
 
 

1 
 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

 

TAKIM ADI: TEKNO-ENTALPİ 

TAKIM ID: T3-22930-165 

TAKIM ÜYELERİ: Nihan BALCI, Şeyma Nur Day, İrem 

SOYTÜRK, Sena DİLBER, Feyza BALTÜRK, Beyza KADI, 

Betül DURAL 

DANIŞMAN ADI: Murat ÖNCEL 

 

 



 
 

2 
 

İçindekiler 

1.RAPOR ÖZETİ …………………………………………………………………………… 3 

2.TAKIM ÜYELERİ …………………………………………………………………………4  

2.1. Takım Üyeleri ……………………………………………………………………4 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ………………………………………...5 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ……………………………………5-6 

4. ARAÇ TASARIMI …………………………………………………………………………6 

4.1. Sistem Tasarımı……………………………………………………………………6 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı………………………………………………………….6 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci…………………………………………………6 

4.2.1.1. Şase Tasarım Süreci……………………………………...….6-7 

4.2.1.2. İtici Tasarım Süreci………………………………………….7-8 

4.2.1.3. Kumanda Tasarım Süreci……………………………………8-9 

4.2.2.4. İnsansız Su Altı Aracının Son Hali…………………………….9 

4.2.2. Malzemeler………………………………………….………………10-13 

4.2.3. Üretim Yöntemleri………………………………………………….13-14 

4.2.4. Fiziksel Özellikler……………………………………………………...14 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci………………………………………………….14-17 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci………………………………………………..……17 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci……………………………………………………17-18 

4.4. Dış Arayüzler……………………………………………………………………18 

5.GÜVENLİK………………………………………………………………………………..19 

6.TEST……………………………………………………………………………………20-22 

7.TECRÜBE……………………………………………………………………………....22-23 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI…………………………………………23-26 

8.1. Zaman Planlaması…………………………………………………………….23-24 

8.2. Bütçe Planlaması……………………………………………………………...24-25 

8.3. Risk Planlaması……………………………………………………………….25-26 

9. ÖZGÜNLÜK………………………………………………………………………………27 

10. KAYNAKÇA…………………………………………………………………………27-28 

 



 
 

3 
 

1. RAPOR ÖZETİ  

Öncelikle, teknolojiye olan sevgisi ve Teknofest'e katılma fikri ile gelip Tekno-Entalpi 

takımını kuran kaptanımız Nihan Balcı'ya ve aracı yapmamız için gerekli malzemelerin 

maliyetini karşılayan değerli sponsorumuz Metin Balcı’ya teşekkür ediyoruz. 

Yine bu doğrultuda, önümüzü açan, bizlere yardım eden ve bu yolda bizlere destek olan 

herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz etmeyi takımımız adına kendimize bir borç biliriz. 

Aracımızın tasarımsal ve mekanik anlamda araştırmaları ve planı yapılmıştır. Örnek 

şartnameler incelenerek aracımız için optimize parçalar seçilmiştir. Takım üyeleri kendi 

alanlarında araştırmalar yapmış ve kendilerini geliştirmişlerdir. Aracımızın tam anlamıyla 

risk oranı düşük, özgünlüğü yüksek ve hareket kabiliyeti kolay bir şekilde üretilmesi 

planlanmıştır. 

Tasarımlarımızın nihai hali bu raporda mevcuttur. Mekanik parçaların açıklamaları da yine 

bu belgede bulunmaktadır. 

Programın amacına ithafen yerli ve milli olarak bizi daha özgün yapacak olan parçalar 

takımımız tarafından tasarlanmış ve bu sayede bütçeden tasarruf edilmiştir. Aracımızın 

yazılım süreci devam etmektedir. Yeterli bilgiler elde edilerek robotumuzun belirtilen 

algoritma doğrultusunda çalışan hatasız bilgilerle donatılmış bir robot olması 

hedeflenmiştir. 

Elektronik tasarımda ise aracımız için en avantajlı ürünler seçilmiştir. Yazılımla uygun 

çalışabilecek bağlantılar yapılacaktır. Aracın kumanda tasarımı tamamlanmış olup en kısa 

zamanda testlere başlanması hedeflenmektedir. 

Güvenlik, teoriler ve zaman planlaması tamamlanmıştır. 

Tüm bu araştırmalar ve verilerin birleştirilmesi neticesinde bu belge oluşturulmuştur. 

Aracın parçalarının çoğu sağlanmış ve üretilmiş olup araç oluşturulmaya başlanmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Önceki tasarımımızın şasesinde polietilen plaka ve sigma profil kullanılmıştır. Sağda ve 

solda yer alan plakalar ve sigma profillerden yararlanılmıştı. Yeni tasarımımız ağırlıklı 

sigma profillerden oluşmaktadır. Bu tasarım şase maliyetini ve işçiliği azaltmış olduk.  Şu 

anki aracın iskeletinin tamamı sigma profillerden oluşmaktadır. Ayrıntılı sebebi raporun 

4.1.2.1 Şase Tasarımı Süreci kısmında belirtilmiştir. 

Ön Tasarım Raporunda hazır itici tasarımlarından yararlanılmıştı. Bu süreçte Ön Tasarım 

Raporunda da belirtildiği gibi su altı iticisi tasarımlarımızı kendimiz yaptık. Böylece itici 

tasarımında kendi aracımıza ve amacımıza uygun özelleştirmeleri yapılabildi. İtici 

tasarımlarımız ile ilgili ayrıntılar 4.1.2.2. İtici Tasarımı Süreci başlığında bulunmaktadır. 

