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RAPOR ÖZETİ

• Proje başlangıcından Ön Tasarım Raporuna kadarki süre zarfında, takım üyelerinin ilgi alanlarına yönelik görev dağılımının ardından konu araştırması ve 

malzeme listesi ortaya konmuş ve aracın 3 boyutlu genel dış tasarımı üzerinde çalışılmış akabinde sanal ortamda 3 boyutlu çizimi yapılmıştır. Bu süreç 

içerisinde ortaya konan süreç planlamasına uyulmuş ve proje sistematik bir şekilde yürütülmüştür. Nihayetinde ise Robomes İnsansız Su Altı Sistemleri 

Takımı 2. tura geçmeye hak kazanmıştır.

• Takımın tüm üyelerinin aynı okulda bulunmasının avantajı ile her hafta düzenli olarak belirlenen günlerde okulun bu konuda destek sağladığı atölye ve 

bilgisayar odalarında toplantılar gerçekleştirilmiş ve ortak kararlar alınarak sistematik bir şekilde projede belirlenen hedefler süreç planlaması ile yerine 

getirilmiştir. Gerçekçi düşünerek süreç planlamasının dışında dış bir etken olarak araya giren sınav haftasının ardından projede kısmen bu sürede yerine 

getirilemeyen hedefler verimli toplantılar ve çalışmalar ile yerine getirilmiş dolayısıyla teknofest bahane edilerek okul ile bu bağlamda sorun 

yaşanmamıştır. Sınav haftasının ardından okulun da teknik ve belli oranda malzeme desteği ile aracın ilk somut örneği olan dış iskelet yapılmıştır. Bu 

aşamadan sonra sanal ortama geçilerek aracın engelleri tutması planlanan kolunun ve araçta kullanılacak motorlara uygun nozül ve pervanelerin 3 

boyutlu çizimi yapılmış ve akabinde 3 boyutlu yazıcı ile bastırılmıştır. Okulun desteği ile sipariş edilen araçta kullanılacak motorlardan birkaç adet 

sipariş edilmiş ve motorların su sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Doğal olarak ilk birkaç deneme neticesinde başarısız olan motorların su sızdırmazlık 

deneylerinin ardından yöntem değiştirilerek motorların su sızdırmazlık deneylerinden başarı ile geçilmiştir. Yapılan denemeler doğrultusunda projede 

kullanılması planlanan malzemelerin nihai listesi oluşturularak ek sponsor arayışına girilerek belli ölçülerde destek sağlayacak sponsorlar bulunmuştur. 

Sponsorlardan elde edilecek toplam bütçe ile projede kullanılacak malzemelerin giderlerinin sağlanmasının yanında bütçe yetersizliğinden dolayı yedek 

malzeme siparişi verememe gibi bir dezavantaj ortaya çıkmıştır. Araçta kullanılacak malzemeler neticesinde yoğunluk hesaplaması yapılmış ve aracın 3 

boyutlu nihai mekanik çizimi yapılmıştır. Ardından aracın anakartının baskı devre çizimine geçilmiştir. Eş zamanlı olarak kullanılacak yazılım dili 

belirlenmiştir. Nihayetinde sponsorlardan sağlanan mevcut bütçeye göre belli oranda elektronik aksamların siparişi verilmiştir. Kalan süre zarfında ise 

Kritik Tasarım Raporu hazırlanmış ve son düzenlemeleri yapılmıştır.
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PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

• Ön tasarım raporunu yüksek bir başarıyla geçtik. Belirlediğimiz mekanik tasarıma genel anlamda KTR’de de 

uyacağız. Ancak bazı değişikliklere gitmek durumunda kaldık. Bunlar:

• 1-Kamera: Yeni bulduğumuz kamera ip68 sertifikalı ve su altında çalışılmak için tasarlanmıştır. 1000tvl 

çözünürlüğü vardır.

• 2-Bütçe: ÖTR bütçemiz 820 TL iken KTR bütçemiz 1020 TL'ye yükseldi.

