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1. RAPOR ÖZETİ 
 

Bu raporda tasarlanma ve üretilme aşamaları anlatılan cihazın gelecek yıllarda 
insan hayatını kolaylaştırması ve tehlikeli görevlerde insan hayatının öneminin 
arttırılması için kullanılması amaçlanmış ve planlanmıştır. İnsanların ulaşmasının 
mümkün olmadığı kayalıkların arasında yahut insanların girmesinin tehlikeli görüldüğü 
sularda kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi için üretilen aracımızın, 
gittikçe robotikleşen ve otonom sistemlere yönelen yeni dünyamızda yerini erkenden 
alması öngörülmektedir. 

İnsansız su altı aracımızın 4 yön, 2 batırma olmak üzere toplamda 6 motoru 
bulunmaktadır. Aracımızda bulunan motorlar insansız su altı aracımızın içinde bulunan 
bataryalardan gücünü almaktadır. Kontrol kartı olarak Pixhawk PX4 kullanılan aracımızın 
gövdesi PVC malzeme kullanılarak imal edilecektir. PVC borumuzun kablo çıkışlarının 
olduğu kısım arka, pleksi maddesi ile elde ettiğimiz yarım küre şeklindeki içinde kamera 
bulunan kısım ise ön kısımdır. Aynı zamanda aracımızın altında bulunan ve servo motor 
ile hareket kabiliyeti sağlanmış kıskacımız ise motor çerçevelerimiz gibi 3D printer ile 
basılmıştır. Bu kıskaç sayesinde aracımız su altındaki malzemeleri kavrama ve taşıma 
yeteneğine sahip olacaktır. Bu sayede özgün bir yapı kazandırdığımız insansız su altı 
aracımız yerli ve özgün bir tasarım olmuştur. 

Tasarımımız diğer modüllere göre daha düşük maliyetli olup, tüm görevleri yerine 
getirebilme kabiliyetinde tasarlanmıştır. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 
 

2.1.Takım Üyeleri  

Ahmet Tanrıkulu Sevgi Koleji Fen Lisesi           11/B  

Emre Üzümcü Sevgi Koleji Anadolu Lisesi   10/C  

Ahmed Sami Alper Sevgi Koleji Fen Lisesi           10/A 

Asude Aydın Sevgi Koleji Anadolu Lisesi     9/C  

Berat Bilden Sevgi Koleji Anadolu Lisesi     9/C  

Furkan Emre Köse Sevgi Koleji Fen Lisesi           11/B  

 

 

2.2. Danışman  

Sanay Salihoğulları  Sevgi Koleji Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü  
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2.3.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Ahmet Tanrıkulu - Grup lideri  
Görevi: Her aşamada grup bireylerinin güncel görevlerini belirler ve takım 

üyelerinin izlediği adımları, kat ettiği yolu ve eksikliklerini belirleyerek takım düzenini 
kontrol eder. Grubun mekanik, tasarım araştırma ve fonlama birimlerini birleştirir. Takım 
ile kurumlar arasındaki bağlantıyı kurmak da görevleri arasındadır. Ayrıca dış kurumlara 
karşı takımı temsil eder.  

 
Emre Üzümcü - Mekanik Tasarım ve İmalat 

Görevi: Ar-Ge ekibinde yer alır. Mekanik ve tasarım konusunda araştırmalar 
yapar. Bulduğu bilgiler ile yapılan ürünün en mükemmel hale gelmesini sağlar.  

Furkan Emre Köse - Elektronik Tasarım 
Görevi: Elektronik malzemelerin belirlenmesini sağlayıp test ederek malzemelerin 

çalışırlığını kontrol eder. Yedek pilot adayıdır. 

Ahmet Sami Alper - Mekanik ve Elektronik Tasarım 
Görevi: Tinkercad kullanıcısıdır ve Ar-Ge ekibinde yer alır. Tasarım ve mekanik 

konularda araştırmalar yaparak en uygun seçenekleri belirler. Rov yapım öncesinde sanal 
ortamdan tasarımlarını yapar. Cihazın imalatında grubu yönlendirir ve tasarımın gerçek 
hayata uygunluğunu kontrol eder. Ayrıca grubun pilotudur. Kumanda başında durarak 
aracın kontrolünü sağlar.  

Asude Aydın - Mekanik Tasarım ve Arşiv 
Görevi: Logo ve maket çizimleri yapar. Proje gerçekleşmeden ön çizimleri ile yol 

beyan eder. Grupta yapılan hamlelerin kayıtlarını tutarak yapılan test vb. uygulamaların 
sonuçlarının unutulmamasını sağlar. 

Berat Bilden - Araştırma  
Görev: Güncel gelişmeleri takip eder bunun doğrultusunda mekanik ve tasarımda 

katkılarda bulunur.  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ  
 

Projemiz elektronik tasarım konusunda eski tasarıma sadık kalmakla beraber, hem 
sistemin daha verimli ve hızlı çalışması hem de dayanıklılığın artırılması amaçlanarak 
projemizde belirli değişikliklere gidilmiştir. Tasarladığımız sistemde enerji depolama 
eksiğimizin olduğu hesaplanmış ve bundan kaynaklı sisteme bir adet daha batarya 
eklenmiştir. Bu sayede hem akım bataryalar arasında paylaşılmış ve bu sayede bataryalar 
zorlanmamış olacak hem de kullanım süremiz 2 katına çıkarılmış olacaktır. Ayrıca 
bataryaların şarj akımını yükseltme imkânı olduğundan kaynaklı aynı şarj süresinde 2 kat 
daha fazla enerji depolanmış olunacaktır.  

Sistemde yapılan bir diğer değişiklik ise motorların çerçeveleri hakkındadır. Eski 
motorların çerçeveleri köşeli bir yapıya ve dolayısı ile keskin kenarlara sahiptir . Bu 
köşeli yapı hem su direncini arttırmakta hem de sistemin güvenliği açısından sıkıntılar 
oluşturmaktadır. Bundan kaynaklı çerçevenin köşeli yapıları yuvarlatılmış ve bu sayede 
keskin kenarlardan ve verimliliği düşüren köşeli yapıdan kaynaklı oluşabilecek maddi ve 
manevi zararların önüne geçilmiştir. 
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Sistemde motorların gövdeye bağlandığı noktadaki modülerlik sağlayan ISO 

metrik dişli yapı kaldırılmıştır. Bu yapı, motorun dönüş yönünden etkilenerek açılma 
eğilimi göstermesinin yanında cihaz için zayıf bir nokta oluşturmaktadır. Bu bölgede dişli 
bir yapı yerine sabit bir motor yapısı tercih edilmiş ve bu sayede sistemin, motorların 
kullandığı enerjiyi hareket dönüştürürken ve bunu gövdeye aktarırken kaybettiği enerji 
miktarı azaltılmıştır. 

Sistemin motor çerçevelerinin basılması kararlaştırılan PETG plastik yerine ABS 
kullanılmasına karar verilmiştir. Hem bulunabilirlik, hem de fiyat açısından PETG’ den 
çok daha üstün olan ABS yalıtım testlerini de başarı ile geçmiştir. 

Son olarak sistemin 30 derece olarak belirlenmiş dikey motor açıları 25 dereceye 
kadar kısılmıştır. Bu sayede sistemin dikey motorları daha verimli bir şekilde 
kullanılabilir hale gelmiş ve buna rağmen ön motorların oluşturduğu su akımının yatay 
dalış motorlarına etkisinde kayda değer bir artış gözlenmemiştir. Kısaca aracın verimliliği 
arttırılmıştır. 

 

 

3.1 Bütçe Planı Karşılaştırması 

 

Bütçe planı karşılaştırmasında fiyatı artış gösteren ürünler kırmızı ile fiyatı azalma 
gösteren ürünler yeşil ile vurgulanmıştır. 

Tablo 3.1.1. : Bütçe Planı Karşılaştırması 
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3.2. Zaman Planı Karşılaştırması 

Zaman planı karşılaştırması aşağıda verilmiştir. 
 

 
 

Tablo 3.2.1. : Zaman Planı Karşılaştırması 
 

4 . ARAÇ TASARIMI 
 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aşağıda sistemin en genel halini gösteren blok şemaya yer verilmiştir. 

 
Şema 4.1.1. : Aracın tasarımına ait blok şema 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarımın kararlaştırılırken, ilk tasarlanan ürün 6 motorlu (2 batırma, 4 
yüzdürme) bir tasarım olmuştur. Sistem temel olarak 2 batırma motorunun 
çevresinde şekillenen bir tüp şase ve şasenin etrafında şekillenmiş 4 adet yön 
motorundan oluşmaktadır.  

                 

Resim 4.2.1.1.: İlk tasarıma ait tüp şase 

 

Lakin batırma motorlarının ortada olması sonucu oluşan girdapların şaseye 
zarar verme ihtimali göz önünde bulundurularak sistemin batırma motorlarını 
şasenin dışına alınmıştır. Motorlar şasenin dışına alınırken hareket kabiliyetini 
arttırmak amacı ile batırma motorlarının sayısı da dörde çıkarılmıştır. Bu sayede 
hem elektronikleri taşıyan tüp ortada olacak hem de sistem 6 eksende hareket 
kabiliyetine sahip olacaktır. 

       

                                       Resim 4.2.1.2. : İkinci tasarıma ait kabataslak bir çizim 
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Fakat bu tasarımda da yüzerlik açısından çıkan sorunlardan kaynaklı yön 

motorlarının ve batırma motorlarının doğrudan elektronik tüpüne bağlı olması 
gerektiği kanısına varılmıştır. Ama bunu yapmak için batırma motorlarının sayısı 
ikiye düşürülmüş ve bu sayede sistemin en düşük uzunlukta en yüksek verimi 
alması sağlanmıştır. Aracın kararlaştırılan üçüncü tasarımı temel olarak su 
geçirmez bir tüpün içindeki elektroniklerin etrafına toplanmış motorlar şeklinde 
tanımlanabilir.  