Tasarımımızda bulunan hazneyi, yerli üretim olan su geçirmez tüple değiştirdik. Böylelikle 

önceliklerimizden biri olan yerli üretim kullanımını sağlamış olduk. Bu değişiklikle ilgili 

bilgiler 4.1.2. Malzemeler başlığında mevcuttur. 

Eski tasarımda kullandığımız robotik kolu, tasarım ve özellik itibariyle yarışma görevlerine 

daha uygun bulduğumuz tutucu kol ile değiştirdik. Bu değişiklikle ilgili bilgiler 4.1.2. 

Malzemeler başlığında mevcuttur. 

Aracın son haline gelirken eski tasarıma kıyasla daha çok ayrıntı ve özgünlük eklendi. 

Raporun 9. Özgünlük başlığında bu konuya yer verilmiştir. 
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  Ön tasarım raporundan sonra yapılan çalışmalar neticesinde çıkarılacak ve eklenecek 

malzemelere ekipçe karar verilmiştir. Bu malzemeler Şekil 1’de yer alan tabloda 

belirtilmiştir. 

 

 Çıkarılan Malzemeler Eklenen Malzemeler 

1 Dijital Kamera (5V – 12V) Kontrol Kartı Su Üstü 

2 Sp13 Sp15 Konnektör  Kontrol Kartı Su Altı 

3 Nextion Dokunmatik Ekran Arduino Oled 

4 Raspbeery Pi Pnömatik Piston 

5 Raspberry Pi 3 Jiroskop MPU6050 

6  Batarya 

7  Pnömatik Boru 

8  Pnömatik Valf 
Şekil : Çıkarılan ve Eklenen Malzeme Listesi  

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızda, yönlendirme işlemi için yatay iticiler açılı olacak şekilde 

konumlandırılmıştır. 4 adet yatay motor ileri-geri, sağa dönme-sola dönme 

hareketlerini sağlayacak şekilde köşelerde 45 derecelik açılarla bulunmaktadır. 

2 adet motor ise yukarı-aşağı ve sağa-sola hareketi sağlamak üzere 107 mm 

arayla aracın sağına ve soluna konumlandırılmıştır.  

Araçta toplam 6 adet motor mevcuttur. Araç üzerindeki analog kameradan gelen 

görüntüler ve sensör verileri Arduino üzerindeki oled ekran üzerinden takip 

edilecektir. Araç kontrolü kumanda aracılığıyla sağlanacaktır. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

İnsansız su altı aracımızın tasarımı için program üzerinde birçok deneme ve 

analizler yaptık. Test etmeden önce yine program üzerinde hesaplamalarımızı en 

doğru biçimde gerçekleştirdik. Aracın ağrılığı ve boyutları, iticilerin tasarımları 

gibi özellikleri değiştirip yarışmaya en uygun hale getirdik. Araç; ikisi dikey, 

dördü yatay olmak üzere 6 adet itici, akrilik tüp, 12 parça sigma profil, üst plaka 

(tüpü sabitlemek için)  ve tutucu koldan oluşmaktadır. 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

4.1.1.1. Şase Tasarım Süreci 

Şase ağırlıklı olarak polietilen levhadan ve ek 

olarak sigma profillerden oluşturuldu. Ancak 

ilerleyen süreçte, şasede polietilen plaka 

kullanmak yerine sigma profillerden 

oluşturulması tercih edildi. Bu tercih,  hem 

şasedeki ağırlığı hafifletti hem de maliyeti 

düşürdü.  

 Şekil 2: Eski Şase Tasarımı 



 
 

7 
 

Aracın şasesinin sigma profilden 

yapılmasına karar verildikten sonra 

dikdörtgen prizma şeklinde sigmaları 

birleştirildi. 

 

  
Şekil 3: Şase Tasarımı 

 

Aracın kontrolünü daha kolay sağlamak 

adına boyutlarını olabildiğince 

küçültüldü.  

 

Şekil 4: Şase Final Tasarımı 

 

4.1.1.2. İtici Tasarım Süreci 

İtici tasarımının gövde boyunu ilk olarak 120 mm olarak ayarlandı. 

Ancak araçta bulunan yatay iticiler kameranın önünü kapattığından 

ve aracın ağırlığını azaltmak istediğimizden gövde uzunluğunu 55 

mm olarak güncellendi.  Motor tutucu için yapılan iki destekleyici 

sütun dayanıklılık ve araçta oluşabilecek sarsıntıları önlemek için 

üçe çıkarıldı. Ayrıca iticilerin sigma profile montajlanacağı yerin 

tasarımı, sigma profile daha kolay oturması ve sabitlenmesi için 

değiştirildi. 
 

 

 

 

 

Şekil 5: Eski İtici Tasarımı 
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Su altı iticilerinin tasarımı sigma profil montajına uygun tasarlandığı 

için, dikey ve yatay iticilerin tasarımının ayrı ayrı yapılması 

gerekmedi. İtici tasarımlarımızın son hali, aracın manevra 

kabiliyetine en uygun şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6: İtici Final Tasarımı 

 

4.1.1.3. Kumanda Tasarım Süreci  

 

İnsansız su altı aracımızın uzaktan 

kontrolünü sağlamak için bir 

kumandaya ihtiyaç duymaktayız. Bu 

yüzden içerisinde 1 adet octomini-

kumanda modülü ve 2 adet joystick 

modülü kullandığımız bir kumanda 

tasarımı oluşturduk. Araçtaki 

kameradan görüntü elde etmek 

amacıyla da kumandanın ön tarafına 1 

adet telefon tutucu sabitledik. 

 

Kumanda için önce 12x12 cm’lik kare 

kutu şeklini kullandık. Bu şekilde 

octomini-kumanda modülünün giriş 

yeri kumandanın arkasında kalıyordu. 

