
 
 

1 
 

 

 

 

 

TEKNOFEST İSTANBUL  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

TAKIM ADI: AnglerFish 

TAKIM ID: T3-063985 

YAZARLAR: Can Bayram Gülcan 

Rıza Okka 

Serkan Adanalı 

Şakir Tuna Sarı 

Berkan Akyüz 

 



 
 

2 
 

İçindekiler Tablosu 
1.Rapor Özeti ...........................................................................................................................................3 

2.Takım Şeması ........................................................................................................................................3 

 2.1. Takım Üyeleri…………………………………………………………………………………………………………………..3 

 2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı...……………………………………………………………………….3 

3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi  ……………………………………………………………………………………….4 

4. Araç Tasarımı………………………………………………………………………………………………………………………………….5 

 4.1. Sistem Tasarımı……………………………………………………………………………………………………………….5 

 4.2. Aracım Mekanik Tasarımı ……………………………………………………………………………………………….6 

  4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci ………………………………………………………………………………….6 

  4.2.2. Malzemeler …………………………………………………………………………………………………….9 

  4.2.3. Üretim Yöntemleri ………………………………………………………………………………………..19 

  4.2.4. Fiziksel Özellikler …………………………………………………………………………………………..20 

 4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı…………………………………………………………21 

  4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ………………………………………………………………………………21 

  4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci …………………………………………………………….………………..23 

  4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci …………………………………………………………………………………..25 

 4.4. Dış Ara yüzler 
……………….…………………………………………………………………………………………..…..25 

5. GÜVENLİK ……………………………………………………………………………………………………………………………………26 

6. TEST …………………………………………………………………………………………………………………………………………….27 

7. TECRÜBE ……………………………………………………………………………………………………………………………………..27 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI ………………………………………………………………………………………..28 

 8.1.BÜTÇE PLANLAMASI ……………………………………………………………………………………………………..28 

 8.2. Risk Analizi …………………………………………………………………………………………………………………...29 

 8.3. Zaman Etüdü ………………………………………………………………………………………………………………..29 

9. ÖZGÜNLÜK ……………………………………………………………………………………………………………..…………………..30 

10. REFERANSLAR ……………………………………………………………………………………………………………………………33 

   

 

 

 



 
 

3 
 

1. RAPOR ÖZETİ  

Projemizin tüm tasarımları bize aittir. Olabildiğince kompakt bir tasarım üzerine 
uğraşıp maksimum verim elde edilmeye çalışıldı. Maliyet düşürme amacı ile araçta kendi 
tasarladığımız iticiler (thrusterlar) kullanılacaktır. Aracın kasası CNC freze ile üretilecektir. 
Maliyet açısından daha uygun olması için itici motorların bağlandığı yan kapaklar üç boyutlu 
yazıcı kullanılarak suya dayanıklı ham maddeden üretilecektir. Aracın kasasından motorlara 
gidecek kablolar için tasarlanan kablo geçiş konektörleri alüminyum malzemeden tornada 
üretilecektir. Araç ta sızdırmazlık elemanı olarak o-ring, sıvı conta ve epoxy kullanılması ön 
görülmüştür. Aracın kontrolü Raspberry Pi kullanılacaktır. Linux tabanlı bir sistem üzerine 
Python dilinde yazılacak bir yazılım ile araç kontrol edilecektir. İleri kategoride otonom 
görevler için gereken yazılım python dilinde ve açık kaynak kütüphaneler yardımı ile 
yazılacaktır. Araç için ayrıca kumanda tasarlanacaktır. Araçtan alınacak görüntü yer 
istasyonundan kablosuz sinyaller ile telefon/tablet ve bilgisayarlara aktarılacaktır.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

                Takım üyelerimiz Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği        
öğrencilerinden oluşmaktadır aşağıda belirtilmiştir.  

 Can Bayram Gülcan: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencisi.   

 Serkan Adanalı: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencisi. 

 Rıza Okka: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.  

 Şakir Tuna Sarı: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencisi. 

 Berkan Akyüz: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencisi. 

 Gökhan Tezel: Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf 
öğrencisi 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

             Projemizde verimi artırmak için bütün takım üyelerimizin yetenekleri ve tecrübeleri göz 
önünde bulundurularak en uygun görev verilmiştir. Görev dağılımı tabloda belirtildiği gibidir.  

  

Berkan Akyüz Aracın görüntü işleme yazılımdan sorumlu. 

Can Bayram Gülcan Takım kaptanı ve aracın kontrol yazılımı ve elektronik tasarımından 
sorumlu. 

Rıza Okka Aracın mekanik üretiminden ve malzeme seçiminden sorumlu 

Serkan Adanalı Aracın tasarımından sorumlu 

Şakir Tuna Sarı Aracın mekanik üretiminden ve malzeme seçiminden sorumlu 

Gökhan Tezel Aracın mekanik üretiminden ve malzeme seçiminden sorumlu 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Projede mevcut durumuz nihai tasarım aşamasıdır. Nihai tasarım bitmiş olup aracın 
parçalarının üretilmesine başlanmıştır. Araçta ön tasarıma göre radikal bir değişiklik yapılmadı 
ancak seçilen regüle devresi yetersiz bulundu ve hazır almak yerine kendimiz üretmeyi uygun 
gördük. Bu değişiklik bütçemizi artırdı ancak gelen sponsorluklar ile bu durumu aştık. 
 
 Gerekli malzemeleri karar verip malzeme araştırmalarını yaparak siparişleri verdik. 
Üretim için maddi koşullardan dolayı geç kaldık ancak bu aşamada çeşitli prototipleme 
çözümleri ile aracın yazılım sürecinde sona yaklaştık. Bazı yazılımsal düzenlemeler araç 
tamamlandıktan sonra düzenlenmesi gerektiğinden şu an yazılımdaki sorunları tespit edip 
düzeltiyoruz ve yazılımı olabildiğince stabil ve sade hale getiriyoruz. 
 

 Aracın motor testlerini gerçekleştirdik. Bazı yazımları test etmek için uzay montajı 
yaptık.  Aracın pervane boyutlarının belirlenmesi için deney düzeneği hazırlayıp testler yaptık.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takım Kaptanı

Tasarım Ekibi Yazılım ve 
Elektronik Ekibi

Üretim ve Test 
Ekibi
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 Su altı aracının sistem şeması: 