• 3- Kablo: Kablo olarak double shield kablo kullanacaktık. Ancak maliyetinden dolayı tek blendajlı kablo 

kullanmaya karar verdik.

• 4-Pervane: Pervane tasarımları denemekteyiz. 3 boyutlu yazıcı ile basımlar gerçekleştiriyoruz.



ARAÇ TASARIMI - SİSTEM TASARIMI 



ARACIN MEKANİK TASARIMI – MEKANİK TASARIM SÜRECİ

Gövde: 20mm çapındaki su 

boruları birbirine kaynatılarak 

yapıldı. Boyutları resimelerde

görüldüğü gibidir. Sağlamlık 

testi yapılmış ve başarıyla 

testi geçmiştir.



Nozül: Fusion 360 programında çizilip 3B yazıcı ile PLA maddesi kullanılarak basıldı. Pervanenin 

etrafını kaplayacak şekilde tasarlandı. Motora izolasyon spreyi sıkıldıktan sonra üzerine kağıt bant 

kaplanarak içine silikon girmesi engellenecek. Motor içeri koyulmadan önce nozülün içine yeterli 

miktarda silikon sıkılacak ve motor yerleştirilecek. Ardından motorun arkasından da silikon sıkılarak 

kapak kapatılacak. Bu şekilde su geçirmez bir motor üretilmiş olacak.



Anakart Kutusu:

3Byazıcı ile PLA maddesinden 

basılacaktır. Anakarta izolasyon 

spreyi sıkıldıktan sonra üzeri kağıt 

bantla kaplanacaktır. Ve kutunun 

içine yerleştirilip kapağı 

kapatılacaktır. Bu şekilde su girişi 

engellenecektir.

Motor Sürücü Kutusu:

3Byazıcı ile PLA maddesinden 

basılacaktır. Motor sürücülere 

izolasyon spreyi sıkıldıktan sonra 

üzeri kağıt bantla kaplanacaktır. Ve 

kutunun içine yerleştirilip kapağı 

kapatılacaktır. Bu şekilde su girişi 

engellenecektir.



ÇAKABEY: Aracın adı ÇAKABEY olacaktır. Ön tarafında bir adet kamera ve bir adet kol 

bulunmaktadır. Kol ile aracın arkasının birbirine uzaklığı 60 cm’yi geçmemektedir. 4 adet 

motor yükselme ve alçalma için, 3 adet motor ise ileri, geri, sağa ve sola gitmek için 

kullanılacaktır. Aracın anakartı ve güç kontrol ünitesi aracın ortasına 

konumlandırılacaktır.



MALZEMELER

Motor: RS-380SH 12V 16000 RPM’dir. 16000 RPM olması su içinde 
gerekli itki gücünü oluşturması için yeterlidir. 12 V olması da 

kullanılacak olan voltaj düşürücünün düşürdüğü voltaj değeriyle 
uyuşması yönünden projede kullanılmaya uygun olmasını 

sağlıyor.

Voltaj Düşürücü: 48V’den 12V’ye düşürebilen bir düşürücü 
seçildi. 20 A çıkış verebilen bu düşürücü aynı zamanda üzerinde 

1 adet sigorta da bulunduruyor. Bu voltaj düşürücüyü ip 68 
sertifikasına sahip olduğu için herhangi bir su sızdırmazlık kabına 

koymaya gerek kalmıyor.

Nozül: Takımımız tarafından tasarlanan bu nozül pla ile basıldı. 
Su geçirmezlik testlerinden başarıyla geçen bu Nozül, 

pervanenin etrafını kaplayarak tam bir koruma sağlıyor.

Kamera: Kullanılacak kamera balık tutmak için tasarlanmış bir 
ticari üründür. İP68 sertifikasına sahip olduğu için projede 

kullanılmaya uygundur. 1000 TVL çözünürlüğündedir. 30m kablo 
uzunluğuna sahiptir. Üzerinde ir ve normal ledler mevcuttur.



Motor Sürücü: Yüksek akımlı motorları çalıştırmak için 
tarafımızca tasarlandı ve pcb baskı olarak üretilecek. Yön ve 

PWM hız kontrolü bulunan bu sürücü tek motor sürebilmekte. 
Üzerinde 4 adet mosfet bulunmaktadır.

