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1. RAPOR ÖZETİ  

Teknofest 2019’a katılma fikri ile gelerek bu takımı kuran, yeni bilgiler ve tecrübeler 

edindiğimiz projemizde eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmemizi sağlayan ekip liderimiz 

Zeynep Sena MANAY’a ve yardımlarını esirgemeyen danışman öğretmenimiz Hayati 

ŞAHİN’e teşekkür ederiz. Bu yıl da Teknofest 2020’ye yeni tecrübeler edinmek ve 

projemizi geliştirmek adına tüm takım üyelerimiz tarafından tekrar katılım kararı 

alınmıştır. Bu festivali organize eden, bizlere ve bizim gibi diğer gençlere fırsat vererek 

ülkemiz ve geleceğimiz adına özveriyle çalışan herkese teşekkür ederiz. 

 

Hazırlanacak aracın mekanik tasarımını belirlemek için insansız su altı aracı konusunda 

daha önceden yapılmış çalışmalar incelenerek araştırmalar yapılmıştır.[1][2] Elde 

edilen araştırma sonuçları ve yarışma şartnamesi değerlendirilerek mekanik tasarım 

belirleme sürecine geçilmiştir. Takım üyeleri tarafından sunulan tasarımlar 

değerlendirilerek hareket kabiliyeti yüksek, üretimi kolay ve yarışma şartnamesinde 

belirtilen görevleri yerine getirebilecek bir mekanik tasarım üzerinde görüş birliğine 

varılmıştır. Mekanik tasarım belirlendikten sonra görev bölümü yapılarak kullanılacak 

kontrol kartları, haberleşme teknolojileri, motorlar ve sensörler üzerine araştırmalar 

yapılarak kullanılmasına karar verilen bileşenlerin nasıl kullanılacağı dair 

dokümantasyon çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda yönlendirme ve kontrol 

yazılımlarının algoritmaları üzerinde de çalışılmıştır.  

 

Mekanik tasarım ile kullanılacak bileşenler ve yazılımların algoritmaları netleştikten 

sonra, ilk olarak kumanda panelinin kontrol kartı ile su altı aracının kontrol kartlarının 

haberleşme yazılımı tamamlanmıştır. Su altı aracında kullanılacak bileşenler tedarik 

edildikçe, kumanda panelinden gönderilen komutların, su altı aracının kontrol kartında 

işlendikten sonra bu bileşenlere iletilmesi sağlanmış ve test işlemleri yapılmıştır.  

 

Geçen yıl yaşadığımız bütün talihsizliklerden ders alarak daha planlı ve programlı 

çalışmaya özen göstererek aracımızın eksiklerini saptadık. Bu eksikler doğrultusunda 

araştırmalar yapılmış ve uygun çözümler belirlenmiştir. Bu çözümlerden ilki aracın 

kontrolünü daha iyi sağlamak için kumanda tasarımını değiştirmek oldu. Diğer bir 

çözüm ise geçen yıl sorun yaşadığımız manipülatör kolun bağlı olduğu servo motoru 

geçen yıl sorun yaşanmadan kullanıldığını gördüğümüz IP67 standardındaki yeni bir 

servo motor ile değiştirmek oldu. 

 

Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen tüm veriler birleştirilerek bu rapor 

oluşturulmuştur. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takımımız Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Okulumuz Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan proje 

imam hatip lisesidir.  
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Ekip Liderimiz 10-B sınıfından Zeynep Sena MANAY’dır. Teknofest’e katılma 

fikri kendisinden çıkmıştır. Danışman öğretmenimiz Hayati ŞAHİN’e 

Teknofest’e katılma fikrinden bahsetmiş ve 4 arkadaşı ile birlikte bu ekibi 

kurmuştur. Üyelerimizden Hümeyra Zehra TEDİK ve Zeynep Merve ERİM  

10-A sınıfı öğrencilerinden, Feyzan Nur ADALI ve Zeynep Ravza DURSUN  

10-C sınıfı öğrencilerindendir. 

 

Danışman Öğretmenimiz Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati ŞAHİN, 

Bilişim Teknolojileri derslerine girmekte ve robotik-kodlama sınıfımızda 

Scratch, M-Block, Arduino IDE gibi yazılım araçları ile temel robotik 

uygulamalarını tüm arkadaşlarımıza anlatmaktadır. Derslerde yaptığı her 

uygulamadan sonra teknoloji üretmenin zor olmadığını vurgulamakta ve bizi bu 

konuda cesaretlendirmektedir. 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
Şekil 1. Organizasyon şeması ve görev dağılımı 

 

Hayati 
ŞAHİN

• Takım Danışmanı: Süreçlerin tamamlanması için takım üyelerini 
araştırmaya konularına yönlendirir. Çalışmaları takip eder.

Zeynep 
Sena 

MANAY

• Ekip Lideri ve Yazılım Tasarımı :  Takım üyelerinin izlediği  adımları 
ve eksiklerini belirleyerek takım düzenini kontrol eder.

• Sistemin algoritma geliştirme ve yazılım tasarım süreçlerinden 
sorumludur.

Hümeyra 
Zehra 

TEDİK

• Sekreterya ve Araştırma Süreç Takibi:  Çalışmaların planlar 
doğrultusunda ilerlemesi, dokümantasyon, teknik çizimler ve 
raporlamaları düzenler.