 Kumanda ve yer istasyonu şeması: 
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 Tasarım Sistem Tasarımı: 
 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 
 Araç tasarlanmadan önce ihtiyacımız olan gövde malzemesini belirledik. 
Kullandığımız gövde malzemesi hem suya dayanıklı hem su emmeyen bir malzemeden 
olması gerekmekteydi. Araştırmaların sonucunda PE-1000 malzemesini uygun bulduk. 
Hem yüksek dayanımlı hem su emmeyen bir malzeme olan PE-100 malzemesinin 
işlenmesi kolay olması da bizim işimizi kolaylaştırdı. Diğer su altı araçlarında genelde 
tüp kullanılıyordu biz bu aracı daha özgün ve tasarımsal olarak daha estetik görünmesi 
için ham plakayı CNC Freze ve torna kullanarak işlemeyi uygun gördük. Gövde ile 
gövde kapağı arasına uygun şekilde conta kesilerek sızdırmazlığı sağlanacak. Gövde 
malzemesine vidalanacak olan parçaları iyi sıkabilmek ve vida yuvalarının deforme 
olmaması için vida yerleri  Kablo geçişleri için piyasada satılan konektörler bize büyük 
geldiğinden kablo geçişleri için su altı araçlarında kullanılan penetrator parçasını 
kullanmayı tercih ettik. Ancak bu parça ülkemizde bulunmadığından kendi tasarımımızı 
yapıp alüminyumdan tornada işleteceğiz. Aracın daha estetik ve özgün görünmesi için 
aracın elektronik kısmını bulunduran kasanın yanına motorları sabitleyeceğimiz 
kapaklar tasarladık bu kapaklar ayrıca pervaneyi kapatarak hem pervanelerin 
kırılmasını hem de aracın yakındaki canlılara zarar vermesini önledik. Yan kapaklar 3D 
yazıcı ile üretilecek olup daha uygun maliyet ile üretilmesi sağlanacaktır. Aracın 
hareket etmesini sağlayacak olan pervaneleri tasarlarken farklı pervane tasarımları 
denedik. Su altı araçlarında kullanılan iticileri inceledik ve onlara benzer tasarımlar 
denedik. Pervanelerin performansını deney düzeneği hazırlayarak test ettik. 
Pervanelerin verimini ölçmek için motorun tam devirdeki çektiği akımı ölçtük ve 
pervanenin itiş gücünü hassas tartı kullanarak ölçtük. Bu ölçümler ile performans 
karşılaştırması yaparak en iyi tasarımı bulmaya çalıştık. Pervanelerin bilgisayar 
ortamında analizi kullandığımız bilgisayarlar ile yapılamayacak kadar uzun 
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sürdüğünden 3D printer kullanarak farklı tasarımları test etmek daha doğru sonuçlar 
ortaya çıkardı. Aracın ön camını kubbe şeklinde tasarlayarak aracın görüş açısını 
arttırdık. Aracın içindeki kamera pan-tilt mekanizması ile servolar ile farklı açıları 
görecek şekilde döndürülecektir. Aracın stabilitesini sağlamak için aracın 2 yanında ve 
arkasında dalış motorları kullanıldı. Bu motorlar aracın sağa sola ve öne arkaya 
yatmasını engellemesi için yazılımsal olarak PID algoritmaları ile hızları kontrol 
edilecektir. Aracın hacmini elimizden geldiğince azaltarak aracın toplam ağırlığını 
düşürdük. Aracın motorların üreteceği momentumdan dolayı pervaneler 2 farklı şekilde 
tasarlandı. Bu sayece motorların üreteceği momentumdan dolayı aracın hem yatayda 
hem dikeyde kendi ekseni etrafında dönmesi engellendi.  
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4.2.2. Malzemeler  

4.2.2.1.  Polietilen 1000 (Ulpolen) 

PE 1000 (UHMW) malzemelerin diğer PE çeşitlerine göre daha yüksek aşınma ve 
sürtünme mukavemetleri bulunmakta olup, bu özellikleri metal ve diğer malzemeler ile 
karşılaştırıldığında düşük olan sürtünme katsayılarından kaynaklanmaktadır. PE UHMW 
malzemeler aşınma plakası uygulamaları için idealdir. Aracın ana gövdesi bu malzemeden 
üretilecektir. 

 

Ürün Özellikleri: 

  Çok yüksek aşınma direnci vardır. 
 Özgül ağırlığı ve sürtünme katsayısı düşüktür. 
 Kimyasal ve elektriksel dayanımı iyidir. 
 Su emmez. 
 Düşük sürtünme katsayısı nedeniyle yağlama gerektirmez. 
 Darbeye son derece dayanıklıdır. 
 Mekanik işlemesi kolaydır. 
 Bakteri üretmez. 

  

4.2.2.2. Motorlar 

Araçta kullanılan motorlar A2212 1000kv fırçasız dc 
motorlardır sudan etkilenmemesi ve istenilen güçte olması 
nedeniyle bu motorlar tercih edilmiştir.1000 kv kullanmamızın 
sebebi ise yüksek kv’li motorlar suyun direncine karşı koyamayacağı 
ve dönüş hızlarında kayıp yaşanacağından dolayı düşük kv’li fırçasız 
motorlar kullanılmıştır. 

 

       4.1.2.3. Motor Sürücüler 

ESC elektrikli araçlarda kullanılan en önemli bileşenlerden bir tanesi olmak ile birlikte beyin 
ünitesi olarak isimlendirilir. Genellikle RC model araçlarda tercih edilen bileşen, aracın 
sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasına katkı sağlar. ESC’ler güç kaynağından alınan enerjiyi 
motora verir ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. 

Projede kullanılan motor sürücüler LittleBee-Spring 
30A’dir. Bu ESC’lerin tercih edilme sebebi motorların 
çift yönlü dönmesine imkan sağlamasıdır.    

 

Ürün Özellikleri: 

 Giriş gerilimi : 2-6S Lipo 
 Sürekli akım : 30A  
 Yüklenme akımı:35 Ampere kadar 10S 
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4.2.2.4. Raspberry pi 4B :  

Raspberry Pi kredi kartı boyutunda “gerçek bir bilgisayardır“. Raspberry Pi, bir bilgisayarın 
yapabileceği çoğu şeyi yapabilme kapasitesi, küçük boyutu ve uygun fiyatından dolayı 
herkes(çocuklar, eğitimciler, makerlar, yazılımcılar vb.) tarafından kullanılmaktadır. 

Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi 3 serisinin son ürünüdür. Raspberry Pi 4B üzerinde 1.4GHz'de 
çalışan, 4 çekirdekli 64-bit bir işlemci bulunmaktadır. 

Çift-Band 2.4GHz ve 5GHz kablosuz yerel ağ bağlantısına sahip Raspberry Pi 4B üzerinde 
Bluetooth 4.2/BLE de bulunmaktadır Daha hızlı internete sahip olan Raspberry Pi 4B PoE Hat 
desteği ile birlikte geliyor. 

Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi destekli ürünlerin 
düşük maliyet ve hızlı üretimini sağlamak için Çift-
Band kablosuz yerel ağ bağlantısı modüler uyumluluk 
sertifikasına sahiptir. 

Mevcut Raspberry Pi aksesuarları ile uyumlu 
kalmasını sağlamak için Raspberry Pi 4B modelin 
tasarımı Raspberry Pi 2 Model ve Raspberry Pi 4 
Model B aynıdır. 

     Raspberry Pi 4B  Özellikleri: 

 İşlemci Olarak Broadcom BCM2711, Quad 
core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 

 1GB, 2GB veya 4GB LPDDR4 SDRAM Seçeneklerini Sunmaktadır. 
  2.4GHZ ve 5GHZ destekleyen IEEE 802.11ac WiFi ve Bluetooth 5.0 modülü 
 Gigabit Ethernet Portu girişi 
 2 Adet Usb 3.0 Girişi 
 2 Adet Usb 2.0 Girişi 
 4k60 Görüntüyü Destekleyen 2 Adet Micro HDMI Portu 
 USB-C Tipi Güç Girişi Mevcuttur 5v 3A Minimum Güç Verilmesi Gereklidir. 
 Standart 40 Pin Yapısı 
 İşletim Sistemi Yüklemek ve Veri Depolamak İçin Micro-SD Kart Yuvası 
 Çalışma Ortam Sıcaklığı: 0-50C Derece 
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4.2.2.6.  Raspberry pi kamera 

Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü kamera(camera), 
üzerinde CSI konektörü bulunan tüm modeller ile 
uyumludur (yalnızca Pi Zero modelinde bu konektör 
bulunmamaktadır). Bu kamerayı, fotoğraf ve HD 
çözünürlükte video çekiminde kullanabilirsiniz. Time-
lapse video ve ağır çekim için mükemmel bir tercihtir.  
 
Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi 
kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de 
bulunmaktadır.. 

Kamera Özellikleri: 

 Çekim: 1/4 5 M 
 Diyafram: 2.9 
 Odak uzunluğu: 3.29 
 Sensör boyutu: 3.67x2.74mm (1/4 "formatında) 
 Piksel Sayısı: 2592x1944 
 Piksel Boyutu: 1.4x1.4 um 
 Objektif: f = 3.6mm, f/2.9 
 Görüş açısı: 54x41 derece 
 Görüş alanı: 2.0x1.33 m 2 m 
 Sensör tipi: OmniVision OV5647 Renk CMOS QSXGA (5-megapixel) 

 

4.2.2.6. Raspberry Pi Zero: 

Pi Zero Wireless, Raspberry Pi Zero’nun en güncel versiyonudur. Raspberry Pi Zero’dan 
olarak üzerinde kablosuz bağlantı ve Bluetooth bağlantı protokolleri bulunmaktadır. 

 

Ürün Özellikleri: 

 1Ghz, Single-core İşlemci 
 512MB RAM LPDDR2 
 Mini HDMI 
 USB On –The-Go Girişi 
 Micro USB Güç Girişi 
 CSI Kamera Konektörü 
 Composite video ve reset headerler 
 802.11 b/g/n Wireless LAN 
 Bluetooth 4.1 

 

 



 
 

12 
 

4.2.2.7. Tower Pro MG90S Servo Motor: 

MG90S servo hafif ve ufak yapısı ve güçlü çıkış gücüyle 
uzaktan kumandalı uçak, helikopter quadkopter ve robot 
vs. gibi uygulamalar için çok uygundur.MG90S'in metal 
dişli yapısı güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar.  
MG90S Servo diğer servolar gibi yaklaşık 180 derece(her 
iki yöne 90 derece) dönebilir. Fakat daha ufaktır. 
Herhangi servo kodu, donanımı veya kütüphanesi ile bu 
servoları kontrol edebilirsiniz. Motor kontrolü için 
feedback ve ekstra dişli kullanmanıza gerek yoktur. Bu 
yüzden yeni başlayanlar için idealdir. Özellikle ufak 
tasarımlar için çok uygundur. 

Ürün Özellikleri: 

 Boyutları : 22,5 x 12 x 35,5 mm    
 Kablo uzunluğu : 22 cm  (yaklaşık) 
 Durdurma Torku : 1,8 kgf.cm(4.8V), 2,2     kgf.cm(6V) 
 Çalışma Hızı : 0,1 s/60 derece (4.8V), 0,08 s/60derece (6V) 
 Çalışma gerilimi : 4.8 V - 6 V 
 Ağırlığı : 13,4g 

4.2.2.8. Nema 17 Step Motor 

NEMA 17 boyutlu 1.8 ° adım açısına sahip (200 adım / 
devir) hibrid Unipolar / bipolar step motordur. Her 
faz 4V ile 1.2A çalışır ve 3.2 kg-cm bir durdurma torkuna 
sahiptir. 

Altı renk kabloları bulunmaktadır. Motor hem 
unipolar ve bipolar step motor sürücüleri tarafından kontrol 
edilebilir. Tek kutuplu step motor sürücüsü ile 
kullanıldığında altı kablo kullanılmaktadır. Bipolar step 
motor sürücüsü ile kullanıldığında sarı ve beyaz kablolar 
bağlanmamaktadır. (kırmızı/mavi çifti bir bobin ve siyah-
yeşil çifti diğer bobine erişim sağlar). Bir bipolar step motor 
olarak kullanmanızı öneririz. 
 

Ürün Özellikleri: 

 Boyutu: 42.3 mm kare × 48 mm, mili dahil değil (NEMA 17) 
 Ağırlık: 350 gr  
 Mil çapı: 5 mm D Şaft 
 Devir Başına Adımlar: 200 
 Akım Değeri: Bobin Başına 1.2 A 
 Gerilim Değeri: 4 V 
 Direnç: Bobin Başına 3.3 Ω 
 Tutma Torku: 3.2 kg/cm  
 Endüktans: Bobin Başına 2.8 mH 
 Çıkış mili iki bilyalı rulmanlar tarafından desteklenmiştir. 
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4.2.2.9. TMC2208 Step Motor Sürücü Kartı 
 

TMC2208 Step Motor Sürücü Kartı genellikle 3D 
yazıcılarda kullanılan step motor sürücü kartı 
çeşitlerindendir. Yüksek kalitede ultra sessiz çalışır. SPI ve 
UART haberleşme protokolleri ile kontrol edilebilir. 

 

Ürün Özellikleri: 

 Haberleşme: SPI-UART 
 Adım Kontrolü: 1-256 
 Lojik Voltaj: 3-5V 
 Motor Voltajı: 5.5-36V 
 Sürekli Motor Faz Akımı 1.2A 
 Max. Motor faz akımı: 2A 
 RDSon: <=0.3 ohm 

 

 

4.2.2.10. MP1584 DC-DC 3A Regülatör: 
Bu voltaj regülatörü anahtarlamalı bir düşürücüdür. 

Küçük boyutları sayesinde kolay kullanıma sahiptir. Bu 
modülü araç içi uygulamalarda multikopterlerde 
kullanabilirsiniz. Üzerindeki potansiyometreyi bir tornavida 
ile çevirerek çıkış voltajını ayarlayabilirsiniz. 

 

Ürün Özellikleri: 

 Giriş voltajı: 4.5V-28V 
 Çıkış voltajı: 0.8V-20V 
 Çıkış akımı: 3A (en yüksek) 
 Çervirme verimliliği: 96% (en yüksek) 
 Çıkış dalgalanması: <30mV 
 Anahtarlama Frekansı: 1.4MHz (en yüksek), ortalama 1MHz 
 Çalışma sıcaklığı: -45 den +85 dereceye 
 Boyutlar: 22mm * 17mm * 4mm 
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4.2.2.11. ACS714 Akım Sensörü: 
 
Pololu ACS714 Akım Sensörü Allegro'nun ±5A 

ACS714 manyetik etkiye bağlı lineer akım sensörüdür. Bu 
versiyon 5 ampere kadar iki yönlü akım girişine izin 
verir. Hata payı %1.5’un altında olmak üzere, 2.5V analog 
voltaj (185 mV/A) çıktısı verir. -30'dan 30 A’a çift yönlü 
giriş akımı için tasarlanmıştır. (stabil sensör IC, aşırı akıma 
beş defaya kadar dayanabilir). 

