzun temizliği açısından fırçasız motor olarak 

seçilmiştir. Bütün motorlar kapalı olup sudan izole edilmiştir. 

 Araçta bulunan parçaların uçları keskin veya sivri olmayacak şekilde tasarlanmış, 

pervane bıçaklarının tamamı açıkta olmayacak şekilde pervane kutusunun içine 

yerleştirilmiştir. 
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 Araç üstü kontrol cihazlarının çalışması için su üstü 220V AC gerilim kaynağı ve 48V 

DC gerilim kaynağı kullanılacak olup araç sadece 48 V DC gerilim kaynağından güç 

alacaktır. 

 Suyun temizliği açısından araçta hidrolik sistem kullanılmamıştır. 

 Aracın kablo uzunluğu 25 metreden uzun ve kablolar gerilmeyecek şekilde seçilmiştir. 

 Kamera cam kapsül içerisine yerleştirilmiştir. 

 Su altı aracının üstünde gevşek parça bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir elektrik kaçağını önlemek için araçta sigortalar bulunmaktadır. 

 

6. TEST 

Araç hakkında yapılan çalışmalar yapılan bir prototip üzerinde test edilmiştir. Bu testlerde 

çeşitli senaryolar oluşturulmuş ve bu senaryolar kullanılarak yapılan elektronik ve yazılımsal 

tasarımların sonuçları gözden geçirilmiştir.  

Hazırladığımız prototipte 6 adet fırçasız motor ve bunların bağlı olduğu 6 adet ESC 

bulunmaktadır. Bu 6 motor aracın 6 motorunu temsil edecek şekilde yerleştirilmiştir.  

6 motorun bağlı olduğu 6 ESC kontrol kartına (Arduino Mega 2560) bağlanmıştır. İlk olarak 

ESC kalibrasyonu yapılmaya çalışılmıştır. 

İlk olarak tek motor üzerinde yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdikçe motor sayısı 6’ya  

kadar çıkarılmış ve istenilen sayıya ulaşılmıştır.  

6 motorun çalışması tasarlanan algoritmaya göre kodlanmış ve çeşitli senaryolar üzerinde 

testler yapılmıştır. Testlerden elde edilen olumlu ve olumsuz veriler not altına alınmış ve 

olumsuz sonuçlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan testler sonucunda yapılan elektronik ve yazılımsal tasarımın robot için uygun olduğu 

görülmüştür. 

 

7. TECRÜBE 

 Araçta yapılan testler sonucunda elde edilen veriler not edilmiş ve bu veriler üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır.  

İlk olarak ESC kalibrasyonu hakkında karşılaşılan sorun ESC’nin bağlı olduğu motorun 

tek yönlü dönmesi idi. Daha sonra yapılan araştırmalar, testler ve deneyimler sonucunda 

bu sorunun üstesinden gelinmiştir.  

Bir diğer karşılaşılan sorun motorların birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışmaması idi. Bu 

sorun da ESC kalibrasyonu sorununun çözülmesi ile birlikte çözüme ulaşmıştır. 

İki Arduino arası veri alış-verişi karşılaşılan sorunlardan birisi idi. Bu sorun da ekip 

üyeleri tarafından yapılan sistemli ve kapsamlı çalışma sonucunda çözüme kavuşturulmuş, 

testleri yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
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Testler sonucunda edinilen tecrübeler şu şekildedir: 

 ESC kalibrasyonu başlı başına bir sorun ve uğraşılması zor bir alandır. 

 Fırçasız motorlar ESC’lere yapılan çeşitli ayarlamalar sonucu iki yönde de 

dönebilmektedir. 

