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1. Özet 

Günümüzde artan teknoloji ile insanların yapmakta olduğu bazı tehlikeli işleri robotlara ve 

farklı mekanik ürünlere yaptırmaktayız. Sanayi devrimi ile başlayan hızlı teknolojik gelişim 

son yıllarda artarak devam etmekte ve endüstri 4.0 denilen dördüncü sanayi devrimine 

evirilmiştir.  

Geleneksel sanayinin bilgisayarlaşma yönünde değişmesi ve tüksek teknoloji ürünleri ile 

donatılması sonucunda oluşan bu sanayi devrimi ile insan sağlığının daha fazla önem kazandığı 

günümüzde robotlar geliştirilerek birçok işi robotlara yaptırabilmekteyiz. Bu bağlamda insansız 

hava araçları, sürücüsüz arabalar ve insansız su altı araçları gibi ürünler geliştirilerek, bazı iş 

alanlarında iş kazalarını azaltmak, doğal afetler sonucunda gerekli olan arama kurtarma 

faaliyetlerini kolaylaştırmak ve savaş alanlarında zayiatı minimuma indirmek 

amaçlanmaktadır. 

Bu projede insansız sualtı aracı tasarlanıp prototipini yaparak sualtında insanların ulaşamadığı 

yerlere araç yönlendirip kamera ile izleme yaparak bazı işlemleri uzaktan kontrol ile 

gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Toplam 8 adet itici motor kullanılacak olan projede ileri ve 

sağa sola hareket için cihazın arka ve ön kısmına dört adet motor, aşağı yukarı hareket için üst 

kısma dört adet motor bağlanacaktır. Bu sayede keskin manevraların yapılması ve dengeleme 

için daha verimli bir sonuç amaçlanmıştır. Mümkün olduğunca hafif ve boyut olarak küçük 

şekilde tasarlanan cihaz bu sayede maksimum hıza ulaşabilecektir. Cihazın ön kısmına bir adet 

kamera bağlanarak hareketleri izlenebilecek ve buna göre uzaktan kontrolü sağlanacaktır. 

Bunun yanında cihazın ön kısmına bir adet robot kol eklenerek gerekli zamanlarda belirli 

objeleri toplama, birleştirme ve imha etme işlemleri yapabilecektir.  

Projemizin büyük çoğunluğunu bu aşamada tamamlamış bulunuyoruz. Mekanik tasarım ve 

üretim kısmını ve elektronik tasarım ve üretim kısmının tamamlandığı projemizin yazılım 

eksiklerin bitirildiğinde su altı testlerine başlanacaktır. Üretim aşamasında önceden tasarlanan 

ve düşünülen bazı noktalarda değişiklikler olmuştur. Özellikle mekanik üretimde yapılan 

değişiklikler tasarımı fazlaca değiştirmese de kullanılan malzemeler değiştiği için üretim 

yönteminde de değişiklikler olmuştur. 

Yapılan bu tür çalışmalar ile ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayiinde yapılan 

yüksek teknolojili ürünleri millileştirme çalışmalarına katkı sunmak planlanmaktadır. 

Yapılacak olan prototipin daha büyük boyut ve daha işlevsel bir halini gerçekleştirerek, 

özellikle askeri alanlarda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek bir hale getirmek 

hedeflenmektedir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım 8 kişiden oluşmaktadır. Bir danışman ve 7 öğrencide oluşan takımdaki öğrencilerin 

tamamı lise öğrencisidir. Takımdaki öğrencilerin farklı becerileri ve yeterlilikleri vardır. Buna 

göre öğrencilerin yeteneklerine uygun görevler verilmiştir. 
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Tablo1. Takım Üyeleri 

Sıra No: Ad Soyad Okul Sınıf Ünvan 

1 İsmet KILIÇ Pirelli Anadolu Lisesi  Danışman 

2 Berat Okutan Pirelli Anadolu Lisesi 11 Takım Üyesi 

3 Atike Yıldırım Pirelli Anadolu Lisesi 10 Takım Üyesi 

4 Mine Adıgüzel Pirelli Anadolu Lisesi 10 Takım Üyesi 

5 Bedirhan Topçu Pirelli Anadolu Lisesi 9 Takım Üyesi 

6 Muhammet Enes Gürler Pirelli Anadolu Lisesi 9 Takım Üyesi 

7 Ebru Erik Pirelli Anadolu Lisesi 10 Takım Üyesi 

8 Mehmet Ali Tunçyürek Pirelli Anadolu Lisesi 10 Takım Üyesi 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Tablo 2. Görev Dağılımı 