Biz de, giriş yerinden araca uzanacak 

kablonun kumandayı kullanacak pilot 

için dezavantaj olabileceğini 

düşündüğümüzden dolayı giriş yerini 

kumandanın ön tarafına aldık. Bunun için de octomini-kumanda 

modülünün konumunu değişmemiz gerekti. 

 

Joystick modüllerini sabitlemek için 

kumandanın içine ikişer tane platform 

çıktık. 

 

Sonuç itibariyle kumandanın hem 

boyutlarını hem görünümünü 

güncelledik ve kullanım amacımıza 

uygun hale getirdik. 

 

Şekil 7: Eski Kumanda 

Tasarımı 

Şekil 8: Eski 

Kumanda İç Tasarımı 

Şekil 9: Kumanda Final 

Tasarımı 
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Kumandanın son tasarımı görselindeki 

gibidir. Yarışmaya kadar tasarımı ve 

testleri tamamlanacak olan 

kumandamızın şu anki boyutları en-boy 

12x17 cm şeklindedir. 

 

Kumanda dış tasarımında kullanılacak 

olan malzemeler ve ayrıntıları raporun 

4.1.2. Malzemeler başlığında 

belirtilmiştir. 
 

 

 

 

 

4.1.2.4. İnsansız Su Altı Aracının Son Hali  

Araç tasarımı son haline gelene kadar birçok kez değiştirilmiştir. 

Kullanılan şase dizaynı donanım takılmaya en uygun şekilde 

geliştirilmeye çalışılmış dizaynlardan birisidir. Araçta 6 adet itici 

kullanılarak hareket manevra kabiliyeti yükseltilmiştir. İkisi dikey 

olan iticiler aşağı-yukarı hareketi, yatay iticiler ise ileri-geri, sağa-

sola manevrayı sağlamaktadır. İticiler birbirinin su akışını 

engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca iticiler üst 

sigmalara monte edilerek aracın takla atmasının önüne geçilmiştir. 

Üst plaka sayesinde tüpü sabitleyeceğimiz aparatlar araca 

montelenmiştir. İnsansız su altı aracımız, elektronik muhafazası, 

iticiler ve kaldırma kuvveti köpüğü ağırlıklarını taşıyan açık bir 

çerçeveye sahiptir. Bu da araçta oluşabilecek herhangi bir arızada 

kolay müdahale edilmesini sağlar 

 

Şekil 11: Su Altı Aracı Final Dizayn 

Şekil 10: Final Kumanda 

İç Tasarımı 
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4.1.2. Malzemeler  

İnsansız su altı aracı yapımı hem mekanik hem yazılım itibariyle 

birçok malzemeye ihtiyaç duymaktadır. Aracın yapımında 

kullanacağımız malzemeleri seçerken dikkat ettiğimiz noktalar; 

uygun fiyatlı, kaliteli, verimli, hafif, kullanıma uygun, güvenli ve 

olabildiğince yerli üretim olması şeklindedir. Üretim, elektronik ve 

mekanik anlamda çoğu malzemenin temini yapılmıştır. Araç 

yapımında kullandığımız malzemeler aşağıdaki gibidir. 

 

Sigma Profil: Alüminyum, korozyona 

karşı dayanıklı, kolay işlenebilir, 

parlamama ve alev almama özelliğine 

sahip bir metaldir. Alüminyum 

malzemeden üretilen sigma profilin 

modüler yapısı sayesinde istenilen parça 

ve sigma profillerin birbirine olan 

bağlantısı, pratik ve kolay bir şekilde 

yapılabilmektedir. Bu nedenle hafif ve 

maliyeti düşük olan bu malzemeyi şasede kullanmayı tercih ettik. 

Özellikler: 

• Kullandığımız sigmalar 20x20 mm’liktir. 

• Şasede; yükseklik 16 cm,  en-boy 30 cm şeklinde iki farklı 

uzunlukta sigma profil kullanılmıştır. 

• Şasede toplam 3,04 metre sigma profil kullanılmıştır. 

• Şasede kullanılan toplam sigma profil ağırlığı 1,215 kg’dır. 

 

Polietilen Plaka: Polietilen, son 

derece dayanıklı olan kimyasallara 

karşı dirençli ve çok çeşitli ürünlerde 

kullanılan bir termoplastiktir. 

Polietilen, suyu çok az emen sert, 

sağlam, dayanıklı ve boyut kararlılığı 

olan bir malzemedir. Bu nedenle 

tüpü sabitlemek için tasarladığımız 

plakanın malzemesi polietilendir. 

Plaka şasenin üst tarafına 

montelenmiştir. Tüp için ürettiğimiz aparatlar da konumu 

belirlenerek sabitlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Sigma 

Profil 

Şekil 13: Polietilen Plaka 
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Akrilik Tüp: Degz firmasının 

öncelikli olarak insansız su altı 

aracı ekipleri için ürettiği, içinde 

elektronik parçaların bulunacağı 

akrilik tüpü kullanma sebebimiz; 

basınca dayanıklı olması ve su 

geçirmezlik özelliğidir. 

Sızdırmaz tüp, aracın elektronik 

donanımlarının korunmasını 

sağlayan en önemli mekanik 

parçalarından birisidir. Yerli 

üretim olan bu malzeme testleri yapılmış ve şu an elimizde 

bulunmaktadır. Haznenin ana malzemesi su geçirmez özelliği olan 

pleksiglastır. Tüpte kullanılan arka kapak alüminyum malzemeden, 

ön kapak ise kalın pleksiglass malzemeden yapılmıştır. 

