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1. RAPOR ÖZETİ  

Raporumuz, FABEA ekibi olarak tasarladığımız ROV (İnsansız Su Altı 

Aracı) aracının detaylı anlatımı için yazılmıştır. Raporda bizlere Teknofest 

ekibi tarafından belirtilen başlıklar altında tasarım açıklanmıştır. Bunun 

yanında ilerde üretim sürecinde ne tür süreçlerden geçileceği hangi testler 

yapılacağı belirtilmiştir. Raporda sırasıyla aracın mekanik, elektronik, 

algoritma, yazılım tasarımları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Aracın mekanik 

tasarımında araştırmalarımız sonucunda 6 motorlu bir dağılıma ve yüksek 

güvenliğe sahip bir tasarımda karar kıldık. Elektronik tasarımda devre 

elemanlarının düzenli olmasına yüksek önem verdik bu düzen sayesinde hata 

olması durumunda kolayca müdahale edebileceğiz. Yazılım ve algoritma için 

ise pixhawk ve ardusub kullanarak aracın kontrolü gerçekleştirilecektir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1. Takım Üyeleri  

Barış AKDAĞ, Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi, MF 11.sınıf öğrencisi 

Enes Melih KAŞ, Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi, MF 11.sınıf öğrencisi 

Emir Kaan BEKTAŞ, Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi, MF 11.sınıf öğrencisi 

Faruk ELİEYİOĞLU, Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi, MF 11.sınıf öğrencisi 

Ahmet ÖZGÜL, Çankaya Mehmet Emin Resulzade, TM 11.sınıf öğrencisi 

Ali GENCER, Yenimahalle Özel AÇI Koleji Fen Lisesi, MF 11.sınıf öğrencisi 

Danışman: Hasan EREN, Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi, Fizik öğretmeni 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

Şekil 1: Takım Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

FABEA ekibi olarak, Teknofest İnsansız Sualtı Yarışması’nın Ön Tasarım Raporu 

(ÖTR) değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 73 puan alarak bir sonraki aşama olan 

Kritik Tasarım Raporu değerlendirmesine geçmiş bulunmaktayız.  

ÖTR değerlendirme sonucuna göre takım toplantısı yapıldı, puan kırılan noktalar 

saptandı. Saptanan noktalara göre rapordaki bölümler analiz edildi ve tekrardan bir 

çalışma sürecine girildi. 

Öncelikle en çok puan kırılan bölümlere bakıldı. Bu bölümlerin başında 20 puan 

üzerinden 7,5 puan aldığımız ‘Özgünlük’ bulunuyordu. Bu puan kırılma sebebinin, 

aracımızın kendine has özelliklerini iyi bir şekilde ifade edemediğimizden kaynaklı 

olduğu tespit edildi ve aracın yan koruma panelleri, gövdesi ve kamera yuvası gibi özgün 

tasarımsal bölümlerine değinilerek daha ayrıntılı bir şekilde açıklama yapıldı.  

Raporun en önemli kısımlarından biri olan ‘Araç Ön Tasarımı’ bölümü de 30 puan 

üzerinden 22,5 puan alarak en çok puan kaybettiğimiz bölümlerden biri olmuştu. Araç 

tasarımında yapılan; motorların birbirine çok yakın olmasından ve gövde içerisine 

yerleştirilmesi gereken parçaların gövdenin içerisine sığmayacağı düşüncesi gibi 

gerekçelerden kaynaklı gövdenin uzatılması, önceki manipülatör kolun araca göre çok 

büyük olmasından dolayı manipülatör kolun değiştirilmesi, aracın iskeletine tam olarak 

bağlanmayan yan koruma panellerinin yerinin optimize edilmesi gibi değişiklikler, ‘Araç 

Ön Tasarımı’ bölümünün alt başlıkları olan ‘Mekanik Tasarım Süreci’ ve ‘Fiziksel 

Özellikler’ kısmında detaylıca açıklandı. ÖTR ve KTR değerlendirme süreçleri arasında 

bulunan zaman aralığında aracın elektronik tasarımı, algoritma tasarımı ve yazılım 

tasarımı gibi konularda edinilen bilgi ve tecrübenin artmasıyla ‘Elektronik Tasarım 

Süreci’, ‘Algoritma Tasarım Süreci’ ve ‘Yazılım Tasarım Süreci’ bölümlerindeki yazı 

içeriği detaylandırıldı ve daha anlaşılabilir hale getirildi.  

ÖTR’de 3000 TL olan bütçe, dolar kurundaki değişim, bazı ürünlerde yedek parça 

ihtiyacı ve unutulmuş olan bazı parçaların eklenmesi gerekçesiyle KTR’de 3729 TL’ye 

yükselmiştir. 