 AD SOYAD YAPACAĞI İŞLER SINIFI 

Danışman 

Öğretmen 

İSMET KILIÇ YAZILIMSAL VE ELEKTRONİK 

DEVRE TASARIM İŞLERİ 

 

Öğrenci 1 BERAT OKUTAN 3D TASARIM İŞLEMLERİ 11 

Öğrenci 2 ATİKE YILDIRIM LİTARATÜR TARAMASI VE 

DOKÜMANTASYON 

10 

Öğrenci 3 MİNE ADIGÜZEL LİTARATÜR TARAMASI VE 

DOKÜMANTASYON 

10 

Öğrenci 4 EBRU ERİK ARDUİNO YAZILIMI VE 

MALZEME TEMİNİ 

10 

Öğrenci 5 BEDİRHAN TOPÇU MEKANİK İŞLEMLER 9 

Öğrenci 6 MEHMET ALİ 

TUNÇYÜREK 

3D TASARIM İŞLEMLERİ 10 

Öğrenci 7 MUHAMMET ENES 

GÜRLER 

ARDUİNO YAZILIMI VE 

MALZEME TEMİNİ 

10 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

İnsansız su altı aracımız ön tasarım raporunda belirtilen elektronik ve yazılım tasarım 

mimarisine uygun olarak yapılmaya devam edilmektedir. Ancak projemizde mekanik tasarımda 

bazı değişiklikler yapıldı. Tasarım olarak benzer bir yapıda yapılan projemizin mekanik 

oluşumunda bir takım değişiklikler oldu. Bunun en büyük sebebi malzeme temini ve 

malzemelerin fiyatı olmuştur. Kestamid malzemeden CNC tezgahta oyma işlemi ile yapılmak 

istenen mekanik tasarımdan vazgeçilerek hazır contalı su geçirmez kutu ve bu kutunun etrafına 

iskelet olarak sigma profilden bir yapı oluşturulmasına karar verilmiş ve malzeme temini buna 

göre yapılmıştır. Mekanik tasarım ve üretim aşaması büyük oranda tamamlanmıştır. Elektronik 

tasarım ve üretim aşaması da büyük oranda tamamlanmıştır. Elektronik tasarıma ek olarak 

motorların ileri geri yönlerini tayin edebilmek için çift kontak röleler eklenmiştir. Kullanılan 

fırçasız motorlar ve sürücüler yalnızca hız kontrolü yapabilmekte yön kontrolü ise yazılım ile 

çift kontak röleler sayesinde yapılmaktadır. Yazılım tamamlandıktan sonra su altı denemelerine 

başlanacaktır. Yazılım ile ilgili arduino ile fırçasız motor yön ve hız kontrolü denenmiş ve su 

altında motorların çektiği akım hesaplanmıştır. Ayrıca RS485 veri iletişim protokolü de 

denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 1 Projenin Blok Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

     

Şekil 2 Su Altı Aracı Mekanik Tasarımı 

Araç için kullanılan contalı kutunun ölçüleri 360x200x150 mm boyutlarındadır. Teknik çizimi 

aşağıda görünen kutunun etrafına sigma profiller ile iskelet yapılarak motorlar ve robot kol 

profillere tutturulmuştur. Motorlar takıldıktan sonra aracın uzunluğu 56 cm genişliği ise 43 cm 

olarak ölçülmüştür. Yükseklik kutu yüksekliği olan 15 cm dir. Tahmini ağırlık hesaplaması 

kutu boyutlarına göre yapılarak 11 Kg olması öngörülmektedir. Projede motorlara bağlı olan 

pervanelerin korunması için 90mm PVC boru kullanılmıştır. Motorlar 60 mm uzunluğunda 

Ana 
Kontrol 
Merkezi

Su Üstü 
Kontrol 

İstasyonu
IP Kamera

Basınç 
ölçer, 

Jiroskop,
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Kaynağı
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kesilen PVC borulara 3D yazıcıdan çıkartılan malzemeler ile tutturulmuştur. Oluşturulan bu 

yapıda vida le sigma profillere bağlanarak aracın iskeleti tamamlanmıştır. 