Özellikler:  

• İç Çap: 90 mm 

• Dış Çap: 100 mm 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• Yüksek basınca dayanıklı 

• 100 – 200 metre azami derinlik (hazne uzunluğuna göre fark 

göstermektedir) 

• Daha az sızdırmazlık elemanı 

• 8 motora kadar çıkış / 8pin iletişim hattı / 4 adet anahtarlama 

kanalı hattı 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Şekil 15:  Akrilik Tüp Teknik Çizim 

 

 

 

 

Şekil 14: Akrilik Tüp 
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Filament: İticilerin ve aparatların 

üretiminde kullanılan filament yerli 

üretim yapan ABG firmasından 

sağlanmıştır. PLA filament 

kullanılmıştır çünkü alternatifi olan 

ABS plastik türevleri suya karşı üst 

düzey bir dayanıklılık 

sağlamamakta, PLA filament daha 

düşük bir baskı sıcaklığına sahip ve 

kolay çözülmemektedir. Ayrıca PLA ile 

parça üretimi kolay bir biyomalzemedir. 

Özellikler: 

• Sertlik: Yüksek 

• Esneklik: Az 

• Dayanıklılık: Orta 

• Kullanımı Kolay 

 

İtici: İticileri uygun fiyata üretilebilmesi 

için sade bir tasarıma ve minimum sayıda 

parçaya sahiptir. Motor olarak yerli üretim 

olan su geçirmez fırçasız motor 

kullanılmıştır. Tasarım özellikleri itici 

tasarım süreci başlığında belirtilmiştir. 

Özellikler:  

• İç Çap: 80 mm 

• Dış Çap: 83 mm 

• Gövde montaj yeri sigma profil montajına uygun 

tasarlanmıştır. 

• Gövde genişliği 55 mm’dir 

Pleksiglas: Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik 

camlardır. Saydam ve yarı saydam 

pleksiglas çeşitleri bulunmaktadır. Kolay 

işlenebilen, kesilebilen, delinebilen, hafif 

bir plastik yapıya sahiptir. Su sızdırmaz 

akrilik tüpün de malzemesi olan 

pleksiglas, kumanda kapaklarının 

yapımında da kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

Şekil 16: Filament 

Şekil 17: İtici 

Şekil 18: Pleksiglas 
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Yüzdürücü Köpük: Kullanılan 

su altı araçları, belli bir ağırlığa 

ve yoğunluğa sahip olduğundan 

dolayı araç suda kolayca 

batabilmektedir. Bunu önlemek 

amacıyla aracın üstüne sabitlenen 

yüzdürücü strafor köpükler 

kullanılmıştır. Bu sayede araç 

suda batmayacak, askıda 

kalacaktır. 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın yapımında kullanılacak çeşitli üretim yöntemleri bulunmaktadır. 

Üretim yöntemlerinin temel amacı; tasarlanan ürünlerin en düşük 

maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle üretimini sağlamaktır. 

Üretim başlıkları aşağıdaki gibidir. 
 

Lazer CNC Makinesi: Özel gazlar 

(karbonhidrat, azot, helyum vb.) 

kullanılarak lazer ışını meydana 

getirerek 2 boyutlu kesme, 

kazıma, delme işlemlerini 

uygulayan, istenilen şeklin 

kesimini bilgisayar ortamından 

alıp birebir pürüzsüz bir şekilde 

çıkarma işlemini yapan cihazlara 

CNC lazer denir. Lazer 

cihazlarının avantajı ise lazer ışınıyla kesme yaptığı için istenilen 

şekilde birebir hassas bir şekilde sıfır deformasyon kesme işlemi 

yapabilmesidir. CNC lazer kesim esnasında temas olmadığı için 

malzemede ezilme veya çarpılma meydana gelmez. Bir diğer önemli 

avantajı ise malzemede pürüzlenme veya çapaklanma olmadığı için 

çıkan parçada ikinci bir işlem gerektirmez. Bu nedenle tüpü 

sabitlemek için kullanılan üst plaka lazer CNC ile kesilerek sigma 

profile montajlanmıştır. 

 

Portatif Kesme Makinesi: Portatif kesme 

makinesi alüminyum, plastik ve ahşap 

profillerin kesim işlemleri için kullanılır. 

Şase iskeletinin tamamında kullanılan sigma 

profiller portatif kesme makinesi ile 

kesilerek montaja hazır hale getirilmiştir. 

Aracın parçalarını birleştirmede 20x20 

sigma profil köşe bağlantısı ve paslanmaz 

çelik civata çeşitleri kullanılmıştır. 

Ayrıca şasede suya dayanıklı ve 

paslanmaz malzemeler kullanılmıştır.  

Şekil 21: Protatif Kesme Makinesi 

Şekil 19: Yüzdürücü Köpük 

Şekil 20: Lazer CNC 

Makinesi 
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3 Boyutlu Yazıcı: Sanal 

ortamda tasarlanmış 3 boyutlu 

nesneleri katı formda somut 

nesnelere dönüştüren 

makinelere 3 boyutlu yazıcı 

denir. 3D baskı teknolojisi ile 

ihtiyaç duyduğumuz bir aparat 

basabilir, 3D tarayıcı ile 

taradığımız bir cismin çıktısını 

alabilir, çizdiğimiz bir tasarımı 

prototipleyebilir, hatta kendi 

ürünümüzü oluşturabiliriz. 3 

boyutlu yazıcı aslında kişisel bir fabrika olarak tanımlanabilir. 

Üretimde düşük maliyet ve kullanılabilirlik yönüyle de öne çıkan 3D 

yazıcılar, elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse bütün 

mekanik parçaları basabilmektedir. Bu yüzden Fusion 360 

programında tasarımı tamamlanan iticilerin ve tutucu kol 

parçalarının 3D yazıcıdan bastırılması tercih edildi. Ayrıca tüp ve 

tutucu kol aparatları da bu şekilde üretilmektedir. 