İletken yolda iç rezistansı tipik olarak 1.2 mΩ’dur ve 
PCB 2-oz bakırdandır. Bu yüzden kart üzerinde çok az güç 
kaybı olur.  Hall etkisi sensörü kullanmanın anlamı IC’nin 
akım hattını sensörün elektroniğinden elektriksel olarak izole 
edebilmesi (2.1 kV RMS’e kadar) ve böylece sensörün akım 
hattı üzerinde herhangi bir yere takılabilip elektriksel 
izolasyon gerektiren uygulamalarda kullanılabilmesidir 



Ürün Özellikleri: 

 Akım hassasiyeti : 0.185V/A(Vcc=5V) 
 Minimum Çalışma Voltajı : 4.5V 
 Maksimum Çalışma Voltajı : 5.5V 
 Çalışma Akımı : 13mA 
 Boyutları : 1,77x2,03 cm 
 Ağırlığı : 1.3 gr 
 

4.2.2.12. ADS1115 16-Bit 4 Kanal ADC 
 

Bu kart sayesinde 16 bit e kadar olan analog girişlerinizi karta 
bağlayıp dijital seri haberleşme yöntemine çevirebilirsiniz. Kart 
üzerinde 4 adet analog giriş bulunmaktadır. Kart üzerinde dahili osilatör 
ve seviye karşılaştırıcı bulunduğu için daha fazla giriş değeri 
alabilirsiniz. Küçük boyutlara sahiptir ve monteleme delikleri 
bulunmaktadır. Bu modül yanında headerları ile birlikte lehimlenmemiş 
olarak gelir. 

Ürün Özellikleri: 

 Boyutlar: 2mm × 1,5mm × 0,4mm 

 Besleme voltajı: 2.0V to 5.5V 

 Düşük akım tüketimi: 150μA(devamlı çalışma) 

 Otomatik kapanma ayarı 

 İletişim yöntemi: I2C 

 Dahili pga: Dakikada 860'a kadar örnekleme hızı 

 Çalışma sıcaklığı: -40 , +125 derece arası 
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4.2.2.13. PCA968516 Kanal 12 Bit PWM : 

Dahili saatli, i2c kontrollü PWM sürücüsü. Bunun anlamı, 
TLC5940 ailesinin aksine, sürekli olarak mikro denetleyiciyi 
birbirine bağlayan sinyal gönderilmesine gerek kalmadan, 
tamamen serbest çalışması demektir. 5V uyumlu, bu da bir 3.3V 
mikrodenetleyiciden kontrol edebileceğiniz ve hala 6V çıkışlara 
kadar güvenle yol alabileceğiniz anlamına gelir (bu, 3.4+ ileri 
gerilimleri olan beyaz veya mavi LED'leri kontrol etmek 
istediğinizde geçerlidir). 6 adres seçme pimi sayesinde tek bir i2c veri yolunda 62'ye kadar, 
toplam 992 çıkışta kabloyla bağlayabilirsiniz. Bu çok fazla servo veya LED 

Ayarlanabilir frekans PWM, yaklaşık 1.6 KHz'e kadar. Her çıktı için 12 bit çözünürlük 
- servolar için, 60Hz güncelleme hızında yaklaşık 4us çözünürlük demektir. Yapılandırılabilir 
itme-çekme veya açık-drenaj çıktısı 
Çıkış etkinleştirme pimi tüm çıkışları hızlı bir şekilde devre dışı bırakır. 

 

Ürün Özellikleri: 

 Boyutlar (header ve terminal bloğu hariç): 2.5" x 1" x 0.1" (62.5mm x 25.4mm x 3mm) 
 Ağırlık (header ve terminal bloğu hariç): 5.5gram 
 Ağırlık (3x4 başlık ve terminal bloğu ile): 9gram 
 Bu kart / yonga, 0x40-0x7F arası I2C 7-bit adresini kullanır, jumper'lar ile seçilebilir 
 

4.2.2.14. Oled Grafik Lcd Ekran: 
 

 
128x64 0.96 inch Oled Display Ekran IoT projeleriniz için 

size şık bir arayüz sunmaktadır. SSD1306 işlemcisini kullanan 
oled ekran I2C protokolü ile haberleşmektedir.  4 pine sahip bu 
ekranda vcc +5V, gnd toprak, sda ve scl ise i2c pinleridir.  

 

Ürün Özellikleri: 

 Arka plan ışığı gerektirmez ürün kendinden ışıklıdır 
 Yüksek Çözünürlük: 128 * 64 
 İzleme Açısı:> 160 ° 
 Ultra-düşük güç tüketimi: Tam ekran aydınlıkken: 0.08W 
 Voltaj: 3V ~ 5V DC 
 Çalışma Sıcaklığı: -30 ila +70C 
 I2C/IIC Interface, yalnızca 2 pin gerektirir. 
 Driver IC: SSD1306 
 Beyaz renk 
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4.2.2.15. SparkFun Basınç Sensör Kartı MS5803-14BA: 

Bu malzeme hem I2C hem de SPI arayüzüne sahip 
yüksek çözünürlüklü bir basınç sensörü olan MS5803-14BA 
basınç sensörü modülüdür. Bu MEMS basınç sensörü, 
etrafındaki hava, su ve viskoz bir akışkan gibi davranan 
herhangi bir şey içeren sıvının mutlak basıncını ölçer. 
Verileri nasıl yorumladığınıza bağlı olarak, rakım, su 
derinliği veya doğru basınç okuması gerektiren diğer işleri 
belirleyebilirsiniz. MS5803-14BA'yı benzersiz yapan şey, 
jel membran ve 30 bar su basıncına karşı koruma sağlayan 
antimagnetik paslanmaz çelik başlıktır.  

Güç için GND ve 3.3V, bir I2C arayüzü için SDA / SDI 
ve SCL / SCLK ve bir SPI arayüzü için SD0, AD / CS ve PS 
dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm pinleri parçaladık. 
MS5803-14BA başınç sensörü bize, 1 / 0.6 / 0.4 / 0.3 / 0.2 
mbar çözünürlük aralığı sunmaktadır. 

 
 

Ürün Özellikleri: 

 Çalışma gerilimi - 1.8 ile 3.6 V arasındadır. 
 Tepe çalışma akımı - 1.4 mA 
 Çalışma mesafesi - 0 ile 14 bar arasında 
 Resolution - 1 / 0.6 / 0.4 / 0.3 / 0.2 mbar 
 I2C ve SPI arayüzüne sahiptir. 
 Jel korumalıdır. 

 

4.2.2.16. Arduino XY Joystick Modül 
 

Joystick Modül 2 eksenlidir. Robotik projelerinizde ileri-
geri, sağ-sol hareketlerini yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda OK 
komutu verebileceğiniz push butonu vardır.Modül analog çıkış 
verir. 27mm*34mm*33mm ölçülerindedir. 
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4.2.2.17 Sıcaklık Breakout Kartı : 
Hepsi bir arada 9-DOF sensör ile Arduino projenize hareket, 
yön ve yön algılama ekleyin. Çipin içinde üç sensör var, biri 
klasik 3 eksenli ivmeölçer, hangi yönün Dünya'ya doğru 
olduğunu (yerçekimini ölçerek) veya 3D uzayda ne kadar hızlı 
tahtanın hızlandığını söyleyebilir. Diğeri, genellikle manyetik 
kuzeyi algılamak için kullanılan en güçlü manyetik gücün 
nerede olduğunu algılayabilen 3 eksenli bir manyetometre. 
Üçüncüsü, spin ve bükümü ölçebilen 3 eksenli bir jiroskoptur. 
Bu verileri birleştirerek kendinizi gerçekten 
yönlendirebilirsiniz. 