Feyzan 
Nur 

ADALI

• Elektronik tasarım: Algoritmaların çalışmasını sağlayacak elektronik 
devre tasarımlarını yapıp test eder.

Zeynep 
Merve 
ERİM 

• Mekanik Tasarım:  Sistemi bir arada tutan mekanik parçalar  hakkında 
araştırmalar yapar ve araç tasarımından sorumludur

Zeynep 
Rava 

DURSUN

• Malzeme Tedarik ve Test Süreçleri:  Uygun malzemelerin seçimi ve 
tedarik süreçlerinin takip edilmesinden sorumludur.

• Sistemin test süreçlerini yönetir.
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporundaki sistem ön tasarımı, üretim yöntemleri ve elektronik-yazılım 

tasarımları bölümlerinde belirtilenler, uygulama aşamasında raporda belirtildiği gibi 

uygulanmış ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.  

 

Aracın ilk tasarımında derinlik ayarlama işlemi için 2 motor kullanılması düşünülmüştü.  

Daha sonra su altında daha dengeli bir hareket için derinlik motorlarının sayısı 4’e 

çıkarılmıştır. Bu 4 motordan karşılıklı olanlar zıt yönlerde döndürülerek dönme 

momentinin nötr olması sağlanmıştır. Böylece taşınan objeye göre ön denge 

motorlarının hızını artırmak aracın dengesini olumsuz etkilemeyecektir.  
 

 

 
Şekil 2. Aracın ilk tasarımı(solda) ile nihai tasarımın(sağda) görünümleri. 

 

Şekil 2’deki tasarımlara bakıldığında sağdaki nihai tasarımda, orta kısımdaki motor 

sayısının 4’e çıkarıldığı görülmektedir. Önceki tasarımda(solda) önde ve arkada 2 adet 

olarak planlanmış su geçirmez kutular birleştirilerek DC-DC çeviriciyi de içine alacak 

büyüklükte su geçirmez kutu elde edilmiştir. Bu büyük kutuya nesneler üst kısmındaki 

200x130mm ölçülerindeki su geçirmez contalı kapak kullanılarak yerleştirilecektir. Su 

altı temizlik görevinde kullanılacak ön kısımdaki manipülatör kolun tutucu kısımlarına 

alt noktaları içeride olacak şekilde eğim verilmiştir. Bu eğim taşınan objenin düşmesini 

engelleyecektir. 

 

Teknofest 2019’da edindiğimiz tecrübelere göre kumanda panelimizin geliştirilmesine 

karar verilmiştir. 2019 yılında kullandığımız kumandanın yapısı karmaşık olduğundan 

aracı kontrolünde zorluk yaşanmıştır. Yeni kumanda tasarımında düğmeler yerine 2 

eksenli joystick modülleri kullanılmıştır.  
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Şekil 3. Geçen yıl kullanılan kumandanın görünümü 

 

 

 
 

Şekil 4. Bu yıl kullanılacak kumandanın sol ön perspektif görünümü 

 

Şekil 3 ve Şekil 4’e bakıldığında bu yıl kullanılacak kumandanın geçen yıl kullanılan 

kumandaya göre çok daha basit bir yapıda olduğu görülmektedir. Bu basitlik kullanım 

kolaylığı sağlayarak araç üzerindeki kontrolümüzü artıracaktır.  

 

Yeni kumanda tasarımında manipülatör kolu kontrol edecek düğmeleri kumandanın ön 

kısmına yerleştirdik. Yeni tasarım ile parmakların yerleri hiç değiştirilmeden aracı 

kontrol etmek mümkün hale gelmiştir. Aynı aracı daha iyi düşünülmüş bir kumanda 

paneli ile nasıl çok daha kolay kullanabileceğimizi görmüş olduk. Yapılan her 

çalışmanın, ortaya konulan her ürünün üzerinde düşünülerek geliştirilebileceğinin 

farkına vardık. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Yapılan araştırmalar neticesinde bir su altı aracı tasarımında yönlendirici motorlar 

ile derinlik ayarlama işlemlerini yapan motorlar olması gerektiği görülmüştür. 

Aracımızda yönlendirme için aracın köşelerine açılı bir şekilde yerleştirilmiş 4 adet 

motor bulunmaktadır. Derinlik ayarlama işlemi için aracın orta kısımlarına, 

karşılıklı gelen motorlar birbirlerine zıt yönlerde dönecek şekilde yerleştirilmiş 4 

adet motor bulunmaktadır. Aracın kontrolü için toplamda 8 adet motor 

kullanılmıştır. Araç üzerindeki kameradan gelen görüntüler ve sensör verileri su 

üstü kontrol istasyonundaki bilgisayardan takip edilecektir. Kumandadan veya 

bilgisayardan gönderilen komutlarla aracın istenilen hareketi yapması 

sağlanacaktır.  

 
Şekil 5. Sistem tasarımı blok şeması 

 

Şekil 5’te sistemi oluşturan tüm bileşenler blok şema olarak görülmektedir. 

Kumanda panelinde ve su altı aracında kontrol kartı olarak Arduino kullanılmıştır. 