 

4.1.4. Fiziksel Özellikler 

Tasarımı tamamlanan araç, olabildiğince küçültülmüştür. Bu sayede aracın 

hem hafif hem de kontrolünün kolay hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Aracın boyutları 300x300x160 mm olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

kullanılacak tutucu kol 241 mm’dir. 300 mm’lik kenara montelenecektir. 

Ve böylece aracın en uzun kenarını 541 mm olacaktır. Yoğunluğu aşağıda 

belirtilen aracın suda batmaması için aracın üst tarafında su geçirmez 

yüzdürücü köpük kullanılacaktır. Bu sayede araç, dengede ve askıda 

kalacaktır. 
 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Sistem ROV ve kumanda olmak üzere iki ana başlıkta tasarlanmıştır. Bu başlıklar 

içerisinde diğer sistem elemanları gösterilmiştir. Şemada bağlantılar (sistem hatları) ve 

kullanılan yöntemler açıkça görülmektedir. ROV başlığı altında bulunan malzemeler 

analog kamera, MS5837 ve MPU6050 mikrodenetleyicileri, A1126, MCP2515 canbus 

haberleşme entegresidir. 

 

Kumanda başlığı altında MCP2515 canbus haberleşme entegresi, dikey ve yatay 

hareketi sağlayacak iki adet joystick bulunmaktadır.  

 

Şekil 22: 3 Boyutlu Yazıcı 
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Şekil 24: Elektronik Şema 

 

Kullanılması Planlanan Alt Bileşenler 

 

Arduino Nano: Atmega328 temelli bir 

mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 

adet dijital giriş/çıkış pini (6 tanesi 

PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 

analog giriş, 16Mhz kristal, USB 

soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu 

bulundurmaktadır. Kart üzerinde 

mikrodenetleyicinin çalışması için 

gerekli olan her şey bulunmaktadır. 

Kolayca USB kablosu üzerinden bilgisayara bağlanabilir, adaptör 

veya pil ile çalıştırılabilir. Nano; program yüklemek ve bilgisayar 

haberleşmesi yapmak için üzerinde FTDI FT232 USB-seri 

dönüştürücü bulundurmaktadır.  

 

 

Şekil 25: Arduino Nano 
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HD 700TVL Analog Kamera: Analog kamera, 

video sinyalini televizyon veya VCR veya 

monitör gibi başka bir alıcı tarafından 

alınabilecek formatta dönüştürür. Görüntü 

almak için kullanılır.  

Özellikler:  

• PAL (Y X V): 512X582 

• Çözünürlük: 700TVL 

• Min. Aydınlatma: 0.1 Lux/F1.2 

• Elektronik Shutter: 1/50/60-1/100,000 görmek, otomatik 

• Video Çıkışı: 1vp-P/75? 

• Boyutu: 40mm x 44mm x 30mm  
 

MPU6050 Eksen İvme ve Gyro 

Sensörü: MPU6050 I²C 

protokolüyle haberleşen bir IMU 

sensörüdür. İvme, açısal hız ve 

sıcaklık okuma için kullanılır. 

Arduino ile kullanabilmek için 

Arduino’nun I²C özelliğini 

kullanmamız gerekmektedir. 

Arudino için çeşitli MPU6050 kütüphaneleri mevcuttur. Biz bu 

yazımızda Arudino’nun I²C kütüphanesi olan Wire.h kütüphanesini 

kullanacağız. Böylece dışarıdan bir kütüphane kullanmadan sensörü 

kullanmış olacağız. 

Özellikler: 

• Çalışma gerilimi: 3-5V 

• Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

• Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı:  ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

• İletişim: Standart I²C 
 

MD-5837 Basınç Sensörü Modülü: Su altında 

kullanılabilen bir sıcaklık ve basınç ölçüm 

sensörüdür. Boyutunun 10(mm)x18(mm) olması, 

I²C mikrokontrolcü ile haberleşmesi, 0 ‘ dan 30 

bar basınca kadar ve -20 ‘den +85 °C sıcaklığa 

kadar ölçüm yapılabilmesi ,2mm 

hassasiyet ile çalışması bu sensörün 

seçilmesine sebep olmuştur. Tüp üzerine 

konumlandırılmış bu sensör derinlik ve sıcaklık ölçümü yaparak pilota 

yardımcı olmaktadır.  

 

 

Şekil 26: Analog Kamera 

Şekil 27: MPU6050 

Şekil 28: Basınç Sensörü 
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MCP2551 CAN Bus Entegresi: CAN-

BUS; yüksek güvenilirliği, uzun 

haberleşme mesafesine ve orta 

seviyeli iletim hızı özellikleri 

dolayısıyla yaygın kullanılan bir 

endüstriyel haberleşme 

protokolüdür. Bu sistem, araçta 

çalışan tüm modülleri sisteme 

bağlar ve böylece araçtaki 

komponentler hep birlikte verimli ve etkili olarak çalışır. Örneğin, 

eğim sensörü bilgiyi iletim hattına basar ve eğim bilgisini kullanan 

araçtaki tüm birimler bunu kullanarak işlem yaparlar. Bütün bu 

modülleri birbirlerine bağlamak çok karışık olacağından merkezi ağ 

sistemine ihtiyaç duyulur. 

 

Özellikler: 

• 8 MHz kristal osilatör 

• 120 Ω terminal direnci 

• Ölçüler : 40×28mm 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Su altı robotumuz araç içerisindeki arduino nano kartından gelen veriler ile 

sensörlerden aldığı verileri okuyarak aracın hareketini sağlayacak fırçasız 

motorları ve tutucu kolu kontrol edecektir. 

Dalma ve çıkma hareketi için kumanda panelinden gelen veriler kullanılacaktır. 