Anakart: ÜzerindeAtmega328P AU mikro işlemcisi bulunuyor. 
Kendi tasrımımız olan bu Anakart üzerinde 1 adet mpu6050 

Gyroscope sensörü ve max485 modülü bulunduruyor. 
Üzerinde bulunan Mikro-USB çıkışı sayesinde bilgisayara 

takılarak programlanabilmektedir.

Kablo: Alınacak olan bu kablo blendajlıdır. 0,75mm² 
ölçülerindedir. 4 damarlıdır. Damarlar sırasıyla 48V, GND, TX, 

RX’tir.



ÜRETİM YÖNTEMLERİ

• Tasarlanan araçta kullanılan anakart ve motor sürücüler PCB baskı devre üzerine Çin’de üretilecektir. 

Anakart ve motor sürücülerin tarafımızca tasarlanmasının sebebi su altı aracının ihtiyaçlarına en uygun 

anakart ve motor sürücüleri kullanarak araç kontrolünü kolaylaştırmaktır. Nozüllerin tarafımızca 

basılmasının sebebi kullanılan motora uygun nozüllerin piyasada bulunmamasıdır. Paller ise aracın rahat 

hareket edebilmesi için tarafımızca 3B yazıcı ile basılacaktır. Motorların izolasyonunda bu iş için en 

uygun malzeme olan izolasyon spreyi kullanılacaktır. Aracın dış iskeleti su borularının belirlenen 

ölçülerde kesilmesi ve boru kaynak makinesi ile birleşmesi sonucu oluşturulmuştur. Dış iskeletin su 

boruları ile yapılma sebebi, su borularının sağlam, su içinde harekete elverişli ve kolay şekil 

verilebilmesidir. Yarışmada temizlik görevi için yapılacak kıskaç 3B yazıcı ile basılacaktır. Kıskacın 

tarafımızca üretilme nedeni yarışmada belirtilen boyut ve özellikere sahip bir kıskacın piyasada 

bulunmamasıdır.



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

• Yarışma için en uygun malzemeler ile tasarlanmış olan aracın uzunluğu 45cm, genişliği 17 cm yüksekliği 8cm olarak belirlenmiştir. 

Tarafımızca üretilen gövde sekizgen şeklindedir.

• Bu alanda kullanılan 6 adet rs-380h motoru 432 gram ,tarafımızca tasarlanan Anakart 42 gram, aynı şekilde tarafımızca tasarlanan 6 adet

motor sürücü 168 gram, kamera 104 gram, pervanse ağırlıkları 18 gram, 6 adet motor nozülü 217 gram olmak üzere kendi tasarımımız olan 

su boruları ile yapılan dış iskelet 692 gram olarak hesaplanmıştır.

• Tasarlanan araçta 6 adet motor bulunmaktadır. Bu motorların ikisi itici, diğer dört motor ise dengeleyici ve yükseltici/alçaltıcı motorlardır. 

Tasarlanan aracın yoğunluğu, hareketi daha kolay sağlamak amacıyla suyun yoğunluğuna yakın olacak şekilde hesaplanmıştır

MALZEME ADET TOPLAM KÜTLE (Gram)

• Motor 6 432

• Anakart 1 42

• Motor Sürücü 6 168

• Kamera 1 104

• Pervane 6 18

• Nozül 6 217

• Gövde İskeleti 1 692



ELEKTRONİK TASARIM, ALGORİTMA VE YAZILIM TASARIMI –
ELEKTRONİK TASARIM SÜRECİ

Anakart Motor Sürücü





• Motorlar: Rs-380SH motorları kullanılmıştır. 12V ile çalışabilen bu motorlar 16000 RPM’dir. 

• Motor Sürücü: Yüksek akımlı motorları sürebilmek için tarafımızca tasarlanmıştır. 4 adet mosfet kullanılmıştır. Motor sürücü tek motoru 

çift yönlü ve PWM ile sürebilecek şekilde tasarlanmış olup Çin'de bastırılacaktır.