 

     Resim 4.2.1.3. : Üçüncü tasarıma ait 3D görüntü 

 

Ön tasarım raporunda da belirtilen bu tasarımdan sonra enerji verimliliği 
ve manevra kabiliyeti açısından aracın performansını artırmak amacıyla  motor 
sayısı azaltarak bir tasarım yapılmıştır. Bu yeni tasarımda çok yüksek seviyelerde 
verimlilik elde edilmesinin yanında, özgünlük adına da önemli bir adım atılacağı 
öngörülmüştür. 

 
                 Resim 4.2.1.4: Dördüncü tasarımımıza ait 3D görüntü 
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Fakat projede kullanılacak yazılım-motor uyumsuzluğu nedeniyle tasarım 

beşinci kez değiştirilmiş ve yazılımlarımızın tam destek sağladığı ,ön tasarım 
raporunda da belirtilen, üçüncü tasarımın modifiye edilmiş hali olarak 
tanımlanabilecek olan bir tasarımın kullanılmasına karar verilmiştir. Bu tasarım 
açılı yerleştirilmiş 4 adet yön motoru ile çok yüksek hızlarda bile manevra 
kabiliyetinden ödün vermeden cihazı kullanmamıza olanak sağlamaktadır. 

 

Resim 4.2.1.5.: Beşinci ve son tasarımımızın genel görünümü 

 

Tasarımda öndeki motorların oluşturduğu su akıntılarının arka motorların 
çalışmasında düzensizlik oluşturmaması için motorlar açılı olarak yerleştirilmiştir. 
Ön ve arkada bulunan motorlar yirmi beş derece açı ile gövdeye sabitlenmiştir. Bu 
açı değeri bileşke kuvvetler ile birbirini sıfırlayan ve enerji kaybına sebep olan 
kuvvet miktarı ile arka motorların düzgün çalışması için gereken minimum açı 
değerinin en ideal şekilde ayarlanması ile bulunmuştur.  1

 

Resim 4.2.1.6 : Cihazın üstten görünümü ve dikey motor açıları 

1 İngilizce’de RC hobisi ile uğraşanların “sweet point” dediği kavram Türkçe olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Ayrıca ortada bulunan iki adet batırma motoru ilk batırma esnasında sıkıntı 
olmaması açısından ağırlık merkezinin altına konumlandırılmış ve su yüzeyine 
göre 10⁰lik bir açı ile konumlandırılmıştır. Bu sayede ilk batış esnasında etrafa 
sıçrayan suların, su dışındaki devreler için oluşturduğu tehlike azaltılmaya 
çalışılmıştır. 

 

Resim 4.2.1.7.: Cihazın yandan görünümü ve yatay motor açıları 

 

Sistemde elektronik cihazların bulunduğu orta tüpe kolay erişim için tüpün 
arka kapağı kolayca çıkarılıp takılabilecek yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede 
elektronik herhangi bir arızada içerideki sisteme hızlı erişim mümkün olmaktadır. 
Sistemin ana gövdesi ile kapak arasına da yalıtım için conta konumlandırılmıştır.  2

 

Resim 4.2.1.8.: Arka kapak tasarımı ve conta 

 

2 Ayrıntılı bilgi test kısmında verilmiştir.  
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Sisteme eklenmiş olan servo kontrollü kanca yardımı ile deniz altındaki 
cisimlerin taşınması görevi de yapılabilir hale gelmiştir. Servo seçiminde 
servonun sıvı yalıtımlı olmasına dikkat edilmiş ve bu sayede olası kazalar 
engellenmeye çalışılmıştır. 

 

 

Resim 4.2.1.9.: Kanca tasarımı ve servo motor 

 

Sistemde elektroniklerin muhafazasından sorumlu olan ana tüpün silindir 
şeklinde yapılmasının amacı en az malzeme ile en fazla alan elde edilmesini 
sağlamaktadır. Bu sayede hem alandan hem de ağırlıktan tasarruf edilmiş olunur. 
Ayrıca gövde tamamen modüler bir yapıda tasarlanıp parçaların bozulmasının 
etkileri en aza indirgenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

Resim 4.2.1.10.: Gövde tasarımı 
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Sistemin ana kamerası öne yerleştirilmiştir ve ön kapak üzerinde 
konumlandırılmış ve epoksi ile yalıtılmış pleksi yarım küre ile dışarıyı görmesi 
sağlanmıştır.  3

 

 

Resim 4.2.1.11. : Ön kapak  

 

Sistemin 12.5 cm çapındaki ana gövdesinin içinde elektroniklerin 
bulunduğu ikincil bir tüp bulunmaktadır. Bu tüp için farklı çaplardaki borular 
(12-10cm) ve bu çaplara göre farklı tasarımlar çizilmiştir. Ana gövde ile iç tüp 
arasındaki boşluk ise aljinat ve epoksi ile doldurulacaktır.  Tüpler Tinkercad 4

programı ile çizilmiş ve elektronik malzemelerin içerisine sığıp sığmadığı test 
edilmiştir. Ağırlık merkezinin cihazın altında olması hedeflendiği için bataryaların 
altta konumlandırıldığı minimum 11.5 cm boru çapı isteyen 2. tasarım tercih 
edilmiştir. (Resimde üstte) 

 

            Resim 4.2.1.12.: İç elektronik tüp çizimleri  5

 

3 Ayrıntılı bilgi test bölümündedir. 
4 Ayrıntılı bilgi güvenlik ve malzemeler bölümündedir. 
5 Çizimde tüpün içerisinde bulunan Arduino Uno sadece fazla alan testi için oraya konulmuştur. 
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Sistem için takım tarafından tasarlanan motorlar, en az su direnci 

gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca içerisinde “clockwise” (saat yönünde 
dönünce hareket sağlayan pervaneler) ve “counter clockwise” (saat yönünün 
tersine dönünce hareket sağlayan pervaneler kullanılmıştır. Bu sayede cihazın 
üzerinde, motorların dönme yönlerinin etkisi (gyro effect) sıfırlanmıştır. 

 

  

Resim 4.2.1.13. : Motor çizimleri 

 

4.2.2. Malzemeler 

Aracın şase görevini de üstlenen orta tüpün imalatında döküm PVC 
kullanmaya karar verilmiştir. Döküm PVC hem yüksek basınç altında formunu ve 
dolayısı ile içindekileri korumakta hem de düşük et kalınlığında bile yüksek 
sızdırmazlık sağlamaktadır. Bu ise bize ağırlık yönünden fazlası ile kazanç 
sağlayacaktır. Ayrıca tüpün arka kapağı da hem gövde ile tam uyumlu olması için 
hem de sıvı yalıtımı için döküm PVC’den yapılacaktır. Öndeki saydam kapağın 
imalatında ise pleksiglass kullanılacaktır. Pleksiglass ile PVC kapak epoksi 
yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılacaktır. 

 Aracın iskeleti PVC’den yapılırken motorların pervaneleri ve tüple 
bağlantı kurmasına olanak sağlayacak olan motor iskeleti ise ABS plastikten 
yapılacaktır. ABS plastik hafif yapısına rağmen üzerine binen ağır yükleri 
kaldırabilmektedir. Ayrıca bütün bu özellikleri çok düşük bir imalat fiyatı ile 
karşılamaktadır. Bundan kaynaklı sistemin altında yer alacak kıskaç sisteminde de 
ABS plastik kullanılması planlanmıştır. 

 Motorlarımızda ise “Emax XA2212” model numarasına “1400 kv” 
değerine sahip motorlar kullanılması planlanmaktadır. Bu motorlar hem yüksek 
verimlilikleri ile enerji tüketimini minimuma çekmekte hem de yüksek güçleri 
sayesinde ağır araçların hareketlerini bile sağlayabilmektedir. Ayrıca fırçasız DC 
motorlar olduklarından kaynaklı suyun altında ek bir yalıtım gerektirmeden 
çalışabilmektedirler. Fırçasız motorların diğer bir özelliği ise içerisinde temas 
eden parça sayısının fırçalılara göre daha az olmasıdır. Bu sayede sürtünmeden 
kaynaklı ısıya dönüşen enerji miktarı çok azdır. Minik yapıları sayesinde de motor 
çerçevesinin içerisindeki alanın çoğunluğunun pervaneye tarafından 
kullanılmasını sağlamaktadır.  6

 

6 Ayrıntılı bilgi test kısmındadır. 
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Sistemde güç vermesi amacıyla batarya kullanılması düşünülmektedir. 

Kullanılması planlanan batarya grubunun bir elemanı 6000 mAh kapasiteye ve 
25C akım değerine sahiptir. “Kapasite x C değeri = Anlık Çekilen Akım ” 
formülüne göre anlık 150A akım verebilme yeteneğine sahiptir. Bu bataryalar 
paralel bağlanarak istenilen kapasite elde edilecektir.  7

Motorların oluşturduğu titreşimin Pixhawk üzerinde bulunan jiroskopik 
sensörü etkilememesi ve cihazın su yalıtımın sağlanması amacıyla iç tüp ile dış 
gövde arası aljinat ve epoksi ile doldurulacaktır. Dış gövdeye yakın bölgede ince 
bir katman epoksiden sonra iç gövde ile arada kalan alana aljinat konulacaktır. Bu 
yapı toplamda 5 mm et kalınlığına sahiptir.  

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Elektroniklerin muhafazasından ve aracın şasesini oluşturmaktan sorumlu 
olan PVC tüp plastik döküm tekniği ile üretilmiş olup sağlamlığı ve alev almayan 
gövde yapısı ile öne çıkmaktadır. PVC parçalar birbirine epoksi ile 
yapıştırılacaktır. Epoksi hem sağlam hem de sıvılara karşı yalıtkan olduğundan 
kaynaklı tercih edilmiştir.  8

Aracın ön kapağının üretiminde ise “vakum ile pleksiglass şekillendirme 
yöntemi” kullanılmıştır. Vakum ile şekillendirilen pleksiglass ile PVC kapak 
epoksi kullanılarak yapıştırılacaktır.  