 

Şekil 3 Contalı Su Geçirmez Kutu Ölçüleri 

      

 

Şekil 4 Sigma Profil İle Aracın İskeletinin Üretimi 

  

 

Şekil 5 Su Geçirmez Kutu Yerleşimi Ve Kutunun Kaplanması 
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Şekil 6 Robot Kol Yerleşimi Ve Aracın Mekanik Üretiminin %90 Tamamlanması 

 

4.2.2. Malzemeler  

Projede yapılacak olan su altı aracında kullanılacak olan 

mekanik malzemeler seçilirken mümkün olduğu kadar kolay 

bulunabilen ve kolay işlenebilen malzemeler olmasına özen 

gösterilmiştir. Bu sayede üretim masraflarını minimuma 

indirip aynı zamanda yerlilik oranı arttırılmak planlanmıştır. 

Aracın iskeleti sigma profil ile yapılarak gerekli açılar 

kolaylıkla sağlanmıştır. Sigma profiller elektronik 

malzemelerin yerleştirileceği contalı su geçirmez kutunun 

ebatlarına göre kesilerek birleştirilmiştir. 

Motorlar ve Sürücüler 

Fırçasız doğru akım motorlarında kontrol mekanik olarak değil (fırça-kollektör düzeneği), 

elektriksel olarak (elektronik denetleyici tarafından) sağlanır. Elektronik denetleyiciyle birlikte 

bobinler; uygun olarak enerjilendirilerek rotor dönüşü başlar [1]. Fırçasız DA motoru yapısı ise 

sabit mıknatıslar yerleştirilmiş bir rotor (ki rotor hareketli parçadır) ve rotor yuvarlağına sabit 

olarak montelenmiş stator sargılarından oluşur. Bu tip fırçasız doğru akım motorları dış rotorlu 

fırçasız DA motoru olarak adlandırılır[1]. 

Sistemde 8 adet A2212 /13 T fırçasız  motor kullanılacaktır. Genellikle drone gibi hava 

araçlarında kullanılan bu motorlar sudan etkilenmedikleri için su altı araçlarında da 

kullanılabilmektedir. Fırçasız motor olarak tanımlanan motorların hız kontrolü için ayrı bir 

aparata ihtiyacı vardır. Sistemimizde iki adet motor ileri itiş için kullanılacaktır. Sağ ve sol 

yönlendirmeler de bu motorlar ile sağlanacaktır. İleri itiş için maotrların güçlerinin yetersiz 

olması durumunda iki adet daha motor eklenecektir. 

Şekil 7 20x20 Sigma Profil 



 
 

6 
 

Robotik kol ve DC-DC Dönüştürücü 

Robot kol olarak su geçirmez servo motor ile kontrol edilebilen hazır bir mekanik sistem 

kullanılacaktır. Yarışmada belirtilen  nesnelerin taşınmasına olanak sağlayacak ebatta olan 

robotik kolun montajı sigma profile yapılacak ve servo motor ile kontrol edileceği için oldukça 

hızlı ve kullanışlı olacaktır.  

          

Şekil 8 Robot Kol ve Su GeçirmezServo Motor 

Ayrıca sistemin beslemesi için 350W değerinde 48-12 V 

DC-DC dönüştürücü kullanılmaktadır. Fırçasız 

motorların yükte çektiği akım ortalama 3-5A 

değerindedir toplam 8 motor kullanılacağı için sisteme 

minimum 25 A akım sağlayabilen bir güç kaynağına 

ihtiyaç vardır. 350W lık dönüştürücü sistemin 

ihtiyaçlarını karşılayabileceği seviyededir.  

Motor Teknik Özellikleri: 

 KV: 1000, 

 Verimlilik (Max): % 80, 

 Maksimum Verim Akım: 4-10A (>% 75) 

 Çalışma Gerilimi :10v-12v 

 Akım Kapasitesi: 12A / 60s, 

 Yüklü Akım @ 10V'da: 0,5A, 

 Hücre Sayısı: 2-3 Li-Poly, 

 Motor Ebatları: Φ27.5 x 30mm, 

 Mil Çapı: Φ3.17mm, 

 Ağırlık: 47g / set. [2] 

 
Şekil 10. A 2212 Fırçasız  Motor 

Şekil 9 48-12 V 350 Watt DcC-DC önüştürücü 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Araç üretilirken mümkün olan en pratik ve uygun fiyatlı yöntemler seçilmiştir. Aracın mekanik 

tasarımı için hazır bir kutu alınmış sızdırmazlığı sağlanarak elektronik ekipmanlar içerisine 

yerleştirilmiştir. Daha sonra motorlar ve robot kolun sisteme eklenebilmesi için sigma profiller 

ile kutu etrafına bir iskelet oluşturulmuş ve birleştirilmiştir. Sigma profillerin birbirlerine uygun 

açılarda birleştirilmesi birleştirme aparatları sayesinde oldukça kolaydır.  