• Anakart: Anakart üzerinde Atmega 328p AU mikro işlemcisi kullanılacaktır. Üzerindeki Mikro USB portu sayesinde bilgisayardan 

kodlanabilmektedir. Üzerinde bir adet MAX485 modülü ve bir adet MPU6050 bulunmaktadır. Pinleri motorları kolayca kontrol edebilmek 

için Anakart üzerindeki farklı bölgelere konumlandırılmıştır.

• Voltaj Düşürücü: 48V’den 12V’ye düşürebilen bir düşürücü seçildi. 20 A çıkış verebilen bu voltaj düşürücü aynı zamanda üzerinde 1 adet 

sigorta da bulunduruyor. Bu voltaj düşürücüyü ip 68 sertifikasına sahip olduğu için herhangi bir su sızdırmazlık kabına koymaya gerek 

kalmıyor.

• Kablo: Alıncak olan bu kablo blendajlıdır. 0,75mm^2 ölçülerindedir. 4 damarlıdır. Damarlar sırasıyla 48V, GND, TX, RX’tir.

• Kamera: Kullanılacak kamera balık tutmak için tasarlanmış bir ticari üründür. İP68 sertifikasına sahip olduğu için bizim projemizde 

kullanılmaya uygundur. 1000 TVL çözünürlüğündedir. 30m kablo uzunluğuna sahiptir. Üzerinde ir ve normal ledler mevcuttur. Görüntü bir 

tos-usb dönüştürücü ile bilgisyar ekranından alınacaktır.

• MPU 6050: Aracı sualtında dengelemek için gyroscope sensörü kullanıldı. Bu sensör de  piyasada kolay bulunabilirliği ve internetteki 

yazılım kaynağı çokluğundan dolayı mpu 6050 olarak belirlendi.

• İletişim: Kablolu iletişim için RS-485 protokolü kullanılacaktır. Bu nedenle max485 modülü anakartta bulunacaktır.

NOT: Anakart ve Motor sürücüler Çin’de JLCPCB firmasına yaptırılıp kullanılacaktır. 



ALGORİTMA TASARIM SÜRECİ

• Yazılım aracın kontrolü için pilotun kumanda ettiği kumandadan gelen veriler ile çalışır. C++ dili ile gelen 

veriler anlık olarak su aracının içindeki bilgisayara gelir ve gelen veriler doğrultusunda tasarımda belirtilen 

ilgili motorların hızları ayarlanmış olur. Eğer araç suda yamuk bir şekilde duruyorsa drone'lardakine benzer 

PID algoritması ile kendini düzelterek(X ve Y ekseni etrafında) kontrol edilmesi kolaylaşır.

• Motor sürücülere iki adet  kablo gidecektir. Bu kablolar pwm kabloları olacaktır. Joysticklerden gelen pwm 

değerleri ile motor sürücüler kontrol edilecektir.

• Kamera ticari olarak alındığı için cihazın yanında gelen arayüz ile kamera görüntüleri izlenebilecektir.  



YAZILIM TASARIM SÜRECİ

• Arayüz C# ile yazılacak, kablodan bilgi aktarımı yine c# ile bilgisayar portlarından 

okunacaktır. Arayüz gryoskoptan gelen verileri anlık olarak bildirecek, görsel ve dereceli 

olarak 3 açıdan eğrilik dereceleri okunabilecektir.Yazı okuma görevinde de kameradan 

gelen görüntüyü bilgisayarda görüntüleyerek  okunması sağlanacaktır. Oluşabilecek 

hataların giderilebilmesi için program hata mesajları gönderecektir.



DIŞ ARAYÜZLER:

• Araç tarafımızca tasarlanacak olan bir kumanda ile yönetilecektir. 

• 48V güç kaynağından gelen voltaj, acil stop butonuna bağlandıktan sonra kumandaya bağlanacaktır. Kumandadan 

araca 25m uzunluğunda bir kablo gidecektir. Bu kablo data aktarımı ve güç aktarımı için kullanılacaktır.