 

Ürün Özellikleri: 

Bu sensörün koparma kartı versiyonu hem I2C hem de SPI arabirimlerine sahiptir. 
Arduino'ya bağlamak basittir, 3-5VDC ile Vin ve GND'yi güçlendirir ve I2C verilerini SCL 
ve SDA'ya bağlarsanız, hazırsınız! Daha gelişmiş kullanıcılar SPI'yı kullanabilir, 
kütüphanemiz her ikisini de destekliyor. Koparma tamamıyla monte edilmiş ve test edilmiş, 
ekstra bir başlık ile birlikte, böylece bir tahta üzerinde kullanabilirsiniz. Dört montaj deliği 
güvenli bir bağlantı sağlar ve popüler güç + veri pimlerini bir tarafa, diğer tarafında da kesme 
pimleri güzel ve kompakt bir koparma için yerleştiririz. 

 

4.2.2.18. Filament: 

Filament 3d yazıcıların hammaddesi olarak kullanılmaktadır. 
Projemizde ki  bir çok parça 3d yazıcı yardımıyla petg filamentten 
imal edilmiştir.  

 

Petg filamentlerin özellikleri: 

 Yüksek sertliğe sahiptir, dayanıklıdır, darbelere karşı dirençlidir 
ve hafiftir 

 Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile çok az 
karşılaşılır. 

 ABS ve PLA’dan daha esnektir. 

 Katmanlar iyi bir şekilde yapışır 
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4.2.2.19. WEICON Easy Mix HT 180: 
Epoksi reçine bazlı 2 komponentli bir yapıştırıcıdır ve + 180 

° C'ye (+ 356 ° F) kadar yüksek sıcaklık direncine sahiptir; + 230 ° 
C'ye (+ 446 ° F) kısa vadeli. Yapışkan oldukça yapışkan ve 
kararlıdır ve dikey uygulamalar için de uygundur. Şok ve darbelere 
dayanıklı, uzun bir kap ömrüne, oda sıcaklığında kürlenmeye, 
mekanik olarak işlenebilmesine ve özel dolgu macunlarının sabit 
bir bağlama hattına izin vermesidir.  

Yapıştırıcı, kompozit malzemelerin ve metalin 
yapıştırılması için özellikle uygundur ve kürleme sırasında spot 
kaynaklı olabilir. Easy-Mix HT 180 ayrıca plastik, seramik, cam, 
taş veya ahşap için de kullanılabilir ve daha büyük 
toleransların köprülenmesi gereken yapışmalar için uygundur. Özel 
dolgu maddeleri sayesinde en az 0.20 - 0.25 mm'lik sabit ve 
güvenilir bir bağ çizgisi elde etmek mümkündür. 

Yüksek sıcaklık direnci, tam kürlemeden sonra toz 
kaplamayı gerektiren bileşenlerin yapıştırılmasına izin verir. 
 

 

4.2.2.20. Weicon Gasket Maker Silikon Conta: 

Gasket Maker Silikon Conta havadaki nemle büzülme olmadan 
sertleşen, güçlü tutuşlu, daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesidir. 
Gasket Maker Silikon Conta, çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer 
birçok malzemeye çok iyi yapışır.  

Gasket Maker Silikon Conta mükemmel sıcaklık, yağ ve gres 
direncine sahiptir, basınca dayanıklı, UV-dirençli, eskimeye karşı 
dayanıklı ve kalıcı elastikiyete sahiptir. 

 

 

4.2.2.21. Samet Macun Süt Beyaz 

 Samet tamir macunu özellikle  masif, kaplama ve tamirat için üretilmiş 
bir macun ürünüdür. 

 Her tip yüzeylerdeki çatlak, çivi deliği, birleştirme boşluğu gibi 
kusurların kapatılması, tamiratında kullanılan dolgu materyalidir. 

 Ahşap da oluşan delik, derz, sıyrık, göçük, yırtık, derinlik ve çentik gibi 
hasarların tamiratında da kullanımı uygundur. 

 Kullanıma hazır su bazlı akrilik dolgu macunudur. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

4.2.3.1 Talaş Kaldırma Yöntemi 
Talaş kaldırma yöntemi: dövme, döküm ve toz metalurjisi gibi yöntemlerle 

ulaşılamayan şekil ve hassasiyete sahip parçaların elde edilmesi için kullanılmaktadır. İş 
parçalarının üzerinden kesici takım vasıtasıyla takım tezgahları (CNC, Torna, Kesme, Delme, 
Freze vb) denen makinelerde talaş kaldırarak önceden tasarlanan geometrik şekil istenilen 
boyut ve   ölçülerde üretilmektedir. Araç için tasarlanan parçaların en az işçilik ve en düşük 
malzeme gereksinimi ile elde edilmesine uygun olması gerekmektedir. Aracın gövdesi ve 
kapağı talaş kaldırma yöntemi ile CNC freze tezgahında işlenecektir. 
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4.2.3.2  Katmanlı Üretim Yöntemi 

 İlk katmanın 3D modele uygun şekilde konturları oluşturulur. Bir sonraki katman önceki 
katmanın üzerine eklenir. Bu işleme katmanlı imalat denir. Bizde 3 boyutlu yazıcı vasıtası ile 
üretimimizi gerçekleştireceğiz. 

Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı 
bazında en yaygın kullanımı olan hammadde PLA, PET-G ve ABS adı verilen sert plastiklerdir. 
Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç boyutlu yazıcılar bulunmaktadır. En yaygın 
kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış 
herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının 
eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanmaktadır. Üç boyutlu 
yazıcılar büyük oranda kendi parçalarını basabilmektedir. Elektronik parçalar ve motorlar 
dışında neredeyse bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından basılabilir. Günümüzdeki 
geleneksel üç boyutlu yazıcıların kullanılması düşük maliyet ve kullanılabilirlik açısından 
birçok avantajı bulunmaktadır. 

Biz 3D yazıcıda motor bloğu, ön kapak, arka motor bloğu, gripperın malzemelerini ve 
motor setinin üretimini yapacağız. 
  

 

 

 4.2.4      Fiziksel Özellikler 

Aracımızın muhtemel boyutu 411,15x540,63x164,3 mm  

 Aracımızın muhtemel ağırlığı 6979 gram 

 Aracımızın muhtemel hacmi 7001187,55 mm³ 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

 

Bu süreçte ilk olarak kullanılacak kontrol kartı seçimi yapıldı. Piyasada rahat 
bulunan ve görüntü işleme için uygun bir kontrol kartı seçilmeye çalışıldı. Kontrol kartı 
olarak Raspberry Pi 3B kullanılmasına karar verildi. Raspberry pi 3B 1.4 GHz işlemcili 
4 çekirdekli ARM tabanlı bir kontrol kartıdır. Üzerinde dahili 300 Mbps Ethernet portu 
bulunmaktadır. Aracın kontrolü ve görüntü aktarımı bu port üzerinden yerel ağ 
bağlantısı kullanılarak sağlanacaktır. Kullanılacak kamera için kartın üzerinde dahili 
CSI portu bulunmaktadır. Kartta bulunan 26 adet GPIO pinleri aracın kontrolü için 
yeterli sayıdadır. Kontrol kartında I2C protokolü kullanan diğer kartlar ile haberleşmesi 
için pinler mevcuttur.  

Tasarım aşamasında karar verilen motorlara uygun ESC seçimi yapıldı. 
Kullanılacak ESC’ler fiyat farkı çok olmaması ve daha az ısındığı için daha yüksek 
amperde seçildi. ESC’ler de hız kontrolü PWM ile yapılmakta. Raspberry pi’nin GPIO 
pinleri pwm çıkışı için yeterli olmadığı için ESC ve Servo motorları sürmek için 12 Bit 
PWM modülü kullanılacaktır.  