Eski bütçe: 

ADET ÜRÜN FİYAT(Toplam) 

6 Emax XA2212 Fırçasız Motor 560 TL 

40 Erkek-Erkek Jumper Kablo 5 TL 

40 Dişi-Erkek Jumper Kablo 5 TL 

1  Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü 60 TL 

2  MG90S Servo Motor 45 TL 

1 MPU9255 İvme ve Gyro Sensörü  40 TL 

6 Simonk 30A ESC 400 TL* 

1 Raspberry Pi 3 Model B 335 TL 

1 Raspberry Pi 3 Kamera Modülü V2 250 TL 

1 Raspberry Pi 300mm Kamera Kablosu 25 TL 

1 Radiolink Pixhawk Flight Controller 1050 TL 

1 APM Pixhawk Power BEC Modülü 90 TL  

1 Analog Su Basınç Sensörü 200 TL 



 
 

6 
 

 

Güncellenmiş Bütçe: 

 

 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

 

1 Siemens B Otomatik Sigorta 16A 10 TL 

1 1 kg PLA Filamenti 1.75 mm 90 TL 

1 0.5 kg PETG Filamenti 1.75 mm 90 TL  

100 Plastik Kelepçe 10 TL 

1 0.5 metre Makaron 15 TL 

1 Sony Dualshock 4 v2 Controller 500 TL* 

1 Cat5 Ethernet Kablosu 50 metre 40 TL 

1 4 metre PVC Boru 80 TL 

                                                     TOPLAM:                                                                    3000 TL 

ADET ÜRÜN FİYAT(Toplam) 

6 Emax XA2212 Fırçasız Motor 650 TL 

40 Erkek-Erkek Jumper Kablo 7 TL 

40 Dişi-Erkek Jumper Kablo 7 TL 

1  Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü 70 TL 

2  MG90S Servo Motor 55 TL 

1 MPU9250 İvme ve Gyro Sensörü  60 TL 

6 Simonk 30A ESC 210 TL** 

1 Raspberry Pi 3 Model B 360 TL 

1 Raspberry Pi 3 Kamera Modülü V2 300 TL 

1 Raspberry Pi 300mm Kamera Kablosu 30 TL 

1 Radiolink Pixhawk 2.4.8 Flight Controller 900 TL 

1 APM Pixhawk Power BEC Modülü 115 TL  

1 Analog Su Basınç Sensörü 180 TL 

1 Siemens B Otomatik Sigorta 16A 20 TL 

1 1 kg PLA Filamenti 1.75 mm 110 TL 

1 0.5 kg PETG Filamenti 1.75 mm 110 TL  

100 Plastik Kelepçe 15 TL 

1 0.5 metre Makaron 15 TL 

1 Sony Dualshock 4 v2 Controller 500 TL* 

1 Cat5 Ethernet Kablosu 50 metre 60 TL 

1 4 metre PVC Boru 60 TL 

1 DC-DC Konvertör 50 TL 

1 5 metre izolasyon borusu (25 mm) 45 TL 

 Sarf malzeme / yedek parça 300 TL 

                                                                           
TOPLAM: 

3729 TL*** 
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4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 2: Sistem Tasarımı 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarım süresince temel olarak 3 tasarım üzerinde durduk. İlk ikisi 

araştırmalarımız ilerledikçe uygunluğunu kaybettiler ve yerini yenisine bıraktılar. Bu 

tasarımları detaylıca inceleyip artılarını ve eksilerini vermek için kronolojik sırada 

listeleyerek yazmaya karar verdik:  
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4.2.1.1. İlk Tasarım 

 

Tasarımın işlevselliğinin dışında estetik olmasını da istedik, bunun için 

tasarımı uçak ve teknelerden esinlenerek yaptık. Tasarımımız ilk başta 3 motor 

içermekteydi. Bunlardan iki tanesi ‘XY’ eksenlerinde hareket sağlarken geriye 

kalan 1 tanesi ‘Z’ ekseninde hareket sağlamaktaydı. ‘XY’ ekseninde hareket 

sağlayacak olan motorlar aynı bir uçakta olduğu gibi gövdeden çıkan kanatların 

uçlarında bulunacaklardı. ‘Z’ ekseninde hareket sağlayacak motor ise araç 

gövdesinin ortasında ve hafif yukarısında bulunacaktı. Aynı zamanda ‘Y’ 

eksenindeki hareketi kolaylaştırması için teknelerde bulunan kuyruk/flap 

sistemlerine benzeyen bir sistem bulunacaktı.  

 

Şekil 3’de görünmese bile motorların etrafında onları herhangi bir 

çarpışmadan korumasını amaçlayan silindirik korumalar bulunacaktı. 

 

Fakat bu tasarımın bazı sorunları vardı. Öncelikle estetiklik açısına önem 

vermeye çalışırken güvenlikten çok açık verdiğimizi fark ettik. Kanatların uzun 

kolları ufak darbelerin bile büyük hasarlar çıkarabilmesine neden olabilirdi, 

bundan dolayı tasarımın daha merkez odaklı olması gerektiğinde karar kıldık. 

Motorlar ise bir nebze korunmalarına rağmen hala bazı eksenlerden gelecek olan 

darbelere karşı oldukça korunmasızdılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İlk Tasarım 
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4.2.1.2. İkinci Tasarım 

 

İlk Tasarımın güvenlik sorunundan dolayı aracın koruyucu ve darbe emici 

özellik gösterecek bir dış iskelete sahip olması gerektiğine karar verdik. 

Motor sayısını da hem hareket kabiliyetini arttırması için hem de ‘Z’ ekseninin 

yükünü tek motordan alması için 2 ‘XY’ ekseni, 2 ‘Z’ ekseni olmak üzere motor 

sayısını 4’e yükselttik. ‘XY’ motorları gövdenin ortasının sağ ve sol altına denk 

gelecek şekilde yerleştirdik, ‘Z’ ekseni motorlarını ise 3 ana hattan oluşan dış 

iskeletin aracın üst tarafından geçen koluna entegre edilmiş şekilde 

konumlandırılacak. 

 Kuyruk/flap sistemini sağladığı düşük yarardan dolayı tamamen kaldırdık. 