Kontrol kartlarının haberleşmesi Modbus Seri iletişim protokolü ile 

sağlanmıştır.[3] Su altı aracındaki IP kameradan gelen görüntü su üstü kontrol 

istasyonundan takip edilecek ve kumandadan veya kontrol istasyonundan gönderilen 

komutlarla aracın hareketi sağlanacaktır.  

  

Diz Üstü Bilgisayar 

Kamera Görüntüsü, 
Sensörlerden Gelen Veriler, 

Kontrol Paneli 

Arduino 

Tabanlı 

Kumanda 

Su Üstü Kontrol İstasyonu 

48V - 15A 

DC Giriş 

15A 

Sigorta 

48V - 12V 
DC-DC Çevirici 

(Kısa Devre Korumalı) 

Kontrol Kartı 

Arduino Mega 

IP Kamera 
Motor Sürücüleri  

1 .. 8 

Aydınlatma 

Basınç  

Sersörü 
Sıcaklık  
Sersörü 

Gyro 

Sensörü 
Servo Motor 

(Ön Tutucu İçin) Motor 1 

Motor 2 

Motor 3 

Motor 5 Motor 6 

Motor 4 

RS485 Verisi 

CAT6 

Su Altı Aracı 

CAT6 

Acil Durdurma 

Butonu 

RS485 

Enerji ve  

İletişim 
Hatları 

25m 

USB(COM) 

Motor 7 Motor 8 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

 
 

Şekil 6. Su altı aracının prototip tasarımı(1), üretilmesi planlanan ilk 

tasarımı(2) ve nihai tasarımı(3). 

 

Şekil 6’da su altı aracının mekanik tasarım aşamaları görülmektedir. İlk 

planlanan tasarımda yapılan değişikliklerin sebepleri “Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi” başlığı altında detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

 
Şekil 7. Su altı aracının nihai tasarım genel görünümü 

Şekil 7’de Su altı aracının 3 boyutlu tasarımı görülmektedir. Yapılan 

araştırmalara göre öncelikle motor konumları belirlenmiştir. Ardından aracın 

çalışması için gerekli elektronik devrelerin ve kameranın konulacağı su 

geçirmez yapı planlanmıştır. Öndeki tutucu kolun yapısı belirlendikten sonra 

1 2 3 
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tüm bileşenleri bir arada tutacak iskeletin yapısı oluşturulmuş ve bileşenler 

planlanan yerlere konumlandırılmıştır. 

Nihai tasarımda aracın hareketi için 8 adet motor kullanılmıştır. Aracın ortasına 

konumlandırılmış 4 motor derinlik kontrolü için kullanılacaktır. Yatay hareket 

vermek için aracın köşelerine açılı bir şekilde konumlandırılmış diğer 4 motor 

kullanılacaktır. Ayrıca öndeki tutucunun tutma ve bırakma hareketi için de 1 adet 

servo motor kullanılmıştır. Aydınlatma için araç üzerine 2 adet led ışık kaynağı 

konumlandırılmıştır. Araç üzerinde elektronik bileşenlerin, sensörlerin ve DC-

DC çeviricinin konulacağı su geçirmez kutu bulunmaktadır. Bileşenlerin 

konulacağı su geçirmez kutunun üst kısmında 200x130mm ölçülerinde, 

müdahaleyi kolaylaştırmak için sızdırmaz contalı ve vidalı olarak tasarlanmış 

kapak bulunmaktadır. Su geçirmez kutunun toplam ölçüleri 130x350x90mm’dir. 

Kutunun ön duvarı görüntü alabilmek için 5mm pleksiglastan, diğer duvarları 

4mm alüminyum plakalardan oluşmaktadır. Alüminyumun ısı iletkenliği 

sayesinde kutu içerisindeki ısının dışarıya geçmesi sağlanacak ve ısınma 

problemlerinin önüne geçilmiştir.   

Araç bileşenleri tasarlanırken üretilecekleri malzemeler planlanmış, üretim 

süreçleri kolay olacak tasarımlar ve ölçüler kullanılmıştır. Yönlendirme 

motorlarının hazneleri 75mm çapında pvc borudan üretilecek şekilde çizilmiş ve 

ölçülendirilmiştir. Derinlik ayarlama motorlarının hazneleri 50mm pvc borudan 

yapılmıştır. Motor tutucuları ve pervaneler ABS filament kullanılarak 3D yazıcı 

ile üretilmiştir.    

    

Şekil 8. Su altı aracının ön-alt perspektif görünümü 

Şekil 8’de aracın önünde bulunan manipülatör kol ve aracın alt kısmı 

görünmektedir. Manipülatör kolun ve ona bağlı servo motorun yere çarpmasını 

engellemek için aracın altına ayaklar eklenmiştir. Manipülatör kol sadece su altı 

temizlik görevinde takılacaktır. Manipülatör kolun bağlantıları montaj ve sökme 

işlemi kolay olacak şekilde planlanmıştır. Servo motorun bağlantıları su 

geçirmez konnektörlü olarak tasarlanmıştır. 



 
 

10 
 

 

Şekil 9. Manipülatör kolun görünümü 

Şekil 9’da su altı temizlik görevinde kullanılacak manipülatör kol 

görünmektedir. Manipülatör kolun tutucu kısımlarına alt noktaları içeride olacak 

şekilde eğim verilmiştir. Bu eğim taşınan objenin düşmesini engelleyecektir. 