Elektronik tasarım delikli pertinaks kullanarak yapılmıştır. Motor sürücüler ve röleler ile 

arduino mega farklı katmanlarda oluşturulan devrelere eklenmiştir. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Araç için kullanılan contalı kutunun ölçüleri 360x200x150 mm boyutlarındadır. Teknik çizimi 

aşağıda görünen kutunun etrafına sigma profiller ile iskelet yapılarak motorlar ve robot kol 

profillere tutturulmuştur. Motorlar takıldıktan sonra aracın uzunluğu 56 cm genişliği ise 43 cm 

olarak ölçülmüştür. Yükseklik kutu yüksekliği olan 15 cm dir. Tahmini ağırlık hesaplaması 

kutu boyutlarına göre yapılarak 11 Kg olması öngörülmektedir. Projede motorlara bağlı olan 

pervanelerin korunması için 90mm PVC boru kullanılmıştır. Motorlar 60 mm uzunluğunda 

kesilen PVC borulara 3D yazıcıdan çıkartılan malzemeler ile tutturulmuştur. Oluşturulan bu 

yapıda vida le sigma profillere bağlanarak aracın iskeleti tamamlanmıştır. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

       

Şekil 11 Ana Kontrol Merkezi Devreleri 

    

Şekil 12 Ana Kumanda Merkezi 

 

 



 
 

8 
 

Elektronik devre tasarımı iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi araç içerisinde bulunan Ana 

Kontrol Paneli diğeri ise kumanda panelidir. Kumanda paneli eski bir joystick kullanılarak 

üretilmiştir. Üzerinde iki adet potansiyometre ve 4 adet buton bulunan joystick içerisine 

Arduino Nano eklenmiş ve RS 485 veri iletim protokolü kullanarak bilgiler Ana Kontrol 

Paneli’ne iletilmektedir. Arduino Nano kullanılmasının nedeni boyutunun küçük olması ve 

josytick içerisine sığabilmesidir. 

Ana Kontrol Panelinin beslemesi 48-12 V DC-DC konvertör kullanarak sağlanmıştır. 27A çıkış 

akımı sağlayabilen dönüştürücü Ana Kontrol Paneli ile birlikte contalı su geçirmez kutu 

içerisine yerleştirilmiştir.   

Ana Kontrol Paneli Arduino Mega kullanarak kontrol edilmektedir. Toplam 8 adet fırçasız 

motor ve motor sürücünün kullanıldığı sistemde motor sürücüler kumanda panelinden gelen 

veriler ışığında arduino mega tarafından kontrol edilmektedir. Sudan etkilenmediği için ve 

güçlü motorlar olması sebebi ile fırçasız motorlar kullanılmıştır.  

Sistemde görüntü alabilmek için IP Kamera kullanılmış ve IP kamera kablosu direkt 

bilgisayarın Ethernet girişine bağlanarak sağlanmıştır. Hem pratik hem de uygun fiyatlı 

olduğundan IP kamera tercih edilmiştir. 

Arduino Mega 

Arduino Mega Teknik Özellikler: 

 Mikrodenetleyici Atmega2560 

 Çalışma Gerilimi 5V 

 Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V 

 Giriş Gerilimi (limit) 6-20V 

 Dijital I/O Pinleri 54 (15 tanesi PWM çıkışı) 

 Analog Giriş Pinleri 16 

 Her I/O için Akım 40 mA 

 3.3V Çıkış için Akım 50 mA 

 Flash Hafıza 256 KB (Atmega2560) 8 KB kadarı bootloader 

tarafından kullanılmaktadır 

 SRAM 8 KB (ATmega2560) 

 EEPROM 4 KB (ATmega2560) 

 Saat Hızı 16 MHz 

 Uzunluk 101.6 mm 

 Genişlik 53.4 mm 

 Ağırlık 36 g [3] 

Arduino Mega Giriş ve Çıkış Özellikleri : 

Mega üzerindeki 54 adet dijital pinin hepsi giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. 16 tane analog 

giriş pinide bulunmaktadır. Bu analog giriş pinleride aynı şekilde dijital giriş ve çıkış olarak 

kullanılabilir. Yani kart üzerinde toplam 70 tane dijital giriş çıkış pini vardır. Bu pinlerin 

tamamının lojik seviyesi 5V'dur. Her pin maks. 40mA giriş ve çıkış akımı ile çalışır. Ek olarak, 

bazı pinlerin farklı özellikleri bulunmaktadır. Özel pinler aşağıda belirtildiği gibidir.[3] 

 

 

 