 

Şekil 1:Araç elektronik bağlantı kartı 
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Araçta bulunacak Motor ve ESC’ler 12 volt gerilim ile çalışmaktadır. Yarışmada 
bize sağlanacak 48 voltluk gerilimi 12 Volt düşürmek için gerekli regülatör seçimi 
yapıldı.  Regülatör entegresi 10 amper olarak seçildi ve yeterli gücü sağlamak için araçta 
4 adet kullanılacak. Yukarıda regüle devresinin baskı devresi görünmektedir. Regüle 
devresinin üretimi bizim tarafımızdan yapılacak. Aracın içine koyulması 
planlanmaktadır. Aracın içinde konumlandırma sebebi araca gidecek güç kablosunun 
daha ince kesitli seçilebilmesidir. Araçta çalışacak devrelerin 5Volt ihtiyacı içinde 
ayrıca 12 voltu 5 volta düşürecek 3 amperlik regülatör kullanılacaktır.  

Aracın bulunduğu derinliği ölçmesi ve hata sinyali üretebilmesi için gerekli basınç 
sensörü seçimi yapıldı. Sensörün suyun basıncını doğru ve hassas bir şekilde ölçmesi 
aracın stabil bir şekilde hareket etmesini sağlayacağı için sensör seçimine dikkat edildi. 
Sensör kontrol kartı ile I2C protokolü ile haberleşmektedir.  

Aracın hareketlerinin stabil olabilmesi için IMU sensör kullanılması planlandı. 
Aracın dalgalardan etkilenmemesi ve motorlarda oluşabilecek itiş gücü farkını 
dengelemek için kullanılacaktır. Ayrıca aracın eğimli bir şekilde durdurmak 
istediğimizde bunu sağlamak için de bu sensörün verileri kullanılacak. Aracın gripper 
ile parça alması durumunda aracın kütle merkezi kayacaktır bu sensör ile oluşturulacak 
hata sinyali ile aracın eğimli durması engellenecektir. 

Aracın kumanda kısmı için Raspberry pi Zero W kullanılmasına karar verildi. Ufak 
boyutlarda olması ve kontrol kartı ile kolay haberleşme sağlayabilmesi gibi 
özelliklerinden dolayı tercih edildi. Ayrıca yer kontrol istasyonuna kablosuz olarak 
bağlanılacağı için üzerinde bulunan dahili Wifi sayesinde kumanda kompakt bir şekilde 
tasarlana bilecektir. Kumanda için ayrıca joistik, çeşitli buton, analog dijital çevirici ,Li-
ion pil ve BMS kullanılacaktır.  

Araçtaki güç tüketimini anlık olarak görebilmek için araca akım ölçer koyulması 
uygun görülmüştür. Aracın iç ısısını ölçmek için araca sıcaklık sensörü bağlanılacaktır. 
Kontrol kartı görüntü işleme yaparken oldukça ısınıyor bunu çözmek için içeri fan 
koyulup ısının aracın içine yaymak hedeflenmiştir. İç ısıyı kontrol edip fazla ısınması 
durumunda araç güvenlik için kapanacaktır. Araç normalin üstünde akım çektiğinde 
akım sensörü ile algılanıp aracın durdurulması planlanmaktadır.  
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Araç Kontrol Algoritması 
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  Kumanda Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım dili olarak Raspberry pi ile tam entegre şekilde çalıştığı için Python dili 
tercih edilmiştir. Python yazılım basit bir dil olmasına karşın yapay zeka ve görüntü 
işleme yazılımlarında tercih edilen bir dildir. Aracın yazılımı hazırlanmadan önce 
çıkarılan algoritmalara uygun kütüphaneler araştırıldı. Aracın kumanda ile haberleşmesi 
için kullanılacak protokollere karar veridi. Haberleşme için python’un içerisindeki 
“socket” kütüphanesi kullanılmasına karar verildi. Socket kütüphanesi TCP/IP 
haberleşme protokolü ile haberleşme sağlamaktadır. Yazılım multithreading sayesinde 
işlemcinin çoklu çekirdeklerinden yararlanır. Buda yazılımın daha hızlı çalışmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca farklı işlemleri eş zamanlı çalıştırarak ağ iletişimde oluşacak 
gecikme ve kopmaların önüne geçilmiştir.  

 
Araçtan alınan görüntü HTML sayfasına basılacak olup ayrıca farklı sensör 

bilgilerine de bu sayfadan incelene bilecektir. Aracın görüntü alma yazılımı için 
PHP,HTML,JAVASCRİPT yazılım dillerinden yararlanıldı.  

 
Araçtaki sensörlerin ürettiği hata sinyali ile PID fonksiyonlar kullanılarak 

aracın düzgün hareket etmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu sensör verileri kumandaya 
aktarılacaktır. Her motor için ayrı ayrı bir hata sinyali oluşturulup bunlar oransal , türev 
ve integral fonksiyonları ile üretilen sinyal ile aracın düzgün bir şekilde sabit kalma ve 
hareket etmesi sağlanacaktır. 

 
Otonom yazılımda tensorflow ve OPENCV kütüphanelerinden 

yararlanılacaktır. Opencv ile kamera üzerinden alınan görüntü işlenerek matrixlere  
çevriliyor. Çevrilen matrixler tensorflow tarafından okunup yapay sinir ağını eğitilip 
görüntünün analizi yapılacak. Analiz aracın hangi yöne gitmesine karar verecek. Ağı 
eğitmek için su altından görev objelerine benzer objelerin farklı açılardan resimleri 
çekilecektir. Çekilen bu resimlerden tensorflow algoritmaları için test ve eğitim verileri 
oluşturulacak. Aracın hareket algoritmalarını otonom sisteme entegre edilerek aracın su 
içindeki hareketlerine karar verilecek. Görevler algoritmaları tek tek oluşturulup 
sisteme entegre edilecektir. 

4.4.  Dış Ara yüzler 

Modem üzerinde yerel ağ bağlantısı kullanılarak araç ve kumanda arasında haberleşme 
sağlanacak. Aracın görüntü aktarımı yazılımı ağda yayın yaparak internet tarayıcısı ve/veya 
çeşitli ağ yayını alan video oynatıcıları ile görüntülenecektir.  Aracın derinlik, sıcaklık, güç 
tüketimi gibi ölçümlerini kumandada bulunan ekrana yazılacaktır. 

Yer istasyonu içerisinde modem, sigorta ve acil durum butonu bulunacaktır. Aracın güç 
ve veri bağlantısı yer istasyonuna bağlanacaktır. İçerisindeki modem kablosuz yayın ile 
kumanda ve görüntü alacak cihaza veri aktarımı gerçekleştirilecektir. 
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5. GÜVENLİK 

Şartnamede belirtilen acil durum butonu yer istasyonunun hemen girişine bağlanmıştır. Su altın ve 
üstünde oluşabilecek herhangi bir durumda buton ile araca ve diğer cihazlara giden güç kesilecektir. 
Acil durum butonundan hemen sonra aracın güç ihtiyacına göre belirlenmiş sigorta bulunacaktır. 
Araçta herhangi bir kaçak olması durumunda sigorta araca giden akımı kesecektir. Sistemimizin 
kullandığı gücün tamamı yarışma komitesi tarafından sağlanan 48 volt 15 amper DC güç 
kaynağından karşılanacağı için suda oluşabilecek kaçaklar insan ve hayvan sağlığına tehlike arz 
etmeyecektir. Kabloların ek yerleri makaron ile yalıtılacak olup makaronların içine ayrıca epoxy 
yapıştırıcı uygulanacaktır. Aracın pervaneleri bir nozul içinde bulunduğundan yaralanmalara 
sebebiyet vermeyecektir. Aracın herhangi bir hidrolik sistemi bulunmamakta olup kirlilik 
oluşturmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 Acil Stop Butonu:  

 Acil stop butonu güç kaynağının çıkışından 
bağlanılacak olup aracın ve yer kontrol istasyonunun gücünü 
direk olarak kesecektir. 