Onun yerine ‘XY’ ekseninde çalışan iki motorun birbirinden bağımsız çalışmasını 

kullanarak dönüş hareketlerini sağladık. Kayıkta kürek çeken birinin sağa dönmek 

için sürekli kayığın sağ tarafında kürek çekmesi gibi. 

Yine bu tasarımın da bazı sorunlar vardı. Bunlardan birçoğu elektronik olduğu 

için elektronik ön tasarım süreci bölümünde bulunuyor. 

 

 

Şekil 4: İkinci Tasarım 
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 Şekil 5:Gövde Şeması 

 

 

4.2.1.3. Son Tasarım 

Bu aracın mekanik tasarımının son versiyonu olduğu için bu bölümü, tasarımı 

parçalarına ayırarak detaylandırmanın yararlı olacağını düşündük ve 4 bölüme ayırdık: 

  

• Gövde 

• Dış İskelet 

• İticiler 

• Manipülatör Kol/Gripper 
 

 

 

 

1) Gövde:  
 

 

Gövde bir yarım silindirle yarım eliptik 

bir burun konisinin birleşimidir. Eliptik burun 

konisi sayesinde aracın suda daha rahat 

ilerlemesi amaçlanmıştır. 

 

Yarım silindirik bölge de aracın 

içerisinde bulunması gereken elektronik 

cihazların muhafazasından sorumludur. Fakat 

silindirin eğimli iç yüzeyinde çalışmanın zor 

olacağından alt kısmında belli bir genişlikte 

düz levha oluşturulmuştur. 

 

Bu levha yukarıdan bakıldığında 

dikdörtgen bir bölge oluşturur. Yan tarafta 

gördüğünüz Şekil 5’ deki açık mavi dikdörtgen 

onu temsil etmektedir ve şemanın kendisi de 

elektroniklerin cihazın içinde nasıl 

yerleştiklerini göstermektedir. Bu şema 

temsilidir, gerçek boyutlara göre yapılmamıştır 

fakat gerçek boyutlarında da cihazın içinde bu 

yerleşimin mümkün olduğunu denedik. Bir 

fark olarak da bu şemada üst üste olan cihazları 

göstermenin bir yolu olmadığından 6 ESC’ yi 

yan yana çizdik fakat bunların 3’ü diğer 

3’ünün üzerinde olacak şekilde 

yerleştirilecektir. 

 

Gövdenin dış kısmında ise iticilerle 

uyumlu, onların takılabilmesi için yuvalar 

olacaktır. 
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2) Dış İskelet: 
 

Dış iskeleti ana 2 parçaya ayırabiliriz iskelet ve koruma panelleri. İskelet 

aracın etrafını 4 yandan saran PVC borulardan oluşur. Bu borular aracın dış 

hasarlardan korunmasını sağlar, fakat aralarındaki boşluk çok büyük olduğundan 

suda asılı kalmış küçük cisimlere ya da su yüzeyindeki sivri çıkıntılara karşı çok 

bir koruma sağlayamaz. 

Şekil 7: PVC Korumalar 

Şekil 6: Gövdenin CAD Çizimi 
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Bundan dolayı aracın sağ ve sol tarafında 2 tane koruma paneli bulunuyor. Bu 

paneller alüminyumdan üretilecek ve Şekil 8’de göründüğü üzere özgün bir tasarıma 

sahip burada sağda ve solda olan yamuk şeklindeki boşluk, aracın ‘XY’ eksenindeki 

motorlarının su akışını kesmemesi için bulunmaktadır. Aynı şekilde daha küçük 

üçgen şeklindeki kesikler ise ‘Z’ eksenindeki motorların su akışını engellememesi 

için tasarlanmıştır. 

 

 

 

3) İticiler: 

 

İticiler Bluerov’ un iticilerinin aynısıdır fakat iticiler direkt onlardan temin 

edilmeyecektir. Ekonomik sebeplerden dolayı motor farklı satın alınıp dışarıdaki 

koruması yani iticiler 3D yazıcıdan çıkartılacaktır. Buradaki hareketli parçalar için 

bu işe daha uygun bir filament olan PETG filamenti kullanılacaktır. 

 

Şekil 8: Yan Levha Koruma 

Şekil 9: İticilerin Görünümü 
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İticilerin içerisinde de Emax XA2212 980KV fırçasız motor (şekil 10) 

kullanılacaktır. 

 

Motor seçim aşamasında fiyat/performans değerlendirmeleri yapıldı. Bu 

değerlendirmelerin sonucu olarak ucuz fakat performans açısından yeterli olan Emax 

XA2212 980KV ürününün kullanılmasına karar verildi. Ürünün şekil 11’de de 

görüleceği üzere verimlilikte 8 voltta maksimum değerine ulaştığını görüyoruz 

bundan dolayı aracı 8 volt ile besleyeceğiz. 

 

Şekil 10: Fırçasız Motorların Teknik Çizimleri 

Şekil 11: Motorun Veri Tablosu (Datasheet) 
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4) Kıskaç: 

 

Kıskacın hareketi servo motor sayesinde sağlanacaktır ve Pixhawk ile kontrol 

edilecektir ve kıskacın iç kısmında tutuculuğu arttırmak için kauçuk 

kullanılacaktır. Üretimi 3D yazıcıdan olup, hareketli olan parçaları için PETG 

filamenti kullanılacaktır. 