Manipülatör kolun parçaları ABS filament kullanılarak 3D yazıcı ile 

üretilecektir. 

 

Şekil 10. Su altı aracının üstten görünümü(1) ve pervane açısı ayarlama 

boşluğu(2) 

 

Şekil 10’da aracın yan pervanelerinin açılarını kolay ayarlayabilmek için iskelet 

yapısında oluşturulan eğimli boşluklar görülmektedir. Pervane haznesini tutan 

cıvataların biri hareketli olarak tasarlanmıştır. Pervane açısını rahatça 

değiştirebilmek kalibrasyon yaparken kolaylık sağlayacaktır.  

1 2 
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Şekil 11. Su altı aracının iskelet yapısı 

Şekil 11’de su altı aracının tüm bileşenleri bir arada tutacak iskelet yapısı 

görülmektedir. Araç iskeleti 4mm kalınlığında alüminyum levhadan 

oluşmaktadır. 

4.2.2. Malzemeler  

Aracın tasarımında sudan etkilenmeyen, temini ve işlenmesi kolay malzemeler 

tercih edilmiştir.  

Aracın iskeleti 4mm kalınlığında alüminyum levhadan yapılacaktır. 

Yönlendirici pervane hazneleri 75mm çapında ve 3mm duvar kalınlığı olan PVC 

borudan yapılacaktır. Derinlik ayar pervanelerinin hazneleri 50mm çapında ve 

yine 3mm duvar kalınlığında PVC borudan yapılacaktır. PVC boru su çekmeyen, 

ucuz ve işlenmesi kolay bir malzeme olduğu için tercih edilmiştir. Pürüzsüz 

yüzeyi pervane haznesi olarak uygun bir yapıdadır.  

Ön tutucu kol, içinde hava boşluğu olmayan ve havanın yukarı çıkmasını 

engellemeyecek bir tasarımla 3d yazıcıdan çıkarılacaktır. Pervanelerin de 3d 

yazıcı ile üretilecektir. Baskı malzemesi olarak ABS filament kullanılacaktır. 

Kumanda panelinin haznesi PLA filamentten üretilmiştir. 

Pervane hareketleri için fırçasız dc motorlar kullanılacaktır. Her dc motor için 1 

adet motor sürücü(ESC) olması gerekmektedir. Ön tutucunun açılıp kapanması 

için 1 adet servo motor kullanılacaktır.  

Görüntü almak için IP kamera kullanılacaktır. Bu kameralardan Cat5 kablo ile 

uzak mesafeler rahatlıkla görüntü aktarımı yapılabilmektedir.  

Ortam verilerini algılamak için sıcaklık sensörü, basınç sensörü ve jireskop 

kullanılacaktır.  

Su altı aracında kontrol kartı olarak Arduino Mega kullanılmıştır. Kontrol için 

kumanda paneli Arduino Uno tabanlı olarak üretilmiştir. Arduino 

programlaması kolay ve uygun fiyatlı bir kontrol kartıdır.  
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Tablo 1. Su altı aracının üretiminde kullanılacak malzemeler ve teknik özellikleri 

Malzeme Adı Kullanım Yeri Teknik Özellikler Miktarı 

Alüminyum 

Levha 

İskelet Kalınlık 4mm  2 adet 

290x350mm 

Pvc Boru Pervane haznesi Çap 70mm 

Çap 50mm 

510mm 

500mm 

Pleksiglass Kamera kutusu 

görüş alanı 

Kalınlık 5mm 100x100mm 

ABS Filament Ön tutucu, 

pervaneler, motor 

yuvaları 

1,75mm 150m 

PLA Filament Kumanda kutusu 1,75mm 50m 

Arduino Mega 

(Orjinal) 

Araç kontrol kartı ATmega2560 

16Mhz 

1 adet 

Arduino Nano 

(Orjinal) 

Kumanda paneli ATMega328 

16Mhz 

1 adet 

Fırçasız DC  

Motor 

8 adet pervane için Fırçasız 820KV 8 adet 

DC Motor 

Sürücü(ESC) 

8 adet motor için 20A 8 adet 

Servo Motor Ön tutucu için 10 kgf.cm 

Su geçirmez IP67 

1 adet 

IP Kamera Görüntü alma 1080p 1 adet 

LM35 Sıcaklık 

Sensörü 

Motor sürücüleri 

kutusu 

Arduino uyumlu 1 adet 

Basınç 

Sensörü 

Derinlik hesaplama IP68 koruma sınıfı 1 adet 

MPU6050 

İvme ve Gyro 

Denge durumu 6 eksenli 1 adet 

Led  Ön aydınlatma 2W 2 adet 

TIP122 

Transistör 

Aydınlatma ledleri 5A 1 adet 

48V-12V  

DC-DC 

Çevirici 

Verilen enerjiyi araç 

için uygun değere 

dönüştürme 

IP68 koruma sınıfı 

Kısa devre Koruma 

30A, 74x74x32mm 

1 adet 

15A Sigorta Ana enerji hattı 15A 1 adet 

15A 48V Röle Acil durdurma 

butonu ile ana 

enerjiyi kesmek için 

15A 48V 1 adet 

Acil durdurma 

butonu 

Ana enerjiyi kesmek 

için 

4A 1 adet 

TTL-RS485 

dönüştürücü 

Kumanda paneli ile 

kontrol kartı 

arasında veri 

transferi 

Max485 çipli 2 adet 
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Tablo 1. Su altı aracının üretiminde kullanılacak malzemeler ve teknik 