 Potansiyumetlerden gelen veriler kimi zaman sabit bir değer göndermediğinden 

aracın durması için bir aralık belirlenmelidir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması 

Olay / Zaman Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Ön Tasarım Raporu Sonuçları Açıklanması      

Araç Kritik Tasarım Raporu Hazırlanması      

Araç Üretimine Başlanması      

Kritik Rapor Teslim      

Su Altı Aracı Sızdırmazlık Testleri      

Sızdırmazlık ve Hareket kabiliyeti 

videolarının teslimi 

     

Finale Kalan yarışmacıların açıklanması      

Yarışma      

Tablo 3: Zaman Planlaması 

 

8.2.Bütçe Planlaması 

Malzeme Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Pervane 6 205 TL 1230 TL 

Motor 6 87 TL 522 TL 

Aracın Gövdesi (Saydam 

Akrilik Tüp) 

2 188 TL 376 TL 

Kameralar İçin Saydam 

Küreler 

2 8 TL 16 TL 

Kontrol Kartı (Arduino Mega 

2560) 

2 230 TL 460 TL 

Motor Sürücü(ESC) 6 80 TL 480 TL 

A4 Tech PK-900H 1080p Full HD-

16MP Webcam 

2 160 TL 320 TL 

Güç Dağıtım Kutusu (48-12V) 1 45 TL 45 TL 

Güç Dağıtım Kutusu (12-5V) 1 28 TL 28 TL 

Su Geçirmez Ultrasonik 

Sensör 

3 54 TL 162 TL 

Fener (Aydınlatıcı)  38TL  38TL 

3D yazıcı filament 1 94 TL 94 TL 

Kablo (30 Metre) 1 300TL 300TL 

TOPLAM   4071TL 

Tablo 4: Bütçe Planlaması 
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8.3.Risk Planlaması 

Riskler:  

 Kameranın bozulup sıkıntı çıkarması ihtimaline karşın araçta 1 ana ve 1 yedek olmak 

üzere 2 adet kamera kullanılmıştır. 

 Aksamlardan herhangi birinin arızalanması durumu düşünülmüş ve bazı parçalar 

yedeklenmiştir. 

 Kontrol panelinde olası bir soruna karşı gücü kesme butonu bulunmaktadır. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Araç, aşağıda belirtilmiş olan hususlar doğrultusunda takım üyeleri tarafından özgün 

olacak bir biçimde tasarlanmıştır. 

 

9.1.Aracın Mekanik Tasarımı 

Aracın mekanik tasarımı, çeşitli kaynaklardan yapılmış olan araştırmalar neticesinde; 

mekanik tasarım grubu tarafından özgün bir şekilde yapılmıştır. Aracın mekanik tasarımı 

eklemeler yapılarak iyileştirilmiştir. 

Aracın mekanik tasarımında, ön tasarım raporu öncesi yapılmış olan araştırmalar 

sonucunda genellikle 2 dikey hareketi, 2 yatay hareketi sağlayan; toplam 4 pervane 

kullanıldığı ancak bu şekilde yapılan pervane tasarımında harekette aksaklıklar oluşturduğu 

görülmüştü.  Bu nedenle araçta tasarlanan pervane sayısı 4 dikey hareket, 2 yatay hareket 

olmak üzere 6 olarak belirlenmişti. Pervanelerin mevcut konumları ve sayıları ön tasarım 

raporu ile sabit olarak kalmış, değiştirilmemiştir. 

Araştırmalar sonucu aracın hareketinin suda en iyi şekilde sağlanması amacıyla araç 

takım üyeleri tarafından simetrik aerofoil şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede araç suda 

ilerlerken sürtünme ile kaybedilen enerji en aza indirgenmeye çalışılmıştır. 

Yine ön tasarım raporu öncesi yapılmış olan araştırmalar sonucunda, tasarlanan sualtı 

araçlarında genellikle 1 adet kamera kullanıldığı görülmüş ancak olası bir aksaklıkta alternatif 

olması için ve daha kapsamlı görüntü alınabilmesi için araçta 2 adet kamera kullanılmasına 

karar verilmişti. Kameraların mevcut konumları ve sayıları ön tasarım raporu ile sabitlenmiş 

olup değiştirilmemiştir. 