 

 

 

Şekil 12: Kıskaç Şekil 13: Kıskaç 

Şekil 14: Son Tasarım 
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4.2.2. Malzemeler  

 

• Emax XA2212 Fırçasız Motor: 

o Emax XA2212, volt başına 980 devir/dakika yapabilen bir fırçasız motordur. 

Aracımızın dengeli ve daha kontrol edilebilir olması adına 6 adet motor 

kullanacağız.  

• Erkek-Erkek Jumper Kablo: 

o Raspberry Pi 3’ün pinleri arasındaki bağlantıyı kurmak için kullanacağız. 

• Dişi-Erkek Jumper Kablo: 

o Raspberry Pi 3’ün pinleri arasındaki bağlantıyı kurmak için kullanacağız. 

• Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü: 

o Aracın bulunduğu suyun sıcaklığı hakkında bilgi verecek olan modüldür. 

• MG90S Servo Motor: 

o Aracın kıskacındaki eklemlerin hareketini sağlayacak olan motordur. 

• MPU9250 İvmeölçer ve Jiroskop Modülü: 

o 9 eksende aracın yön ve eğim açısı hakkında bilgilendirme yapacak olan 

modüldür.  

• Simonk 30A ESC: 

o Motorların devir sayısını kontrol etmemizi sağlayacak olan devre elemanıdır. 

Diğer devre elemanlarıyla uyumlu olabilmesi için 30 amper olması gerektiğine 

karar verdik. Her motor başına bir ESC düşmektedir. 

• Raspberry Pi 3 Model B: 

o Tek bir board’dan oluşan mini bilgisayardır.  

• Raspberry Pi 3 Kamera Modülü V2: 

o Raspberry Pi 3 ile uyumlu olarak üretilmiş kamera modülüdür. Yazılım 

konusunda rahatlık sağlayacağından dolayı bu ürünü tercih ettik. 

• Raspberry Pi 300mm Kamera Kablosu:  

o Kamera modülü ile bilgisayar arasında bağlantı kurmak için kullanacağız. 
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• Pixhawk Flight Controller: 

o Pixhawk, dronelar için kullanılan bir uçuş kontrolörüdür. Hassas hareket 

etmeye imkan verdiğinden dolayı aracımızda bu kontrolörü kullanmaya karar 

verdik. 

• Analog Su Basınç Sensörü: 

o Aracın maruz kaldığı su basıncını baz alarak aracın bulunduğu derinliği 

ölçmemize yarayacaktır. 

• APM Pixhawk Power BEC Modülü: 

o Verilen akım ve voltajı, Pixhawk için uygun hale getirecek olan parçadır.  

• Siemens Otomatik Sigorta 16A: 

o Herhangi bir akım, voltaj sorunu olması durumunda güvenlik amacıyla 

otomatik olarak devredeki akımı ve voltajı sıfırlayacak. 

• 1kg PLA Filamenti 1.75 mm: 

o Devre kartlarının içerisinde barınacağı, yarım silindir şeklindeki ana gövdeyi 

ve motorlarımızın güvenlik amacıyla içinde bulunacağı yapıları PLA filamenti 

ile 3D yazıcı kullanarak üreteceğiz.  

• 0.5kg PETG Filamenti 1.75 mm: 

o Motorlara takacağımız pervaneler ve aracın kıskacını, PLA filamentine nazaran 

daha güçlü olan PETG filamenti ile, 3D yazıcı kullanarak üreteceğiz. 

• Plastik Kelepçe: 

o Devrelerde kullanacağımız kabloların güvenlik amacıyla bir arada kalmasını, 

plastik kelepçe ile kabloları birbirine bağlayarak sağlayacağız. 

• Makaron: 

o Makaron, ısı etkisiyle daralan bir yalıtım malzemesidir. Lehimli noktalarda 

açık kalan kabloların birbirine değerek kısa devre yapmasını engeller. 

• Sony Dualshock 4 v2 Controller: 

o Aracımızı bu kumandayı kullanarak yöneteceğiz.  

• Cat5 Ethernet Kablosu: 

o Aracın yüzey ile arasındaki bağlantıyı 50 metre Cat5 kablosu ile sağlayacağız. 
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• İzolasyon Borusu: 

o Aracın yüzey ile arasındaki bağlantıyı sağlayan Cat5 kablosunun yüzmesini 

sağlayacak olan borudur. İçindeki boşluğun çapının 8 mm, toplam çapının 25 

mm olması gerektiğine karar verdik. 

• DC-DC Konvertör: 

o Direkt akım olarak giren elektrik akımının voltajını düzenleyerek tekrar direkt 

akım olarak çıktı veren cihazdır. 

 

 

• PVC Boru: 

o Aracın çevre iskeletini PVC boru ve dirsekler ile imal edeceğiz. İçi boş olan bu 

borular aracın ağırlığını düşük tutacak.   

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın belli parçaları hazır olarak temin edilecektir bunun 

dışında bazı parçalar da bizim tarafımızdan üretilecektir, bunlar; 

 

• İticiler 

• Manipülatör Kol/ Gripper 

• Gövde 

• Koruma panelleri 

• Kamera Yuvası 
 

Üretim yöntemleri olarak her parça için en uygun ve erişilebilir olan 

yöntemleri tercih ettik.  

İticiler, manipülatör kol, gövde ve kısmen kamera yuvası 3D yazıcıdan 

çıkartılacaktır. İçerisinde hareketli parçalar olan iticiler ve manipülatör kol için 

PETG filamenti kullanılırken, hareketsiz parçalara sahip olan gövde ve kamera 

yuvası için PLA filamenti kullanılacaktır. 