Basınç sensörü kontrol edilerek olması gereken derinlik motorlar yardımı ile 

sağlanacaktır. Yönlendirme motorları açılı olarak konumlandırıldığından 

yazılımsal kontrol ile aracın istenilen yönde hareket etmesi sağlanacaktır 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Programlaması kolay ve düşük maliyetli olduğu için Arduino seçilmiştir. 

Arduino SoftwareSerial Kütüphanesi ile kumanda paneli ile bilgisayarın iletişim 

kurması da sağlanacaktır. Aracın hareketleri için görev kontrol sisteminden 

gelen bilgiler kullanılacaktır. 

Araç için Arduino yazılım dilini kullandık, bütün yazılımsal donanım Arduino 

üzerinden kuruldu. Arduino’nun yanı sıra görüntü elde edebilmek için QGround 

ara yüzünü kullanacağız ve ara yüzün kullandığı yazılım da ArduSub’dır.  

Arduino açık kaynaklı, kod yazıp derleyebileceğimiz ve farklı donanımlarla 

zenginleştirebileceğimiz elektronik bir karttır. Donanımının açık kaynaklı 

olması onu ek donanımsal parçalarla farklı işlemler için geliştirebilmemizi de 

dilediğimiz ürünü (aracı) ortaya çıkarabilmemizi sağlıyor. Kendine has IDE’si 

sayesinde istediğimiz işlemi kodlayarak USB bağlantısı ile kart(lar)ımıza 

aktarabiliyoruz.  

Şekil 29: Can Bus Entegresi 
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IDE (Tümleşik Geliştirme Ortamı): İşlemlerimizi kolaylaştıracak olan birçok 

bileşeni barındırıyor. Bilgisayar programlarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım 

geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize eden birçok araç ile 

birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların 

tamamını içerisinde barındıran bir yazılımdır.  

Yazılım Dilinde Kullanılan Kütüphaneler (10 BOŞLUKLA ALDIM) 

1. Math 

2. Serial 

3. Wire H 

 

Math Nedir? 

Math.h, C’nde temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir 

standart kütüphane öncü dosyasıdır. 

 

Serial Nedir? 

Bu kütüphane, seri port erişimini içine alır. Bu kütüphaneyi ekleyerek sanal 

olarak seri portlar oluşturabilmekteyiz. 

Kullanım Alanları 

• Portlara Erişim 

• Portları Test Etme 

• Veri yazma 

• Veri okuma 

 

Wire H Nedir?  

Bu kütüphane I²C / TWI cihazlarıyla iletişim kurmanızı sağlar. Çoğu Arduino 

kartında, SDA analog giriş pini 4’te ve SCL analog giriş pini 5’te bulunur.  

Kullanım Alanları 

• Haberleşmeyi başlatır 

• Veri akışını kontrol eder 

• Veri gönderimi, veri okuma, iletme  

 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Dış arayüzde kullanacağımız ek bir program yoktur. Basitlik oluşturmak ve 

karmaşıklıktan uzaklaşmak adına joystick ile motorlar arasında iletişimi doğru 

şekilde sağlayarak kod dizini oluşturulacaktır. 

 

Yazılım dili C dilinde yapılacaktır.  
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5. GÜVENLİK 

Tekno-Entalpi takımı için hem yapılan çalışmalarda hem de yarışma esnasında alınması 

gereken güvenlik önlemleri ilk plandadır. Şartnamede belirtilen güvenlikle ilgili 

maddeler incelenerek aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmıştır: 

 

• Aracın üretiminde kullandığımız tüm yöntemlerde, ekip üyelerinin güvenliğine azami 

şekilde öncelik verilmiştir. Özellikle yüksek hızlarda dönen cihazlarda ekip 

üyelerimizin tamamı bir uzman ile birlikte çalışacak, yine tüm otomatik kesim 

yöntemleri uzmanlar tarafından yapılacaktır. Aracın test ettiğimiz pervane sisteminde, 

pervanelere asla güç varken dokunulmamış ve pervanelerin tamamıyla sabit olduğundan 

emin olunarak çalışılmıştır. 

 

 

• Araç tasarım ve şekil itibariyle keskin kenar 

bulundurmayacak şekilde törpülenmiştir. 

Şasede kullanılan sigma profiller kanal fitili 

ve profil kapağı kullanılarak kapatılmıştır. 

 

 

 

 

• Su kirliliği, yüksek basınç ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı hidrolik sistem 

kullanılmamıştır. 

 

• Araçta kullanılacak sensörler, kamera ve kablolarda herhangi bir deformasyon 

oluşmaması için tüpün içine düzenli ve planlı bir şekilde konumlandırılmıştır.  

 

• Aracın su altı ve su üstü iletişimini sağlayacak kablo aracın 

dışında olduğu için ve bu su geçirgenliği açısından sorun 

oluşturduğu için su geçirmez Cat 5 kablo kullanılmıştır. Maliyeti 

de uygun olan bu kablo yapısının silikon olmasıyla da esnekliği 

sağlamaktadır. Bu yüzden Cat 5 kablo tercih edilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

5.1. Acil Durdurma Butonu  

Günümüzde tedbirsizlikten kaynaklanan iş kazaları sıklıkla karşılaştığımız bir 

durumdur. Bunun önüne geçmek adına insansız su altı aracının su üstü 

istasyonuna acil durdurma butonu koyulmuştur. Bu buton herkesin her an 

ulaşabileceği bir noktaya konumlandırılmıştır Acil durdurma butonu herhangi 

bir sorunda aracı durdurmaktadır.  