 Motorlarımızın dış çerçeveleri (iskeletleri) ve pervaneleri de “3D baskı” 
tekniği ile ABS flamnetinden üretilecektir. 3D baskı yönteminde en az malzeme 
kullanılarak istenilen tasarımın elde edilmesi hammaddeden tasarruf edilmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca sistemin altında yer alacak olan kıskaç sisteminin hareketli 
parçaları ise 3B baskı yöntemi kullanılarak üretilecektir.  

Sistemdeki borulara diş açılmasında veya tüp üzerinde kablo 
giriş-çıkışlarında açılacak delikler için de “Bilgisayar Destekli Dik İşleme 
Yöntemi (CNC Router)” kullanılacaktır.   

 

 

 
4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 
Aracımızın 3D tasarımından elde ettiğimiz verilere göre aracımızın 

uzunluğu yaklaşık 55 cm, genişliği yaklaşık 40 cm ve yüksekliği de yaklaşık 16 
cm olacaktır. Aracın çizimine ait resimde uzunluklara yer verilmiştir.  Aracın şase 
ağırlığının göde ağırlığının (motorlar hariç) 2.69 kilogram olduğu ölçülmüştür. 
Ayrıca araçta kullanılması planlanan bataryanın da 1.48 kg ağırlığında olduğu 
hesaplanmıştır. Bu bilgiler ışığında yapılan ölçümlerde aracın (kablolar ve yer 
üstü istasyonu hariç) yaklaşık 6-7 kg olacağı öngörülmektedir.  

 

7 Ayrıntılı bilgi elektronik tasarım kısmındadır. 
8 Ayrıntılı bilgi test kısmındadır. 

14 



 
 

 
Ayrıca 3D çizimlerden elde ettiğimiz veriler göre aracın tüpünün hacmi 9 

litre ve motorların bir tanesinin hacmi ise yarım litredir. Yani aracın toplam 
hacminin yaklaşık 12  litre olması planlanmaktadır. Aracımızın üzerine takılacak 
köpük kapak sayesinde araç denge durumunda bulunurken (motorlar kapalıyken) 
yüzecektir. Bu sayede motorlar çalıştırıldığında dalma işlemini gerçekleştirebilir. 
Aracın yoğunluğunun 0,7-0,95 gram/cm3 aralığında olması öngörülmektedir. 

 
 
 
 

 
 

Resim 4.2.4.1.: Aracın manipülatör kol üzerinde bulunmazken alınan ölçüleri (ölçüler 
mm cinsindendir.) 

 
 

 
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci  

Sistemin elektronik kısmının tasarımını şekillendirmeye başlarken, kontrol 
kartı sistemin diğer elektronik elemanlarının belirlenmesi konusunda önemli bir 
etken olduğundan, ilk kontrol kartını seçmekle işe başladık. Hem kaynakların bol 
olması hem de güvenilirliği ve sağlamlığını kanıtlamış olması sebebi ile kontrol 
kartını Pixhawk PX4 kartı olarak seçtik. Ayrıca kart üzerinde bulunan entegre 
sensörler sayesinde de ek sensör derdinden kurtulmuş olacaktık. Bu yüzden 
Pixhawk bizim için en iyi kontrol kartıydı.  

Kontrol kartı seçtikten sonra görüntüyü işleme ve yerüstü istasyonu ile 
Pixhawk arasında bağlantı kurma amacıyla araya bir adet bilgi işlem kartı 
yerleştirmemiz gerekiyordu. Bu kartı hem Pixhawk ile sorunsuz bağlantı 
kurabildiği hem de dijital kameralar için üzerinde CSI portu bulunduğundan 
kaynaklı Raspberry Pi 3 Model B tercih ettik. Ayrıca kart üzerindeki USB ve 
Ethernet portları da iletişim için bize gereken bütün protokolleri sağlıyordu. Bu ise 
bize iletişim açısından çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu da Raspberry Pi’yi 
diğer katlara göre bir adım öne çıkartmaktaydı.  
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Sistemin elektronik tasarımında en önemli sorunlardan birisi de kameraydı. 
Hem düşük tepki süresine hem de yüksek kaliteye sahip ve eş zamanlı yayın da 
yapabilen bir kamera kullanma ihtiyacı kameraların fiyatlarını fazlasıyla 
yükseltiyordu. En sonunda Raspberry Pi kartı için tasarlanmış “Raspberry Pi 
Camera Module v2”yi keşfettik. Kamera 1080p görüntü aktarılabilmesinin yanı 
sıra otomatik odaklanma özelliğine de sahiptir. Ayrıca Pixhawk kontrol kartının 
Raspberry Pi 3 ile sorunsuz çalıştığını da öğrendikten sonra kamera bizim 
tasarımımız için en uygun kamera oldu. 

Elektronik kontrol kısmı tamamen seçildikten ve motorlar da 
belirlendikten sonra motor üreticisinin belirttiği akım değerlerine ve üretici 
tarafından tavsiye edilen değerler göre de ESC’ler (Electronic Speed Controller) 
belirlenmiştir. ESC’ler seçilirken motorlar için gerekli akımı taşıyabilmesinin yanı 
sıra dayanıklılık ve bileşen kalitesi de göz önünde bulundurulmuştur. 

Ve en son olarak sistemin çektiği toplam akım miktarı ve sistemin 
yüzdürülmesi gereken vakit (kullanım süresi) hesaplanarak da batarya seçilmiştir. 
Yüksek depolama kapasitesine rağmen düşük ağırlıklara sahip olan bataryaların 
kullandığı Li-Po pil teknolojisi de bu proje için en uygun pil teknolojisi olarak 
karşımıza çıkmakta idi. Bu bataryalar sayesinde cihazın ağırlığını düşük 
seviyelerde tutabilecek ve buna rağmen de yeterli kullanım süresine sahip 
olacaktık. 

 

 

Sistemin elektronik tasarımının blok şeması aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 4.3.1.1. : Sistemin elektronik tasarımına ait blok şema 
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4.3.1.1. Kullanılması Planlanlanan Malzemeler  

Sistemimizde kontrol kartı olarak Pixhawk PX4 kartı kullanılması 
planlanmaktadır. Kart güçlü işlemcisi (STM32F427 Cortex M4 core with FPU) 
sayesinde motorları ve sensörleri aynı anda koordineli bir şekilde yönetebilme 
yeteneğine sahiptir. Ayrıca üzerinde ST Mikro L3GD20H 16 bit jiroskop, ST 
Micro LSM303D 14 bit ivmeölçer / manyetometre sensörleri, Invensense MPU 
6000 3-eksen ivme ölçer/jiroskop, MEAS MS5611 barometre ve Spektrum DSM / 
DSM2 / DSM-X® gibi uzaktan kontrollü sistemler için önemli ve vazgeçilmez 
olan sensörleri de barındırmaktadır. Bu sayede cihaz üzerindeki merkezi 
hakimiyet, merkezi kontrol arttırılmış olmakla birlikte uyumsuzluk problemleri de 
büyük ölçüde azaltılmış olmaktadır.  

Ayrıca kartın üzerinde 14 adet PWM çıkışı bulunmaktadır. (Motorlar ve 
servo motorlar için). Bu sayede sisteme eklenme ihtimali olan farklı motorlar için 
gerekli olan bütün şartları sağlamaktadır. Ek olarak kart ile alakalı kaynaklar ve 
açık kaynak kodlu yazılım destekleri de fazlası ile bulunmaktadır.  

 

 

4.3.1.1.1. : Sistemde kullanılacak kontrol kartı  

Sistemimizde ikincil kart olarak Raspberry Pi 3 Model B kullanılmaktadır. 
Bu kart Pixhawk PX4 kartı uyumluluğa sahiptir. Raspberry Pi bu projede 
kameradan elde edilen görüntüyü kablo üzerinden yer üstü istasyonuna aktarmak 
için ve yer üstü istasyonundan gelen verileri Pixhawk PX4’e aktarmak için 
kullanılacaktır.  

 

4.3.1.1.2. : Sistemde “Companion Computer” ve görüntü işleme birimi 
olarak kullanılacak kart 
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Sistemimizde görüntü işleme kartı olarak Raspberry Pi kullanıldığından 
kaynaklı kamera olarak “Raspberry Pi Camera Module v2” tercih edilmiştir. Hem 
1080p görüntü aktarabilme özelliği, hem de otomatik odaklanma özelliği bulunan 
parçanın uyum sorunu da bulunmamaktadır. Verilerin dijital olarak iletilmesinden 
kaynaklı analog kameraların tepki süresinden daha yüksek tepki süreleri 
bulunmakla beraber kendi alanında hızlı sayılabilecek bir tepki süresine sahiptir. 
Bu sayede dijital görüntü kalitesinden ödün vermeden eş zamanlı görüntü aktarımı 
da yapılabilmektedir. 

       

4.3.1.1.3. : Sistemde kullanılacak kamera modülü 

 

Sistemde Pixhawk PX4 kartının üzerinde bulunan ST Mikro L3GD20H 16 
bit jiroskop, ST Micro LSM303D 14 bit ivmeölçer / manyetometre sensörleri, 
Invensense MPU 6000 3-eksen ivmeölçer/jiroskop, MEAS MS5611 barometre ve 
Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® sensörleri kullanılacaktır. Bu sensörler 
alanının en iyileri olmalarının yanında fiyat konusunda da rakipsiz sensörlerdir. 