• Araçtan kumandaya 25m uzunluğunda bir kablo gelecektir. Bu kablo ise kameradan gelen görüntü aktarım 

kablosudur. 

• Kumandaya gelen kamera kablosu bilgisayara takılarak görüntü alınacaktır.

• Aynı zamanda kumandanın anakartından da bir kablo bilgisayara bağlanacak ve araç hakkındaki bilgileri 

bilgisayardaki arayüz programına yansıtacaktır.

• Kumanda üzerinde iki adet joystick ve 3 adet switch bulunacaktır. Bu switchler; kamera ledi, kamera ir ledi ve 

kumanda on/off switch’idir.



GÜVENLİK

• Tarafımızca tasarlanan aracın yarışma öncesinde suda denemesi yapılacak ve emniyet adı altındaki küçük problemleri 

giderilecektir.

• Sualtı aracının kablosunun istenilen şekilde olması için su altında tam verimle çalışan ve hiçbir aksaklık göstermeyen 

blendajlı kablo kullanılcaktır. Sigorta, ticari olarak satın alınan voltaj düşürücü ile beraber gelmektedir.

• Tasarlanan aracın dış iskeleti, boru kaynak makinesi ile yapıldığı için açık bir kısmı bulunmamaktadır. Ayrıca araçta 

bulunan motorların su geçirmezliği için tarafımızca 3B yazıcı ile basılan nozüller kullanılacaktır. Ek olarak araçta bulunan 

tüm kartlar tarafımızca tasarlanan kalıpların içine yerleştirilecektir.

• Araçta bulunan tüm motorlar bu iş için en uygun malzeme olan izolasyon spreyi ile kaplanmıştır. Ayrıca üzeri su geçirmez 

bir madde ile kaplanacak ve motor boyutlarına uygun nozüllere silikon sıkılarak yerleştirilecektir.

• Aracın hareketini sağlayan pervaneler tarafımızca tasarlanacak ve üretilecektir. Keskin ucu bulunmamakla beraber etrafı

nozül ile çevrili olduğu için kırılmaya karşı korumalıdır.

• Aracın ana gövdesinin köşeleri yarım dirsek (45 derece) su boruları ile yapılmıştır. Dolayısıyla hiçbir keskin ucu 

bulunmamaktadır.

• Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel bağlantılar için alınan kablo uzunluğu istenilen uzunlukta olup, ani hareketlerde 

esneklik sağlayacaktır.

• Tasarlanan araçta hidrolik sistemlere yer verilmemiştir.



TEST

• 1- Gövde Dayanım Testi: Yapılan test sonucunda kullanılan su borularının da etkisiyle, gövdenin 

sağlamlığı video ile kanıtlanmıştır. Gövdeye çeşitli kuvvetler uygulanmasına karşın gövde üzerinde 

hiç bir kırık veya çatlak oluşmamıştır.

• Video linki: https://youtu.be/v9qFlo4tBGw

• 2-Motor Su geçirmezlik testi: Kullanılan izolasyon spreyi sayesinde motorlar paslanmadan testi 

geçmiştir. Aynı zamanda 3B yazıcı ile basılan nozüller de su geçirme testinden başarıyla geçmiştir.

• Video linki: https://youtu.be/e7x5vMhbyx8

https://youtu.be/v9qFlo4tBGw
https://youtu.be/e7x5vMhbyx8


TECRÜBE

• 1-Nozül Su Sızdırmazlığı: İlk yapılan nozüllerin içine motor sadece silikon sıkılarak koyuldu. 

Ancak yeterli korumayı sağlayamayan nozüller Su geçirdi ve motor Paslanarak çalışamaz hale 

geldi. İkinci Sistemde ise motorlara izolasyon spreyi sıkılıp dışı kağıt bantla kaplandı. Motor, 

nozül içine silikon sıkılarak koyuldu ve su girişi bu şekilde engellendi. 