Koruma panelleri ise darbelere karşı dayanıklı olması için alüminyumdan 

üretilecektir. Bu üretim işlemi bizzat ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek 

olmasa da hazır alınmayacağı için buraya ekleme gereksiniminde bulunduk. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

I. Gövde: 

Gövdeye ait özellikler tabloda verilmiştir.  

 

Özellikler Birim Değer 

Gövdenin Boyu mm 400 

Gövdenin Eni mm 120 

Gövdenin 
Yüksekliği 

mm 60 

Gövdenin Hacmi L 0,49 

Gövdenin Kütlesi kg 0.55 

 

 

 

 

 

II. Dış İskelet: 

 

Dış iskelete ait özellikler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

Özellikler Biri
m 

Değer 

Toplam Boru 
uzunluğu 

mm 2320 

Kullanılan dirsek 
sayısı 

- 10 

Kullanılan borunun 
çapı 

mm 30 

Kullanılan borunun 
kalınlığı 

mm 3,6 

 

 

 

 

Şekil 15: Gövde 

Şekil 16: Dış İskelet 
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III. Aracın Birleştirilmiş Hali:           

                              

Özellikler Birim Değer 

Aracın Boyu mm 500 

Aracın Eni mm 330 

Aracın Yüksekliği mm 200 

Aracın Hacmi L 4,93 

Aracın Kütlesi kg ~5 

Aracın Boyu (Kol ile birlikte) mm 565 

İtici Sayısı - 6 

 

 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Daha öncesinde mekanik ön tasarım sürecinde açıkladığımız ilk tasarımımızın 

elektronik tasarımı ise şu şekildeydi. Araç kontrolünün Arduino Uno tarafından 

yapılmasını planlamıştık. ESC’ lerden gelen PMW sinyallerini Arduino ile algılayıp 

bu değerleri Arduino’a entegre ettiğimiz joystickin ‘X’ ve ‘Y’ sinyal değerleriyle 

eşleştirip joystick yardımıyla aracın kontrolü sağlanacaktı. Flap sistemi de buna benzer 

bir şekilde servo motordan aldığımız PMW sinyalinin algılanması sayesinde 

gerçekleşecekti. Kamera görüntüsü içinse kullanacağımız webcam kameranın USB 

kablosunun içerisinde bulunan Vcc ve GND girişleri sistemin tamamını çalıştıran 

power module ile bağlıyken Data+ ve Data- girişleri su üstü kontrol istasyonundaki 

bilgisayara bağlanarak araçtan yüzeye canlı görüntü akışını sağlayacaktı.  
 

İkinci tasarımda elektronik olarak çok bir değişiklik yapılmadı hala aynı 

elektronik sistemle çalışan bir araç tasarlamıştık.  

Şekil 17: Aracın Son Hali 
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Üçüncü ve son tasarımda ise elektronik sistemler, kökten değişiklikler yaşadı.  

Sistemi arduino üzerine kurmaktansa Pixhawk ve Raspberry Pi üzerine kurduk. Fiyat 

olarak daha pahalı olsa da performans farkından dolayı gerekli bir değişiklik olduğunu 

düşündük. 

 

Sistem ana güç kaynağından 48V DC elektriği alıp DC-DC converter ile 12V’a 

indirgeyecektir. Bundan sonra araca gidecek olan elektrik 2 ana hatta ayrılıp biri direkt 

ESC’ lere giderken diğeri Pixhawk güç modülünde 5V’ a indirgenip Pixhawk ve  

Raspberry Pi’ nin beslenmesi sağlanacaktır. Araçla yüzey arasındaki bağlantı ise 

50m’lik cat5 kablosu ile sağlanacaktır. 

Şekil 18: İlk ve İkinci Tasarımın Blok Şeması 



 
 

21 
 

 

 

 

Şekil 18’de ise aracın elektronik elemanları arasındaki bağlantıları detaylıca 

görebilirsiniz. ESC’ lere gelen 12V’luk elektrik Şekil 17’deki gibi motorlara giderken. 

Yine ESC’ lerde bulunan veri, GND, ve +5 pinleri Pixhawk’ a bağlanmaktadır. Bu 

sayede ESC’lerden gelen veriler Pixhawk aracılığı ile Raspberry Pi’ye gönderilip 

orada Ardusub tarafından algılandıktan sonra su üstü bilgisayarına bağlı joystick ile 

kontrol edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19: Elektrik Akımı Şeması 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın kontrolü, Raspberry Pi’ ye bağlı olan Raspberry Pi kamera 

modülünden alınan görüntünün, kontrol istasyonundaki bilgisayarımızda yüklü 

olan “QGroundControl” adlı arayüz uygulamasına aktarılması ve canlı görüntü 

sayesinde Dualshock 4 kontrolcümüze verdiğimiz verilerin tekrardan, 

Raspberry Pi üzerinden ona USB ile bağlı olan, ArduSub firmware’ i 

(donanıma benzer yazılım) ile birlikte çalışan Pixhawk otopilotumuza 

gelmesiyle ve onun verilere uygun bir şekilde aracın motorlarının hareket 

etmesini sağlamasıyla gerçekleşecek.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20: Aracın Elektronik Elemanlarının Şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Araç kontrol sürecinde 2 yazılımdan ve 2 donanımdan faydalanacağız. Bunlar; 