 

Sistemde kullanılan fırçasız motorları sürmek için “Electronic Speed 
Controller” adı verilen sürücü devreleri kullanılacaktır. Esc devresi olarak 
“HobbyWing” firmasının “Skywalker” adı ile piyasaya çıkardığı 30 amperlik 
ESC’ler seçilmiştir. Motorlar 21A akım çektiğinden kaynaklı ESC’ler 30A 
civarında seçilmiştir. Üreticinin iddiasına göre bu ESC’ler 10 saniye boyunca 40A 
akıma dayanabilmektedir. Ayrıca kullanılan ESC’ler hem CW hem de CCW 
destekli olduğundan motorların hepsi için aynı ESC kullanılabilir durumdadır. Bu 
sayede “Gyro effect” adı verilen ve motorların dönme yönünün cihazın hareketine 
etki etmesi durumu olabildiğince azaltılmış olunacaktır.  

 

Seçilen ESC’lerde ayrıca güvenlik açısından sisteme güç verildiğinde gaz 
kolu hangi konumda olursa olsun motorlara güç vermeme özelliği bulunmaktadır. 
Bu sayede pilot kontrolu tamamen ele alana kadar cihaz çalışmaz. Ve yine 
güvenlik açısından ESC’lerde alçak gerilim koruması, yüksek gerilim koruması, 
gaz sinyal kaybı koruması ve aşırı ısınma koruması da bulunmaktadır. Bu sayede 
olası kazalar engellenmiş olur. 
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Sistemdeki farklı voltaj ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla sistemde 
ESC’lerin içerisinde entegre olarak bulunan BEC devreleri kullanılacaktır. Bu 
devreler 5V sabit voltaj ve maksimum 2A sağlama kapasitesine sahiptirler. 
Sistemde kullanılacak 6 adet motor ve dolayısı ile 6 adet ESC sayesinde sistemde 
ek bir maliyet çıkmadan 5V-12A’lik bir BEC devresine sahip olunmuş 
olunacaktır. 

 

 

 

 

4.3.1.1.4. : Sistemde motorları sürmek için kullanılacak ESC modülü 

 

 Sistemde 3S Lityum batarya kullanılacaktır. Bataryamız 6000 mAh 
kapasiteye ve 25C değerine sahip olan iki adet bataryanın paralel bağlanması 
sonucu elde edilen bir batarya grubudur.. “Kapasite x C değeri = Anlık Çekilen 
Akım ” formülüne göre anlık 300A sabit akım çekebilme yeteneğine sahiptir. 
Ayrıca üretici 10 saniye boyunca da 600A akım çekilebileceğini iddaa etmektedir. 
Bu akım değeri sistemin ihtiyacını fazlası ile karşılamaktadır. Bu sayede 
motorların isteği akımın batarya tarafından karşılanamaması durumunda ortaya 
çıkan bataryanın şişip patlaması veya ESC’lerin yanması durumları ortadan 
kalkmış olur.  

 

4.3.1.1.5.: Sistemde kullanılacak batarya grubuna ait bir batarya  
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Sistemin veri aktarımını sağlayacak kablo ise CAT5 veya CAT6 
kablolarının yalıtılmış ve su geçirmezlik, esneklik ve sinyal iletimi açısından 
modifiye edilmiş hali olarak tanımlanabilir. CAT serisi kablolar data kablosu 
olarak üretildiğinden kaynaklı kontrol istasyonundan gelen verileri en az bozulma 
ile cihaza iletebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca kablonun bu özelliğinin korunması 
amacı ile iyi bir iletken olan bakır veya gümüşten üretilmiş kablolar tercih 
edilecektir. Bu kablonun cihaza bağlanan ucundaki RJ45 konektörü ise sökülerek 
su geçirmez bir konektör ile değiştirilecektir.  

 

4.3.1.1.6.: Sistemde kullanılacak kablonun kontrol bilgisayarı bağlantı ucu 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Sistemde yönlendirme ve kontrol algoritmaları kullanılmıştır. Sistemin yön 
algoritması en temel şekilde “yer üstü istasyonundan gelen verilerin işlenerek 
motorlara gerekli sinyallerin gönderilmesi ve bu şekilde aracın hareket ettirilmesi” 
prensibine dayanmaktadır. Sistemde kontrol algoritması olarak PID kontrol 
algoritması kullanılması planlanmaktadır. PID kontrol sistemi yaygın olarak 
kullanılan bir kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici 
ölçülü bir süreç içinde değişen ve istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı alarak 
bir "hata" değeri hesaplar. Kontrolör, süreç kontrol girişini ayarlayarak hatayı en 
aza indirir ve böylece istenilen ayar değerine ulaşmaya çalışır. Burada derinlik 
mekanizması için PID kontrol şeması gösterilmiştir. Blok diyagramda u(t) kontrol 
sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) referans sinyalini ve e(t) ise hata sinyalini 
göstermektedir.  

 

Şema 4.3.2.1. : Derinlik için PID kontrol sistemi 

 

 

 

20 



 
 

 

Aracın tasarımından ve kullanılan sensörlerden kaynaklı PID kontrol 3 
eksende uygulanacaktır. Bu eksenler :  

● Dikey eksen (Derinlik)  
● Yatay eksen (Yüzey konumu)  
● Dönme ekseni (Aracın doğrultusu) olarak adlandırılabilir.  

Kontroller arasında eksenel olarak öncelikler bulunmaktadır. Yuvarlanma 
ekseni referansa oturmadan derinlik kontrolüne geçilmez. Aynı şekilde dönme 
ekseni de referans değerine ulaşmadan ileri veya geri yönlü harekete başlanmaz. 
Bu kontrol sistemi ile hedeflenen rotanın hareket sırasında kaybedilmemesi 
amaçlanmıştır.  

Ayrıca sistemin otomasyon sistemlerinde ve endüstriyel sistemlerde 
kullanılan PID algoritmasından farkı pilot tarafından eş zamanlı olarak 
değiştirilebilen bir hedef noktası yani referans değeri olmasıdır. Pilotun yer üstü 
istasyonunda verdiği komutlar önceden belirlenmiş hedef noktasını değiştirmekte 
ve bu sayede ortada hata oluşmasını sağlamaktadır. Bu hata ise motorların 
harekete geçmesini sağlamakta ve bu sayede araç hedef noktaya ilerlemektedir.  

Algoritmanın sitem çalıştığı andan itibaren eş zamanlı olarak çalışması ve sistem 
kapanana kadar çalışmaya devam etmesi için algoritmaya bitiş noktası 
konulmamıştır.  

 
PID kontrol algoritmasına aşağıda yer verilmiştir.  

 
Şema 4.3.2.2. : Sistemin genel kontrol algoritması (PID algoritması)  
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Şema 3.3.2.3.: PID Kontrolörün Transfer Fonksiyonu 

 
 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  
 
Sistemde iletişimi ve kontrolü sağlayan üç adet temel yazılım 

bulunmaktadır. Bunlar :  

● “ArduPilot Flight Stack” yazılımının içinde bulunan “ArduSub” yazılımı  
● “QGroundControl” yazılımı  
● “Companion” yazılımıdır.  

4.3.3.1. “ArduSub” Yazılımı  

Sistemin ana yazılımdır. Pixhawk kartına yüklenen yazılım pilot tarafından 
gönderilen giriş verilerini işleyerek insansız su altı sistemini kontrol etmek ile 
sorumludur. Sistemin beyni olan yazılım olarak tanımlanabilir. Ayrıca Pixhawk 
kartından gelen telemetri verilerini Raspberry Pi kartının USB portunu ve 
MAVProxy protokolünü kullanarak yer üstü istasyonuna iletme görevinin ilk 
adımını oluşturmaktadır. 

ArduSub yazılımının temeli olan ArduPilot yazılımı temel bir yazılım dili 
olan “C++” dili ile kodlanmış, güncel ve gelişmekte olan bir dil olarak 
tanımlanabilecek “Python” ile de geliştirilmiştir. Hem güncel hem de küresel bir 
dil olan “C++” dilinin kullanılması çok büyük bir avantaj da sağlamaktadır. 
Ayrıca “Python” ile program üzerine farklı koşullarda kullanılabilecek eklentiler 
yapmanıza izin vermesi de bir çok yazılımcı için programın modifiye edilebilir ve 
geliştirilebilir bir yazılım olduğu anlamına gelmektedir. Ve de Pixhawk kartı ile 
sorunsuz çalışabilme özelliği sayesinde sistem için en uygun yazılım olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 

4.3.3.2. “QGroundControl” Yazılımı  

İnsansız su altı aracının yönetiminde kullanılan yazılımdır. Yer üstü 
istasyonunda kullanılacak bilgisayara yüklenecek yazılımdır. Pilottan verileri 
almak ile görevlidir. Aldığı verilerin Raspberry Pi kartına iletimini sağlar ve de 
Raspberry Pi kartından gelen telemetri verilerini arayüzde pilota göstermek ve 
gelen canlı video yayınını yer üstü istasyonunun ekranına iletmek de 
sorumlulukları arasındadır. ArduSub yazılımını geliştiren firmaların yaptığı testler 
sayesinde uyum problemi olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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4.3.3.3. “Companion” Yazılımı  
 

“Raspberry Pi Companion Computer” yazılımı otopilot yazılımı olan 
ArduSub ile QGroundControl yazılımı arasındaki iletişimi “Ethernet portu” 
aracılığı ile sağlamak ile görevlidir. Ayrıca QGroundControl yazılımına HD 
görüntü yayınını yapmakla da görevlidir.  

4.3.3.4. Yazılımlar ve Kartlar Arası İlişkiler 

Yazılımlar arası ilişkiler, kullanılan portlar ve her yazılımın üstlendiği 
görevi içeren şemalar aşağıda verilmiştir. 