 

 

 

 

 

 

 Pervane Güvenliği: 

 

 Pervanenin ön ve arkasında nozzlelar sayesinde pervanelerin 
dışarı fırlamasının önüne geçildi. Bu koruyucu ayrıya pervaneye 
bloğunun  içine bir uzuvlun girmesini engelleyecektir. 
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6. TEST 

Araç henüz üretilmediği için henüz aracın testleri gerçekleştirilmedi. Ancak aracın 
motorlarının maksimum devirde çektiği akım ve ürettiği tork ürettiği incelendi. Test 
düzeneğinde maksimum devirde 10 amper çekerken 3 kg tork ürettiği gözlemlendi. 
Aracın ağırlığı yaklaşık 7 kilo olması düşünüldüğünde ve özgül ağırlığı suya yakın 
olmasından dolayı aracın suda hareket etmesine yetecek gücü üretmektedir.  

 
Araç elektronik bileşenleri elimizde mevcut olduğundan uzay montajı yapılarak 

yazılım test edildi. Yazılımda iletişim kısmında herhangi bir hata gözlenmedi. Aracın 
elektronik aksamları sorunsuz kontrol edildi. Tabi araç hazır olup su altında denendiğine 
kontrol kısımları tekrar gözden geçirilip PI katsayıları ve kontrol kısmında hız 
katsayıları tekrar gözden geçirilecektir. 

 
 
 
 
 
 

7. TECRÜBE 

Yazılım anlamında birçok hata yaparak gerekli araştırmalar yapılarak bu hatalar 
giderildi. Haberleşmede birçok sıkıntı çıktı bunlardan en önemlisi gecikme ve 
gönderilen verinin bozulmasıydı. Ping sorunu çözmek için işlemcinin çekirdeklerinden 
yararlanarak araç yazılımını parçalara böldük. Kontrol ve iletişim işim faklı iş 
parçacıkları oluşturarak bunları eş zamanlı çalıştırdık. Buda yazılımın bir kısmında hata 
oluşması durumunda diğer parçanın çalışmaya devam etmesini sağladı.. Kontrol iş 
parçacığında giriş-çıkış işlemleri yapıldığından iletişimde gecikmeler oluşmaktaydı 
bunun önüne bu şekilde geçildi. Oluşan veri kayıpları için iletişim verileri kodlayıcı ve 
kod çözücü algoritmaları yazıldı bu şekilde iletilen verinin sağlamlığı sağlandı. Veride 
bir bozukluk olması durumunda bunu yazılım algılayarak hatalı verinin işleme 
girmesini engelledi ve gelen veri düzelene kadar işlem yapılmaması sağlandı. 

 

 Elektronik kısımda önceki DC-DC step-down devresinin yeterli olmadığını 
gözlemledik. Bunu motorlarımız için pervane testi ederken gözlemledik. ESC’ler 
beklediğimizden fazla akım çektiğini gördük ve seçilen güç regülatörünün yetersiz 
olduğunu öğrendik. Bunun için elektronik komponent satışı yapan sitelerden 
ihtiyacımız olan değerleri girerek ihtiyacımız olan regüle entegresi bulduk. 
Bulduğumuz regüle entegresinin datasheet dosyasına bakarak gerekli devre tasarımını 
bulup testlerini gerçekleştirdik.  

Mekanik tarafta tasarımlarımızda yaptığımız muhtemel hataları görmek için 
parçaların 3D Yazıcı ile prototipini üretip bunlar üzerinden hataları gözlemledik. 3D 
baskıların vida dişlerinin yeterince sağlam olmadığını görüp bunun için insört somunları 
kullanmayı uygun gördük.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. BÜTÇE PLANLAMASI 

 

MALZEME TANIM FİYAT ADET TOPLAM FİYAT
MPU6050 IMU SENSÖR 10,00 ₺ 1 10,00 ₺
Raspi-Camera V2 kamera 240,00 ₺ 1 240,00 ₺
MP1584 DC-DC 3A Regülatör 7,00 ₺ 1 7,00 ₺
MG90S Servo pan-motor 25,00 ₺ 2 50,00 ₺
ACS714 Akım Sensörü Akım Sensörü 70,00 ₺ 1 70,00 ₺
Joystick Modül SENSÖR 5,00 ₺ 2 10,00 ₺
Raspberry pi 4 B Kontrol kartı 360,00 ₺ 1 360,00 ₺
Rasberry pi Zero Kontrol kartı 80,00 ₺ 1 80,00 ₺
Akrilik Sprey Astar boya 25,00 ₺ 2 50,00 ₺
Çelik Macun macun 10,00 ₺ 1 10,00 ₺
Silikon Conta sızdırmazlık 97,53 ₺ 1 97,53 ₺
Weicon Easy Mix HT 180 epoxy 130,00 ₺ 1 130,00 ₺
PCA9685 pwm modülü 120,00 ₺ 1 120,00 ₺
MS5803-14BA Basınç sensörü 359,79 ₺ 1 359,79 ₺
ADC1115 ADC Analog-dijital dönüştürücü 25,00 ₺ 2 50,00 ₺
0,96" O-Led Ekran(Waveshare) Ekran 52,00 ₺ 1 52,00 ₺
Step Motor Sürücü gripper motor sürücü 20,00 ₺ 1 20,00 ₺
Nema 14 gripper motor 142,00 ₺ 1 142,00 ₺
A2212 1000KV İtiş Motoru 71,00 ₺ 7 497,00 ₺
FVT LittleBee 30 A ESC Motor Sürücü 85,00 ₺ 7 595,00 ₺
Pet-g Filament Yan Kapak Hammade 156,00 ₺ 2 312,00 ₺
16 GB sd Kart Kontrol Kartları için 20,00 ₺ 2 40,00 ₺
PE-1000 160x310x100mm Gövde Hammadesi 350,00 ₺ 1 350,00 ₺
6082 24mm Çubuk 3 Metre Penetrator Hammadesi 95,00 ₺ 2 190,00 ₺
2x1.5mm Ttr Kablo 30 Metre Güç Kablosu 45,00 ₺ 1 45,00 ₺
Cat 6 24 AWG kablo 30 Metre İnternet Kablosu 90,00 ₺ 1 90,00 ₺
IP 68 Güç Konnektörü Araç Güç Konnektörü 90,00 ₺ 2 180,00 ₺
IP 68 internet Konnektörü Araç İnternet konnektörü 90,00 ₺ 2 180,00 ₺
Contalık Levha 305x305x2mm sızdırmazlık Elemanı 100,00 ₺ 1 100,00 ₺
L4970A Regüle Entegresi 50,00 ₺ 4 200,00 ₺
Elektronik komponentler Çeşitli Devreler için 150,00 ₺ 1 150,00 ₺

4.787,32 ₺Toplam
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8.2. Risk Analizi 

8.3. Zaman Etüdü 

 

 

 

 

 

Risk Riskin Oluşma İhtimali Risk Şiddeti Eylem Planı

Malzeme Tedariğinin Gecikmesi 2 2
Yerel firmalardan ürün temini. Yerel 
Firmalarda olmayan ürüler 
için Önceden belirlenen muadil tedarik alma.