9.2.Aracın Elektronik Tasarımı 

Ön tasarım raporu öncesi, aracın elektronik tasarımında kullanış kolaylığı ve 

zamandan tasarruf açısından ilk başta “Raspberry Pi” tercih edilmesine rağmen daha sonra 
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yapılan/izlenen deneyler ve araştırmalar sonucunda “Arduino Mega 2560” kullanılmasına 

karar verilmişti. Bu kart (Arduino Mega 2560) aracın içinde bulunacak olan ana kontrol kartı 

olarak belirlenmiştir.  

Ön tasarım raporunda 1 adet “Arduino Mega 2560” ve 1 adet Arduino Uno” 

kullanılması uygun görülmüştü. Fakat takım üyeleri tarafından tekrar etraflıca 

düşünüldüğünde Arduino Uno’nun yetersiz kaldığı görülmüş ve onun yerine Arduino Mega 

(2560) kullanılmasına karar verilmiştir. Arduino Uno yerine Arduino Meganın kullanılma 

sebebi Arduino Uno’daki pin sayılarının yetersiz olmasıdır. Sonuç olarak 1 aracın içinde, 1 de 

aracın dışında olmak üzere toplamda 2 Arduino Mega (2560) kullanılmasına karar verilmiştir. 

9.3.Aracın Yazılımı 

Ön tasarım raporu öncesi araştırma sonucu olarak elde edilen bilgiler ışığında, aracın 

yazılımı; kullanış kolaylığı sağladığı için “Arduino”nun kendi yazılım programında C tabanlı 

bir dilde yazılması planlanmıştı. Seçilen dil, ön tasarım raporu ile sabit tutulup 

değiştirilmemiştir.  

Aracın hareketi için belirlenen algoritmanın kurulabilmesi için takım üyeleri 

tarafından yapılan kapsamlı araştırma ve çalışma sonucu özel bir fonksiyon geliştirilmiştir. Bu 

fonksiyon daha sonrasında koda eklenmiştir. 

9.4.Aracın Dış Bileşenleri 

Aracın kumandası takım üyeleri tarafından özgün bir şekilde hazırlanacaktır. Ön 

tasarımda kumanda için “Arduino Uno” olarak belirlenmişti. Ancak Arduino Uno’nun 

yetersiz kaldığı anlaşıldığı için Arduino Mega (2560) kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

10. REFERANSLAR 

Aracın mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımlarında kullanılan referanslar ve ayrıca 

aracın parçalarının fiyat tespitinde kullanılan referanslar aşağıda listelenmiştir: 

 Erişim Tarihi: 15.06.2019; https://www.instructables.com/id/ROV-Thruster-105-

Lbs-From-DT700-Brushless-Motor/ 

 Erişim Tarihi: 15.06.2019; https://www.rovthruster.com/ 

 Erişim Tarihi: 15.06.2019; https://www.rovthruster.com/tests.htm  

 Erişim Tarihi: 16.06.2019; https://hackaday.io/project/27781-rovmaker-edge-

open-source-underwater-robot 

 Erişim Tarihi: 16.06.2019; https://hackaday.io/project/19148-s-rov-underwater-

drone 

 Erişim Tarihi: 16.06.2019; https://www.dronetrest.com/t/esc-calibration-guide/851 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; 

https://www.electronoobs.com/eng_robotica_tut5_1_code1.php 

https://www.instructables.com/id/ROV-Thruster-105-Lbs-From-DT700-Brushless-Motor/
https://www.instructables.com/id/ROV-Thruster-105-Lbs-From-DT700-Brushless-Motor/
https://www.rovthruster.com/
https://www.rovthruster.com/tests.htm
https://hackaday.io/project/27781-rovmaker-edge-open-source-underwater-robot
https://hackaday.io/project/27781-rovmaker-edge-open-source-underwater-robot
https://hackaday.io/project/19148-s-rov-underwater-drone
https://hackaday.io/project/19148-s-rov-underwater-drone
https://www.dronetrest.com/t/esc-calibration-guide/851
https://www.electronoobs.com/eng_robotica_tut5_1_code1.php
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 Erişim Tarihi: 17.06.2019; 

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-brushless-motor-control-

tutorial-esc-bldc/ 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; https://www.instructables.com/id/Control-Brushless-