özellikleri (devamı) 

Malzeme Adı Kullanım Yeri Teknik Özellikler Miktarı 

Arduino 

Joystik Modül 

Kumanda panelinde 

araç yönlendirme 

için 

2 eksenli 2 adet 

Buton Kumanda paneli ön 

tutucu kontrolü ve 

çeşitli görevler 

Farklı renklerde 3 adet 

CAT6 Kablo Görüntü ve veri 

transferi 

CAT6 25m 

Elektrik kab. Araca enerji iletimi 2x2,5mm 20A 25m 

Su geçirmez 

konnektör seti 

Ön tutucudaki dc 

motor ve ana enerji 

hattı 

IP68 koruma sınıfı 2 adet 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri  

Araç iskeleti 3 boyutlu çizimden svg dosyası olarak alınıp lazer kesim yöntemi 

ile üretilecektir. Bu iskelet üzerinde bütün parçaların vidalama yerleri belli 

olduğundan montaj esnasında ayrıca ölçümleme yapılmasına gerek 

kalmayacaktır.  Pervane hazneleri gönye kesme ile PVC borudan üretilecektir. 

Motor yatakları, pervaneler ve manipülatör kol ABS filament ile 3D yazıcıdan 

çıkarılacaktır. ABS malzemeler PLA malzemelere göre daha dayanıklıdır ve 

sudan etkilenmezler.[4] Su geçirmez kutu CNC ile kesilmiş pleksiglass ve 

alüminyum plakaların birleşiminden oluşacaktır. Su geçirmez kutunun üst 

kapağı su geçirmez contalı ve vidalı olarak tasarlanmıştır. Cıvata ve vidalarla 

temel parçalar birleştirilecektir. Elektronik yapılar yerleştirilip test edildikten 

sonra sabit bağlantılar suya karşı yalıtılacaktır. Manipülatör koldaki servo 

motorun bağlantısında su geçirmez konnektör kullanılacaktır. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Ön tutucu takılı olmadığında su altı aracının ölçüleri 404x369x160mm 

olmaktadır. 

Ön tutucu monte edildiğinde aracın uzunluğu 523mm ye çıkmaktadır. Genişlik 

ve yüksekliği değişmemektedir. 

Kullanılan malzemelerin ağırlıklarına göre hesaplama yapıldığında su altı 

aracının yaklaşık olarak 7000 gr olacağı öngörülmektedir. Bileşenlerin 

konulacağı sızdırmaz kutunun hacmi 4.095 cm3 tür. Kullanılan malzemelerin 

hacimlerinden kaynaklanan kaldırma kuvveti de dikkate alındığında aracın 

negatif yüzerlikte olması için uygun bir ağırlıkta olduğu görülmektedir. Aracın 

üst yan kısımlarına eklenecek yüzdürücüler ile alt orta noktasına eklenecek 

ağırlıklar dengede kalmasını kolaylaştıracaktır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Sistemin elektronik tasarımı kontrol paneli ve su altı aracı olarak iki bölüm 

halinde ele alınmıştır. Bu iki bölümün haberleşmesi RS485 modülü ve Modbus 

protokolü üzerinden sağlanmıştır.  

 

 
Fotoğraf 1. Modbus seri iletişim protokolü test devresi 

 

Fotoğraf 1’de görülen test devresi kurularak RS485 modülleri üzerinden 2 

Arduino kontrol kartının iletişimi sağlanmıştır. Slave(kumanda paneli) olarak 

tanımlanan karttan potansiyometre verileri Master(su altı aracı) olarak 

tanımlanan karta aktarılmıştır. 

 

 



 
 

15 
 

 
Şekil 12. Kumanda panelinin yapısı ve haberleştiği diğer birimler 

 

Şekil 12’de kumanda panelindeki bileşenlerin Arduino kontrol kartı ile 

bağlantısı görülmektedir. Arduino kontrol kartı birimlerden aldığı verileri 

paketleyerek RS485 modülü ile su altı aracına göndermektedir. Su altı aracından 

gelen veriler de RS485 modülü üzerinden alınmaktadır. Arduino kontrol kartının 

bilgisayar ile haberleşmesi USB(COM) bağlantısı üzerinden olmaktadır. 

Kumanda panelinde yönlendirme komutlarını almak için Arduino Joystick 

Modülü kullanılmıştır. [5] 

 
Şekil 13. Yeni kumanda panelinin düğme yerleşimi 

 

Şekil 13’de görülen kumanda panelinde numaralandırılan nesnelerin görevleri: 

1. Dört yön hareketi için kullanılan joystick 

2. Derinlik ayarı ve dairesel dönme için kullanılan joystick 

3. Manipülatör kolun tutma hareketi için kullanılan düğme 

4. Manipülatör kolun bırakma hareketi için kullanılan düğme 

5. Bilgilendirme amaçlı kullanılan RGB Led. İletişim durumu, araç içi sıcaklık 

uyarısı gibi bilgileri görsel olarak alabilmek için. 