 

Şekil 31: Profil Kapağı Şekil 32: Kanal Fitili 

Şekil 33: Cat 5 Kablo 
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6. TEST  

Aracımız için tasarladığımız itici sistemi test edilmiş ve yüksek bir itme gücü elde 

edilmiştir. İtici sistemi tamamıyla düzgün şekilde sabitlenmiş bir akvaryum içerisinde 

test edilmiş ve sistemin ısınma ve işlevsellik durumu yakinen gözlemlenmiştir. 

 

 

Aracın parçalarının büyük kısmı test edilemediğinden dolayı, muhtemel sorun 

çıkarabilecek parçalar üzerine kafa yorularak ve uzmanlardan bilgi alınarak tüm 

alternatif yolların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

                   
 

 

  

 

 

Sızdırmaz tüp  

• Tüp akrilik camdan yapıldığı için kırılabilir. Kırılmasını önlemek için şase 

tasarımı kapalı yapıldı. 

• Epoksi düzgün dökülmediği taktirde su izolasyonu düzgün yapılamayabilir. Bu 

sebeple epoksi öncesinden kontrol edilecek, hata var ise düzeltilecektir. 

• Conta sağlıklı bir şekilde yerleştirilmezse veya conta yıpranmış, zedelenmiş 

olursa tüp su alır, devreler zarar görür. Devreyi tüpün içine yerleştirmeden son 

Şekil 35: İtici Testi Şekil 34:İtici Testi 
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kez sızdırmazlık testi yapılarak hata varsa giderilecek, devreler öyle 

yerleştirilecektir.  

 

Su Geçirmez Fırçasız Motor  

• Motorlar pervaneyi kırabilir. Pervanenin kırılması durumunda 3 boyutlu 

yazıcıdan çıkarmış olduğumuz yedek pervaneler ile kırılan pervane 

değiştirilecektir.  

• Motorların takılma ihtimali için herhangi bir yedekleme gerekmiyor, 

pervanelerin tasarımı çıkarılabilir olduğundan, çıkarılıp sorun giderilecektir.  

 

ESC  

• Soğutması doğru ve zamanında yapılmadığı durumda yanar. Buna dikkat 

edilerek çalışılacaktır.  

• Kısa devre olmaması için açıkta kablo bırakılmayacaktır.  

 

Canbus  

• İletişim hattında kopma, aksaklık vs. olabilir. Kontrol edilerek engel olunabilir.  

 

Arduino Nano 

• Kısa devre olmasına karşın programlanmış olan yedek arduino kullanılacaktır.  

• Yanlış programlama durumunda (debug) program düzeltilecek.  

• Kablo yanma durumunda yedek kablo kullanılacak veya kablo üstü kaplanacak.  

 

MPU6050  

• Üretim hatası olabilir. Daha öncesinde test edileceği için yarışma esnasında 

sorun çıkarmayacaktır.  

 

Analog Kamera 

• Kamera bozuk olabilir ama bu da yarışmaya gitmeden önce test edilmiş 

olacağından sorun teşkil etmeyecektir.  

 

Cat 5 Kablo 

• Kablo kopabilir. Yedek kablo bulunduğundan devreye yedeği alınacaktır.  

 

Batarya 

• Şarjı bitebilir. Bu duruma karşı batarya şarj aleti alınacak ve yarışması öncesi 

kontrol edilecek. 

 

Pnömatik Silindir 

• Basınç ayarlanamayabilir. Kompresörün kullanımını öğrendiğimizden dolayı 

basıncı kontrol edebileceğiz.  

Pnömatik Valf  

• Paslanabilir veya üretim hatası olabilir. Paslanması uzun süre içeresinde 

olduğundan dolayı problem çıkaramayacaktır. Yedeği temin edilecektir.  
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Conta 

• Contaların eski olması durumu söz konusudur ancak contalar öncesinden kontrol 

edileceği için bir problem oluşturmayacaktır.  

 

Pnömatik Hortum 

• Boyu yetmeyebilir veya kesilebilir. Kesilirse kontrol edeceğiz. Basınçta 

beklenmedik bir durum olduğunda kaçak olduğunu anlayacağız ve yedeği 

devreye alacağız.  

 

7. TECRÜBE 

Bu kısımda tasarım, üretim ve test aşamalarında yaşanan kazalar, yapılan hatalar ve bunların 

üstesinden nasıl gelindiğinden bahsedilmemiz istenmiştir. 

Covid-19 virüsünden dolayı birçok malzemeyi henüz test edilmemiştir. 

 

Tasarım sürecinde büyük bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Fakat tasarlanan malzemenin boyunun kısa olması 3 boyutlu 

yazıcıdan basıldığında fark edilince malzeme yeniden 

tasarlanarak sorun çözülmüştür. 

 

Kontrol kumandasını tasarlarken daha kolay bir kullanım 

amaçlandığından tasarım küçültülmüştür. 

 

Üretim aşamasında ise Arduino Nano kartımız 

kullanılamayacak hale geldiğinden elimizde bulunan yedek 

arduinolar kullanılmış ve problem giderilmiştir. 

 

İticilerin test aşamasında, havuzun iticilerimiz için yetersiz boyutta olduğu fark edilip daha 

büyük bir havuz kullanılması gerektiği öngörülmüştür. 

 

İticiler test edilirken en ufak bir bağlantı sorununun sistemin tamamını etkilediği gözlemlenmiş, 

bu hataların yarışmada elenmemize sebep olabileceği fark edilmiştir. Ve buna dikkat ederek 

çalışmalara devam edilmiştir. 

 

Araç üretilirken bağlantıların büyük titizlikle 

yapılması gerektiği tecrübe edinilmiştir. 

 

3 boyutlu tasarım programlarının maliyeti sıfıra 

indirip üzerinde çalışılabilmesi bu gibi 

projelerde önemli bir yeri olduğunu fark 

etmemizi sağlamıştır. 