Motor-Using-Arduino/ 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-13-servo-

motor-kontrolu/ 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/ 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; 

https://www.arduino.cc/en/tutorial/SoftwareSerialExample 

 Erişim Tarihi: 17.06.2019; 

https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_communication.htm 

 Erişim Tarihi: 18.06.2019; https://www.skybrary.aero/index.php/Aerofoil 

 Erişim Tarihi: 18.06.2019; 

https://web.itu.edu.tr/yukselen/UCK111/B%F6l%FCm%205-

%20U%E7u%FEun%20Esaslar%FD.pdf 

 Erişim Tarihi: 18.06.2019; https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-DC-

Step-Down-Converter-Reducer-48V-to-12V-20A-Buck-Module-Car-Power-

Converter/32301052147.html?src=google&albslr=221515816&src=google&albch

=shopping&acnt=494-037-

6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=g

oogle&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626564367&albag

=64738897867&trgt=296904914040&crea=tr32301052147&netw=u&device=c&

gclid=EAIaIQobChMI5r7cqujy4QIVSdiyCh1begD7EAkYASABEgJV6fD_BwE

&gclsrc=aw.ds 

 Erişim Tarihi: 18.06.2019; https://www.direnc.net/5a-dc-dc-guc-

modulu?lang=tr&h=c63c2308&gclid=Cj0KCQjwnpXmBRDUARIsAEo71tQZM0

B3FW8tzkgIWR4zIar7zAMwviTkY93zfHdD0uVo1vlpq8key6saAuE5EALw_wc

B 

 Erişim Tarihi: 20.06.2019; https://www.hobidunya.com/teraryum-

malzemeleri/seffaf-plastik-mika-kure-10-cm.html 

 Erişim Tarihi: 21.06.2019; 

https://tr.aliexpress.com/item/32411856751.html?spm=a2g10.search0104.3.16.394

145c82Q0Ghy&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_1006

8_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10

083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitc

h_0&algo_expid=6cd4dfbd-30eb-495e-96e9-d498a05e586f-

2&algo_pvid=6cd4dfbd-30eb-495e-96e9-d498a05e586f 

 Erişim Tarihi: 22.06.2019;  https://www.ebay.com/itm/ROV-thruster-3D-ABS-

printed-nozzle-for-DT700-motor-DIY-ROV-kayak-surf-4-kg-trust-

/302810966483?oid=302390506720 

 Erişim Tarihi: 29.06.2019; https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-

Thruster-

housing/dp/B0772JDMZM/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me= 

 Erişim Tarihi:  29.06.2019;  https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-