  

Şema 4.3.3.4.1.: Kartlara yüklenen yazılımlar ve ilişkileri  
 

Şema 4.3.3.4.2.: Kartların kullandıkları portlar ve protokoller 
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Şema 4.3.3.4.3.: Raspberry Pi kartı ile Pixhawk kartının bağlantısı 

 
 
 
 
4.4. Dış Arayüzler  

           Aracın kontrolünde kullanılması planlanan yazılım yukarıda da 
bahsedildiği üzere QGroundControl’dür. Sistemin görüntü ve veri aktarımı 
tamamen bu yazılım aracılığı ile sağlanmaktadır. Veri aktarımında “MAVLink” 
protokolü kullanan yazılım “C#” ve “Phyton” dillerini desteklemektedir. Yazılıma 
ait arayüzler sade ve yeni nesil sistemlerle uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. 
Telemetri verileri ekranın kenar bölgelerine yerleştirilerek hem pilotun görüntüyü 
görme sıkıntısı çekmesini engellenmiş hem de gerekli veriler kompakt bir şekilde 
pilota sunulmuştur. 

 

Resim 4.4.1.: Yazılımı kullanan bir insansız hava aracına ait görüntü  
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Ayrıca yazılım Pixhawk PX4 kartı ve ArduPilot ile tam uyum desteği 
sağlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı otonom görevleri planlama özelliği 
sayesinde ArduPilot yazılımının otonom görev yapabilme kabiliyetini açığa 
çıkarmaktadır. Ayrıca gereksiz verilerin ekrana verilmesi yerine bir araç çubuğuna 
saklanması da pilota ait olan ekran alanını fazlası ile arttırmaktadır.  

 

Resim 4.4.2.: Sistemin arayüzüne ve araç çubuğuna ait bir görüntü  

 

Ek olarak yazılım arayüzü otonom görevler için de uygundur. Cihaza 
eklenecek GPS vb. kartlar sayesinde cihaz tamamen otonom görevler için 
kullanılabilecektir ve bu yazılım da otonom görevlerde çok büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. Ayrıca arayüz kullanılacak cihazlara ve görevlere göre 
ayarlanabilir bir yapıya sahiptir. 

 

Resim 4.4.3.: MAVLink protokolü kullanan başka bir arayüz  
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Yazılım ek olarak dronelarda ve insansız hava araçlarında kullanılan eve 
dönüş, otomatik iniş, otomatik kalkış gibi bazı özellikleri de cihaza taşımaktadır. 
Bu sayede çok yüksek bir kullanım konforu ve kullanım kolaylığı elde edilmiş 
olur 

.  

Resim 4.4.4.: QGroundControl yazılımına bir alternatif olan Mission 
Planner yazılımına ait bir görüntü 

 

 

 

5. GÜVENLİK  

5.1. Elektriksel Güvenlik  

5.1.1. Kablo Yalıtımı  

Sistemde kullanılacak kablolar su geçirmezdir. Ancak önlem amaçlı 
kabloların başı ve sonu çift katman yalıtkan ile sarılmış durumdadır. Kablolar su 
geçirmez soketler ile birbirlerine bağlanmışlardır. Bu sayede açıkta elektrik 
bağlantısı olmaması sağlanmıştır. Ayrıca soketlerin kablolara bağlandığı noktalar 
ısıyla daralan makaron ile yalıtılmıştır. Bu sayede elektrik kaçağı ihtimalleri 
oldukça düşürülmüştür.  
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5.1.2. Sigortalar ve Çalışma Gerilimi  

Sistem 11.1 volt gerilim ile çalışmaktadır. Sistemin ana gücü bataryadan 
sağlanmaktadır. Sistemdeki BEC devresinin içindeki PDB üzerindeki sigortalar 
sayesinde bataryadan fazla akım çekilmesi engellenmektedir. Çünkü eğer batarya 
sistemin istediği akım miktarının üstünü sisteme yollar ise bileşenlerin 
yanmasından bataryanın şişmesi ve patlamasına kadar uzanan çok geniş bir 
sorunlar listesi ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların engellenmesi için sistemde 
sigortalar ve akım limitörleri kullanılacaktır. 

5.1.3. Acil Durumda Güç Kesme  

Sistemde oluşabilecek her türlü sıkıntıya hazırlıklı olmak amacıyla 
sistemin ana güç kablosu üzerine güç kesme görevi gören bir buton 
yerleştirilmiştir. Bataryanın ısınması, alev alması, sistemin su almaya başlaması 
gibi durumlarda yüksek akımlardaki elektriğin sıkıntının büyümesine yol 
açmaması için güç kesme butonu direk olarak ana güç kablosunun üzerine 
konumlandırılmıştır. Ayrıca buton dışarıdan direk erişilebilir bir şekilde 
tasarlanmıştır. Bu sayede olabilecek ihtimallere karşı en hızlı müdahalenin 
yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Ek olarak sistemin yer üstü istasyonunun elektrik beslemesinin yapıldığı 
kablo üzerine de bir adet acil güç kesme butonu konulmuştur. Bu butonun yardımı 
ile yer üstü istasyonunda oluşabilecek sıkıntılara karşı elektrik kolaylıkla 
kesilebilir bir hale getirilmiştir. Bu sayede ortaya çıkan sıkıntılarda elektriğin 
olumsuz etkisi kolaylıkla azaltılabilir hale gelmiştir.  

 
5.1.4. Motor Akım Denetimi 
 
Sistemde motor sürücüsü olarak yer alan ESC’ler (Electronic Speed 

Controller) üreticinin iddiasına göre aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması 
gibi elektriksel korumalara sahiptir. Bu sayede sistemdeki motorlara giden 
tehlikeli yüksek akım elektriği kontrol altına alınmış olur. Ayrıca ESC’ler 
üzerinde gaz sinyal kaybı koruması da bulunmakta ve bu sayede iletişim kablosu 
üzerindeki bir sıkıntı veya kartlardaki bir sıkıntı sonucu sinyal kesilmesi oluşursa 
ROV cihazın güvende tutulacaktır. 

 
5.2. Çevre Güvenliği  

 
5.2.1. Motorlar ve Pervaneler  

Sistemde kullanılan pervaneler kaza anında dayanıklı olmasına rağmen 
gerekli esnekliği sağlayabilmesi için ABS plastikten imal edilmiştir. Dayanıklılığı 
sayesinde kaza anında oluşabilecek çevredeki insanları yaralama veya cisimlere 
zarar verme durumlarında çevreye verilen hasarı en aza indirir. Ayrıca 
pervanelerde keskin uçlar kullanılmamasına özen gösterilmiştir. Oluşabilecek bir 
dikkatsizlik sonucunda pervanelerin vereceği hasarı en aza indirmek için 
pervanelerde kesici ve delici uçlar bulunmamaktadır.  
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Pervanelerin dışarıdan erişime açık olmaması için çevresine bir adet 

çerçeve konulması kararlaştırılmıştır. Motorlar 4 adet vida, yüksek tutma 
kabiliyetine sahip epoksi yapıştırıcı ve bir adet rulman ile çerçevesine 
sabitlenecektir. Bu sayede yüksek hızlarda motorun çerçevesinden ve dolayısıyla 
şasiden fırlama ihtimali en aza indirgenmiş olacaktır.Bunun sonucunda çerçevenin 
kırılması gibi durumların oluşma ihtimali de en aza indirgenmiş olur. Çerçevenin 
tasarımında ise pervanenin dışarıdan erişime kapalı olması durumuna çok özen 
gösterilmiştir. Bu tasarımda dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kazaların (motor 
dönerken elin motora girmesi sonucu yaralanmalar vb.) önüne geçmek 
amaçlanmıştır.  

5.2.2. Keskin Uçlar  

Sistemdeki şase ve motorlara ait tüm parçalar yuvarlatılmıştır. Bundan 
kaynaklı sistemde keskin uçlar bulunmamaktadır. Sistemdeki keskin fark 
edilmemiş keskin ayrıtlar ise şasinin temel özelliklerini değiştirmeden 
(sızdırmazlık, sağlamlık vb.) zımparalanacak veya törpülenecektir.  

5.3. Su Sızdırmazlığı  

Sistemin elektronik bileşenlerinin bulunduğu tüp tamamen su sızdırmaz 
olarak tasarlanmıştır. Tüp iki parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların birleşme 
noktaları conta ile yalıtılırken tüplerin içi her ihtimale karşı epoksi ile kaplanıp 
aljinat ile desteklenmiştir. Bu sayede içeri su girmesi durumunda sistemin 
elektronik bileşenlerine zarar gelmeden müdahale etmek için gereken zaman 
takım üyelerine sağlanmış olacaktır.  

Ayrıca PVC boruya bağlanacak motorlar, epoksi yapıştırıcı kullanılarak 
gövdeye sabitlenecektir. Bu sayede tüpte herhangi bir delik açılmadan veya 
yalıtımı tehdit edecek herhangi bir durum oluşmadan motorlarda oluşan hareket 
gövdeye aktarılabilecektir. 

Ek olarak kullanılan boru temiz şebeke suyu boru hatlarında 
kullanıldığından kaynaklı hem malzeme kalitesi, hem et kalınlığı, hem de üretim 
yöntemleri gibi olumlu özellikleri sayesinde yüksek basınçlarda bile su 
geçirmezliğini koruyabilmektedir. Kabloların giriş yerlerinde aracın su almasını 
engellemek amacıyla kullanılacak su geçirmez soketler en kaliteli malzemeden 
seçilmiştir. Bu konnektörlerin çevresi ise yine epoksi yapıştırıcı ile yalıtılacaktır. 
Bu sayede sistemde elektriğin suya karşı yalıtımı en güzel şekilde yapılmış 
olacaktır. 
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6. TEST 
Aracın aracın parçalarının birbirleri ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi, aracın 

sorun çıkarmadan çalıştığından emin olunması ve ortaya çıkan sorunlar yarışma 
tarihinden önce tespit ve çözümü için bir çok test yapılmıştır. Ayrıca aracın üzerinde 
düşünülen yeni fikirler test edilerek aracın üzerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği 
düşünülmüştür. Testler sonucu aracın yeteneklerini veya yapacağı görevin olabilirliğini 
engelleyen bir durum gözlemlenirse bu durumun en az zarar ile kaldırılması 
amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde hem zamandan tasarruf edilmiş hem de israftan 
kaçılmıştır. 