- ArduSub (Yazılım) 

- QGroundControl (Yazılım) 

- Pixhawk (Donanım) 

- Raspberry Pi 3 Companion Computer (Donanım) 

 

 

1) ArduSub 

 

ArduSub, ArduPilot projesi kapsamında sualtı araçlarını kontrol etmeyi 

sağlayan, bir açık kaynak kodlu donanım yazılımıdır (Firmware). Yani çalışması 

için bir donanıma ihtiyacı vardır. Bu donanım ise bizim kullanacağımız Pixhawk 

otopilot olacaktır 

 

 

2) Pixhawk Otopilot 

 

  Pixhawk otopilot, aracın kontrolünden sorumludur. Aracın hareket etmesi için 

gereken ESC’ ler ve aracın bulunduğu ortamın verilerini öğrenmemiz için gereken 

sensörler Pixhawk’a bağlanır. ArduSub yazılımı üzerinden yapılan ayarlamalar 

neticesinde bizim isteklerimiz doğrultusunda aracın hareketini sağlar. 

 

 

 

 

 

Şekil 21: Araç Kontrol Şeması 
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3) Rasperry Pi Companion Computer 

 

  Raspberry Pi, otopilot ve QGroundControl arasındaki iletişimi Ethernet 

bağlantısı sayesinde gerçekleştiren bir mikro denetleyici karttır. ArduSub yazılımı 

Raspberry Pi kartına kurulur. Aynı zamanda, araç içerisindeki Raspberry Pi 

Kamera Modülü’nden alınan görüntülerin de QGroundControl uygulamasına 

iletimini sağlar. 

 

4) QGroundControl 

 

  QGroundControl, aracın kontrolünü sağlamak için gereken ve kontrol 

istasyonundaki bilgisayarımızda yüklü olan bir arayüz uygulamasıdır. Kontrol 

istasyonundaki bilgisayarımızın IP’sini, Raspberry Pi kartımızın verileri 

gönderebileceği uygunlukta ayarladıktan sonra bu uygulama üzerinden ‘firmware’ 

olarak ArduSub’u seçip Pixhawk otopilotumuza bağlı olan sensörlerin verilerini, 

Raspberry Pi kamera modülü verilerini ve aracın kontrolünü kolaylaştıracak daha 

birçok veriyi görüntüleyebilmemizi sağlar. 

 

 

 

 

 

Şekil 22: Firmware ve Otopilot Seçimi 
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➢ ArduSub Yazılımın Sağladığı Kolaylıklar 

 

• Herhangi bir programlama istememesi. 

• Çok fazla motor düzenini desteklemesi. 

• Açık kaynak kodlu olmasıyla kod üzerinde değişiklikler yapılabilmesi. 

• Araç kontrolü için kullanımı kolay bir arayüz uygulaması desteklemesi. 

• Pixhawk otopilotunu desteklemesiyle hareket anlamında kolaylık sağlaması. 

• Algıladığı sensör çeşitliliğiyle aracın kontrolünün kolaylaşması. 

• Hazır bir oyun kontrol anahtarının (Gamepad), kontrol istasyonundaki 

bilgisayara bağlanarak araç kontrolünü sağlamasına izin vermesi. 

• Feedback Control and Stability (Otopilot yardımıyla ArduSub’un, aracın her an 

stabil durmasını sağlaması) ve Depth Hold (Basınç-derinlik sensörü sayesinde 

ArduSub'un, aracın belirli bir derinlikte sabit kalmasını sağlaması) modları 

sayesinde araç hareketlerinin çeşitliliğini arttırması ve aynı zamanda aracın 

kontrolünü çok daha kolay hale getirmesi. 
 

 

 

 

 

 

Şekil23: Araç Motor Şeması 
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4.4. Dış Arayüzler 

 

Kontrol istasyonundaki bilgisayarımızda yüklü olan QGroundControl arayüz 

uygulaması ile aracımızın hareketlerini kontrol edeceğiz. 

 

 

 

QGroundControl, PX4 veya ArduPilot kullanılan araçlar için kontrol sağlayan bir 

uygulamadır. ArduSub da ArduPilot destekli bir yazılım olduğu için biz de ROV 

aracımızda QGroundControl uygulamasını kullanarak aracımızdaki sensörlerin, 

kameraların verilerini alıyor olacağız ve aynı zamanda Dualshock 4 kontrolcümüzün 

ayarlarını da QGroundControl üzerinden yapabileceğiz. 

Şekil 24: QGroundControl Arayüzü 
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5. GÜVENLİK 

 

5.1. Çevre Güvenliği 

Aracımızda kullanacağımız pervanelerin çarpışma durumunda dayanıklı 

olması ve gerekli esnekliği sağlayabilmesi için PETG ile üretilmiştir. PETG ile 

tasarladığımız pervanelerin esnekliği sayesinde olası yaralamalar ve çevreye 

vereceği zararı en aza indirgemiş olacağız. Pervanelerin üretimi ve kullanımı 

sırasında cisimlere, sisteme veya canlılara zarar vermesini önlemek amacıyla 

pervanelerde delici veya kesici taraflarının olmamasını sağladık. Pervanenin 

etrafına pervanenin dış etkileşime kapalı olmasını sağlamak için koruma ile 

kapatarak olası çarpışmalarda hareketli aksamın zarar görmemesini sağladık. 