Şekil 13. Arduino Mega 
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IP Kamera Modülü  

Projenin yapımı yedi ana bileşen esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bileşenler; tasarım, 

kontrol ve haberleşme sistemi, enerji ve dağıtım sistemi, motor ve sürücü sistemi, aydınlatma 

sistemi, sensörler ve kamera sistemidir.[4] 

Kamera modülü olarak oldukça kolay kullanımı olan ve piyasada bolca çeşidi bulunan uygun 

fiyatlı bir IP kamera kullanılacaktır. Piyasada satılan IP kameralardan birisini alınarak iç aksamı 

sökülüp su altı aracımızın içerisine sığdırılacaktır 

IP Kamera Modülü Teknik Özellikleri: 

 1.H.265 2MP HD 1080P 

 2.Support akıllı analiz fonksiyonu: 

  

 Hedef Sayısı --- Vücut veya nesne akışını 

hesaplama 

 Nesne Sol / Kayıp --- Maddelerin 

bırakılması veya kaybolması durumunda alarm 

verilir. 

 Alan Tespiti --- Alandaki hedefi tespit 

etmek 

 Hat Geçişi --- Uyarı hattını geçtikten sonra 

alarm verecektir. 

 3.Support Gündüz / Gece, IR mesafesi 

15m, gündüz gibi gece görüşünüzü yapın 

 4.Support Hareket Algılama / uygulama 

itme 

 5.Support 3D Dijital Gürültü Azaltma 

 6. destek IP66 su geçirmez 

 7. Maksimum dört gizlilik işareti alanına Supuprt 

 8.Support CMS görüntüleme, APP görüntüleme ve Tarayıcı görüntüleme 

 9.Support onvif, diğer cihazlarla uyumlu [5] 

Denge ve İvme Sensörü 

Cihazın su altında dengesini sağlamak için yine 

arduino ile uyumlu çalışan MPU6050 6 Eksen İvme 

ve Gyro Sensörü - GY-521 jiroskop kullanılacaktır. 

MPU-6050 çeşitli hobi, multicopter ve robotik 

projelerinde sıklıklı kullanılan üzerinde 3 eksenli bir 

gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 

eksenli bir IMU sensör kartıdır.[6] 

Kart üzerinde voltaj regulatörü bulunduğundan 3 ile 

5 V arası bir besleme voltajı ile çalıştırılabilir. İvme 

ölçer ve gyro çıkışlarının her ikisi de ayrı kanallardan 

I²C çıkışı vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir 

çözünürlükle çıkış verebilmektedir.[6] 

Şekil 15. Denge ve İvme Sensörü 

Şekil 14. IP Kamera 
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Denge ve İvme Sensörü Teknik Özellikleri: 

 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  [6] 

Motor Sürücü 

30 A Elektronik Hız Kontrol (Motor Sürücü) kartı ile 

fırçasız motorlarınızı rahatlıkla ve güvenle sürebilme 

imkanı sağlayacaktır.  30A sürekli ve 10 saniyeye 

kadar 40A akım verebilen bu motor sürücü sayesinde 

motorlar 210000rpm~35000rpm devirlerde 2~12 

adet fırçasız motor sürülebilmektedir. Ayrıca 

emniyet kurma, özelliği sayesinde motoru bataryaya 

bağladığınızda gaz kolu hangi konumda olursa olsun 

ilk anda çalışmayacaktır. [7] 

Motor Sürücü Teknik  Özellikleri: 
 

 Çıkış: Sürekli 30A, 10 saniyeye kadar da 40A çekebiliyor. 

 Giriş Gücü: 2-3S Lipo, 5~9 hücre NiMH 

 BEC: 2A / 5V lineer mod BEC 

 Gaz Kolu Sinyali Yenileme Hızı: 50Hz~432Hz 

 Max Hız: 2 Kutuplu BLM için 210000 Rpm, 6 Kutuplu BLM için 70000 Rpm, 12 

Kutuplu BLM için 35000 Rpm (BLM=BrushLess Motor, Fırçasız Motor) 

 Ebatları: 68mm*25mm*8mm 

 Ağırlık: 37g. [7] 

RS 485 Modül 

Su Üstü Kontrol Merkezi ile Su Altı Aracı arasında veri 

iletişimini sağlamak için kullanılan kablonun uzunluğu 25 

metreden daha fazla olduğu için veri aktarımı sırasında veri 

kaybı yaşanmaması için RS 485 modül kullanılacaktır. 

RS-485, standartta TIA/EIA-485 olarak geçer. RS-232’ye 

göre çeşitli avantajları vardır.  