 

Diz Üstü Bilgisayar 

Arduino Uno 
TTL-RS485 

Seri İletişim İçin 
Su Altı Aracı 

Joystik Modülü 
Derinlik ve Dönme 

Kontrolü İçin 

Joystik Modülü 
4 Yön Hareketi İçin 

Düğme 

Manipülator Kolun 

Bırakma Hareketi İçin 

Düğme 

Manipülator Kolun 

Tutma Hareketi İçin 

Kumanda Paneli USB(COM) 

RGB Led 

Bilgilendirme 
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Fotoğraf 2. Teknofest 2019’da kullanılan kumandanın Arduino kontrol kartına 

bağlanması 

 

Fotoğraf 2’de geçen yıl kullanılan kumandanın Arduino kontrol kartına 

bağlanması görülmektedir. Oluşturulan devre ile düğme komutları alınarak su 

altı cihazının kontrol kartına başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Nihai süreçte 

Arduino kontrol kartı düğme panelinin olduğu kutu içerisine alınmıştır.  
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Fotoğraf 3. Seri iletişimin uzun kablo ile test edilmesi. 

 

Fotoğraf 3’te kontrol paneli ile su altı cihazı arasındaki seri iletişimin uzun kablo 

ile test edilmesi görülmektedir. Kurulan test devresi başarılı sonuç vermiştir.  

 

Şekil 5’te verilen sistem tasarımı blok şeması incelendiğinde su altı aracını 

oluşturan birimler ve aracın haberleştiği diğer birimler görülmektedir. [6] 
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Fotoğraf 4. Su altı aracı motor kontrolü test devresi 

 

Fotoğraf 4’te su altı aracının motorlarını istenilen devirlerde döndürebilmeyi 

test ettiğimiz devre görülmektedir. (Fotoğrafta derinlik kontrolü için ortada 

kısımda 2 adet motorun olduğu tasarım görülmektedir. Nihai tasarımda orta 

kısımda 4 adet motor vardır.) 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

Su altı aracındaki Arduino Mega kontrol kartı kumanda panelinden gelen veriler 

ile sensörlerden aldığı verileri okuyarak aracın hareketini sağlayacak motorları 

ve manipülatör koldaki servo motoru kontrol edecektir. 

  

Dalış ve çıkma hareketi için kumanda panelinden gelen derinlik bilgisi 

kullanılacaktır. Su altı aracı basınç sensöründen aldığı değer ile olması gerektiği 

derinliği karşılaştırarak derinlik ayar motorlarına gerekli komutları 

gönderecektir. Yönlendirme motorları açılı olarak konumlandırıldığından 

yazılımsal kontrol ile aracın istenilen yönde hareket etmesi sağlanacaktır.   

 

Kumanda panelinin hem bilgisayar hem de araçla haberleşebilmesi için 

yazılımsal olarak ikinci bir TX ve RX pini tanımlanacaktır.[7] Su altı aracının 

kontrol kartından gelen sensör verileri bilgisayardaki yazılımdan takip 

edilecektir. Aşırı ısınma durumunda sesli ve görüntülü uyarı verilecektir. 
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Şekil 14. Su altı aracı kontrol kartı yazılımının basitleştirilmiş akış diyagramı 

(Otonom derinlik kontrolü) 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Kumanda paneli ve su altı aracı kontrol kartı olarak programlaması kolay ve 

düşük maliyetli olduğu için Arduino seçilmiştir.   

 

Öncelikle su altı aracının kontrol kartı ile kumanda panelinin iletişimi 

planlanarak, gönderilen ve alınan veri paketlerinin yapısı tanımlanmıştır. Daha 

sonra su altı aracı kontrol kartının gelen komutları motorlara uygun şekilde 

iletmesi sağlanmıştır. Arduino SoftwareSerial kütüphanesi ile kumanda paneli 

ile bilgisayarın iletişim kurması da sağlanacaktır. 
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Araç derinlik ayarlama işlemi otonom olarak yapılacaktır. Su altı aracına mevcut 

derinliği ne kadar artırması veya azaltması gerektiği şeklinde komut 

gönderilecektir. Su altı aracı basınç sensöründen aldığı değer ile olması gerektiği 

derinliği karşılaştırarak derinlik ayar motorlarına gerekli komutları 

gönderecektir.  