Aracımızdan su yüzeyine çıkacak kabloları (TTR,CAT5) tek bir kablo halinde 

birleştirerek pervanelere dolanma olasılığı azaltarak daha güvenli bir kullanım 

amaçlanmıştır. Aracımızın ana gövdesinin etrafına Poli Vinil Carbon (PVC) 

boru ile iskelet tasarımı yaparak olası çarpışma durumlarında aracımızın 

alacağı hasarı en aza indirmek amaçlanmıştır 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25: Kontrolcü Tuşlarına Fonksiyon Atama Ekranı 
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5.2. Su Sızdırmazlığı  

 

Aracımızda elektronik parçaların olduğu ana gövde su sızdırmaz şekilde 

tasarlanmıştır. Ana gövdede pratik ve güvenli bir çalışma yapabilmemizi 

sağlayacak tasarımımızda iki ayrı parça ile monte edecek ve birleşme noktalarını 

su geçirmez conta ile kapatarak aracımızın ana gövdesinin su geçirme riskinin 

önüne geçmiş olacağız. Aracımızda kullanacağımızın motorları iticilerin içinde su 

geçirmez bir bölmede muhafaza edecek ve suyla temas etme gibi sorunların önüne 

geçmiş olacağız. Ayrıca aracımızda kullanacağımız motorlarımızın içindeki 

bobinlerin emaye kaplı bakır oluğundan dolayı kendinden yalıtımlı olarak elde 

etmekteyiz. 

 

5.3. Elektriksel Güvenlik 

 

5.3.1. Kablo Yalıtımı 

Sistemimizde kullanacağımız TTR kablolar kendiliğinden suya yalıtımlı 

halde gelmektedirler fakat kabloların lehim noktaları aracın iç kısmında 

bulunacak olmasına rağmen yine de lehim noktalarında makaron kullanarak 

hem yalıtım sağlanmış hem de kısa devre ihtimali ortadan kaldırılmış olacaktır. 

 

5.3.2. Sigorta 

Sistemimizin geriliminin olması gerektiğinden fazla artması durumunda 

sistem elemanlarının zarar görmesini önlemek adına sistemin su üstü kontrol 

istasyonunda otomatik sigorta bulunmaktadır. Sistemdeki sigorta güç 

kaynağından fazla akım çekilmesi durumunda atarak sisteme giden gücü 

kesecektir. 

 
5.3.3. Acil Durdurma Butonu 

Acil durdurma butonu olarak kullandığımız otomatik sigortanın switchini 

kullanacağız. 

 

. 
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6. TEST 

 

6.1. Su Geçirmezlik Testi 

 

Aracın su geçirmesi geçmiş takımların tecrübesine de bakılarak anlaşılabilir ki risk 

anlamında en büyük tehlikeyi arz eden durumdur. Bundan dolayı aracın su 

geçirmeyeceğinden emin olmak için aracın ana parçalarının tek tek test edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Test edilecek parçalar başlıca gövde, iticiler ve kamera yuvasıdır. Yapılacak test 

farklı aşamalardan oluşacaktır.  

 

İlk aşamada bu parçalar üretimi yapıldıktan sonra içlerinde elektronikleri olmadan 

önce sığ bir su seviyesinde suya batırılıp içinden hava sızıp sızmadığına bakılacaktır.  

 

Eğer bu testi geçerlerse ikinci aşamada şartname gereğince 3 metrelik derinliğe 

kadar su geçirmezlikleri test edilecektir.  

 

Üçüncü aşamada yine elektronikler olmadan aracın tüm montesi yapıldıktan sonra 

ilk iki aşamadaki testler tekrarlanacak. 

 

Son olarak dördüncü aşamada ise araç tamamıyla hazırken ilk iki aşamadan 

geçirilecektir. 
 

6.2. Manevra Kabiliyeti Testi 

 

Bu test aracın ‘XY’ ekseninde dönüş çapını hesaplar. Bundaki amaç ise aracın 

hareket kabiliyetine operatörün alışması ve yarışma sırasında hangi manevraların 

mümkün olduğuna dair iyi bir fikir elde etmesi. 

 

Test sırasında araç havuzun bir kenarına paralel ve bitişik şekilde koyulacak ve 

aracın arkasının bittiği hizadan havuzun kenarına dik şekilde 5 metrelik metre ile bir 

sınır çekilecektir sonrasında araç yapabileceği en keskin 180 derecelik dönüşü 

yaptıktan ön kısmının metrede denk geldiği yer bize dönüş çapını verecektir. 

 

6.3. Denge Testi 

 

Bu test aracın su altındayken bir sebepten dolayı dengesini kaybederse nasıl geri 

kazanacağını görmek içindir. 

 

Böyle bir durumda Ardusub yazılımdaki geri bildirim kontrolü ve araç dengesi 

(Feedback control and stability) özelliği devreye girerek aracın dengesini yeniden 

kazanmasını sağlıyor. 

 

Bu testte araç su altında farklı açılarda eğilerek farklı açılardan ne kadar zamanda 

dengesini kazandığı ölçülecektir 
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7. TECRÜBE 

 

2019 senesindeki yarışmaya da katılmış ve takım çalışması eksikliği, zamanı 

verimli kullanamama ve yetersiz araştırmalar gibi sebeplerle Ön Tasarım Raporunu 

geçememiştik.  