thruster-black-

Thruster/dp/B07FS8FVYS/ref=sr_1_3?keywords=ROVthruster&qid=1562856477

&s=gateway&sr=8-3 

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-brushless-motor-control-tutorial-esc-bldc/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-brushless-motor-control-tutorial-esc-bldc/
https://www.instructables.com/id/Control-Brushless-Motor-Using-Arduino/
https://www.instructables.com/id/Control-Brushless-Motor-Using-Arduino/
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-13-servo-motor-kontrolu/
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-13-servo-motor-kontrolu/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/en/tutorial/SoftwareSerialExample
https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_communication.htm
https://www.skybrary.aero/index.php/Aerofoil
https://web.itu.edu.tr/yukselen/UCK111/B%F6l%FCm%205-%20U%E7u%FEun%20Esaslar%FD.pdf
https://web.itu.edu.tr/yukselen/UCK111/B%F6l%FCm%205-%20U%E7u%FEun%20Esaslar%FD.pdf
https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-DC-Step-Down-Converter-Reducer-48V-to-12V-20A-Buck-Module-Car-Power-Converter/32301052147.html?src=google&albslr=221515816&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626564367&albag=64738897867&trgt=296904914040&crea=tr32301052147&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI5r7cqujy4QIVSdiyCh1begD7EAkYASABEgJV6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-DC-Step-Down-Converter-Reducer-48V-to-12V-20A-Buck-Module-Car-Power-Converter/32301052147.html?src=google&albslr=221515816&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626564367&albag=64738897867&trgt=296904914040&crea=tr32301052147&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI5r7cqujy4QIVSdiyCh1begD7EAkYASABEgJV6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-DC-Step-Down-Converter-Reducer-48V-to-12V-20A-Buck-Module-Car-Power-Converter/32301052147.html?src=google&albslr=221515816&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626564367&albag=64738897867&trgt=296904914040&crea=tr32301052147&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI5r7cqujy4QIVSdiyCh1begD7EAkYASABEgJV6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-DC-Step-Down-Converter-Reducer-48V-to-12V-20A-Buck-Module-Car-Power-Converter/32301052147.html?src=google&albslr=221515816&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626564367&albag=64738897867&trgt=296904914040&crea=tr32301052147&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI5r7cqujy4QIVSdiyCh1begD7EAkYASABEgJV6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
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https://tr.aliexpress.com/item/32411856751.html?spm=a2g10.search0104.3.16.394145c82Q0Ghy&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=6cd4dfbd-30eb-495e-96e9-d498a05e586f-2&algo_pvid=6cd4dfbd-30eb-495e-96e9-d498a05e586f
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https://www.ebay.com/itm/ROV-thruster-3D-ABS-printed-nozzle-for-DT700-motor-DIY-ROV-kayak-surf-4-kg-trust-/302810966483?oid=302390506720
https://www.ebay.com/itm/ROV-thruster-3D-ABS-printed-nozzle-for-DT700-motor-DIY-ROV-kayak-surf-4-kg-trust-/302810966483?oid=302390506720
https://www.ebay.com/itm/ROV-thruster-3D-ABS-printed-nozzle-for-DT700-motor-DIY-ROV-kayak-surf-4-kg-trust-/302810966483?oid=302390506720
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-Thruster-housing/dp/B0772JDMZM/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-Thruster-housing/dp/B0772JDMZM/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-Thruster-housing/dp/B0772JDMZM/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-black-Thruster/dp/B07FS8FVYS/ref=sr_1_3?keywords=ROVthruster&qid=1562856477&s=gateway&sr=8-3
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-black-Thruster/dp/B07FS8FVYS/ref=sr_1_3?keywords=ROVthruster&qid=1562856477&s=gateway&sr=8-3
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-black-Thruster/dp/B07FS8FVYS/ref=sr_1_3?keywords=ROVthruster&qid=1562856477&s=gateway&sr=8-3
https://www.amazon.com/ROVthruster-ROV-thruster-black-Thruster/dp/B07FS8FVYS/ref=sr_1_3?keywords=ROVthruster&qid=1562856477&s=gateway&sr=8-3
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 Erişim Tarihi: 29.06.2019; https://www.amazon.com/ROV-thruster-housings-6-

pcs/dp/B07889KYQ6/ref=sr_1_4?keywords=ROVthruster&qid=1562856477&s=

gateway&sr=8-4 

 Erişim Tarihi: 02.07.2019; 

https://tr.aliexpress.com/item/32848743077.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.2c

7f56dbdqhEe0&gps-

id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128523.0&scm_id=1007.13

339.128523.0&scm-url=1007.13339.128523.0&pvid=0d921073-9802-42cc-be7f-

9f31a4b4f914 

 Erişim Tarihi: 03.07.2019; https://www.amazon.com/HexTronik-DT700-

Brushless-Outrunner-

700kv/dp/B00P2QWKI2/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me= 

 Erişim Tarihi: 04.07.2019; https://www.amazon.com/HexTronik-DT700-

Brushless-Outrunner-

700kv/dp/B00P2QWKI2/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me= 

 Erişim Tarihi: 05.07.2019; https://www.ebay.com/itm/New-HexTronik-DT750-

Brushless-Outrunner-750kv-Motor-US-multicopter-

quadcopter/131271314342?hash=item1e90614ba6:g:UaYAAMXQlgtRqF9~ 

 Erişim Tarihi: 10.07.2019; https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3 

 Erişim Tarihi: 11.07.2019; https://www.direnc.net/5v-ultrasonic-mesafe-olcer-

transducer-su-gecirmez 
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