 

Kumanda paneli ve su altı aracının kontrol kartı Arduino IDE (C++ benzeri bir 

dil kullanır) ile programlanmaktadır. Bilgisayardaki kontrol ve takip yazılımı ise 

ücretsiz olan Visual Studio Comunity 2017 ortamında C# programlama dili ile 

windows form uygulaması olarak geliştirilecektir. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Su altı aracının kontrol kartı ile kumanda paneli arasında haberleşme 2 adet TTL-

RS482 modülü ile sağlanacaktır. Bu modüllerden biri kumanda panelinde biri de 

su altı aracında olacaktır. Bu modülün uzak mesafelerde (1000 metreden fazla) 

kayıpsız veri transferi yapabiliyor olması tercih sebebi olmuştur. Kumanda 

paneli ile bilgisayar arasındaki haberleşme USB(COM) bağlantısı üzerinden 

yapılacaktır. Bu bağlantı ile kumanda panelinin enerji ihtiyacı da karşılanmış 

olacaktır. Bilgisayardaki yazılım tarafından COM portundan okunan veriler 

görselleştirilerek rahat okunur hale getirilecektir.  Bilgisayardaki kontrol 

yazılımından COM portu üzerinden kumanda paneline veri gönderimi 

yapılabilecektir. Bilgisayardaki kontrol yazılımını geliştirmek için Visual Studio 

2017 yazılım geliştirme ortamı ve C# programlama dili kullanılacaktır. 

Su altı aracında bulunan IP kameranın aldığı görüntüler CAT 6 kablo ile ethernet 

portundan bilgisayara aktarılacaktır. 

5. GÜVENLİK 

Su altı aracına giden enerji hattının başlangıç noktasına 15A sigorta eklenerek hattın 

kısa devre olması durumunda enerjinin otomatik olarak kesilmesi sağlanmıştır.  

Su üstü kontrol merkezi yanında bulunan acil durdurma butonu, tehlike oluşturabilecek 

durumlarda enerjiyi hızlıca kesebilmeyi sağlayacaktır.  

Su altı aracının motorlar hariç olmak üzere diğer tüm elektronik ve elektriksel 

bileşenleri su geçirmez kutunun içine konumlandırılmıştır. Su geçirmez kutunun üst 

kapağı sızdırmaz contalı ve vidalıdır.  

Manipülatör kol için kullanılan servo motor su geçirmez özelliktedir.  

Motor sürücüleri ve DC-DC çevirici fazla ısı ürettiğinden su geçirmez kutunun ön 

yüzeyi ve kapak kısmı hariç diğer yüzeyleri alüminyum plakadan oluşmaktadır.  

Isı üreten bileşenler araya termal macun sürülerek alüminyum iç yüzeylere 

sabitlenmiştir. 

 

Bütün bunlara ek olarak su altı aracı ile kumanda arasındaki iletişim yazılımsal olarak 

sürekli kontrol edilmekte, bu iletişimin kopması durumunda su altı aracının tüm hareketi 

araç kontrol kartı tarafından otomatik olarak durdurulmaktadır. 
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6. TEST 

Aracımız Teknofest 2019 için üretilmiştir. 2019’da aşağıda verilen testler 

gerçekleştirilmiş, 2020’de ise geliştirilip tekrarlanmıştır.  

Elektronik ve Haberleşme: Fotoğraf 1’de görüldüğü üzere araç ve kumanda arasındaki 

haberleşme RS-485 adlı modül ile Modbus seri iletişim protokolü ile sağlanmaktadır ve 

test sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Uzak mesafe iletişim testleri 

başarılı olmuştur(Fotoğraf 3). 

Görüntü Aktarma: Araç üzerindeki IP kamerandan alınan görüntü CAT6 kablo ile 

bilgisayar ekranına sorunsuz bir şekilde aktarılmıştır. 

Denge: Aracımız negatif yüzerlikte olacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın ağırlık 

merkezini alt orta noktaya çekebilmek için kurşun ağırlıklar eklenmiştir. Bu sayede 

denge problemi yaşanmamıştır. 

Sızdırmazlık: Aracımızda bulunan sızdırmaz kutunun kapağı sıvı conta ve civata ile 

sabitlenmiştir. Aracımız sızdırmazlık testinden başarı ile geçmiştir. 

7. TECRÜBE 

Yaptığımız çalışmalar neticesinde bir sistemin sıfırdan nasıl tasarlandığını ve o sistemi 

oluşturan bileşenleri nasıl belirleyeceğimizi tecrübe etmiş olduk. Büyük bir projenin 

sistemli çalışmalı ile nasıl küçük iş parçacıklarına dönüştürülebileceğini gördük. Plana 

sadık kalındığında problem olmadığını fakat planın gerisinde kalındığında işlerin nasıl 

sıkıştığını da görmüş olduk. Ne kadar iyi planlama ve tasarım yapılsa da her zaman 

planların ve durumların değişebileceğini ve yeni durumlara uyum sağlayabilmemiz 

gerektiğini tecrübe ettik. Bu deneyimlerimiz sırasında hiçbir üzücü durumla veya kaza 

ile karşılaşmadık. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ön tasarım raporu teslim edildikten sonra mevcut imkânlarla haberleşme sistemlerinin 

geliştirilmesi ve test edilmesi işlemlerine geçilerek gerekli devreler 

oluşturulmuştur(Fotoğraf 1). Su altı aracının kontrol kartına gönderilen komutlara 

karşılık metin olarak çıktı vermesini sağlayacak simülasyon yazılımı oluşturulmuştur. 

Yapılan tüm çalışmalar derlenerek, kritik tasarım raporunda kullanılacak 

dokümantasyon hazırlanmıştır.  

 
Tablo 2. Önümüzdeki üretim süreçlerini içeren zaman planlaması 

Yapılacak İşlemler Tarih Aralığı 

Üretimi yapılacak parçaların üretim süreçlerinin takip edilerek 

tamamlanması 

(Araç iskeleti, pervaneler, pervane hazneleri, kapalı kutular, ön 

tutucu vb.) 