Gövde İmalatında Hammadenin 
kullanılamaz hale gelmesi. 2

4 Yedek gövde mazlemesi bulundurma.

Contalık levhanın sızdırması. 2 4

 Sıvı conta ile giderilebilecekse 
giderilmesi.Gövde tasarımını sonradan o-ring 
eklenebilecek şekilde
 tasarlanması.

Motorlardan bir veya bir kaçının 
arızalanması

2 2
Yedek motor temin edilmesi ve bozuk 
motor ile hızlı bir şekilde değiştirilecek şekilde 
bulundurmak

Pervanelerin kırılması 3 1 Üretim aşamasında yedek pervane üretilmesi
3 Boyutlu Yazıcının Arızalanması 2 3 3 Boyutlu baskı firmalarından hizmeti almak.
Belirlenen algoritmaların ihtiyacı
 karşılamaması.

2 3 Yeni algoritmaların araştırılması.

Bütçenin yetmemesi 2 4
Sponsorluklar ile parça temini ve Parçaların 
daha ucuz muadilleri ile değiştirilmesi

İş Tanımı Planlanan Başlama Zamanı Planlanan Bitiş  Zamanı Sorumlu Ekip
Malzemelerin Tedarik Süreci 14.07.2019 20.07.2019 Üretim ve Test Ekibi
Mekanik Parçaların imalatı 22.07.2019 27.06.2019 Üretim ve Test Ekibi
Yazılım geliştirme süreci - 14.07.2019 Yazılım ve Elektronik Ekibi
Araç mekani aksam montajı 27.06.2019 30.06.2019 Üretim ve Test Ekibi
Araç Sızdırmazlık Testi 30.07.2019 31.07.2019 Üretim ve Test Ekibi
Araç sızdırmazlık geliştirmeleri 1.08.2019 4.08.2019 Tasarım Ekibi
Son sızdırmazlık testi 5.08.2019 5.08.2019 Üretim ve Test Ekibi
Yer Kontrol Ünitesi Üretimi 6.08.2019 6.08.2019 Üretim ve Test Ekibi
Araç Kumanda Üretimi 7.08.2019 9.08.2019 Üretim ve Test Ekibi
Elektronik Montaj 9.08.2019 10.08.2019 Yazılım ve Elektronik Ekibi
Su üstü araç Yazılım Testi 10.08.2019 10.08.2019 Yazılım ve Elektronik Ekibi
Su altı araç kontrol testi 11.08.2019 11.08.2019 Yazılım ve Elektronik Ekibi
Yazılım stabilite süreci 12.08.2019 28.08.2019 Yazılım ve Elektronik Ekibi
Mekanik Performans İyileştime Süreci 12.08.2019 28.08.2019 Tasarım Ekibi
Araç son kontrol süreci 28.08.2019 28.08.2019 Tüm Ekip
Yarışma Etapları için Hazırlanma 28.08.2019 - Tüm Ekip
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9. ÖZGÜNLÜK 

  Aracımızın tüm parçaları kendi tasarımızdır. Kendimizin tasarlayıp üreteceği parçalar 
şunlardır. 
 

 Araç Gövdesi 
 Motor Bloğu 
 Motor Seti 
 Gripper 
 Gövde kapağı 
 Arka Motor Bloğu 
 48 Volt 12 Volt DC-DC Step Down 
 Araç Kumandası 

 
 
 
  

GÖVDE 

 

 Aracın elektronik aksamının içinde bulunacağı 
kısım. Gövde kapağı ile birlikte sızdırmazlık sağlaması 
için aralarına conta koyulacak olup kablo geçişleri için 
oring ile birlikte geçiş konektörleri kullanılacaktır. Bu 
parçaların hepsi kendi tasarımımızdır 

 

 

 

 

MOTOR BLOĞU 

 Araçta 2 adet motor bloğu bulunmaktadır. Bu bloklar gövdeden 
bağımsız olarak 3D printer ile üretilerek montajlanmıştır. Motor 
bloklarına bulunan yön motorları aracın normali ile arasında 30° 
açıyla yerleştirilmiştir. Bunun sebebi ise aracın manevra 
kabiliyetini arttırmaktır.7 adet motor mevcuttur bunlar; 4 tane 
yön, 2 tane derinlik ve 1 tanede stabilizasyon sağlanması amacıyla 
kullanılmıştır. 

 

 

MOTOR SETİ 

        Motor bloğuna yerleştirilecek motor ve pervaneyi tutması ve 
motoru koruması amacıyla motor tutucu düzenek tasarlandı. Su içinde 
hareketi kolaylaştırmak amacıyla suyu yarabilecek bir kafa tasarımı 
yapıldı. Bu parçalar 3D printer ile üretilecektir. 
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GRİPPER 

Tasarımımızda step motor kullanılmaktadır. Step motora 
bağlanan mil sayesinde gerçekleştirilen hareket sonucu 
tutucu çenelerin açılıp kapanması sağlanmaktadır. 

Gripper sistemimiz aracın kapağına montajlanacaktır. Motor 
ve bağlantı aparatlarının haricinde diğer aksamlar 3D printer 
ile üretilecektir. Motor ile  mil arasına yerleştirilecek kaplin 
ile milin hareketi sağlanacaktır. 

 

 

 

                             GÖVDE KAPAĞI 

 

 Bu parça aracın gövdesinde kullandığımız PE 
1000 malzemeden CNC freze tezgahında üretilecektir.  

 

 

 

ÖN KAPAK 

3D printer ile üretilecek olup aracın  ön tarafına yerleştirecektir. 
Kamera camını tutması için tasarlanmıştır. 

 

 

   
 

 
 

ARKA MOTOR BLOĞU 

 

Aracın arka tarafına montajlanacaktır. İçerisine yerleştirilecek motor 
seti ile aracın ön tarafına yerleştirilecek gripper sisteminin ağırlığını 
dengelemek amacı ile  aracın stabilizasyonu nu sağlanması 
hedeflenmektedir. 3D printer ile üretimi yapılacaktır. 
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Step-Down Devresi 
 

 
 
Araç için yarışma tarafından verilen 48 volt DC gerilimi araç için gerekli 12 volta düşürmek 
için kullanacağımız Elektronik devre. L4870A entegresi kullanılarak oluşturulan bu devre 
maksimum 10 ampere kadar güç sağlamaktadır. Aracın güç ihtiyacı için 4 adet kullanılacaktır. 
 

 Araç Kumandası 

 Aracı kontrol etmek için kullanacağımız 
kumanda içerisinde Raspberry pi zero 
bulunduruyor ve kablosuz olarak yer kontrol 
istasyonuna bağlanarak aracı kontrol ediyor. 
Üzerinde bulunan Oled ekran ile aracın durumu 
hakkında bilgi veriyor. İçerisinde şarjlı piller ve 
dahili şarj modülü ile micro-usb üzerinden 5 V 
girişle şarj edilebiliyor. Mekanik ve elektronik 
tasarımı bize ait olup bizi diğer ekiplerden 
ayıracak önemli bir farklılıktır. 
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