• Maliyeti düşüktür. Sürücüleri ve alıcıları pahalı değildir. 

+5V ya da daha 16 düşük güç kaynağıyla çalışırlar. Böyle bir 

kaynakla, farksal çıkışlarda gereken minimum 1.5V’luk farkı 

üretebilirler. RS-232’nin ± 5V’luk minimum çıkışı, ± 

gerilimli bir güç kaynağını ya da bunları türeten daha pahalı bir arabirim yongası gerektirir.  

• A Kapasitesi. İki cihazla sınırlı olmayışı RS-485’nin çok sayıda sürücüsü ve alıcısı olmasını 

sağlar. Yüksek empedanslı sürücülerle bir RS-485 256 düğümlü olabilir.  

• Uzun Linkler. Link uzunluğu 4000 feet’e çıkabilir. RS-232’de bu limit 50- 100 feet’tir.  

Şekil 16. Motor Sürücü (ESC) 

Şekil17.RS 485 Modül 
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• Sürat. Saniyede 10 Megabit hız mümkündür. Bit hızı kablo boyu ilişkilidir. Tablo 3.2’de RS-

485’in özelliklerine ve akraba bir arabirime yer verilmiştir. RS-422 bir sürücü ve on alıcıyla 

sınırlıdır. Ancak farksal giriş gerilimi çok daha büyüktür.  

• Seri arabirimleme kullanılması yanında RS-485, farksal SCSI gibi hızlı paralel 

arabirimlemede de kullanılabilir.[8] 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Gerçekleştirilecek olan su altı aracının çalışması ve algoritması: 

Enerji İletimi: 

 48V güç kaynağından enerji alınır. 

 Aç Kapa Anahtara Bağlanır 

 40A sigortadan gerçirilir. 

 Su üstü kontrol merkezine ve Su altı aracına dağıtılır. 

 Gerilim su üstü kontrol merkezinde ve su altı aracında ayrı ayrı 48-12 DC-DC Konvertör İle 

12V’a düşürülür. 

 7805 regülatör ile 5V gerilim elde edilir. 

 Gerekli bileşenlere gerekli gerilimler uygulanır. 

Görüntü Aktarımı: 

 IP kameradan alınan görüntüler cat6 kablo ile su üstü kontrol merkezindeki bilgisayara 

aktarılarak IP kamera görüntüleyici bir program ile izlenir. 

Yazılım: 

Su Kontrol Merkezi: 

 Joystik üzerindeki potansiyometreleri ve butonların durumunu oku 

 Okunan verileri sürekli olarak seri porttan gönder. 

Su Altı Aracı: 

 Su Üstü Kontrol Merkezinden gelen verileri oku.  

 Potansiyometrelerden gelen verilere göre motor hızlarını tayin et ve motor sürücülere gönder. 

 Gelen verilere göre motor yönlerini tayin et ve röleleri buna göre çalıştır. 

 Eğer motorları aktif edecek veri gelmiyorsa Jiroskoptan gelen verileri oku Aracın dengede 

kalabilmesi için motorları manuel çalıştır. 
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Şekil 18 Su Üstü Kontrol Merkezi ve Su Altı Aracı Arduino Programı Akış Şeması 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yapılacak olan araçta kontrol kartı olarak arduino mega kullanılacaktır. Ayrıca kumanda modülünde 

arduino nano kullanılacaktır. Bu lartların programlanması için arduino programlama arayüzü 

kullanılacaktır. Cihaz içerisinde bulunan jiroskop modülü sayesinde motorlar dengeleme yapacak 

şekilde arduinodan otonom veri gönderilecektir. Kumandadan herhangi bir veri geldiğinde ise manuel 

olarak çalışacak ve gönderilen komutlara göre işlem yapacaktır. Kumanda içerisinde bulunan arduino 

nano ile cihaz içerisinde bulunan arduino mega arasında kablo aracılıği ile seri haberleşme 

gerçekleştirilecektir. Veri kayıplarını engellemek için RS 485 veri iletim protokolü kullanılacak ve 

bunun için RS485 modül kullanılacaktır. Seri iletişim için 8 Byte’lık veri katarı gönderilecek bu katar 

içerisinde bulunan her bir byte kumanda da bulunan tuşlar ve potansiyometrelerin konumunu iletecektir. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Su Altı aracımızda IP Kamera kulanılacaktır. Bu kamera 

sayesinde alınan görüntüler cat6 kablo sayesinde direkt su üstü 

kontrol merkezinde bulunan bilgisayara bağlanarak buradan 

izlenebilecektir. Otonom görev yapılmayacağı için sadece 

görüntüleri izleme işlemi için hem fiyat hem kullanışlılık 

açısından en verimli yöntemlerden birisi olarak bu yöntem 

kararlaştırılmıştır. 