26 Haziran -  

20 Temmuz 

Sistemin mekanik tasarımının tamamlanması, test edilmesi ve 

eksik yönlerinin geliştirilmesi 

20 Temmuz - 5 Ağustos 

Sistemin su altı testlerinin yapılması, hareket kabiliyetini 

geliştirmeye yönelik çalışmalar 

5Ağustos - 10 Ağustos 

Sızdırmazlık ve su altı hareket kabiliyeti videosunun hazırlanıp 

gönderilmesi 

10 Ağustos - 14 Ağustos 

Hareket kabiliyetini artırma çalışmaları, bilgisayar üzerindeki 

kontrol paneli tasarımı 

15 Ağustos - Yarışma 

Zamanı 
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Tablo 3. Kullanılacak malzemeler ve yaklaşık maliyetleri 

Malzeme Adı Teknik Özellikler Miktarı Toplam Tutar 

Alüminyum Levha Kalınlık 4mm  2 adet 

290x350mm 

200 TL(İşleme 

dahil) 

Pvc Boru Çap 70mm 

Çap 50mm 

510mm 

500mm 

40 TL 

30 TL 

Pleksiglass Kalınlık 5mm 100x100mm 50 TL 

ABS Filament 1,75mm 150m 60 TL 

PLA Filament 1,75mm 70m 30 TL 

Arduino Mega 

(Orjinal) 

ATmega2560 

16Mhz 

1 adet 290 TL 

Arduino Nano 

(Orjinal) 

ATMega328 

16Mhz 

1 adet 130 TL 

Fırçasız DC Motor +  

Sürücü(ESC) 

Fırçasız 820KV 

20A 

8 set 1.600 TL 

Servo Motor  

Ön tutucu için 

10kgf.cm 

Su geçirmez IP67 

1 adet 320 TL 

IP Kamera 1080p 1 adet 440 TL 

LM35 Sıcaklık 

Sensörü 

Arduino uyumlu 1 adet 4 TL 

Basınç Sensörü IP68 koruma sınıfı 1 adet 140 TL 

MPU6050 İvme ve 

Gyro Sensörü 

6 eksenli 1 adet 20 TL 

Led  2W 2 adet 5 TL 

TIP122 Transistör 5A 1 adet 2 TL 

48V-12V  

DC-DC Çevirici 

IP68 koruma sınıfı 

Kısa devre Koruma 

30A, 74x74x32mm 

1 adet 240 TL 

15A Sigorta 15A 1 adet 16 TL 

15A 48V Röle 15A 1 adet 70 TL 

Acil durdurma butonu 4A 1 adet 25 TL 

TTL-RS485 

dönüştürücü 

Max485 çipli 2 adet 12 TL 

Arduino Joystik 

Modülü 

2 eksenli 3 adet 14 TL 

Buton Farklı renklerde 5 adet 10 TL 

CAT6 Kablo CAT6 25m 40 TL 

Elektrik kablosu 2x2,5mm 

20A 

25m 110 TL 

Su geçirmez 

konnektör seti 

IP68 koruma sınıfı 2 adet 45 TL 

220V-48V AC-DC 

dönüştürücü 

48V 7.3A 

350W 

1 adet 320 TL 

Genel Toplam: 4.268 TL 

 

Tablo 3 incelendiğinde projenin gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 4000 TL’lik bir 

bütçe gerektiği görülmektedir. Takım olarak geçen yıl kullandığımız aracı geliştirerek 
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katılacağımız için, bu yıl sadece kumanda paneli ve ön tutucu için gerekli malzemelerin 

alınması gerekmektedir. Bu ikisi için yaklaşık 500 TL’lik bütçeye ihtiyaç vardır.  

Seçilen üretim yöntemleri kolay uygulanabilir olduğundan üretim esnasında problemle 

karşılaşılacağı düşünülmemektedir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Yapılan araştırmalar neticesinde üretimi basit, sağlam yapıda, kolay müdahale edilebilir 

ve düşük maliyetli bir tasarım ortaya çıkarılmıştır.  

Yazılım ve tasarımların geliştirilmesinde tamamen ücretsiz uygulamalar 

kullanılmaktadır. 

Kullanılan görüntü ve veri aktarımı teknolojileri çok uzak mesafelerde çalışabilecek 

nitelikte seçilmiştir.  

Su altı aracının yazılımı otonom derinlik kontrolü sağlamaktadır. Kumandadan derinlik 

değiştirme bilgisi gelmediği sürece su altı aracı basınç sensöründen aldığı çeriye göre 

derinliğini sabit tutmaktadır. Bu işlem aracın kontrolünü oldukça kolay hale getirmiştir. 

Hiç bir ticari ROV baz alınmadan[8], genel tasarımından pervane tutucularına kadar 

aracın tüm tasarım ve üretimi özgün olarak tarafımızdan geliştirilmiştir. Hazır olarak 

satılan su altı iticileri[9] kullanılmayıp geliştirme işleminin detaylarına inilerek özgün 

itki sistemleri geliştirilmiş ve oldukça tecrübe kazanılmıştır. 
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