 

Tecrübeli bir ekip olan Creatiny ekibi ile çalışmak bizim için bu yolda büyük bir deneyim 

olmuştur. 

 

 

Ayrıca edindiğimiz tecrübelerden en önemlisi ise takım çalışmasını öğrenmiş olmamızdır. 

 

 

Şekil 36: Test Edilen Malzemeler 

Şekil 37: Test Havuzu 
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Şekil 38: Takım Çalışması 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Doğru zaman planlaması ekip çalışmalarında temel etmendir. Zamanın verimli kullanılması ve 

planlanması ekibin olağan dışı sorunlarla karşılaşmasının önene geçecek durumlardan biridir. 

Yapılacak işler ve alınacak eğitimler önceden planlandığı ve zamanında yapıldığı takdirde 

çalışmada eksiklik çıkmayacak ve sorun oluşmayacaktır.  

Tekno-Entalpi takımı olarak zamanımızın kıymetini biliyor ve planımızı uygulamaya devam 

ediyoruz. Oluşabilecek aksamalar veya istem dışı durumlar karşısında kendimizi 

gerçekleşebilecek tüm durumlara hazırlamayı amaçlıyoruz.  
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Şekil 36: Zaman Planlama Çizelgesi 

 

 

8.2. Bütçe Planlaması  

Ön Tasarım Raporu’nda planlanan bütçe 4191,05 TL'dir. Yaşanan COVİD-19 salgını 

sürecinde oluşan alışveriş kısıtlaması nedeniyle alınacak parça temininde yaşanacak 

aksaklıklar göz önüne alınarak malzemelerde değişikliğe gidilmiş ve bu durum 

toplam güncel bütçeyi etkilemiştir.  Ayrıca sağlanacak olan maddi destek ve bulunan 

sponsorlar neticesinde malzemelerin yedeklerinin veya yedek parçalarının alınması 

da uygun görülmüştür. 
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Şekil 37: Bütçe Planlaması 

 

8.1. Risk Planlaması  

Bir durumla ilgili riskleri tespit etmek, tanımlamak, önlemek ya da en aza indirmek 

için tasarlanmış ve bu müdahalelerin etkinliğine dair bir değerlendirmeyi de içine 

alan bir dizi faaliyet ve müdahaledir risk. Risk yönetiminin asıl amacı; istenmeyen 

olası bir durumda hatasız bir şekilde işleyişi devam ettirmek veya sorunu belirleme 

ve çözmedir. Ekip olarak olası risk durumlarında nasıl hareket etmemiz gerektiğinin 

bilincinde olmanın yanı sıra, olası senaryolara da hazırlıklıyız. Senaryolara teori 

bölümünde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.   
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Olası risklerin bir bölümü şöyledir;  

• Rapor ve çalışmalarda zamana ve yoğunluğa bağlı aksaklıklar çıkması, 

• Test ve deneme aşamalarında aksamaların olması, 

• Tasarımı yapılan parçaların yeniden tasarlanması – bastırılması,  

• Yedekleri olmayan parçaların arızalanması – yanması, 

• İzole edilen parçanın su alması, (Devrelerin bulunduğu bölüme su girmesi)  

• Bozuk veya hatalı parça alınmış olması,  

• Bağlantıların kopması – yıpranması,  

• Motorlardan herhangi birinin arızalanması, 

•  Pilot değişikliği 

• Malzeme temininde gecikme yaşanması,  

 

Bu risklere karşı;  

✓ Olağan takvim durumlarının göz önüne alınarak süreçte zamanlamaların 

yapılması,  

✓ Test ve deneme aşamalarına öncesinden zaman ve yer planlanması, 

✓ Tasarlanan malzemelerin kritik tasarım raporu öncesinde bastırılmış olup 

gerekli testleri yapılması ve varsa hataların giderilmesi, 

✓ Olası durumda yaşanacak arızanın giderilmesi için gerekli eğitimlerin 

önceden alınması, 

✓ Gerekli sızdırmazlık testlerinin öncesinden defalarca yapılmış ve olası 

hataların gözlenmiş – giderilmiş olması ve olası duruma karşı güç kesiminin 

yapılması,  

✓ Parçaların testlerinin yarışma öncesinde test sürüşleri sırasında yapılması, 

✓ Gerekli bağlantıların yedeklenmesi ve lehim eğitiminin alınması,  

✓ Olası motor arızasına karşın yedek motorlar vardır ancak öncelikle sorunun 

çözümünün aranması ve olası çözümün sağlanması önceliğimizdir,  

✓ İmkân ve istek dışı bir durumda belirlenen pilotun görevini yapamaması 

riskine karşın tüm üyelere gerekli pilot eğitimlerinin verilmesi,  

✓ Gecikmelere karşı malzemelin hepsi yurtiçinden temin edilmesi ve gerekli 

sponsor desteğinin sağlanması olası risklere karşı aldığımız önlemlerdir.  

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

İlk defa bu yıl katılmış olduğumuz Teknofest insansız su altı sistemleri yarişmasında 

yapacak olduğumuz aracın birçok özgün yanı vardır. 

 

Özellikle yerliliğe çok önem verdik ve bu doğrultuda yerli üretim olan malzemelerfen 

kullanmayı hedefledik. 

Ayrıca sase tasarımımız kendimize aittir. 

Bir diğer özgün yanımiz aracın ileri-geri, yukarı-aşağı, sağa-sola hareketlerini sağlayan 

su altı iticilerinin tasarımları bize aittir. 3 boyutlu yazıcıda üretimini sağlamış 

olduğumuz iticilerin kontrolü de kendi tasarlamış olduğumuz kumandalar ile 

sağlanacaktır. 
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