Üretilen aracı kumanda edebilmek için farklı yol ve yöntemler 

araştırılmış ve kullanım kolaylığı, hız kontrolü sağlaması ve 

ücretsiz oluşu sebebi ile atıl durumda olan bir bilgisayar joysticki 

kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanılacak olan joystick 

ergonomik yapısı sayesinde cihazı kontrol ederken 

kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Joystick 
Şekil 19. Su Üsti Kumanda Modülü 
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üzerinde bulunan iki adet potansiyometre ile ileri geri sağ sol hareketler hız ayarlı olarak yapılabildiği 

gibi dört adet buton sayesinde yukarı aşağı hareket ve lamba aç kapa hibi fonksiyonlar 

gerçekleştirilmektedir. Joystick üzerine monte edilen ardıino için tasarlanan joystick sayesinde ise robot 

kol hareketleri sağlanacaktır. Joystick içerisine arduino nano kartı yerleştirilerek potansiyometre ve 

butonlardan alınan veriler bu kart sayesinde alınmaktadır. Alınan veriler RS 485 veri iletişim protokolü 

kullanılarak cihaz üzerindeki anakarta gönderilmektedir. Bu işlem için max 485 modülü kullanmılnıştır. 

Toplamda 8 byte’lık veri katarı gönderilmekte ve bu veriler ile birlikte veri başlangıç bilgisi olarak “2” 

veri bitiş gönderilmektedir. Ayrıca verilerin doğruluğunu hesaplamak için verilerin toplamından oluşan 

bir doğrulama bilgisi gönderilmekte bu da karşı tarafta gelen verilerin doğru olup olmadığı konusunda 

çıkarım yapma konusunda yardım etmektedir. Tablo 4’te gönderilen veri katarı hakkında bilgi 

bulunmaktadır ve örnek bir veri katarı temsili olarak eklenmiştir. Örnekte görülen ilk dört veri joystickte 

bulunan 4 adet butonu temsil etmekte ve mantıksal veri gönderilmektedir. Diğer dört adet veri ise dört 

adet potansiyometreden alınan verilerin 0-256 aralığına dönüştürüldükten sonraki halleridir. Son veri 

ise verilerin toplamının dörde bölünmesi ile oluşturulmuştur ki bu oluşum kendi tasarımımızdır. Karşı 

tarafta veriler alındıktan sonra aynı matematiksel işlem yapılarak gelen verinin doğruluğu kontrol 

edilmektedir. 

Tablo 3.Veri iletişim protokolü 

Başlangıç 

verisi 

1. veri 2. veri 3. 

veri 

4. veri 5. veri 6. veri 7. veri 8.   veri Verilerin 

toplamı/4 

2 0 - 1 0 -1 0 - 1 0 - 1 0 -255 0-255 0-255 0-255 Toplam/4 
 

Tablo 4. Örnek Veri Katarı 

Başlangıç 

verisi 

1. veri 2. veri 3. veri 4. veri 5. veri 6. veri 7. veri 8.veri Verilerin 

toplamı 

2 0 0 0 0 225 125 125 125 150 

5. GÜVENLİK 

Gerçekleştirilecek olan araç için birinci güvenlik önlemi olarak tüm komponentlerin sızdırmazlık 

gereksinimlerini karşılamak olacaktır. Bunun için tek parça olarak tasarlanan gövde ve kapağı arasına 

uygun plastik contalar konularak sık aralıklarla vidalama yöntemi ile birleştirilecek ve istenildiğinde 

kapak açılabilecektir. Tüm kablo ek yerleri için akvaryum silikonu ve makaron kullanarak yalıtım 

sağlanacaktır. Ayrıca su üstü kontrol noktasında 40 Amperlik sigorta eklenecektir. Kestamit adlı 

üründen oyma yöntemi ile yapılacak olan gövdenin sivri uçları yuvarlatılarak çevreye verebileceği 

zararlar minimuma indirilecektir. Tüm motorlar ve pervaneleri silindir şeklinde bir malzeme içerisine 

alınacaktır. 