 
 
6.1. Su Sızdırmazlık Testleri 
 

6.1.1. Arka Kapak Conta Testi 
İlk uygulanan test, aracın açılıp kapanabilme özelliği bulunan arka kapağı 

ile ilgilidir. Araçta herhangi bir sıkıntı olduğunda en hızlı şekilde müdahale edip 
on dakikalık tamir süremizi en verimli biçimde kullanmak için aracın arka 
kapağının en kolay şekilde açılması gerekmektedir. Lakin aracın yalıtımlı olması 
gereken bölgesinde açılıp kapanabilen bir kapak sıvı sızdırmazlık konusunda çok 
fazla problemi beraberinde getirmektedir. Bu kapak ile tüp arasında oluşma 
ihtimali çok yüksek olan bir boşluk cihazın su almasına sebep olabilecektir. Bu ara 
bölgeye sızıntıyı engelleyecek bir malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu 
konuda en uygun çözüm olarak sanayilerde, ev tesisatlarında ve su yalıtımı 
gereken neredeyse her noktada kullanılan bir malzeme olan contanın kullanımı 
kararlaştırılmıştır. Cihazın gövdesi ,yukarıda da bahsedildiği gibi, PVC borudan 
tasarlanmıştır ve bu sayede boru üzerinde uygun conta girişleri bulunmaktadır. Bu 
conta yuvaları kullanıldığında istenilen sızdırmazlık elde edilmiştir. Lakin boru 
içinde kullanılan conta ile yapılan testlerde kapak açılırken çok fazla kuvvet 
uygulamamız gerektiği ve bunun hem bize hem de cihaza zarar verebileceği fark 
edilmiştir. Ayrıca kapağın açılması da çok fazla vakit aldığından kaynaklı bu 
sistemin kullanılmaması kararlaştırılmıştır.  

 
 

Resim 6.1.1.1.: PVC conta 
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6.1.2. Arka Kapak Conta Testi 2  
Contanın boru içinde kullanılamaması sonucu contanın dışarıda 

kullanılması test edilmeye karar verilmiştir. Bu sistem için contanın kapak ile boru 
arasında sıkıştırılması gerekmektedir. Bu sistem hem bize çok az kuvvet ile cihazı 
açma kabiliyeti sağlayacak hem de vakit konusunda tasarruf etmemizi 
sağlayacaktır. Lakin bu sistem üzerine yapılan testlerde de sistemin su sızdırdığı 
fark edilmiştir. Bunun sebepleri araştırıldığında contanın kapak ile boru arasında 
yeterince sıkışmadığı fark edilmiştir ve bu iki parçayı birbirine çekecek bir parça 
düşünülmüştür. Bu ara parça alt boru ile üst kapağı kavrayıp üstteki vidalar 
sıkıldıkça sistemi sıkıştıracak bir parça olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu 
parça sayesinde kısa sürede açılabilecek su sızdırmaz bir kapak elde edilmiştir. 
Lakin parçanın üretim malzemesinin ınox sac olması sebebi ile ağırlık fazlası ile 
artmış ve ağırlık merkezi arkaya kaymıştır. Bundan kaynaklı bu tasarımı baz alan 
fakat başka malzemeler kullanan bir arka kapak çözümü üzerinde düşünülmeye 
başlanmıştır. 

 
Resim 6.1.2.1. : Arka kapağın sıkıştırma parçası (Arka kapağa monte edilmiş.) 

  
6.1.3. Yalıtım Malzemesi ve Yapıştırıcı Testi 
Bu test araçta kullanılan yapıştırıcıların ve yalıtım malzemesinin 

dayanıklılığıyla ve su geçirmezliği ile alakalıdır. Aracın gövdesi farklı parçalardan 
oluştuğundan kaynaklı bu parçaları bir araya getirebilecek bir yapıştırıcı ve 
yalıtkana ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapıştırma işlemi için akla ilk gelen malzeme 
silikon olmuştur. Silikon hem kuvvetli yapıştırıcı hem de iyi bir yalıtkandır. Lakin 
testler sonucunda silikon uygulanan kuvvete gerekli mukavemeti gösterememiş ve 
parçalar ayrılmıştır. Bunun üzerine akla gelen ikinci malzeme reçine olmuş ve 
reçine bazlı bir yapıştırıcı olan  epoksi kullanma fikri üzerine düşünülmüştür. 
Fakat reçine bazlı epoksi fiyatları çok yüksek olduğundan kaynaklı sentetik 
epoksiye yönelinmiştir. Epoksi ile yapıştırılan ön kapak prototipi yapıştırma 
testinden geçmiştir. Uygulanan kuvvete karşı ayrılmayan parçalar epoksinin 
kuvvetli bir yapıştırıcı olduğunu bizlere kanıtlamıştır. Yapışma testinden sonra 
uygulanan sızdırmazlık testinden de parçamız başarı ile geçmiştir.  
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Epoksinin hem kuvvetli bir yapıştırıcı hem de kuvvetli bir yalıtkan olduğu 
testlerde görüldükten sonra su sızdırma tehlikesi olan ve açılması gerekmeyen 
yerlerde epoksi kullanılmaya başlanmıştır. 

 
Resim 6.1.3.1: Epoksi ile yapıştırılan ve testlerden geçen ön kapak prototipi 

 
Epoksinin su geçirmezliğinin test edilmesi için kapak gövdeye takılıp 

gövdenin içine bir miktar pamuk konulmuştur. Sonrasında gövde suya batırılıp 
yaklaşık yarım saat kadar beklenmiştir. Pamuklarda herhangi bir nem ve ıslaklık 
görülmediğinden dolayı epoksi testten başarıyla geçmiştir. Testten başarıyla geçen 
epoksi aracın temel yapıştırıcı ve su yalıtımı malzemesi olmuştur. 

 
 
 
 
6.2. Görüntü Testleri 
 

6.2.1. Ön Kapak Buğu Testi 
Görüntü testlerinden uygulanan ilk ve şu an için tek test kamera odasının 

camının buğu yapıp yapmadığını kontrol etmek olmuştur. Bu testin amacı 
kameranın su içindeki görüntü kalitesini görmek ve kameranın önünde bulunan 
kapağın yazıyı okumaya engel olup olmadığını test etmektir. Bu test için öncelikle 
kullanılacak kamera kapağa sabitlenmiş ve gövde su sızdırmayacak bir şekilde 
toplandıktan sonra gövde suya daldırılmıştır. Daha sonra havuzun kenarında 
bulunan ve yarışma şartnamesinde özellikleri geçen harflerin bulunduğu 
plakaların okunup okunamadığı test edilmiştir. Tatmin edici sonuçlar alınınca 
buğu testine geçilmiş ve cihaz 5 dk boyunca suda bırakılmıştır. Test sonucunda 
görüntü ilk 3 dakika güzel bir şekilde pilota aktarılabilirken daha sonra buğu 
oluşmaya başladığı görülmüştür. Bu durum görüntümüzü kötü etkileyeceğinden 
kaynaklı gövde içerisinde nem toplayıcı olan silikajel kullanılmıştır. Silikajel 
kullanılarak yapılan testte görüntü gayet güzel bir şekilde ekrana aktarılmıştır. 
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 Resim 6.2.1.1. Buğu testi esnasında alınan bir görüntü. 

 
Resim 6.2.1.2. Harf okuma testi esnasında alınan bir görüntü 

 
 
 
6.3. Elektriksel Yalıtım Testleri 

 
6.3.1. Motor Telleri Yalıtım Testi 
Sistem için en önemli testlerden biri olan bu test su altında çalıştıracağımız 

motorların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu testin amacı yüksek akımlar ile çalışan 
motorların her ihtimale karşı suyun altında yalıtımsız çalışabileceğini 
görmektir.Çünkü motorlarda elektrik kaçağı olması çevredeki insanların ve 
bizlerin hem can hem de mal varlığını tehdit eden bir durumdur.  
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Bundan kaynaklı sistemde kullanılması planlanan motordan bir adet sipariş 
verilmiş ve kablo bağlantıları yalıtılmış bir şekilde suda çalıştırıldığında 
sargılarından elektrik kaçağı olmadığı gözlenmiştir. Bu testin ardından sargı 
tellerinin dışındaki emaye kalınlığının yeterli olup olmadığı ve sargılarda kaçak 
olup olmadığı multimetre ve yüksek voltaj trafosu kullanılarak test edilmiştir. 
Sargılar arasında ark oluşumu gözlenmediği için motorun suda kullanılmaya 
uygun olduğuna karar verilmiş ve diğer motorların siparişlerinin ardından test 
motoru diğer motorlardan ayrılmıştır. 

 
Resim 6.2.1.1. Sistemde kullanılacak fırçasız motorlar 

 
 
6.4. Alan ve Uyumluluk Testleri 

 
6.4.1. Elektronik Tüp Alan Testi 
Bu testin amacı cihazın içerisine yerleştirilecek kontrol kartlarının, 

bataryaların ve ESC’ler gibi elektronik komponentlerin cihazın içerisinde 
kaplayacakları alanı hesaplamaktır. Bu test sonucunda cihazın elektronik 
parçalarını bünyesinde barındıran gövde için kullanmamız gereken minimum çap 
ve uzunluk tespit edilmiştir. Bu uzunluk ve çap değerlerine tolerans değeri de 
eklenerek cihazın ölçüleri belirlenmiştir.  