• Video linki: https://youtu.be/SUbGyZlx4zU

• 2-Pervane İtki Gücü: Tarafımızca tasarlanıp 3 boyutlu yazıcıyla basılan pervaneler yeterli itki 

gücü oluşturmadığı için takımımız farklı tasarımları denme kararı aldı ve takım şu anda deneme 

sürecindedir.

https://youtu.be/SUbGyZlx4zU


ZAMAN PLANLAMASI

28.02.2019 20.03.2019 9.04.2019 29.04.2019 19.05.2019 8.06.2019 28.06.2019 18.07.2019 7.08.2019 27.08.2019 16.09.2019

Takım üyelerinin görev dağılımı

Görevlerle ilgili araştırma ve ön bilgi toplama

Toplanan bilgilerin entegresi

Malzeme listesi oluşturma

Aracın 3 boytlu dış tasarımı

Aracın tasarımında elektronik ve mekanik ayrıntılara yer…

Ön Tasarım Raprunun ayrıntılı bir şekilde hazırlanması

Mola

Gövde ana iskeletinin oluşturulması

Aracın kolunun 3 boyutlu çizimi

Motorların nozülleri ve pallerinin çizimi ve bastırılması

Motorların sızdırmazlık testi

Nihai malzeme listesinin oluşturulması

Aracın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve yoğunluğun…

Aracın nihai 3 boyutlu mekanik çizimi

Aracın anakartının baskı devre çiziminin hazırlanması

Yazılım dilinin belirlenmesi ve kontrol arayüz programının…

Motor sürücünün baskı devre çiziminin hazırlanması

Sponsorlardan sağlanan son bütçeye göre elektronik…

Kritik Tasarım Raporunun ayrıntılı bir şekilde hazırlanması

Su içinde araç kontrolü ve oluşan sorunlara çözümler…

Sigorta ve güvenlik denemeleri

Görüntü ve veri aktarımı

Haberleşme ve kalibrasyon kontrolü

Sualtı Araçlarının Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti…

Aracın (araç)kolunun ve motorlarını kontrol edebilmek için…

Aracın sualtı temizlik görevi için kol-kumanda kalibresinin…

Aracın harf tanıma görevi için aydınlatmanın ve kamera…

Başlangıç Tarihi

Gün



BÜTÇE PLANLAMASI

MALZEMELER ADET TOPLAM FİYAT ₺

RS-380SH redüktörsüz DC motor 6 71,90

PN20 A sınıf 20mm su borusu 2 metre 7,50

20mm yarım dirsek 20*45 16 12,00

20mm "T" boru 8 6,00

400ml izolasyon spreyi 1 42,90

30 Beyaz ledli 30 metre 1000 TVL sualtı balık bulucu kamera 1 324,89

4*0.75 mm blendajlı data kablosu 30 metre 135,00

Anakart 1 55,00

Motor sürücü 6 120,00

Nozül 6 18,00

2 Palli su pervanesi 6 3,00

Kıskaç 1 5,00

RS485 seri haberleşme modülü 2 15,21

Acil stop butonu 1 20,99

Su geçirmez konnektör 12 70,45

Makaron 1 8,00

50 gr şeffaf silikon 1 16,76

Su geçirmez voltaj düşürücü 1 85,04

TOPLAM: 1017,64₺



RİSK PLANLAMASI

• Risk planlamasını 3 ana başlık altında ele aldık. Bunlar: Kargo süreleri, sponsorlardan temin edilecek toplam bütçe, aracın anakartının bastırılma süreci ve 3 

boyutlu yazıcıda bastırılacak parçalar. Bu kriterlerin detayları ise şöyledir;

➢ Sponsorlardan sağlanacak mevcut bütçe ile araçta kullanılması planlanan aksamların giderleri birbirine tam denk gelmekle beraber herhangi bir aksaklıkta zayi 

veya onarım gerektiren aksamların giderleri için gerekli bütçeyi elden karşılamak zorunda kalmaktayız. Bu durumda önceden yedek parça siparişi 

veremeyeceğimizden ötürü olası bir aksaklıkta parçaların yeniden siparişi veya onarımından dolayı ek kargo süreleri projenin gidişatını belli ölçüde 

yavaşlatacaktır.