6. TEST 

Araç tamamlanmadığı için su altı denemeleri yapılamamıştır ancak elektronik ve yazılım bazı 

denemeler yapılmıştır. Fırçasız motorların hız ve yön kontrolünü tayin etmek için tek motorlar 

su altında deneme yapılmıştır. Burada motorun yükte iken çektiği akım hesaplanmıştır. Ayrıca 

röleler ile motor yön tayininin yapılması denenmiş ve başarılı olunmuştur. Bunun yanında 

elektronik malzemelerin içerisinde bulunduğu kutunun sızdırmazlık testi yapılmıştır ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Kablolar için kutuda açılan delikler epoksi reçine ile kapatılarak 

sızdırmazlığı sağlanmıştır. Satın alınan robotik kola su geçirmez servo motor bağlanarak 

denemeleri yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

7. TECRÜBE 

Daha önceki yapılan çalışmalarda da tecrübe edilmiştir ki, genellikle teorik olarak yapılan 

tasarımlar pratikte bire bir uymamaktadır. Ancak bu uygunsuzluğu en aza indirmek için 
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mümkün olduğu kadar gerçekçi tasarımlar yapmak gerekmektedir. RoboPAL takımı olarak 

daha önce bir çok tasarım ve üretim yaptığımızdan bu çalışmada değiştirdiğimiz tek malzeme 

su geçirmez kutu olmuştur. Bunun dışında ön tasarım raporunda belirtilen bir çok tasarım 

üretim esnasında aynen uygulanmıştır. aracın dış tasarımda yapılan değişiklik ise maliyet ile 

alakalı olmuştur. Kestamid malzeme kullanılması planlanmış ancak fiytat hesaplaması 

yapılmadığından üretim esnasında alınan fiyatlar bu malzemeden vazgeçilmesine sebep 

olmuştur 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Proje için öngörülen toplam zaman 4 ay olarak düşünülmektedir. Öğrencilere kendi yeterliliklerine göre 

iş dağılımı yapılmıştır.  

Tablo 5. İş planı ve Zaman Çizelgesi 

Temel Faaliyetin Adı 

Kim(ler) 

tarafından 

gerçekleştirild

iği 

Öngörülen Planlama  (Zaman aralığı seçimine göre aylar 

veya haftalar) 

Nisan 

2019 

Mayıs 

2019 

Haziran 

2019 

Temmuz 

2019 

Ağustos 

2019 

Eylül 

2019 

Literatür Taraması 

ve Proje Bilgi 

Dokümanı Hazırlama 

Atike 

Yıldırım, 

Mine 

Adıgüzel, 

İsmet KILIÇ 

      

3D Tasarım ve 

Modelleme 

Berat Okutan, 

Mehmet Ali 

Tunçyürek 

      

Malzeme Temini İsmet KILIÇ, 

Ebru Erik, M. 

Enes Gürler 

      

Arduino Yazılımı 

Gerçekleştirme 

Ebru Erik, M. 

Enes Gürler 

İsmet KILIÇ 

      

Devre Tasarımı ve 

Mekanik İşlemlerin 

Gerçekleştirilmesi 

İsmet KILIÇ, 

Bedirhan 

Topçu 

      

Projeye Son Halinin 

Verilmesi ve 

Denemeler 

İsmet KILIÇ, 

ve Tüm 

Üyeler 

      

 

Kullanılacak olan malzemeler tespit edilmiş ve bütçe planı yapılmıştır. Buna göre malzeme listesi ve 

toplam maliyet Tablo 6’da açıklanmıştır. Sonuçta yapılacak olan İnsansız Su Altı Aracı için 2825 TL  

maliyet öngörülmüştür. Bu maliyeti okulumuz adına daha önceki yarışmalardan kazandığımız 

ödüllerden alınan paralarla karşılamayı planlamaktayız. 
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Tablo 6. Maliyet Tablosu 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Fırçasız Motorlar 8 70 TL 560 TL 

Motor Sürücüler 8 50 TL 400TL 

Kamera Modülü 1 300 TL 300 TL 

Kumanda Modülü 1 100 TL 100 TL 

Arduino Mega 1 200 TL 200 TL 

Denge ve İvme Sensörü 1 15 TL 15 TL 

Su Geçirmez Servo Motor 1 200 TL 200 TL 

3d Tasarım Ürünleri 1 200TL 200TL 

Basınç Sensörü 1 250 TL 250 TL 

Kablolar 1 100 TL 100 TL 

Contalı kutu ve Sigma Profiller  500TL 500TL 

Toplam Fiyat   2825 YL 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Projede mekanik elektronik ve yazılım tasarımı ve gerçekleştirilmesi tamamen özgündür. 

Yapılan elektronik devreler ve buna uygun yazılımlar proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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