 
Resim 6.4.1.1.: Elektronik tüp tasarımları 
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7. TECRÜBE 
Aracımızı bu aşamaya kadar çeşitli tasarım üretim ve test aşamasından geçmiştir. Bu 
aşamalar esnasında çok farklı kazalar ve etkisi daha sonra anlaşılacak çok farklı hatalar 
yapılmıştır. Bu hataların grupça üstesinden gelinmiş ve bu esnada çok farklı tecrübeler 
kazanılmıştır. 

 
7.1. Tasarımda Yapılan Hatalar ve Kazanılan Tecrübeler 

 
7.1.1. Batarya Süresi 
İlk tasarımda (ön tasarım raporunda belirtilen üçüncü tasarım) ilk defa 

batarya kullanma ve elektriği, kablo vasıtası ile taşınmaması fikri ortaya atılmıştır. 
Bu fikir hem kompaktlığı hem de güvenli olması açısından gayet güzel bir fikir 
olmasına karşın ağırlık ve kullanım süresi gibi çok önemli sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu esnada takımca ağırlığın, kullanım süresinden daha 
önemli bir faktör olduğu düşünülerek küçük bir batarya seçilmiştir. Bu ise ileride 
fark edilecek bir sorun olan çok kısa kullanım süresine sebep olmuştur. Bunun 
sonucu olarak cihaz etabı tamamlayamayacak kadar az enerji depolayabilmiştir.  

Bu sorunun çözümü için önce  dört motorlu ve dolayısı ile daha az enerji 
tüketen dördüncü tasarım ortaya atılmış lakin ileride bahsedilecek sebeplerden o 
tasarım da yer verilmemiştir. Bunun üzerine sisteme bir adet daha batarya paralel 
olarak bağlanmış ve kullanım süresi iki katına çıkarılmıştır. Sorunun bu şekilde 
çözüldüğü tahmin edilmektedir. 

Bu sorundan elektriksel formüllerin gerçek hayatta kullanımı öğrenilmiş 
ve çekilen akım, voltaj verileri ve bataryanın ampersaat ve voltaj verileri 
kullanılarak bataryanın depoladığı elektrik enerjsini bulma ve dolayısı ile 
bataryanın kullanım ömrünü hesaplama öğrenilmiştir. Ayrıca üreteçlerin paralel 
ve seri bağlanması gibi fizik konularının da gerçek hayattaki karşılıkları 
görülmüştür.  

Ek olarak da sistemlerde bir tarafa ağırlık verip diğer tarafı unutmanın 
sonuçları tecrübe edilmiş ve sistemlerde “sweet point” olarak da bilinen kullanım 
amacına göre denge konumunun bulunması da öğrenilmiştir. Batarya süresinin 
tekrar kısa gelmesi ihtimaline karşı da sistem içerisinde 1 bataryalık boş yer 
bırakılmıştır. 

 
7.1.2. Dört Numaralı Tasarım İle Yazılımın Uyumsuzluğu  
Batarya sorunun çıkması üzerine takımın ilk çözümü daha verimli bir 

cihaz üzerine odaklanmak olmuştur. Bu bağlamda yeni bir tasarım ortaya 
konulmuş ve bu tasarımda motor sayısı 2 adet azaltılmıştır. Diğer 4 motorun hem 
batırma hem ilerleme motoru olarak kullanılması fikrine dayanan bu tasarım için 
motorların açılarının yapılması istenen harekete (dalma, ilerleme vs.) göre 
değişmesi gerekiyordu. Bu hareketin servo motorlar ile sağlanması 
düşünülmüştür. Lakin tasarımı yazılım ile birleştirme aşamasına gelindiğinde 
yazılımın bizden ayrı ayrı batırma ve ilerleme motorları istediği fark edilmiştir. Bu 
soruna çözüm olarak ilk başta yazılma “Python” dili ile bir yama yapılması 
düşünüldü ise de sonuç olarak bu işlemin hem zaman hem de parasal olarak 
verimli olmadığına karar verilmiştir. Tek çareyi tasarımı değiştirmekte bulan 
takımımız üçüncü tasarımın su direncini azaltıp daha verimli hale getirdikten 
sonra bir adet daha batarya ekleyerek sorunu çözmüştür. 
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Resim 7.1.2.1. : Yazılımın desteklediği motor dizilimleri 

 
Projenin mekanik ve elektronik kısımları beraber ilerlemesi ve her 

aşamada projenin bileşenlerinin uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi 
gerektiği tecrübe edilmiştir. Bu sayede zamandan ve paradan tasarruf edilmiş 
olunacaktır. 
 
7.2. İmalatta Yapılan Hatalar ve Kazanılan Tecrübeler  

 
7.2.1. Conta Sıkışması 
Sistemdeki herhangi bir soruna karşı içeride bulunan elektroniklere 

erişilmesi için sistemde bir kapak bulundurulması, yalıtımı bozduğundan kaynaklı 
tarih boyunca su altı araçları için en büyük sıkıntılardan biri olmuştur. Bizim de 
elektroniklere erişim için kullanacağımız arka kapak yalıtım açısından çok büyük 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu kapak ile tüp arasında oluşma ihtimali 
çok yüksek olan bir boşluk cihazın su almasına sebep olabilecektir. Bu ara 
bölgeye sızıntıyı engelleyecek bir malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu 
konuda en uygun çözüm olarak sanayilerde, ev tesisatlarında ve su yalıtımı 
gereken neredeyse her noktada kullanılan bir malzeme olan contanın kullanımı 
kararlaştırılmıştır. Cihazın gövdesi, yukarıda da bahsedildiği gibi, PVC borudan 
tasarlanmıştır ve bu sayede boru üzerinde uygun conta girişleri bulunmaktadır. Bu 
conta yuvaları kullanıldığında istenilen sızdırmazlık elde edilmiştir.  
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Lakin boru içinde kullanılan conta ile yapılan testlerde kapak açılırken çok 
fazla kuvvet uygulamamız gerektiği ve bunun hem bize hem de cihaza zarar 
verebileceği fark edilmiştir. Ayrıca bizim arka kapakta istediğimiz özelliklerden 
biri olan kolay açılabilme özelliği de bu tasarımda bulunmamaktadır. 

Bu sorunun çözümü için ilk olarak contanın yağlanması fikri ortaya 
atılmıştır. Fakat yağın suyu kirlettiği gerekçesiyle bu fikir kabul görmemiş ve yeni 
bir çözüm aranmıştır. Bu sefer ise contanın vazelin ile kaplanması fikri ortaya 
atılmış lakin vazelinli contadan da istenen yumuşaklık alınamamıştır. Sonuç 
olarak contanın kapak ve boru arasında sıkıştırılması ve bu şekilde yalıtımın 
sağlanması fikri ortaya atılmıştır. Bu sistemin testlerinde ise istenen sızdırmazlık 
elde edilmemiş ve sebepleri araştırıldığında kapak ile borunun arasındaki contanın 
yeterince sıkışmadığı görülmüştür. Bunun üzerine sisteme contayı kapak ile boru 
arasına sıkıştıracak bir parça imalatı yapılmış ve istenen sonuçlara ulaşılmıştır. 

 
7.2.2. Arka Kapak Parçası Uyum Sorunu 
Conta sorununun çözümü olarak üretilen sıkıştırma parçası iki adet 

parçadan oluşmaktadır. Bu parçalardan biri boruyu tutarken diğeri kapağı boruya 
doğru bastırmakta ve contayı sıkıştırmaktadır. Bu parçaların birbirine cıvata ve 
somun kullanılarak bağlanması planlanmıştır. Ama tasarım contasız bir şekilde 
çizildiğinden kaynaklı, contanın kalınlığı parçaların bağlantı noktalarının 
kaymasına ve birbirine uymamasına sebep olmuştur. Bu sorunun çözümünde ise 
parçaların bağlandığı delikler büyütülmüş ve dikey matkap ile ortak bir delik 
oluşturulmuştur.  

Bu sorundan tasarımda her detayın belirtilmesi gerektiği ve gerçek hayat 
ile tasarımın birbirinden farklı olmaması için yapılan çizimler ve tasarımların 
birebir uygulanabilirliğinden emin olunması gerektiği öğrenilmiştir. 

 
7.2.3. Kapak Cilası 
Sistemin ön tarafta bulunan ve kameranın dışarıyı görmesini sağlayan 

pleksiglass kapaktan araç tasarımı kısmında bahsedilmiştir. Bu kapağın test 
prototipi üretilirken kullanılan epoksi yapıştırıcı kapağa damlamış ve bundan 
dolayı kapak zımparalanmıştır. Lakin kapağın zımpara sonrası cilası uygulanırken 
kapağa biraz fazla baskı uygulanmış ve bundan kaynaklı cilanın içerisindeki 
partiküller  pleksiglass üzerinde görüntüyü bozan kılcal çizikler oluşturmuştur.  

Bundan sonra üretilen kapaklarda pleksiglassın yapıştırılması işleminden 
önce kapak maskeleme bandı ile korunacak ve o şekilde yapıştırma işlemi 
gerçekleştirilecektir. Bu sayede kapağın zımparalanmasına gerek kalmayacaktır.  

Ayrıca cila yapılırken daha dikkatli olunacak ve gerekli ekipmanlar 
kullanılacaktır. Bu sayede kapağa bir zarar verilmeden pleksiglass parlatılmış 
olunacaktır. 