 

Bu sene tekrardan FABEA ekibi olarak, işimizi daha da çok önemseyerek sıfırdan 

bir başlangıç yaptık. Uzun süren araştırmalarla eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık ve 

gerçekten, insansız sualtı araçları dünyasının bizim düşündüğümüzden daha karmaşık 

bir dünya olduğunu anladık. 

 

Ön Tasarım Raporu sürecinde görev dağılımları yaparak işe koyulduk. Birçok 

takım arkadaşımız modelleme, elektronik ve yazılım gibi konularda tecrübe edindi.  

 

Zamanın, bir projedeki en önemli konu olduğunu ve kesinlikle çok doğru bir 

şekilde kullanılmazsa projenin gidişatına büyük bir zarar vereceğini tecrübe edindik. 

 

Bu edindiğimiz tecrübeler silsilesini projenin devam eden aşamalarında da 

kullanarak ve yeni tecrübeler edinerek takımımızı daha ileri seviyeye taşımaya 

çalışıyoruz. 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1.  Zaman Planlaması  

 

Şekil 26: Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe  

 

*: Dualshock4 v2 Controller cihazı elimizde mevcuttur, bütçeye dahil değildir. 

**: Simonk 30A ESC’ lerin 3 adeti elimizde mevcuttur, kalan 3 adeti bütçeye yansıtılmıştır. 

***: Fiyatlar 27/05/2020 tarihinde, internet satışları baz alınarak güncellenmiştir. İlerideki 

tarihlerde fiyatlar artabilir / azalabilir. 

 

 

 

 

ADET ÜRÜN FİYAT(Toplam) 

6 Emax XA2212 Fırçasız Motor 650 TL 

40 Erkek-Erkek Jumper Kablo 7 TL 

40 Dişi-Erkek Jumper Kablo 7 TL 

1  Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü 70 TL 

2  MG90S Servo Motor 55 TL 

1 MPU9250 İvme ve Gyro Sensörü  60 TL 

6 Simonk 30A ESC 210 TL** 

1 Raspberry Pi 3 Model B 360 TL 

1 Raspberry Pi 3 Kamera Modülü V2 300 TL 

1 Raspberry Pi 300mm Kamera Kablosu 30 TL 

1 Radiolink Pixhawk 2.4.8 Flight Controller 900 TL 

1 APM Pixhawk Power BEC Modülü 115 TL  

1 Analog Su Basınç Sensörü 180 TL 

1 Siemens B Otomatik Sigorta 16A 20 TL 

1 1 kg PLA Filamenti 1.75 mm 110 TL 

1 0.5 kg PETG Filamenti 1.75 mm 110 TL  

100 Plastik Kelepçe 15 TL 

1 0.5 metre Makaron 15 TL 

1 Sony Dualshock 4 v2 Controller 500 TL* 

1 Cat5 Ethernet Kablosu 50 metre 60 TL 

1 4 metre PVC Boru 60 TL 

1 DC-DC Konvertör 50 TL 

1 5 metre izolasyon borusu (25 mm) 45 TL 

 Sarf malzeme / yedek parça 300 TL 

                                                                           
TOPLAM: 

3729 TL*** 
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8.3.  Risk Planlaması 

Şekil 27: Risk Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın tasarımı belli noktalarda başka araçlardan esinlenmiş olsa da kendine 

özgün parçaları bulunmaktadır bunlar: 

• Aracın Gövdesi 

• Kamera Yuvası 

• Koruma Paneli 

 

Aracın Gövdesi: 

 Aracımızın gövdesinin hem iç hem de dış cephesinde özgün yanları vardır. Dış 

cephesinin tasarımında ilk tasarımımızdaki savaş gemilerinden esinlendiğimiz yapısını, 

yeni ve daha kullanışlı olan tasarımımızda koruduk.  

İç cephesinde ise tasarımını ve üretimini bizzat kendimiz yaptığımız için gövde 

içinde korunacak devre elemanları ve kabloların konumları önceden belirlenmiş olup 

ona göre yerleştirilecektir. Bu sayede herhangi bir kaza durumunda müdahale, tamir ve 

bakım işlemleri daha hızlı ve kolay halledilecektir. 

Kamera Yuvası: 

Kamera yuvasının su geçirmezliği tasarımındaki en büyük önceliğimizdi. Bu 

amaca ulaşmak için birçok tasarımı kıyasladıktan sonra hava filtre kapağı sıkıştırma 

mandalından esinlendiğimiz tasarımda karar kıldık. Bu tasarımda kamera yuvası iki 

parçadan oluşmaktadır. Biri kameranın yerleştirileceği çember diğeri ise kubbe 

şeklindeki şeffaf ve görüntüyü engellemeyecek parçadır. Bu parçaların birleştirilirken su 

geçirmemesi için arada conta bulunacak. Bu parçaların bir arada durması için hava filtre 

kapağı sıkıştırma mandalına benzer bir sistem kullanılacaktır. Bu sayede kamera havzası 

hem kolay açılabilecek hem de yüksek güvenlikli olacaktır. 

 

Koruma Paneli: 

 Aracımızın bu parçasının asıl amacı aracı dış darbelerden korumak ve daha 

güvenlikli hâle getirmektir. Üretiminin bizim tarafından sağlanacağı bu parça amacı 

doğrultusunda dayanıklı olması gerektiği için materyal olarak alüminyumu tercih ettik. 

Üretimi ise CNC kesim metodu kullanılarak yapılacaktır. Tasarımında ise motorların su 

akışlarına müdahale etmemesi için özel oyuklar bulunmaktadır. 
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