➢ Aracın anakartının baskı devre çiziminin ardından, maliyetin düşük olmasından ötürü siparişin menşei Çin’de olan bir şirket tarafından verilmesine karar verildi. 

Mevcut bütçe doğrultusunda standart kargo firmasıyla Türkiye’ye ulaşacak aracın anakartının tarafımıza teslim süresi 3 ila 4 hafta arasında değişkenlik 

göstermektedir. Bundan sebep yazılımın anakarta entegresi ve dolayısıyla aracın su içinde hareket kabiliyeti için az bir süre kalmaktadır. 

➢ Maliyet ve ulaşılabilirlik açısından 3 boyutlu yazıcı ile basılması planlanan parçalar, mevcut takım üyelerinin öğrenim gördüğü Mehmet Emin Saraç Anadolu 

İmamhatip Lisesi’nin diğer bir teknofest takımı olan Çargâh Roket Takımı’nın okulda bulunan atölyesindeki 3 boyutlu yazıcıdan ve bu noktada okulun sponsoru 

olduğu filamentlerden sağlanacaktır. Yeniden parça basımının zaman alması ve 3 boyutlu yazıcının meşguliyeti de projenin risk planları arasında yer almaktadır.



ÖZGÜNLÜK

• Tasarlanan araçta  kullanılan anakart tarafımızca tasarlanmıştır ve kullanılmak üzere basıma gönderilmiştir.

• Sualtı aracında kullanılan motor sürücüler, anakart gibi tarafımızca tasarlanmış ve kullanım için basıma 

gönderilmiştir.

• Sualtı aracının motoruna sabitlenecek olan pervaneler aracın boyut ve ağırlıklarına uygun olarak tasarlanacak ve 3B 

yazıcı ile basılacaktır.

• Yarışma  şartnamesinde yer alan temizlik görevi için kullanılacak kol istenilen boyutlarda tasarlanacak ve 3B yazıcı 

ile basılacaktır.

• Aracın belirtilen görevlerde kontrolünü sağlayacak kumanda, takım üyelerince üretilecektir.

• Aracın dış iskeletinde suya uygunluk, sağlamlık ve kolay kullanım gibi nedenlerden dolayı su boruları 

kullanılmıştır.

• Tasarlanan aracın su altında kolayca hareket edebilmesi ve araçta kullanılan malzemelerin kolay monte edilebilmesi 

için sekizgen şeklinde tasarlanmıştır.



REFERANSLAR

• Öncelikle sualtı aracımızda daha iyi fikirler edinebilmek amacıyla bazı kaynaklara göz attık. Bu bizim aklımızdaki 

fikirlerin eksikliğini gidererek bazı konularda bakış açımızı değiştirdi. Tabiki bu kaynaklara bizim özgün kalma

çerçevemiz altında yer verdik bknz: https://www.instructables.com/.

• Aynı şekilde kullandığımız malzemelerin neler olduğunu anlamak ve işlevlerini kavramak için

https://electronics.stackexchange.com/ sitesinden büyük ölçüde yardım aldık. Malzeme kullanımında yerli

kaynaklarımızdanda faydalandık ve kendi anakartımızı yapabilmek amacıyla çizimlerde Kicad programını

kullandık.

• Linkler:

• https://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/

• https://electronics.stackexchange.com/questions/253390/how-to-double-shield-a-cable-properly

• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivntDak_DhAhWl16YK

HfiwCkAQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fweb.karabuk.edu.tr%2Femelkocak%2Findir%2FMTM406%2

Frs485.pptx&usg=AOvVaw3CqRtt64hC_8Vsv7aHqkbX

https://www.instructables.com/
https://electronics.stackexchange.com/
https://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/
https://electronics.stackexchange.com/questions/253390/how-to-double-shield-a-cable-properly
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwivntDak_DhAhWl16YKHfiwCkAQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fweb.karabuk.edu.tr%2Femelkocak%2Findir%2FMTM406%2Frs485.pptx&usg=AOvVaw3CqRtt64hC_8Vsv7aHqkbX