 
Resim 7.2.3.1 : Üzerinde kılcal çizkler oluşmuş test prototipi 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  
 

 
8.1.Bütçe planlanması 

 

Malzeme adı  Adet veya metre miktarı  Adet veya metre fiyatı 

ESC 6 adet  87,27 TL 

Pixhawk PX4 2 adet  624 TL 

Raspberry Pi 3 1 adet 310 TL 

Batarya 4 adet  424 TL 

Motorlar 12 adet ( 6 adet yedek olmak üzere) 98,29 TL 

Pervaneler 12 adet (6 adet yedek olmak üzere) 5 TL 

Motor çerçeveleri 12 adet ( 6 adet yedek olmak üzere) 75 TL 

Ana tüp 2 adet 30 TL 

Kapaklar 4 adet(2 adet yedek olmak üzere) 5 TL 

Kontrol için joystick 2 adet 325 TL  

İç sistem kabloları 3 metre 9 TL 

Dış sistem kabloları 32 metre 2 TL 

Manipülatör kol 2 adet 230 TL 

Raspicam v2 1 adet 227 TL 

Titreşim emici 1 adet 23 TL 

Monitör 1 adet 381 TL 

  Tablo 8.1.1 Bütçe Planlaması Tablosu 

37 



 
 

 

8.2 Zaman planlaması 

 
PLANLANAN GÖREV PLANLANAN 

SÜREÇ 

Grupların çalışmaların sonlanması ve kullanılacak malzemeler ile 
algoritmaların nihai hallerinin belirlenmesi. 

25.05.2019 

Cihazın gövde imalatına başlanması. 15.06.2019 

Malzeme testlerinin bitirilmesi ve test sonuçlarına göre satın 
almaların tamamlanması. 

20.06.2019 

Kritik tasarım raporunun teslimi. 15.07.2019 

Aracın motor, manipülatör kol vb. parçaların üretimine 
başlanması. 

16.07.2019 

Elektronik sistemin (kontrol istasyonu dahil) ve mekanik sistemin 
ayrı ayrı toplanıp test edilmesi. 

26.07.2019 

Test sonuçlarına göre aracın toplanıp test sürümünün 
oluşturulması. 

31.07.2019 

Aracın hareket kabiliyeti, dengesi, yüzerliği ve ağırlık. 
merkezinin test edilmesi. 

10.08.2019 

Aracın test sonuçlarına göre temel tasarımı değişmeden modifiye 
edilmesi. 

12.08.2019 

Aracın hareket kabiliyeti ve sızdırmazlığı ile alakalı test yapılıp, 
görüntülerin Teknofest’e gönderilmesi. 

15.08.2019 

Finalistlik durumuna göre pilot eğitimine başlanması ve pilottan 
gelen dönütlere göre aracın modifikasyonu. 

20.08.2019 

Temin edilmemiş yedek parçaların temini ve yarışma alanına 
seyahat için parçaların toplanması ve hazırlanması. 

10.09.2019 

Tablo 8.2.1. Zaman Planlaması Tablosu 

8.3 Risk planlanması 
 

8.3.1. Uygulama Öncesi Riskler 

Uygulama öncesi riskler, takımın tasarıma başladığı andan yarışma alanına 
kadar olan riskleri kapsar. Bu riskler telafisi daha kolay olan risklerdir. Bu alanda, 
risk matrisine göre, çok şiddetli bir dereceye sahip olan risk belirlenmemiştir. 
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8.3.2 Uygulama Esnasındaki Riskler 

Uygulama esnasındaki riskler, takımın yarışma alanına geldiği andan 
yarışmaların bittiği ana kadar olan riskleri kapsar. Bu risklerin telafisi zor ve 
etkileri yüksektir. Olasılık ihtimalleri düşük olmasına karşın etkileri yüzünden risk 
matrisinde önemli sayılabilecek risklerdir. 

Risk Derecesi Eylem Planı 

 
 
 

Su altı aracının 
ani bir durum 

sonucu su almaya 
başlaması. 

 
 
 

Olasılık 3 
Derece 12 

Etki 4 

Su altı aracının içinde bulunan sıvı sensörleri 
sistemin su almaya başladığına dair kontrol ekranına 
bildirim yollar. Bu durumun sonucu olarak takım su 
altı aracının gücünü acil durdurma butonu yardımı 

ile keser ve sistemi su üstüne alır. Sistemin 
elektronikleri ile dış kabuk arasında bulunan aljinat 
adı verilen malzeme ve PVC tüp suyun sisteme etki 

etme süresini yükseltmekte ve takıma gerekli 
zamanı sağlamaktadır.. “Flex Tape” olarak da 

bilinen sıvı sızdırmaz bant sayesinde sıvı kaçıran 
alan tamir edilir. Alan tamir edilemeyecek kadar 

büyük ise gövde değiştirilir.  

 
Bataryanın 

şarjının bitmesi 

 
Olasılık 3 
Derece 9 

Etki 3 

Eğer su altı aracının gücü su altındayken kesilirse 
araç otomatik olarak su üstüne çıkmaktadır. Bu 

sayede ekip araca kolaylıkla ulaşıp sistemin 
bataryasını, yedek batarya ile değiştirebilir. Batarya 

değişimin kolay olması için ekibin kolaylıkla 
erişebileceği bir bölgeye konumlandırılacaktır. 

Pilotun iş 
göremez duruma 

gelmesi 

Olasılık 3 
Derece 12 

Etki 4 

Pilotun iş göremez duruma gelmesi gibi bir durum 
sonucunda önceden planlanmış bir yardımcı-yedek 

pilot kontrolü devralır. 

 
 
 
 
 

Kablo kopması 

 
 
 

Olasılık 3 
Derece 15 

Etki 5 

Böyle bir durumda yer üstü istasyonunda bulunan 
durdurma butonu iş görmeyecektir. Veri girişi 
olmadığı durumlarda cihaz stabil kalmak için 

çalıştığından kaynaklı motorlar sürekli çalışmaya 
devam edecektir. Bu ise sistem üzerindeki butona 

basmayı çok tehlikeli hale getirecektir. Bundan 
kaynaklı kablo dayanıklı bir ipe sarılarak 

kullanılacak ve böyle durumlarda sistem geri su 
üstüne çekilecektir. Kablo değişiminden sonra 
sistem çalışır hale gelmiş olacaktır. Sistemdeki 

ESC’lerin gaz sinyal kaybolması durumunda entegre 
güvenlik önlemlerinin olması ise güvenlik açığını 

kapatacaktır. 

Tablo 8.3.2.1. : Yarışma Esnasındaki Risk Planlaması Tablosu 
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9.ÖZGÜNLÜK  

9.1. Şase özgünlüğü 

Sistemin şasesi hafif, sağlam ve yerli olan döküm PVC’den imal edilmiştir. 

Motorların pervaneleri ve motorların dışındaki korumalar yerli ve özgün olarak 
“3D printer” ile basılacaktır. Motorun çalıştığı esnada ortaya çıkardığı dalgaların arkadaki 
motorların performansını etkilememesi ve motorlardan yüksek performans almak için 
motorlar belli bir açı ile yerleştirilecektir. Bu aynı zamanda manevra kabiliyetini 
arttırmaktadır.  

Kamera şasenin  içindeki pleksiglass maddesinden yaptığımız yarım küre 
şeklindeki kapağın içinde yer alacaktır. CSI portu üzerinden “H.264 codec” veya analog 
olarak Av portu üzerinden iletişim sağlayacak olan kameramız 90-120 derece görüş 
açısına sahip olacaktır. Ayrıca kapağın iç yüzünde buğu oluşumunu engellemek amacı ile 
tüpün içerisine silikajel konulacaktır.  9

Şasemiz iki farklı tüpten oluşmaktadır. Bu darbelere ve kırılmalara karşı 
olağanüstü bir tolerans kabiliyeti sağlamaktadır. Bu iki tüpün arasına doldurulacak aljinat 
malzemesi de titreşimi ve darbeyi absorbe ederek Pixhawk’ın jiroskopik sensörünün 
düzgün çalışmasını sağlar. Ayrıca tüpün dışına kaplanacak epoksi malzemesi de ek 
yalıtım sağlayacaktır. Bu ise herhangi bir acil durumda ekibe ek vakit sağlayacaktır. 

Şasenin kapak kısımlarında yani dış basınca karşı en zayıf oldukları noktalarda 
sıvı algılama sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler olası bir acil durumda sıvıyı algılayıp 
pilotun ekranında sinyal gönderilmesi ve pilotun da acil durdurma butonuna basması ile 
aracın kendini tamamen kapatarak su yüzeyine çıkması ve kolayca en az zararla müdahale 
yapılması zincirinin ilk adımını oluşturacaktır. 

Aracın kolay modüler şasesi sayesinde aracın bütün parçaları acil bir durumda 
kolayca değiştirilebilir. Taşıma esnasında kolayca parçalanıp, gidilecek noktada kolayca 
geri birleştirilebilir. Bu sayede cihaz taşıma esnasında hasar alma riski ile daha az 
karşılaşır. 

Aracın altına yer alan kıskaç 3D printer ile basılacaktır. Bu da aynı şekilde parça 
değişiminde kolaylık sağlayacaktır. Aracın kıskacı tam kameranın görüş açısında olup 
kavranacak nesneyi rahatça görme imkânı sağlayacaktır. Bu sayede çift kamera 
kullanılması ihtiyacı ortadan kalkmıştır. 

Güç kaynağı olarak aracın içinde yer alan batarya kullanılacaktır. Bu batarya, 
aracın dışına çıkan kablo sayısını azaltarak aracın dengesini bozacak etkenleri 
azaltacaktır. Ayrıca cihaza güç sağlamak için kullanılan silikon kabloların da 
maliyetinden ve ağırlığından da kurtçulunmuş olunacaktır. 

Aracın üzerinde bulunan kapak polimer malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Bu 
kapak  aracın yüzerliğinin artmasında ve aracın üzerine binen kaldırma kuvvetinin düzgün 
dağılmasında etkin rol oynar. Bu kapak cihazın akış dinamiği raporuna göre 
tasarlanacaktır.  10

9 Ayrıntılı bilgi test bölümündedir. 
10 Bundan kaynaklı araç tasarımı bölümünde bahsedilmemiştir.  
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Manipülatör kol olarak da bilinen kıskaç, tamamen kendi tasarımımız ve özgün 
fikirlerimiz neticesinde oluşturulmuştur. Bu parça 3D baskı yöntemi ile basılmıştır.  
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